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صنعاء / سبأ
ــود محمد  ــة حم ــني العاصم ــش أم  ناق
ــه أمس مدير برامح مكتب  عباد خالل لقائ
ــاريع محمد  ــدة لخدمات املش ــم املتح األم
ــاون يف  ــق والتع ــب التنسي ــلبي، جوان الش

املجاالت الخدمية والتنموية واإلغاثية.
ــاع  األوض ــاع  االجتم ــرض  واستع
ــراء  ج ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــة  اإلنساني
ــار، والتحديات  ــدوان والحص استمرار الع
ــة  ــة والبيئ ــات البلدي ــه قطاع ــي تواج الت

واألشغال واملياه وغريها.
ــة  ــب املتصل ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
ــات التابعة  ــني املنظم ــز التنسيق ب بتعزي
ــاع اإلنسانية  ــاه األوض ــم املتحدة تج لألم
واإلغاثية بأمانة العاصمة، وأهمية توحيد 
ــات  ــن أداء القطاع ــزز م ــا يع ــود بم الجه
ــة وتطوير  ــة والصحي ــة والتنموي الخدمي
ــن  يمك ــا  بم ــة  للعاصم ــة  التحتي ــة  البني
ــي  اإلنسان ــا  دوره أداء  ــن  م ــات  املنظم

بالشكل املطلوب.
ــة، إىل الصعوبات  ــني العاصم ــار أم وأش
ــة العاصمة خاصة  ــي منها أمان التي تعان
ــة اإلمكانيات  ــاع النظافة جراء شح يف قط
ــب العدوان والحصار..  واملوارد املالية بسب
ــف  اليونيس ــة  منظم ــالت  بتدخ ــيدا  مش
يف  ــدة  املتح ــم  لألم ــة  التابع ــات  واملنظم

مختلف مديريات أمانة العاصمة.
ــي  الت ــات  اإلشكالي إىل  ــاد،  عب ــت  ولف
تواجهها السلطة املحلية بأمانة العاصمة 
ــة واملجاالت  ــة والنظاف ــاالت الصح يف مج
ــع تدفق  ــة م ــة خاص ــة واإلنساني الخدمي
ونزوح اآلالف إىل أمانة العاصمة ما يتطلب 
ــالت املنظمات الدولية وتفعيل  تعزيز تدخ

ــة  ــة العاصم ــود أمان ــدة جه ــا ملسان دوره
ــة للمواطنني  ــات املقدم ــرار الخدم الستم

والعمل عىل تحسينها.
ــة العاصمة  ــرض وكيال أمان ــا استع فيم
ــن  املهندس ــاريع  واملش ــال  األشغ ــاع  لقط
ــم  عبدالكري ــدس  واملهن ــع  راص ــد  ولي
ــه قطاع  ــي تواج ــات الت ــي، التحدي الحوث
ــاريع  ــق تنفيذ عدد من مش األشغال وتعي
ــات  بمديري ــوارع  والش ــرق  الط ــة  صيان
ــب االحتياجات الرضورية  األمانة إىل جان
ــة التحتية  ــاريع البني ــا مش ــي تتطلبه الت

للعاصمة.
ــة  ــة واإلنساني ــات الدولي ــا املنظم وحث
ــاريعها  عىل مضاعفة دعمها بتوسيع مش
ــطتها خاصة يف القطاعات الخدمية  وأنش
ــة باألمانة  ــة واإلغاثي ــب اإلنساني والجوان
ــرار  استم ــراء  ج ــاع  األوض ــرتدي  ل ــرا  نظ

العدوان والحصار.
بدوره أكد رئيس صندوق صيانة الطرق 
ــاوي، أن الصندوق  ــس السم ــدس أني املهن

ــر  ــة وتطوي ــاريع صيان ــذ مش ــم وينف يدع
ــة تصل إىل ٣٤ مليار ريال يف  الطرق بتكلف
ــدوق ال يستطيع  ــام.. الفتا إىل أن الصن الع
ــن خمسة  ــاريع بأكرث م ــذ مش ــا تنفي حالي

مليارات ريال.
ــر برامج مكتب األمم  من جانبه أكد مدي
ــاريع، الحرص عىل  املتحدة لخدمات املش
ــاع واملعاناة  ــىل األوض ــالع عن كثب ع االط
ــات بأمانة  ــا مختلف القطاع ــي تمر به الت
العاصمة.. الفتا إىل أنه تم وضع خطط يتم 
دراستها وفقا لرشوط املرشوع واإلمكانيات 

املتاحة.
ــاً ألولويات  ــل وفق ــلبي، العم ــد الش وأك
ومعايري محددة يف مختلف املجاالت سواء 
ــاريع الطرق أو  ــة أو مش ــب النظاف يف جان

إنارة الشوارع وغريها .
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــاء وكي ــرض اللق ح
ــر صندوق  ــر، ومدي ــم الوزي ــد هاش املساع
ــن  م ــدد  وع ــل  مقب ــم  عبدالعلي ــة  النظاف

املعنيني يف األمانة .

عباد: أمانة العاصمة تعاني صعوبات في قطاع عباد: أمانة العاصمة تعاني صعوبات في قطاع 
صعدة /  سبأالنظافة بسبب شحة اإلمكانياتالنظافة بسبب شحة اإلمكانيات

ــدة محمد جابر  ــش محافظ صع  ناق
ــال مدير  ــم بأعم ــس مع القائ ــوض أم ع
ــن  باليم ــة  اإلسالمي ــة  اإلغاث ــج  برنام
إبراهيم حمادي ومنسق برامج التغذية 
ــق مع  ــة التنسي ــون آلي ــن جاكس باليم

السلطة املحلية.
ــرضه ومعه  ــذي ح ــاء ال ــرق اللق وتط
ــاب ومدير  ــح عق ــة صال ــل املحافظ وكي
مكتب التخطيط والتعاون الدويل نارص 
ــة الوطنية  ــرع الهيئ ــاء ف ــان وأعض حرب
ــة ومواجهة  ــؤون اإلنساني لتنسيق الش
ــب املتصلة بتوسيع  الكوارث، إىل الجوان
ــة،  اإلسالمي ــة  اإلغاث ــب  مكت ــطة  أنش
ــات  االحتياج ــم  حج ــىل  ع ــرف  والتع
والتسهيالت التي تقدم لتنفيذ املشاريع 

يف املحافظة.
ــدة  صع أن  ــوض  ع ــظ  املحاف ــد  وأك
ــا كبرية  ــة واحتياجاته ــة منكوب محافظ
ــا تعرضت له من تدمري ممنهج  بحجم م
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال ــل  قب ــن  م

السعودية استهدف كل مقومات الحياة 
فيها.

ولفت إىل أهمية أن تكون هناك نظرة 
ــىل  ــز ع ــة ترك ــن املحافظ ــة ع مستقبلي
املشاريع املستدامة .. مؤكدا تقديم كافة 
ــاريع بما يخدم  التسهيالت لتنفيذ املش

مصلحة املحافظة وأبناءها.
ــر  توف إىل  ــدة  صع ــظ  محاف ــار  وأش
ــع  ــن الوض ــاءات ع ــات واإلحص املعلوم
اإلنساني باملحافظة وبإمكان املنظمات 
ــة الرجوع إىل مكتب التخطيط  اإلنساني
ــا  عليه ــول  للحص ــدويل  ال ــاون  والتع
إىل  ــة  بحاج ــة  املحافظ أن  إىل  ــداً  ..مؤك

مساعدات عاجلة وطارئة.
ــون،  وجاكس ــادي  حم ــد  أك ــا  فيم
ــطة مكتب  ــع أنش ــىل توسي ــرص ع الح
ــم  ــا يت ــة إىل م ــدة إضاف ــة يف صع اإلغاث
ــم ملعالجة عرشة  ــه حاليا من دع تقديم
ــال يف  ــاء واألطف ــن النس ــة م آالف حال

مجال سوء التغذية.
ــب اإلغاثة  ــر مكت ــاء مدي ــرض اللق ح

ــؤول  واملس ــل  املتوك ــن  أيم ــدة  بصع
اإلعالمي سامي جسار ومنسق مرشوع 

التغذية حميد يامي.
ــة صعدة  ــاء بمحافظ ــش لق ــا ناق كم
ــر  ــد جاب ــظ محم ــة املحاف ــس برئاس أم
ــفى  ــة املستش ــس هيئ ــم رئي ــوض ض ع
ــان  قرب ــح  صال ــور  الدكت ــوري  الجمه
ــاف باملحافظة لطف  ومدير مكتب األوق

العواوي، إمكانية بناء مصحة نفسية.
ــل  ــور وكي ــاء بحض ــرض اللق واستع
ــح  صال ــات  الخدم ــؤون  لش ــة  املحافظ
ــع  ــة ملوق ــات الهندسي ــاب، املخطط عق

املصحة.
ــوض الحرص عىل  ــظ ع ــد املحاف وأك
ــاء وبناء مصحة نفسية للتخفيف  إنش
ــن آثار العدوان السعودي األمريكي يف  م

أوساط النساء واملسنني.
ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت ــه  ووج
ــوار مبنى املعاقني  ــر األرضية بج بتسوي

وتخصيصها للمصحة.

مناقشة إمكانية توسيع أنشطة مكتب اإلغاثة مناقشة إمكانية توسيع أنشطة مكتب اإلغاثة 
اإلسالمية بصعدة وبناء مصحة نفسيةاإلسالمية بصعدة وبناء مصحة نفسية

صنعاء / سبأ
ــان  والسك ــة  العام ــة  الصح ــر  وزي ــن  دش  
ــظ ووزير املياه  ــور محمد سالم بن حفي الدكت
ــل الوزير أمس بصنعاء،  والبيئة املهندس نبي
ــع ناموسيات  ــة الثانية من حملة توزي املرحل

عىل املناطق املستهدفة بمحافظة تعز.
ــا الربنامج  ــدف الحملة التي ينفذه وتسته
ــة املالريا خالل الفرتة 10 - 16  الوطني ملكافح
مارس الجاري بالتعاون مع الصندوق العاملي 
ــة  ــا واملنظم ــل واملالري ــدز والس ــة االي ملكافح
ــة  ــب الرون ــات رشع ــرة، مديري ــة للهج الدولي
ــاب، بهدف  ــة وذوب ــوزع والووازعي ــة وم ومقبن

الحد من انتشار أمراض املالريا .
ــاه والبيئة، من  ــع وزيرا الصحة واملي واستم
ــاق السادة  ــور ميث ــام الربنامج الدكت ــر ع مدي
ــادي، إىل إيضاح  ــد اله ــور محم ــه الدكت ونائب

ــع من  ــة املجتم ــة لوقاي ــداف الحمل ــول أه ح
ــبعة  ــرب استخدام الناموسيات املش املالريا ع

باملبيد.
وأشارا إىل أنه يشارك يف تنفيذ الحملة 114 
ــث سيتم توزيع  ــق و228 عامال، حي ــد فري قائ
ــىل 642 ألف شخص يف  ــف ناموسية ع 321 أل

املناطق املستهدفة.
ــة  ــة العام ــر الصح ــد وزي ــني أك ويف التدش
يف  ــات  الناموسي ــع  توزي ــة  أهمي ــان،  والسك
ــر فيها البعوض  ــق التي يتكاث مختلف املناط

خاصة يف موسم تكاثرها.
ــق الحملة عملية  ــت إىل رضورة أن يراف ولف
ــا والوقاية منه وأهمية ردم  توعية حول املالري
ــالق خزانات  ــات وإحكام إغ الربك واملستنقع

املياه والنوافذ واستخدام الشبك عليها.

توزيع ناموسيات على عدد من مديريات تعزتوزيع ناموسيات على عدد من مديريات تعز

صنعاء /سبأ
ــاء أمس برئاسة  ناقش اجتماع بصنع
ــده محمد  ــارة عب ــة والتج ــر الصناع وزي
ــة  ــرص االستثماري ــن الف ــدداً م ــرش، ع ب
ــة اليمنية الدولية  املطروحة ضمن الرشك

لالستثمارات االسرتاتيجية.
واستعرض االجتماع الذي ضم رئيس 
ــة  الصناعي ــة  التجاري ــة  الغرف ــاء  وأعض
ــال  رج ــن  م ــدداً  وع ــة  العاصم ــة  بأمان
ــاريع أبراج املدينة  األعمال، تصاميم مش
السكنية وأبراج املدينة التجارية واكسبو 
ــار واالكتتاب  ــة لالستثم الدويل املطروح

العام يف أمانة العاصمة.

ويف االجتماع أكد وزير الصناعة أهمية 
اضطالع القطاع الخاص بدوره وإسهامه 
ــاريع  يف عملية إعادة اإلعمار وتنفيذ املش
االقتصادية التي من شأنها الدفع بعجلة 

االقتصاد الوطني خالل الفرتة املقبلة.
ــل عىل  ــة ستعم ــت إىل أن الحكوم ولف
ــة املناسبة للقطاع  ــري الظروف والبيئ توف
ــا يضمن  ــال وبم ــال األعم ــاص ورج الخ
أو  ــال  أعم أي  يف  ــة  االستمراري ــق  تحقي

أنشطة اقتصادية واستثمارية.
ــال  ــال األعم ــن رج ــدد م ــد ع ــا أك فيم
ــذ عدد من  ــام يف تنفي ــم اإلسه استعداده

املشاريع االستثمارية والتجارية.

ــظ  املحاف ــة  برئاس ــس  أم إب  ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق  
ــة باملحافظة ومالكي  ــة التمويني ــد صالح، ضم اللجن عبدالواح

محطات الغاز، آلية توزيع وبيع الغاز املنزيل.
ــيل املحافظة أمني  ــني عام مح ــاع بحضور أم ــرق االجتم وتط
ــاوى ومدير مكتب الصناعة  ــورايف ووكيل املحافظة قاسم املس ال
ــة الغاز أرشف العوج  ــد السياغي ومدير فرع رشك ــارة محم والتج
ــامي، إىل الجوانب  ــد الش ــد محم ــة العمي ــن املحافظ ــر أم ومدي

املتصلة بالرقابة عىل محطات الغاز وبيعها بالسعر املحدد.
ــة واتخاذ اإلجراءات  ــالق املحطات املخالف وأقر االجتماع إغ

القانونية بشأنها.
ــات الغاز  ــىل محط ــة ع ــالح رضورة الرقاب ــظ ص ــد املحاف وأك
ــات امللتزمة ..  ــة إىل املحط ــات املخالف ــل حصص املحط وتحوي
ــار الغاز  ــع املتالعبني بأسع ــاون م ــن يتم الته ــددا عىل أنه ل مش

املنزيل واملحتكرين له.
ــعار التجار ملسؤوليتهم  ــظ إب إىل رضورة استش ولفت محاف
تجاه الوطن وخاصة يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء 
ــه الحفاظ عىل  ــل ما من شأن ــار والعمل عىل ك ــدوان والحص الع

استقرار أسعار السلع واملشتقات النفطية والغاز املنزيل .

وزير الصناعة يناقش عددًا من وزير الصناعة يناقش عددًا من 
الفرص االستثماريةالفرص االستثمارية

محافظ إب: ال تهاون مع المتالعبين بأسعار الغاز والمحتكرينمحافظ إب: ال تهاون مع المتالعبين بأسعار الغاز والمحتكرين

ذمار / سبأ
ــؤون االجتماعية  ــي ومكتب الش ــات املجتمع املدن ــش اجتماع موسع ملنظم  ناق
ــة املحافظ محمد حسني املقديش، دور منظمات املجتمع  والعمل بذمار أمس برئاس

املدني يف التخفيف من آثار األزمة اإلنسانية .
ــود الجبني إىل الجوانب املتعلقة  ــرق االجتماع بحضور وكيل املحافظة محم وتط
ــادات  ــات واالتح ــىل أداء الجمعي ــة ع ــة يف الرقاب ــؤون االجتماعي ــب الش ــدور مكت ب

والنقابات واملنظمات.
ــاع أكد املحافظ املقديش، أهمية االرتقاء بأداء عمل منظمات املجتمع  ويف االجتم
ــطتها يف الجانب اإلنساني واإلغاثي والتنموي باعتبارها رشيكا  املدني وتفعيل أنش

أساسيا يف مساندة جهود السلطات املحلية يف عملية التنمية.
ــني نتيجة استقرار  ــي تستقبل النازح ــار إحدى املحافظات الت ــار إىل أن ذم وأش
ــات وعدم قدرة  ــىل تقديم الخدم ــب يف الضغط ع ــي فيها، وهو ما تسب ــع األمن الوض
املؤسسات عىل الوفاء بااللتزامات يف ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وحث محافظ ذمار مكتب الشؤون االجتماعية والعمل عىل تعزيز األداء وتفعيل 
ــطة املنظمات .. داعيا منظمات املجتمع املدني إىل القيام  دور اإلدارات ومتابعة أنش

بدورها وتوسيع أنشطتها والرتكيز عىل االحتياجات اإلنسانية .
ــر يف تصاريح املنظمات  ــة والعمل بإعادة النظ ــؤون االجتماعي ووجه مكتب الش
ــذا املنظمات التي تقوم  ــا عىل الوجه املطلوب وك ــم تقم بدورها وتنفيذ مهامه التي ل

بأعمال مخالفة للقانون.

صنعاء / سبأ
ــدويل عبدالعزيز الكميم  ــط والتعاون ال ــى وزير التخطي  التق
ــدی اليمن مريشل  ــة منظمة اليونيسف املقيمة ل ــع أمس ممثل م

ريالتو.
ــة بتعزيز التعاون  ــالل اللقاء بحث القضايا املتصل وجرى خ
ــام  ــاالت ذات االهتم ــف يف املج ــة اليونيس ــن ومنظم ــني اليم ب

املشرتك.
وأكد الوزير الكميم خالل اللقاء حرص الحكومة والوزارة علی 
ــطة  ــم والتسهيالت املتاحة لتعزيز أنش ــة أوجه الدع تقديم كاف
املنظمة .. منوها بجهود املنظمة يف تعزيز التعاون والتنسيق مع 

القطاعات املختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدويل.
ــف حرص املنظمة  ــدت ممثلة منظمة اليونيس ــن جهتها أك م
ــات املتاحة  ــم الخدم ــطتها يف اليمن وتقدي ــة أنش ــی مواصل عل

للفئات املستهدفة .

بحث التعاون بين اليمن بحث التعاون بين اليمن 
ومنظمة اليونيسفومنظمة اليونيسف

التقى مدير برامج االمم المتحدة لخدمات المشاريع:التقى مدير برامج االمم المتحدة لخدمات المشاريع:

ــس إىل  ــه أم ــواب يف جلست ــس الن ــع مجل استم
توضيح من نائب رئيس املجلس حول ما تم يف لقاء 
ــىل برئيس مجلس  ــايس األع ــس املجلس السي رئي
النواب واملختصني يف وزارة النفط واملعادن ورشكتي 
ــتقات النفطية  ــأن حل أزمة املش ــط والغاز بش النف

ومادة الغاز.
ــس النواب إىل أنه  ــار نائب رئيس مجل حيث أش
ــات والحلول التي  ــم التوصل إىل عدد من املعالج ت
ــذه األزمة يف القريب العاجل ..  ستؤدي إىل إنهاء ه
ــع املعنيني لتسهيل  ــىل أهمية تعاون جمي مؤكداً ع
ــتقات النفطية ومادة  ــىل املش ــول املواطنني ع حص

الغاز املنزيل.
ــخيص  ــعب عىل أهمية تش ــا أكد نواب الش فيم
ــة  األزم ــذه  ه إىل  أدت  ــي  الت ــة  الحقيقي ــاب  األسب
ــىل مكافحة الفساد  ــل ع ــا والعم ورضورة معالجته
ــوداء وتسهيل مرور  ــوق الس ــع االحتكار والس ومن

ــاز وضبط عمل النقاط األمنية  قاطرات النفط والغ
ــون والنظام ومحاسبة وضبط املتالعبني  وفقاً للقان

باملشتقات النفطية ومادة الغاز.
ــتقات النفطية  ــة توفري املش ــددوا عىل أهمي وش
ــار تتناسب  ــة املحطات وبأسع ــاز يف كاف ومادة الغ
ومستوى دخل املواطنني يف ظل العدوان والحصار 

الربي والبحري والجوي.
ــدور  ــس بمق ــه لي ان ــعب إىل  ــواب الش ــت ن ولف
ــادات تضاف عىل  ــني تحمل أي أعباء أو زي املواطن

أسعار الوقود والغاز املنزيل .
ــة أن يكون  ــىل أهمي ــعب ع ــواب الش ــد ن ــا أك كم
ــون املعنيون جزءاً من الحل جزءاً  التجار واملسؤول
ــكلة خاصة يف مثل هذه الظروف التي يمر  من املش
بها الشعب اليمني الصامد بوجه تحالف العدوان 
ــة الحصار  ــة التي تمارس سياس ــادة السعودي بقي
ــذي  ــي ال ــعب اليمن ــاع الش ــدف إرك ــع به والتجوي

ــادة أراضيه  ــر أروع املالحم يف الدفاع عن سي يسط
ضد الغزاة واملحتلني.

ــاروا إىل رضورة التزام الحكومة بالعمل عىل  وأش
تنفيذ توصيات املجلس السابقة بهذا الشأن ومنح 
رشكتي النفط والغاز الصالحيات الكاملة لحل أزمة 

املشتقات النفطية ومادة الغاز وبالسعر املناسب.
ــرار تكليف رئيس  ــد أقر مجلس النواب استم وق
ــس  ــة رئي ــس بمتابع ــة املجل ــة رئاس ــاء هيئ وأعض
ــىل ورئيس وأعضاء حكومة  املجلس السيايس األع
ــاط التي تم االتفاق عليها  اإلنقاذ لتنفيذ كافة النق
ــة وتوفري مادة  ــتقات النفطي وصوال لحل أزمة املش
ــاة املواطنني جراء هذه  ــاز وبما يخفف من معان الغ

األزمة.
ــه باستعراض  ــس قد استهل جلست وكان املجل
ــه، وأقر املجلس رفع  ــرضه السابق واملوافقة علي مح

جلساته لهذه الفرتة وملدة أسبوعني .

"النواب" يشدد على إيجاد معالجات عاجلة إلنهاء األزمة ومنع االحتكار وضبط األسعار"النواب" يشدد على إيجاد معالجات عاجلة إلنهاء األزمة ومنع االحتكار وضبط األسعار
واصل مناقشة أسباب أزمة المشتقات النفطيةواصل مناقشة أسباب أزمة المشتقات النفطية

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــني يف جاضع  ــص جنديني سعودي - قن
نمري ويف التبة البيضاء بقرية حامضة

- قصف مدفعي يدك تجمعات الجنود 
السعوديني يف جاضع نمري

ــان تستهدف  ــة الجيش واللج - مدفعي
ــة  ــني يف رقاب ــود السعودي ــات للجن تجمع

قيس واحرتاق آلية عسكرية
ــودي  سع ــري  عسك ــم  طق ــاب  إعط  -

بقناصة يف جاضع نمري
ــود  للجن ــات  تجمع ــداف  استه  -
ــف  بقذائ ــة  الغاوي ــع  موق يف  ــني  السعودي

املدفعية
ــني آخرين يف  ــص جنديني سعودي - قن

جاضع نمري وقرية حامضة الشمالية
نجران

ــخ كاتيوشا عىل  ــالق صلية صواري - إط
تجمع الجنود السعوديني يف موقع الرشفة

ــة  ــني يف رقاب ــني سعودي ــص جندي - قن
الزور

ــع  مواق ــدك  ي ــي  مدفع ــداف  استه  -
ــي السديس  ــودي يف رقابت ــش السع الجي

والحمر وطلعة رجال

الجمعة 2018/3/9       

تعز
ــعبية  ــدو الجيش واللجان الش - مجاه
ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي ــذون  ينف
ــوب الساحل الغربي وسقوط  املرتزقة جن

قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــدوان يف تبة  ــة الع ــد مرتزق ــص أح - قن
ــوب معسكر خالد بمديرية  االثناعرش جن

موزع
- قنص 3 من املرتزقة يف جبهة حمري يف 

الدار الرشقية.
ــة  للمرتزق ــة  ــة عسكري ــري مدرع - تدم
ــوب الساحل الغربي  ــاروخ موجه جن بص

ومرصع من كان عىل متنها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــىل  ع ــارات  5غ ــن  يش ــدوان  الع ــريان  ط  -
ــة رازح  ــة بمديري ــور والحجل ــي األزه منطقت

الحدودية
ــروح بقصف صاروخي  ــة طفل بج - إصاب
سعودي عىل منطقة آل الشيخ بمديرية منبه 

الحدودية
ــودي عىل مناطق  ــف صاروخي سع - قص

متفرقة من مديرية منبه الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  5  -
ــة رازح  ــة القد بمديري ــودي عىل منطق السع

الحدودية
ــودي  ــي السع ــدوان األمريك ــريان الع - ط
ــة املالحيظ بمديرية  ــن غارتني عىل منطق يش

الظاهر
ــف الصاروخي  ــرأة بالقص ــهاد ام - استش
ــىل مناطق متفرقة من  واملدفعي السعودي ع

مديرية رازح الحدودية
- أرضار يف وحدة صحية ومنازل املواطنني 
ــف الصاروخي واملدفعي السعودي  اثر القص

عىل مديرية رازح
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -

السعودي عىل مديرية شدا الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  -

السعودي عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــن يف  ــة مواط ــزل ومزرع ــىل من ــودي ع السع

منطقة آل الزماح بمديرية باقم الحدودية
ــي  ــف صاروخ ــراء قص ــرأة ج ــة ام - إصاب
ومدفعي عىل مناطق متفرقة من مديرية شدا 

الحدودية
الحديدة

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  -
السعودي عىل مزارع أحد املواطنني بمديرية 

التحيتا
- غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل الخط العام يف مديرية املنصورية
ــودي  ــي السع ــدوان االمريك ــريان الع - ط

يشن غارة عىل مطار الحديدة
مارب

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
السعودي عىل مديرية رصواح

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -
ــني بمنطقة آل  ــزارع املواطن السعودي عىل م
ــهاد ثالثة من  حجالن برصواح ادتا إىل إستش

املواطنني وهم:
1 -بدر محمد عيل حجالن

2 -عبدالله عيل ادويشه
3 - نواف محمد محسن املحبوبي

تعز
- إصابة 4 أطفال بجراح إثر سقوط قذيفة 

أطلقها مرتزقة العدوان عىل مديرية سامع
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -

األمريكي عىل مديرية التعزية
نجران

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
السعودي عىل موقع الطلعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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محافظ ذمار يؤكد على دور منظمات المجتمع محافظ ذمار يؤكد على دور منظمات المجتمع 
في التخفيف من آثار األزمة اإلنسانيةفي التخفيف من آثار األزمة اإلنسانية

رئيس الوزراء
ــود الوطنية  ــه إىل الجه ــت ذات ــت يف الوق ولف
ــة وأجهزتها رغم  ــة املحلي ــا السلط ــي تبذله الت
ــرار  ــىل االستق ــك ع ــار ذل ــات وآث ــك الصعوب تل
ــىل استتباب  ــي يف مستوى خدماتها وع النسب

األمن العام للمجتمع .
ــة يف  ــة املحلي ــة السلط ــر حاج ــد التقري وأك
ــات إىل املزيد من دعم وإسناد  األمانة واملحافظ
ــا  ــوة دوره ــن ق ــنت م ــا يم ــة بم ــة املركزي السلط
ــة واملجتمع  ــح الدول ــل مصال ــوي يف تمثي الحي

بشكل مطلوب.
ــد أثنى رئيس الوزراء عىل األعمال واملهام  وق
ــة يف ظل األوضاع  ــي تنجزها السلطة املحلي الت
ــي  ــعب اليمن ــا الش ــر به ــي يم ــة الت االستثنائي
بسبب العدوان السعودي والحصار الجائر، وما 
ــاه من تحديات كبرية عىل الوطن ومختلف  فرض

مؤسساته املركزية واملحلية .
ــر أي دعم متاح  ــن تدخ ــد أن الحكومة ل وأك
ــة وتطوير جهودها يف  ــاد السلطات املحلي إلسن

خدمة الدولة واملجتمع املحيل .
تخرج دفعة

ــد للتوجيه  ــد القائ ــار مساع ــن جانبه اش م
ــد الوزير يف كلمة  ــوي والعالقات العقيد زي املعن
ــاركني  ــدورة العسكرية أكسبت املش ــه إىل أن ال ل
ــة ستتجسد نتائجها  ــارف ومهارات عسكري مع

يف ميادين املواجهات.
ــه منتسبو قوات األمن  ــت إىل ان ما يمتلك ولف
ــدة قتالية وروح  ــة وعقي ــن قيم وطني املركزي م
ــم لخوض ارشس املعارك  معنوية مرتفعة تأهله
، منوها بما ملسه من تلهف الخريجني لاللتحاق 
بجبهات العزة والرشف وتلقني الغزاة واملعتدين 

ــم وهمجيتهم عىل  ــا قاسية جراء عدوانه دروس
شعبنا اليمني العظيم.

ــة الخريجني العهد والوفاء  فيما جددت كلم
لدماء الشهداء و االستعداد للتضحية يف سبيل 
ــن ، ، مؤكدة الجهوزية القتالية  الدفاع عن الوط
العالية لالنطالق نحو جبهات الكرامة ذودا عن 

حياض الوطن.
الجنيد يشدد

ــة التحضري  ــاع للجن ــك عقد اجتم ــب ذل عق
ــع  ــدوان املزم ــة الع ــة يف مواجه ــدوة الوطني للن
ــر  ــة وزي ــاري برئاس ــارس الج ــر م ــا أواخ عقده
ــورى  والش ــواب  الن ــيس  مجل ــؤون  لش ــة  الدول

الدكتور عيل أبو حليقة.
ــرضه وزير شؤون  ــاع الذي ح ــش االجتم ناق
ــة  الدول ــر  ووزي ــجري،  املش ــد  محم ــني  املغرتب
ــات  الجه ــام  ــي.. مه ــد املزجاج ــور حمي الدكت
ــد  ــة، وتحدي ــدوة الوطني ــداد الن ــاركة يف إع املش
ــل وعرضها  ــاز أوراق العم ــة إلنج ــرتة الزمني الف
ــة إىل دور  ــة، باإلضاف ــة التحضريي ــىل اللجن ع
ــني، والخطباء  ــني واإلعالميني واألمني األكاديمي
واملرشدين يف إنجاح فعاليات الندوة وإخراجها 
ــن  ــي م ــدف الوطن ــق اله ــذي يحق ــكل ال بالش

تنظيمها.
ــدوة  الن أن  ــة  حليق ــو  أب ــور  الدكت ــح  وأوض
ــدوان  ــم الع ــح جرائ ــىل فض ــز ع ــة سرتك الوطني
ــالل التوثيق لكافة  ــعب اليمني من خ بحق الش
ــادة الجماعية التي ارتكبت  املجازر وجرائم اإلب
ــات العدوان  ــوات، وتداعي ــالث سن ــدى ث عىل م
ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــردي  ت يف  ــار  والحص
ــر يف  ــة والخسائ ــر البرشي ــية والخسائ واملعيش

املمتلكات العامة والخاصة.

ــى  ــدوة ستتبن ــات الن ــار إىل أن مخرج وأش
ــم العدوان،  ــف جرائ ــة ملختل ــاوى القانوني الدع
ورفعها أمام القضاء الوطني والدويل، باإلضافة 
ــاً  ــة خصوص ــارات الجوي ــىل الغ ــز ع إىل الرتكي
ذك  ــم  وتدعي ــة،  املحرم ــل  والقناب ــة  باألسلح
ــات  املنظم ــر  وتقاري ــة  الحقوقي ــر  بالتقاري

اإلنسانية.
ــات الرسمية  ــدور الجه ــة ب ــو حليق ــوه أب ون
ــني واإلعالميني والناشطني يف إنجاح  واألكاديمي
الندوة والوطنية وإيصال رسالة الشعب اليمني 

إىل املجتمع الدويل وشعوب العالم.
ــة  الداخلي وزارات  ــالء  وك ــاع  االجتم ــرض  ح
ــال والكهرباء وحقوق االنسان واألوقاف  واألشغ
ــرة  دائ ــر  ومدي ــة،  القانوني ــؤون  والش ــدل  والع
ــي املهدي ومدير  ــه املعنوي العميد يحي التوجي
ــد الركن  ــارات العسكرية العمي ــرة االستخب دائ
عيل محمد أبو حليقة، ومستشار وزير الصحة 

الدكتور فهد الفضل.
مصرع وإصابة

ــت  ــة دك ــوة املدفعي ــدر أن الق ــاف املص وأض
ــوب الساحل الغربي ما  ــات للمرتزقة جن تجمع

أدى اىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــا دمر أبط كم

آليتني للغزاة واملرتزقة بمحافظة تعز.
ــأ) أنه تم  ــري لـ(سب ــدر عسك ــح مص وأوض
ــة بصاروخ  ــة للغزاة واملرتزق ــري مدرعة تابع تدم

موجه يف جبهة الساحل الغربي.
وأشار إىل أنه تم إعطاب آلية ملرتزقة العدوان 
ــف  ــاب بقذائ ــة الضب ــني بجبه ــارع األربع يف ش

املدفعية.
ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان االمريكي 

ــة  ــار بمديري ــىل املط ــارة ع ــن غ ــودي ش السع
التعزية.

ــعبية   ــوف نفذ الجيش واللجان الش ويف الج
أمس عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان 

يف وادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.
ــدر عسكري   ــأ" عن مص ــت وكالة " سب ونقل
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب ــه م تاكيدات
ــة  نوعي ــة  عملي يف  ــادات  قي ــم  بينه ــدوان  الع
ــة  ــواق بمديري ــوادي ش ــم ب ــت مواقعه استهدف

الغيل .
ــة  ــة عسكري آلي ــري  ــدر إىل تدم املص ــار  وأش
للمرتزقة بعبوة ناسفة ومرصع وإصابة من كانوا 

عىل متنها يف منطقة وقز بمديرية املصلوب.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل ــون  غض يف 
ــارات عىل  ــي أمس خمس غ ــودي األمريك السع

وادي شواق بمديرية الغيل .
ــش  بالجي ــة  القناص ــدة  وح ــت  قنص ــا  كم
ــة  ــن مرتزق ــة م ــس أربع ــعبية أم ــان الش واللج

العدوان يف مديرية املتون بالجوف.
ــرصع وإصابة عدد  ــدر عسكري م ــد مص وأك
ــات قنص للجيش  ــن مرتزقة العدوان يف عملي م
ــة  ــة بمديري ــة مزوي ــعبية بمنطق ــان الش واللج

املتون 
اعرتاف أمريكي

ــة  لجن ــع  م ــق  ساب ــت  وق يف  ــا  ناقش ــد  ق
ــي  األمريك ــواب  الن ــس  مجل يف  ــات  املخصص
ــزر للمساعدة يف  ــاء عائلة من اللي إمكانية إنش
مكافحة التهديدات التي قد تتعرض لها السفن 

البحرية األمريكية.
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