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إب -سبأ
ــزة  ــادق حم ــة إب ص ــل محافظ ــع وكي اطل
ــاعدات الغذائية  ــة توزيع املس أمس عىل عملي
ــراء  ج ــرضرة  واملت ــرية  الفق واألرس  ــني  للنازح
ــإب  ب ــار  والظه ــنة  املش ــي  بمديريت ــدوان  الع
ــن برنامج الغذاء العاملي عرب مرشوع  واملقدمة م

التغذية املدرسية.
ــالل زيارته ملراكز  ــتمع الوكيل حمزة خ واس
ــب  نائ ــن  م ــاح  إيض إىل  ــني  باملديريت ــع  التوزي
ــوزارة الرتبية  ــية ب مدير مرشوع التغذية املدرس
عبدالرحمن ثابت حول، آلية وضوابط التوزيع 
ــهر  لش ــتفيدين  للمس ــاعدات  املس ــليم  وتس

ديسمرب الجاري .
ــتفيدين  املس ــايل  إجم أن  ــت  ثاب ــني  وب
ــهرية املقدم بدعم  ــمولني باملساعدات الش املش
ــرشوع التغذية  ــرب م ــي ع ــذاء العامل ــج الغ برنام

املدرسية 57 ألفاً و150 أرسة.
ــليم  تس رضورة  ــزة  حم ــل  الوكي ــد  وأك
ــوفات  للكش ــا  وفق ــتفيدين  للمس ــاعدات  املس
ــرية واملترضرة  ــني واألرس الفق ــدة للنازح املتعم
ــيتم اتخاذ اإلجراءات بحق  ــريا إىل أنه س .. مش

املخالفني لضوابط وآلية التوزيع.
ــي واملنظمات  ــذاء العامل ــج الغ ــا برنام ودع
الدولية واإلنسانية إىل زيادة حجم املساعدات 

ــني واملترضرين جراء العدوان ..  املقدمة للنازح
ــا إىل أن محافظة إب تحتضن أكرث من 800  الفت
ألف نازح من مختلف املحافظات باإلضافة إىل 

املحتاجني للمساعدة من أبناء املحافظة.
ــة إب صادق  ــل محافظ ــد وكي ــك تفق إىل ذل
حمزة سري العملية التعليمية بمدرسة الشعب 
ــات  للبن ــي  الغيث ــع  ومجم ــنة  املش ــة  بمديري

بمديرية الظهار بإب.
ــز التعليمي  ــالل الزيارة مدير املرك رافقه خ
ــي وعدد من  ــام الصليح ــة الظهار هش بمديري

املسئولني واملعنيني بمكتب الرتبية باملحافظة.

مساعدات غذائية للنازحين بمديريتي الظهار والمشنةمساعدات غذائية للنازحين بمديريتي الظهار والمشنة

صنعاء/سبأ
ــاالت وتقنية املعلومات  اطلع وزير االتص
ــري  ــس، عىل س ــري أم ــفر النم ــدس مس املهن
ــاءات التابعة  ــاإلدارة العامة لإلنش العمل ب

للمؤسسة العامة لالتصاالت.
ــة  ــورش التابع ال ــري  ــر النم ــد الوزي وتفق
ــة النقل  ــة يف صيان ــاءات املتخصص لإلنش
ــع  تصني ــل  ومعام ــة  والخراط ــارات  والحف
األبواب والنوافذ الخشبية واألثاث والديكور 
ــبية  الخش ــب  املكات ــز  وتجهي ــوم  واألملني

وتلبيس كرايس السيارات.
ــاءات  اإلنش ــام  ع ــر  مدي ــن  م ــتمع  واس
ــن أعمال الورش  ــح الصربي إىل رشح ع صال
ــاءات  واملعامل التابعة لإلدارة العامة لإلنش
ــتوى  ــة لالتصاالت ومس ــة العام يف املؤسس
ــذه املعامل والورش  ــودة التي تقدمها ه الج
ــي واإلداري واملايل  ــي والوظيف ــكادر الفن وال

التابع لها.
وأكد الوزير النمري أهمية تفعيل العمل يف 
هذه الورش واملعامل لتقديم خدمات أفضل 
لقطاع االتصاالت وكذا العقود االستثمارية 
ــهم يف تنمية إيرادات املؤسسة وبما  بما يس
يتناسب مع قدرات كادرها الفني والوظيفي.

ــة  ــد الركزي ــاءات تع ــت إىل أن اإلنش ولف
ــاع  لقط ــة  التحتي ــة  للبني ــية  األساس
ــام  ــتدعي االهتم ــا يس ــو م ــاالت، وه االتص
ــر  لتطوي ــم  وتدريبه ــم  وتأهيله ــا  بكوادره

مهارات العمل واإلنتاج.
ــروف  الظ إىل  ــاالت  االتص ــر  وزي ــار  وأش
ــتمرار العدوان  التي يمر بها اليمن جراء اس
ــب تأهيل  ــو ما يتطل ــر، وه ــار الجائ والحص
ــار وخاصة وأن النرص  الكوادر إلعادة األعم
ــون العام  ــه يف أن يك ــا عن أمل ــادم .. معرب ق

الجديد 2018م عام التجدد واإلعمار.

النمير يؤكد أهمية تطوير قطاع االتصاالت النمير يؤكد أهمية تطوير قطاع االتصاالت 
لإلسهام في تنمية اإليراداتلإلسهام في تنمية اإليرادات

تفقد مركز الغسيل الكلوي تفقد مركز الغسيل الكلوي 
ALTHAWRAHالثــــورة

ودي  ــع س ــدوان ال ع ريان ال ــن ط ش
ارات  غ ن ال ة م ل س ل س س ي أم ك ري األم
ــة  ظ اف ح م ب ــرض  ح ــة  ري دي م ــىل  ع

ة. ج ح
ة  ظ اف ح امل يل ب ح در م ص ح م وأوض
ــدوان  ع ال ــريان  ط أن  أ)  ــب (س ـــ  ل
ة  ق ط ن ــارات م ــس غ م خ دف ب ه ــت اس

رض. ة ح ري دي م زرق ب امل

ــدوان  ع ال ــريان  ط ــن  ش ــا  م ك
ني  ارت ــس غ ي أم ك ري ودي األم ــع س ال
أرب. ة م ظ اف ح ة رصواح م ري دي ىل م ع
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دد  رضر ع يل وت ل ك ــك ش ــا ب م ريه دم ت

اورة. ج ازل امل ن ن امل م

طيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة المزرق بحجةطيران العدوان يشن خمس غارات على منطقة المزرق بحجة

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري :

- إطالق صلية صواريخ كاتيوشا عىل 
ــكر  ــعوديني يف معس ــع للجنود الس تجم

الحاجر
- قنص جندي سعودي يف مجازة

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعودي  ــش الس ــة الجي ــات مرتزق تجمع

رشق جبل سبحطل
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
تجمعات للجنود السعوديني يف معسكر 

الحداد
جيزان :

- قنص جندي سعودي يف العباديه
ــعبية  - مدفعية الجيش واللجان الش
ــتهدف تجمعات الجنود السعوديني  تس

جنوب قرية الخل واملعنق وقائم زبيد
- قام أبطال الجيش واللجان بعملية 
ــعودي  ــع الجيش الس ــىل مواق ــارة ع إغ
ــقوط قتىل  ــة الخل وس ــه يف قري ومرتزقت

وجرحى يف صفوفهم
ــع  ــعودي يف موق ــدي س ــص جن - قن

مستحدث رشق جحفان
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــرن والكرس  ــي الق ــعوديني يف موقع الس

وغرب قرية حامضة بقذائف املدفعية
نجران :

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــديس وقبالة  ــة الس ــعوديني يف رقاب الس

منفذ الخرضاء بقذائف املدفعية

الجمعة 2017/12/29       

تعز :
ــري  ــة وتدم ــن املرتزق ــدد م ــل ع - مقت
ــش واللجان  ــة للجي ــات خالل عملي آلي
ــمال  ــتهدفت مواقعهم يف تبة فجر ش اس

معسكر خالد بمديرية موزع
نهم :

ــزال1  زل ــوع  ن ــني  صاروخ ــالق  إط  -
ــات ملرتزقة العدوان  ــزال2 عىل تجمع وزل

يف جبهتي يام وملح
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــم عىل مواقع  ــدوان إثر كرس زحف له الع
ــلطاء والبارك  ــان يف الس ــش واللج الجي

بمديرية نهم
الجوف :

ــىل  ع ــان  واللج ــش  للجي ــة  عملي  -
ــع املرتزقة يف الغرفة والتبة البيضاء  مواق

بمديرية املصلوب
ــلل للمرتزقة  عىل  ــد محاولة تس - ص
ــواق  ــع الجيش واللجان يف وادي ش مواق

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــان  ــش واللج ــة للجي ــة نوعي - عملي
ــد  ــة العبي ــة يف قري ــع املرتزق ــىل مواق ع
ــقوط قتى وجرحى  ــة املتون وس بمديري

يف صفوفهم
ــف ملرتزقة العدوان   - صد محاولة زح

عىل مديرية خب والشعف 
ــة باملرتزقة بعبوة  - تفجري آلية محمل
ــفة يف جبهة صفر الحنايا بمديرية  ناس

املتون ومرصع وإصابة طاقمها
الضالع :

ــة  ــن املرتزق ــدد م ــة ع ــل واصاب - مقت
ــش واللجان  ــة نوعية للجي خالل عملي
ــم يف قاع الحيايف بيعيس يف  عىل مواقعه

مريس
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــة  آلي ــاب  اعط  -
ــن كان عىل  ــس ومرصع م ــة مري بمديري

متنها
القناصة :

ــة 19 مرتزقا بعمليات  - مرصع وإصاب
ــص يف جبهات رصواح ونهم وجبهات  قن

أخرى

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــة  وطفل ــرأة  وام ــني  رجل ــهاد  استش  -
ــري منزلني جراء غارة  وإصابة آخرين وتدم

استهدفت منطقة تشدان بمديرية غمر
- إصابة مواطن يف غارة استهدفت حفار 

مياه يف منطقة آل عمار بمديرية الصفراء
ــارة  بغ ــني  إثن ــني  مواطن ــهاد  استش  -
ــيارتهم يف منطقة بني صياح  استهدفت س

بمديرية رازح الحدودية
- 3 غارات عىل مديرية شدا الحدودية

- 4 غارات عىل مديرية باقم
- 3 غارات عىل مديرية الظاهر

- 9 غارات عىل منطقة العطفني بمديرية 
كتاف

ــوح بمديرية  ــة الص ــىل منطق ــارة ع - غ
كتاف

ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ - قص
ــتهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح  يس

الحدودية
مارب :

ــازل جراء 6 غارات  ــري عدد من املن - تدم
استهدفت قرية آل الزايدي بمنطقة الشط 

يف مديرية رصواح
جيزان :

- غارة عىل جبل ام بي يس
نجران :

- غارة عىل موقع الرشفة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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سگرتريو التحرير

ـــــس الـــــــــــــــوزراء يـــكـــشـــف عــــــن تـــعـــاقـــد  ـــــي ـــــب رئ ـــــائ ـــــس الـــــــــــــــوزراء يـــكـــشـــف عــــــن تـــعـــاقـــد ن ـــــي ـــــب رئ ـــــائ ن
لــلــحــديــدة  الــشــمــســيــة  الــطــاقــة  ـــن  م مــيــجــا  لــلــحــديــدة   الــشــمــســيــة  الــطــاقــة  ـــن  م مــيــجــا   ٢٠٠٢٠٠ ـــاج  ـــت ـــاج إلن ـــت إلن

الحديدة-سبأ
ــؤون االقتصادية  أكد نائب رئيس الوزراء للش
ــاء صندوق دعم  ــني مقبويل أن إنش الدكتور حس
ــغيل  ــه تش ــدة هدف ــة الحدي ــاء بمحافظ الكهرب
ــورة عامة وليس للخط  الكهرباء للمحافظة بص

الساخن.
ــار مقبويل يف اجتماع أمس بحضور وزير  وأش
ــن  ــد حامد ومحافظ الحديدة حس اإلعالم أحم
ــد الهيج إىل أن مهمة صندوق دعم الكهرباء  أحم
ــبكة الكهرباء وتوفري املازوت  تنفيذ إصالحات ش

الخاصة بتشغيل كهرباء رأس كتنيب.
ــف عن اعتزام الحكومة التعاقد مع أحد  وكش
ــوة 200 ميجا  ــة كهربائية بق ــار إلنتاج طاق التج
ــاء  ــا للكهرب ــم بيعه ــية يت ــة الشمس وات بالطاق
يف  ــة  الكهربائي ــات  للمحط ــاعدا  مس ــون  لتك

املحافظة.
ــغيل  ــر اإلعالم أهمية تش ــن جانبه أكد وزي م
ــي ملحافظة الحديدة خاصة وأن  التيار الكهربائ
ــف الحار، ما  ــىل فصل الصي ــة قادمة ع املحافظ

يتطلب توفري الطاقة الكهربائية للمواطنني .
ــعي القيادة السياسية وحكومة  ــار إىل س وأش
اإلنقاذ إلعادة التيار الكهربائي ألبناء املحافظة 

بشكل عام.
فيما استعرض محافظ الحديدة جهود قيادة 
ــلطة املحلية ومؤسسة الكهرباء  املحافظة والس
ــن خالل  ــي م ــار الكهربائ ــغيل التي ــادة تش إلع
إنشاء صندوق دعم الكهرباء وإعالن املناقصات 
ــغيل  الخاصة بتوريد مادة املازوت الخاصة بتش

محطات الكهرباء.
ــة عبدالرحمن الجماعي  وكان وكالء املحافظ
ــد وعبدالله أبكر  ــارص أحم ــرش وصدام ن وعيل ق

ــة النفط  ــر التنفيذي لرشك ــم املدي ــي ومعه يمان
ــات  مقرتح ــوا  قدم ــدي  الواح ــارس  ي ــة  اليمني
ــق الرشاء  ــن طري ــازوت ع ــري امل ــأنها توف ــن ش م
ــد  ــع أح ــد م ــار أو التعاق ــني التج ــات ب باملناقص

مستوردي املشتقات النفطية مبارشة.
حرض االجتماع مدير مكتب املالية بالحديدة 
محمد الوشيل واملدير التنفيذي لصندوق إعادة 
الكهرباء عبدامللك عبدالهادي ونائب مدير عام 
الكهرباء املهندس عبدالرحمن حجر ومدير عام 

محطة كهرباء رأس كتنيب طه الحمادي.
ــس الوزراء  ــس مجل ــد نائب رئي ــك تفق إىل ذل
ــني عبدالله  ــة الدكتور حس ــئون االقتصادي للش
ــد حامد ووكالء  ــه وزير اإلعالم أحم مقبويل ومع

ــيل قرش  ــي وع ــن الجماع ــة عبدالرحم املحافظ
ــه يماني وصدام نارص واملدير التنفيذي  وعبدالل
ــة  ــس محط ــدي، أم ــارس الواح ــط ي ــة النف لرشك
ــم صيانتها وإعادة  ــاء رأس كتنيب التي يت كهرب

جاهزيتها.
ــتمع الدكتور مقبويل والزائرون من مدير  واس
املحطة املهندس طه سالم إىل رشح حول أعمال 
ــة  ــزات للمحط ــات والتجهي ــة واإلصالح الصيان
ــدوان والحصار  ــت جراء الع ــة التي توقف املركزي
ــو املحطة  ــوم بها مهندس ــذا الجهود التي يق وك
ــاخن الذي يغذي  ــتمرار تشغيل الخط الس الس
عدداً من املرافق الصحية والخدمية باملحافظة.

ــام  وطاف نائب رئيس الوزراء والزائرون بأقس

ــني يف  ــن املختص ــوا م ــة، وتعرف ــة املركزي املحط
ــل التي يتم العمل  ــام املختلفة عىل املراح األقس
ــال الصيانة التي  ــبة إنجاز أعم ــا ومدى نس فيه
ــغيلها  ــدء عودة تش ــتعدادا لب ــم تنفيذها اس يت

وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.
ــؤون  ــوزراء للش ال ــس  ــب رئي ــد نائ ــا تفق كم
ــويل ومعه وزير  ــني مقب االقتصادية الدكتور حس
ــن  ــد حامد ومحافظ الحديدة حس اإلعالم احم
ــة  ــوي بمدين ــيل الكل ــز الغس ــج مرك ــد الهي أحم

العمال بمحافظة الحديدة.
ــويل اهتمام  ــد الدكتور مقب ــالل الزيارة أك وخ
ــات مرىض  ــري احتياج ــية بتوف ــادة السياس القي
الفشل الكلوي ودعم مركز الكىل بأجهزة حديثة.

ــؤون  للش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــاد  وأش
ــظ املحافظة  ــر اإلعالم ومحاف االقتصادية ووزي
ــني لدعم مركز  ــادرة جمعية الرصافني اليمني بمب
ــم خدماته  ــتمراره يف تقدي ــيل الكلوي واس الغس
ــدة  بالحدي ــوي  الكل ــل  الفش ــرىض  مل ــة  املجاني

واملحافظات املجاورة لها.
ــم مراكز  ــال واألعمال إىل دع ــال امل ودعوا رج
ــيل الكلوي باملحافظة التي تواجه ضغطاً  الغس
ــتمرار  ــل اس ــرىض يف ظ ــة للم ــم الخدم يف تقدي

العدوان والحصار.
ــد العودي  ــل الجمعية أحم ــا أوضح ممث فيم
ــر وأنابيب  ــتمل محاليل وفالت ــاعدة تش أن املس
ــة إىل  ــيل إضاف ــة غس ــف و500 جلس ــي ألل تكف
مبالغ مالية هدية رمزية ملرىض الفشل الكلوي .. 
ــا عن أمله يف أن تلبي هذه الدفعة جزءا من  معرب

احتياجات املركز وتخفيف معاناة املرىض.
ــيل الدكتور  ــه لفت مدير مركز الغس من جانب
أيمن عبد القادر كمال إىل أن املستلزمات الطبية 
ــتعمل  املقدمة من جمعية الرصافني اليمنيني، س
ــة يف ظل  ــرىض وخاص ــاة امل ــف معان ــىل تخفي ع
الظروف الصعبة التي يمر بها املركز جراء شحة 

املواد الطبية.
ــد فاعيل الخري باملساهمة يف دعم املركز  وناش
ــة  ــواد الطبي ــتلزمات وامل ــري املس ــالل توف ــن خ م
ــالل هذه  ــا املرىض خ ــي يحتاجه ــية الت األساس

الفرتة.
ــد  ــة عب ــارة وكالء املحافظ ــالل الزي ــه خ رافق
ــد وعبد  الرحمن الجماعي وصدام نارص آل راش
الله أبكر يماني وعدد من املسؤولني يف املحافظة.

قــيــادتــهــا ــي  ــق ــت ــل وي الــثــقــافــة  وزارة  ـــــزور  ي ــــــــوزراء  ال قــيــادتــهــارئـــيـــس  ــي  ــق ــت ــل وي الــثــقــافــة  وزارة  ـــــزور  ي ــــــــوزراء  ال رئـــيـــس 

الثورة / وكاالت
ــن  ــوم م ــف ي ــرور أل ــد م  بع
العدوان السعودي عىل اليمن 
ــة، أمس  ــت منظمات أممي دع
ــوري للقتال يف  ــف الف إىل الوق
ــاني  اإلنس ــول  والوص ــن  اليم
ــني،  املدني ــع  لجمي ــل  العاج
ــكان  منوهة إىل أن %75 من س
ــة  ــوا يف حاجة ماس ــن بات اليم

للمساعدة اإلنسانية.
ــات  منظم ــالث  ث ــادت  وأف
(منظمة األمم املتحدة لحماية 
ــة،  ــة الصح ــة، ومنظم الطفول
ــي)،  العامل ــذاء  الغ ــج  وبرنام
ــن  ــرب يف اليم ــان: إن الح يف بي
ــانية يف  ــوأ أزمة إنس ــق أس خل
ــو  ــاج نح ــث يحت ــم.. حي العال
%75 من السكان إىل املساعدة 
يف  ــا  بم ــة،  العاجل ــانية  اإلنس
ال  ــل  طف ــون  ملي  11.3 ــك  ذل

يستطيعون البقاء بدونها.
ــل عن  ــا ال يق ــت أن م وتابع
%60 من اليمنيني يعانون اآلن 
ــدام األمن الغذائي و16  من انع
ــخص ال يحصلون  ــون ش ملي
ــة للرشب  ــاه الصالح ــىل املي ع

واملرافق الصحية املناسبة.
ــه بعد مرور  ــع البيان أن وتاب
ألف يوم من اندالع الحرب بات 
%75 من السكان يف حاجة إىل 

مساعدات إنسانية عاجلة.
ــان إىل أن القيود  ــت البي ولف
ــل تحالف  ــن قب ــة (م املفروض
الوقود  ــىل واردات  العدوان) ع
ــعار  ــة أس ــببت يف مضاعف تس
ــة  إمكاني ــدد  ه ــا  م ــزل،  الدي
ــاه املأمونة  ــىل املي الحصول ع
ــي،  ــرصف الصح ــات ال وخدم

والرعاية الطبية العاجلة.
ــن  م ــان  البي ــّذر  ح ــا  كم

ــري  كب ــدد  ع ــود  وج ــر  مخاط
ــفيات التي  ــن املستش ــدا م ج
ــدات  للمول ــود  وق إىل  ــر  تفتق
ــاه  ــخ املي ــات ض ــا أن محط كم
ــن 3 ماليني  ــي تخدم أكرث م الت
ــص  نق ــن  م ــي  تعان ــخص  ش
ــت  الوق يف  ــود  الوق يف  ــديد  ش
الذي ارتفعت فيه أسعار املياه 
ــاحنات إىل ستة  املنقولة بالش

أضعاف.
ــالث  الث ــات  املنظم ــدت  وأك
ــرشب،  لل ــة  الصالح ــاه  املي أن 
ــىل  ع ــزة  عزي اآلن  ــت  أصبح
ــي اليمنيني الذين  أكرث من ثلث
ــع. وكل  ــر مدق ــون يف فق يعيش
الجهود  ــض  ــدد بتقوي هذا يه
ــيش  تف ــواء  احت إىل  ــة  الرامي
ــهال  ــريا واإلس ــاق والكول الخن

املائي الحاد.

منظمات أممية تدعو إلنقاذ اليمنمنظمات أممية تدعو إلنقاذ اليمن

صنعاء/سبأ
ــن والقوات  ــهداء الوط ــس جثامني ش ــيعت بصنعاء أم ش
ــاة  ــلحة العميد يارس فيصل األحمر قائد اللواء 135 مش املس
والشهيد الجندي دارس عبدالله أبو داوود والشهيد الجندي 
ــهيد الجندي عزران أحمد أبو  ــتوي والش ــني الش بسام حس
ــكري  ــري العس ــد صغ ــد أحم ــدي محم ــهيد الجن داوود والش
ــري محمد املنترص والذين استشهدوا  ــهيد الجندي مش والش
ــزاة واملعتدين  ــي يف مواجهة الغ ــم الوطن ــؤدون واجبه وهم ي

واملرتزقة بجبهة الساحل الغربي.
ــس اللجنة الثورية  ــارك فيه رئي ــييع الذي ش وخالل التش
ــطان  ــر الدولة نبيه أبو نش ــيل الحوثي ووزي ــا محمد ع العلي

ــداد وقائد  ــن محمد املق ــواء الرك ــة العمليات الل ــس هيئ ورئي
ــد يحيى  ــن محم ــواء الرك ــة الل ــكرية السادس ــة العس املنطق
ــارس األحمر  ــهيد ي ــيعون بمناقب الش ــاد املش الحاوري .. أش
ــه مع زمالئه من بطوالت يف  ــهاماته وما اجرتح وعطاءاته وإس

ميادين العزة والكرامة .
ــهيد األحمر كان قائداً عسكرياً إجرتح  ــاروا إىل أن الش وأش
ــال  مع زمالئه ورفاق دربه أروع البطوالت يف الفداء واالستبس
ــعبية  ــإلرادة الوطنية والش ــار ل ــن واالنتص ــن الوط ــا ع دفاع

ومواجهة العدوان واملعتدين.
ــعب اليمني  ــم العدوان بحق الش ــيعون أن جرائ وأكد املش
ــم الجاهزية  ــدرا وأن الجميع عىل أت ــقط ولن تذهب ه لن تس

ــا يف معركة  ــات وامليض قدم ــات ورفد الجبه ــم التضحي لتقدي
الصمود واملواجهة مع العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النرص.

ــم التشييع التي شارك فيها مدراء الدوائر  وقد جرت مراس
ــية  ــخصيات السياس ــة والش ــكرية واألمني ــادات العس والقي
ــن  ــري م ــع غف ــهداء وجم ــارب الش ــالء وأق ــة وزم واالجتماعي
ــم يف جامع  ــالة عليه ــد الص ــرار بع ــهداء األب ــني، للش املواطن
ــهداء بأمانة  ــربة الش ــم الرثى بمق ــت جثامينه ــعب ووري الش

العاصمة.
ــهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته  تغمد الله الش

وألهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصرب والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

صنعاء / سبأ
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة الجرائم 
املروعة التي ارتكبها طريان العدوان بمديرتي الخوخة 
والجراحي محافظة الحديدة وراح ضحيتها العرشات 

من الشهداء والجرحى.
ــوزارة الدكتور  ــم ال ــمي باس ــق الرس ــح الناط وأوض
ــبوع  عبدالحكيم الكحالني أن العدوان افتتح هذا األس
ــتهتار باملواثيق الدولية ومنظمة  بمجازر جديدة يف اس
ــدويل للتحالف  ــع ال ــدة املجتم ــدة ومناش ــم املتح األم

بالتوقف عن قتل املدنيني .
ــة يف  ــدوان مزرع الع ــريان  ــتهداف ط ــتنكر اس واس
الخوخة واستشهاد 10 نساء وسوقا شعبيا يف مديرية 
الجراحي والذي أدى إىل استشهاد 20 مواطنا .. معترب 
ــالن محافظة  ــة وكذا إع ــا للبيانات األممي ــك تحدي ذل

الحديدة محافظة منكوبة.
ــى املدنيني  ــهداء والجرح ــال " لم تكد دماء الش وق
ــف  ــايض تج ــبوع امل ــالل األس ــات خ ــدة محافظ يف ع
وخاصة شهداء سوق شهرة بمديرية التعزية والنساء 
ــهيدات يف مأرب وصعدة، حتى افتتح العدوان هذا  الش

ــتهتار  ــق املدنيني يف اس ــازر جديدة بح ــبوع بمج األس
ــتخفاف  ــانية واس ــق والقوانني الدولية واإلنس باملواثي

بأرواح ودماء اليمنيني ".
صنعاء / سبأ

ــدوان  ــتمرار الع ــان اس ــوق اإلنس ــت وزارة حق أدان
ــتهداف املدنيني والتي كان  ــعودي األمريكي يف اس الس

آخرها أمس بمديريتي الخوخة والجراحي بمحافظة 
الحديدة .

ــاء  ــة األنب ــت وكال ــان تلق ــوزارة يف بي ــتنكرت ال واس
ــتهداف طريان العدوان  ــبأ) نسخة منه اس اليمنية (س
ــة الخوخة ما أدى  ــة رشق منطقة قطابة بمديري مزرع
ــيارات  ــتهداف ثالث س ــاء ، وكذا اس إىل مقتل عرش نس

بالقرب من أحد املطاعم عند مدخل مديرية الجراحي 
، ما أدى إىل مقتل أكرث من 20 مواطنا يف حصيلة أولية.

ــكاب هذه  ــدوان يف ارت ــتمرار الع ــان اس ــرب البي واعت
الجرائم بمثابة تأكيده عىل عبثية الحرب التي يشنها 
ــفرت  عىل اليمن منذ ما يقارب الثالثة أعوام، والتي أس

عن مقتل آالف املدنيني.

تشييع جثامين الشهداء العميد ياسر األحمر ورفاقه إلى مثواهم األخيرتشييع جثامين الشهداء العميد ياسر األحمر ورفاقه إلى مثواهم األخير

الصحة وحقوق االنسان تدينان جرائم العدوان بمديريتي الخوخة والجراحي بالحديدةالصحة وحقوق االنسان تدينان جرائم العدوان بمديريتي الخوخة والجراحي بالحديدة

في موكب مهيب تقدمه رئيس الثورية العليا وعدد من القادة العسكريينفي موكب مهيب تقدمه رئيس الثورية العليا وعدد من القادة العسكريين

ــؤون االقتصادية  ــوزراء للش ــب رئيس ال اطلع نائ
ــالم أحمد  ــه وزير اإلع ــويل ومع ــني مقب الدكتور حس
ــد الهيج عىل  ــن أحم ــد ومحافظ الحديدة حس حام
سري العمل بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة.

ــالل لقائه  ــرون خ ــويل والزائ ــور مقب ــاد الدكت وأش
ــود الهيئة وصمود  ــادة الهيئة والعاملني فيها بجه قي
ــؤولياتهم  بمس ــم  واضطالعه ــي  الصح ــكادر  ال
ــلحة  ــرىض وجرحى القوات املس ــانية تجاه امل اإلنس

واللجان الشعبية رغم شحة اإلمكانيات.
ــا  وتوجهه ــية  السياس ــادة  القي ــام  اهتم ــدوا  وأك
ــه القطاع الصحي يف  ــة الصعوبات التي تواج ملعالج
ــة اإلنقاذ الوطني  ــريين إىل أن حكوم املحافظة .. مش
ستبذل قصارى جهدها لتوفري الخدمات للمحافظة 

وخاصة مكافحة األمراض.
أداء  يف  ــع  الجمي ــاون  تع رضورة  ــىل  ع ــددوا  وش
ــي تمر بها البالد  ــم خاصة يف ظل الظروف الت مهامه
ــاع  ــور القط ــبب يف تده ــذي تس ــدوان وال ــراء الع ج

الصحي .
وأكد اللقاء أهمية التنسيق مع املنظمات الداعمة 
ــة للهيئة  ــري األجهزة الرضوري ــال لتوف ــال األعم ورج
وإدخال أجهزة حديثة وجديدة وإضافة تخصصات 
ــة متكاملة  ــن تقديم خدم ــا يضم ــدة للهيئة بم جدي

للمرىض الوافدين إليها من أكرث من محافظة.
وكان مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور 
عبدالرحمن جار الله ورئيس هيئة مستشفى الثورة 
العام الدكتور خالد سهيل أشارا إىل الصعوبات التي 

ــراء العدوان  ــي باملحافظة ج ــاع الصح ــه القط تواج
ــذ قرابة ثالثة أعوام، باإلضافة إىل تفيش  والحصار من

األوبئة واألمراض.
ــا الهيئة والقطاع  ــتعرضا الجهود التي تبذله واس
ــة  والصحي ــة  الطبي ــات  الخدم ــم  تقدي ــي يف  الصح
ملواطني املحافظة واملحافظات املجاورة يف ظل شحة 
ــة من خدمات طبية  ــات وكذا ما تقدمه الهيئ اإلمكاني

مختلفة.
ــهيل إىل  ــور س ــه والدكت ــور جارالل ــرق الدكت وتط
ــز  واملراك ــفيات  املستش ــه  تواج ــي  الت ــات  الصعوب
ــة، ولفتا إىل  ــف مديريات املحافظ ــة يف مختل الصحي

ــاح عدد من املراكز  ــه ورغم تلك الصعوبات تم افتت أن
ــرث من 110  ــريا وإقامة أك ــة وباء الكول ــة ملعالج الطبي

زويا إرواء يف مختلف املديريات.
ــب رئيس  ــذي يقدمه نائ ــم الخاص ال ــا الدع وثمن
ــكل عام  ــؤون االقتصادية للمحافظة بش الوزراء للش

والقطاع الصحي بوجه خاص.
ــه وزير  ــوزراء ومع ــب رئيس ال ــن نائ ــك دش إىل ذل
ــالل الغذائية  ــظ الحديدة توزيع الس ــالم ومحاف اإلع
ــة الرصافني اليمنيني ملوظفي هيئة  املقدمة من جمعي

مستشفى الثورة العام.

ــات ورجال  ــع المنظم ــيق م ــى أهمية التنس ــدد عل ــي يش ــات ورجال مقبول ــع المنظم ــيق م ــى أهمية التنس ــدد عل ــي يش مقبول
ــفى الثورة بالحديدة ــفى الثورة بالحديدةاألعمال لتوفير األجهزة الحديثة لمستش األعمال لتوفير األجهزة الحديثة لمستش

ــعبية أمس  دمر الجيش واللجان الش
آلية عسكرية ملرتزقة العدوان السعودي 
ــان بمحافظة  ــي أعىل وادي بيح األمريك

شبوة ومرصع من كانوا عىل متنها.
ــبأ)  ـــ (س ل ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
استهداف آلية عسكرية ملرتزقة العدوان 
بوادي بيحان بصاروخ موجه ما أدى إىل 

مرصع من كانوا عىل متنها.
ــة بالجيش  كما دمرت وحدة الهندس
ــني  آليت ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــعودي  ــكريتني ملرتزقة العدوان الس عس
ــعف يف  ــب والش ــة خ ــي بمديري األمريك
ــا أدى إىل مرصع من  ــة الجوف م محافظ

كانوا عىل متنهما .
ــكري لوكالة األنباء  ــد مصدر عس وأك

ــدد من مرتزقة  ــبأ) مرصع ع اليمنية (س
ــكريتني  ــني عس ــري آليت ــدوان يف تدم الع
ــني يف مديرية خب  ــة الخليف لهم بمنطق

والشعف .
ــة طائرة  ــقطت الدفاعات الجوي وأس
ــية لقوات التحالف يف  استطالع تجسس

أجواء محافظة حجة.
ــوات  ق أن  ــد  أك ــكري  عس ــؤول  مس
ــان  واللج ــش  للجي ــة  الجوي ــات  الدفاع
ــبت من  ــعبية تمكنت فجر أمس الس الش
إسقاط طائرة استطالع تجسسية تابعة 
ــعودي  الس ــدوان األمريكي  الع لتحالف 

بمديرية حرض الحدودية.
وتعد هذه الطائرة هي الحادية عرشة 
من نوع الطائرات التجسسية والتي كان 

ــرية نوع إم  آخرها الطائرة األمريكية املس
كيو ريرب األكرث تطورا يف العالم يف منطقة 
ــاء مطلع  ــة صنع ــمال العاصم ــدر ش ج

أكتوبر املايض.
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
ــي مرصعهم وأصيب  ــعودي األمريك الس
ــة للجيش  ــة نوعي ــالل عملي ــرون خ آخ
يف  ــم  مواقعه ــىل  ع ــعبية  الش ــان  واللج

مكرياس بمحافظة البيضاء .
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــر مصدر عس وذك
ــعبية نفذوا عملية  الجيش واللجان الش
نوعية عىل مواقع مرتزقة العدوان أسفل 
عقبة مكرياس أسفرت عن قتىل وجرحى 

يف صفوفهم .
ــوة املدفعية للجيش  ــتهدفت الق واس

واللجان الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة 
ــعودي األمريكي بمحافظة  العدوان الس

لحج .
ــكري لـ (سبأ) أن  وأوضح مصدر عس
قصفا مدفعيا استهدف تجمعات ملرتزقة 
ــا إصابات  ــدوان رشق كهبوب، محقق الع

مبارشة يف صفوفهم.
واستهدفت مدفعية للجيش واللجان 
الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان 

السعودي األمريكي بمحافظة تعز.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــعبية استهدفوا  أن الجيش واللجان الش
بقصف مدفعي تجمعات ملرتزقة العدوان 

جنوب جبهة الحريقية بمديرية ذباب.

إسقاط طائرة استطالع تابعة للعدوان في حرضإسقاط طائرة استطالع تابعة للعدوان في حرض
عمليات ألبطال الجيش واللجان تكبد المرتزقة خسائر في صفوفهم في عدد من المحافظاتعمليات ألبطال الجيش واللجان تكبد المرتزقة خسائر في صفوفهم في عدد من المحافظات

صنعاء / سبأ
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  اعترب رئيس مجلس ال
بن حبتور، الثقافة وفنونها واحدة من أهم املجاالت املعربة 
ــا أن بيئة  ــعوب العالم .. موضح ــور ورقي ش ــن مدى تط ع
اليمن بتنوعها الثقايف وإرثها التاريخي غري طاردة للثقافة 
ــجم ومكانتها  ولكنها افتقدت إىل العناية الالزمة التي تنس
ــن  ــتقبل الوط ــارض ومس ــايض وح ــة يف م ــا البالغ وأهميته

وتقدمه .
ــس وزارة الثقافة  ــدى زيارة رئيس الوزراء أم جاء ذلك ل
ولقائه الوزير الدكتور عبدالله الكبيس ونائبة الوزير هدى 
ــات التابعة لها ومدراء  ــاء الهيئ أبالن ووكالء الوزارة ورؤس

العموم فيها .
ــبيها يف ظل  ــة أوضاع الوزارة ومنتس حيث جرى مناقش
ــعودي وحصاره املستمرين منذ أكرث من ألف  العدوان الس
ــبل تطوير دورها تجاه األدباء واملفكرين والفنانني  يوم وس
ــف املجاالت  ــة إبداعاتهم يف مختل ــراز كاف ــتيعاب وإب واس
ــة والثقافية والفنية بما يف ذلك تأكيد دورهم النوعي  األدبي
ــاريعه التدمريية والتمزيقية عرب  يف مواجهة العدوان ومش

مختلف الوسائل املتاحة .
ــعبية  ــمية والش وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود الرس
ــدن  م ــة  املقدم ويف  ــة  واألثري ــة  التاريخي ــدن  امل ــة  لحماي
ــبام حرضموت، من كافة املظاهر املسيئة  صنعاء وزبيد وش
ــانية  ــاري الفريد ومكانتها اإلنس ــوهة لطابعها املعم واملش
ــاني  ــة الرتاث اإلنس ــن بقاءها يف قائم ــا يضم ــة، بم العاملي

املعتمدة من قبل منظمة اليونسكو.
وأكد رئيس الوزراء عىل الوظيفة الهامة لوزارة الثقافة يف 
رعاية وتطوير هذا القطاع والنهوض بأدواره القيمة يف واقع 

ــوروث الثقايف الزاخر لها املمتد عرب  األمة اليمنية وإبراز امل
أكرث من ثالثة آالف عام.

وقال " إن الثقافة هي عنوان املايض والحارض واملستقبل 
ــة وقياس مدى  ــة ملعرف ــارة رئيس ألية أمة، بل وأضحت إش
تطور املجتمعات البرشية " .. مضيفا " نحن نستطيع بما 
ــة وتاريخية أن نباهي كل العالم وبما  لدينا من كنوز ثقافي
ــبقونا يف بناء الحضارة  قدمناه من عطاء كبري مع الذين س

اإلنسانية ".

ــه تراث ثقايف  ــن حبتور أن اليمن لدي ــا أكد الدكتور ب كم
ــريا إىل أن  ــع املحافظات اليمنية .. مش ــري تزخر به جمي كب
ــم املؤتمنون واملعنيون عن هذا  ــوزارة والهيئات التابعة ه ال
ــؤولون  الرتاث املوروث من األجداد بمدلوالته العميقة ومس

عن نقله سليما معاىف إىل األجيال.
ــح أن قيمة ما ينتجه املثقف والفنان يشء معنوي  وأوض
ــوق ألن الجهد اإلنساني اإلبداعي   ال يقاس بمعطيات الس
ــي ألجيال  ــيتحول إىل إرث وطن ــا س ــري وحتم ــه كب يف عمل

املستقبل .
ــة صنعاء  ــىل أن مدين ــوزراء التأكيد ع ــس ال ــدد رئي وج
ومدينتي زبيد وشبام كوكبان بأحيائها وشوارعها وأسلوب 
ــن بارزة للثقافة اليمنية كغريها من  الحياة فيها هي عناوي
ــوع اآلرس الغني  ــة التي تعج بالحياة والتن ــدن التاريخي امل

بعبق األجداد وإبداعاتهم الحضارية واإلنسانية.
ــاح حاليا من  ــىل ما هو مت ــي أن نحافظ ع ــال " ينبغ وق
ــا وأثارنا ومخطوطاتنا األثرية وأن ال نفرط فيها ألنها  تراثن
رمز هويتنا، وأن ال نسمح بتهريبها إىل الخارج ".. موضحا 
ــات  ــر باملخطوط ــارات تزخ ــعودية واإلم ــف الس أن متاح
ــام  ــي الع ــي الوطن ــف الوع ــبب ضع ــة بس ــار اليمني واآلث
ــاع األمانة عند من  ــرية وانعدام الضمري وضي ــا الكب بقيمته

يعمل عىل إخراجها من وطنه.
ــبة  ــري الجماعي يف اآللية املناس ــار إىل رضورة التفك وأش
ــام بأدواره القيمة إزاء  ــاعد قطاع الثقافة عىل القي التي تس
ــه  صون الرتاث الثقايف والتاريخي والنهوض يف الوقت نفس
بواقع مختلف الفنون الثقافية ورعاية املبدعني عىل النحو 

الذي يليق بإسهاماتهم الهامة يف واقع األمة وتطورها .
ــتجدات املتعلقة  ــور، إىل املس ــور بن حبت ــرق الدكت وتط
ــىل وطننا منذ  ــامل ع ــاره الش ــعودي وحص ــدوان الس بالع
ــن لم ينجحوا  ــا أن املعتدين الذي ــن ألف يوم .. مبين ــرث م أك
ــعب اليمني  ــفك دماء األبرياء من أبناء الش يف اإلمعان بس
ــاح محاوالتهم  ــعون بكل جهد إلنج ــق الجراح، يس وتعمي

شق الصف الوطني .
ــني يف الخارج  ــعي املقيم ــذا الخصوص إىل س ــت به ولف
ــلخ هويته  ــم وس ــاص به ــام خ ــعبي ع ــر ش ــاء مؤتم إلنش
الوطنية بتمويل إماراتي .. مؤكداً أن املؤتمريني الحقيقيني 

ــعبهم آالمه  ــاطروا ش هم املتواجدون يف الداخل والذين ش
وأحزانه يف ظل العدوان والحصار .

ــي  ــل ه الداخ ــع يف  الجمي ــؤولية  أن مس ــىل  ــدد ع وش
ــب كل يشء  ــماح لألعداء بقل ــاع وعدم الس ــع األوض تطبي
ــمية  ــم التضحيات الجس ــهم .. مؤكدا أن حج ــىل رؤوس ع
وقوافل الشهداء والجرحى التي قدمها الشعب اليمني يف 
ــهداء مجازره اليومية بحق  مواجهة العدوان عالوة عىل ش

املدنيني األبرياء اآلمنني يف منازلهم ال تنىس.
ــال " علينا أن ال نكافئ العدوان أو نقدم لهم أي يشء  وق
ــعبنا ووطننا  ــم يحققون أهدافهم الخبيثة يحق ش يجعله

. "
وكان وزير الثقافة قد ألقى كلمة ترحيب برئيس الوزراء 
ــوزارة وما  ــتعرضا أوضاع ال ــوزارة .. مس ــه األوىل لل يف زيارت
ــعودي  ــبب تداعيات العدوان الس ــه من تحديات بس تواج
ــي منذ أكرث من ألف  ــعب اليمن وحصاره املفروض عىل الش

يوم .
ــف  مختل ــرب  ع ــري  والكب ــام  اله ــوزارة  ال دور  إىل  ــت  ولف
ــروع الثقافية  ــات والف ــة االختصاص ــاه كاف ــا تج قطاعاته
ــة والتاريخية واألثرية .. موضحا أنه ورغم الظروف  الفكري
ــية التي يكابدها كوادرها إال أنهم مرصون  ــية القاس املعيش

عىل مواصلة جهودهم والقيام بمهامهم اليومية .
ونوه بالرعاية الكبرية التي يوليها رئيس الوزراء للوزارة، 
ــرف  ــم الظ ــاطها رغ ــا ونش ــتمرار دوره ــىل اس ــه ع وحرص

االستثنائي الذي يمر به الوطن واالقتصاد الوطني.
ــكان الدكتور  ــة والس ــر الصحة العام ــاء وزي حرض اللق

محمد بن حفيظ .
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ــم  التعلي ــات  مؤسس ــت  نظم
ــي بأمانة  ــب املهن ــي والتدري الفن
ــة احتجاجية  العاصمة أمس وقف
ــن  م ــوم  ي  1000 ــرور  بم ــدا  تندي

العدوان
ــة  بالوقف ــاركون  املش وأدان 
ــت  اقيم ــي  الت ــة  االحتجاجي
ــي للعلوم  ــد اليمني الصين باملعه
ــة وتقدمها وزير التعليم  التطبيقي
ــن  ــي والتدريب املهني محس الفن
ــور  ــر الدكت ــب الوزي ــب ونائ النقي
ــوزارة  ــادات ال ــوايل وقي ــد الح خال
ــة العاصمة  ــداء املعاهد بأمان وعم
وعدد كبري من الطالب والطالبات 
ــاره  وحص ــدوان  الع ــتمرار  ،اس
ــية بحق  ــه املجازر الوحش وارتكاب
ــامل  الش ــتهدافه  واس ــني  املدني
ــة  للبني ــتمر  واملس ــج  واملمنه
ــة  العام ــآت  واملنش ــة  التحتي
ــات التعليمية  والخاصة واملؤسس
يف ظل صمت وتواطؤ مخز للعالم 

اجمع.
ــن الوقفة  ــار بيان صادر ع وأش
ــاط  واالنحط ــالس  االف ــدی  م إىل 
االخالقي لقوی العدوان وحقدهم 
ــن  اليم ــتهداف  اس ــی  ــني عل الدف

ارضا وإنسانا.
ــان الجميع للتصدي  ودعا البي
ــزة وصرب  ــكل ثبات وع ــدوان ب للع
ــوكل علیه  والت بالله  ــتعانة  باالس
العملية  ــتمرار  ــی اس والتأكيد عل
ــات التعليم  ــة يف مؤسس التعليمي

الفني والتقني بأمانة العاصمة .
ــع  الجمي ــاركون  املش ــب  وطال
ــة  الداخلي ــة  الجبه ــز  بتعزي
ــتقرار  ــاظ عىل األمن واالس والحف
ورفد جبهات العزة والرشف باملال 

والرجال والعتاد.
ــر التعليم  ــد وزي ــة اك ويف الوقف
ــي أن هذه  ــب املهن ــي والتدري الفن

ــا وتنديدا  ــي احتجاج ــة تأت الوقف
ــم  ـــ 1000 يوم من العدوان الغاش ب
ــات  مقوم كل  ــتهدف  اس ــذي  ال
ــا الجميع اىل رضورة  الحياة، داعي
ــود ملواجهة العدوان  توحيد الجه
ــد  ض ــاك  تح ــي  الت ــرات  واملؤام

الوطن.
ــي  الفن ــم  التعلي ــر  وزي ــار  واش
ــدوان من  ــه الع ــا يمارس ــی ان م ال
جرائم قتل وإبادة يف حق االبرياء 
ــدرات الوطن  ــني وتدمري ملق واملدني
لن يزيد الشعب اليمني اال تحديا 
ــرص  ــق الن ــی تحقي ــودا حت وصم

باذن الله.
ــب وزير  ــار نائ ــه اش ــن جانب م
ــب املهني  ــم الفني والتدري التعلي
ــة االحتجاجية  ــة الوقف ــی اهمي ال
للتعبري عن مدی استنكار وغضب 
قيادات وطالب مؤسسات التعليم 
الفني علی استمرار تحالف قوی 
ــعودية  الرش والعدوان بقيادة الس
ــتهداف  علی مدی 1000 يوم باس
ــات  مقوم كل  ــري  وتدم ــني  املدني

الحياة.
ــدوان الهمجي  ــم الع ــال: رغ وق
ــت  يثب ــي  اليمن ــعب  الش ان  إال 

ــطوري يف  ــتوی الصمود االس مس
ــع البطولة والرشف  ــف مواق مختل
ــتوی املؤسسات  وكذلك علی مس
ــاون  بتع ــا  منوه  .. ــة“  الخدمي
وتضافر كافة جهود مدراء املكاتب 
ــد  املعاه ــداء  وعم ــات  باملحافظ
ــتمرار العملية  ــاح واس ــی انج عل

التعليمية .
ــة أخرى افتتح محافظ  من جه
ذمار محمد حسني املقديش ومعه 
نائب وزير التعليم العايل الدكتور 
ــس املعرض  ــامي أم ــه الش عبدالل
ــذي نظمته  ــكييل ال ــي والتش الفن
ــم الرتبية  جامعة ذمار لطالب قس
ــة بالجامعة  ــة يف كلية الرتبي الفني
ــن  م ــوم  ي ــرور 1000  م ــبة  بمناس

العدوان عىل اليمن .
ــام  ألقس ــا  زيارتهم ــالل  وخ
ــس الجامعة  املعرض بحضور رئي
ــتمع  ــور طالب النهاري ،اس الدكت
ــور  والدكت ــديش  املق ــظ  املحاف
ــة  الفني ــة  املرشف ــن  م ــامي  الش
ــام  ابتس ــورة  الدكت ــرض  للمع
ــن  ع ــز  موج رشح  إىل  ــي،  العلف
محتويات املعرض وما تضمنه من 
ــمات إبداعية  لوحات فنية ومجس

ــم العدوان  ــي بعضا من جرائ تحك
ــعب  ــاء الش ــق ابن ــعودي بح الس
ــاء محافظة  ــا وأبن ــي عموم اليمن
ــكل خاص بعد مرور اكرث  ذمار بش

من 1000 يوم من العدوان.
ــورة العلفي أن  وأوضحت الدكت
ــامه تضمن  ــرض بجميع اقس املع
ــذه  ــا نف ــال فني ــن 150 عم ــرث م اك
ــم الرتبية الفنية يف كلية  طالب قس
الرتبية بجامعة ذمار ، توزعت بني 
لوحات تشكيلية زيتية ورسومات 
ــمات وأعمال نحت  ــة ومجس ورقي
ــالط والزجاج،  ــومات عىل الب ورس
ــم العدوان  ــا تناولت جرائ جميعه

بحق ابناء الشعب اليمني .
املقديش  ــظ  املحاف ــاد  ــد أش وق
ــه من لوحات  باملعرض وما تضمن
ــربت  ع ــة  ابداعي ــال  وأعم ــة  فني
ــي  ــعب اليمن ــة الش ــن مظلومي ع
ــدوان  ع ــن  م ــه  ل ــرض  يتع ــا  وم
ــع  االبش ــو  ه ــري  وبرب ــي  همج
ــعودية  ــنه الس ــخ تش ــىل التاري ع
ــىل اليمن،  ــا االجرامي ع وتحالفه
ــدت حالة الصمود والثبات  وجس
ــه العدوان  ــني يف وج ــدى اليمني ل
ــا ارتكبه من  ــم م ــه رغ ــم ل وتحديه
ــة بحقهم  ــية ومروع جرائم وحش

منذ قرابة الثالثة االعوام.
ــة اقامة وتنظيم مثل  وأكد أهمي
ــكيلة  ــارض الفنية والتش هذه املع
ــعودي  لتوثيق جرائم العدوان الس
ــعب  الش ــاء  ابن ــق  بح ــي  االمريك
ــه وبنيته  ــري ملقدرات ــن قتل وتدم م
ــه للرأي  ــف حقيقت التحتية وكش
ــذه  ــالل ه ــن خ ــي م العامل ــام  الع
ــة وما  ــة واإلبداعي الفني ــال  االعم
ــائل ودالالت معربة  تحمله من رس

عن هذا العدوان ووحشيته .

تواصل الفعاليات الوطنية بمناسبة مرور تواصل الفعاليات الوطنية بمناسبة مرور ١٠٠٠١٠٠٠ يوم من العدوان يوم من العدوان

صنعاء/سبا
ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاسة 
ــه  ــد عبدالل ــايض أحم ــدل الق ــر الع وزي

عقبات، خطة الوزارة لعام 2018.
ــرضه رئيس هيئة  ــاء الذي ح ويف اللق
ــى  يحي ــايض  الق ــي  القضائ ــش  التفتي
ــيس، وضم قيادات الوزارة، أكد وزير  العن
العدل، اهتمام قيادة السلطة القضائية 
ــيس وتنفيذ خطط  بتفعيل العمل املؤس
ــة  قضائي ــازات  انج ــق  لتحقي ــوزارة  ال

يلمسها املواطنني.

ــة  خط ــجام  انس ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
العدل مع خطة حكومة اإلنقاذ الوطني 
ــات  ــة احتياج ــون وتلبي ــاذ القان يف إنف
ــتقرار  ــني وتحقيق التنمية واالس املواطن

للمجتمع .
رضورة  إىل  ــات  عقب ــايض  الق ــت  ولف
ــة عىل  ــات الدول ــأداء مؤسس ــاء ب االرتق
ــا يكفل إعادة ثقة  ــتويات، وبم كافة املس
ــعى وراهن  ــا التي س ــن بخدماته املواط

تحالف العدوان وأدواته تعطيلها .
يف  ــود  الصم ــتمرار  اس ــىل  ع ــدد  وش

ــات  الجبه ــم  ودع ــدوان  الع ــة  مواجه
ــه  موقع ــن  م كل  ــل  العم ــة  ومواصل
ــة  العملي ــرؤى  ال ــم  وتقدي ــته،  ومؤسس
ــا  خلفه ــي  الت ــكاالت  اإلش ــة  ملعالج

العدوان.
ــض  بع ــتعرض  اس ــاع  االجتم وكان 
املالحظات واآلراء التي ركزت يف مجملها 
عىل أهمية الخطة يف تطوير أداء الوزارة 
ــىل  ع ــا  وقدرته ــا  بخدماته ــاء  واالرتق

مواجهة اإلشكاالت الراهنة.

مناقشة خطة وزارة  العدل للعام مناقشة خطة وزارة  العدل للعام ٢٠١٨٢٠١٨مم

الرئيس الصماد 
ــة متابعة  ــىل أهمي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــا أكد رئي كم
ــرادات  ــا اإلي ــب وأبرزه ــف الجوان ــرادات يف مختل ــل اإلي تحصي
ــة اإليرادات  ــداد آلية لتنمي ــة والعمل عىل إع ــة والرضيبي الزكوي
ــا يف وقت قيايس يعكس  ــام 2018 وبما يضمن تحصيله ــالل ع خ

مستوى األداء وتوفري الخدمات العامة للمواطنني.
ــلطة املحلية  ولفت إىل رضورة العمل عىل خلق عالقة بني الس
ــني  ــة ب ــز الرشاك ــة ، وتعزي ــات الداعم ــة واملنظم ــة العاصم بأمان
ــتفادة من خطط  ــل االس ــة بما يكف ــس املحلي ــات واملجال املنظم
ــات وبرامجها يف مختلف الجوانب التنموية وخاصة  تلك املنظم
ــتفيد منها آالف املواطنني لتحسني  ــاريع الخدمية التي يس املش

ظروفهم املعيشية .
ــس  ــس املجل ــام رئي ــة اهتم ــر اإلدارة املحلي ــن وزي ــا ثم فيم
ــة بأمانة  ــلطات املحلي ــتمر للس ــه املس ــىل ودعم ــيايس األع الس

العاصمة واملحافظات .
وأكد أن هذا االهتمام سينعكس أثره بشكل إيجابي عىل أداء 
ــتقرار األوضاع وتوفري  ــلطات املحلية وجهودها يف سبيل اس الس

الخدمات العامة للمجتمع.
ــلطة املحلية باألمانة  ــة إىل أن الس ــار أمني العاصم بدوره أش
ــات واألجهزة  ــز أداء املحليات يف املديري ــىل تعزي ــل حاليا ع تعم

ــري مادة الديزل إلعادة ضخ  ــعي لتوف التنفيذية باإلضافة إىل الس
املياه إىل املناطق واألحياء .

ــدات صندوق  ــادة تأهيل وصيانة مع ــيتم إع ــت إىل أنه س ولف
ــة لكافة املواطنني  ــتمرار الخدمات العام ــة بما يضمن اس النظاف
ــلطة املحلية يف ظل  ــه الس ــات التي تواج ــتعرضا الصعوب .. مس

الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
رئيس الوزراء يناقش

ــع االقتصادي  ــاء اللقاء الواق ــس الوزراء، أثن ــتعرض رئي واس
ــار  والحص ــدوان  الع ــبب  بس ــن  الوط ــه  يواجه ــذي  ال ــب  الصع
االقتصادي.. موضحا أن إجمايل ما يتم الحصول عليه من موارد 
ــة للدولة عام  ــوى  7 باملائة  مقارنة بآخر موازن ــة ال تمثل س مالي

2014م .
ــد وتنمية  ــبيل حش وأكد أن الحكومة تعمل بكل طاقتها يف س
ــة  ــة كاف ــا الحتمي ــة التزاماته ــبيل مواجه ــرق يف س ــوارد وتط امل
ــدى حكومة اإلنقاذ  ــايس ل ــا أن الراتب هو أمر أس ــواب.. مبين األب

منذ اليوم األول لتشكيلها.
ــار الدكتور بن حبتور إىل أن ما يشاع حول فوارق النفط  وأش
والغاز والتي ال أساس لها من الصحة، مؤكداً أن ما تحصل عليه 

الحكومة من هاتني املادتني هو رسم الخدمات فقط.

ــىل أن يتم البدء برصف النصف راتب  ــم االتفاق يف اللقاء ع وت
املعلن عنه يف األسبوع املقبل.

النائب العام: أي
ــجناء  ــا املوقوفني والس ــة قضاي ــالل اللقاء مناقش وجرى خ
ــبل الكفيلة برسعة استكمال إجراءاتها  عىل ذمة التحقيق، والس

وإحالتها إىل النيابة وفقا للقانون.
ــذه الفرتة  ــزة الضبط خالل ه ــاء جهود أجه ــتعرض اللق واس
ــح العامة،  ــة الحقوق واملصال ــن نجاحات يف حماي ــا حققته م وم

ومتابعة ومالحقة الفارين من وجه العدالة.
ــعبية  ــدد النائب العام عىل األجهزة األمنية واللجان الش وش
ــاذ التدابري الالزمة  ــود لتأمني املوطنني واتخ ــذل املزيد من الجه ب
ــدم تجاوز الصالحيات  ــة بمنع الجريمة قبل وقوعها وع والكفيل

املمنوحة لهم بما يف ذلك الجرائم املشهودة وفقا للقانون.
ــا الواردة  ــة الترصف يف القضاي ــب العام برسع ــا وجه النائ كم
ــم، ومتابعة إجراءاتها أوال  ــة العامة وإحالتها إىل املحاك إىل النياب

بأول، حتى االنتهاء منها بصدور األحكام وتنفيذها .
ــم  التزامه ــة  األمني ــزة  األجه ــؤولو  مس ــد  أك ــم  جانبه ــن  م

بالتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة القضائية .. 
معربين عن تقديرهم الهتمام النائب العام ومتابعته املستمرة 

لقضايا املواطنني ومعالجة قضايا السجناء خاصة من أنهوا فرتة 
العقوبة ومازالت عليهم حقوق خاصة للغري.

إىل ذلك قام النائب العام ومعه عدد من وكالء وأعضاء النيابة 
ــة صنعاء،  ــي إىل إدارة البحث بمحافظ ــزول امليدان ــة، بالن العام
ــن طبيعة  ــم إىل رشح ع ــتمع منه ــؤويل البحث، واس ــى مس والتق

القضايا املنظورة أمامهم.
كما استمع إىل إيضاح من عدد من السجناء حول قضاياهم، 
ــتمرار  ــا للقانون، واس ــرصف يف قضاياهم وفق ــة الت ــه برسع ووج
ــات الكفيلة  ــع اآللي ــة واألمن، لوض ــزة النياب ــني أجه ــيق ب التنس
ــق بالجريمة  ــط كل ما يتعل ــا يف ضب ــات القضاي ــتكمال ملف باس

وجمع أدلتها واستيفاء محارض االستدالل بشأنها.
اللواء املاوري

ــي تلقوها يف  ــدورة املعارف الت ــة تطبيق خريجي ال  إىل أهمي
الواقع العميل.

ــدورة واملدربني  ــكر ملنظمي ال ــن الش ــر الداخلية ع ــرب وزي وع
واملشاركني.. متمنيا لهم النجاح يف مهامهم.

ــوزارة الداخلية  ــام ب ــرضه املفتش الع ــذي ح ــام ال ويف االختت
ــة اللواء  ــوال املدني ــل مصلحة األح ــد ووكي ــم املؤي ــواء إبراهي الل
ــؤون الضباط العميد زكريا الشامي  محمد الحاكم ومدير عام ش

ــهادات  ــمام، تم توزيع الش ــد خالد الش ــام املرور العمي ــر ع ومدي
والجوائز عىل املدربني وخريجي الدورة.

معارك الساحل
ــاحل الغربي شهدت األيام األخرية معارك  وكانت مناطق الس
ــة العدوان  ــني مرتزق ــعبية وب ــش واللجان الش ــة بني الجي طاحن
السعودي وجلهم من أبناء املناطق الجنوبية أدت اىل قتل املئات 
ــتعادة الخوخة  ــعبية من اس ــم وتمكن الجيش واللجان الش منه

بعد اندحار من تبقى من املرتزقة وانسحابهم نحو املخا.
ــماح الجيش  ــة أكدت س ــادر ميدانية يف الخوخ ــت مص وكان
واللجان للصيلب األحمر الدويل بانتشال أكرث من 150 جثة، كما 

تم دعوة من تبقى من املرتزقة عرب مكربات الصوت لالستسالم.
وزير الدفاع األمريكي

ــتمر يف تدريب الجنود السعوديني  وّرصح ماتيس: سوف نس
ــنعمل مع طياريهم لتوضيح كيفية  ــتهدفونه، وس لتحديد ما يس
ــنفعل أي يشء لتقليل  ــل تلك الهجمات الجوية، وس القيام بمث
ــنحاول أن نزيد من قدرة الجيش  عدد الضحايا من املدنيني، وس
ــعودي عىل تنفيذ ما يرونه عمليات رضورية بدون قتل مزيد  الس

من األبرياء.
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