
الثورة / ماجد الكحالني
ــرات  ــية،  تحذي ــارو" الفرنس ــو فيج ــة "ل ــرشت صحيف ن
املنظمات الدولية العاملة يف اليمن من مغبة الحصار الشامل 
ــروض عىل البالد منذ 4 نوفمرب الجاري، وقالت الصحيفة  املف
ــخص  ــاً لتقارير املنظمات الدولية إن هناك 10 ماليني ش وفق
هم بأمس الحاجة للمساعدات اإلنسانية الطارئة، باإلضافة 
إىل افتقار البلد لألساسيات مثل مياه الرشب والغذاء، وتفيش 

األوبئة مثل الكولريا والدفترييا.
ــة واصلت إطالق  ــات غري الحكومي ــارت إىل أن  املنظم وأش
ــه يواجه أزمة  ــن، كون ــوص الوضع يف اليم ــا بخص تحذيراته
ــراء الحصار  ــرا ج ــت مؤخ ــرة تفاقم ــة خط ــانية وصحي إنس
ــف  بقيادة   ــوات التحال ــن قبل ق ــم فرضه م ــذي ت ــامل ال الش

السعودية منذ الرابع من الشهر الحايل. 
ــوهارليم مدير منظمة اكتد وهي إحدى  وأوضحت ليني س
ــات غري الحكومية يف اليمن أن "الوضع يف اليمن يزداد  املنظم

سوءاً كل يوم.
ــة ملنظمة  ــوكاالت التابع ــانية وال ــددت املنظمات اإلنس ون
ــبباً  األمم املتحدة من حجم العقاب الجماعي الذي يعترب س
يف تفاقم األزمة اإلنسانية يف هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 

ــفا  ــخص عىل ش ــم 7 ماليني ش ــن بينه ــمة، م ــون نس 27 ملي
املجاعة، وما يقرب من مليون شخص مصاب بوباء الكولريا. 

ــياق متصل أشار مدير منظمة اكتد إىل أنه "يف حال  ويف س
استمر الحصار عىل اليمن، فإن الوصول املحدود ملياه الرشب 
ــع لوباء الكولريا: ذلك أنه يف غضون  ــيؤدي إىل انتشار واس س

ــك زيادة  ــا يرتتب عىل ذل ــاه املتوفرة مم ــد تنفد املي ــام ق 10 أي
هائلة يف أعداد األمراض املرتبطة باملياه وحاالت الكولريا". 

ــة من وباء  ــالغ عن حاالت قاتل ــك يف حني  تم اإلب ــي ذل يأت
ــالت تحصني األطفال  ــراء انخفاض تغطية حم ــا ج الدفتريي
ــة التابعة للصليب  ــب اللجنة الدولي ــة، وبحس دون الخامس

ــكان محرومون من  ــر أن هناك مليونني ونصف من الس األحم
الحصول عىل مياه الرشب.

ــد الدولية  ــر منظمة اكت ــوهارليم  مدي ــت ليني س واوضح
ــبة  ــن الواردات البحرية بالنس ــن يعتمد عىل %90 م أن اليم
ـــ  ال ــن  اليم ــات  ــة يف محافظ "األغلبي ــة،  الغذائي ــه  إلمدادات
ــة.. وال يوجد أي  ــام املقبل ــالل األي ــة خ ــددون باملجاع 22 مه

استثناءات تقريباً". 
ــخص  ــاك 21 ماليني ش ــإن هن ــد ف ــة اكت ــب منظم وبحس
ــاعدات اإلنسانية، كما أن هناك ما يقرب من  بحاجة إىل املس

10 مليون من بينهم يتطلبون مساعدات طارئة. 
ــدت مدير املنظمة يف اليمن أن هذه األرقام مثرية للقلق   واك
ــه األرض". من  ــانية عىل وج ــوأ أزمة إنس ــري إىل "أس وهي تش
ــد املجاعة أنه  ــم اإلنذار املبكر ض ــبكة نظ ــارت ش جانبها، أش
ــن أن يموت آالف اليمنيني من  ــىل وجه التحديد "من املمك وع
ــهر القادمة وذلك  الجوع كل يوم خالل الثالثة أو األربعة األش

يف حال بقيت املوانئ اليمنية مغلقة".
من جهتها ذكرت شبكة نظم اإلنذار املبكر ضد املجاعة أن 
ــة بالفعل قبل الحصار،  ــون يمني كانوا يف أزمة غذائي 15 ملي
ــم  أوىل  ــنون" ه ــاء الحوامل واملس ــال، والنس ــرب "األطف ويعت

الضحايا لهذه الحرب.
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الثورة/محمد العزيزي
ــة األموال  ــدي وكيل نياب ــايض عبدالله امله أكد الق
ــر يف 721  ــة تنظ ــة أن النياب ــة باألمان ــة االبتدائي العام
ــهر أكتوبر املايض  قضية منها 40 قضية واردة خالل ش
وأن النيابة ترصفت يف 29 قضية وإحالتها إىل املحكمة.

ــرر إعادتها  ــي تق ــغ الت ــايل املبال ــأن إجم ــدا ب مؤك
ــاء التحقيق بلغت(8,3)  بأحكام وقرارات حجز أو أثن

مليار ريال و (2,086) مليون دوالر.
ــة التي تم إعادتها فعال  ــار إىل أن املبالغ النقدي وأش
ــة أو خالل  ــكام قضائي ــا ألح ــة وفق ــة العام إىل الخزين
ــار ريال و81  ــق بلغت حوايل 6,2 ملي إجراءات التحقي

ألف دوالر خالل العام املايض.

ــوال العامة أن إجمايل عدد  وأوضح وكيل نيابة األم
ــايض 479 قضية  ــواردة إىل النيابة العام امل ــا ال القضاي

منها 263 قضية جسيمة.
ــة تعمل بوترية  ــدي إىل أن النياب ــت القايض امله ولف
ــا نتيجة  ــا بالدن ــر به ــي تم ــروف الت ــم الظ ــة رغ عالي
ــرا ملا  ــالد.,و نظ ــم عىل الب ــعودي الغاش ــدوان الس الع
ــص يف  ــة وتمحي ــن دراس ــاد م ــا الفس ــه قضاي تتطلب

ــات وبهدف  ــق وامللف ــتندات والوثائ آالف األوراق واملس
ــة املرتتبة عىل املال العام  تحديد آثارها وأرضارها املالي
ــذه القضايا فان النيابة تبذل  واملتهمني املتورطني يف ه
ــة من أجل  ــل أعضاء النياب ــتثنائية من قب ــوداً اس جه
ــا إىل  ــا وإحالته ــرصف فيه ــا والت ــذه القضاي ــاز ه إنج
ــال العام  ــرتداد امل ــدء عملية التقايض الس ــة لب املحكم

املختلس واملستوىل عليه من قبل املتهمني.

أموال األمانة تستعيد أكثر من أموال األمانة تستعيد أكثر من ٦٦ مليارات ريال و مليارات ريال و٨١٨١ ألف دوالر للخزينة العامة ألف دوالر للخزينة العامة
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سگرتريو التحرير

ــة : ســـتـــكـــونـــون رافــــــدًا  ــح ــل ــس ــم ـــوات ال ـــق ـــل ل ـــد األعــــلــــى  ـــائ ـــق ــة : ســـتـــكـــونـــون رافــــــدًا ال ــح ــل ــس ــم ـــوات ال ـــق ـــل ل ـــد األعــــلــــى  ـــائ ـــق ال
ــد  ــدي ــش ـــأس ال ـــب ــات وســـتـــذيـــقـــون أعــــــداء الـــلـــه ال ــه ــب ــج ــل ـــًا ل ـــوي ــد ق ــدي ــش ـــأس ال ـــب ــــــداء الـــلـــه ال ــات وســـتـــذيـــقـــون أع ــه ــب ــج ــل ـــًا ل ـــوي ق

 الجوف – سبأ
ألقى األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــة يف حفل تخرج دفعة  ــلحة كلم القائد األعىل للقوات املس
ــكرية  ــول األعظم للوحدات املتخرجة باملنطقة العس الرس

السادسة ومحور سفيان.
يف ما ييل نصها:

ــيدنا  ــلم عىل س ــني وصىل الله وس ــه رب العامل ــد لل الحم
ــارضون جميعاً: أيها  ــن أيها الح ــىل آله الطاهري محمد وع

الرجال األشاوس.
أيها الخريجون: السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــرى هذه  ــزاز أن ن ــر واالعت ــىل الفخ ــيشء يبعث ع ــه ل إن
الدفع وهؤالء الرجال من الخريجني يف "املنطقة العسكرية 
ــة" يف هذه املحافظة الباسلة الشامخة، الصامدة،  السادس
ــة الجوف" التي كانت وال تزال تمثل حصناً منيعاً  "محافظ

للدفاع عن الوطن وعن الجمهورية.
ــم، ويبعث عىل  ــع تتخرج، ليشء عظي ــرى هذه الدف أن ن
ــكر والتقدير لكل من ساهم وبذل  الفخر واالعتزاز، وكل الش
واهتم ودرّب وأرشف عىل هذه الدورات املهمة، التي ستصنع 

- بإذن الله تعاىل- تغرياً يف امليدان، ويف املعركة.
ــاوس أن وطنكم و شعبكم،  كما تعلمون أيها الرجال األش
من أبناء هذا الوطن يعيشون تحت وطأة الحصار والعدوان 
ــرج والنرص عىل  ــآلالم، منتظرين الف ــن ومتحملني ل صابري
ــار الذي  ــاة، وآالم الحص ــر املعان ــون عىل ُم ــم، يعيش أيديك

فرضه العدوان.
ونحن نرى التكالب والتآمر العاملي، نالحظ اجتماعات، 

ــا يف "دبي"،  ــا يف "الرياض" ويوم ــرة"، ويوم ــا يف "القاه يوم
ــرتون العالم بأموالهم ، يصيحون ويئنون،  وأمراء النفط يش
ــنا، ولجاننا  ــعبنا، وجيش ــام به ش ــيطاً ق ــون رداً بس ويدين
ــوم العالم وال  ــم النفاق، فيق ــتهدافنا لعواص ــعبية، باس الش
يقعد، منددين وشاجبني، متناسني أن هناك عرشات اآلالف 

من الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء هذا الشعب.

ــىل تلك  ــا ع ــاً إن ردن ــم جميع ــول له ــب أن نق ــك يج لذل
ــيأتي من  البيانات، وإن ردنا عىل تلك اإلدانات الحمقاء، س
امليدان، عىل أيديكم وعىل أيدي زمالئكم يف بقية املعسكرات، 
ــة، والبحرية وغريها من فئات  وعىل أيدي قوتنا الصاروخي

الجيش.
ــإذن الله تعاىل- نحن  ــذا يجب أن يكون ردنا صاعقا - ب ل

ــنتحكم يف مسار املعركة بل سنتحرك لنقاتلهم حيث  من س
ــذي ينتظره  ــذي ينبغي وال ــيشء ال ــن، هذا هو ال ــد نح نري

شعبنا منكم ومن بقية زمالئكم.
ــاً للجبهات  ــداً قوي ــذه الدفع راف ــتكون ه ــه تعاىل س بإذن
ــديد عىل  ــتذيق أعداء الله البأس الش ــام القادمة، س يف األي

أيديكم.

ــا لرنفع من  ــن معنوياتكم، بل أتين ــأت لرنفع م ــن لم ن نح
معنوياتنا جميعاً، بصمودكم بثباتكم، ببأسكم الشديد.

ــزاز، وكل  ــالل وكل اإلع ــكر وكل اإلج ــا كل الش ــم من ولك
ــادة "املنطقة  ــوة يف قيادة الدفاع وقي ــكر والتقدير لألخ الش

العسكرية السادسة" وقيادة "محور الجوف".
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته".
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ــان عملياتهم  ــل أبطال الجيش واللج واص
ــاعات املاضية  ضد الغزاة واملرتزقة خالل الس
ــأرواح وعدة  ــائر ب ــن الخس ــني املزيد م ملحق

العدو وعتاده.
 وكانت جبهة نهم األكرث اشتعاًال يوم أمس 
ــفر عن  ــث نفذ املجاهدون كميناً نوعياً أس حي
ــا دكت  ــة كم ــة يف أرواح املرتزق ــائر فادح خس
ــات لهم يف  ــان تجمع ــش واللج ــة الجي مدفعي
تبة القرين رشق نهم فيما سقط عدد آخر من 
مرتزقة العدوان بني قتيل وجريح إثر مهاجمة 

مواقع لهم بالجوف.
ــدوان  الع ــة  ــن مرتزق ــري م ــدد كب ــي ع ولق
ــي  ــني نوع ــس بكم ــم أم ــعودي مصارعه الس
ــة الحول  ــعبية بمنطق ــش واللجان الش للجي

بنهم.
ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
وحدات الجيش واللجان نصبت كميناً نوعياً 
ــلل باتجاه  ــع من املرتزقة حاولت التس ملجامي
مواقع عسكرية وأوقعت عددا كبريا من القتىل 

والجرحى يف صفوفهم.
ــات  مدرع ــس  خم أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

شوهدت وهي تنقل جثث القتىل والجرحى.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــك  ذل إىل 
ــة  ــات ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج
العدوان السعودي يف تبة القرين بجبهة نهم.

ــكري مرصع وإصابة عدد  وأكد مصدر عس
ــي  ــف مدفع ــراء قص ــدوان ج ــة الع ــن مرتزق م
استهدف تجمعات لهم بتبة القرين رشق نهم.

ويف الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية 
ــع مرتزقة  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي ــس عملي أم

العدوان السعودي بمديرية الغيل.
ــال الجيش  ــكري أن أبط ــد مصدر عس وأك

ــواق  واللجان هاجموا مواقع املرتزقة بوادي ش
ــا أدى إىل  ــل م ــة الغي ــر بمديري ــايلة صق وس

سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــن  ــدر إىل أن طريان العدوان ش ــار املص وأش
غارة عىل مديرية الغيل خالل عملية الهجوم.
ــة  ــرت آلي ــة دم ــدة الهندس ــح أن وح وأوض
عسكرية محملة باملرتزقة بمنطقة صربين يف 

مديرية خب والشعف.
ــش واللجان  ــتهدفت مدفعية الجي كما اس
ــعبية أمس تحصينات وتجمعات مرتزقة  الش
ــي  ــي يف مديريت ــعودي األمريك ــدوان الس الع

الغيل واملصلوب بمحافظة الجوف .
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــاً للجيش  ــاً مدفعي ــبأ) أن قصف ــة (س اليمني
ــات  تحصين ــتهدف  اس ــعبية  الش ــان  واللج
ــواق  ش ووادي  ــني  القناص ــة  تب يف  ــة  املرتزق

بمديرية الغيل .
ــت  دك ــة  املدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــة البيضاء ووادي  ــات للمرتزقة يف التب تجمع
ــات  إصاب ــة  محقق ــوب  املصل ــة  بمديري ــز  وق

مبارشة.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش وأعطب الجي
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــكرية ملرتزق ــة عس آلي

األمريكي يف مديرية رصواح بمحافظة مارب.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــكرية  ــبأ) أنه تم إعطاب آلية عس اليمنية (س
ــدرة بمديرية رصواح  ــة يف منطقة املخ للمرتزق
ــوا عىل  ــن كان ــة م ــرصع وإصاب ــا أدى إىل م م

متنها .
ــان  واللج ــش  الجي ــتهدف  اس ــك  ذل اىل 
ــة الجيش  ــات مرتزق ــعبية أمس تحصين الش

السعودي يف ميدي.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــة الجيش واللجان  ــبأ) أن مدفعي اليمنية (س
ــمال  ــات املرتزقة ش ــت تحصين ــعبية دك الش

صحراء ميدي.

ــعوديني  ــن الجنود الس لقي عدد م
ــب  وأصي ــس  أم ــم  مرصعه ــة  واملرتزق
ــرون يف كرس زحف لهم عىل الرشفة  آخ

بنجران .
ــكري بنجران  ــدر عس ــح مص وأوض
أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب ــة  لوكال
وحدات من الجيش واللجان الشعبية 
ــعودي  ــش الس ــف للجي ــدت لزح تص
ــة ما أدى  ــىل موقع الرشف ــه ع ومرتزقت
ــد من الجنود  ــرصع وجرح العدي إىل م

السعوديني ومرتزقتهم .
ــف كان  ــدر إىل أن الزح ــار املص وأش
مسنوداً بطريان األباتيش واالستطالع 
.. الفتا إىل أن أبطال  الجيش واللجان 
الشعبية استهدفوا رقابة نهوقة بعدد 
ــا أدى إىل  ــا م ــخ الكاتيوش ــن صواري م

اشتعال النريان يف املوقع .
ــك دمرت وحدات من الجيش  إىل ذل
واللجان الشعبية أمس آلية عسكرية 
ــع وتجمعات  ــددا من مواق وقصفت ع

العدو السعودي بعسري وجيزان .
ــزان  بجي ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــبأ) تدمري  ــة األنباء اليمنية (س لوكال
ــة  محمل ــعودية  س ــكرية  عس ــة  آلي
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  بالجن

املعريضة .
ــص  ــم قن ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــع الفريضة،  ــعودي يف موق ــدي س جن
ــش واللجان  ــت مدفعية الجي فيما دك
الشعبية تجمعات الجنود السعوديني 
ــزان  ــق بجي ــرس واملعن ــي الك يف موقع

محققة إصابات مبارشة .
ــدر إىل أنه تم قنص أحد  ولفت املص

ــعودي يف جبل  ــش الس ــة الجي مرتزق
ــتهدفت  ــا اس ــري، فيم ــبحطل بعس س
املدفعية معدل 14.5 برضبات مسددة 

نفس املوقع.
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق ــا  كم
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــاروخ زلزال 2 عىل تجمعات مرتزقة  ص
ــم  ــعودي يف بوابة املوس ــش الس الجي

بجيزان .
ــكري بجيزان  ــدر عس ــح مص وأوض
ــة  الصاروخي ــوة  الق أن  ــبأ)  (س ـــ  ل
 2 ــزال  زل ــوع  ن ــاروخ  بص ــتهدفت  اس

تجمعات للمرتزقة يف بوابة املوسم.
ــاروخ أصاب  ــدر أن الص ــد املص وأك
ــوف  صف يف  ــائر  خس ــا  مخلف ــه  هدف

املرتزقة وعتادهم العسكري.

وزير العدل يدعو إلى المشاركة وزير العدل يدعو إلى المشاركة 
الفاعلة في ذكرى المولد النبويالفاعلة في ذكرى المولد النبوي

صنعاء - سبأ 
ــاء  ــة وآزال وصنعاء القديمة مس ــات الصافي ــت مديري نظم

أمس ، فعالية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــالث  ــات الث ــؤولو املديري ــا مس ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــب التنفيذية .. أكد  ــدراء املكات ــخصيات االجتماعية وم والش
ــاركة  ــد عبدالله عقبات أهمية املش ــدل القايض أحم ــر الع وزي
ــالة لألعداء أن  ــوي إليصال رس ــد النب ــرى املول ــة يف ذك الفاعل
ــول صىل الله عليه وآله وسلم هي الزاد والعتاد يف  محبة الرس

مواجهة العدوان.
ــاة ونهج أهل  ــرية حي ــرية أكرم الخلق هي مس ــح أن س وأوض
ــالم الذي بهم وعىل أكتافهم انترص  اليمن منذ بزوغ فجر اإلس
وانترش يف أصقاع املعمورة، وتحطمت أمام إيمانهم وإخالصهم 

مؤامرات اليهود ومن تبعهم من أراذل العرب.
ــعى  ــار إىل أن العدوان عىل اليمن، منذ الوهلة األوىل يس وأش
ــاء  والبن ــوض  النه ــي يف  اليمن ــعب  الش ــار  ــض مس تقوي إىل 
ــتعادة القرار وحق االنتفاع برثواته التي تزخر بها األرض  واس

اليمنية.


