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تعز / سبأ
ــالم  اإلع ــام  ع ــر  مدي ــب  نائ ــى  نف
ــي مزاعم  ــز ماجد الربكان ــة تع بمحافظ
ــن  ع ــدوان  للع ــة  تابع ــالم  إع ــائل  وس
ــات عدة  ــة تقدم يف جبه ــراز املرتزق إح

باملحافظة.
ــبأ)  ــال الربكاني يف ترصيح لـ(س وق
ــائل  الوس ــت  أعلن ــي  الت ــق  املناط "إن 
ــن تقدم  ــة للعدوان ع ــة التابع اإلعالمي
ــدور فيها  ــاس ت ــا ، مناطق يف األس فيه
ــة العدوان  ــتباكات ولم يحرز مرتزق اش

أي تقدم ".
وسِخر من ترصيحات املرتزق صادق 
رسحان قائد ما يسمى لواء 22 ميكا من 
ــان أصبحت  ــرص والحوب ــة الق أن جول
ــكرية.. الفتا إىل  ــات عس ــة عملي منطق
ــية  ــك يأتي يف إطار الحرب النفس أن ذل
ــدى املواطنني  ــة إثارة الخوف ل ومحاول
ــاً يف املناطق التي تنعم باألمن  خصوص
ــي  الت ــق  املناط ــالف  بخ ــتقرار  واالس
ــة والتي تتعرض  ــيطر عليها املرتزق يس
ــرض  وف ــزاز  واالبت ــل  القت ــات  لعملي

اإلتاوات.
ــبه  ــا يجري أش ــي أن م ــد الربكان وأك

ــدوان مع  ــة الع ــا مرتزق ــة يعقده بصفق
ــيادهم مقابل املال املدنس وتتزامن  أس
مع ظروف ومتغريات سياسية يحاولون 
ــب  ــق بعض املكاس ــا تحقي ــن خالله م
الهشة عىل حساب تعز ودماء أبنائها.

ــم وتوفري  ــن يقوم بدع ــد أن م كما أك
ــب  والنه ــل  القت ــات  لعصاب ــاء  الغط
ــة ال  ــكينة العام ــالق الس ــزاز وإق واالبت

يحق له الحديث باسم تعز وأبنائها.
ــان  واللج ــش  الجي أن  إىل  ــار  وأش
ــة  عملي األول  ــس  أم ــذوا  نف ــعبية  الش
نوعية يف جبهة الصلو أوقعت العرشات 
ــح..  ــل وجري ــني قتي ــا ب ــة م ــن املرتزق م
ــرب التاريخ  ــيا ع ــال" ال يوجد مليش وق
ــرتخص دماء  باعت وطنها ودينها وتس

أتباعها مثل قيادات املرتزقة يف تعز".
ــدم  ــز إىل ع ــاء تع ــي أبن ــه الربكان ونب
ــي مع تلك املزاعم التي تروجها  التعاط
ــة للعدوان  التابع ــة  ــائل اإلعالمي الوس
ــون  يحاول ــم  أنه إىل  ــاً  الفت ــه..  وأدوات
ــي  الت ــرية  الكب ــائر  الخس ــض  تعوي
ــاعات  يتلقونها يف امليدان بإطالق اإلش
ــل  التواص ــات  منص ــرب  ع ــات  والدعاي

االجتماعي.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

• قصف مدفعي عىل:
– تجمعات للجنود السعوديني يف موقع القرن

– تجمعات للجنود السعوديني يف الرمضة
ــن يف قريتي  ــعوديني آخري ــص 3 جنود س • قن

حامضة وقمر
ــكرية سعودية تحمل معدل  • إعطاب آلية عس

رشاش يف قرية حامضة
ــة الخزان بقرية  ــعودي يف تب • قنص جندي س

قوى
• قنص جندي سعودي يف موقع الفريضة

ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  •
تجمعات للجنود السعوديني يف جبل قيس وموقع 

الحسكول
ــا وعدد  ــة من صورايخ الكاتيوش • إطالق صلي
ــات  ــات آللي ــىل تجمع ــة ع ــف املدفعي ــن القذائ م

الجيش السعوي خلف املعطن
نجران:

• قصف مدفعي عىل تجمعات مرتزقة الجيش 
السعودي يف صحراء البقع وقبالة معسكر البقع

ــعودي واملرتزقة يف  ــش الس ــرس زحف للجي • ك
موقع السديس وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــتهداف مدفعي يف  ــعودية باس • تدمري دبابة س

موقع السديس
ــتهدف تجمعات مرتزقة  ــالح املدفعية يس • س
ــة  وقبال ــع  البق ــراء  صح يف  ــعودي  الس ــش  الجي

معسكر البقع
ــات  تجمع ــىل  ع ــزال_2  زل ــاروخ  ص ــالق  إط  •

للجنود السعوديني يف موقع السديس
ــا عىل  ــن صواريخ الكاتيوش ــة م ــالق صلي • إط

تجمعات للجنود السعوديني يف نهوقة
ــود  للجن ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  •

السعوديني يف املخروق والرشفة
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــة جبال عليب  ــراء البقع وقبال ــعودي يف صح الس

بقذائف املدفعية

الخميس 2018/2/1       

مارب:
ــتياً  • القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليس
ــش“ التابع  ــكر ”أم الري ــوع قاهر_M2 عىل معس ن

لقوى العدوان
ــات للمرتزقة  ــىل تجمع ــف صاروخي ع • قص
ــان تتصاعد من  ــدة الدخ ــاس واعم ــكر م يف معس

املعسكر
• قنص 6 من املرتزقة يف جبهة رصواح

تعز:
ــاه جبل املنعم  ــار زحف للمرتزقة باتج • انكس

والتبة السوداء يف جبهة الضباب
ــني وتدمري  ــرح العديد من املنافق ــرصع وج • م
ــزة أثناء التصدي ملحاوالت زحف يف  دبابة يف املنت

الضباب
ــة وإنقالب  ــة بقذائف املدفعي ــاب مدرع • إعط
ــارات املنافقني يف  ــا بعد انكس ــرى أثناء هروبه أخ

جبهة الضباب
• مرصع كل من:

– القيادي املرتزق صهيب فاروق الجعفري
– القيادي املرتزق محمد عبدالكريم الشدادي

– املرتزق ذاكر العامري يف جبهة الصلو
ــة  ــة للمرتزق ــكرية تابع ــة عس ــراق مدرع • إح

بصاروخ موجه يف الضباب
ــات  ــىل تجمع ــزال_1 ع زل ــاروخ  ــالق ص إط  •

للمرتزقة يف الضباب
• مرصع القيادي املرتزق حمزة عبدالله سعيد 

قائد املخاليف يف الجبهة الرشقية
ميدي:

ــة  ــات للمرتزق ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع • قص
شمال صحراء ميدي

ــارة تجمعات  ــتهدف بغ ــريان العدوان يس • ط
ــقوط قتىل  ــدي وس ــراء مي ــمال صح ــة ش للمرتزق

وجرحى يف صفوفهم
الجوف:

ــادي املرتزق/ يحيى صالح فهاد  • مرصع القي
ــالح يف جبهة  ــزب االص ــادي يف ح ــيس القي العمل

اليتمة
ــتهدف  يس ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــمة بمديرية  ــات للمرتزقة يف منطقة املهاش تجمع

خب والشعف
ــمة  ــة املهاش ــة يف منطق ــن املرتزق ــص 4 م • قن

بمديرية خب والشعف

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
- غارة عىل منطقة البقع بمديرية كتاف

- غارتان عىل منطقة العطفني بمديرية كتاف
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
رازح  ــة  مديري ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  يس

الحدودية
- قصف صاروخي سعودي يستهدف مديرية 

منبه الحدودية ومدينة جاوي بمديرية مجز
ــة حيدان  ــة مران بمديري ــان عىل منطق - غارت

وعىل مديرية ساقني
صنعاء :

- 5 غارات عىل قاعدة الديلمي
الحديدة :

- 4 غارات عىل الطريق العام بمديرية حيس
تعز :

ــن يف مديرية  ــة دواج ــتهدف مزرع ــارة تس - غ
الصلو

- غارتان عىل جبل املنعم بالضباب
حجة :

- 19 غارة عىل مديريتي حرض وميدي
عمران :

- 4 غارات عىل مديرية حرف سفيان
الجوف :

- غارة عىل املهاشمة بمديرية خب والشعف
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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كرس أبطال الجيش واللجان 
ــعبية أمس زحفني ملرتزقة  الش
العدوان السعودي يف بري باشا 

وعصيفرة بمحافظة تعز.
ـــ  ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــبأ) م (س
من املرتزقة يف كرس زحفني لهم 

يف بري باشا وعصيفرة.
ــش  الجي ــال  أبط ــذ  نف ــا  كم
واللجان الشعبية أمس عملية 
ــع مرتزقة  ــىل مواق ــة ع هجومي
ــعودي يف حيفان  العدوان الس

بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري مرصع 
ــن املرتزقة يف  ــدد م ــة ع وإصاب
ــش واللجان عىل  ــوم للجي هج
ــان  عمق ــل  جب يف  ــم  مواقعه

بحيفان .
ــاً  أيض ــز  تع ــة  محافظ ويف 
ــش  الجي ــال  أبط ــدى  تص
ــة  مرتزق ــف  لزح ــان  واللج
ــل املنعم  ــاه جب ــدوان باتج الع
ــة  جبه يف  ــوداء  الس ــة  والتب
ــدة  ــتمر ع ــذي اس ــاب ال الضب
ــن مرصع  ــفر ع ــاعات ، وأس س
ــة  املرتزق ــن  م ــد  العدي ــرح  وج

وتدمري دبابة يف املنتزه.

ــة تابعة  ــاب مدرع ــم إعط وت
ــة وانقالب أخرى أثناء  للمرتزق
يف  ــاراتهم  انكس ــد  بع ــا  هروبه

جبهة الضباب .
الصاروخية  ــوة  الق وأطلقت 
ــزال1 عىل تجمعات  صاروخ زل
ــة  الضباب  ــة يف منطق للمرتزق
ــكرية  ، و تم إحراق مدرعة عس
ــاروخ موجه يف  ــة لهم بص تابع

املنطقة نفسها.

ــرصع  م إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــب  صهي ــني  املرتزق ــني  القيادي
ــد  ومحم ــري  الجعف ــاروق  ف
عبدالكريم الشدادي، واملرتزق 
ــريان الجيش  العامري بن ذاكر 
ــة  ــعبية يف جبه ــان الش واللج
ــي القيادي  ــو، يف حني لق الصل
ــعيد  ــزق حمزه عبدالله س املرت
يف  ــه  مرصع ــاليف  املخ ــد  قائ

الجبهة الرشقية باملحافظة.

الجوف-سبأ
ــهد مواطن وأصيب ثالثة آخرون أمس بغارة  استش
لطريان العدوان السعودي األمريكي استهدفت مخيما 

للبدو بمديرية برط املرايش محافظة الجوف.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ(سبأ) أن طريان 
ــعدة الفرجة  ــتهدف أرسة املواطن ناجي س العدوان اس
بمنطقة أسحر، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 

ثالثة آخرين واحرتاق الخيام.
ــتهداف  ــدوان يف اس ــان الع ــدر إمع ــتنكر املص واس
ــم يف ظل صمت دويل  ــم ومصادر رزقه ــني ومنازله املدني

مخجل ومعيب.
ــريان العدوان  ــس بغارة لط ــب مواطنان أم كما أصي
ــتهدفت الطريق العام املؤدي  ــعودي األمريكي اس الس

إىل مديرية رازح بمحافظة صعدة.
أن  ــبأ)  لـ(س ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــي (45عاماً) و  ــالح الرازح ــل ص ــالم مقب ــني س املواطن
ــم الرازحي (28عاماً) أصيبا  محمد أحمد حسني قاس
ــدوان عىل الطريق  ــارة لطريان الع ــروح بليغة إثر غ بج

العام املؤدي إىل مديرية رازح.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عىل  وأش
ــىل مديرية  ــدان ، وأخرى ع ــران بمديرية حي منطقة م

ساقني خلفت أرضاراً مادية.
ــي كثف  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع وكان ط
ــاعة  غاراته عىل محافظات الجمهورية خالل الـ 24 س
ــبع محافظات  ــىل س ــن 41 غارة ع ــث ش ــة، حي املاضي

مخلفاً تدمرياً كبرياً يف املمتلكات العامة والخاصة.
ونقلت  (سبأ) عن مصدر عسكري قوله  أن الطريان 
ــىل منطقة  ــع وغارتني ع ــة البق ــىل منطق ــارة ع ــن غ ش
العطفني بمديرية كتاف محافظة صعدة، وغارتني عىل 

منطقة مران بمديرية حيدان ومديرية ساقني.

ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ ــتهدف قص واس
ــه  ــة منب ــة رازح و مديري ــن مديري ــة م ــق متفرق مناط

الحدودية ومدينة جاوي بمديرية مجز.
ــن خمس  ــريان العدوان ش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة صنعاء و أربع  ــىل قاعدة الديلمي بالعاصم غارات ع
ــام بمديرية حيس يف محافظة  ــارات عىل الطريق الع غ
ــدي  ــرض ومي ــي ح ــىل مديريت ــارة ع ــدة و19 غ الحدي

بمحافظة حجة.
ــة دواجن يف  ــارة عىل مزرع ــن طريان العدوان غ وش
ــل املنعم بالضباب يف  ــة الصلو و غارتني عىل جب مديري

محافظة تعز.
ــارات عىل  ــع غ ــن أرب ــريان ش ــدر أن الط ــر املص وذك
ــران و غارة عىل  ــفيان بمحافظة عم ــرف س ــة ح مديري

املهاشمة بمديرية خب والشعف يف محافظة الجوف.
ــهد وأصيب ثالثة مواطنني بغارة لطريان  كما استش
ــتهدفت  اس ــم  الغاش ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

مديرية غمر بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية 
ــىل الخط العام  ــن غارة ع ــبأ) أن طريان العدوان ش (س
ــهاد مواطنني اثنني  ــا أدى إىل استش ــر، م ــة غم بمديري

وإصابة آخر .
الطريان يستهدف سويق السريب واملهاذر بصعدة

استشهد مواطن وأصيب مواطن آخر يف أربع غارات 
لطريان العدوان السعودي األمريكي استهدفت سوقي 

الرسبي واملهاذر والخط العام بمحافظة صعدة.
ــبأ) أن طريان  ــي بصعدة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض
ــم  املزدح ــي  الرسب ــوق  س ــىل  ع ــارة  غ ــن  ش ــدوان  الع
ــهاد مواطن وترضر عدد  ــوقني ما أدى إىل استش باملتس

من السيارات.
ــن  ــم ش ــار املصدر إىل أن طريان العدوان الغاش وأش
ــروة، وغارة أخرى  ــام بمنطقة ف ــني عىل الخط الع غارت
ــاذر أدت إىل إصابة  ــوق امله ــالت تجارية يف س عىل مح
ــيارات  ــالت املواطنني التجارية وس ــن وترضر مح مواط

أخرى .

الثورة / سبأ / محافظات
ــهدت عدد من محافظات الجمهورية يوم أمس الجمعة عدداً  ش

من الفعاليات وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــهداء وزيارات  ــور للش ــارض ص ــات مع ــذه الفعالي ــت ه  وتضمن
ــهداء باإلضافة إىل توزيع معونات غذائية ومالية  ميدانية ألرس الش
ألرس الشهداء وغريها من الفعاليات واألنشطة إلبراز هذه املناسبة.
ــيايس هدايا  ويف هذا الصدد قدم جهازا األمن القومي واألمن الس
ــبة  ــهداء بمناس ــاً تذكارية لعدد من أرس الش ــة ودروع ــغ مالي ومبال

الذكرى السنوية للشهيد.
ــرب جرفان  ــواء عبدال ــن القومي الل ــازي األم ــا جه وتكفل رئيس
ــيايس اللواء عبد القادر الشامي برعاية 200 أرسة شهيد  واألمن الس

خالل عام 2018م.
ــبيل الدفاع عن الوطن وأمنه  ــهداء يف س ــادا بتضحيات الش وأش
ــتهدف  ــال مخططاته التي تس ــتقراره ومواجهة العدوان وإفش واس

اليمن أرضا وإنسانا.
ــدر ومعه وكيل  ــت فيصل أحمد حي ــظ املحوي ــك زار محاف إىل ذل
ــهداء  ــدداً من أرس وذوي الش ــم رشف الدين ع ــة عبد الكري املحافظ

بمديرية شبام كوكبان.
ــس أوضاعهم  ــهداء وتلم ــظ حيدر أحوال أرس الش ــد املحاف وتفق
ــهيد .. مؤكدا  ــنوية للش ــم ضمن فعاليات الذكرى الس واحتياجاته
ــهداء الذين  ــة باملحافظة بأرس الش ــلطة املحلي اهتمام الدولة والس

قدموا أرواحهم يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــط اهتمام  ــيظلون مح ــهداء والجرحى س ــد أن أرس الش ــا أك كم

ــهداء يف مختلف جبهات  ــات الش ــا وتقديرا بتضحي ــة، عرفان ورعاي
الرشف والبطولة ملواجهة العدوان ومخططاته.

ــارة محافظ املحويت  ــهداء عن امتنانها لزي ــا عربت أرس الش فيم
ــة إىل أن هذه الزيارة لها أثر كبري  ــلطة املحلية لهم .. الفت وقيادة الس
ــهداء  ــلطة املحلية بأرس الش ــىل اهتمام الس ــهم وتأكيدا ع يف نفوس

ورعايتهم .

ــني  ــدر اطمأن عىل صحة فضيلة العالمة حس ــظ حي وكان املحاف
ــان التاريخية ..  ــبام كوكب ــن بمدينة ش ــم رشف الدي ــيل عبدالكري ع

متمنيا له طول العمر والشفاء العاجل .
ــوض أمس  ــد جابر ع ــدة محم ــظ صع ــح محاف ــدة افتت ويف صع

معرض صور الشهداء "رفقاء األنبياء" باملحافظة.
ويف االفتتاح الذي حرضه عدد من وكالء املحافظة والشخصيات 

ــني .. أكد املحافظ عوض  ــة واالجتماعية وجمع من املواطن العلمائي
ــزة والكرامة  ــاء الع ــيد بن ــهداء وعطائهم الذي ش ــة الش ــىل عظم ع

والحرية للشعب اليمني.
وأشاد املحافظ والزائرون باألعمال والتصاميم الفنية يف املعرض 
ــهداء منذ الحرب األوىل حتى  ــذي احتوى عىل آالف من صور الش ال
ــف بشاعة العدوان  ــكييل يكش اليوم، باإلضافة إىل معرض فني وتش

الغاشم وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية .
ــتمرار  ــور رغم اس ــىل معرض الص ــن املواطنني ع ــدد م ــد ع وتواف
ــن اعتزازهم  ــورد تعبرياً ع ــع أكاليل ال ــدوان لوض ــق طريان الع تحلي

بالشهداء وتضحياتهم.
ــن علوان  ــل أول محافظة مأرب محمد محس ــه زار وكي ــن جانب م
ــان ومدير مكتب  ــر مديرية حريب القراميش صادق هيس ومعه مدي
ــان أمس أرس الشهداء يف املديرية ضمن فعاليات  الثقافة صقر هيس

الذكرى السنوية للشهيد.
ــهداء  ــة الش ــىل عظم ــارات ع ــالل الزي ــوان خ ــل عل ــد الوكي وأك
ــتقالله ..  ــيادته واس ــاع عن الوطن وس ــبيل الدف ــم يف س وتضحياته

مشيدا بمعنويات أرس الشهداء.
ــام وفاًء  ــيحظون بالرعاية واالهتم ــهداء س ــد أن أرس الش ــا أك كم

وعرفانا بتضحياتهم .
ــة وعينية ألرس  ــر املديرية هدايا رمزي ــل علوان ومدي ــدم الوكي وق

الشهداء.

كسر زحوفات لمرتزقة العدوان ومهاجمة مواقعهم في تعزكسر زحوفات لمرتزقة العدوان ومهاجمة مواقعهم في تعز ٤١٤١ غارة على سبع محافظات تخلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات العامة والخاصة  غارة على سبع محافظات تخلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات العامة والخاصة 

ــالث  ث ــة  الجوي ــات  الدفاع ــقطت  أس  
ــعودي  الس ــدوان  للع ــة  تابع ــرات  طائ
ــش واللجان  ــر الجي ــا دم ــي، فيم األمريك
ــت  ــكرية وأطلق ــة عس ــعبية 189 آلي الش
ــخ  صواري ــعة  تس ــة  الصاروخي ــوة  الق
ــتية عىل تجمعات العدو ومرتزقته  باليس

خالل شهر يناير املايض.
ــالم  اإلع ــن  ع ــادر  ص ــر  تقري ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط أن  ــي   الحرب
ــرية عىل  ــارات كب ــوا انتص ــعبية حقق الش
ــائر  قوى العدوان واملرتزقة وكبدوهم خس

فادحة يف األرواح والعتاد.
ــة  ــات الجوي ــر أن الدفاع ــر التقري وذك
ــدو  تورني ــراز  ط ــن  م ــرة  طائ ــقطت  أس
ــتطالع كما  ــع وطائرة اس ــة الصن بريطاني
ــهر يناير  ــرة إف 15 خالل ش أصابت طائ
ــش  بالجي ــة  القناص ــدة  وح أن  ــاً  مبين  ..

ــاً  ــت 72 جندي ــعبية قنص الش ــان  واللج
سعودياً و174 مرتزقاً.

ــة  ــري 27 مدرع ــم تدم ــه ت ــت إىل أن ولف
ــة مختلفة للعدو  ــالث دبابات و159 آلي وث
ــف الجبهات، وإحراق  ــه يف مختل ومرتزقت

أربعة مخازن للسالح .
ــار التقرير إىل أن الجيش واللجان  وأش
ــها 70  ــذوا خالل الفرتة نفس ــعبية نف الش
عملية هجومية وتمكنوا من كرس 84 زحفاً 

لقوى الغزو واملرتزقة.
ــوة  الق ــإن  ف ــر  التقري ــب  وبحس
ــخ  صواري ــعة  تس ــت  أطلق ــة  الصاروخي
ــتية عىل تجمعات العدو ومرتزقته  باليس
ــة صواريخ قاهر m2 وصاروخ  منها خمس
ــرى قصرية  ــة صواريخ أخ ــركان 2 وثالث ب

املدى.
ــة 173  ــوة الصاروخي ــت الق ــا أطلق كم

ــع توزعت  ــاً ومحيل الصن ــاً عادي صاروخ
ــعة  تس ــا،  كاتيوش ــاروخ  ص  156 ــىل  ع
ــة من نوع زلزال  صواريخ زلزال2 ، و خمس
ــة ، وصاروخ غراد  ــي الرصخ 1 ، و صاروخ

واحد .
ــش  الجي ــة  قناص ــاد  اصط ــك  ذل إىل 
ــعودياً  ــعبية  254 جندياً س واللجان الش
ــهر  ــاً يف عمليات مختلفة خالل ش ومرتزق

يناير 2018م.
ــة  اليمني ــة  الصحاف ــة  وكال ــدت  ورص
ــا الجيش  ــي نفذه ــص الت ــات القن عملي
ــت 254  ــرصم والتي بلغ ــر املن ــالل يناي خ
عملية منها 73 عملية يف جبهات الحدود 

و183 عملية بجبهات الداخل.
حيث تم قنص 59 جندياً سعودياً و 14 
ــدود ، فيما  ــاً يف معارك جبهات الح مرتزق

تم قنص 183 مرتزقاً يف جبهات الداخل.

إسقاط إسقاط ٣٣ طائرات وتدمير  طائرات وتدمير ١٨٩١٨٩ آلية عسكرية للعدوان وقنص  آلية عسكرية للعدوان وقنص ٢٥٤٢٥٤ جنديا سعوديا ومرتزقا  جنديا سعوديا ومرتزقا 
حصاد يناير حصاد يناير ٢٠١٨٢٠١٨م:م:

خسائر فادحة يتجرعها الغزاة خسائر فادحة يتجرعها الغزاة  استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٦٦ مواطنين إثر غارات على مخيم للبدو في الجوف والطريق العام برازح بصعدة  مواطنين إثر غارات على مخيم للبدو في الجوف والطريق العام برازح بصعدة 

جهازا األمن القومي والسياسي يتكفالن برعاية جهازا األمن القومي والسياسي يتكفالن برعاية ٢٠٠٢٠٠ من أسر الشهداء من أسر الشهداء
فعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد في مختلف محافظات الجمهوريةفعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد في مختلف محافظات الجمهورية

ــوارد  للم ــة  العام ــة  الهيئ ــت  نظم
ــس األول بصنعاء بالتعاون  املائية أم
ــة عمل  ــف، ورش مع منظمة اليونيس
ــن  الراه ــع  الوض ــل  بتحلي ــة  خاص
ــرشوع  م ــار  إط يف  ــك  وذل ــة،  للهيئ
ــيس للهيئة وفروعها يف  التقييم املؤس

املحافظات.
ــل  ــار وكي ــة أش ــاح الورش ويف افتت
وزارة املياه والبيئة عبدالغني املداني 
ــبها الورشة يف  إىل األهمية التي تكتس
ــتوى األداء وتطوير العمل  تقييم مس
ــط وبرامج  ــاء بخط ــيس لالرتق املؤس
ــة للموارد للمائية.. الفتا  الهيئة العام
ــتنظم  ــة س ــاه والبيئ إىل أن وزارة املي
ــع  جمي ــمل  لتش ــة  مماثل ــات  فعالي

الهيئات واملؤسسات التابعة لها.
أن  إىل  ــي  املدان ــل  الوكي ــار  وأش
ــري  ــياق التحض ــي يف س ــة تأت الورش
للعديد من األنشطة والفعاليات التي 
ــة بأمانة  ــروع الهيئ ــارك فيها ف ستش
ــة  ــات الجمهوري ــة ومحافظ العاصم
ــودة يف  ــي التطلعات املنش ــا يلب وبم
ــر الربامج الخاصة بإدارة املوارد  تطوي

وتحقيق االستدامة املائية.

ــاه  املي وزارة  أول  ــل  وكي ــرق  وتط
ــؤوليات املناطة  لعدد من املهام واملس
ــددا بهذا  ــة، مش ــوارد املائي ــة امل بهيئ
ــل الجهود ملنع  ــوص عىل تكام الخص
ــن  ــكله م ــا يش ــوائي مل ــر العش الحف
ــورة عىل األحواض املائية نتيجة  خط
ــزون املياه  ــم ملخ ــتنزاف املتعاظ االس

الجوفية .
ــتفادة  ــاركني عىل االس ــث املش وح
ــة وبما  ــاور الورش ــن مح ــوى م القص

ــوة يف تطوير  ــداف املرج ــق األه يحق
ــدرات والكفاءات العملية لقيادات  الق

وكوادر الهيئة.
ــة العامة  ــار رئيس الهيئ بدوره أش
ــادي  ه ــدس  املهن ــة  املائي ــوارد  للم
ــياق  ــة تأتي يف س قريعة إىل أن الورش
ــاه والبيئة  ــادة وزارة املي ــات قي توجه
ــيس وتطويره بما  لتقييم العمل املؤس
ــهدها  يتواكب مع التطورات التي تش

اإلدارة املائية عىل مستوى املنطقة.

ــدف  ــة ته ــة أن الورش ــني قريع وب
ــيس للهيئة  ــع املؤس ــم الوض إىل تقيي
وفروعها وتحديد الدعم الفني واملايل 
ــدرات .. مؤكدا أن مخرجات  وبناء الق
ــكل مبارش يف  ــهم وبش ــة ستس الورش

تطوير آلية العمل يف الهيئة.
ــادات  ــن قي ــاركا م ــش 20 مش وناق
ــة  املائي ــوارد  للم ــة  العام ــة  الهيئ
ــاور  املح ــة  الورش ــات  جلس ــالل  خ
ــة  ومنهجي ــة  آلي ــا  تضمنته ــي  الت
ــة وفروعها  ــيس للهيئ ــم املؤس التقيي
ــمل التقييم  ــي تش ــات والت باملحافظ
ــي والترشيعي ويف  ــال القانون يف املج
ويف  ــي  والتنظيم اإلداري  ــال  املج

الجوانب املالية والفنية والتقنية.
ــاركون الخطة  ــتعرض املش كما اس
ــة  للهيئ ــيس  املؤس ــم  للتقيي ــة  العام
ــة عمل  ــيتم إقرارها يف ورش ــي س والت
ــدء يف آلية  ــم املانحني للب ــة تض قادم

التنفيذ.
ــل وزارة املياه  ــاح وكي ــرض االفتت ح
ــه  عبدالل ــة  املالي ــؤون  للش ــة  والبيئ

الهادي.

ورشة عمل حول التقييم المؤسسي للهيئة العامة ورشة عمل حول التقييم المؤسسي للهيئة العامة 
للموارد المائية وفروعهاللموارد المائية وفروعها


