
صنعاء / سبأ
ــات أعماله للفرتة األوىل  ــل مجلس النواب عقد جلس واص
ــنوي الثالث عرش أمس  ــاد الس ــن دور اإلنعق ــدورة األوىل م لل

برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي .
ــالة األخ  ــس النواب عىل رس ــة أطلع مجل ويف هذه الجلس
ــيايس األعىل، املوجهة إىل  صالح الصماد رئيس املجلس الس
ــب إضافة عدد من  ــس النواب والتي تضمنت طل رئيس مجل
ــس وهي، مرشوع  ــدول أعمال املجل ــني إىل ج ــاريع القوان مش
ــرشوع قانون مكافحة  ــزكاة والرعاية االجتماعية وم ــون ال قان
جرائم تقنية املعلومات ومرشوع قانون صندوق دعم وتطوير 
ــاب ومرشوع  ــة اإلره ــرشوع قانون مكافح ــايل وم ــم الع التعلي
ــم العام  ــم التعلي ــل االجتماعي لدع ــدوق التكاف ــون صن قان
ــون الرشكة الوطنية  ــة بمحافظة صنعاء ومرشوع قان والصح
للتعدين ومرشوع تعديل قانون الرضيبة العامة عىل املبيعات 
ــة  ــون رضيب ــرشوع قان ــل وم ــب الدخ ــون رضائ ــرشوع قان وم
ــة) لتحفري  ــة (املؤقت ــأن اآللي ــون بش ــرشوع قان ــات وم املركب
التوريد النقدي للمستحقات الرضيبية ومرشوع قانون إنهاء 
ــة الرضائب وفئتي  ــة بني مصلح ــات الرضيبية القائم النزاع
ــأن تنمية املوارد  ــطي املكلفني ومرشوع قانون بش كبار ومتوس
ــلكية  ــل قانون اإلتصاالت الس ــة ومرشوع تعدي ــة للدول العام
ــة واملطبوعات  ــون الصحاف ــلكية ومرشوع تعديل قان والالس
ــن الحكومة وموضوع املقاعد  والقوانني املحالة إىل املجلس م
ــق  ــة بح ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــان وإتخ ــاغرة يف الربمل الش

األعضاء الذين ثبت تورطهم مع العدوان.
ــاريع  ــس مجلس النواب أن مش ــدد أوضح رئي ــذا الص وبه
ــيقوم املجلس بدراستها  القوانني التي لدى لجان املجلس س
ــاريع القوانني التي لدى الحكومة عليها  ومناقشتها، أما مش
ــريية إلبداء الرأي  أن تقدمها إىل املجلس مع مذكراتها التفس

حولها .
ــة املياه  ــس إىل تقرير لجن ــتمع املجل ــة أخرى أس من جه
والبيئة حول األرضار البيئية الناتجة عن العدوان بمحافظة 
ــذة عن جزيرة  ــذي تطرقت فيه إىل نب ــقطرى، وال أرخبيل س

سقطرى وكذا اآلثار والضغوط عىل الجزيرة.
ــن املالحظات من خالل  ــة الربملانية عدداً م وقدمت اللجن

البيانات واملعلومات حول الوضع السابق لسقطرى والوضع 
الحايل الذي تشهده الجزيرة.

وأوضحت اللجنة أن جزيرة «سقطرى» محمية طبيعية، 
ــتوطنة ملئات األصناف  ــرا لتميزها عامليا بكونها أقدم مس نظ
ــا جعلها محل  ــادرة م ــجار والطيور الن ــات واألش ــن النبات م
ــات الدولية  ــن املنظمات واملؤسس ــل العديد م ــام من قب اهتم
ــكو» التي  ــة «اليونس ــا منظم ــة، منه ــة البيئ ــة بحماي املعني
ــياحية الطبيعية  ــن الس ــن أهم األماك ــت الجزيرة ضم وضع
ــوات اإلمارات التي  ــع تصاعد نفوذ ق ــتوى العالم وم عىل مس
ــي، تجاوزت  ــعب اليمن ــة العدوان عىل الش ــارك منذ بداي تش
أطماعها من السيطرة عىل إدارة ميناء عدن االسرتاتيجي إىل 
السيطرة أيضا عىل جزيرة سقطرى التي تعمل اإلمارات منذ 
سنوات للحصول عىل موطئ قدم فيها عرب بعض النشاطات 

التنموية واإلنسانية.

ــقطرى تتعرض ملجموعة من  ــت اللجنة أن جزيرة س وبين
ــار االقتصادية  ــب عليها العديد من األث ــوط والتي يرتت الضغ
ــن  واألم ــلم  الس ــدد  ته ــي  والت ــية  والسياس ــة  واالجتماعي
ــوط قد تؤدي  ــرة وهذه الضغ ــكان الجزي االجتماعيني بني س
ــرتاث الطبيعي التي  ــن قائمة ال ــرة من ضم ــطب الجزي إىل ش

حددتها اليونسكو.
وأكدت اللجنة أن األعمال واإلجراءات التي تمارس حاليا 
ــؤدي إىل تحويل الجزيرة من  ــن قبل اإلمارات ت يف الجزيرة م
ــكرية  محمية طبيعية للرتاث الطبيعي العاملي إىل قواعد عس
ــض اإلخوة يف  ــاذل من قبل بع ــارات بتخ ــا قوات اإلم تجهزه
السلطة املحلية ومكتب السياحة يف الجزيرة يف ضوء األموال 
واإلغراءات التي تبذل من جهة والتهديدات من جهة أخرى.

وأشارت اللجنة الربملانية إىل أن جزيرة سقطرى أصبحت 
ــيطرة قوات اإلمارات وتتحكم بمطار وميناء  بالكامل تحت س

ــو ظبي دون  ــقطرى وأب ــيري رحالت بني س ــرة ويتم تس الجزي
ــة  ــلطات املحلي ــن الس ــة م ــش أو رقاب ــا ألي تفتي خضوعه

بالجزيرة .
ــة اإلمارات املحتلة  ــة الربملانية أن قوات دول ــادت اللجن وأف
لجزيرة سقطرى تقوم بالعديد من األعمال واملخالفات منها:

ــادرة من زهور  ــة الن ــة والبيئي ــرثوة الحيواني ــب لل - التهري
ــجار ونباتات وطيور من الجزيرة إىل دولة اإلمارات وهذا  وأش
ــقطرى والقرار الجمهوري  ــد مخالفة لخطة التنمية يف س يع
رقم (275) لعام 2000م بشأن إعالن جزيرة سقطرى محمية 
ــرة حماية  ــواد من الجزي ــع إخراج أي م ــة والذي يمن طبيعي
ــوي واملحميات  ــي واملحافظة عىل التنوع الحي ــام البيئ للنظ

الطبيعية.
- الجرف املتعمد لشواطئ الجزيرة ونقل كميات كبرية من 
ــعاب املرجانية واملصنفة ضمن الرتاث اإلنساني  أحجار الش
ــاء الجزيرة دون أن تخضع  ــي وذلك عرب بواخر من مين العامل

تلك البواخر للتفتيش يف امليناء.
ــواحل الجزيرة  ــتيالء عىل مساحات شاسعة يف س - االس
ــوب  ــد) جن ــة (نوج ــرى يف منطق ــاء وأخ ــن املين ــرب م بالق
ــاحات يف محمية  ــىل مس ــتيالء ع ــة إىل االس ــرة، إضاف الجزي

(دكسم) املمنوع البناء عليها بموجب القوانني النافذة.
ــارات  ــة اإلم ــوات دول ــة إىل أن ق ــة الربملاني ــادت اللجن وأف
ــاء قواعد عسكرية بالجزيرة بالتزامن مع  املحتلة تقوم بإنش
ــط وتسوير ملساحات شاسعة وإفراغ الجزيرة من  أعمال بس
ــكل خطري عىل النظام  ــا الطبيعية، وهو ما يؤثر بش مقوماته

البيئي والتنوع الحيوي الذي تتمتع به الجزيرة.
ــعب املرجانية  ــة جرف الش ــة إىل أن عملي ــارت اللجن وأش
ــماك النادرة واملهددة باالنقراض مثل (خيار  واصطياد األس
ــوات اإلمارات يف غري  ــرشوخ) التي تقوم بجرفها ق ــر – ال البح
موسمها يف سواحل الجزيرة، يهدد مستقبل الرثوة السمكية 

والصيد البحري يف سقطرى.
ــن  م ــدد  ع ــس  املجل ــىل  ع ــة  الربملاني ــة  اللجن ــت  واقرتح
ــا إىل التخاطب مع  ــت فيه ــة، دع ــه للحكوم ــات توج التوصي
ــكل عام ومنظمة اليونسكو بشكل خاص  املجتمع الدويل بش
ــاً وعاملياً  ــط لها وطني ــم وخط ــىل الجزيرة كما رس ــاء ع لإلبق

ــد عامليا  ــي الفري ــوي والطبيع ــا الحي ــىل تنوعه ــاظ ع للحف
ــة التحرك عرب  ــتدامة، وأن عىل الحكوم ــة مس ــق تنمي وتحقي
ــدول الحريصة  ــة والدولية، وكذا ال ــات البيئية العربي املنظم
ــوات اإلمارات  ــط عىل ق ــن الدوليني بالضغ ــلم واألم عىل الس
ــقطرى كونها تعد من  ــن العبث بطبيعة جزيرة س للتوقف ع
ــياحية الطبيعية  ــة ومن أهم األماكن الس املحميات الطبيعي
عىل مستوى العالم وعىل السلطة املحلية بالجزيرة الوقوف 
والضغط عىل قوات اإلمارات بوقف الترصف بشواطئ وأرايض 
جزيرة سقطرى غري الواقعة يف املناطق السكنية وعىل الهيئة 
ــة وإلكرتونية  ــالت إعالمي ــة البيئة إطالق حم ــة لحماي العام
مكثفه عىل املستوى العربي والدويل بأهمية جزيرة سقطرى 
ــرة التي تقوم بها قوات  ــة بكف العبث والنهب واملؤام واملطالب

دولة اإلمارات باإلرث الطبيعي داخل الجزيرة.
ــة األمم  ــدة منظم ــات اللجنة، مناش ــت توصي ــا تضمن كم
ــكيل  ــكو) لتش ــة والعلوم (اليونس ــة والثقاف ــدة للرتبي املتح
ــامل  ــم ش ــة تقيي ــراء عملي ــرة إلج ــارة الجزي ــق دويل لزي فري
ــوم بها قوات  ــة واملمنهجة التي تق ــال التخريبي لرصد األعم
ــرتاث الطبيعي  ــة ال ــل عىل حماي ــي والعم ــالل اإلمارات االحت
ــة التي توضح مدى  ــرة ورفع التقارير الالزم والعاملي بالجزي
األرضار واألخطاء والتالعب باإلرث الطبيعي العاملي والتنوع 

الحيوي الذي تتمتع به الجزيرة.
ــال أو اتفاقيات خارج إطار  واعترب مجلس النواب أي أعم
ــيادة وأرايض  ــي تمس بس ــذة والت ــني الناف ــتور والقوان الدس
الجمهورية اليمنية ومياهها اإلقليمية تعد الغيه وال قانونية 
لها، وسيتم مقاضاة من يقوم بمثل هذه األعمال أو الترصفات 

وفقاً للدستور والقانون.
هذا وقد أقر املجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إىل جلسة 

قادمة بحضور الجانب الحكومي املختص.
ــتعراض محرض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم 

الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.
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تقرير/ محمد قائد عبدالله

* قالت مصادر مؤكدة إن رشكتي املسيلة وصافر النفطيتني الواقعتني 
تحت سيطرة دول العدوان أجرتا خالل األسابيع الثالثة املاضية تجارب 
إلعادة إنتاج النفط والغاز لتسويقه لصالح ما يسمى "حكومة الرشعية" 

وذلك تحت إرشاف دولة االحتالل اإلماراتية.
وأكدت مصادر نفطية مطلعة لـ"الثورة" أن حكومة بن دغر وبموافقة 
دول العدوان ستبدأ مع نهاية الشهر الجاري "فرباير" بتصدير الشحنات 
ــال عرب ميناء بلحاف بشبوة، وكذا  ــمية واالعتيادية ملادة الغاز املس الرس

تصدير النفط عرب موانئ حرضموت وعدن.
ــط والغاز أجريت خالل  ــارت املصادر إىل أن التجارب إلنتاج النف وأش
ــي برميل ماء يف اليوم  ــابيع املاضية صاحبها إنتاج ما يقارب املليون األس
ــرئاً نفطية..  ــل نفط وذلك يف "332" ب ــل إنتاج 200 ألف برمي ــد ألج الواح
ــنوات  ــارية خالل الس ــت س ــة كان ــة اإلنتاجي ــذه العملي ــرية إىل أن ه مش
السابقة قبل أن تتوقف عملية تصدير النفط والغاز بشكل نهائي بسبب 

األزمات والحرب والعدوان.
ــدوان وحكومة الفار هادي  ــادر أن ما تقوم به دول الع وأوضحت املص
ــة الجوفية وأيضاً  ــرثوة املائي ــق أرضاراً فادحة بال ــث وأعمال تلح ــن عب م
ــب تلك املصادر كون  النفطية تعد مخالفة لعملية اإلنتاج النفطي بحس

صعود املاء ال يتم إال يف حالة اإلنتاج الخاطئ.. 
ــذه العملية بالجريمة التي  ــادر النفطية االقدام عىل ه ووصفت املص
ــكوت عنها كونها تنفذ دون أي دراسات حقلية وجيولوجية  ال يمكن الس
ــة والنفطية وعدم  ــىل الرثوة املائي ــتثمارية تحافظ ع ــة وجدوى اس وبيئي
إهدار مليوني برميل ماء يومياً إلنتاج "200" ألف برميل نفط وبما يعادل 
ــل إنتاج "5.564.232"  ــهر الواحد "57.780.218" برميل ماء مقاب يف الش

برميل نفط.
ــارب حدوث تلوث نفطي  ــادر النفطية املطلعة يف م ــتبعد املص ولم تس
ــادي ومعها دول  ــة قيام حكومة ه ــاه الجوفية نتيج ــري يف أحواض املي كب
ــرب ترسب مثل هذه  ــار النفط باملياه امللوثة أو ع ــالل بإعادة حقن آب االحت
ــالل الحفر  ــاه الجوفية من خ ــط إىل املي ــة بمخلفات النف ــاه املخلوط املي

املخصصة لتبخر املياه املصاحبة للنفط.

وبينت املصادر أن نسبة كمية املياه التي كانت تنتجها بعض الرشكات 
ــض القطاعات وهي  ــابق تصل إىل أكرث من "%91" يف بع ــة يف الس النفطي
نسبة عالية تفرض وتحتم عىل مثل هذه الرشكات أن تتحول إلنتاج املياه 

التي تعاني اليمن من شحتها بدًال من إنتاجها للنفط.
ــة التي  ــابقة أو الحالي ــط الس ــا إن رشكات النف ــادر ذاته ــت املص وقال
ــا أن هذه  ــباب منه ــع لعدة أس ــتقات النفطية ترج ــاج املش ــتقوم بإنت س
ــاه امللوثة لحقن مكمن النفط وذلك  ــتخدم جزءاً من هذه املي الرشكات تس
ــكل جزءاً  ــج وهذا يش ــط يف النطاق املنت ــتوى النف ــىل مس ــة ع للمحافظ
ــدرة املصاحبة للنفط  ــن كمية املياه امله ــيطاً جداً، أما الجزء األكرب م بس
ــة التبخر مع  ــا بعملي ــص منه ــر مخصصة للتخل ــا إىل حف ــم ضخه فيت

معالجة مخلفاتها النفطية.
ــت  ــأن الحفر التي أعدت للتخلص من املياه املصاحبة ليس ونوهت ب
ــيات  ــرسب إىل متكون حرش ــذه املياه تت ــب مما يجعل ه ــة كما يج معزول

املحتوى للخزان الجويف للمياه النقية.
ــتغرابها لتصميم حكومة الفار هادي  وعربت املصادر النفطية عن اس
ــظ عىل الرثوة  ــات حقيقية تحاف ــط والغاز دون معالج ــادة إنتاج النف إع

ــعب  ــن أهم املصالح العليا للوطن والش ــة والنفطية كونها واحدة م املائي
واألجيال القادمة.

ــث الذي يعد  ــادي امليض يف مثل هذا العب ــة ه ــتنكرة إرصار حكوم مس
ــارة  ــا وأنها تعلم منذ وقت مبكر خس ــق ثروتنا املائية خصوص كارثيا بح
ــد معالجتها وعن  ــتغاللها بع ــن إمكانية اس ــذه املياه يوميا وع ــا له بالدن
ــاه امللوثة ومدى  ــن املي ــة الكبرية م ــص لهذه الكمي ــف وتخل ــة ترصي كيفي
ــان والبيئة واملياه الجوفية التي تتلوث نتيجة اإلهمال  تأثريها عىل اإلنس
ــردع هذه  ــة ل ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــط يف اتخ ــدم الضب ــاالة وع والالمب

املخالفات.
ــادي وإرصارها إلعادة إنتاج النفط  وأرجعت املصادر إقدام حكومة ه
ــعب اليمني من  ــار املفروض عىل الش ــروف العدوان والحص ــاز يف ظ والغ
ــن أجل نهب ثروات البالد وتوزيعها كغنائم  ــل دول العدوان أنه يأتي م قب
ــيمها  ــتئثار بهذه الرثوة وتقس ــذي يصطف إىل جوارهم واالس ــور ال للطاب
عىل عصابات العدوان ورشكات دول العدوان املستفيدة من الوضع الذي 
تمر به البالد منذ ثالث سنوات وكذا لتعويض فاتورة الحرب التي شنتها 

دول تحالف العدوان.

ــة وبيئية ــي ــائ ـــاز وســــط كـــارثـــة م ـــغ ــط وال ــف ــن ال ثــــروة  تــنــهــب  الـــفـــار هــــادي  ــة  ــوم ــك ــة وبيئيةح ــي ــائ ـــاز وســــط كـــارثـــة م ـــغ ــط وال ــف ــن ال ثــــروة  تــنــهــب  الـــفـــار هــــادي  ــة  ــوم ــك ح
مواصلة لحصار الشعب ونهب وإهدار ثرواته:مواصلة لحصار الشعب ونهب وإهدار ثرواته:

صنعاء-سبأ
ــايض ماجد  ــام الق ــب الع ــح النائ افتت
ــواء  الل ــة  الداخلي ــر  ووزي ــي،  الدرباب
ــا املفتش  ــاوري ، ومعهم ــم امل عبدالحكي
ــواء إبراهيم  ــة الل ــوزارة الداخلي ــام ب الع
ــجن  الس ــة  إصالحي ــوم  الي ــد،  املؤي

بمحافظة صنعاء .
واستمع النائب العام ووزير الداخلية 
ــة إىل رشح حول  ــؤويل اإلصالحي من مس
ــي تصل  ــا والت ــتيعابية له ــدرة االس الق
ــي  الت ــزات  والتجهي ــل،  نزي ــي  ألف إىل 
ــات املعدة  ــج واآللي ــا، والربام ــم توفريه ت

لعملها.
وأكد النائب العام رضورة وضع آليات 
ووسائل حديثة منظمة لعمل إصالحية 
السجن، بما يمكنها من القيام بدورها يف 
التأهيل واالصالح، وفقا للوائح والقوانني 

الخاصة بتنظيم عمل السجون.
ــج التعليمية  ــه باالهتمام بالربام ووج
ــغيل  والثقافية والرياضية واملهنية وتش
النزالء يف األعمال التي تناسب قدراتهم 
ــط  رب رضورة  ــىل  ع ــددا  ..مش ــم  وميوله
العلم باإلصالح بما يكفل إعادة دمجهم 

باملجتمع بعد انتهاء فرتة العقوبة.
وشدد النائب العام عىل رضورة تعزيز 
ــن  ــة واألم ــزة النياب ــني أجه ــيق ب التنس
ــا يتعلق  ــة م ــات خاص وإدارة االصالحي
ــات  ــجناء وتحضريهم لجلس ــل الس بنق

التحقيق واملحاكمة.
ــل  نق ــيارات  س ــرصف  ب ــه  وج ــا  كم

ــز أنظمة  ــل عىل تعزي ــجناء، والعم الس
ــجون، واعتماد  الحماية والحراسة للس
ــائل الحديثة يف التواصل  األدوات والوس
ــكاالت  واالتصال لتاليف أي قصور أو إش

مستقبال، وضمان سالمة النزالء.
ــرص  ــة الح ــر الداخلي ــد وزي ــا أك فيم
ــر  واألوام ــات  التوجيه ــذ  تنفي ــىل  ع
ــام أجهزة العدالة  القضائية الكفيلة بقي
ــآت العقابية إىل  ــا، وتحويل املنش بدوره
ــهم يف  ــا وتس ــدم نزالئه ــات تخ اصالحي

إعادة دمجهم باملجتمع بعد اإلفراج.
ــات ومتطلبات  ووجه بتوفري احتياج
ــوادر  والك ــة،  التغذي ــن  م ــة  اإلصالحي

ــادرة عىل التعامل  ــارص األمنية الق والعن
ــالح وتأهيل  ــة بإص ــج الخاص ــع الربام م

النزالء.
وأشار الوزير املاوري إىل سعي الوزارة 
ــق  ــي واملراف ــتحداث املبان ــر واس لتطوي
ــات  باإلصالحي ــة  الخاص ــة  الخدماتي
ــزة الحديثة  ــا باملعدات واألجه وتزويده
ــج اإلصالحية وفق  ــة لتنفيذ الربام الالزم

أحدث الطرق واألساليب املتبعة عامليا.
ــر الداخلية  ــام ووزي ــب الع وكان النائ
ــدد من  ــتمعوا إىل ع ــام، اس ــش الع واملفت
ــة  ــة معالج ــوا برسع ــجناء.. ووجه الس

قضاياهم وفقا للقانون .

النائب العام ووزير الداخلية يفتتحان إصالحية محافظة صنعاءالنائب العام ووزير الداخلية يفتتحان إصالحية محافظة صنعاء
وجها بصرف سيارات نقل المساجين وتعزيز أنظمة الحمايةوجها بصرف سيارات نقل المساجين وتعزيز أنظمة الحماية

استمع إلى تقرير حول األضرار البيئية الناتجة عن ممارسات العدوان في سقطرى استمع إلى تقرير حول األضرار البيئية الناتجة عن ممارسات العدوان في سقطرى 

(النواب ) يطلع على رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن إضافة عدد من مشاريع القوانين (النواب ) يطلع على رسالة رئيس المجلس السياسي األعلى بشأن إضافة عدد من مشاريع القوانين 

0202 أخباروتقارير

ــس عبد الله بن صالح  ــورى، نائب رئيس املجل نعى مجلس الش
ـــ 72 عاماً، بعد حياة  ــذي وافاه األجل أمس عن عمر ناهز ال ــار ال الب

حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن.
ــد ورصيده الوطني  ــاد املجلس يف بيان النعي بمناقب الفقي وأش
ــتقالل  ــتعمار الربيطاني وتحقيق االس ــل بالنضال ضد االس الحاف

الوطني، والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.
ــار أحد أبرز  ــرس برحيل الب ــورى أن الوطن خ ــد مجلس الش وأك
ــة الوطنية يف  ــذي حمل القضي ــني وال ــيني والقيادي ــه السياس أعالم
ــيس الجبهة  ــغلها، حيث كان من مؤس ــة التي ش ــز القيادي كل املراك
ــث توىل مهام  ــعبي العام حي ــارزا يف املؤتمر الش ــواً ب ــة وعض القومي
ــواً يف مجلس  ــاعداً، وعض ــا أميناً عاماً مس ــة أبرزه ــة تنظيمي قيادي
ــاري ثم  ــم عضواً يف املجلس االستش ــد الوحدة املباركة ث ــواب بع الن
ــورى، وانتخب نائباً لرئيس  ــاري والش أميناً عاماً للمجلس االستش

مجلس الشورى.
ولفت مجلس الشورى إىل أن الفقيد يعد رمزاً وهامة وطنية لليمن 
ــة وملحافظة حرضموت بصورة خاصة، وكان له بصمات  بصورة عام

يف العمل الخريي واالجتماعي وشخصية حظت باحرتام الجميع.
وعرب مجلس الشورى قيادًة وأعضاًء، عن أحر التعازي لألخوين 
ــة أرسة آل البار يف  ــم وكاف ــار وإخوانه ــه الب ــد عبد الل ــح ومحم صال
ــاب الجلل .. مبتهًال  ــعب اليمني يف هذا املص الداخل والخارج والش
إىل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

(الشورى) ينعي نائب رئيس (الشورى) ينعي نائب رئيس 
المجلس عبد الله البارالمجلس عبد الله البار

صنعاء / سبأ
ــام رشف عبدالله برقية  بعث وزير الخارجية املهندس هش
ــريجي الفروف،  ــيا االتحادية س تعزية إىل وزير خارجية روس
ــية يف ضواحي العاصمة  ــم طائرة مدنية روس يف حادث تحط

موسكو، راح ضحيته جميع الركاب وطاقم الطائرة.
ــعب اليمني،  وأعرب الوزير رشف عن تعازي الحكومة والش
ــادث  الح ــذا  ــا ه ــرويس وأرس ضحاي ال ــعب  ــة والش للحكوم

املأساوي.

وزير الخارجية يعزي نظيره الروسي وزير الخارجية يعزي نظيره الروسي 
في حادث تحطم الطائرة في حادث تحطم الطائرة 

ــهداء من  ــارات امليدانية لتكريم أرس الش ــات الزي ــت أمس فعالي تواصل
منتسبي أجهزة السلطة القضائية.

ــهداء  ــه عقبات، أرس ش ــد عبدالل ــدل القايض أحم ــر الع ــث زار وزي حي
ــماوي، القايض عيل  ــد الس ــىض، عرفات احم ــد عزالدين املرت ــاء، زي القض
ــري الدين، مجيب الرحمن  ــارة، احمد عىل أمري الدين، زيد عىل أم احمد زب
ــيل، محمد عبدالله الشامي، لطف عىل الشامي، حسن  عبدالرحمن الوش

إسحاق عىل املنترص.
ــرا وعرفانا بما  ــهداء تقدي ــليم األرس دروع الش ــالل الزيارات تم تس وخ
ــوى تحالف العدوان  ــة الدفاع والتصدي لق ــوه من تضحيات يف معرك قدم

األمريكي السعودي.
ــا عن النفس  ــوى العدوان هي دفاع ــدل أن املعارك مع ق ــد وزير الع وأك
ــالل الوطن ونهب ثرواته  ــعون الحت يف مواجهة الغزاة واملعتدين الذين يس

وخرياته.. داعيا إىل مواصلة رفد الجبهات باملال والسالح والرجال.
ــكرهم وتقديرهم لالهتمام والرعاية التي  فيما عرب أبناء الشهداء عن ش
ــهداء..مؤكدين السري عىل درب  ــلطة القضائية ألرس الش توليها قيادة الس

الشهداء مهما كانت التضحيات.
ــؤون املالية واإلدارية القايض  رافقه خالل الزيارة وكيل وزارة العدل للش

سعد هادي ووكيل قطاع املحاكم التوثيق القايض محمد الديلمي .

تواصل زيارات أسر شهداء السلطة القضائيةتواصل زيارات أسر شهداء السلطة القضائية

ــاء أمس  ــبعة مواطنني مس ــهد س  استش
ــدوان األمريكي  ــرين الع ــتهداف ط جراء اس
ــو  الصل ــة  مديري يف  ــاء  م ــرئ  ب ــعودي  الس

بمحافظة تعز.
ـــ  ل ــة  باملحافظ ــيل  ــدر مح ــح مص وأوض
ــرئ  ــتهدف ب ــدوان اس ــريان الع ــبأ) أن ط (س
ــهاد  ماء يف مديرية الصلو ما أدى إىل استش
ــر يف حصيلة  ــة أخ ــني وإصاب ــبعة مواطن س

أولية.
ــف  تحال ــان  إمع ــدة  بش ــدر  املص وأدان 
ــني يف املنازل  ــتهداف املواطن ــدوان يف اس الع
ــافر لكل  ــاك س ــاء يف انته ــار امل ــرق وآب والط

األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
السعودي أمس غارة عىل العاصمة صنعاء.
ــريان العدوان  ــدر أمني أن ط وأوضح مص

استهدف بغارة قاعدة الديلمي
ــريان العدوان  ــن ط ــة أخرى ش ــن جه وم
ــىل  ــني ع ــس غارت ــعودي أم ــي الس األمريك

مديرية رصواح يف محافظة مأرب.
ــني  الغارت أن  ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــا  وخلفت رصواح  رشق  ــق  مناط ــتهدفتا  اس

أرضاراً بمزارع املواطنني.
ــدوان  ــة الع ــدر إىل أن مرتزق ــار املص وأش
استهدفوا باملدفعية منازل ومزارع املواطنني 

يف مناطق متفرقة باملديرية.

استشهاد سبعة مواطنين إثر غارات لطيران العدوان على بئر ماء في تعزاستشهاد سبعة مواطنين إثر غارات لطيران العدوان على بئر ماء في تعز

الثورة/احمد املالكي

ــة املدفوعات  ــي رئيس لجن ــم املغرب ــح األخ ابراهي أوض
ـــ (الثورة) ان  ــك املركزي اليمني يف ترصيح خاص ل بالبن
ــدوالر مقابل  ــعر موحد لل ــعى اآلن اىل ايجاد س البنك يس
ــوق حاليا يجري بثالثة اسعار  الريال كون التداول يف الس
ــي يتم رشاؤها  ــة 99 - 2001 - 2003م الت ــالت القديم للعم
ــعر375 للدوالر اقل من الفئات الجديدة 2006م والتي  بس

يتم تداولها بسعر380 ومافوق للدوالر.
ولفت املغربي إىل أن البنك سيعقد اجتماع مع جميعة 
ــة يف حال  ــراءات القانونية الالزم ــاذ اإلج ــني  التخ الرصاف

ــا البنك للرصافني  ــزام بالتعليمات التي اصدره عدم األلت
ــحب تصاريح  مزاولة اعمال  ــبوع  واملتمثلة يف س هذا األس
ــك املركزي..هذا  ــل البن ــت لهم من قب ــة التي منح الرصاف
ــع البنوك ورشكات  ــك املركزي اليمني جمي ــد حذر البن وق
ــعار رصف  ــب باس ــة التالع ــن مغب ــة م ــآت الرصاف ومنش
ــوق املحلية..داعيا جميع املواطنني  ــال ليمني يف الس الري
ــبوع ووزع عىل محالت ورشكات  ــم  صدر هذا األس يف تعمي
الرصافة باألمانة حصلت الثورة عىل نسخة منه إىل تقديم 
ــكاوى للبنك يف حال قيام محالت ورشكات  البالغات والش
ــدم قبول وتداول  ــكاب املخالفات املتمثلة بع الرصافة بارت
ــدوالر األمريكي من بعض الفئات  ــد األجنبي لعملة ال النق

ــعر اقل  ــوام 99 - 2001 - 2003 - 2006م او قبولها بس لألع
ــمية عند  ــدار فاتورة رس ــدم اص ــائد او ع ــعر الس من الس
ــال املضاربة يف  ــالت األجنبية او يف ح ــع والرشاء للعم البي
ــة بما هو ظاهر  ــش بيع ورشاء عالية مقارن ــعار بهوام األس
ــآت الرصافة  ــعار الرصف لدى رشكات ومنش يف لوحات اس
ــزام البنوك  ــائد وكذلك يف حال عدم الت ــعر الس وفقا للس
ــن الخارج   ــواالت الواردة م ــذ الح ــة بتنفي ورشكات الرصاف
بعملة الحوالة او بالريال اليمني بحسب السعر السائد..
ــات  والبالغ ــكاوى  الش ــى  يتلق ــك  البن ــأن  ب ــا  ..منوه
ــىل الرقم  ــورة آنفا ع ــات املذك ــىل املخالف ــني ع ــن املواطن م

املجاني8006800 ومن كافة شبكات االتصال.

صنعاء /سبأ
ــد عباد  ــود محم ــني العاصمة حم ــد أم تفق
أمس سري العمل يف مرشوع صيانة ورصف عدد 
من الشوارع الرئيسية بمديرية السبعني بأمانة 

العاصمة.
ــفلتة  ــري أعمال س ــث اطلع عباد عىل س حي
ــارع خوالن بمديرية السبعني املمتد  وصيانة ش

من جولة الخفجي حتى جولة الحثييل.
ــل قطاع  ــن وكي ــة م ــني العاصم ــتمع أم واس
ــدس وليد  ــة املهن ــغال باألمان ــاريع واألش املش
ــدس عبدالكريم  ــاعد املهن ــع والوكيل املس راص
ــري األعمال الجارية  الحوثي، إىل رشح حول س
ــال الرتميم  ــن أن أعم ــاز.. مؤكدي ــبة اإلنج ونس
والصيانة والسلفتة مستمرة وفقاً للمواصفات 

املعتمدة.
ــلطة  ــة حرص الس ــني العاصم ــد أم ــد أك وق
ــتقرار  واس ــني  تحس ــىل  ع ــة  باألمان ــة  املحلي
ــني والحفاظ عىل  ــة للمواطن ــات املقدم الخدم
نظافة شوارع أمانة العاصمة وإظهارها باملظهر 

الالئق باعتبارها عاصمة وواجهة اليمن.
ــة  ــة الجاري ــال التأهيلي ــار إىل أن األعم وأش

ــة العرش صورة  ــات أمانة العاصم ــة مديري بكاف
من صور الصمود وتؤكد إرصار وثبات اليمنيني 

يف مواجهة العدوان.
ــة العاصمة  ــارة وكيل أمان ــه خالل الزي رافق
املساعد أحسن القايض ومدير مكتب األشغال 
ــالم الجرادي وعدد  ــة املهندس عبدالس باألمان

من املعنيني.

البنك المركزي اليمني يحذر شركات الصرافة من المضاربة بأسعار العمالت البنك المركزي اليمني يحذر شركات الصرافة من المضاربة بأسعار العمالت 

أمين العاصمة يتفقد العمل بمشروع صيانة وسفلتة شارع خوالن أمين العاصمة يتفقد العمل بمشروع صيانة وسفلتة شارع خوالن 

فيما يتم تداول الدوالر بثالثة أسعار وفقاً لتاريخ العملةفيما يتم تداول الدوالر بثالثة أسعار وفقاً لتاريخ العملة

ــعبية أمس زحوفات  كرس أبطال الجيش واللجان الش
ــاندة طريان  ــدوان بمحافظة تعز بمس ــة الع ــة ملرتزق مكثف

العدوان، وكبدوهم خسائر فادحة.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان 
ــر والعدنة يف  ــة باتجاه أبع ــدوا لزحف مكثف للمرتزق تص

الرصمني، بعد مقتل وإصابة عدد كبري منهم.
ــة باتجاه  ــة للمرتزق ــوف مكثف ــد زح ــدر ص ــد املص وأك
ــدد كبري منهم رغم  ــقب واالقروض ومرصع وإصابة ع الش

مساندة طريان العدوان لهم بـ 13 غارة.
ــان تصدوا لزحف  ــار املصدر إىل أن الجيش واللج وأش
ــائر يف األرواح  ــم خس ــو، وكبدوه ــاه الصل ــة باتج املرتزق
ــاندة الطريان لهم بأربع غارات.. الفتا إىل  والعتاد رغم مس

قنص اثنني من مرتزقة العدوان يف وادي صالة.

ــش واللجان  ــدى أبطال الجي ــس الصعيد تص عىل نف
الشعبية أمس لزحف مرتزقة العدوان األمريكي السعودي 
ــار 23 رشق جبل صرب بمحافظة تعز ،  ــوا معدل عي و أحرق

ما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــبأ) سقوط قتىل وجرحى  وأكد مصدر عسكري لـ (س
ــش واللجان  ــدوان خالل صد الجي ــوف مرتزقة الع يف صف

زحفاً لهم رشق جبل صرب .
وأشار املصدر إىل إحراق معدل عيار 23 ومرصع طاقمه 

رشق جبل صرب باستهدافه بقصف مدفعي .
ــم  ــدوان مرصعه ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــة للجيش واللجان  ــرون أمس بعمليات نوعي وأصيب آخ

الشعبية وصد أربعة زحوفات لهم بمحافظة لحج.
ــكري مرصع وإصابة عدد من املرتزقة  وأكد مصدر عس

ــات لهم عىل موقع  ــم قياديون خالل صد ثالث زحوف بينه
شيفان والتباب املجاورة له يف كرش.

ــا أكد املصدر مرصع وإصابة عدد من املرتزقة خالل  كم
ــل وأصيب  ــي، فيما قت ــاه الحويم ــم باتج ــف له ــد زح ص
ــل الركيزة ويف  ــار لغمني قرب جب ــن املرتزقة بانفج عدد م

الجوازعة بكرش.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــتهدفت تجمعات للمرتزقة يف طور الباحة، ما أدى إىل  اس
سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم وإحراق مخزن أسلحة.

ويف البيضاء دمر الجيش واللجان الشعبية أمس آلية 
عسكرية ملرتزقة العدوان .

ــة العدوان  ــة ملرتزق ــري آلي ــكري تدم ــدر عس ــد مص وأك
بقذيفة مدفعية يف جبهة ناطع.

مصرع وإصابة عدد كبير من العمالء بينهم قيادات بارزة إثر كسر زحوفات مكثفة لهم في تعز ولحج مصرع وإصابة عدد كبير من العمالء بينهم قيادات بارزة إثر كسر زحوفات مكثفة لهم في تعز ولحج 
ــأس المجاهدين ــن ب ــة المرتزقة م ــي حماي ــل ف ــدوان تفش ــران الع ــة لطي ــارات الجوي ــأس المجاهدينالغ ــن ب ــة المرتزقة م ــي حماي ــل ف ــدوان تفش ــران الع ــة لطي ــارات الجوي الغ

تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في البيضاء تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في البيضاء 

العدوان ومرتزقته يواصل استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم العدوان ومرتزقته يواصل استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم 

0303 أخباروتقارير
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سگرتريو التحرير

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
السعودية :

- اعالم العدوان السعودي يعرتف بمرصع 
عدد 4 من جنوده  يف جبهات ما وراء الحدود 

مع الجيش واللجان الشعبية
ــعود آل ناهض  ــب/ ضويحي س 1 - النقي

الدورسي
2 - وكيل رقباء/ سلمان باشا هروبي

ــش  ــن حن ــان ب ــن جمع ــز ب 3 - عبدالعزي
الزهريي

4 - الجندي/ محمد بن سلمان بن عمريه 
الدقيقي الحويطي

نجران :
ــات  ــتهدف تجمع ــة يس ــالح املدفعي - س

للجنود السعوديني يف رقابة صلة
ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــعودي قبالة  ــة الجيش الس ــات مرتزق تجمع

جبال عليب ويف صحراء البقع
ــعوديني  س ــكريني  عس ــرح  وج ــرصع  م  -
ــم يف موقعي  ــي عىل تجمعاته بقصف مدفع

الرشفة والشبكة
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــش  ــات الجي ــات وتحصين ــتهدف تجمع تس
ــري  الكب ــروق  املخ ــي  موقع يف  ــعودي  الس

والصغري
ــعودية محملة  ــكرية س ــري آلية عس - تدم
ــذ  منف ــة  قبال ــا  خليق ــة  بمنطق ــة  باملرتزق

الخرضاء ومرصع طاقمها
جيزان :

ــات للجنود  ــالح املدفعية يدك تجمع - س
السعوديني خلف قرية حامضة

ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
ــل  ــعودي يف جب ــش الس ــات الجي وتحصين

دخان وموقع القرن وحامضة الشمالية
- إطالق عدد من صواريخ الكاتيوشا عىل 
ــكر  ــعوديني يف معس ــود الس ــات للجن تجمع

املخيل بقطاع العارضة
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف موقع عرعرة بقذائف املدفعية
ــا  ــن صواريخ الكاتيوش ــة م ــالق صلي - اط

عىل معسكر املعطن
- قنص 2 جنود سعوديني يف تبة الخزان

االحد 2018/2/11       

مارب :
ــة العدوان  ــن مرتزق ــرصع وإصابة 5 م - م

بنريان الجيش واللجان يف جبهة رصواح
ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص

للمرتزقة يف معسكر كوفل
ــتهدف 6 من مرتزقة  - وحدة القناصة تس

العدوان بعمليات متفرقة يف جبهة رصواح
البيضاء :

ــع املرتزقة يف  ــة هجومية عىل مواق - عملي
ــقوط عدد  ــم بجبهة نوفان قيفة وس تبة العل

من القتىل والجرحى يف صفوفهم
ــة يف انفجار  ــن املرتزق ــى م ــىل وجرح - قت
عبوة ناسفة بهم رشق شبكة صباح يف جبهة 

ذي ناعم
ــرح  ــة  وج ــن املرتزق ــه  م ــل خمس - مقت
ــريان  األمريكي   ــن يف قصف للط ــة آخري أربع
ــف بمديرية  ــم  يف منطقة العط ــىل مواقعه ع

القريشية بقيفة
اسماء القتىل  :

1 -املرتزق صدام احمد العيشمي الجويف
2 -املرتزق سيف عبدالله عبادالجويف

3 -املرتزق سنان عبدالله محمدالجويف
4 -املرتزق مجاهد سالم احمد الجويف

5 -املرتزق عبده عيل الشعميل
ميدي :

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
تستهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء 

ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــم والفرع  ــي طيبة االس ــىل منطقت ــارات ع * 4 غ

بمديرية كتاف
* غارتان عىل منطقة آل قراد بمديرية باقم

* غارة عىل منطقة طخية بمديرية مجز
ــعودي يستهدف  * قصف صاروخي ومدفعي س
ــة رازح وأرضار مادية يف  ــن مديري ــق متفرقة م مناط

منازل وممتلكات املواطنني
ــىل  ــعودي ع ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ * قص

منطقة الرقة التابعة ملديرية حيدان
ــعودي يستهدف  * قصف صاروخي ومدفعي س

مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية
ــفل جبل مران وقصف صاروخي عىل  * غارة أس

مناطق متفرقة يف مران
ــىل  ــعودي ع ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ * قص

منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــة رازح  ــور بمديري ــة األزه ــىل منطق ــان ع * غارت

الحدودية
 مارب :

* 4 غارات عىل مديرية رصواح
الحديدة :

ــن أرسة واحدة بينهم  ــهاد 9 مواطنني م * استش
ــم يف منطقة الرشجة  ــاء إثر غارتني عىل منزله 5 نس

بمديرية الجراحي
ــمكية يف مديرية  * غارتان عىل هنجرا للرثوة الس
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ــعبية  ــش واللجان الش ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
أمس صاروخ زلزال2 عىل تجمعات مرتزقة العدوان يف منطقة 

املهاشمة بمديرية خب والشعف بالجوف.
وأكد مصدر عسكري لـ(سبأ) استهداف تجمعات ملرتزقة 
ــمة بصاروخ نوع "زلزال2"  العدوان وآلياتهم يف منطقة املهاش

خلف خسائر يف صفوفهم.
إىل ذلك لقي عددا من مرتزقة العدوان السعودي مرصعهم 
ــش واللجان  ــة للجي ــرون يف عملية نوعي ــب آخ ــس وأصي أم

الشعبية استهدفت مواقعهم بمديرية املصلوب بالجوف.
ــش واللجان  ــكري  ،أن وحدات من الجي ــد مصدر عس وأك
ــة رشق منطقة  ــع للمرتزق ــىل مواق ــة هجومية ع ــذت عملي نف
ــائر كبرية يف األرواح  ــة املصلوب وكبدوهم خس مالحا بمديري

والعتاد.
ــرار املرتزقة من  ــلحة بعد ف ــدر اىل اغتنام أس ــار املص وأش

مواقعهم.
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي ــا دك كم
ــعودي بمديرية خب  تجمعات ملرتزقة العدوان األمريكي الس

والشعف يف محافظة الجوف.
ــن املرتزقة  ــرصع وإصابة عدد م ــكري م ــد مصدر عس وأك
ــامان  ــرن بن ش ــم يف ق ــتهدف تجمعاته ــي اس ــف مدفع بقص

بمديرية خب والشعف.
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــتهدف الجي ــأرب اس ويف م

ــعودي  ــكرية محملة بمرتزقة العدوان األمريكي الس آلية عس
بصاروخ موجه يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

ــن مرتزقة  ــة عدد م ــكري مرصع وإصاب ــدر عس ــد مص وأك
ــكرية  ــتهداف الجيش واللجان آليتهم العس ــدوان إثر اس الع

بصاروخ موجه يف تبة املطار باملديرية .
ــعبية أمس  ــتهدفت مدفعية الجيش واللجان الش كما اس
ــكر كوفل بمديرية رصواح  ــات ملرتزقة العدوان يف معس تجمع

بمأرب .

ــتهداف تجمعات ملرتزقة  ــكري أنه تم اس وأكد مصدر عس
ــف املدفعية موقعة  ــل بعدد من قذائ ــكر كوف العدوان يف معس

قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــعبية  ــدة القناصة بالجيش واللجان الش ــا قنصت وح كم
ــعودي يف  ــدوان األمريكي الس ــة الع ــة من مرتزق ــس خمس أم

مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع خمسة من املرتزقة 

يف عمليات قنص متفرقة بمديرية رصواح.

زلزال زلزال ٢٢ يعصف بتجمعات المرتزقة في خب والشعف  يعصف بتجمعات المرتزقة في خب والشعف 
ومهاجمة مواقعهم في المصلوب ومهاجمة مواقعهم في المصلوب 

تدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في صرواح ودك تجمعاتهم بمعسكر كوفل تدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في صرواح ودك تجمعاتهم بمعسكر كوفل 

عمليات نوعية تثخن جراح مرتزقة العدوان في الجوف ومارب عمليات نوعية تثخن جراح مرتزقة العدوان في الجوف ومارب 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  

ذمار/سبأ
ــني املقديش أمس  أكد محافظ ذمار محمد حس
ــة اإلرساع يف تنفيذ مرشوع تعزيز الحكم  عىل أهمي
املحيل الشامل وبناء السالم حتى يلمس املجتمع 

تدخالت املرشوع عىل ارض الواقع.
ــيري  ــة تس ــاع لجن ــه اجتم ــالل ترؤس ــد خ وأك
ــن ال"جي  ــل م ــذه بتموي ــاري تنفي ــرشوع الج امل
ــلطة  ــتعداد الس ــة "برجهوف" اس آي زد" ومنظم
ــهام يف  ــام املرشوع واإلس ــل كافة مه ــة لتذلي املحلي
ــج املعدة من  ــط والربام ــق الخط ــاح مهامه وف إنج

لجنة تسيري املرشوع.
ــغيل  ــهم املرشوع يف تش ولفت إىل أهمية ان يس
ــى  يتبق ــي  والت ــرثة  املتع ــة  التنموي ــاريع  املش
ــهم يف  ــيطة وبما يس ــتكمالها مبالغ مالية بس الس
خدمة املواطنني ويوفر احتياجاتهم من الخدمات 

العامة.
ــد قدم  ــه ق ــد الفقي ــرشوع حام ــق امل وكان منس
ــهم يف تلبية بعض  ــن املرشوع الذي سيس رشحا ع
ــم واملياه  ــة والتعلي ــاالت الصح ــات يف مج املتطلب

ــول الدعم  ــيش، وكذا حص ــاء واألمن املعي والكهرب
ــيل وزيادة  ــيع فعالية الحكم املح ــيايس لتوس الس
ــتقرار  ــات وتحقيق االس ــا يف تقديم الخدم قدراته
ودعم الجهات الفاعلة لتقوم بدورها يف االستجابة 
ــية العاجلة والوساطة وحل  لالحتياجات األساس

النزاعات.

ــة  ــة املحلي ــس إدارة املؤسس ــش مجل ــا ناق كم
ــة  ــس برئاس ــار أم ــي بذم ــرصف الصح ــاه وال للمي
ــر أداء  ــديش، تقاري ــني املق ــد حس ــظ محم املحاف
ــذة وقيد  ــاريع املنف ــام املايض واملش ــة للع املؤسس

التنفيذ والخطط املستقبلية للمؤسسة.
ــرضه وكيل املحافظة  وخالل االجتماع الذي ح

ــديش أهمية  ــظ املق ــد املحاف ــارون. . أك ــن ه محس
ــة وبما  ــاء بأداء املؤسس ــة الجهود لالرتق مضاعف

يسهم يف توفري احتياجات املواطنني من املياه.
ــرادات وتفعيل  ــدد عىل أهمية تحصيل اإلي وش
دور إدارات املناطق يف عملية التحصيل للمديونية 
ــب املناطق  ــة، وكذا توزيع املوظفني بحس والصيان
ــرتكني  ــذا تفعيل الرقابة وتركيب العدادات للمش وك

بما يضمن الحد من الفاقد.
ــني  للمنقطع ــذار  إن ــه  توجي ــاع  االجتم ــر  وأق
ــهم  بالعودة إىل أعمالهم وتوزيعهم ميدانيا بما يس
ــة ومنع  ــاألداء وإنجاح مهام املؤسس ــاء ب يف االرتق

التعاقد الجديد.
ــة املهندس طه الهندي  وكان مدير فرع املؤسس
ــة وحجم  ــن أداء املؤسس ــتعرض تقريراً ع ــد اس ق
ــار و195 مليوناً و790  ــت ملي ــة والتي بلغ املديوني
ــاري  والج ــذة  املنف ــاريع  املش ــذا  وك ــال،  ري ــف  أل

تنفيذها.
ــة العميد  ــر أمن املحافظ ــرض االجتماع مدي ح

أحمد ادريس.

محافظ ذمار يؤكد أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروع تعزيز الحكم المحليمحافظ ذمار يؤكد أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروع تعزيز الحكم المحلي
مناقشة تقارير أداء مؤسسة المياه:مناقشة تقارير أداء مؤسسة المياه:

نفط ــل  ــي ــرم ب ــــف  أل نفط"  ــل  ــي ــرم ب ــــف  أل  "٢٠٠٢٠٠" ـــاج  ـــت إن ــل  ــاب ــق م يـــومـــيـــًا  ــــاء  م ــل  ــي ــرم ب ــي  ــون ــي ــل م ــــــدار  "إه ـــاج  ـــت إن ــل  ــاب ــق م يـــومـــيـــًا  ــــاء  م ــل  ــي ــرم ب ــي  ــون ــي ــل م ــــــدار  إه

الرئيس الصماد

ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  كما بعث رئيس مجلس ال
ــورى املناضل  ــس الش ــب رئيس مجل ــاة نائ ــاة يف وف ــزاء ومواس ــة ع برقي
ــار الذي وافاه األجل أمس عن عمر ناهز  ــدوي عبد الله بن صالح الب الوح

الـ 72 عاما بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لنجل 

الفقيد صالح وإخوانه وبقية أفراد األرسة وكافة آل البار، بهذا املصاب.
ــار العمل الوطني النضايل ضد  ونوه بمناقب الفقيد البار وأدواره يف مس
املستعمر الربيطاني وكذا الدفاع عن الثورة اليمنية والجمهورية والوحدة 

واالنتصار لقيمها وأهدافها الوطنية واإلنسانية واالجتماعية .
ــة بالعطاء والتميز يف مختلف  ــرية الفقيد العملية الحافل ولفت إىل مس
ــالل حياته املهنية آخرها نائبا  ــغلها خ املواقع واملناصب القيادية التي ش

لرئيس مجلس الشورى.

ــن رجاله  ــار، واحدا م ــرس برحيل الب ــوزراء أن الوطن خ ــس ال ــد رئي وأك
ــن، كما فقد  ــد وروحهم املحبة لآلخري ــن بفكرهم املتق ــني واملتميزي املخلص
شخصية سياسية ظلت تعمل بصمت يف خدمة وطنها يف مختلف املراحل 

واملنعطفات التي مر بها الشعب اليمني منذ أكرث من خمسة عقود.
ــع الرحمة واملغفرة  ــبحانه وتعاىل أن يتغمده بواس ــل إىل املوىل س وابته

وأن يسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

(حقوق اإلنسان)

ــني اآلمنني يف منازلهم  ــتهداف طريان العدوان للمدني ــرب البيان اس واعت
ــال يف محافظات عمران,  ــاء و األطف ــم وقتله األبرياء من النس وتجمعاته
ــة انتهاكا  ــم خالل الفرتة املاضي ــدة وتدمري ممتلكاته ــدة ,تعز ,الحدي صع
ــاني والقانون الدويل  ــية للقانون الدويل اإلنس ــني والقواعد األساس للقوان

لحقوق اإلنسان
ــؤولية استمرار تلك  وحّمل البيان األمم املتحدة وأجهزتها املعنية مس
ــآت املدنية الخدمية  ــىل املدنيني واملنش ــة تبعاتها وآثارها ع ــم وكاف الجرائ
ــاً التفاقيات  ــة الدولية وفق ــمولة بالحماي ــآت املش ــة الفئات واملنش خاص

جنيف األربع والربوتوكولني امللحقني بها.
ــدويل ، محمال دول  ــوزارة الصمت املقيت للمجتمع ال ــتنكر بيان ال واس
ــؤولية القانونية  ــعودية واإلمارات املس تحالف العدوان ويف مقدمتهم الس

والجنائية عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق املدنيني يف اليمن
نائب رئيس

فيما أكد وزير االتصاالت عىل حرص الوزارة وكافة منتسبي االتصاالت 
ــرض له هذا القطاع من  ــاء بكافة الخدمات، رغم ما يتع ــد عىل االرتق والربي
ــات االتصاالت من  ــتمر للبنية التحتية وملحط ــري ممنهج وقصف مس تدم

قبل تحالف العدوان.
ــاالت الحكومية  ــاع االتص ــات قط ــوزارة ومؤسس ــتمرار ال ــا أكد اس كم
ــتمرارها  ــة يف تقديم خدمات االتصاالت والعمل بوترية عالية الس والخاص
ــعب اليمني.. الفتا إىل أن االتصاالت  ملختلف القطاعات وجميع أبناء الش

من الحقوق املكفولة للمواطنني يف جميع املواثيق الدولية.
مصدر أمني

وبنّي املصدر أن زعيم العصابة قام بتفجري قنبلة صوتية لم يسفر عنها 
ــل مع املوقف وتمكنوا  ــاً إىل أن رجال األمن قاموا بالتعام ــات.. الفت أي إصاب
ــة يف الرجل اليمنى  ــا بعد إصابته بطلقة ناري ــن ضبط العصابة وزعيمه م
ونفذت إىل اليرسى وتم إسعافه وحجز بقية املتهمني الستكمال اإلجراءات.
ــري انتحاري أو  ــه البعض من تفج ــة ما يتداول ــد املصدر عدم صح وأك

غريه.
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