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الثورة-معني حنش

ــة  الداخلي وزارة  ــل  وكي ــد  أك
ــة اللواء  ــات املدني ــاع الخدم لقط
ــىل أهمية  ــوظ ع ــز محف عبدالعزي
ــة  ــح الخدمي ــني أداء املصال تحس
ــا  فيم ــل  والعم ــام  امله ــق  وتنسي
ــا  ــات بم ــد الخدم ــا وتجوي بينهم
يتناسب  مع تطوير ذلك مستقبال 
ــة  ــني املنظم ــح والقوان ــا للوائ وفق

للمصالح الخدمية.
ــاع  اجتم ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
ــل وزارة  ــس برئاسة وكي موسع  أم
ــاع الخدمات اللواء  الداخلية لقط
ــم  رئيس  ــوظ ض ــز محف عبدالعزي
ــواء عبدالله  ــة التأهيل الل مصلح
الهادي ورئيس مصلحة الجوازات 
ــم املروني ورئيس  اللواء عبدالكري
ــواء  الل ــي  املدن ــاع  الدف ــة  مصلح
ــم بأعمال رئيس  عيل راصع والقائ
ــة اللواء  ــوال املدني ــة األح مصلح
ــة  ــد الحاكم حيث تم مناقش محم
ــل  لك ــام  وامله ــة  واملوازن ــة  الخط
ــل كل واحدة  مصلحة وتسيري عم
ــل  والعم ــق  التنسي ــم  يت ــث  بحي

والتعاون املشرتك بني هذه املصالح 
وربط خدماتها ببعضها البعض.

ــل وزارة الداخلية  ــع وكي وأستم
إىل  ــة  املدني ــات  الخدم ــاع  لقط
رؤساء املصالح ومعرفة الخدمات 
ــا للمواطنني وخاصة  التي تقدمه
ورضورة  ــوال  واألح ــوازات  الج
ــا  بينهم ــا  فيم ــرتك  املش ــل  العم
ــالت  الحم ــذ  تنفي ــل  أج ــن  م
ــة بني  ــات االلكرتوني ــط البيان ورب
ــني  تحس ورضورة  ــني  املصلحت
ــم يف االرتقاء يف  ــا يسه ــل بم العم

كافة الجوانب .
ــن القائمني عىل  ــع م ــا أستم كم
ــون والتعرف عىل  ــة السج مصلح

ــة امليزانية  ــة خط مهامهم ومناقش
ــة  وكيفي 2019م  ــام  لع ــل  والعم
ــون وتأهيل  ــني تأهيل السج تحس
ــغوالت  ــات واملش ــل واملنتج املعام
ــاب  ــني الكتس ــل السج ــي تؤه الت
خربات يستفيد منها عند خروجه.
ــق  العوائ ــة  مناقش ــم  ت ــا  كم
ــذه  ــه ه ــي تواج الت ــات  والصعوب
ــة  مزمن ــة  آلي ــع  ووض ــح  املصال
لحلحلة هذه الصعوبات .. كما تم 
مناقشة رضورة استكمال مراجعة 
ــا  وبم ــح  املصال ــذه  ه يف  ــل  العم
ــا عىل الهيكلة املطلوبة بما  يواكبه
ــني الرشطة  ــب قوان ــا حس يناسبه
املنظمة لتسيري عمل كل مصلحة.

صنعاء / سبأ
ــس، برئاسة نائب  ــدل يف اجتماعه أم ــس وزارة الع أقر مجل
ــغيلية للوزارة  وزير العدل القايض أحمد العقيدة، الخطة التش

للعام 2018م .
ــت الخطة التوجهات العملية ملواجهة تداعيات  حيث شمل
ــدوان عىل العمل القضائي وهيئات وأجهزة القضاء والبنى  الع
ــني األداء يف  ــر اإلدارة القضائية وتحس ــل تطوي ــة وسب التحتي

وزارة العدل واملحاكم ومكاتب وأقالم التوثيق .
ــي والتنظيمي  ــة استكمال البناء الترشيع ــت الخط وتضمن
ــات القضائية، وتعزيز دور  ــر وإصالح منظومة الترشيع وتطوي
ــوال والعمل عىل  ــاد وغسل األم ــة الفس ــدل يف مكافح وزارة الع
ــام بالتدريب  ــوزارة واملحاكم واالهتم ــالالت بال ــح اإلخت تصحي

والتأهيل لرفع كفاءة موظفي السلطة القضائية.

كما شملت الخطة تعزيز الجهود املتعلقة برعاية األحداث 
واملرأة وتحسني أوضاع السجون ومساعدة السجناء املعرسين 
ــم يف تنمية احرتام  ــي القانوني يف املجتمع بما يسه ونرش الوع

القانون ومكانة القضاء وإبراز دوره وانجازاته عىل الواقع.
ــة أهمية تفعيل العالقة بني الهيئات واألجهزة  وأكدت الخط
ــة العمل لتيسري وتسهيل  ــة والضبط القضائي، وأتمت القضائي

اإلجراءات .
ــات ومقرتحات  ــرض آراء ومالحظ ــان االجتماع استع وقد ك
ــن تصويبه وتكامل الجهود إلخراج  عىل الخطة وتدارك ما يمك
ــا النهائية وبما يلبي متطلبات الواقع والعمل  الخطة بصيغته
ــا ويف إطار اإلمكانات  ــوزارة والجهات التابعة له ــيس يف ال املؤس

املتاحة.

صنعاء / سبأ 
ــواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس  استعرض مجلس الن
ــة الربملانية  ــي، تقرير اللجن ــى عيل الراع ــس األخ يحي املجل
ــاورد يف تقرير وزيري  ــة م ــة بدراسة ومناقش ــة املكلف الخاص
ــون والسجناء للفرتة  ــأن أوضاع السج العدل والداخلية بش

من مايــــو– يونيــــو 2017م .
ــة يف تقريرها  ــه الحكوم ــة أن ما أوردت ــت اللجن ــث بين حي
املرفوع من وزيري العدل والداخلية من إجراءات تنفيذية لم 
ــواردة يف تقارير اللجان الفرعية  ــاول جميع التوصيات ال تتن
ــىل الحكومة  ــس والتي أوضحت أن ع ــن قبل املجل املكلفة م
ــاء ورسعة  ــون والسجن ــة أوضاع السج ــىل معالج ــل ع العم
ــن جميع السجناء الذين لم يثبت عليهم أية إدانة  اإلفراج ع
وال يمثلون خطراً عىل األمن القومي للبالد وإحالة من ثبتت 
ــا أن املجلس أوىص  ــال جزاءه، كم ــه للنيابة العامة لين إدانت
ــة بأن عىل وزير الداخلية إلزام كافة األجهزة األمنية  الحكوم
ــة للتحقيق مع السجناء  واألجهزة الضبطية باملدة القانوني
ــراج عنهم فوراً  ــة للنيابة أو اإلف ــم ومن ثم اإلحال ــتبه به املش

عند عدم ثبوت التهم املوجهة إليهم .
ــد أوىص  ــس ق ــا أن املجل ــة يف تقريره ــت اللجن ــا بين كم
ــن الخدمات  ــد األدنى م ــري الح ــل عىل توف ــة بالعم الحكوم
ــزالء السجون  ــة لن ــة الرضوري ــية والطبي ــة واملعيش الصحي
واالحتياطيات.. موضحة أن اإلجراءات التي وردت يف تقرير 
ــور، ولم تقم  ــر الن ــب ولم ت ــة املكات ــزال حبيس ــة ال ت الحكوم
ــا مع اللجنة  ــم االتفاق عليه ــذ اآللية التي ت ــة بتنفي الحكوم
ــة أوضاع السجون  ــة املكلفة من قبل املجلس لدراس الربملاني
والسجناء ومعالجة أوضاعهم واملتضمنة اإلفراج عن جميع 
ــال إرهابية  ــت تورطهم بالقيام بأعم ــاء الذين لم يثب السجن

تمس األمن القومي للبالد.
ــت يف  ــة أوضح ــة أن الحكوم ــة الربملاني ــت اللجن وأوضح
ــن أماكن توقيف  ــون االحتياطية عبارة ع ــا أن السج تقريره
وليست سجوناً باملعنى الحقيقي ألنه ال يودع يف السجن إال 

مجرم محكوم عليه.
ــون السجناء  ــن ذلك ك ــن استغرابها م ــربت اللجنة ع وع
ــة ونصف – سنتني  ــك االحتياطات لهم مدة كبرية (سن يف تل
ــاذ اإلجراءات القانونية  وأكرث) دون معالجة أوضاعهم واتخ

تجاههم حتى اآلن.
ــون  السج ــاع  أوض أن  ــة  الربملاني ــة  اللجن ــت  والحظ
ــات التي قامت اللجان الربملانية بزيارتها ال تزال  واالحتياطي
مرتدية وتفتقر ألبسط متطلبات الحياة باإلضافة إىل تكدس 
ــاء فيها بنسبة تزيد عن القدرة االستيعابية لها، كما  السجن

أن عدداً من السجون أصبحت آيلة للسقوط.
ــرتك  وأوضحت اللجنة الربملانية أن ما ورد يف التقرير املش
ــاع السجون  ــأن أوض ــن التزامات بش ــن الحكومة، م ــد م املع
ــم  ــذي ت ــو 2017م وال ــو – يوني ــن ماي ــرتة م ــاء للف والسجن
استعراضه من قبل وزير العدل يف جلسة املجلس يوم األحد 
ــى الجميع  ــات يسع ــة أمني ــد بمثاب ــس 2017م تع 6 أغسط

لتحقيقها.
حيث أورد التقرير املشرتك للحكومة بأن اللجنة الوزارية 
ــن املهام  ــد م ــام بالعدي ــة للقي ــرتة القادم ــة للف ــت خط رسم
ــن السجون يف  ــي إىل عدد م ــزول امليدان ــة الن ــا مواصل أهمه
ــع رؤساء اللجان  ــات باالشرتاك م ــة العاصمة واملحافظ أمان
ــة أوضاع السجون  ــة املكلفة من قبل املجلس لدراس الربملاني
يف أمانة العاصمة وعدد من املحافظات وكذا مواصلة دراسة 
قضايا السجناء واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وسوف 
ــون بموجب  ــع السج ــاء من جمي ــن السجن ــراج ع ــم اإلف يت
ــة  ــل للجن ــي ستص ــا الت ــاز القضاي ــذة وإنج ــني الناف القوان
ــة واتخاذ اإلجراءات  ــون واللجان الفرعي الوزارية من السج
القانونية حيالها ومتابعة اللجان الفرعية يف أمانة العاصمة 
ــن أعباء  ــا والتخفيف م ــاز مهامه ــات برسعة إنج واملحافظ

السجون.
ــرتك للحكومة أنه سيتم إعداد قوائم  كما بني التقرير املش

ــون بحسب توصيف  ــاء يف جميع السج ــوفات بالسجن كش
وتصنيف مصفوفة اآللية التنفيذية ألعمال اللجنة الوزارية 
ــان الفرعية بأمانة العاصمة واملحافظات حتى يسهل  واللج
ــات املعنية بها  ــة الجه ــة ومخاطب ــرارات املناسب ــاذ الق اتخ
ــة والجزائية حول  ــض القوانني العقابي ــادة النظر يف بع وإع
ــور والواقع  ــع الدست ــا يتناسب م ــاء وبم ــون والسجن السج
ــي ستعمل عىل إيجاد الحلول الرسيعة  الفعيل والعميل والت
ــا دون املماطلة والتسويف والتأخري يف تنفيذ  يف حل القضاي

العقوبة واألحكام الصادرة .
ــة إىل أن تلك اإلجراءات لم تحدد  وأشارت اللجنة الربملاني
ــرية إىل رضورة تحديد فرتة  ــا .. مش ــة لتنفيذه ــرتة زمني لها ف
زمنية لكل اإلجراءات والخطوات التي وردت يف تقرير وزيري 
ــة  ــراءات مفتوح ــك اإلج ــون تل ــة وأن ال تك ــدل والداخلي الع

ومطاطة .
ــام الحكومة  ــىل رضورة قي ــا ع ــة يف تقريره ــدت اللجن وأك
ــان الفرعية  ــواردة يف تقارير اللج ــة التوصيات ال بتنفيذ كاف
ــة بدراسة أوضاع السجون والسجناء بأمانة العاصمة  املكلف
وعدد من املحافظات املرفقة بهذا التقرير واملرسلة من رئيس 
ــس للحكومة بتاريخ 19 أبريل 2017م وذلك خالل مدة  املجل

زمنية ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.
ــة بالعمل عىل  ــة املجلس بتوجيه الحكوم ــت اللجن وأوص
ــة يف عموم  ــا الجنائي ــت يف القضاي ــاة للب ــني قض ــة تعي رسع
ــة بمحافظة  محافظات الجمهورية وتحديداً قضاء املحابش
ــني اللجان الربملانية  ــة والذي يضم ثمان مديريات وتمك حج
ــذ الحكومة  ــة مستوى تنفي ــرار يف عملها ملتابع ــن االستم م

لتوصيات املجلس.
ــر يف جلسة قادمة  ــة التقري ــر املجلس مناقش ــذا وقد أق ه

بحضور وزيري العدل والداخلية.
ــراض محرض  ــل جلسته باستع ــد استه ــان املجلس ق وك
ــة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم  جلسته السابق

السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

الثورة/ حسن حمود

ــة الوطنية   الهيئ ــس  التقى رئي
إلدارة وتنسيق الشؤون االنسانية 
و مواجهة الكوارث الدكتور القاسم 
ــة اليونيسف  عباس ممثلة منظم

لدى اليمن ماري تشيل.
ــاء استعراض   اللق جراء خالل 
ــج  والربام ــاريع  املش ــن  م ــدد  ع
ــل املنظمة يف اليمن  املنفذة من قب
ــا يف العمل  ــي تبذله ــود الت والجه
ــن املنظمات األخرى  مع العديد م
ــار مرض الكولريا يف  ملكافحة انتش
اليمن وكذلك مناقشة االشكاليات 
ــالل التنسيق  ــل حلها من خ وسب
ــة  واملنظمة يف  املجاالت  بني الهيئ
ذات االهتمام املشرتك وبخاصة ما 

يتعلق بالتعليم والصحة.
ــة  ــة الوطني ــس الهيئ ــد رئي واك
ــاس حرص  ــم عب القاس ــور  الدكت
ــة أوجه  ــم كاف ــىل تقدي ــة  ع الهيئ
ــة  املتاح ــالت  والتسهي ــم  الدع
ــة.. منوهاً  ــطة املنظم لتعزيز أنش
ــل  قب ــن  م ــة  املبذول ــود  بالجه

املنظمة.
أن  ــاس  عب ــور  الدكت ــاف  واض
األدوار  ــع  بتوزي ــوم  ستق ــة  الهيئ
ــن أجل  ــع واملنظمة م ــني املجتم ب

التخفيف من اإلشكاالت.
من جهتها أكدت ممثلة منظمة 
ــرص املنظمة علی  ــف ح اليونيس
ــن  اليم يف  ــطتها  أنش ــرار  استم
ــم الخدمات املتاحة للفئات  وتقدي

املستهدفة.

رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الشؤون رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الشؤون 
االنسانية يلتقي ممثلة اليونيسف االنسانية يلتقي ممثلة اليونيسف 

مناقشة آليات تطوير المصالح الخدمية بوزارة الداخلية مناقشة آليات تطوير المصالح الخدمية بوزارة الداخلية 

إقرار الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام إقرار الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام ٢٠١٨٢٠١٨مم

الحديدة / سبأ
ــاه والبيئة املهندس نبيل  دشن وزير املي
ــن أحمد  ــدة حس ــظ الحدي ــر ومحاف الوزي
ــة األوىل من حملة الحد  الهيج أمس املرحل
ــاء الكولريا يف محطات معالجة املياه  من وب

و آبار املياه.
ــة التي ينفذها عىل مدى  وتهدف الحمل
ــوارد املائية  ــة العامة للم ــوع فرع الهيئ أسب
بالتعاون مع منظمة العمل ملكافحة الجوع، 
ــاالت  ــات اإلسه ــول مسبب ــة ح إىل التوعي
ــاه و آبار مياه  ــالك محطات املي ــريا مل والكول
ــة وتنقية  ــرشب وأصحاب محطات تحلي ال

املياه ومصانع الثلج.
ويف التدشني أشاد الوزير نبيل بالجهود 
ــدة  بالحدي ــة  الهيئ ــرع  ف ــا  يبذله ــي  الت
ــات  املنظم ــن  ــاء م ــع الرشك ــة م للمساهم

الدولية للحد من وباء الكولريا .
ــج أهمية  ــد املحافظ الهي ــه أك من جانب
ــة للحد  ــاح الحمل ــود إلنج ــق الجه تنسي
ــه .. الفتا إىل  ــة من ــاء والوقاي ــذا الوب ــن ه م
ــىل كاهل  ــا ع ــل عبئ ــريا شك ــاء الكول أن وب
ــة يف ظل الظروف  ــة واملواطنني خاص الدول
الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان 

والحصار.
ــة املوارد  ــام فرع هيئ ــا أشار مدير ع فيم
ــم السفياني  ــد الكري ــدس عب ــة املهن املائي
ــب مالك اآلبار  ــمل تدري إىل أن الحملة تش
ــاب محطات مياه الرشب عىل كيفية  وأصح
ــور.. الفتا  ــة مياه الرشب بالكل تعقيم وتنقي
ــزول  الن ــن  ــة تتضم الثاني ــة  أن املرحل إىل 
ــع املعقمات  ــات وتوزي ــي إىل املديري امليدان
ــل الهيئة بهدف  ــرة من قب ــة املستم والرقاب
إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها يف القضاء 

عىل وباء الكولريا.
ــت إىل الدور الذي تضطلع به الهيئة  ولف
العامة للموارد املائية ممثلة برئيس الهيئة 
املهندس هادي قريعة ومنظمة اليونيسف 
ــراءات  واإلج ــاء  الوب ــذا  ه ــة  مكافح يف 
ــب.. مؤكدا أهمية  ــة يف هذا الجان اإلحرتازي

ــرشب  ال ــاه  مي ــات  خدم ــي  مقدم ــة  توعي
ــد  ــع الرتص ــق م ــاء والتنسي ــر الوب بمخاط
ــة والسكان  ــب الصحة العام الوبائي بمكت
ــار  ــن انتش ــد م ــة والح ــة للوقاي باملحافظ

الكولريا.
ــدة  الحدي ــظ  محاف ــح  افتت ــك  ذل إىل 
ــس مجلس  ــج ومعه رئي ــن أحمد الهي حس
ــة واالستثمار  ــران للصناع ــة كم إدارة رشك
ــر مكتب الصحة  ــد عيل الصادق ومدي أحم
ــس،  ــه أم ــار الل ــن ج ــد الرحم ــور عب الدكت
ــوء التغذية  ــة س ــيل ملعالج ــم الداخ القس
الحاد والوخيم بمستشفى كمران الخريي 

الريفي بمديرية املراوعة.
ــج والصادق  ــالل االفتتاح أطلع الهي وخ
ــا  ــفى وم ــة باملستش ــام الطبي ــىل األقس ع
ــذ  نف ــذي  ال ــيل  الداخ ــم  القس ــه  يتضمن
ــة أدرا بالرشاكة مع مكتب  ــم من منظم بدع
الصحة باملحافظة ورشكة كمران للصناعة 

واالستثمار.
ــفى كمران  ــر مستش ــن مدي ــا م واستمع
الريفي ضيف الله غالب، إىل إيضاح حول 
ــم معالجة سوء  ــذي سيقدمه قس الدور ال
التغذية والذي سيسهم يف خدمة املواطنني 

يف املديرية واملديريات املجاورة.
وأشار محافظ الحديدة ورئيس مجلس 

إدارة رشكة كمران إىل أهمية الدور اإلنساني 
ــن خالل  ــران م ــة كم ــه رشك ــوم ب ــذي تق ال
ــاريع االجتماعية  ــد من املش دعمها للعدي
ــاء هذا  واإلنسانية يف املحافظة ومنها إنش
ــي الذي سيكون له دور كبري يف  املرفق الطب

تحسني الخدمات الصحية يف املديرية.
ــة  ــب الصح ــر مكت ــار مدي ــك أش إىل ذل
ــران  كم ــفى  مستش أن  إىل  ــة  باملحافظ
ــة  ــات الطبي ــم الخدم ــدف تقدي ــئ به أنش
ــراء املعاينة  ــالل إج ــة من خ ــاء املنطق ألبن
ــل الطبية املجانية  ــات والتحالي والفحوص
ــات  ــة والعملي ــافات واألشع ــراء الكش وإج
ــة إىل الوالدة  ــري املعقدة إضاف الجراحية غ

والتطعيم والرقود والتمريض.
ــة  العاملي أدرا  ــة  منظم ــدور  ب ــاد  وأش
ــة  الطبي ــات  الخدم ــم  ــا يف تقدي وإسهامه
ــة واملناطق املجاورة  املجانية ألهايل املنطق
ــا وتخفيف معاناة أبناء مديرية املراوعة  له
ــب الصحي  ــاورة يف الجان ــات املج واملديري
من خالل توفري الخدمات الطبية املجانية.
ــؤون  ــس لجنة الش ــاح رئي ــرض االفتت ح
االجتماعية باملجلس املحيل احمد شعبني 
ــة أدهم ثوابه ومدير عام  ومدير عام املديري
ــر مكتب  ــن مكي ومدي ــادل حس ــالم ع اإلع

الصحة بمديرية املراوعة نجيب كشوبع.

تدشين حملة الحد من وباء الكوليرا في محطات تدشين حملة الحد من وباء الكوليرا في محطات 
وآبار المياه بالحديدةوآبار المياه بالحديدة

افتتاح قسم داخلي لمعالجة سوء التغذية بمستشفى كمرانافتتاح قسم داخلي لمعالجة سوء التغذية بمستشفى كمران

مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناءمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السجون والسجناء
أقر مناقشته في جلسة قادمة بحضور زيري العدل والداخلية:أقر مناقشته في جلسة قادمة بحضور زيري العدل والداخلية:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
الرياض :

ــق صاروخاً باليستياً نوع  - القوة الصاروخية تطل
بركان_H2 عىل مطار امللك خالد الدويل يف الرياض

جيزان :
- قنص 3 جنود سعوديني خلف قرية حامضة

ــود  ــات للجن ــدف تجمع ــي يسته ــف مدفع - قص
السعوديني خلف قرية قمر

- املدفعية  تستهدف تجمعات للجنود السعوديني 
يف جبل قيس ويف موقع املحجر وخلف موقع الفريضة
ــني  السعودي ــود  الجن ــات  تجمع ــداف  استه  -

باملدفعية  يف قرية قمر
نجران :

ــش  الجي ــة  مرتزق ــن  م ــداد  أع ــرح  وج ــرصع  م  -
ــال عليب  ــىل جب ــة تقدم ع ــالل محاول ــودي خ السع

بنجران
ــالل محاولة التقدم  ــراق آليتني عسكريتني خ - إح

الفاشلة عىل جبال عليب بنجران
ــاب القبيل“   ــادي املرتزق العميد ”ذي ــة القي - إصاب
ــعبية يف  ــواء 103 بنريان الجيش واللجان الش قائد الل

جبهة البقع
- استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف 

صحراء البقع بقذائف املدفعية
عسري :

ــدف تجمعات  ــش واللجان تسته ــة الجي - مدفعي
ــل سبحطل وقبالة  ــش السعودي يف جب مرتزقة الجي

منفذ علب
ــدف تجمعات  ــف صاروخي ومدفعي يسته - قص
ــم وتحصيناتهم  ــني ومرابض آلياته ــود السعودي للجن

خلف منفذ ع
ــدف تجمعات  ــف صاروخي ومدفعي يسته - قص
ــة  ــار ويف رقاب ــع املحض ــني يف موق السعودي ــود  للجن

الهنجر
يف  ــني  السعودي ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -

معسكر الدفاع الجوي بقذائف املدفعية

الثالثاء 2018/1/30       

البيضاء :
ــرصع عدد من املرتزقة يف كمني محكم عىل دورية  - م

راجلة رشق شبكة صباح بمديرية ذي ناعم
ــاً نوعياً  ــذون كمين ــان ينف ــش واللج ــال الجي - أبط

باملرتزقة رشق شبكة صباح بذي ناعم
تعز :

ــعبية يتمكنون من  ــدو الجيش واللجان الش - مجاه
ــف للمرتزقة يف الجرة وسقوط قتىل وجرحى يف  كرس زح

صفوفهم
ــعبية يتمكنون من  ــان الش ــش واللج ــال الجي - أبط
ــوط قتىل  ــيش وسق ــل حب ــة يف جب ــف للمرتزق ــرس زح ك

وجرحى يف صفوفهم
- إصابة القيادي املرتزق  نبيل األديمي قائد القطاع 
ــش واللجان  ــريان الجي ــواء ٢٢ ميكا بن ــس يف الل الخام

الشعبية شمال مدينة تعز
- تدمري مدرعة ملرتزقة العدوان بصاروخ موجه رشق 

يختل باملخا ومرصع طاقمها
ــات  ــدف تجمع ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي

للمرتزقة يف الصلو وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نهم :

ــات  ــدف تجمع ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
للمرتزقة يف تبة العياني بجبهة نهم

لحج :
ــاروخ موجه يف  ــة باملرتزقة بص ــة محمل ــري آلي - تدم

كرش ومرصع طاقمها
الجوف :

- تفجري آلية محملة باملرتزقة بعبوة ناسفة يف جبهة 
ــعف ومرصع من كان عىل  ــة بمديرية خب والش املهاشم

متنها
ــة باملرتزقة اثناء محاولة تسلل  - تفجري عبوة ناسف
ــل رشق مديرية املتون  ــاه جبل حام األسف فاشلة  باتج

وسقوط قتىل منهم
مارب :

ــت تجمعات  ــان استهدف ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــوادي الضيق وجبل صلب  ــة يف التباب السود ب للمرتزق

بالنجد يف رصواح
ــة بمديرية  ــة يف مناطق متفرق ــن املرتزق ــص 8 م - قن

رصواح
ــود  ــاب الس ــة يف التب ــات املرتزق ــداف تجمع - استه

بوادي الضيق وجبل صلب بالنجد بقذائف املدفعية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
* غارة عىل وادي عالف بمديرية سحار

ــار قنبلة  ــب انفج ــروح بسب ــل بج ــة طف * إصاب
رازح  ــة  بمديري ــني  مع ــي  بن ــة  منطق يف  ــة  عنقودي

الحدودية
ــودي مكثف  ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ * قص
ــن مديرية شدا وأرضار مادية  عىل مناطق متفرقة م

يف ممتلكات املواطنني
* غارة عىل منطقة شجع بمديرية كتاف

* 3 غارات عىل منطقة قحزة بمديرية صعدة
ــة حفصني  ــىل منطق ــارة ع ــن بغ ــة مواط * إصاب

بمديرية سحار
ــودي  سع ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
ــة من مديريتي رازح ومنبه  يستهدف مناطق متفرق

الحدوديتني
ــف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف  * قص

منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
* إصابة مواطن من أبناء مديرية شدا الحدودية 

بجروح خطرية جراء القصف
* 4 غارات عىل البقع بمديرية كتاف

تعز :
* غارة عىل تبة هائل يف مديرية صالة

* غارة عىل الجحملية
* غارة عىل تبة السالل بمديرية صالة

الحديدة :
* 3 غارات عىل مديرية اللحية

* غارة رشق منطقة قطابة بمديرية الخوخة
صنعاء :

ــان إثر 4 غارات عىل املجمع  * 5 شهداء وجريح
الحكومي يف بيت مران بمديرية أرحب

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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الرئيس يزور
ــوي العميد يحيى  ــرة التوجيه املعن ــار مدير دائ فيما أش
ــهداء وهم يدافعون عن  املهدي إىل أن املواقف البطولية للش

وطنهم وشعبهم تستحق كل معاني الوفاء والعرفان.
وقال" هنيئا للرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليهم, 

فوزهم بالدنيا واآلخرة مع النبيني والصديقني والشهداء".
ــايس األعىل خالل وضع إكليل  ــق رئيس املجلس السي راف

الزهور عدد من القيادات السياسية والعسكرية.
استشهاد وإصابة

وأكد مصدر عسكري استشهاد خمسة مواطنني وإصابة 
ــدوان عىل املجمع  ــارات لطريان الع ــني آخرين إثر أربع غ اثن

الحكومي يف بيت مران بمديرية أرحب محافظة صنعاء .
ــراء انفجار  ــب بجروح ج ــدر أن طفًال أصي ــح املص وأوض
ــدوان يف منطقة بني معني  ــن مخلفات الع ــة عنقودية م قنبل
ــب مواطن بغارة  ــدة ، كما أصي ــة صع ــة رازح محافظ بمديري
لطريان العدوان استهدفت منطقة حفصني بمديرية سحار .

ــن غارة عىل وادي عالف  ــار املصدر إىل أن الطريان ش وأش
ــة قحزة بمديرية  ــالث غارات عىل منطق ــة سحار و ث بمديري
ــع غارات عىل  ــة شجع و أرب ــن غارة عىل منطق ــدة ، وش صع

البقع بمديرية كتاف .
ــدر أن مواطناً من أبناء مديرية شدا الحدودية  وذكر املص
ــات املواطنني جراء  ــرية وترضرت ممتلك ــب بجروح خط أصي
ــىل مناطق  ــودي مكثف ع ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ قص

متفرقة من املديرية .
ــودي مماثل  ــي ومدفعي سع ــدف قصف صاروخ واسته
ــه و منطقة الغور  ــي رازح و منب ــة من مديريت ــق متفرق مناط

بمديرية غمر الحدودية .
ــني عىل تبتي  ــدوان غارت ــن طريان الع ــاً للمصدر ش ووفق

ــىل الجحملية  ــارة ع ــة و غ ــة صال ــالل يف مديري ــل والس هائ
بمحافظة تعز .

ــدوان ثالث غارات  ــدة شن طريان الع ــة الحدي ويف محافظ
ــة بمديرية  ــارة رشق منطقة قطاب ــة و غ ــىل مديرية اللحي ع

الخوخة .
كما  شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس خمس 

غارات عىل محافظة حجة.
ــأ) أن طريان  ـــ (سب ــيل باملحافظة ل ــدر مح ــح مص وأوض
ــرض وميدي  ــارات عىل مديريتي ح ــن خمس غ العدوان ش

باملحافظة .
ــودي األمريكي أمس غارة  ــريان العدوان السع كما شن ط

عىل مديرية همدان محافظة صنعاء.
ــر مصدر محيل باملديرية أن طريان العدوان استهدف  وذك
ــالع ما أدى ترضرها وترضر  ــارة مزرعة مواطن بمنطقة ض بغ

عدد من املنازل املجاورة.
خسائر كبرية يف 

ــأ) أن مدفعية الجيش  ـــ (سب ــدر عسكري ل وأوضح مص
ــة شمال  ــات للمرتزق ــت تجمع ــعبية استهدف ــان الش واللج

صحراء ميدي، محققة إصابات مبارشة.
ــودي األمريكي  ــة العدوان السع ــي عدد من مرتزق كما لق
ــم بوادي  ــس يف كرس زحف له ــب آخرون أم ــم وأصي مرصعه

صالة والرصمني بمحافظة تعز .
ــش واللجان  ــري لـ (سبأ) أن الجي ــح مصدر عسك وأوض
ــدوان من ثالثة  ــدم ملرتزقة الع ــة تق ــعبية تصدوا ملحاول الش
اتجاهات بوادي صالة والرصمني، ما أدى إىل مرصع وإصابة 

عدد منهم وتدمري مدرعة تابعة لهم .
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــدد م ــي ع ــد لق ــس الصعي ــىل نف وع
ــداف مدفعية الجيش  ــر استه ــودي مرصعهم أمس إث السع
ــة املهاشمة بمديرية  ــعبية تجمعاتهم يف منطق واللجان الش

خب والشعف بالجوف.
ــة الجيش  ــأ)أن مدفعي ـــ (سب ــري ل ــدر عسك ــد مص وأك
ــة  بمنطق ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــا  تجمع ــت  استهدف ــان  واللج

املهاشمة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــل مدفعا  ــة عسكرية تحم ــري آلي ــدر إىل تدم ــار املص وأش
رشاشا عيار 23 بصاروخ موجه يف املهاشمة بنفس املديرية .

ــي  ــودي األمريك ــدوان السع ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع لق
ــعبية رشق مديرية  ــني للجيش واللجان الش مرصعهم يف كم

املتون بمحافظة الجوف.
ــرصع وإصابة عدد من  ــد مصدر عسكري لـ (سبأ) م وأك
ــة يف كمني للجيش واللجان استهدفهم خالل محاولة  املرتزق

تسلل لهم باتجاه جبل حام األسفل بمديرية املتون.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة بالجي ــدة القناص ــت وح قنص
ــودي يف مديرية رصواح  ــدوان السع ــة الع ــة من مرتزق ثماني

بمأرب.
ــأ) أن مدفعية الجيش  ـــ (سب ــدر عسكري ل وأوضح مص
ــات للمرتزقة يف التباب  ــعبية استهدفت تجمع واللجان الش
السود بوادي الضيق وجبل صلب بالنجد يف رصواح محققة 

إصابات مبارشة.
إعالن النفري العام

ــد اليمن من  ــرة الخطرية التي تحاك ض ــني إىل املؤام  الفت
ــل تحالف العدوان الحتالل األرايض اليمنية ونهب ثرواته  قب
ــال والعتاد دفاعا  ــد الجبهات بالرج ــه، ما يتطلب رف وخريات

عن الوطن وسيادته واستقالله.
ــائخ  ــة واملش ــوى الوطني ــاء الق ــاركون يف اللق ــا املش ودع
ــرار  إستم إىل  ــي  املدن ــع  املجتم ــات  ومنظم ــني  واألكاديمي
الصمود يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. مشيدين 
ــكلونه من واجهة  بمواقف وتضحيات أبناء الحديدة وما يش

قوية وعنفوان يف صد الغزاة واملحتلني.
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