
ٹ/ خاص
ــاع  والدف ــة  الجوي ــوات  الق ــت  حقق  •
دول  ــك  ارب ــدا  جدي ــارا  انتص ــوي  الج
ــال  إدخ ــن  ع ــا  بإعالنه ــك  وذل ــدوان  الع
ــو جديدة إىل  ــة صواريخ أرض- ج منظوم
ــدان العسكري يف إطار تعزيز القدرات  املي
ــدوان  الع ــريان  ط ــد  لتحيي ــة  العسكري
وحماية األجواء اليمنية ومنع أي تحليق 

معاد يف سماء اليمن.
وأكدت القوات الجوية والدفاع الجوي 
ــت بعون الله أقوى وأقدر عىل  أنها أصبح
املواجهة والتصدي لسالح الجو املعادي.
ــذه املنظومة  ــفت يف بيان لها أن ه وكش
ــة  ــة بحت ــربات وطني ــا بخ ــورة محلي مط
واستطاعت إسقاط طائرة حربية معادية 
من طراز تورنيدو يف أجواء صعدة وإصابة 
ــراز اف15 يف سماء  ــن ط ــرى م ــرة أخ طائ

العاصمة صنعاء.
ــاع  والدف ــة  الجوي ــوات  الق ــددت  وج
ــود عىل  ــة الجه ــد بمضاعف ــوي العه الج

ــل املمكنة  ــات وبكل الوسائ كافة املستوي
ــق القدرة  ــة التطوير حتى تتحق ومواصل
ــة  ملواجه ــا  امتالكه ــب  الواج ــة  الوطني
العدوان الغاشم بما يجعل املعتدي يدفع 
ــا الدفاعية  ــه قدراتن ــن حماقته وتطال ثم

بفاعلية واقتدار.
وقالت يف بيانها بأن ما نمتلكه ونسعى 
المتالكه من سالح جوي وقدرات دفاعية 

رادعة هو حق مكفول لكل الشعوب.
ــوات الجوية  ــد الق ــد قائ ــن جهته أك م
والدفاع الجوي اللواء الركن طيار إبراهيم 
ــات  الدفاع ــر  تطوي ــود  جه أن  ــامي  الش
ــا  وآخره ــرت،  أثم ــد  ق ــة  اليمني ــة  الجوي
ــة  ــدو" التابع ـــ "تورني ــرة ال ــاط طائ إسق

لتحالف العدوان.
ــش  للجي ــة  الجوي ــات  الدفاع ــت  وكان
ــت مساء األحد  ــعبية أسقط واللجان الش
ــة تابعة لتحالف العدوان من  طائرة حربي
ــة كتاف بأجواء  ــوع "تورنيدو" يف مديري ن
ــا ألهداف  ــاء قصفه ــة صعدة أثن محافظ

ــة طائرة  ــا بساعات اصاب ــة ، أعقبه مدني
ــوع اف 15 يف سماء العاصمة  حربية من ن

صنعاء بصاروخ دفاعي أرض جو.
وهذا التطور املتسارع يعد يف القاموس 
ــا  ساحق ــارا  انتص ــي  الحرب ــري  العسك
ــت دول العدوان  ــة بعد أن استخدم خاص
أشد وأقوى األسلحة الفتاكة عىل مدى ما 
يقارب ثالثة أعوام استهدفت كل مقومات 
القوات املسلحة اليمنية وبنيتها التحتية 
ــات  ــىل إمكاني ــاص ع ــكل خ ــزت بش ورك
ــى لها  ــوي ليتسن ــاع الج ــات الدف ومقوم

السيطرة التامة عىل األجواء اليمنية.
ــق الذي  ــار الخان ــة إىل الحص باإلضاف
ــه عىل اليمن ورغم ذلك ما نكاد تمر  تفرض
ــن الجيش اليمني  ــزة حتى يعل فرتة وجي
ــخ جديدة  ــع صواري ــر وتصني ــن تطوي ع
ــدى وأدق تصويبا من  أكرث قدرة وأطول م
ــدو يف مربع الخوف  ــا ليضع الع سابقاته

والحرية والعجز.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري :

- قنص 4 من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب
ــعوديني يف  ــود الس ــات للجن ــتهداف تجمع - اس

مجازة وسبحطل بقذائف املدفعية
نجران :

ــني  حس ــد  العقي ــزق  املرت ــادي  القي ــرصع  م  -
ــرب لواء الوحدة التابع للمنافقني  الرصابي أركان ح

بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة البقع
ــعبية تستهدف  - مدفعية الجيش واللجان الش
يف  ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  وتجمع ــات  تحصين

السديس واملخروق
- قنص 2 من الجنود السعوديني يف الشبكة

جيزان :
- قنص جنديني سعوديني يف قرية قوى

ــا عىل  ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــالق صلي - اط
تجمعات للمرتزقة يف بوابة املوسم

ــع  ــعودية يف موق ــكرية س ــة عس آلي ــاب  - إعط
الدخان

ــتهف تجمعات  ــة الجيش واللجان تس - مدفعي
للجنود السعوديني يف قرية قوى

ــعبية تستهدف  - مدفعية الجيش واللجان الش
ــم يف الغاوية  ــعوديني وآلياته تجمعات للجنود الس

وقرية قوى وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

االثنين 2018/1/8       

صنعاء :
ــة طائرة إف 15  ــات الجوية تعلن إصاب - الدفاع

تابعة لقوى العدوان يف أجواء العاصمة
تعز :

- مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يهاجمون 
ــرب مديرية موزع  ــد وغ ــكر خال ــة رشق معس املرتزق

ويكبدونهم خسائر يف األرواح
- مرصع كل من:

املرتزق محمد السبئي
املرتزق بكيل رسحان

املرتزق محمد الصربي
ــعبية يف الجبهة  ــان الش ــش واللج ــريان الجي بن

الغربية بتعز
- مرصع  كل من:

املرتزق فهيم العولقي
املرتزق محمد الكشميمي
املرتزق عبدالوهاب سعد

ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن ــن  آخري  5 ــرح  وج
الشعبية يف جبهة املخا

- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف 
الحريقية بمديرية ذباب

- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف 
تبة السيمن ورشق معسكر االمام بمديرية ذوباب

- قنص مرتزق يف مديرية ذوباب
نهم :

ــعبية ينفذون  ــش واللجان الش - مجاهدو الجي
ــفينة  ــراف الس ــة يف اط ــىل املرتزق ــارة ع ــة إغ عملي

واملحروق بالقتب وخسائر يف صفوفهم
ــن العتابي  ــن حس ــزق طه محس ــرصع املرت - م

بنريان الجيش واللجان الشعبية بجبهة نهم
لحج :

ــعبية يتمكنون  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــف للمرتزقة عىل التبة الخرضاء وجبل  من كرس زح
الحمام بمديرية القبيطة وينفذون عملية هجومية 
ــتعادة التبة التي  ــة واس ــىل مواقع املرتزق مضادة ع
ــىل  ــن القت ــدد م ــقوط ع ــة وس ــا املرتزق ــدم فيه تق

والجرحى يف صفوفهم
ــات للمرتزقة  ــتهدف تجمع - قصف مدفعي يس

رشق كهبوب
مارب :

ــراس الجهمي  ــارق صالح ف ــرصع املرتزق ط - م
ــام بنريان  ــب بها قبل اي ــه التي اصي ــرا بجراح متأث

الجيش واللجان يف الضيق بجبهة رصواح
- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف 
وادي ربيعة بمديرية رصواح وسقوط قتىل وجرحى 

يف صفوفهم
- قنص 4 من املرتزقة يف مديرية رصواح

ميدي :
ــىل  ع ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -

تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي
الجوف :

ــة  ــالن بمديري ــكر الس ــزق يف معس ــص مرت - قن
املصلوب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
* غارة عىل منطقة مذاب بمديرية الصفراء

* إصابة 3 مواطنني جراء غارتني لطريان العدوان 
عىل املدينة

* غارة عىل منطقة القد بمديرية رازح الحدودية
* غارة عىل منزل مواطن يف مديرية باقم

* إصابة إمراة بجروح جراء القصف الصاروخي 
واملدفعي السعودي عىل مناطق متفرقة من مديرية 

رازح الحدودية
صنعاء :

ــني يف  ــزارع املواطن ــازل وم ــىل من ــارات ع * 4 غ
مديرية نهم

ــتهدفان منزًال ومسجداً يف مديرية  * غارتان تس
نهم

* إصابة مواطن بجروح إثر غارتني عىل منزل يف 
ــة األرشاف ومزرعة يف منطقة الحقة بمديرية  منطق

نهم
مارب :

* غارة عىل مديرية رصواح
الجوف :

ــي العدوان يف  ــرأة بقناصة منافق ــهاد ام * استش
مديرية املتون

حجة :
* 11 غارة عىل مديريتي حرض وميدي

الحديدة :
ــتهدفت  ــن العاملني إثر غارات اس ــهداء م * 5 ش

مبنى الرثوة السمكية بميناء الخوبة باللحية
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/ اسماء البزاز/ سبأ
ــني  ــج املعاق ــى ـ برنام ــة الجرح ــت مؤسس نظم
ــز طالئع املستقبل  ــاء بالتعاون مع مرك أمس بصنع
ــة  ــرج للدفع ــل تخ ــني، حف ــل املعاق ــب وتأهي لتدري
ــني بالرشاكة مع صندوق  الثالثة من الجرحى املعاق

تنمية املهارات.
ــة العامة  ــرضه وزير الصح ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــظ ونائب  ــد سالم بن حفي ــور محم ــان الدكت والسك
ــه املؤيد،  ــة والتأمينات عبدالل ــر الخدمة املدني وزي
ــأ الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد الركن  هن
ــني الذين  ــوف، الخريج ــة الضي ــان يف كلم رشف لقم
ــالل  ــة واالستق ــل الحري ــم يف سبي ــوا بأنفسه ضح

وكرامة وعزة الشعب اليمني.
ــة  ــى يف رعاي الجرح ــة  ــود مؤسس ــاد بجه وأش
ــارات يف مختلف  ــى وإكسابهم امله ــل الجرح وتأهي

املجاالت.
ــم واإلخالص  ــان" بتضحياتك ــد لقم وقال العمي
ــا وصلنا إليه من تطور  ــة وصلنا اليوم إىل م والعزيم
يف مجال التصنيع الحربي والتكتيك القتايل والقوة 
الصاروخية وصلت إىل أبو ظبي والرياض وستصل 
ــاً، باإلضافة  ــف عنها قريب ــن أخرى سيكش إىل أماك
ــازات بإسقاط  ــه الدفاع الجوي من إنج إىل ما حقق

طائرات العدو ومنها طائرتا التورنيدو والـ "إف 15" 
خالل اليومني املاضيني " .

ــة  مرحل ــة  بداي ــون  سيك 2018م  ــام  ع أن  ــد  وأك
ــوة وتحييد  ــردع والق ــادالت ال ــدة لتحقيق مع جدي
ــب املجازر بحق النساء  الطريان الحربي الذي ارتك
ــهد الجميع انتصارات وإنجازات  واألطفال، وسيش
ــالل الفرتة  ــآت كثرية خ ــن مفاج ــف ع ــرية والكش كب

القادمة.
ــة  املسلح ــوات  للق ــي  الرسم ــق  الناط ــاد  وأش
ــده املستمر  ــعبي حول الجيش ورف ــاف الش بااللتف
ــعب  ــات بالرجال.. وقال " للحرية ثمن والش للجبه
ــت  كان ــا  مهم ــن  الثم ــع  يدف أن  ــد  مستع ــي  اليمن

التضحيات ".
ــة الجرحى قاسم  ــرب رئيس مؤسس ــن جانبه ع م
ــة الثالثة من  ــج الدفع ــر بتخري ــران عن الفخ الحم
ــة  التطبيقي ــج  الربام ــوم  دبل ــاق  مس يف  ــى  الجرح
وإدارة  ــة  التنفيذي ــة  والسكرتاري اآليل  ــب  للحاس
ــالم  واإلع ــة  العام ــات  والعالق ــة  الحديث ــب  املكات
ــم 84 جريحاً و20 من  ــة البرشية والتي تض والتنمي

املرافقني لهم بتمويل من صندوق تنمية املهارات.
ــني واالهتمام  ــات املعاق ــا إىل توفري احتياج ودع
ــني ومؤهلني للخدمة  ــوا منتجني وفاعل بهم ليصبح
ــع  املجتم ــات  ومنظم ــة  الحكومي ــات  املؤسس يف 

ــم يف سبيل حرية  ــاًء وعرفاناً بتضحياته املدني وف
واستقالل الوطن.

ــاء ورجال  ــة والعلم ــران الحكوم ــا الحم كما دع
ــع، إىل إيالء الجرحى  ــة رشائح املجتم األعمال وكاف
مزيداً من الرعاية يف ظل تزايد أعدادهم مع استمرار 
التصعيد العسكري للعدوان، معرباً عن الشكر لكل 

املساهمني يف تقديم الخدمات للجرحى.
ــه العمييس بدور  ــاد الخريج حفظ الل بدوره أش
مؤسسة الجرحى ومركز طالئع املستقبل يف تأهيل 
ــرب وإعادة تأهيلهم علمياً  املعاقني من جرحى الح
ــة والحاسوب  ــوم التطبيقي ــال العل ــاً يف مج ومعرفي

واإلدارة.
ــر يف كل ميدان من  ــد أن دور الجرحى مستم وأك
ــة البذل يف  ــاة، وإرصارهم عىل مواصل ــن الحي ميادي
ــا والروح العالية التي  كافة املجاالت بالوترية نفسه

كانوا عليها يف جبهات العزة والكرامة.
ــوي العميد  ــرة التوجيه املعن ــر دائ ــا تال مدي فيم
يحيى املهدي، قرار رئيس املجلس السيايس األعىل 
ــام جرحى  ــح وس ــأن من ــام 2018م بش ــم (7) لع رق
ــم ( 84) جريحاً تقديراً  ــرب للخريجني وعدده الح
ــدي لقوات  ــويل يف التص ــن دور بط ــه م ــوا ب ــا قام مل
ــة ضد اليمن  ــري بقيادة السعودي التحالف العسك
وإفشال مخططاته وشجاعتهم يف الذود عن الوطن 

ــدة  وسالمة  ــون وح ــم يف ص ــه واستبساله وحياض
أراضيه.

ــس االتحاد  ــذي حرضه رئي ــل ال ــام الحف ويف خت
ــدراء  وم ــوي  الصل ــان  عثم ــني  للمعاق ــي  الوطن
ــفيات والجهات ذات  ــة واملستش ــات املدني املؤسس
ــن الجهات  ــم الخريجني وعدد م ــم تكري ــة، ت العالق

املساهمة واملتعاونة مع املؤسسة.
ــة الجرحى قاسم  ــح رئيس مؤسس ــك افتت إىل ذل
ــني الوطنية  ــة السج ــام مؤسس ــني ع ــران وأم الحم
ــن التفاصيل  ــل الخياطة وف ــاري معم ــى الحب يحي

للجرحى واملعاقني بمركز طالئع املستقبل.
ــذي نفذته مؤسسة السجني  ويحتوي املعمل ال
ــي بتكلفة 15  ــن برنامج اإلغاثة الوطن الوطنية ضم
ــاري، عىل 45  ــال بتمويل من يحيى الحب مليون ري

ماكينة خياطة وتطريز وحياكة مع ملحقاتها.
ــن مسؤول مركز  ــران والحباري م واستمع الحم
ــن املعمل الذي  ــرواش إىل رشح ع ــع يحيى ق الطالئ
يستوعب 80 معاقاً يتم تدريبهم وفقاً ملناهج حديثة 
يف الخياطة والتطريز والحياكة، بما يسهم يف توفري 

فرص عمل لهم وتحسني مستواهم املعييش.
تصوير/فؤاد الحرازي

لقمان: العام لقمان: العام ٢٠١٨٢٠١٨م سيكون بداية مرحلة جديدة لتحقيق معادالت م سيكون بداية مرحلة جديدة لتحقيق معادالت 
الردع وتحييد طيران العدوانالردع وتحييد طيران العدوان

تخرج الدفعة الثالثة من الجرحى المعاقين:تخرج الدفعة الثالثة من الجرحى المعاقين:

صنعاء / سبأ
ــرتك والحراك  ــاء املش ــزاب اللق ــن أح ــادة عدد م ــت قي التق
ــي السلمي أمس بصنعاء نائب املبعوث الخاص لألمني  الجنوب
ــزور اليمن  ــن معني رشيم، الذي ي ــم املتحدة إىل اليم ــام لألم الع

حالياً.
ــىل الساحة  ــدات ع ــة املستج ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــدوان والحصار وما خلفه ذلك من  ــة يف ظل استمرار الع الوطني

آثار عىل مختلف املستويات.
وأكدت قيادة املكونني أن الحل يف اليمن لن يكون إال سياسياً 
ــال  ــة واإلمارات يقف خلف إفش ــادة السعودي ــدوان بقي وأن الع
ــة، كما أكدت أن  ــايس والرشاكة السياسي ــار والتوافق السي املس
ــن الغارات  ــيد العسكري وش ــر يف التحش ــدوان مهما استم الع

وارتكاب املجازر سيفشل مثلما فشل عىل مدى ثالث سنوات.
ــي عىل  ــراك الجنوب ــرتك والح ــاء املش ــادة اللق ــددت قي وش
ــدة و استئناف  ــم املتح ــايس لألم ــار السي ــالح املس ــة إص أهمي
ــي وعىل أن  ــار عام جديد واقع ــة برؤية وإط ــة السياسي العملي
ــاء السياسيني املوقعني عىل  ــمل طاولة املفاوضات كل الفرق تش
ــوار الوطني  ــاركني يف مؤتمر الح ــة واملش ــاق السلم والرشاك اتف
ــاء الفاعلني  ــرص الطاولة وإقص ــك بعيدا عن ح ــوار موفنبي وح
ــاد بني حكومة  ــىل أهمية رعاية حوار ج ــني.. مؤكدة ع السياسي
ــوار اليمني  ــة السعودية كمدخل للح ــاذ الوطني وحكوم اإلنق

اليمني.
ــي يدعيها  ــاء الرشعية الت ــني انته ــادة املكون ــدت قي ــا أك كم
ــن امليدان  ــة تستمد م ــه وأن الرشعية الحقيقي ــن مع ــادي وم ه
ــا الكامل يف  ــم املتحدة بدوره ــالع األم ــرية إىل رضورة اضط ..مش
ــار وإيقاف  ــاد عىل رفع الحص ــي والعمل الج ــب اإلنسان الجان
ــدوان وتخفيف الكارثة اإلنسانية الناتجة عن إغالق املوانئ  الع

واملطارات وإيقاف املرتبات.
ــة ومسؤولية اإلحتالل  ــة الجنوبي ــرق اللقاء إىل القضي وتط
ــدة واالنفالت  ــاب وداعش والقاع ــار اإلره اإلماراتي تجاه انتش
ــق الواقعة تحت سيطرة االحتالل  األمني واالغتياالت يف املناط
ــن حل القضية  ــامل ينبغي أن يتضم ــل السيايس الش وأن الح

الجنوبية حًال عادًال.
ــراك الجنوبي عىل  ــرتك والح ــزاب املش ــادة أح ــارت قي وأش
ــع عىل اتفاق  ــراك الجنوبي السلمي املوق ــة أن يكون للح أهمي
ــح يف أي طاولة  ــرتك تمثيل واض ــة واللقاء املش ــم والرشاك السل

حوار أو عملية تفاوضية قادمة.
ــذه الزيارة  ــىل أهمية ه ــوث األممي ع ــب املبع ــد نائ ــا أك فيم
ــات الرسمية والسياسية  ــي أجراها عىل املستوي واللقاءات الت
ــار التي تؤسس  ــىل بلورة مختلف األفك ــداً أنه سيعمل ع .. مؤك
ــايس والتوجه نحو  ــل السي ــة السياسية والح ــودة للعملي للع

السالم.

قيادة عدد من أحزاب المشترك والحراك قيادة عدد من أحزاب المشترك والحراك 
الجنوبي تلتقي نائب المبعوث األمميالجنوبي تلتقي نائب المبعوث األممي

أكدوا أن الحل لن يكون إّال سياسيًاأكدوا أن الحل لن يكون إّال سياسيًا
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صنعاء / سبأ
 دشن علماء اليمن أمس بصنعاء حملة " انفروا خفافا وثقاال "، 

بدعوتهم للنفري العام وااللتحاق بمعسكرات التجنيد.
ــاء األعىل  ــس القض ــني عام مجل ــرضه أم ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــاف واإلرشاد العالمة فؤاد  ــد الرشعي ونائب وزير األوق القايض أحم
ــة العاصمة ومختلف  ــة من العلماء والخطباء من أمان ناجي وكوكب
ــة شمس الدين  ــة علماء اليمن العالم ــات، دعا رئيس رابط املحافظ
ــي  ــم الدين ــم وواجبه ــالع بدوره ــاء إىل االضط ــن، العلم رشف الدي
ــيد للجبهات ملواجهة العدوان وإفشال  والوطني يف التحرك للتحش

مخططاته الساعية احتالل البالد ونهب ثرواتها وخرياتها.
ــن يف التحرك  ــاة واملرشدي ــاء والدع ــة دور العلم ــد عىل أهمي وأك
ــزاة وكذا زيارة  ــاركة الفاعلة يف صد الغ ــع لرفد الجبهات واملش والدف
جبهات الرشف والبطولة تحفيزا ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

الذين يدافعون عن الوطن وسيادته واستقالله.
ــواء من  ــدارة الجبهات، س ــاء يف ص ــون العلم ــد أن يك ــال " الب وق
خالل التوعية والتحشيد أو تفعيل املنابر الدعوية لتوعية الجميع 
ــعب اليمني  ــع الجرائم بحق الش ــة العدو الذي يرتكب أبش بمواجه

وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ".
كما أكد أن رهان تحالف العدوان ومرتزقته عىل استسالم الشعب 
ــع العلماء واملرشدون  ــي غري وارد .. معربا عن أمله يف أن يجتم اليمن
ــوة لرفد الجبهات  ــات واملديريات لتعزيز دورهم يف الدع يف املحافظ

بالرجال والعتاد .
ــة وصمت علماء املسلمني وكذا  واستنكر مواقف الجامعة العربي
ــن من عدوان وحصار  ــادات اإلسالمية إزاء ما يتعرض له اليم االتح
ــاء املسلمني ويا علماء  ــوز السكوت يا علم ــر .. وأضاف " ال يج جائ
ــن مجازر يندى لها الجبني  ــر عىل ما يرتكبه تحالف العدوان م األزه

بحق اليمنيني".
ــع  ــفت للجمي ــة تكش ــن إىل أن األقنع ــة رشف الدي ــار العالم وأش
ــع النظامني  ــارات وتواطؤهما م ــي السعودية واإلم ــرات نظام بمؤام
ــة، وصمتهما  ــة القضية الفلسطيني ــي لتصفي ــي والصهيون األمريك

عىل إعالن ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني .
ــة الداخلية  ــف والجبه ــدة الص ــم ووح ــز التالح ــا إىل تعزي ودع
ــن يساندون  ــا الذي ــىل إخوانن ــال " ع ــدوان .. وق ــوى الع ــة ق ملواجه
ــىل اليمن، ومن  ــن الحرب ع ــة حساباتهم فمن يش ــدوان مراجع الع
ــاريعهم وسموكم إرهابيني  ــم يف أحضانهم جعلوكم مطية ملش ارتميت

وسيحاسبونكم إن لم يتم سجنكم باسم اإلرهاب " .

ــم ومجاز بحق  ــف العدوان من جرائ ــا يرتكبه تحال ــاف" إنم وأض
ــعر  ــا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا، أال تجعلنا كعلماء نستش أطفالن
ــاعرنا ملواجهة هذا العدوان ورفد  ــا وتحرك ضمائرنا ومش مسؤوليتن

الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا ".
ــوا الله يف  ــاء املسلمني أن يتق ــن بعلم ــة رشف الدي ــاب العالم وأه
ــاء اليمنيني وأن ال  ــاركني يف سفك دم ــعب اليمني وال يكونوا مش الش
ــن أعان عىل قتل  ــول صىل الله عليه وسلم "م ــوا كما قال الرس يكون
ــطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من  مسلم ولو بش
ــع أهل األرض  ــالة والسالم " لو اجتم ــه"، وقوله عليه الص ــة الل رحم

عىل سفك دم أمرئ مسلم ألكبهم الله يف جهنم ".
ــات القرآنية  ــم املستكأ اآلي ــرض العالمة إبراهي ــن جانبه استع م
ــة العدو كما  ــري يف سبيل الله ملواجه ــي تحث املسلمني عىل النف الت
ــْم َوأَْنُفِسُكْم ِيف  ــُدوا ِبأَْمَواِلُك ــاًال َوَجاِه ــاً وَِثَق ــاىل "اْنِفُروا ِخَفاف قال تع
ــا إىل الحديث  ــْم َتْعَلُموَن".. الفت ــْم إِْن ُكْنُت ــْم َخْريٌ َلُك ــِه َذِلُك ــِل الَلّ َسِبي
ــا قال " ما من  ــىل الله عليه وآله وسلم عندم ــف عن النبي ص الرشي

قوم كره حر السيوف إال ذلوا ".
ــاىل  ــه تع ــداء الل ــع لن ــب الجمي ــا آن األوان أن يستجي ــال " أم وق

ــري ملواجهة العدو الذي يسعى الحتالل البالد ونهب  ورسوله يف النف
ثرواتها وخرياتها ".

ــاع التوجيه  ــاف لقط ــوزارة األوق ــل املساعد ل ــدوره حمل الوكي ب
ــن، العلماء والخطباء والدعاة  ــيخ جربي إبراهيم حس واإلرشاد الش
ــدوان والتصدي  ــاد يف مواجهة الع ــغ الناس بدعوة الجه ــة تبلي أمان
ــق النسيج اإلجتماعي  ــي تستهدف تمزي ــه اإلجرامية الت ملخططات

واللحمة الوطنية.
وقال " إن األمة اإلسالمية باعت نفسها لله تعاىل يف سبيله، فإما 
ــال عز وجل "إن الله اشرتى  ــاة بكرامة وعزة وإما موت برشف، ق حي
ــن املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سبيل الله  م

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلنجيل والقرآن".
ــم النفط  ــود، ويدعم ويقدم له ــة اليه ــن يقوي شوك ــاف " م وأض
ــا الحرب الظاملة  ــرثوات، سوى أعراب املسلمني، وم ــاز واملال وال والغ
ــعب  ــث إال نتيجة مواقف الش ــام الثال ــن للع ــىل اليم ــن ع التي تش
ــة  ــة القضي ــة ويف املقدم ــة واإلسالمي ــا العربي ــن القضاي ــي م اليمن

الفلسطينية والقدس".
ــيد  ــد املداني كافة أبناء اليمن إىل التحش ــا العالمة خال فيما دع

ــة بالرجال والعتاد  ــات الرشف والبطول ــرك الفاعل لرفد جبه والتح
ــا إىل رضورة  ــه .. الفت ــراره وسيادت ــه واستق ــن وأمن ــن اليم ــا ع دفاع
ــوي يف تبصري املجتمع  ــاء بواجبهم الدع ــالع العلماء والخطب اضط

بمخططات العدو .
ــارة مواقع املرابطني وجبهات الرشف ودعم  وحث العلماء عىل زي
ــدور الذي  ــه .. مؤكدا أهمية ال ــدو ومرتزقت ــة الع ــم ملواجه معنوياته
يجب يضطلع به الجميع خالل املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن 

جراء استمرار العدوان ومخططاته اإلجرامية.
ــدن، العلماء إىل  ــن علماء ع ــيل الكردي م ــيخ ع ــني دعا الش يف ح
ــباب  ــع بأهمية التحاق الش ــة املجتم ــم يف توعي ــالع بواجبه االضط
ــة بالرجال والعتاد  ــة ورفد جبهات الرشف والبطول بالقوات املسلح

دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.
ــرض عني وال  ــر املعتدين ف ــل الله ودح ــاد يف سبي ــد أن الجه وأك
ــب ملا لذلك من أهمية يف  ــاذل أو يتقاعس الجميع يف هذا الجان يتخ
ــق األرواح بدون وجه حق  ــدو الذي يسفك الدماء ويزه مواجهة الع
ــراء االحتالل  ــات الجنوبية ج ــاء املحافظ ــاة أبن ــا معان .. مستعرض
ــات قمعية وسجن  ــن ممارس ــوم به م ــودي وما يق ــي والسع اإلمارات

وتنكيل وتعذيب بحق األحرار الجنوبيني.
ــع الهمة وإحياء  ــد ورف وشدد العالمة الكردي عىل رضورة الحش
ــن تلطخت  ــاف " كيف مل ــة .. وأض ــد أعداء األم ــاد ض ــة الجه فريض
أيديهم بدماء اليمنيني أن يحرروا املسجد األقىص، وكيف ملن طبعوا 

مع العدو اإلرسائييل أن ينقذوا األمة من الوحل الذي أصابها ".
وأهاب بيان الصادر عن علماء اليمن بكافة أبناء الشعب اليمني 
ــال واملال وكل  ــرشف والبطولة بالرج ــام ورفد جبهات ال ــري الع بالنف

مقومات الثبات والصمود يف مواجهة األعداء .
ــاع للتجنيد  ــوة وزارة الدف ــة دع ــباب إىل تلبي ــان الش ــث البي وح
واإللتحاق يف صفوف القوات املسلحة إنطالقا من واجب الدفاع عن 

الدين والنفس والعرض واملال.
ــاد والفاعل  ــرك الج ــاء إىل التح ــاء والخطب ــان العلم ــا البي ودع
ــض املؤمنني عىل مواجهة األعداء وصد  للصدع بكلمة الحق وتحري
ــر الداهم والدفع بالرجال األشداء إلعانة املرابطني يف جبهات  الخط

القتال.
وأكد البيان أن تحالف العدوان بقيادة السعودية واإلمارات بانت 
ــن الجميع مواجهة  ــا يتطلب م ــه لليهود والنصار، م ــة مواالت حقيق

أعداء الله.

التأكيد على أهمية دور الدعاة والمرشدين في الدفع لرفد الجبهات بالمقاتلين لصد العدوانالتأكيد على أهمية دور الدعاة والمرشدين في الدفع لرفد الجبهات بالمقاتلين لصد العدوان

ذمار / سبأ
ــال العامة والطرق  ــس بمكتب األشغ ــش لقاء عقد أم ناق
ــني املقديش  ــد حس ــار محم ــة ذم ــظ محافظ ــة محاف برئاس
ــوائية  ــات النفط والغاز العش ــي تسببها محط ــار الت األخط
ــوارع  ــاء السكنية والش ــرشة يف األحي ــة واملنت ــري املرخص وغ

العامة.
ــزة األمنية  ــادات األجه ــرضه قي ــذي ح ــاء ال ــالل اللق وخ
ــال العامة والنفط  ــب الصناعة والتجارة واألشغ وفروع مكات
ــدوق النظافة والسلطة املحلية بمدينة  والنيابة العامة وصن
ــي تسببها محطات بيع  ــار أكد املحافظ عىل األخطار الت ذم
ــة العامة وما  ــاز عىل األمن والسالم ــتقات النفطية والغ املش
ــرا الفتقارها  ــىل املجتمع نظ ــن أخطار كبرية ع ــب به م تتسب
لرشوط السالمة وانتشارها بجوار املنازل واألحياء السكنية 

واألسواق.
ــك املحطات  ــع املعالجات إلزالة تل ــار إىل أهمية وض وأش

ــار مما حصل مؤخرا يف مدينة ذمار من اندالع حريق  واالعتب
ــد املنازل  ــب يف احرتاق اح ــات والذي تسب ــدى املحط يف إح
ــات  ــة املحط ــة إلزال ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــا إىل اتخ .. داعي

العشوائية بالتنسيق مع النيابة العامة.
ــتقات النفطية  ــالك املحطات تعبئة املش ــه بإنذار م ووج
ــة  ــاء السكني ــارج األحي ــال إىل خ ــوائية لالنتق ــاز العش والغ
ــدم االلتزام  ــة يف حال ع ــوىل عملية اإلزال ــة تت ــف لجن وتكلي

باملهلة املحددة.
ــة  ــة بالباع ــات الخاص ــم البسط ــة تنظي ــت إىل أهمي ولف
املتجولني واملنترشة عىل الشوارع وإيجاد موقع بديل يضمن 

للباعة تسويق منتجاتهم.
ــاع  األوض ــعر  تستش ــة  املحلي ــة  السلط أن  إىل  ــار  وأش
ــع وال يمكن لها أن  ــة الصعبة ملختلف فئات املجتم اإلنساني
تتخذ إجراءات تؤثر عىل حياتهم املعيشية دون البحث عن 
بدائل تمكنهم من ممارسة أعمالهم وتوفري متطلبات أرسهم.

ــار محمد حسني املقديش  ــذا وكان محافظ محافظة ذم ه
قد اطلع عىل اإلرضار التي خلفتها حادثة حريق محطة بيع 

املشتقات النفطية العشوائية مساء أمس األول.
ــديش عىل  ــد حسني املق ــار محم ــظ ذم ــع محاف ــا اطل كم
ــة للمياه والرصف  ــوم بها املؤسسة املحلي ــات التي تق الرتتيب
ــن منطقتي هران  ــات املياه يف كل م ــغيل خزان الصحي لتش
ــات املواطنني يف مدينة ذمار من  وذمار القرن لتوفري احتياج

املياه.
وخالل الزيارة لخزان املياه بمنطقة هران استمع املحافظ 
ــري إىل رشح عن   ــم العم ــة سلي ــي للمؤسس ــن املدير الفن م
ــي يف املؤسسة لتوفري  ــق الفن ــذل من الفري ــود التي تب الجه

احتياجات املواطنني من املياه.
ــة الضخ للمياه  ــىل أهمية أن يرافق عملي وأكد املحافظ ع
ــبكة يف كل األحياء بما يضمن  إجراءات صيانة وإصالح للش

وصول املياه إىل املنازل وعدم الترسب.

محافظ ذمار يوجه بإزالة محطات بيع المشتقات النفطية العشوائية من األحياء السكنية محافظ ذمار يوجه بإزالة محطات بيع المشتقات النفطية العشوائية من األحياء السكنية 
اطلع على ترتيبات تشغيل خزانات مياه هران والقرن:اطلع على ترتيبات تشغيل خزانات مياه هران والقرن:

صنعاء / سبأ
قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر 
ــم يدمر عزة  ــة التحتية لكنه ل ــر البني ــدوان دم ــد إن " الع الجني
ــة العدوان الذي  ــي وقدرته يف مواجه ــعب اليمن وقوة وثبات الش
ــة، وهم يف  ــري العسكري ــآت املدنية غ ــن املنش ــدف 95 % م استه
ــن األبطال من  ــام املجاهدي ــاج أم ــال يفرون كالنع ــن القت ميادي

الجيش واللجان الشعبية الذين يلقنونهم دروسا قاسية".
ــدوق تنمية  ــي نظمها صن ــة الت ــد يف الفعالي ــاف الجني وأض
املهارات بمرور1000 يوم  من العدوان الغاشم عىل اليمن: "1000 
يوم من العدوان قتلوا النساء واألطفال ودمروا املنازل واألسواق 
ــجر والحجر،يقصفون بطائراتهم كل منطقة يف  والطرقات والش

اليمن ".
وتابع" نشيد ونفخر باالبتكارات واإلبداعات التي توصل لها 
ــا تصل إىل مديات  ــعبية ، اليوم صواريخن ــش واللجان الش الجي
ــل إىل ما بعد الرياض، باالمس  ــرية وصلت إىل الرياض وستص كب
ــني، نفخر بهذه االنجازات بعد  دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرت
ــة التي كادت  ــا الفتن ــة وتجاوزن ــرات الداخلي ــا املؤام أن اسقطن

تحقق هدف العدوان يف شق الصف الواحد".
ــات إىل أن قطاع  ــؤون الخدم ــس الوزارء لش ــار نائب رئي وأش
ــدوان كونه  ــي استهدفها الع ــد القطاعات الت ــم الفني اح التعلي
ــاء مهارات اإلنسان ، مؤكدا أن  ــن املؤسسات التي تهدف إىل بن م
ــعب اليمني كما حقق انتصارات عسكرية قادر عىل تحقيق  الش

انتصارات ونجاحات يف مختلف املجاالت.
ــعب اليمني الذي ادهش العالم كونه  ولفت إىل أن صمود الش
ــن إمكانيات، سيظل قويا   ــدوان بكل ما يمتلك م يواجه اعتى ع

مهما طال أمد العدون أو قرص.
ــن النقيب أن  ــم الفني محس ــر التعلي ــه أوضح وزي من جانب
ــة التحتية ومنها  ــدرات الدولة ودمر البني ــدوان استهدف مق الع
ــة وتقنية  ــا أن 67 مؤسسة مهني ــي، مبين ــي واملهن ــم الفن التعلي
ــارشة، وقدرت  ــا بصورة مب ــم تدمريه ــىل 17 محافظة ت ــة ع موزع
ــل إىل 59 مليون ريال، أما األرضار  خسائرها بكلفة إجمالية تص

غري املبارشة فهي تزداد يوما بعد يوم.
ــورات امللحوظة يف مواجهة العدو  ــال" نبارك للقيادة التط وق
بمختلف املجاالت الجوية والبحرية والربية، وبعد 1000 يوم من 
ــدوان السعودي االمريكي الهمجي عىل اليمن، اليوم دشنت  الع

القوة الصاروخية مرحلة جديدة من املواجهة والتحدي".

ــداث املأساوية  ــم الفني" يف خضم اإلح ــاف وزير التعلي وأض
واملخزية التي يمر بها العالم العربي اليوم من استسالم وارتهان 
ــني الركام ومن تحت  ــادة األمريكية الصهيونية، نهض من ب للقي
ــف العدوان،  ــم متحديا تحال ــي العظي ــعب اليمن ــاض الش األنق
ــا بحقه يف األمن واالستقرار والعيش الكريم، ومؤكدا للعالم  مؤمن

االنتهازي ان اليمن مقربة الغزاة والطامعني".
ــن العدو، خلق جيل مبدع  ــت إىل أن من أسباب التمكن م ولف
ــاء األوطان ،  ــي لبن ــح بالعلم الحقيق ــور ومتسل ــرتع ومتط ومخ
ــة برئيس املجلس السيايس  ــا بما توليه قيادة الدولة ممثل منوه
صالح الصماد من عناية واهتمام بقطاع التعليم الفني واملهني.

ــة املهارات،  ــدوق تنمي ــوزارة وصن ــر النقيب ان ال ــد الوزي وأك
ــرار العملية  ــالل استم ــن خ ــا م ــام عملي ــك االهتم ــان ذل يرتجم
ــي واملهني رغم  ــات التعليم الفن ــة معاهد وكلي ــة يف كاف التعليمي

الظروف الصعبة جراء العدوان الغاشم.
ــعب اليمني صمد وتغلب عىل كل الصعوبات  كما أكد أن الش
خالل 1000 يوم من العدوان وقادر عىل الصمود واملواجهة يف كل 

امليادين اللف عام وجيًال بعد جيل.
ــارات الدكتور  ــة امله ــدوق تنمي ــذي لصن ــر التنفي ــان املدي وك
عبدالعزيز الحاج وأشار يف كلمته إىل أن اليمن الذي عاش 1000 
ــود والتحدي مقابل 1000 يوم من القتل والقصف  يوم من الصم
والدمار من قبل العدوان الغاشم، اثبت للعالم انه قوي برجاله  ، 

الذين أعادوا التاريخ من جديد يف القوة والبأس الشديد.
ــن، لكننا أبناء اليمن لم  ــال" العدوان دمر كل يشء يف اليم وق
ــل  ثابتني وصامدين  ــا  يف وجهه وثبتنا ، وسنظ ــع بل وقفن نخض
ــيدا  ــرص".، مش ــداء أو ننت ــه شه ــى الل ــا أن نلق ــا، فإم ــا حيين م
باالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

مختلف جبهات العزة والرشف.
واستهجن الدكتور الحاج صمت املجتمع الدويل ومؤسساته 
ــرف عما  ــا الط ــان لغضه ــوق اإلنس ــة وحق ــي الحري ــي تدع الت
ــرب إبادة دون مربر، معتربا ذلك  ــل يف اليمن من عدوان وح يحص

وصمة عار  يف جبني اإلنسانية.
ــاعر  تخللت الحفل قصيدة شعرية بعنوان "ومن آياته" للش
ــم" لفرقة أنصار  ــودة بعنوان "موتوا بغيظك ــاذ الجنيد، وانش مع
ــوم،  ــالل 1000 ي ــدوان خ ــم الع ــن جرائ ــي ع ــم وثائق ــه، وفيل الل
ــهد تمثييل لفرقة شباب املرسح اليمني بعنوان  باإلضافة إىل مش

"صامدون".

الجنيد: العدوان دمر البنية التحتية ولم الجنيد: العدوان دمر البنية التحتية ولم 
يدمر عزة وثبات الشعب اليمنييدمر عزة وثبات الشعب اليمني

تعز/ ذمار/سبأ
ــة والتأمينات طالل  ــن وزير الخدمة املدني  دش
ــد التطوعي بمديريتي صالة  عقالن حملة التجني

والتعزية بمحافظة تعز.
ــالن بمستوى  ــر عق ــاد الوزي ــني أش ويف التدش
ــاء تعز عىل االلتحاق  ــال والتفاعل الكبري ألبن اإلقب
بجبهات الرشف والعزة والكرامة للدفاع عن الوطن 

وامنه واستقراره .
وأكد أن أبناء تعز سيظلون يف مقدمة الصفوف 
ــاط مخططات  ــدوان ومرتزقته وإسق ــة الع ملواجه
ــب  ــن ونه ــق الوط ــدف تمزي ــي تسته ــدوان الت الع

ثرواته وتدمري مقدراته .
ــن التماسك  ــالن إىل املزيد م ــر عق ــا الوزي ودع
ــة الداخلية والتي  ــز الصمود وتوحيد الجبه وتعزي
تعترب السالح الحقيقي ملواجهة العدوان ومرتزقته.
ــور اللكومي ومدير مكتب  حرض التدشني منص
املحافظ رامي الجندي وعدد من القيادات املحلية 
ــخصيات  والش ــاء  والوجه ــة  والتنفيذي ــة  واألمني

االجتماعية.
ــار محمد  ــة ذم ــل محافظ ــن وكي ــك دش إىل ذل
ــماحي  الش ــة  بمنطق ــس  أم ــرزاق  عبدال ــد  محم
ــة التجنيد الطوعية يف عموم  بمديرية عنس، حمل

ــروا خفافا  ــت شعار " انف ــرى املديرية تح عزل وق
وثقاال ".

ــرزاق بمواقف أبناء قبيلة  ــاد الوكيل عبدال وأش
ــن الوطن  ــني ع ــوف املدافع ــم صف ــس، وتقدمه عن
وسيادته وكرامة أبنائه وكذا تقديم قوافل الشهداء 
ــرية أبناء القبيلة يف سبيل الدفاع عن الوطن  من خ

وأمنه واستقراره .
ــة  ــع حمل ــل م ــس إىل التفاع ــاء عن ــا أبن ودع
رشف  ــل  لني ــم  أبنائه ــع  ودف ــة  الطوعي ــد  التجني
االنتساب للمؤسسة العسكرية وااللتحاق بمراكز 

التدريب التابعة لوزارة الدفاع.
ــان  وأعي ــائخ  مش ــرزاق  عبدال ــل  الوكي ــث  وح
ووجهاء قبيلة عنس بمديرياتها الثالث عىل القيام 
ــة االستثنائية التي يمر بها  ــم يف هذه املرحل بدوره
ــن خالل رفد الجبهات بالرجال واملال بما  الوطن م

يعزز صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان.
ــس أحمد عيل  ــر مديرية عن ــح مدي ــا أوض فيم
ــة الراهنة التي تمر بها  ــري أن طبيعة املرحل املصق
البالد يف ظل استمرار العدوان، يحتم عىل الجميع 
ــد الطوعية  ــة التجني ــة مع حمل ــل بإيجابي التفاع
والحشد لها وتمكني الشباب من الدفاع عن أرضهم 

وكرامتهم والتصدي للغزاة واملحتلني .

تدشين حملة التجنيد التطوعي تدشين حملة التجنيد التطوعي 
في محافظتي تعز وذمارفي محافظتي تعز وذمار
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ــم االفراج امس عن عرشات من املحتجزين عىل  * ت
ــات عمران  ــة ديسمرب يف محافظ ــاركة يف فتن ذمة املش
ــاد 76 سجينا من قرار العفو  ــت وحجة واستف واملحوي
العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس االعىل ليتم 

اطالق رساحهم.
ــن املتورطني  ــن 30 معتقال م ــراج ع ــس االف ــم أم وت
ــق 2017م   ــام الساب ــرب  من الع ــة ديسم ــة خيان يف فتن
ــذا لقرار  ــران وتنفي ــة عم ــزي بمحافظ ــن املرك بالسج
ــس السيايس  ــس املجل ــادر عن رئي ــام الص ــو الع العف

األعىل.
ــت شعار  ــي اقيمت تح ــة اإلفراج والت ــرض عملي ح
ــظ  ــدوان) محاف ــة الع ــدا يف مواجه ــا  واح ــا صف (كلن
ــان  ــري جعم ــل  صغ ــور فيص ــران الدكت ــة عم محافظ
ــار العزي  ــة العقيد/ ابو عم ــرشف العام باملحافظ وامل
ومدير عام أمن املحافظة العميد محمد املتوكل وعدد 
ــة وعدد من   ــة والعسكري ــزة االمني ــادات االجه من قي

الشخصيات االجتماعية والقبلية.
ــر لقائد  ــكر والتقدي ــن الش ــم ع ــرج عنه ــرب املف وع
ــن الحوثي حفظه  ــد/ عبد امللك بدر الدي الثورة السي
ــة واملعروفة منه،  ــة الكريم ــذه اللفت ــه ورعاه عىل ه الل
ــس السيايس  ــر اىل رئيس املجل ــوا رسالة شك ــا بعث كم
األعىل لرسعة اإلفراج عنهم وتجاوز األحداث األخرية، 
ــن  ــاع ع ــن والدف ــف الوط ــم اىل ص ــن انضمامه مؤكدي
ــدوان السافر والذود  مقدراته ومواجهة مخططات الع

عن تراب الوطن الغايل.

ــس جهاز االمن السيايس  حرض عملية االفراج رئي
ــة السجن  ــس اصالحي ــتوي ورئي ــد محمد الش العمي

املركزي بعمران العقيد حزام البناء.
ــة املختصة بمحافظة  ــت الجهات األمني كما أفرج
ــة األحداث  ــم عىل ذم ــن املغرر به ــت عن 25 م املحوي
األخرية التي شهدتها املحافظة مطلع ديسمرب املايض 
ــن رئيس املجلس  ــرار العفو العام الصادر ع تنفيذا لق

السيايس األعىل.
وخالل عملية اإلفراج التي حرضها مسؤول أنصار 
ــد الغني رسام و مدير أمن  ــه باملحافظة األستاذ عب الل

ــب مدير األمن  ــران، ونائ ــد محمد الف ــة العقي املحافظ
ــخصيات  عبد القادر املاخذي وعدد من الوكالء والش

االجتماعية.
ــدة من  ــح صفحة جدي ــم إىل فت ــرج عنه ــوا املف دع
ــرار  واالستق ــن  األم ــزز  يع ــا  بم ــام  واالهتم ــش  التعاي

باملحافظة.
ــا  ــة إزاء م ــعار املسؤولي ــع إىل استش ــا الجمي ودع
ــال “إن  ــم .. وق ــدوان غاش ــن ع ــن م ــه الوط ــرض ل يتع
ــراج عن املعتقلني  ــة تويل قضية اإلف القيادة السياسي
ــىل أن يكونوا معاول للبناء  جل اهتمامها وحريصة ع

والتنمية”.
ــت يف أمس الحاجة  ــار إىل أن محافظة املحوي وأش
إىل جهود أبنائها للنهوض بواقعها ومواجهة املؤامرات 

التي تحاك ضد الوطن.
ــون خري معني  ــرج عنهم أنهم سيكون ــا أكد املف فيم
ــه والتصدي  ــة مقدرات ــن وحماي ــن الوط ــاع ع يف الدف
ــن الطاهرة، معربني  ــل من يحاول تدنيس تربة اليم لك
ــس املجلس  ــورة ورئي ــر لقائد الث ــكر والتقدي ــن الش ع
ــاوز أحداث الفتنة  السيايس األعىل لجهودهما يف تج

األخرية.
ــة املختصة بمحافظة حجة  وكانت الجهات األمني
قد افرجت أمس األول عن 21 موقوفاً عىل ذمة أحداث 

الفتنة األخرية التي شهدتها املحافظة.
ــاز األمن  ــب مدير جه ــراج نائ ــة اإلف ــرض عملي وح
ــظ املحافظة  ــث دعا محاف ــايس باملحافظة، حي السي
ــة جديدة  ــم إىل فتح صفح ــويف املفرج عنه ــالل الص ه
ــن واالستقرار  ــا يعزز األم ــش واالهتمام بم ــن التعاي م

باملحافظة.
ــا  ــة إزاء م ــعار املسؤولي ــع إىل استش ــا الجمي ودع
ــم، فيما أكد املفرج  ــرض له الوطن من عدوان غاش يتع
ــني يف الدفاع عن الوطن  ــم أنهم سيكونون خري مع عنه
ــاول تدنيس  ــه والتصدي لكل من يح ــة مقدرات وحماي

تربة اليمن الطاهرة.
وكانت األجهزة األمنية افرجت امس األول عن 179 
شخصا من املغرر بهم عىل ذمة فتنة ديسمرب املايض.

تنفيذاً لقرار العفو العامتنفيذاً لقرار العفو العام

االفراج عن االفراج عن ٧٦٧٦ سجينًا في محافظات عمران والمحويت وحجة سجينًا في محافظات عمران والمحويت وحجة
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دشن حملة نظافة وتشجير الجزر الوسطية للشوارعدشن حملة نظافة وتشجير الجزر الوسطية للشوارع

صنعاء / سبأ
ــاد ومعه  ــة حمود عب ــني العاصم ــن أم  دش
ــد دغار  ــاء الدكتور أحم ــة صنع ــس جامع رئي
ــات  ــجري املساح ــة وتش ــة النظاف ــس حمل أم
ــوارع وأحياء مديريات  والجزر الوسطية يف ش

أمانة العاصمة والجامعة.
ــا البلديات  ــدف الحملة  التي بدأ قطاع ته
ــاركة  والبيئة واألشغال ومرشوع النظافة بمش
ــات بتنفيذها  ــدات واآللي ــال النظافة واملع عم
ــدف إىل إزالة  ــاء ، ته ــة صنع ــات جامع يف كلي
ــات  والبسط ــة  املتكدس ــة  واألترب ــات  املخلف
ــم فرز الباصات بما يحافظ عىل املظهر  وتنظي
ــار  ــروري وإظه ــام امل ــف االزدح ــام ويخف الع

العاصمة بمظهرها الالئق والحضاري .
ــة  ــالء أمان ــرضه وك ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــاف  ــيل السق ــات ع ــاع الخدم ــة لقط العاصم
ــد راصع  ــدس ولي ــاريع املهن ــال واملش واألشغ
ــح  ــري .. أوض ــيل القف ــة ع ــدات اإلداري والوح
ــذ الحملة يف مختلف املديريات  عباد، أن تنفي
ــة ورفع  ــىل النظاف ــاظ ع ــار الحف ــي يف إط يأت
ــات  املساح ــجري  وتش ــأول  ب أوال  ــات  املخلف
ــوارع وأحياء العاصمة  والجزر الوسيطة يف ش
ــظ مكانة صنعاء التاريخية  صنعاء وبما يحف

والحضارية.
ــىل  ــة ع ــة العاصم ــرص أمان ــار إىل ح وأش
ــالق  ــا النط ــاء وكلياته ــة صنع ــار جامع اختي
ــي وتضم  ــرب رصح علم ــا  أك ــة باعتباره الحمل
كافة فئات املجتمع ممن يعول عليهم التوعية 
ــىل املظهر العام  ــة والحفاظ ع ــة النظاف بأهمي

للعاصمة صنعاء .
ــىل املتابعة املستمرة  وأكد أمني العاصمة ع
ــذا إزالة  ــع املخلفات وك ــة ورف ــال النظاف ألعم
ــواق و حركة املرور  ــوائيات وتنظيم األس العش
ــن تخفيف االزدحام  ــرز الباصات بما يضم وف
ــيدا بصمود  ــوارع العاصمة  ، مش ــم ش يف معظ

ــات  القطاع ــة  وكاف ــة  النظاف ــال  عم ــود  وجه
ــة  من قطاع البلديات وقطاع االشغال  الخدمي
ــي الزراعة  واألشغال  ــرشوع النظافة ومكتب وم

وكل العاملني.
 وحث الجميع عىل مضاعفة الجهود خالل 
ــروح الفريق الواحد  ــرتة الحالية  والعمل ب الف
ــود واستمرار السلطة  ــا يكفل  تعزيز الصم بم
ــم الخدمات العامة للمواطنني  املحلية يف تقدي
بالحد االدنى رغم كل التحديات والصعوبات 

التي توجه سري عملها.
ــادة أمانة  ــىل أن قي ــاد التأكيد ع ــدد عب وج
ــالت  ــذ حم ــن تنفي ــدف م ــة ال تسته العاصم
ــاس  الن أرزاق  ــعبية  الش ــواق  األس ــم  تنظي
 ، ــني  املتجول ــة  والباع ــات  البسط ــاب  وأصح
ــة الحركة يف  ــدف إىل تنظيم انسيابي ــا ته وإنم
ــوارع بما يحفظ املظهر الجمايل  األسواق والش

والحضاري العام لعاصمة اليمن  .
ــني  املواطن ــع  جمي ــة  العاصم ــني  أم ــا  ودع
ــالت التجارية وطالب  ــاب املراكز واملح وأصح

ــاظ عىل البيئة  ــات واملدارس، إىل الحف الجامع
ــة ، كون  ــة العام ــزام بالنظاف ــا وااللت ونظافته
ــة  ــي ومسؤولي ــي ووطن ــي طوع ــل البيئ العم

جماعية .
ــة ومعه مدير  ــارك أمني العاصم إىل ذلك ش
مكتب الزراعة والراي باألمانة املهندس محمد 
عيل النبوص، يف زرع عدد من شتالت األشجار 
ــة  جامع ــة  بواب ــام  أم ــات  الساح يف  ــور  والزه

صنعاء والجزر املثلثة املحيطة  بالجامعة.
ــة  العاصم ــة  أمان ــل  وكي ــني  التدش ــرض  ح
ــاريع املهندس  املساعد لقطاع االشغال واملش
ــرشوع  ــام مل ــر الع ــي واملدي ــم الحوث عبدالكري
ــر  ــش ومدي ــال جحي ــدس جم ــة املهن النظاف
ــال باألمانة عبدالسالم الجرادي  مكتب االشغ
ــاف املراني ونائب  ــر  األحياء والعقال قن ومدي
ــح ونائب  ــال املهندس سليم راج ــر األشغ مدي
ــيل الالحجي وعدد  ــب الواجبات ع ــر مكت مدي

من املعنيني.

أمين العاصمة يحث على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنينأمين العاصمة يحث على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين

الرئيس الصماد
ــل طريان  ــت للتدمري من قب ــي تعرض ــة تلك الت وخاص

العدوان الغاشم.
وشدد عىل رضورة التنسيق الكامل بني أمانة العاصمة 
ومحافظة صنعاء يف ما يتعلق بالنقاط العسكرية واألمنية، 
ــة أو مركز رشطة بما  ــل نقطة أمني ــة املخصصة لك واملساح
ــىل األمن واالستقرار  ــل عملية التنسيق يف الحفاظ ع يسه
ــوص مناطق التداخل  ــة العامة وعىل وجه الخص والسكين

يف ما بينهما.
ــاد آلية  ــايس األعىل بإيج ــس املجلس السي ــه رئي ووج
عملية فًعالة لتحديد أحقية كل جهة يف الرسوم واإليرادات 
ــات أو رسوم النظافة أو  ــواء ما يتعلق بالرضائب والواجب س

ما يتعلق برخص البناء وغريها.
كما شدد عىل أهمية االلتزام بالقانون الخاص بتحديد 
ــة العاصمة وكذا اختصاصات املحافظة،  اختصاصات أمان
ــا يف اإلرشاف  ــب، وإنم ــرادات فحس ــق باإلي ــا يتعل ــس م لي
ــة وتلبية احتياجات  ــاريع الخدمي عىل سري العمل يف املش

املواطنني فيها.

اجتماع يستعرض
ــىل لهما، بما  ــارش للمجلس السيايس األع ــم املب  والدع
ــي يواجهها  ــعبة القائمة الت ــات املتش ــع التحدي ــب م يتواك
ــة وأية  ــات املمكن ــق املعالج ــا فيه تحقي ــاؤه ومل ــن وأبن الوط
ــاة يف  ــداف املتوخ ــق األه ــة لتحقي ــه الزم ــراءات تعزيزي إج
ــىل الوضعني االقتصادي  ــار العدوان والحصار ع تقليص آث

واملايل.
وأقر االجتماع، عىل ضوء مناقشته للموضوع، مجموعة 
ــىل تطوير اآلليات الخاصة بتنمية  من املعالجات املؤكدة ع
ــؤدي إىل تعظيم  ــرث ديناميكية ت ــق مسارات أك ــرادات وف اإلي
ــداد وإقرار  ــىل إع ــت نفسه ع ــل يف الوق ــع العم ــا، م حجمه
إجراءات حكومية وترشيعية مساعدة، ملا فيه خدمة وتمتني 
ــة العدوان  ــعبي يف مواجه ــي الرسمي والش ــود الوطن الصم

وتداعيات الحصار ومواجهة االلتزامات الحتمية.
انكسار زحف

ــن املرتزقة جراء  ــدد م ــرصع وإصابة ع ــد املصدر م وأك
القصف املدفعي وهروب عدد من آلياتهم.

ــة لقوا مرصعهم  ــدر إىل أن عدداً من املرتزق ــار املص وأش
ــة يف تجمع لهم بقرية  ــرون بتفجري عبوة ناسف وأصيب آخ

املعموق يف مديرية الصلو باملحافظة.
ــعبية  أمس  ــش واللجان الش ــدى أبطال الجي كما تص
ــة الظهرة بمديرية  ــة العدوان يف منطق ــة تقدم ملرتزق ملحاول

القريشية محافظة البيضاء.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد من 
ــم باتجاه سبلة  ــدي ملحاولة تسلل له ــة خالل التص املرتزق

بهران بمنطقة الظهرة.
تفاصيل جديدة عن

ــن عبد  ــن محمد ب ــن سعود ب ــد الله ب ــري عب ــال األم وق
العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود يف التسجيل الصوتي 
ــراء املعتقلني قاموا بمرافقة أحد أقربائهم إىل قرص  ،  إن األم

اإلمارة والذي اسُتدعي لالستجواب بخصوص وظيفته.
ــخص  ــد وصولهم لإلمارة، تم إدخال الش وأضاف: "عن
ــة استفزازية وغري  ــراء بطريق ــع بقية األم ــى، وُمن املستدع
ــرس بمعاملة  ــام الح ــع أي مواطن، وق ــل م ــادة للتعام معت
ــاجرة  ــة"، ما أشعل مش ــة وغري الئق ــة جاف ــراء بطريق األم

وصفها بأنها "محدودة".
ــرس اإلمارة،  ــاك باأليدي بني األمراء وح ــل اشتب وحص

قبل أن يتم اعتقالهم، وفقاً لألمري عبد الله.
ــودي قال مساء السبت  ــان بيان للنائب العام السع وك
ــم تجمهروا  ــرص الحك ــرياً يف ق ــاري ، إن "11 أم ــر الج 6 يناي
ــذي نص عىل  ــر امللكي ال ــاء األم ــني بإلغ ــس، مطالب الخمي

إيقاف سداد الكهرباء واملياه عن األمراء".
ــال إن  ــه يف تسجيله، وق ــد الل ــري عب ــاه األم ــو ما نف وه
ــي أن يعرتض هؤالء األمراء،  ــام باطل، فمن غري املنطق االته
الذين يتمتعون بإمكانات مادية كبرية، عىل دفع فواتري املاء 

والكهرباء والتليفون.
ــل أن هذه التهمة الباطلة  ــاف: "ال يخفى عىل عاق وأض
ــون  ــم بال استثناء يعيش ــدق؛ ألن جميعه ــن أن تص ال يمك
ــن الهموم  ــد ع ــل البع ــن ك ــرية، بعيدي ــة كب ــات مادي بإمكان
ــوالة األمر بالسمع  ــة، كما أنهم مبايعون ل واملصاعب املادي

والطاعة".
ــه االتهام الذي جاء عىل لسان  واستنكر األمري عبد الل
ــاً "بالتعويض  ــوا أيض ــراء املعتقلني طالب ــأن األم ــة ب النياب
ــدر بحق  ــذي ص ــاص ال ــم القص ــن حك ــزي ع ــادي املج امل
ــه اتهام باطل وغري  ــم"، واصفاً ذلك بأن ــد أبناء عمومته أح
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صنعاء / سبأ
ــوق اإلنسان  ــت وزيرة حق التق
ــل عبداللطيف أمس  ــاء فيص علي
ــني  ــة لألم ــوث الخاص ــب املبع نائ
ــن  ــدة إىل اليم ــم املتح ــام لألم الع

معني رشيم.
ــاء استعراض  جرى خالل اللق
ــن يف  ــة يف اليم ــاع اإلنساني األوض
ــدوان السعودي  ــل استمرار الع ظ
ــن ألف يوم،  ــار منذ أكرث م والحص
ــة التي تبذلها  ــود اإلنساني والجه
ــن املأساة  ــدة للحد م ــم املتح األم
ــة أبناء  ــا أغلبي ــي منه ــي يعان الت

اليمن.
ــب  الجوان إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــاء  مين ــرار  باستم ــة  املتعلق
يف  ــي  اإلنسان ودوره  ــدة  الحدي
ــاء  ــم أبن ــات معظ ــري احتياج توف
الشعب اليمني من املواد الغذائية 
ــة،  النفطي ــتقات  ــة واملش واإلغاثي
ــان ذلك  ــدور األممي لضم ــذا ال وك
ــة التي  ــف األزمة اإلنساني لتخفي

تسبب بها العدوان والحصار.
ــن  ــد م ــة العدي ــم مناقش ــا ت كم
ــة بعملية السالم  ــا املتعلق القضاي
يف  ــي  اإلنسان ــع  الوض ــا  وأبرزه
األرسى  ــف  مل ــذا  وك ــن،  اليم

والجهود املبذولة يف هذا الشأن.
ــوق اإلنسان  ــدت وزيرة حق وأك
ــي  ــع اإلنسان الوض ــالء  إي رضورة 
ــات  محادث أي  يف  ــرية  كب ــة  أهمي
سالم قادمة.. مشرية إىل أن تأخري 
ــول  ــع الحل ــالم ووض ــة الس عملي
ــؤدي  ــدوان سي ــاف الع ــدم إيق وع
ــة إنسانية كبرية تتمثل يف  إىل كارث
ــراض كوباء  ــار األوبئة واألم انتش
ــرش مؤخرًا يف  ــا الذي انت الدفتريي
ــات وارتفاع جرائم  بعض املحافظ

ــار اإلرهاب  اإلتجار بالبرش وانتش
والتطرف.

ــكيل  بتش ــة  املطالب ــددت  وج
ــة مستقلة للتحقيق يف  لجنة دولي
جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان 
ــعب  الش أن  ــدة  مؤك ــن..  اليم يف 
اليمني مع السالم، السالم املرشف 

والعادل الذي يحقق تطلعاته.
ــب املبعوث  ــه أكد نائ ــن جانب م
األممي أن هناك مؤرشات إيجابية 
ــل  ك ــن  م ــالم  الس ــة  عملي ــاه  تج

األطراف.
ــال" إن الوفد األممي جاء يف  وق
ــة وهو يحمل رسالة  زيارته الحالي
ــم  ــج األم ــن نه ــربة ع ــالم املع الس
ــة السلم  ــة بإشاع ــدة املعني املتح
أن  ــدا  مؤك ــم"..  العال يف  ــالم  والس
ــل عملية  ــد هي تسهي ــة الوف مهم
السالم عرب تقريب وجهات النظر 

بني كافة األطراف املعنية.
ــم  األم أن  إىل  ــم  رشي ــت  ولف
ــار املرتتبة جراء  املتحدة تعي اآلث
الوضع الراهن عىل البنى التحتية 
ــة وعىل أرواح  ــاع اإلنساني واألوض

األبرياء يف اليمن.
ــة  رغب ــاك  هن أن  إىل  ــت  ولف
حقيقية من قبل األطراف الدولية 
ــي يف اتجاه  ــداث تغيري إيجاب إلح
ــن جميًعا  ــالم .. وأضاف" نح الس
ــايس  سي ــار  مس ــق  بخل ــني  معني

لعملية السالم يف اليمن".
ــرب أن فرص الحل السلمي  واعت
ــة وأن مفتاح الحل  ال زالت سانح
ــات النظر بني  ــدأ بتقريب وجه يب
مختلف األطراف واتخاذ خطوات 

متبادلة لبناء الثقة.
ــي  ــوث األمم ــب املبع ــال نائ وق
ــن  ــدة نؤم ــم املتح ــن يف األم " نح
ــامل وليس  ــل السيايس الش بالح
ــة رؤية أو  ــة لفرض أي ــا أية ني لدين
ــر إىل أن  ــد، وننظ ــىل أح ــار ع أفك
اإلرساع بالحل السلمي من شأنه 
ــن اآلالم والضحايا  ــاليف املزيد م ت

والرتدي اإلنساني".
ــدور  ب ــم  رشي ــني  مع ــاد  وأش
ــب األحمر الدويل واألطراف  الصلي
ــادل  تب ــات  عملي يف  ــة  الداخلي

األرسى واملحتجزين.
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