
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

ــعوديني  ــود الس ــات الجن ــتهداف تجمع -  اس
ــوى بقذائف  ــة وقرية ق ــع الغاوي ــم يف موق وآلياته

املدفعية
ــىل  ع ــا  كاتيوش ــخ  صواري ــة  صلي ــالق  إط   -
يف  ــني  واملنافق ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع

معسكر املخيل يف العارضة
نجران :

ــعوديني يف  ــتهداف تجمعات للجنود الس -  اس
ــروق بقذائف  ــبكة والرشفة واملخ ــع رشق الش مواق

املدفعية
-  مرصع كل من:

املرتزق ملتطف العزعزي
املرتزق وليد عبدالواسع محمد الربكاني

املرتزق صدام الشعبي
املرتزق شهاب عيل حسن قاسم

املرتزق نقي عبدالرب العمري
املرتزق عبدالرحمن مهيوب عبدالوهاب الوايف

املرتزق عبد الرحمن عبدالله ناجي طاهر
املرتزق شهاب عيل حسن الحمدي

-  اصابة كل من
املرتزق صالح نعمان

املرتزق املهندس محمد عيل فارع
ــعبية يف جبهة  ــان الش ــش واللج ــريان الجي بن

البقع

الثالثاء 2018/1/9       

تعز :
ــة يف  ــن املرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب -  م
ــة  ــم بقري ــع له ــفة بتجم ــوة ناس ــري عب تفج

املعموق بمديرية الصلو
ــات مرتزقة  ــي عىل تجمع ــف مدفع -  قص
ــل  ــف جب ــة وخل ــة الحريقي ــدوان يف قري الع
ــىل  قت ــقوط  وس ــاب  ذوب ــة  بمديري ــبكة  الش

وجرحى يف صفوفهم 
ــة يف مناطق متفرقة  ــص 7 من املرتزق -  قن

بجبهات تعز
لحج :

-  قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة خالل 
كرس زحف لهم باتجاه جبل الغريب بمنطقة 

حمالة يف كرش
ــيخ خالد  ــادي املرتزق الش ــرصع القي -  م
ــة و3  ــه بالصبيح ــيخ الصميت ــي ش الصمات
آخرين واصابة اكرث من 20 اخرين إثر انقالب 

طقم عسكري يف طور الباحة 
البيضاء :

ــة باتجاه  ــلل للمرتزق ــة تس ــد محاول -  ص
ــية  ــره بالقرش ــة الظه ــران بمنطق ــبلة به س

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ميدي :

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي -  مدفعي
ــمال صحراء  ــتهدف تجمعات املرتزقة ش تس
ــقوط عدد من القتىل والجرحى يف  ميدي وس

صفوفهم
نهم :

ــا  ــن صواريخ الكاتيوش ــدد م ــالق ع -  اط
ــل فرضة نهم  ــات للمرتزقة يف نقي عىل تجمع

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
مأرب :

ــات ملرتزقة  ــي عىل تجمع ــف مدفع -  قص
ــب القراميش  ــم بحري ــدوان يف جبل فاط الع
والتباب السود بوادي الضيق ويف نجد العتق

-  قنص 4 من املرتزقة يف مديرية رصواح
شبوة :

-  قنص 3 من املرتزقة يف ناطع
الجوف :

-  قنص 2 من املرتزقة يف مزوية باملتون

جبهة الداخلجبهة الداخل

تعز :
ــارات  غ ــر  إث ــا  مواطن  12 ــهاد  استش  *
استهدفت سيارات محملة بالفحم يف طريق 

النجيبة  حيس
ــهداء وجرحى اثر  ــقوط ش ــاء عن س * انب
ــني بمنطقة  ــد املواطن ــيارة اح ــىل س ــارة ع غ

النجيبية بمديرية موزع
صعدة :

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ * قص
ــن مديرية منبه  ــتهدف مناطق متفرقة م يس

الحدودية
* ارضار يف منازل ومزارع املواطنني بقصف 
ــىل مناطق  ــعودي ع ــي س ــي ومدفع صاروخ

متفرقة من مديرية رازح الحدودية
حجة :

* 9 غارات عىل مديريتي حرض وميدي
مارب :

* غارة عىل مديرية رصواح

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

 ٹ/ شوقي العبايس
ــة حماية الطفل  ــاع الحياة  مرشوع تعزيز أنظم ــت منظمة ملتقى صن اختتم
ــبعني وآزال يف أمانة العاصمة  ــيل يف مديريتي الس ــن خالل تمكني املجتمع املح م

صنعاء والذي تموله منظمة رعاية األطفال الدولية .
ــني واملستضعفني والنازحني  وهدف املرشوع اىل ضمان وصول األطفال املهمش
ــل يف  ــة للطف ــاحات الصديق ــاء املس ــالل إنش ــن خ ــية م ــات األساس اىل الخدم
املديريات املستهدفة، والتي ُتقدم من خاللها الخدمات األساسية للطفل وتعزيز 
ــام إدارة الحالة  ــن الحروب والنزاعات ونظ ــاء النفيس لألطفال املترضرين م الرف
ــات بجودة عالية من خالل  ــاهم يف ضمان حصول األطفال عىل الخدم الذي يس

االكتشاف واإلحالة.
ـــ" الثورة "، أن  ــامي لـ ــر مرشوع حماية الطفل االخ / أحمد الش ــح مدي  وأوض
ــعى اليها املنظمة   ــرتاتيجية التي تس ــوة أوىل يف الخطة االس ــرشوع يعترب خط امل
ــنوات حتى نهاية  ــتمر ملدة خمس س ــرشوع حماية الطفل والذي سيس ــن م ضم

العام 2021م مستهدفاً مناطق جغرافية مختلفة يف اليمن.
ــرشوع ُقدر بـ 1922 طفال وطفلة  ــتفيدين املبارشين من امل واوضح أن عدد املس
ــل يف مديريتي  ــاحات الصديقة للطف ــن الخدمات التي تقدمها املس ــتفادوا م اس
ــتفيدين من  ــدر عدد األطفال املس ــام 2017م، حيث وُق ــبعني وآزال خالل الع الس
ــاعدات  ــات وتقديم مس ــزودي الخدم ــة مل ــاف وإحال ــة (اكتش ــام إدارة الحال نظ
ــال ذوو اإلعاقة  ــع الفئات بما فيهم األطف ــوايل 208 أطفال  من جمي ــارشة) بح مب
ــبب حالة الطوارئ  ــون عن أرسهم وذويهم بس ــون من التعليم واملنفصل واملترسب

وغريهم.

ــعودية  ــدة تصعيد قوات تحالف العدوان بقيادة الس ــورى بش ــتنكر مجلس الش اس
ــتريية وكان آخرها  ــن محافظات الجمهورية وبصورة هيس ــا الجوية عىل عدد م لغاراته
ــت منطقة ضالع همدان بمحافظة  ــا قنابل عنقودية محرمة دوليا طال ــن 32 غارة منه ش

صنعاء مخلفة أرضارا كبرية بمنازل وممتلكات املواطنني.
ــي أدت إىل  ــارات املروعة الت ــس الغ ــادر عنه أم ــان ص ــورى يف بي ــس الش وأدان مجل
ــهاد 12 مواطناً كانوا عىل منت سيارات محملة بالفحم بمنطقة النجيبة بمديرية  استش

موزع محافظة تعز.
وندد املجلس القصف الصاروخي واملدفعي السعودي الذي تسبب بأرضار يف منازل 

ومزارع املواطنني بمناطق متفرقة من مديريتي منبه ورازح بمحافظة صعدة.
ــورى تصعيد تحالف العدوان لغاراته تحديا سافرا لألمم املتحدة  واعترب مجلس الش
ــب املبعوث الخاص  ــة يف ظل تواجد نائ ــدويل واملجتمع الدويل وخاص ــس األمن ال ومجل

لألمني العام لألمم املتحدة يف اليمن.
ــورى نائب املبعوث األممي معني رشيم الذي يزور صنعاء حاليا  وطالب مجلس الش
ــىل الواقع  ــاهدها بأم عينيه ع ــدة حقائق ش ــريفعه لألمم املتح ــره الذي س ــني تقري تضم
ــيايس  ــدوان خالل لقائه رئيس املجلس الس ــتمع إليه عن وقائع الع ــة إىل ما اس باإلضاف

األعىل وممثيل األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني.
ــدة باعتماد  ــم املتح ــني العام لألم ــوث الخاص لألم ــب املبع ــب املجلس نائ ــا طال كم
ــدويل للعمل عىل إيقاف  ــد طريقها للمجتمع ال ــة عىل الواقع لعلها تج ــق املعتمل الحقائ
ــيايس  ــهل الوصول إىل حل س ــدوان ورفع الحصار الربي والبحري والجوي، بما يس الع

يضمن لليمن السالم العادل ال االستسالم.

اختتام مشروع تعزيز أنظمة حماية اختتام مشروع تعزيز أنظمة حماية 
الطفل بصنعاءالطفل بصنعاء

عباد: من أولويات أمانة العاصمة توفير الخدمات العامة وبأسعار معقولةعباد: من أولويات أمانة العاصمة توفير الخدمات العامة وبأسعار معقولة

(الشورى) تصعيد تحالف العدوان تحٍدّ (الشورى) تصعيد تحالف العدوان تحٍدّ 
سافر لألمم المتحدة والمجتمع الدوليسافر لألمم المتحدة والمجتمع الدولي

أدان الغارات المروعة التي أودت بحياة العشرات من المدنيينأدان الغارات المروعة التي أودت بحياة العشرات من المدنيين

خالل لقائه قيادة شركة الغازخالل لقائه قيادة شركة الغاز

0202 أخباروتقارير

ٹ/محافظات /محمد املشخر
ــة التجنيد  ــوري أمس حمل ــيل محمد املنص ــظ البيضاء ع ــن محاف دش

التطوعي ورفد الجبهات تحت شعار " انفروا خفافا وثقاال ".
ــة عبدالله  ــل املحافظ ــثان ووكي ــود ش ــرضه حم ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــلطة املحلية  ــادات الس ــالن وقي ــار ط ــزي صب ــن املرك ــد األم ــايل وقائ الجم
والتنفيذية والشخصيات االجتماعية، أكد محافظ البيضاء أهمية التالحم 

واالصطفاف يف مواجهة العدوان ومخططاته.
وأشار إىل أهمية التحاق أبناء مديريات البيضاء بالدورات العسكرية ..

ــاع  ــي الدف ــرب وزارت ــد ع ــة للتجني ــباب املحافظ ــع ش ــدا رضورة دف مؤك
والداخلية وخاصة أن املحافظة لم تنل نصيبها خالل الفرتة املاضية يف هذا 

الجانب.
ــا يتطلب  ــتقرار، م ــم باألمن واالس ــاء تنع ــة البيض ــت إىل أن محافظ ولف
ــة .. مثمنا  ــكينة العام ــاظ عىل الس ــبيل الحف ــود الجميع يف س ــر جه تضاف
ــعبية يف الدفاع عن  ــطرها أبطال الجيش واللجان الش االنتصارات التي يس

الوطن وكرامته وعزة أبنائه .
ــاء البيضاء يف مختلف  ــدور النضايل ألبن ــاد املحافظ املنصوري بال وأش
ــة ومواجهة  ــورة والجمهوري ــم يف الدفاع عن الث ــة ودوره ــل التاريخي املراح

العدوان ومرتزقته.
ــواء 203 العميد الركن صالح  ــات من قبل قائد لل ــت عدد من الكلم وألقي
ــيخ محمد احمد الحبابي  ــايخ واعيان البيضاء الش عيل الحاوري وعن مش
وعن مكتب األوقاف واإلرشاد بمحافظة ذمار الشيخ محمد القعمي، أشارت 
ــارب ثالث  ــدوان منذ ما يق ــراء الع ــعب اليمني ج ــاة الش ــا إىل معان جميعه

سنوات.
ــات ملواجهة  ــن كافة املديري ــات رضورة التحرك للجبهات م ــد الكلم وأك
العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره باعتبار ذلك مسؤولية الجميع.
 ويف االختتام ألقى مدير إدارة اإلرشاد  بمكتب األوقاف باملحافظة محمد 
ــتمرار  ــادر عن االجتماع  وأكد  البيان رضورة اس ــد الربيهي البيان الص احم
رفد الجبهات باملزيد من الرجال والعتاد بما يعزز من صمود أبطال الجيش 
واللجان الشعبية املرابطني يف مختلف ميادين البطولة والدفاع عن الوطن.
ــة التجنيد الطوعي  ــة البيضاء لحمل ــم  قيادة محافظ ــن البيان دع وثم
ــؤولية الدفاع  ــعاراً من الجميع ملس ــات البيضاء والذي يأتي استش بمديري

عن الوطن وسيادته.
ــد  ــن الدكتور فيصل جعمان أمس حملة الحش ــظ عمران دش ويف محاف

والتعبئة العامة للتجنيد الطوعي باملحافظة.
ــح املخلوس  ــام محيل املحافظة صال ــذي حرضه أمني ع ــني ال ويف التدش
ــادات األمنية  ــى داحش وعدد من القي ــة أمني فراص ويحي ــال املحافظ ووكي
ــات أهمية  ــن الكلم ــد م ــدت العدي ــة .. وأك ــائخ باملحافظ ــكرية واملش والعس
التحشيد والتحرك الفاعل لرفد جبهات الرشف والبطولة بالرجال والعتاد.
ــدوان  ــة الع ــم يف مواجه ــع بواجبه ــالع الجمي ــارت إىل رضورة اضط وأش
ــال مخططاته .. داعني أبناء املحافظة إىل النفري العام ورفد الجبهات  وإفش
بالرجال وااللتحاق بمعسكرات التدريب التابعة لوزارة الدفاع للمشاركة يف 

معركة الرشف والبطولة دفاعا عن الوطن وعزته.
ــاد أمس لقاء ضم  ــم قطاع التوجيه بوزارة األوقاف واإلرش ــن جانبه نظ م
مدير عام الوعظ واإلرشاد عبدالرحمن املوشكي ونائب مدير مكتب األوقاف 
ــعار " وجوب النفري العام ملواجهة  بأمانة العاصمة محمد الغلييس تحت ش

تصعيد العدوان " .
ــاف بمديريات األمانة  ــارك فيه مدراء مكاتب األوق ناقش اللقاء الذي ش
الجوانب املتعلقة بدور الخطباء واملرشدين يف التوعية بأهمية برفد جبهات 

الرشف والبطولة بالرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــاف أهمية الدور  ــاد بوزارة األوق ــد مدير عام الوعظ واإلرش ــاء أك ويف اللق
ــات العدوان  ــة بمخطط ــاء يف التوعية املجتمعي ــه الخطب ــع ب ــذي يضطل ال

وتصعيداته، واستمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .
ــكيل  ــار حملة انفروا خفافا وثقاال وتش ــاء يأتي يف إط ــار إىل أن اللق وأش
ــد لجبهات الرشف  ــة لتفعيل الحملة والحش ــة وفرعية باألمان لجان مركزي

والبطولة .
ــروف الراهنة،  ــاس يف ظل الظ ــوري وحس ــاء مح ــال " إن دور الخطب وق
ــمعه غالبية  ــر والفعيل كونه يس ــاس لدوره املؤث ــجد هو األس وخطيب املس
الناس " .. حاثا عىل رضورة تعزيز أداء الخطباء والقيام بدورهم يف مواجهة 

العدوان .
ــن جانبه أكد نائب مدير مكتب األوقاف بأمانة العاصمة رضورة تحمل  م
ــة وتبصري املجتمع  ــؤولية األمانة امللقاة عىل عاتقهم يف توعي ــاء ملس الخطب
ــتهدف  ــور الدين والدنيا واآلخرة وما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تس بأم

النيل من أمنه واستقراره ووحدته.
ــة الراهنة  ــالل املرحل ــاء والعلماء خ ــرك الخطب ــىل رضورة تح ــدد ع وش
ــة الجهود يف توحيد الجبهة الداخلية والتوجه للجبهات ملواجهة  ومضاعف

قوى العدوان ومرتزقته .
ــنوية عن مهام وواجبات مكاتب  ولفت الغلييس إىل أهمية رفع تقارير س
األوقاف واإلرشاد يف مديريات األمانة والعمل عىل تقييم األداء والتغلب عىل 

الصعوبات .
ــات األمانة  ــاف بمديري ــب األوق ــدراء مكات ــن م ــتعرض عدد م ــا اس فيم
إحتياجات املكاتب ومتطلباتها وخططها خالل املرحلة املقبلة والفعاليات 
واألنشطة والربامج التوعوية واإلرشادية .. مؤكدين حاجة الخطباء لدورات 

تأهيل يف مجال الخطابة واإللقاء واللغة .
ــة كحالن  ــويف أمس بمديري ــده الص ــظ حجة هالل عب ــن محاف كما دش

الرشف حملة التجنيد الطوعي تحت شعار " انفروا خفافا وثقاال ".
ــظ والدكتور طه  ــرضه وكيال املحافظة محمد حفي ــني الذي ح ويف التدش
ــة والعلماء  ــدراء املكاتب التنفيذي ــلطة املحلية وم ــؤولو الس الحمزي ومس
ــويف بتضحيات  ــاد املحافظ الص ــخصيات االجتماعية، أش ــائخ والش واملش
ــعودي األمريكي والتصدي ملؤامراته  أبناء املديرية يف مواجهة العدوان الس

التي تستهدف النيل من اليمن أرضا وإنسانا.
ــات باملال  ــد الجبه ــباقني يف رف ــوا الس ــة كان ــاء املديري ــار إىل أن أبن وأش
والرجال ومن أوائل الشهداء وهم يتصدون لزحوفات قوات العدوان متعددة 
ــطروا مالحم وبطوالت سيخلدها  ــيات يف جبهات العزة والرشف وس الجنس

التاريخ يف انصع صفحاته.
ــيري  ــوم بها أبناء املديرية لتس ــة الرتتيبات التي يق ــرب محافظ حج واعت
ــذا التجهيزات  ــعبية وك ــال الجيش واللجان الش ــة كبرية ألبط ــة غذائي قافل
ــال واضحا عىل وطنيتهم  ــزة والرشف بالرجال دلي ــة لرفد جبهات الع القائم

واستشعارهم ملسئوليتهم.
ــبيل  ــعب اليمني وما من س ــتمر يف تآمره عىل الش ــدو مس ــال" إن الع وق
ــع هبة رجل  ــىل الله وأن يهب الجمي ــوكل واالعتماد ع ــرص عليه إال بالت للن

واحد لكرس شوكته".
ــة .. الفتا إىل  ــاع الخدمية يف املديري ــويف إىل األوض ــرق املحافظ الص وتط
ــيس واالنضباط الوظيفي  ــة اإليرادات املحلية وتفعيل العمل املؤس أن تنمي
ــات املقدمة  ــتوى الخدم ــاء بمس ــتضمن االرتق ــل التي س ــرز العوام ــي اب ه
ــعار الجميع ملسؤولياتهم والعمل بكل  ألبناء املديرية وهو ما يتطلب استش

إخالص وتفان.
فيما أكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدويل باملحافظة عبدالرحمن 
امللحاني يف كلمة بإسم أبناء املديرية استعداد أبناء مديرية كحالن الرشف 
ــال الجيش  ــب أبط ــوف إىل جان ــرشف والوق ــزة وال ــات الع ــه إىل جبه التوج

واللجان الشعبية ملواجهة العدوان والذود عن حياض الوطن وترابه الطاهر.
ولفت إىل ما يتعرض له الوطن من عدوان سافر وحصار جائر وما ارتكبه 
ــاء اليمن،  ــن تحالف معه من جرائم بحق أطفال ونس ــعودي وم النظام الس
ــل والتفاعل مع  ــال والقواف ــات باملزيد من الرج ــا يتطلب رفد الجبه ــو م وه

حملة التجنيد التي تم تدشينها.
ــتعرض  ــخصيات االجتماعية اس ــا اُلقيت كلمتان عن الوجهاء والش كم
ــالن الرشف يف  ــا أبناء مديرية كح ــود والتصدي التي خاضه ــل الصم مراح
ــيتوجهون إىل  ــاء املديرية س ــن أبن ــدة أن املئات م ــدوان.. مؤك ــة الع مواجه
ــيري القوافل تلو القوافل للمرابطني يف  ــيتم تس جبهات العزة والرشف كما س

الجبهات حتى تحقيق النرص.
ــني مدير مكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة الدكتور  حرض التدش

ايمن مذكور ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحني خالد العبايل.
ــن محافظ صعدة أمس حملة التجنيد الطوعي ورفد الجبهات  كما دش

تحت شعار " انفروا خفافا وثقاال " .
ويف التدشني الذي حرضه عدد من وكالء املحافظة والقيادات العسكرية 
واألمنية والوجاهات ،حث محافظ املحافظة عىل رضورة املسارعة لاللتحاق 

بركب التجنيد الطوعي للدفاع عن الوطن أرضاً وإنسانا .
ــار إىل أهمية التفاعل القوي مع الحملة ليكن بمستوى املؤامرة عىل  وأش

البالد، مؤكداً أن ذلك يعد واجباً عىل كل يمني قادر عىل حمل السالح .
ــعب اليمني أن يفخر بكل أبطاله  ولفت املحافظ عوض إىل أنه يحق للش
ــهم القوات  ــىل رأس ــعبية وع ــش واللجان الش ــال الجي ــن رج ــن م املجاهدي
ــوي لجهودهم الجبارة يف مواجهة صلف قوى العدوان  الجوية والدفاع الج

وهمجيتها.
ــتمرار  ــة وقفة أكدوا فيها أن اس ــلطة املحلي ــني نظمت الس وعقب التدش
ــكاب الجرائم بحق  ــىل اليمن وارت ــم ع ــعودي الغاش ــدوان األمريكي الس الع
ــاركة يف  ــابقون للتجنيد للمش ــعب يتس ــني جعل اآلالف من أبناء الش املدني

الدفاع عن الشعب ومقدراته من الغزاة واملحتلني .

تدشين حملة التجنيد الطوعي ورفد الجبهات في عدد من المحافظاتتدشين حملة التجنيد الطوعي ورفد الجبهات في عدد من المحافظات

صنعاء/ سبأ
ناقش لقاء بأمانة العاصمة أمس برئاسة أمني العاصمة 
ــاز محمد  ــب مدير رشكة الغ ــاد وضم نائ ــود محمد عب حم
ــكل  ــب املتعلقة بتوفري مادة الغاز بش ــر الجوان رشف املطه

طبيعي وبسعر مناسب للمواطنني.
ــراءات الكفيلة بتوفري مادة الغاز  وتطرق االجتماع لإلج
ــف  ــا يف مختل ــتمرار توفريه ــان اس ــة وضم ــة العاصم بأمان
ــطوانة الغاز  ــعرية بيع اس ــذا أهمية ضبط تس ــروف وك الظ
ــب خاصة يف  ــكل معقول ومناس ــد بيعها للمواطنني بش عن
ــا املواطنون جراء  ــي يمر به ــاع االقتصادية الت ــل األوض ظ

استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر.
ــلطة  ــاع أكد أمني العاصمة حرص قيادة الس ويف االجتم
ــة وأبرزها  ــة الخدمات العام ــة يف توفري كاف ــة باألمان املحلي
االحتياجات االستهالكية اليومية من املواد الغذائية والغاز 

وغريها بما بسهم بشكل كبري يف رفع معاناة املواطنني .

ــة العاصمة توفري  ــن أولويات قيادة أمان وأكد عباد أن م
مادة الغاز والحفاظ عىل ضبط األسعار إىل جانب الحفاظ 
ــاء ومناطق  ــرشب لجميع أحي ــاه ال ــىل النظافة وضخ مي ع

املديريات وغريها من الخدمات الرضورية.
ــد رشف املطهر  ــر رشكة الغاز محم ــدوره أكد نائب مدي ب
ــة العاصمة  ــلطة املحلية بأمان ــة ورضورة تعاون الس أهمي
ــزة األمنية املختصة  ــس املحلية باملديريات واألجه واملجال
مع رشكة الغاز من أجل استقرار توفري الغاز بشكل مستمر.
ــن جهة أخرى تفقد أمني العاصمة حمود محمد عباد  م
ــري العمل بمرشوع صيانة وترميم شوارع التحرير  أمس، س

والعدل وتونس والجامعة الجديدة بأمانة العاصمة.
واستمع أمني العاصمة من وكيل األمانة لقطاع املشاريع 
ــغال  ــع ومدير مكتب األش ــد راص ــدس ولي ــغال املهن واألش
املهندس عبدالسالم الجرادي، إىل رشح عن نسبة اإلنجاز 
ــف وردم الحفر يف  ــاريع الجارية يف الرص ــال واملش يف األعم

عدد من شوارع مديريات أمانة العاصمة.
ــغال  واألش ــاريع  املش ــاع  لقط ــاعد  املس ــل  الوكي ــد  وأك
ــري بوترية عالية  املهندس عبدالكريم الحوثي أن العمل يس

يف الرصف والرتميم للشوارع.
ــل ووفقاً للخطط  ــتمرار العم وأكد املهندس الحوثي اس
ــس  واملقايي ــات  باملواصف ــزام  وااللت ــذ  للتنفي ــة  املوضوع

املحددة.
ــلطة  ــة العاصمة والس ــادة أمان ــرص قي ــاد ح ــد عب وأك
ــات للمواطنني ولو  ــم الخدم ــتمرار تقدي ــىل اس ــة ع املحلي

بالحد األدنى ومراعاة معاناتهم.
ــه خالل الزيارات مدير عام مديرية التحرير محمد  رافق
ــس املحيل باملديرية محمد عاطف  عثمان وأمني عام املجل
ــب مدير  ــؤاد القدمي ونائ ــة ف ــات العام ــر عام العالق ومدي

الواجبات عيل قاسم الالحجي.

دعاهم إلى المزيد من  االستثمار في المشاريع االقتصادية:دعاهم إلى المزيد من  االستثمار في المشاريع االقتصادية:

صنعاء / سبأ
ــا وزير الصناعة والتجارة عبده محمد  دع
ــال  امل رأس  ــاب  وأصح ــتثمرين  املس ــرش،  ب
الوطني إىل املزيد من االستثمار  يف املشاريع 

االقتصادية.
ــه  ترؤس ــالل  خ ــة  الصناع ــر  وزي ــد  وأك
ــاري االقتصادي  ــس االستش ــاع املجل اجتم
ــه املال  ــس بصنعاء، أهمية اضطالع ترؤس أم
ــاوز املرحلة الصعبة التي  الوطني بدوره لتج
ــايس  ــاره العمود األس ــن باعتب ــر بها اليم يم

لالقتصاد الوطني.

ــم كبار  ــاع الذي ض ــالل االجتم ــدد خ وش
ــال  ــاب رأس امل ــتوردين وأصح ــار واملس التج
الوطني، عىل تضافر الجهود من أجل العمل 
ــاظ عىل  ــرصف والحف ــعر ال ــتقرار س عىل اس

تغذية السوق باملواد الغذائية األساسية.
ــس  املجل أن  إىل  ــرش  ب ــر  الوزي ــار  وأش
ــاري االقتصادي جاء ثمرة للتواصل  االستش
ــع الغرفة التجارية واتحاد الغرف التجارية  م
ــتثمرين بهدف تذليل  وكذا كبار التجار واملس
الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وبما 

يخدم الوضع االقتصادي العام للبالد.

ــة التتبع الرقابي  ــرق إىل مرشوع خدم وتط
عرب نظام الجي .بي .يس الذي تسعى الوزارة 
ــرتة القادمة .. مبيناً أن هذا  لتنفيذه خالل الف
ــفن  ــىل تتبع حركة الس ــاعد ع ــام سيس النظ
ــة وتنظيم وصولها إىل أرصفة املوانئ  التجاري
ــع عملية نقل املواد الغذائية والنفط  وكذا تتب
ــة وصولها  ــاء إىل املحافظات ومراقب ــن املين م
وتخزينها بشكل سليم يحول دون االحتيال 

والتالعب بها.
ــال األعمال والتجار  فيما أكد عدد من رج
ــيق يف عملية رصف العملة  عىل أهمية التنس

بني التجار والبنوك ورضورة توفرها وتسهيل 
تداولها يف السوق.

وزارة  ــهم  تس أن  يف  ــم  أمله ــن  ع ــربوا  وع
ــة  إزال يف  ــاري  االستش ــس  واملجل ــة  الصناع
ــاص  الخ ــاع  القط ــه  تواج ــي  الت ــق  العوائ
ــع  ــىل املصان ــاء ع ــط واألعب ــف الضغ وتخفي

والرشكات.
ــع لكافة  ــاء موس ــد لق ــاع عق ــر االجتم وأق
األطراف املعنية بالوضع االقتصادي للوقوف 
أمام أهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع 

الخاص.

وزير الصناعة يحث رجال األعمال على االضطالع بدورهم لتجاوز الوطن المرحلة الراهنةوزير الصناعة يحث رجال األعمال على االضطالع بدورهم لتجاوز الوطن المرحلة الراهنة

الرئيس الصماد يدعو
ــاع يف املحافظات التي تخضع  وقال " إن األوض
ــراً،  خاط ــرس  ت ال  ــي  اإلمارات ــالل  االحت ــلطات  لس
ــن  ــا لألم ــة وزعزعته ــيات اإلرهابي ــار املليش النتش
ــكينة العامة باإلضافة إىل أعمال  ــتقرار والس واالس

االختطاف والسطو املسلح والتفجريات وغريها ".
ــىل كافة  ــيايس األع ــس املجلس الس ــا رئي ودع
ــة إىل االضطالع بدورهم  ــاء املحافظات الجنوبي أبن
ــامح واإلخاء  ــز التس ــالل وتعزي ــة االحت يف مناهض
ــزاة  الغ ــر  دح ــىل  ع ــل  والعم ــراح  الج ــد  وتضمي

واملحتلني.
ــاع  ــة األوض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ وكان ج
ــروف الصعبة  ــل الظ ــاحة الوطنية يف ظ ــىل الس ع
ــتمرار  ــر بها البالد جراء اس ــتثنائية التي تم واالس

العدوان والحصار.
ــات  املحافظ يف  ــاع  األوض ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــه سلطات االحتالل اإلماراتي  الجنوبية وما تمارس
ــن يف  ــاء الوط ــات ألبن ــب ومضايق ــع وتعذي ــن قم م
ــوب والدور الذي يضطلع به أبناء املحافظات  الجن

الجنوبية يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل.
ــد تحالف العدوان وما  ــرق اللقاء إىل تصعي وتط
ــعب اليمني يف مختلف  يرتكبه من جرائم بحق الش
ــاء الوطن بصورة  ــات والدور التكاميل ألبن املحافظ
عامة واملحافظات الجنوبية بشكل خاص يف تعزيز 
ــاوالت  للمح ــدي  التص يف  ــاف  واالصطف ــم  التالح

الهادفة النيل من وحدة الصف الوطني.
مصرع 6 عسكريني

ــكري لوكالة األنباء اليمنية  وأوضح مصدر عس
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــبأ) أن مدفعي (س
ــتهدفت تجمعات للجنود السعوديني واملرتزقة  اس

يف موقع سبحطل ومعسكر الحداد والحاجب وقلة 
حسن يف الربوعة بعسري وكبدتهم خسائر فادحة .
ــني  ــص جندي ــدر إىل قن ــار املص ــران أش ويف نج
ــعوديني بموقع الشبكة ، فيما دك قصف مدفعي  س
تجمعات للجنود السعوديني غرب موقع املخروق . 

ناطق الحكومة
ــة أقوى من  ــه الهائل ــدوان بأموال ــأن الع يؤكد ب

إرادة املجتمع الدويل بكل مؤسساته.
ــوى من إرادة  ــوال لن تكون أق ــد أن هذه األم وأك
ــنوات  ــالث الس ــت الث ــي أثبت ــي الت ــعب اليمن الش
ــدوان  الع ــلحة  أس كل  ــن  م ــد  أش ــا  أنه ــة  املاضي

وتكنولوجياته العسكرية.
ــة إىل عدم املراهنة  ــم الحكوم ودعا الناطق باس
ــعاراتها املجتمع  ــانية التي يرفع ش عىل وهم اإلنس
ــدويل.. الفتا إىل الصمت الدويل إزاء ما يتعرض له  ال

الشعب اليمني من جرائم منذ بداية العدوان.
ــانية الخارج  وأضاف " من يراهن عىل وهم إنس
ــا يتعرض له  ــت األممي تجاه م ــد كل هذا الصم بع
شعبنا فإن الضمري الدويل قد مات، ومن يراهن عىل 
ــتضعفني فإن الله هو  ــدل ونرصة الله للمس قوة وع

النارص وهو القوي".
ــتريي الذي  ــف الهس ــر أن القص ــد جاب ــا أك كم
ــة املحافظات  ــاء وبقي ــه العاصمة صنع ــرض ل تتع
ــة اإلحباط  ــدوان يعكس حال ــف الع ــن قبل تحال م
ــل  ــبب فش ــها التحالف بس ــي يعيش ــة الت والخيب
ــتمر  قدراته الجوية يف تحقيق أهدافها وعجزه املس

عن تحقيق أي إنجازات عسكرية عىل األرض.
وقال " إن االنفعاالت التي تدفع بهذا التحالف 
ــة دوليا عىل  ــل املحرم ــخ والقناب ــب الصواري إىل ص
ــآت ملجرد  ــتهداف املدنيني وتدمري املنش ــدن واس امل
ــة وفقدان التوازن  ــف حالته االنتقامي التدمري يكش

ــة  العدواني ــه  طموحات ــدام  اصط ــراء  ج ــيس  النف
ــوده الذي  ــعب اليمن وصم ــالة ش بقوة وبأس وبس
ــتكربين  ــة املس أذهل العالم وأطاح بكربياء وغطرس
ــم يف صحاري  ــوف قاداته ــهم ومرغ أن وأذل جيوش

وسواحل وجبال اليمن".
ــان،  ــة اليمن، األرض واإلنس ــاف:" إن كرام وأض
ــارة يف مواجهة كل من  ــوة إيمانية جب تتحول إىل ق
ــاس بها وتصبح حياة املواطن اليمني  يحاول املس
ــبيل الله  ــهادة يف س ــول الش ــذل، وتتح ــار مع ال ع
ــىل  ــابق ع ــرة يتس ــوم إىل رشف ومفخ ــرصة املظل ون
ــىل تحالف العدوان  ــا الجميع وهكذا ينبغي ع نيله

أن يفهم طبيعة وعادات وكربياء شعب اليمن".
ــعودي  الس ــام  النظ ــرة  مكاب أن  ــر  جاب ــد  وأك
ــه  عدوان يف  ــم  العال ــل  لجحاف ــده  حش ــتمرار  واس
الظالم عىل اليمن لن يزيد الشعب اليمني وجيشه 
ــود واإلرصار  ــعبية إال مزيدا من الصم ــه الش ولجان

عىل كرس غرور املعتدين.
إىل  ــن  اليم ــاء  أبن كل  ــة  الحكوم ــق  ناط ــا  ودع
ــة  الثوري ــم  قيادته ــف  خل ــع  الواس ــاف  االلتف
ــي  الهمج ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــية  والسياس
ــات  الجبه ــد  لرف ــاد  الج ــرك  والتح ــتعالئي،  االس

ودعمها باملال والسالح وإنجاح عملية التجنيد.
اإلعالن عن هيئة

ــة الدولية برصد أي انتهاكات  وستقوم املؤسس
ــلم أثناء زيارته  ــعودية بحق أي مس ــها الس تمارس
للمشاعر. والتأكد من أن اململكة العربية السعودية 
ــالمية  توزع حصَص الحج والعمرة عىل الدول اإلس

بصورة عادلة، تخلو من املحاباة والوساطة.
ــأن  بش ــة  دوري ــات  بتحقيق ــة  الهيئ ــتقوم  وس
ــعودية عىل مدار مائة عام األرايض  ــتخدام الس اس
ــاكات  ــد االنته ــية، ورص ــراض سياس ــة ألغ املقدس

امليدانية ذات العالقة.
ــكل  ــل الهيئة عدداً من موظفيها بش كما سرتس
ــعودية، بغرض متابعة ما يحدث  غري معلن إىل الس
من تمدد عمراني يف مكة املكرمة وغريها من األماكن 
ــات  ــىل املقدس ــا ع ــدى تأثريه ــم م ــة، لتقيي املقدس

الدينية، وتغيري معاملها التاريخية.
كما يخصص املوقع منرباً خاصاً بالشكاوى من 
ــأن حرية أداء العبادات  املمارسات السعودية، بش

الدينية.
ــة ، إن  ــة " القطري ــة " الراي ــت صحيف وقال
ــع اإلعالن  ــن م ــي بالتزام ــورات تأت ــذه التط ه
ــة الفنية  ــر البعث ــن صدور تقري ــس األول ع أم
ــدة التي زارت  ــامية لألمم املتح للمفوضية الس
ــة الخليجية  ــري األزم ــد تأث ــراً لرص ــر مؤخ قط
ــر والذي  ــان يف قط ــىل حقوق اإلنس ــة ع الراهن
ــود املفروضة  ــىل القي ــار املرتتبة ع ــن اآلث تضم
ــث كان لذلك  ــة التنقل حي ــق يف حري عىل الح
أثار عديدة تباينت يف ما بينها شملت التعدي 
ــعائر الدينية حيث  ــة الش ــة ممارس ــىل حري ع
ــم  ــهر رمضان وموس ــت يف خضم ش ــا ُفرض أنه
ــج، وتم منع املعتمرين والحجاج القطريني  الح
ــك  ــتكمال مناس واملقيمني يف دولة قطر من اس
ــم املايض  ــج املوس ــة الح ــرة، وأداء فريض العم
ــن نوعها.  ــرية واألوىل م ــابقة خط ــرب س ــا يعت م
ــني واملقيمني  ــع املواطنني القطري ــتمرار من واس

من أداء العمرة.
ــعودية قد فرضت خالل  ــلطات الس وكانت الس
ــاج  الحج ــىل  ع ــودا  قي ــة  املاضي ــة  الثالث ــوام  األع
اليمنيني ، أدت إىل حرمان عرشات اآلالف منهم من 
ــي أصبحت يف اآلونة األخرية  أداء فريضة الحج الت

أداة سياسية بيد النظام السعودي . 
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