
صنعاء / سبأ
ــور، الجهود الكبرية  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبت حيا رئيس ال
ــا وزارة املياه والبيئة من أجل استمرار إمدادات املياه للسكان، رغم  التي تبذله

ما يعرتضها من صعوبات متعددة يف املجالني املادي والفني.
ــايس األعىل،  ــاء املجلس السي ــات رئيس وأعض ــوزراء تحي ــل رئيس ال ونق
ــوى املركز وعموم  ــني والعاملني فيها عىل مست ــوزارة وكافة املوظف ــادة ال إىل قي

املحافظات عىل أدوارهم الخدمية القيمة املرتبطة بحياة الناس واستمرارها .
ــؤون األمن والدفاع  جاء ذلك لدى زيارة رئيس الوزراء أمس ومعه نائبه لش
ــاه والبيئة ولقائه  ــارس مناع، وزارة املي ــان ووزير الدولة ف ــواء جالل الرويش الل
ــات التابعة لها  ــوزارة ورؤساء املؤسس ــدس نبيل الوزير ووكالء ال ــر املهن الوزي

ومدراء العموم فيها.
ــوزارات الخدمية  ــن ال ــاه والبيئة م ــوزراء وزارة املي ــس ال ــرب رئي ــث اعت حي
ــري مقوماتها  ــه إىل تدم ــودي ومنذ بدايت ــدوان السع ــي عمد الع ــة الت السيادي
ــات واملديريات والعزل والقرى .. موضحا أن املعتدين أرادوا من وراء  باملحافظ

ذلك تجفيف منابع أهم املوارد الستمرار الحياة.
ــذ اللحظة األوىل  ــرر التقدير لكم ألنكم من ــن بقوله " أك ــب الحارضي وخاط
ــة يف تطبيع الحياة بتقديم الخدمات وإصالح  للعدوان واصلتم أعمالكم الهام
ــآتنا عىل مستوى الجمهورية وتصدرتم بنجاح هذا  ما يدمره العدوان من منش

العمل اإلنساني ".
ــا تحالف العدوان  ــور، الخطوات التي اتخذه ــرض الدكتور بن حبت واستع
ــة واإلعالمية  ــة واألمني ــاق العسكري ــرب مختلف األنس ــة الناس ع ــذاء عام إلي

واالقتصادية دونما تمييز بني شخص وآخر ومكون وآخر .
ــاء الرشعية عىل  ــه األول إىل إضف ــدوان سعى ومنذ يوم ــىل أن الع ــدد ع وش
عدوانه وتالعب بكافة املصطلحات لتضليل شعوب العالم عن حقيقة عدوانه 
الوحيش، عرب تصويره ملا يتعرض له اليمن أنها حرب داخلية تارة بني الشمال 
ــي .. الفتا إىل  ــا ذات طابع مذهب ــر وتارة أنه ــرى بني مكون وآخ ــوب وأُخ والجن
ــق والواقع  ــف متواصل للحقائ ــم هو تزيي ــروج له من قبله ــا يقال وي ــل م أن ك

واستبدال للمعادالت بشكل فج.
ــة امليالدية  ــاج بالسن ــرح واالبته ــواء الف ــم يعيش أج ــا العال ــال " بينم وق
ــني بسبب  ــد من املدني ــن مائتي شهي ــي أكرث م ــعب اليمن ــدة، ودع الش الجدي

استهداف مقاتالت العدوان للمنازل واألسواق العامة بينهم نساء وأطفال".
ــا خياراتنا  ــال " نحن لدين ــل السلمي وق ــن تجاه الح ــاول موقف اليم وتن
ــالم العادل  ــن أجل صنع الس ــان والكويت م ــف وُعم ــا إىل جني ــالم وذهبن للس
ــارات من أجل  ــيخة اإلم ــا إىل السعودية ومش ــعبنا ومددنا أيدين ــرشف لش وامل
ــوار ينبغي أن  ــك من أمرها يشء، وألن الح ــة الفنادق ال تمل ــالم ألن حكوم الس

ــي مع السالم ولن  ــعب اليمن ــع من بيده وقف الحرب" .. مؤكدا أن الش ــون م يك
يرفع الراية البيضاء وسيظل يقاوم حتى النرص.

ــالق الصواريخ  ــا االستعداد لوقف إط ــادة السياسية لديه ــح أن القي وأوض
التي يشكون منها ليال ونهارا رشيطة إيقاف العدوان ورفع الحصار .

ــاك توجهاً  ــداً أن هن ــاع الداخلية .. مؤك ــوزراء إىل األوض ــس ال ــرق رئي وتط
ــار التي خلفتها األحداث املؤسفة التي  صادقاً للقيادة السياسية لتجاوز اآلث
ــاء مطلع ديسمرب املنرصم بما يعزز الصف الوطني يف  شهدتها العاصمة صنع

مواجهة  العدوان.
ــا أثرها  ــي يكون له ــي هي الت ــد اإلنسان ــات ذات البع ــد أن املعالج ــا أك كم
االيجابي املستمر وهو ما جسده قرار العفو العام الذي أفسح املجال ملعالجة 

أوضاع  80 % من املحتجزين .
ــعبي العام كان وسيظل مع قضية الوطن األساسية  كما أكد أن املؤتمر الش
ــري اليمن دونما  ــار واحد هو تدم ــدوان الذي جاء تحت شع ــى مواجهة الع وه
ــن جلبوا مرتزقة العالم وعىل  ــريا إىل أن املعتدي تمييز بني أحد من أبنائه .. مش

رأسهم بالك وتر ذات املنشأ والدعم الصهيوني املعروف للقايص والداني.
ــار رئيس الوزراء إىل الجهود املتواصلة لتطبيع األوضاع .. وقال " نحن  وأش
ــرث ما يهمنا  ــة واالجتماعية وأك ــاع السياسية واألمني ــاق لتطبيع األوض يف سب
ــة صنعاء  ــني يف العاصم ــني خاصة الساكن ــاة املواطن ــن وصون حي ــني األم تأم

ــي نذكر لها من الجميل ما ال نذكره لبعض املدن اليمنية الحتضانها الرائع  الت
ماليني اليمنيني القادمني والنازحني إليها من محافظات الوطن كافة.

ــار إىل أهمية زيارة  ــل الوزير قد أش ــة املهندس نبي ــر املياه والبيئ ــان وزي وك
ــاء الجهات  ــوزارة ومسؤوليها ورؤس ــاء بقيادة ال ــوزارة واللق ــس الوزراء لل رئي
ــاع االسرتاتيجي  ــاه والبيئة هذا القط ــود وزارة املي ــا .. الفتا إىل جه ــة له التابع
ــاه الرشب النظيفة  ــه يف تزويد السكان بمي ــدار الساعة ملواصلة خدمات ــىل م ع

ومعالجة مشكالت الرصف الصحي رغم شحة اإلمكانيات.
ــع وزارة  ــوزارة بالتعاون م ــي نفذتها ال ــة الت ــطة امليداني ــرض األنش واستع
ــة السبب الحقيقي  ــاء الكولريا ومعالج ــة والسكان ، ملكافحة وب الصحة العام
ــار  ــاه باعتبارها املصدر األول النتش ــات املي ــادر وخزان ــاء عرب كلورة مص للوب
ــف والصحة العاملية  ــل منظمتي اليونيس ــا الدعم املقدم من قب ــاء .. مثمن الوب

للوزارة يف تلك الجهود وأثره البالغ يف محارصة هذا الوباء.
ــا ستواصل عملها  ــوزارة بكافة قطاعاته ــاه والبيئة أن ال ــا أكد وزير املي كم
لضخ املياه إىل املواطنني وكذا إجراء التدخالت الالزمة ملعالجة شبكات الرصف 

الصحي ودرء أرضارها عىل البيئة وصحة اإلنسان .
ــرب عن تقدير الوزارة بمختلف قيادتها وموظفيها للدور الوطني الذي  وأع
ــن، يف هذا الظرف  ــور، تجاه الوط ــوزراء الدكتور بن حبت ــه رئيس ال ــع  ب يضطل

االستثنائي وعىل رحابة صدره وشجاعته يف مواجهة املشكالت.

ــرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م  صدر أمس  الق
ــادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء  بتعيني محمود عبدالق

لشؤون الخدمات .
ــم (2) لسنة 2018م  ــرار الجمهوري رق ــا صدر الق كم
ــويل وزيراً  ــيل مقب ــني عبدالله ع ــور حس ــني الدكت بتعي

للمالية.
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2018م 

بتعيني عبدالسالم عيل محمد جابر وزيراً لإلعالم .
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2018م 
ــط  للنف ــراً  ــي دارس وزي ــه ناج ــد عبدالل ــني أحم بتعي

واملعادن.
ــم (5) لسنة  ــوري رق ــرار الجمه ــدر أمس الق ــا ص كم
ــوي محافظاً ملحافظة  ــني أحمد غالب الره 2018م بتعي

أبني.
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2018م 

ــاً ملحافظة  ــدر محافظ ــد قائد حي ــل أحم ــني فيص بتعي
املحويت.

ــم (7) لسنة  ــوري رق ــرار الجمه ــدر أمس الق ــا ص كم
ــالم محافظاً  ــارق مصطفى محمد س ــني ط 2018م بتعي

ملحافظة عدن.
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2018م 
ــد بن عايود محافظاً ملحافظة  بتعيني هاشم سعد محم

سقطرى.
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2018م 
بتعيني الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة 

صنعاء .
ــة  ــم (10) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــامي  2018م بتعيني الدكتور عبدالله محمد محمد الش

رئيساً لجامعة الحديدة .
وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2018م 

بتعيني حسني حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية.
ــم (12) لسنة  ــرار الجمهوري رق ــدر أمس الق كما ص
ــويل وكيًال  ــد عبدالرحمن الغ ــني نبيل أحم 2018م بتعي

سياسياً بوزارة الخارجية .
ــة  ــم (13) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــال أول  ــان وكي ــت نعم ــالم ثاب ــني عبدالس 2018م بتعي

ملحافظة عدن.
ــم (14) لسنة  ــرار الجمهوري رق ــدر أمس الق كما ص
ــه العزاني رئيساً  ــايض أحمد عبدالل ــني الق 2018م بتعي
للهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني .

ــة  ــم (15) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــامي رئيساً  ــم الش ــد هاش ــم محم ــني هاش 2018م بتعي

ملصلحة الرضائب.
ــة  ــم (16) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــي رئيساً  ــم محمد محمد الحرضم ــني سلي 2018م بتعي

ملصلحة الجمارك .
ــة  ــم (17) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
2018م بتعيني رضية محمد راوح عبدالله رئيسا للجنة 

الوطنية للمرأة .
ــم (18) لسنة  ــرار الجمهوري رق ــدر أمس الق كما ص
ــا لقطاع  ــد الحوثي رئيس ــم أحم ــني إبراهي 2018م بتعي

الرقابة يف البنك املركزي.
ــة  ــم (19) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــه رشف الدين نائباً  ــني خالد محمد عبدالل 2018م بتعي

لرئيس الهيئة العامة لالستثمار .
ــم (20) لسنة  ــرار الجمهوري رق ــدر أمس الق كما ص
ــاً لرئيس  ــني عبدالله النمريي نائب ــني حس 2018م بتعي

الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا.
ــة  ــم (21) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
2018م بتعيني طارق زيد مطهر مستشاراً لوزارة املالية .

ــة  ــم (22) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــارا  2018م بتعيني أحمد محمد حسني الزعكري مستش

لوزارة األوقاف واإلرشاد.
ــة  ــم (23) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــاراً  ــني أوس أحمد عبدالله العولقي مستش 2018م بتعي

لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات .
ــة  ــم (24) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــي  ــه الحيف ــى عبدالل ــم يحي ــني عبدالكري 2018م بتعي

مستشاراً لوزارة الرتبية والتعليم .
ــة  ــم (25) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــده إسماعيل الحسني وكيًال  2018م بتعيني مجدي عب

بمحافظة الحديدة.
ــة  ــم (26) لسن ــوري رق ــرار الجمه ــس الق ــدر أم وص
ــد الصغري  ــوزي حمود محم ــور ف ــني الدكت 2018م بتعي

مستشارا لوزارة التعليم العايل.

صنعاء / سبأ
ــايض أحمد  ــر العدل الق ــد وزي تفق
ــل  ــري العم ــس س ــات أم ــه عقب عبدالل
يف  ــاط  واالنضب األداء  ــوى  ومست

املحكمة اإلدارية بأمانة العاصمة.
ــإدارات  ب ــدل  الع ــر  وزي ــاف  وط
ــع  ــة، واستم ــات املحكم ــام وقاع وأقس
ــعبة باملحكمة القايض  ــس الش من رئي
ــس املحكمة القايض  ــيل املطاع، ورئي ع
مسفر الزراع واملوظفني إىل رشح حول 
ــرض لها مبنى  حجم األرضار التي تع
ــف العدوان ملقرات  املحكمة جراء قص
ــات املطلوبة  ــا، واالحتياج مجاورة له

لتسيري العمل.
ــىل  ع ــات  عقب ــايض  الق ــع  واطل
ــا واآلليات  ــات القضاي ــالت وملف سج
ــا  وجدولته ــا  استقباله يف  ــة  املتبع
ــني أطراف  ــة بتمك ــراءات الكفيل واإلج

ــة فيها من متابعتها بسهولة  الخصوم
ويرس.

وحث وزير العدل، قضاة وموظفي 
ــود،  الجه ــة  مضاعف ــىل  ع ــة  املحكم
ــق  وتطبي األداء،  ــوى  بمست ــاء  لالرتق
ــذ  تنفي يف  ــة  املمكن ــل  السب ــل  أفض

األعمال واملهام املوكلة إليهم.
ــزام  االلت رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــن  ع ــاد  واالبتع ــة  القانوني ــد  بالقواع
ــل  يكف ــا  وبم ــل  املم اإلداري  ــني  الروت
إىل  ــول  الوص يف  ــات  الغاي ــق  تحقي
املكفولة  النتائج االيجابية باألساليب 
ــطة  األنش أن  إىل  ــريا  مش  .. ــا  قانون
ــبوهة يف القضاء غري مسموح بها  املش
ــا وتطبيق  ــة مرتكبيه ــم محاسب وسيت
أشد العقوبات املقررة قانونا تجاههم .

ــة األوضاع التي  ــت إىل أن طبيع ولف
ــىل الجميع  ــم ع ــالد تحت ــا الب ــر به تم
الوقوف صفا واحدا يف مواجهة العدوان 
ــار  الحص ــاء  أعب ــل  وتحم ــه،  ومرتزقت

الجائر وتداعياته عىل التنمية.
ــري  بتوف ــدل  الع ــر  وزي ــه  ووج
ــات املحكمة وفق  ــات ومتطلب احتياج

اإلمكانات املتاحة.

كتب/حمدي دوبلة

ــة جملة من  ــان التنموية الخريي ــذ مؤسسة بن تنف
ــة يف العاصمة  ــج التنموي ــطة اإلنسانية والربام األنش

صنعاء وعدد من املحافظات اليمنية.
ــر التنفيذي :إن  ــب املدي ــا السنيدار نائ ــت لين وقال
املؤسسة نفذت خالل العام املنرصم عددا من األعمال 
ــالل الغذاء عىل  ــت توزيع اآلالف من س ــة شمل الخريي
ــالد يف  ــرب يف الب ــن الح ــرضرة م ــالت املت األرس والعائ
ــة العاصمة وعدد من املحافظات  مختلف مناطق أمان
ــة إىل توزيع سالل  ــداث إضاف ــن االح ــرضرا م ــرث ت األك
ــات يف  ــة وبطاني ــس شتوي ــة ومالب ــب مدرسي وحقائ

املدارس بمختلف مناطق العاصمة .
ــذه  ه ــذت  نف ــة  املؤسس أن  ــدار  السني ــت  وأضاف
ــع  ــاون م ــا بالتع ــارشة وبعضه ــورة مب ــاريع بص املش
ــرية اىل ان  ــة أخرى..مش ــات خريي ــات وجمعي مؤسس
ــالل الغذاء  ــع آالف من س ــد حاليا لتوزي ــة تع املؤسس
ــىل املترضرين من األرس يف مختلف مناطق محافظة  ع
ــات  ــرث املحافظ أك ــن  ــدة م ــا واح ــدة باعتباره الحدي
ــذ املسوحات  ــد تنفي ــك بع ــن الحرب وذل ــرضرة م املت

الخاصة بالحاالت املستفيدة.

وأكدت نائب املدير التنفيذي للمؤسسة أن أنشطة 
ــل العام  ــي تأسست أوائ ــة الت ــة الخريي ــان التنموي بن
املنرصم تشمل كذلك كفالة بعض األرس ممن التمتلك 
ــها وخاصة  أي عائل أو تلك التي فقدت مصادر عيش
ــاء كما قدمت  ــان يف العاصمة صنع ــة فج عط يف منطق
ــي ترضرت من  ــة ألصحاب املنازل الت ــدات مالي مساع
ــم املرىض  ــب دع ــة اىل جان ــاء القديم ــرب يف صنع الح
وتعمل حاليا لتوزيع مالبس شتوية عىل األرس وسالل 
ــني يف الحرب اضافة اىل  ــة عىل الجرحى واملصاب غذائي

عدد من املشاريع األخرى.
وأشارت لينا السنيدار اىل أن املؤسسة قامت خالل 
ــة وبالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور  األسابيع املاضي
ــىل رجال املرور يف مختلف  بتوزيع 200سلة غذائية ع
ــة وذلك يف إطار التقدير الكبري  جوالت املرور بالعاصم
ــة السري  ــرور يف تنظيم حرك ــال امل ــه رج ــذي يقوم ب ال
ــادر  مص أن  ــة  العام..موضح ــن  األم ــىل  ع ــاظ  والحف
ــة تقوم بها  ــطة تتم عرب جهود ذاتي ــل هذه األنش تموي
ــة مريم املراني  ــة ممثلة برئيسة املؤسس إدارة املؤسس
ــال واملؤسسات  ــال األعم ــا بالتواصل مع رج وطاقمه

الخاصة يف اليمن وسلطنة عمان الشقيقة.
ــدار بأنها تتعلق  ــات توضح السني ــول الصعوب وح
ــة  ــدات الخاص ــة ان املساع ــي وخاص ــع األمن بالوض
ــان وتمر يف  ــع عم ــدود م ــرب الح ــل ع ــة تدخ باملؤسس
ــتعلة بالرصاعات حيث تم مؤخرا احتجاز  مناطق مش
ــدات يف محافظة  ــني باملواد واملساع شاحنتني محملت
ــارب ولم يتم اإلفراج إال عن شاحنة واحدة بعد جهد  م
ــاون يف سبيل  ــراف اىل التع ــع األط ــد داعية جمي جهي
تسهيل مرور املواد اإلنسانية وبما يضمن وصولها اىل 
ــي الحرج الذي  ــذا الظرف االستثنائ مستحقيها يف ه

تعيشه البالد.

وزير العدل يتفقد سير العمل في المحكمة اإلدارية بأمانة العاصمةوزير العدل يتفقد سير العمل في المحكمة اإلدارية بأمانة العاصمة

"بنان التنموية الخيرية" تنفذ جملة من األنشطة اإلنسانية في عدد من المحافظات"بنان التنموية الخيرية" تنفذ جملة من األنشطة اإلنسانية في عدد من المحافظات

الثورة/ معني حنش 

ــالح  واإلص ــل  التأهي ــة  مصلح ــت  وزع
ــة  ــن سبع ــرث م ــس أك ــة أم ــوزارة الداخلي ب
ــة وسبعة آالف فرش للسجناء  آالف بطاني
ــة واإلصالحيات  إلصالحية صنعاء املركزي
ــث  ــرى .. حي ــات األخ ــة يف املحافظ املركزي
ــدءاً بإصالحية  ــس تدشني التوزيع ب تم أم
ــة  اإليوائي ــألدوات  ل ــة  املركزي ــاء  صنع
ــح  ــات. وأوض ــرش والبطاني ــة بالف واملتمثل
ــالح بوزارة  ــة التأهيل واإلص رئيس مصلح
ــه الهادي أن توفري  الداخلية اللواء عبدالل
ــن واجبات  ــي ضم ــات يأت ــذه االحتياج ه
ــة يف  ــا السنوي ــل وخطته ــة التأهي مصلح

توفري كافة املتطلبات.

توزيع توزيع ٧٧ آالف بطانية ومواد إيوائية للسجناء  آالف بطانية ومواد إيوائية للسجناء 
في اإلصالحية المركزيةفي اإلصالحية المركزية

صنعاء / سبأ
ــني  ــة أم ــس برئاس ــة أم العاصم ــة  ــاع بأمان ــد اجتم أك
ــز االصطفاف الوطني  ــاد، أهمية تعزي ــة حمود عب العاصم
وتالحم الجبهة الداخلية إلفشال مخططات العدوان التي 

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــل أول أمانة العاصمة  ــا أكد االجتماع الذي ضم وكي  كم
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــي ورئيس لجن ــد رزق الرصم محم
ــاع  ــة لقط ــالء األمان ــب ووك ــود النقي ــة حم ــيل األمان بمح
ــة عيل القفري  ــاف والوحدات اإلداري ــات عيل السق الخدم
والقطاع املايل وتنمية املوارد مازن نعمان، وعدد من قيادات 
ــة استمرار  ــىل أهمي ــال الحارات، ع ــة وعق ــة املحلي السلط

الصمود يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات.
وأشاد االجتماع بالتضحيات والبطوالت التي يسطرها 
ــل الدفاع عن  ــعبية يف سبي ــان الش ــن واللج ــش واألم الجي

الوطن وأمنه واستقراره.
ــة دور السلطة املحلية ومدراء  وأكد أمني العاصمة أهمي
ــات وعقال األحياء والحارات واملجتمع يف رفد ودعم  املديري
ــة يف ظل تصعيد  ــال والعتاد خاص ــال وامل ــات بالرج الجبه

العدوان وزحوفاته املستمرة يف مختلف الجبهات.
ــع بمسئولياتهم يف  ــالع الجمي ــدد عىل رضورة اضط وش
ــري قوافل الدعم  ــف مديريات األمانة تسي ــد يف مختل الحش
من الرجال والعتاد ملختلف جبهات العزة والكرامة ملواجهة 

قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ــة إىل أن التدافع إىل جبهات الرشف  ــار أمني العاصم وأش
وميادين البطولة من أعظم صور البطولة والفداء.. مشددا 
عىل رضورة تفعيل دور أعضاء املجالس املحلية باملديريات 

والعقال يف مختلف الجوانب.
ــرار يف مواجهة  ــد عىل أهمية االستم ــدد عباد التأكي وج

ــه وبكل الوسائل واإلمكانيات املتاحة  العدوان كل من موقع
مهما تمادى العدوان يف غيه وإجرامه.

فيما أشار خالد املداني إىل رضورة مضاعفة الجهود من 
ــد ورفد  ــل الجميع وخصوصا الجانب الرسمي يف الحش قب

الجبهات من مختلف مديريات أمانة العاصمة.
ــعب  ــي معركة جميع أبناء الش ــد أن املعركة اليوم ه وأك
ــع يف  ــاركة الجمي ــن مش ــد م ــاء وال ب ــي دون استثن اليمن
ــدوان الغاشم الذي يريد النيل من كرامة  التصدي لهذا الع

وحرية الشعب اليمني.
ــع لرفد جبهات  ــر جهود الجمي ــة تضاف ــار إىل أهمي وأش
ــف قيادة  ــاً مواق ــاد .. مثمن ــال والعت ــة بامل ــرشف والبطول ال
ــود كوادرها  ــف املراحل وكذا صم ــة يف مختل ــة العاصم أمان

وموظفيها بصورة عامة.

التشديد على أهمية تعزيز االصطفاف في مواجهة العدوانالتشديد على أهمية تعزيز االصطفاف في مواجهة العدوان
برئاسة أمين العاصمة : برئاسة أمين العاصمة : 

صنعاء / سبأ
ــاء  صنع ــة  محافظ ــت  تعرض
كغريها من محافظات الجمهورية 
ــف  تحال ــل  قب ــن  م ــداف  السته
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع
ــدوان طال  ــف يوم من الع خالل أل
ــة التحتية يف كافة القطاعات  البني
ــة  واإليرادي ــة  واملحلي ــة  الخدمي
ــني،  املواطن ــازل  ومن ــة  والخاص
ــة قدرت  ــر أولي ــت يف خسائ تسبب

بمبلغ 800 مليون دوالر.
كما تسبب العدوان يف استشهاد 
ــة آالف و387 مواطنا  وإصابة ثالث
ــأة  ــف و67 منزال ومنش ــري أل وتدم
ــة  املحافظ يف  ــة  وتجاري ــة  حكومي
ــب تقارير لجنة  ــا حس ومديرياته

حرص األرضار األولية .
ــاء  صنع ــظ  محاف ــح  وأوض
ــف العدوان  ــني قطينة أن تحال حن
ــوم  ي  1000 ــالل  خ ــدف  استه
ــدارس  وامل ــد  واملعاه ــور  الجس
ــة  الصحي ــق  واملراف ــات  والطرق
ــة  الخاص ــآت  واملنش ــواق  واألس
ــة  السياحي ــع  واملواق ــد  واملساج
ــم  ومحاصيله ــني  املواطن ــزارع  وم
ــات  واملحط ــة  االرتوازي ــار  واآلب
الكهربائية وأبراج االتصاالت وكذا 

مزارع األغنام والدواجن.
ــار إىل أن العدوان استهدف  وأش
ــازل املواطنني  ــارشة من ــورة مب بص
ــا  ساكنيه رؤوس  ــىل  ع ــا  وتدمريه
ــيوخ،  ــال والنساء والش ــن األطف م
ــم ومجازر يندى لها جبني  يف جرائ
اإلنسانية وانتهاك سافر لألعراف 
ــة  الدولي ــني  والقوان ــق  واملواثي

واإلنسانية.
ــر  ــدوان دم ــريان الع ــد أن ط وأك
ــة ألف و67  ــوم قراب ــالل 1000 ي خ
ــة وتجارية  ــأة حكومي منزال ومنش
ــز  بمرك ــا  وجزئي ــا  كلي ــريا  تدم
ــات منها  ــة املديري ــة وكاف املحافظ
ــكل  ــزال، تم استهدافها بش 226 من
ــزال  ــرضر 627 من ــا ت ــارش ، فيم مب
ــأة  منش و111  ــة  متفاوت ــأرضار  ب
ــآت  تدمريا كليا وجزئيا و103 منش

بتكلفة أولية 800 مليون دوالر.
ــة إىل أن  ــظ قطين ــار املحاف وأش

ــي دمرها  ــة الت ــآت الحكومي املنش
ــا وجزئيا 13  ــدوان كلي ــريان الع ط
مدرسة وثمانية مرافق صحية و11 
ــدا وأربعة مواقع  جرسا و17 مسج
ــع سياحية  ــة مواق ــة وثالث تاريخي
و12 برج اتصاالت وخمسة معاهد 
ــا مجمعات  ــة وتعليمية ومثله فني
حكومية ومحطتي كهرباء ومحطة 
تمرير أنابيب للنفط باإلضافة إىل 
خمسة مرافق حكومية وسنرتاالت 

ومخازن.
ــآت التي ترضرت  وذكر أن املنش
ــت يف تسعة  ــدوان تمثل ــل الع بفع
مرافق صحية ويف مقدمتها مجمع 
48 الطبي النموذجي و10 مساجد 
ــة  وأكاديمي ــة  تربوي ــأة  منش و88 
ــا جامعة 21 سبتمرب  ومدارس منه
ــة والتطبيقية وكليتا  للعلوم الطبي

مجتمع.
ــدوان  الع ــريان  ط أن  إىل  ــت  ولف
ــي  الصناع ــاع  القط ــدف  استه
ــرضر  ــب يف ت ــا تسب ــة م باملحافظ
ــت  وس ــة  تجاري ــع  مصان ــة  تسع
ــتقات نفطية وسبع  ــات مش محط
ــواق  ــة أس ــن وأربع ــزارع للدواج م
ــن  ــرث م ــىل أك ــوي ع ــة تحت تجاري
100 محل واسرتاحة باإلضافة إىل 
تدمري أكرث من 56 شاحنة ومركبة، 
ــارات إسعاف..  ــس سي ــا خم بينه
مبينا أن التكلفة األولية لَألرضار يف 

هذا القطاع 31 مليار ريال.
ــاء  صنع ــظ  محاف ــرض  واستع
ــاء  الكهرب يف  ــدوان  الع أرضار 

ــالف  إت يف  ــة  واملتمثل ــة  باملحافظ
 11  ) ــايل  الع ــط  الضغ ــات  شبك
ــات  مديري ــني  ب ــة  الرابط ف)  ك. 
ــط  الضغ ــة  شبك ــع  م ــة  املحافظ
ــا من كابالت  املنخفض وملحقاته
ــوم وأسالك املونيوم  نحاس واملوني
ــرتاق  واح ــات  املقاس ــة  مختلف
ــة  مختلف ــع  التوزي ــوالت  مح
القدرات مع ملحقاتها من مانعات 
ــة  الرأسي ــوازل  والع ــق  الصواع

واالسطوانية.
ــرض له قطاع  ــرق إىل ما تع وتط
ــن أرضار،  ــاالت يف صنعاء م االتص
ــرق وتعطل عرشات  ــت يف إح تمثل
الكابالت األرضية والهوائية التابعة 
لإلتصاالت ذات السعات املتعددة 
 ipwll ــات ــدد من محط ــف ع وتوق
ــاف  األلي ــات  وكبين ــف  وامليكروي
ــمسية يف عدد من  ــات الش والخلي
ــف  توق ــذا  وك ــات  املديري ــق  مناط

السنرتاالت والخدمة نهائيا.
يف  ــاء  صنع ــظ  محاف ــد  وأك
ــت  ــا تعرض ــه أن م ــام ترصيح خت
ــداف  استه ــن  م ــة  املحافظ ــه  ل
ــري  وتدم ــم  ومنازله ــني  للمواطن
ممنهج للبنية التحتية يف مختلف 
ــة والخاصة،  ــات الحكومي القطاع
ــرار أبناء املحافظة  ناتج عن استم
ــود ملواجهة العدوان ورفد  يف الصم
ــال والرجال  ــرشف بامل ــات ال جبه
ــن  م ــوم  ي ــف  أل ــالل  خ ــاد  والعت

العدوان.

استشهاد وإصابة أكثر من استشهاد وإصابة أكثر من ٣٣ آالف شخص وتدمير  آالف شخص وتدمير 
١٠٦٧١٠٦٧منزال ومنشأة بمحافظة صنعاء منزال ومنشأة بمحافظة صنعاء 

خالل ألف يوم من العدوان:خالل ألف يوم من العدوان:

الحديدة / سبأ
ــة والسكان  ــة العام ــر الصح ــد وزي عق
ــظ أمس  ــن حفي ــم ب ــد سال ــور محم الدكت
ــام بالحديدة  ــفى الثورة الع بهيئة مستش
ــوزارة  ال ــالن  إع ــول  ح ــا  صحفي ــرا  مؤتم
ــا وفق  ــة صحي ــة منكوب ــدة محافظ للحدي

املؤرشات الصحية والبيانات امليدانية.
ودعا وزير الصحة يف املؤتمر الصحفي 
ــدد من الوسائل االعالمية  الذي حرضته ع
ــة  الدولي ــات  املنظم ــة  والعربي ــة  املحلي
ــوري لتقديم  ــرك الف ــة إىل التح واإلنساني
املساعدات اإلنسانية العاجلة إلنقاذ أبناء 
املحافظة من االمراض التي انترشت خالل 
ــرتة املاضية وتسببت يف وفاة العديد من  الف
الحاالت باإلضافة إىل استهداف املحافظة 
ــة خالل  ــدوان خاص ــل الع ــن قب ــف م املكث

األسابيع املاضية.
ــظ : إن السكان  ــن حفي ــر ب ــال الوزي وق
ــم  ــدة ه ــة الحدي ــون محافظ ــن يقطن الذي
ــن األمراض  ــون وعىل الرغم م ــان مدني سك
ــة  ــرار همجي ــا واستم ــرشت فيه ــي انت الت
ــل أبناؤها صامدين  العدوان الغاشم سيظ
ــدف خالل  ــذي استه ــدوان ال ــه الع يف وج
ــع املاضية املئات من املدنيني جراء  األسابي
قصف طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــة وتسبب  ــق الصحي ــم املراف ــري معظ وتدم
ــوء التغذية  ــيش األوبئة وس ــدوان يف تف الع

باملحافظة".
ــود التي  ــة بالجه ــر الصح ــاد وزي وأش
ــة الحديدة وقيادات  ــا قيادة محافظ تبذله
العمل الصحي من أجل توفري الحد األدنى 
ــي بكل طاقاتهم من  من اإلمكانيات والسع
أجل مواجهة الضغوط الواقعة عىل املرافق 
ــاة املرىض  ــن معان ــف م ــة والتخفي الصحي
ــني من جرحى القصف الجوي من  واملصاب

قبل دول العدوان.
ــة  العام ــة  الصح وزارة  ــل  وكي ــان  وك
ــوان العطاب ورئيس  والسكان الدكتور نش
ــام بالحديدة  ــورة الع ــفى الث هيئة مستش

ــا  استعرض ــد  ق ــل  سهي ــد  خال ــور  الدكت
ــا الوزارة  ــي تقوم به ــات الطبية الت الخدم
وهيئة مستشفى الثورة لتحسني الخدمات 
ــق الصحية التابعة للوزارة  الطبية يف املراف
ــام الطبية  ــة واألقس ــات املحافظ يف مديري
ــة التي تستقبل املرىض من مختلف  بالهيئ

محافظات الجمهورية.
ــن قبل  ــة م ــود املبذول ــارا إىل الجه وأش
ــة لتحسني القطاع  الوزارة وقيادة املحافظ
الصحي يف املحافظة من خالل رفد املرافق 
الصحية بالخدمات الطبية واالحتياجات 
ــام بعملها  ــم يف القي ــة التي تسه األساسي

عىل أكمل وجه.
ــرض مديرمكتب الصحة  اىل ذلك استع
ــدة الدكتور عبد  ــان بالحدي ــة والسك العام
الرحمن جار الله أهم احتياجات املحافظة 
ــي يف املحافظة  ــوى الصح لتحسني املست
ــوص هذه  ــه الخص ــىل وج ــات وع واملديري
األيام التي تتعرض فيها املحافظة لقصف 
ــدوان الغاشم إىل  ــف الع ــن تحال ــف م مكث
ــي انترشت يف  ــراض الت ــدوان األم جانب ع

املحافظة خالل الفرتة املاضية.
ــب الصحة  ــار الله إىل أن مكت ــار ج وأش
ــة 140 ألفا و850  ــل خالل الفرتة إصاب سج
ــويف منها 37 حالة  ــة إصابة بالكولريا ت حال

ــل  ــم تسجي ــا ت ــاء الدفتريي ــة لوب وبالنسب
ــويف منها عرش  ــة إصابة ت ــرث من 47 حال أك

حاالت .
ــة  هيئ أن  اىل  ــة  الصح ــر  مدي ــار  وأش
ــرب مرجعية  ــام يعت ــورة الع ــفى الث مستش
ــرا ملا  ــة نظ ــة يف املحافظ ــق الصحي للمراف
ــة متميزة حيث  ــن خدمات صحي تقدمه م
ــالل األيام املاضية 792 جريحا  استقبل خ
ــدوان منهم شهداء  ــدا جراء الع و157 شهي
ــن طريان  ــارش م ــف املب ــروق أو القص بالح

التحالف.
ــة إىل أن هناك  ــام الصح ــت مدير ع ولف
ــم بحاجة  ــص ه ــف شخ ــني و600 أل مليون
ــم الخدمات الصحية يف املحافظة  إىل تقدي
ــدد سكانها 3 ماليني و23 ألف  التي يبلغ ع
ــة خالل  ــت املحافظ ــا استقبل ــة ، كم نسم
ــازح من عدد  ــدوان الغاشم 110 آالف ن الع

من املحافظات املجاورة.
ــفى  ــر عام مستش ــر مدي ــرض املؤتم ح
ــور محمد قطقط  ــي الجامعي الدكت العلف
ــورة  الث ــفى  مستش ــة  هيئ ــس  رئي ــواب  ون
الدكتور عبد الله الزحريي والدكتور أحمد 
ــادي ونائب  ــور ردمان الحم ــم والدكت معج
ــة باملحافظة وليد  ــام مكتب الصح مدير ع

العماد.

وزير الصحة : الحديدة محافظة منكوبة وفق وزير الصحة : الحديدة محافظة منكوبة وفق 
المؤشرات الصحية والبيانات الميدانيةالمؤشرات الصحية والبيانات الميدانية

دعا المنظمات المحلية والدولية إلى التحرك الفوري لتقديم المساعداتدعا المنظمات المحلية والدولية إلى التحرك الفوري لتقديم المساعدات

قرارات جمهورية بإجراء تعديالت في الحكومة قرارات جمهورية بإجراء تعديالت في الحكومة احتجاجات منددة باستمرار جرائم العدوان والحصاراحتجاجات منددة باستمرار جرائم العدوان والحصار

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــاحيل تضبط  - القوات البحرية والدفاع الس
ــم تابعة للغزاة يف  ــية ذاتية التحك مركبة تجسس

املياه االقليمية اليمنية
نجران :

- قنص جندي سعودي يف موقع الشبكة
ــالح املدفعية يستهدف تجمعات مرتزقة  - س
ــبكة قبالة منفذ  ــعودي يف تبة الش ــش الس الجي

الخرضاء
ــعوديني يف موقعي الرشفة  - قنص 3 جنود س

والشبكة
ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــم يف  ــعوديني  ومرتزقته ــود الس ــات للجن تجمع

نهوقة
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
تستهدف تجمعات املرتزقة قبالة منفذ الخرضاء

عسري :
ــتهدف معدل  - مدفعية الجيش واللجان تس

عيار 12.7 يف سبحطل
- قنص اثنني من املرتزقة يف سبحطل

ــتهداف تجمعات للجنود السعوديني يف  - اس
الربوعة ويف منفذ علب بقذائف املدفعية

- قنص جندي سعودي يف الربوعة
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تجمع ــتهدف  تس
ــبحطل  ــر ورشق س ــة الهنج ــم يف رقاب ومرتزقته

بعدد من قذائف املدفعية
جيزان :

ــق وتبة  ــعوديني يف املعن ــود س ــص 4 جن - قن
الكرس وحامضة

ــىل  ع ــا  كاتيوش ــخ  صواري ــة  صلي ــالق  إط  -
تجمعات الجنود السعوديني يف جبل العزة

- إحراق آلية عسكرية تابعة للمنافقني يف تبة 
الرمضة

االحد 2017/12/31       

تعز :
ــالح  ــري 3 آليات وناقلة محملة بالس - تدم

تابعة ألدوات الغزاة شمال يختل
ــة  ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي - عملي
ــائر  غرب تبة الحرزين بالهاميل خلفت خس

يف صفوفهم
- قنص اثنني من مرتزقة العدوان يف الجرة 

وشمال معسكر خالد
ــكرية تابعة  ــني وآلية عس - تفجري مدرعت
ــة للجيش  ــن قبل وحدة الهندس للمرتزقة م
ــرصع كل من كان عىل  ــعبية وم واللجان الش

متنها شمال يختل باملخا
الجوف :

ــع املرتزقة يف  ــة هجومية عىل مواق - عملي
ــقوط قتىل وجرحى  عروق العبيد باملتون وس

يف صفوفهم
ــة  ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي - عملي
يف  ــىل  قت ــقوط  وس ــل  بالغي ــواق  ش وادي  يف 

صفوفهم
ــع املرتزقة يف  ــة هجومية عىل مواق - عملي
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــة باملصلوب وس الغرف

صفوفهم
ــىل تجمعات  ــزال2 ع ــاروخ زل ــالق ص - اط
ــقوط  ــف بمديرية الغيل وس ــة يف حلي املرتزق

عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم
مارب :

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــة يف وادي ربيعة  ــتهدف تجمعات املرتزق تس

وكوفل بمديرية رصاوح
ــق متفرقة  ــن املرتزقة يف مناط ــص 5 م - قن

من مديرية رصواح

جبهة الداخلجبهة الداخل

- غارتان عىل مديرية نهم
- غارتان عىل جبل النهدين

- قنابل ضوئية يف سماء مديرية نهم
الحديدة :

ــة  بمديري ــة  مزرع ــىل  ع ــارة  بغ ــان  جريح  -
التحيتا

مارب :
- 3 غارات عىل مديرية رصواح

ــتهدفت  ــارة اس ــر غ ــن إث ــهاد مواط - استش
دراجات نارية يف الخط العام بمديرية  رصواح

صعدة :
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط يس

الحدودية
- 4 غارات عىل منطقة آل الصيفي

- غارتان عىل مديرية  الظاهر
- غارة عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف

ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــة منبه  ــة من مديري ــق الغربي ــتهدف املناط يس

الحدودية
ــات زراعية بالقرب من  - 8 غارات عىل محمي

الطلح بمديرية سحار
حجة :

ــة إثر 3  ــى حصيلة أولي ــهداء و5 جرح - 3ش
غارات عىل منازل املواطنني يف مديرية الشغادرة

عسري :
- 4 غارات عىل مجازة

جيزان :
- غارة عىل وادي جارة

نجران :
- غارة عىل موقع الطلعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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سگرتريو التحرير

ــود ــم ــص ال ـــن  م ــــوم  ي ــود  ــم ــص ال ـــن  م ــــوم  ي  ١٠٠٠١٠٠٠ ـــرور  ـــم ب ــات  ــي ــال ــع ــف ال ـــل  ـــواص ـــرور ت ـــم ب ــات  ــي ــال ــع ــف ال ـــل  ـــواص ت
البيضاء / أحمد العزاني / محافظات / سبأ

ــة بمرور 1000 يوم  ــل الفعاليات الخطابية والثقافي تتواص
من العدوان والصمود يف عدد من املحافظات

ــة ثقافية  ــاء فعالي ــة البيض ــت جامع ــاء نظم ــي البيض فف
ومهرجانا خطابيا وذلك تزامنا مع مرور ألف يوم من العدوان 
ــت شعار ألف يوم  ــي عىل بالدنا وذلك تح ــودي األمريك السع
من الصمود األسطوري لشعبنا اليمني يف مواجهة العدوان .

ــايل  ــم الع ــل وزارة التعلي ــا وكي ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــه القدمي  ومرشف محافظة  ــث العلمي الدكتورعبد الل والبح
ــيخ حمود شتان ألقى نائب وزير التعليم العايل  البيضاء الش
ــة أكد فيها  ــامي كلم ــي الدكتور عبد الله الش ــث العلم والبح
ــة التعليمية يف مختلف الجامعات  ــىل أن استمرارية العملي ع
ــا صمودا  ــاء تعد بحد ذاته ــا جامعة البيض ــا فيه ــة بم اليمني
ــم الذي يتطلب  ــودي األمريكي الغاش ــه العدوان السع يف وج
ــه وأشار الدكتور  ــوف صفا واحدا يف مواجهت ــا جميعا الوق من
الشامي إىل رضورة تكثيف األنشطة الثقافية ملواجهة العدوان 
ــريا إىل أن العدوان السعودي الذي  ــه التآمرية  مش ومخططات
ــي وتالحم  ــد قوبل بصمود شعب ــاة اليمنيني ق ــم من معان فاق
ــال الجيش  ــي يحققها أبط ــارات الت ــيدا باالنتص ــي مش وطن

واللجان الشعبية يف سبيل الدفاع عن سيادة الوطن.
من جانبه ألقى رئيس جامعة البيضاء الدكتور شاكر عبد 
ــود أبطال  ــة أشاد فيها بجه ــي كلمة ترحيبي ــن الزريق الرحم
ــف الجبهات  ــعبية املرابطني يف مختل ــان الش ــش واللج الجي
ــاع عن كرامة  ــوالت يف سبيل الدف ــرون أروع البط الذين يسط

وسيادة وعزة الوطن .
ــة عيل منصور  ــدة الثقافية باملحافظ ــى مسؤول الوح وألق
ــوم من العدوان  ــد فيها عىل أن مرور ألف ي ــي كلمة أك االقهوم
ــة العدوان  ــودا وثباتا يف مواجه ــاء اليمن إال صم ــن يزيد أبن ل
ــدرات الوطن بدوره ثمن عميد  ــي الذي استهدف كل مق الباغ
ــاء الدكتور حفظ  ــرداع جامعة البيض ــوم اإلدارية ب ــة العل كلي
ــه نارص االنتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش  الل
ــعبية يف مختلف جبهات الرشف والبطولة الفتا  واللجان الش
ــوى العدوان بفضل  ــن سوف ينترص يف مواجهة ق إىل أن الوط

تالحم وتماسك وصمود الجبهة الداخلية .
ــة الخبت أمس وقفات  ــث نظمت مدارس مديري ويف املحوي

احتجاجية بمرور 1000 يوم من العدوان .
وأدان طالب وطالبات مدارس املديرية جرائم العدوان بحق 
ــار ملا يقارب  ــرار العدوان والحص ــال ونساء اليمن واستم أطف
ــل إلنقاذ  ــدويل التدخ ــني املجتمع ال ــوات.. مطالب ــالث سن الث
ــن يتعرضون لجرائم غري مسبوقة  األطفال وطالب اليمن الذي

يف التاريخ.
ــدة و املنظمات  ــم املتح ــزي لألم ــت املخ ــروا الصم واستنك
ــد األبرياء منذ ما  ــة بالجرائم التي يرتكبها العدوان ض الدولي
ــل املواثيق  ــد انتهاكا صارخا لك ــوم والتي تع ــد عن ألف ي يزي
ــعوب الحرة  ــدات الدولية واإلنسانية .. مناشدين الش واملعاه
ــا الحصار  ــي لوقف الحرب وإنه ــعب اليمن ــن مع الش التضام

وإعادة فتح املطارات واملوانئ اليمنية.

ــم الجبهات بالرجال  ــت الوقفات االحتجاجية إىل دع ودع
واملال ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ــي والتدريب املهني  ــو التعليم الفن ــم طالب ومعلم كما نظ
ــف يوم من  ــة بمرور أل ــة احتجاجي ــس وقف ــة إب أم بمحافظ

العدوان.
واستنكر املشاركون يف الوقفة الصمت والتخاذل الدويل إزاء 
ــدوان السعودي األمريكي  ــي يرتكبها تحالف الع الجرائم الت

بحق الشعب اليمني.
ــت  ــة أن صم ــة والتقني ــد الفني ــو املعاه ــالب ومعل ــد ط وأك
املجتمع الدويل ومنظماته يعترب مشاركة يف كل جرائم العدوان 

يف اليمن.
ويف الوقفة أشار وكيل املحافظة صادق حمزة إىل أن غارات 
ــوم تسبب يف  ــن ألف ي ــدى أكرث م ــىل م ــار ع ــدوان والحص الع
ــق التعليم الفني  ــن 55 باملائة من معاهد ومراف ــل أكرث م تعطي

باملحافظة.
ــالع بمسؤولياته والضغط  ودعا املجتمع الدويل إىل االضط

إليقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
ــب املهني  ــي والتدري ــب التعليم الفن ــر مكت ــا أكد مدي فيم
ــة  ــة والفني ــد املهني ــني أن املعاه ــد الجعش ــة محم باملحافظ
ــا كانت التحديات  ــا التعليمية مهم ــر يف أداء رسالته ستستم

التي فرضها العدوان.
ــام بدورنا يف  ــدوان والحصار عن القي ــال " لن يثنينا الع وق

مجال التعليم الفني رغم شحة اإلمكانيات".
إىل ذلك نظمت قبائل جحانة بمحافظة صنعاء أمس وقفة 
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــد بجرائم الع ــة للتندي احتجاجي

والتأكيد عيل دعم جبهات العزة والكرامة بالرجال واملال.
ــوم من العدوان  أن  ــاركون يف الوقفة بمرور ألف ي وأكد املش
ــا الطريان السعودي ضد  ــادة اليومية التي يرتكبه مجازر اإلب

املدنيني األبرياء لن تزيد اليمنيني إال الصمود.
ــني يف الجبهات  ــم لألبطال املرابط ــددوا استمرار دعمه وج

للدفاع عن العزة والكرامة يف وجه العدوان.

كما نظم أبناء مديرية الجعفرية محافظة ريمة أمس وقفة 
ــعب  ــرار جرائم العدوان بحق الش ــة تنديدا باستم احتجاجي

اليمني خالل ألف يوم من القتل والدمار.
ــاركون الجرائم املروعة التي يرتكبها تحالف  وأستنكر املش
ــم إال عزيمة وإرصارا  ــعب والتي لن تزيده ــدوان بحق الش الع

عىل مواصلة التصدي للعدوان ومرتزقته.
ــش واللجان  ــوالت الجي ــات وبط ــاركون تضحي ــا املش وحي
الشعبية يف كافة جبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ــد الجبهات باملال  ــة كافة القبائل لرف ــا أبناء الجعفري ودع
ــني والغزاة من األرايض  ــاد ملواجهة العدوان وطرد املحتل والعت

اليمنية .
كما نظم أبناء عزلتي الوائيل وحقني بمديرية حزم العدين 
ــن العدوان  ــوم م ــف ي ــرور أل ــة بم ــس وقف ــة إب أم يف محافظ

والحصار.
ــل املحافظة  ــي حرضها وكي ــاركون يف الوقفة الت ــد املش وأك
ــرار مواجهتهم  ــم واستم ــم وصموده ــاوى، ثباته ــم املس قاس
ــم بحق أبناء  ــذي يمارسه العدوان الغاش ــم والطغيان ال للظل

ونساء وأطفال اليمن.
ــة أن جرائم ومجازر العدوان  ــح بيان صادر عن الوقف وأوض
املستمرة منذ ألف يوم ستبقى وصمة عار يف جبني اإلنسانية 

والضمري العاملي الخانع للمال واملصالح.
وأشار البيان إىل أهمية التالحم ورص الصفوف والتحشيد 

للجبهات ورفدها باملال والرجال للدفاع عن الوطن.
ــعوب  ــة للش ــة املعادي ــف األمريكي ــان املواق ــر البي واستنك
ــة إىل القدس  ــارة األمريكي ــل السف ــرار نق ــة سيما ق اإلسالمي
ــري  السف ــات  ترصيح ــذا  وك ــة  للصهاين ــة  عاصم ــا  واعتباره

األمريكي املستفزة للقبائل اليمنية.
ــر بمحافظة  ــادر والقف ــاء مديريتي املخ ــام أبن ــك أق إىل ذل
ــدوان والحصار الذي  ــوم من الع ــس وقفة بمرور ألف ي إب أم

يتعرض له الشعب اليمني.
ــا وكالء  ــي حرضه ــدة الت ــة الحاش ــة الجماهريي ويف الوقف

املحافظة عبدالحميد الشاهري والدكتور أرشف املتوكل ثمن 
محافظ إب عبدالواحد صالح املواقف الوطنية املرشفة ألبناء 

املديريتني خالل ألف يوم من العدوان والحصار.
ــود وثبات  ــل تالحم وصم ــرص بفض ــن سينت ــد أن الوط وأك
ــني يف مواجهة العدوان ودعم الجبهات بالرجال واملال  املواطن

وقوافل العطاء.
ــات بالرجال  ــني دعم ورفد الجبه ــار املحافظ إىل تدش وأش
ــيداً باالنتصارات  ــه ، مش ــال مخططات ــر العدوان وإفش لدح
ــعبية املرابطون يف  ــي يحققها أبطال الجيش واللجان الش الت

جبهات العزة والرشف دفاعاً عن الوطن.
ــة لجرائم  ــاء املحافظ ــع أبن ــاره وجمي ــن استنك ــرب ع وأع
ــني  ــن واملواطن ــدرات الوط ــه ملق ــدوان واستهداف ــازر الع ومج
ــئات  ــن العامة واملنش ــواق واألماك ــن األس ــدد م ــاء يف ع األبري

الخدمية بمحافظات الجمهورية.
ــد الجبهات  ــة استمرار رف ــادر عن الوقف ــا أكد بيان ص فيم
ــاً إىل أنه وبعد أكرث  ــى تحقيق النرص، الفت ــال والرجال حت بامل
ــار الخانق يواصل  ــوم عىل العدوان الغاشم والحص من ألف ي
ــعب اليمني صموده األسطوري يف مواجهة أبشع عدوان  الش

يف العرص الحديث.
ــم العدوان  ــاً يف جرائ ــع الدويل رشيك ــرب البيان املجتم واعت
البشعة بصمته ومواقفه املخزية التي ساهمت باستمرار هذه 

الجرائم واملجازر بحق الشعب اليمني.
ــدان بمحافظة عمران  ــاء مديريتي شهارة وامل كما نظم أبن
ــدوان السعودي  ــة للتنديد بجرائم الع ــس وقفة احتجاجي أم

األمريكي بمرور ألف يوم من العدوان.
ــن أبناء شهارة واملدان خالل الوقفة النفري العام ودعم  وأعل
ــال والعتاد .. مؤكدين أن  ــات العزة والكرامة بالرجال وامل جبه
ــدوان بحق املدنيني لن تزيد  ــازر التي يرتكبها تحالف الع املج

أبناء الشعب اليمني إال صمودا واستبساال يف مواجهته.
ــات  ــدة واملنظم ــم املتح ــت األم ــاركون صم ــر املش واستنك
ــادة الجماعية التي  ــم اإلب ــة تجاه جرائ ــة واإلنساني الحقوقي

يرتكبها العدوان بحق اليمنيني وتدمري بنيته التحتية.
ودعوا كافة القبائل إىل تعزيز التالحم والوقوف صفا واحدا 
يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن 

أرضا وإنسانا.
ــت وزارة الصحة العامة والسكان املجازر التي  اىل ذلك أدان
ــي بمحافظات  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــا ط ارتكبه

الحديدة وحجة وصعدة.
ــور  الدكت ــة  الصح وزارة  ــم  باس ــي  الرسم ــق  الناط ــال  وق
ــودي األمريكي  ــى العدوان السع ــي " أب ــم الكحالن عبدالحكي
ــدة بحق  ــد بمجازر جدي ــام الجدي ــح الع ــم إال أن يفتت الغاش
ــهداء أكرث  ــدة محافظات حيث تجاوز عدد الش ــني يف ع املدني

من 53 يف الحديدة وحجة وصعدة ".
ــذه الهسترييا تأتي رداً  ــور الكحالني إىل أن ه ــار الدكت وأش
عىل بيانات اإلدانة األممية واالنتقادات حول مجازر األسبوع 

املايض.

تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء للمالية واإلعالم تعيين نائب لرئيس الوزراء ووزراء للمالية واإلعالم 
والنفط ومحافظين لعدن وأبين والمحويت وسقطرىوالنفط ومحافظين لعدن وأبين والمحويت وسقطرى

صنعاء / سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع
ــزاء  ــة ع ــور، برقي ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ومواساة يف وفاة املحامية واملستشارة القانونية 
ــادر حميدان، والتي وافاها األجل  راقية عبدالق
بالعاصمة األردنية عمان إثر مرض عضال عن 

عمر ناهز سبعني عاما.
ــوزراء يف الربقية عن تعازيه  وأعرب رئيس ال
ــه ألرسة الفقيدة وكافة  ــادق موسات الحارة وص

ــذا املصاب  ــن واملهجر به ــدان يف الوط آل حمي
ــدان، الزاخرة  ــاة الفقيدة حمي ــريا إىل حي .. مش
ــدؤوب والطويل يف  ــاء والتميز والعمل ال بالعط
مجال املحاماة واالستشارات القانونية والدفاع 
ــا لقضايا  ــات ومنارصته ــوق والحري ــن الحق ع

املرأة والطفل.
ــدة يف ممارسة  ــادي للفقي ــوه بالدور الري ون
ــىل  ــة ع ــا أول محامي ــاة باعتباره ــة املحام مهن
ــة، وما أثبتته  ــوى الوطن والجزيرة العربي مست

ــا سواء يف  ــام التي أنيطت به ــن كفاءة يف امله م
إطار عضويتها يف اللجنة العليا لالنتخابات أو 
ــاركتها يف مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا يف  مش

الفعاليات الخارجية التي مثلت اليمن فيها .
ــر أن يتغمد  ــيل القدي ــوىل الع ــل إىل امل وابته
ــرة وأن يسكنها  ــع الرحمة واملغف الفقيدة بواس
ــوب أهلها وذويها  ــه وأن يعصم قل فسيح جنات

بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"

..ويعزي في وفاة المحامية راقية حميدان..ويعزي في وفاة المحامية راقية حميدان

صنعاء / سبأ
ــاء  وأعض ــس  رئي ــورى  الش ــس  مجل ــأ  هن
ــاء  ــس وأعض ــىل ورئي ــايس األع ــس السي املجل
ــس النواب ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ  مجل
ــاء األعىل وكافة  ــي ورئيس مجلس القض الوطن
ــعب اليمني والقوات املسلحة واألمن  أبناء الش
واللجان الشعبية املرابطني يف الجبهات بحلول 

العام امليالدي الجديد 2018م.
ــان صادر عنه  ــورى يف بي وحيا مجلس الش
الصمود األسطوري للشعب اليمني يف مواجهة 
ــذ أكرث  ــر من ــار الجائ ــم والحص ــدوان الغاش الع
ــدروس املستلهمة من  ــف يوم .. منوها بال من أل
ــا يحاك ضده  ــعب اليمني مل ــي وإدراك الش وع
ــن استقالله  ــل م ــدف الني ــرات تسته ــن مؤام م

وسيادته ووحدة الصف واملوقف.

ــاء رابطة  ــورى رؤس ــس الش ــأ مجل ــا هن كم
ــورى واملجالس املماثلة  مجالس الشيوخ والش
ــام  الع ــول  بحل ــا  وأفريقي ــي  العرب ــم  العال يف 

امليالدي 2018م.
ــه يف  ــن تمنيات ــورى ع ــس الش ــرب مجل وأع
ــرار وسالم  ــام استق ــد ع ــام الجدي ــون الع أن يك
ــعوب التي تنشد الحرية والتحرر من إسار  للش
ــط  ــة والتسل ــوى الهيمن ــان لق ــة واإلرته التبعي

العاملي.
ــة  ــذه املناسب ــول ه ــف لحل ــن األس ــرب ع وع
ــزال يعاني  ــن ما ي ــي واليم ــي تأت ــة والت العاملي
أصعب وأحلك الظروف يف املستويات الصحية 
ــدوان  الع ــراء  ج ــة  واإلجتماعي ــة  واإلقتصادي
ــادة السعودية  ــنه دول التحالف بقي ــذي تش ال
ــد أرواح اليمنيني بما فيهم األطفال  والذي حص

ــن  واملساك ــات  الطرق يف  ــيوخ  والش ــاء  والنس
ودور  ــزاء  الع ــاالت  وص ــراس  األع ــات  وتجمع
ــات الحياة منذ ما  ــزارع وكافة مقوم العبادة وامل

يقارب ثالث سنوات .
واستنكر املجلس ما يفرضه تحالف العدوان 
ــة  ــذ الربي ــالق للمناف ــل وإغ ــار شام ــن حص م
ــت وال مباالة  ــل صم ــة يف ظ ــة والجوي والبحري
ــع الدويل واملنظمات الدولية ويف  من قبل املجتم

املقدمة األمم املتحدة ومجلس األمن.
ــس  ــاء مجال ــورى رؤس ــس الش ــا مجل ودع
ــورى يف رابطة مجالس الشيوخ  ــيوخ والش الش
ــة يف العالم العربي  ــورى واملجالس املماثل والش
ــالل الضغط  ــن خ ــم م ــل دوله ــا بتدخ وأفريقي
ــن  ــار ع ــع الحص ــدوان ورف ــاف الع ــاه إيق باتج

الشعب اليمني.

مجلس الشورى يهنئ بحلول العام الميالدي الجديدمجلس الشورى يهنئ بحلول العام الميالدي الجديد

ــارين ــة ومستش ــات حكومي ــاء هيئ ــواب وزراء ورؤس ــملت ن ــات ش ــارينالتعيين ــة ومستش ــات حكومي ــاء هيئ ــواب وزراء ورؤس ــملت ن ــات ش التعيين

ذمار /سبأ
ــد حسني املقديش  ــى محافظ ذمار محم التق
ــة  االجتماعي ــخصيات  الش ــن  م ــددا  ع ــس  أم

بمديرية ميفعة عنس.
ــل املحافظة  ــذي حرضه وكي ــالل اللقاء ال وخ
ــظ املقديش أهمية  ــني .. أكد املحاف محمود الجب
دور الشخصيات االجتماعية يف تطبيع األوضاع 
ــم االجتماعي  ــرار والسل ــز األمن واالستق وتعزي

ومساندة جهود الدولة يف هذا الجانب.
ــار إىل أهمية تعزيز التنسيق بني األجهزة  وأش
األمنية والشخصيات االجتماعية بما يعزز األمن 
ــاوالت الهادفة  ــل املح ــدي لك ــرار والتص واالستق

ــدا أهمية تعزيز  ــرار.. مؤك ــة األمن واالستق زعزع
ــاكل الثأر  ــم وتوحيد الصفوف وإنهاء مش التالح

والعمل عىل تجاوز الخالفات يف إطار املديرية.
ــرصي استعداد  ــاف امل ــيخ قن ــدوره أكد الش ب
ــادة  قي ــدة  ملسان ــة  االجتماعي ــخصيات  الش
ــرار واإلسهام  ــا يعزز األمن واالستق املحافظة بم

الفاعل يف حل مختلف املشاكل والتحديات.
كما تفقد محافظ ذمار محمد حسني املقديش 
ومعه وكيل املحافظة محمود الجبني أمس، سري 
ــأة الغاز باملحافظة وآليات توزيع  العمل يف منش

كميات الغاز املخصصة ملدينة ذمار.
ــظ املقديش مدير  ــارة وجه املحاف وخالل الزي

ــد ومدير مكتب  ــاز عبدالعزيز الجني ــأة الغ منش
ــي العزي ومدير مديرية  الصناعة والتجارة ناج
ــل، بالتنسيق والعمل  ــة ذمار محمد السيق مدين
ــة ذمار  ــل احتياج  مدين ــة كام ــىل رسعة تغطي ع
ــان املدينة  ــزيل وتوفريه لجميع سك ــن الغاز املن م
ــأة ببيعه  ــني وإلزام جميع وكالء املنش خالل يوم

للمواطنني بالسعر الرسمي.
ــاون مع كل  ــادة املحافظة لن تته ــد أن قي وأك
ــار الغاز  ــع وأسع ــات التوزي ــب بعملي ــن يتالع م
ــىل  ــددا ع ــة .. مش ــات املحافظ ــوم مديري يف عم
ــة املخالفني  ــي ومحاسب ــر الرسم ــا بالسع بيعه
واملحتكرين واتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة 

بحق املتالعبني.
ــر  بالسع ــاز  الغ ــادة  م ــري  توف أن  إىل  ــار  وأش
ــرشب النظيفة واستمرار  ــي وتوفري مياه ال الرسم
ــوم مديريات  ــة والتحسني يف عم ــال النظاف أعم
ــادة املحافظة خالل  ــات قي ــن أولوي ــة م املحافظ

الفرتة القادمة .
فيما أوضح نائب مدير مكتب الصناعة بذمار 
ــأة الغاز  ــه بالتنسيق مع منش ــودان ان محمد س
ــة غاز عىل 40  ــم رصف تسعة آالف أسطوان سيت
ــار باإلضافة إىل  ــأة الغاز يف مدينة ذم وكيال ملنش
ــأة يف املدينة  خمس نقاط بيع للغاز تابعة للمنش

بهدف تغطية جزء كبري من احتياج املدينة.

محافظ ذمار يلتقي عددا من الشخصيات االجتماعية بمديرية ميفعة عنسمحافظ ذمار يلتقي عددا من الشخصيات االجتماعية بمديرية ميفعة عنس
تفقد العمل بشركة الغاز وآليات التوزيعتفقد العمل بشركة الغاز وآليات التوزيع
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