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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري :

ــرصع وإصابة أعداد من مرتزقة الجيش  - م
السعودي إثر عملية هجومية عىل مواقعهم يف 

جبل أم الرياح
ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــعوديني يف موقع الحداد  تجمعات الجنود الس

وقلة حسن ب الربوعة
نجران :

ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــب ورشق األجارش  ــعودي قبالة جبال علي الس

بقذائف املدفعية
ــكريني بمعدل رشاش  - إعطاب طقمني عس

يف صحراء البقع قبالة نجران
ــة  ــة للمرتزق ــكرية تابع ــة عس ــري آلي - تدم
ــش واللجان  ــة للجي ــدة الهندس ــل وح ــن قب م

الشعبية يف صحراء االجارش
جيزان :

ــعوديني  ــتهداف تجمعات الجنود الس - اس
وإصابة معدل عيار 14 بقذائف بي 10 يف قرية 

الخقاقة
- قنص جندي سعودي يف موقع الحسكول
ــعوديني  ــتهداف تجمعات للجنود الس - اس
ــف  ــة بقذائ ــة الخقاق ــوب قري ــم جن ومرتزقته

املدفعية

االثنين 2018/3/5       

البيضاء :
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــدو  مجاه  -
ــذون عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة يف  ينف
ــناد  ــرن بقيفة تزامن مع العملية إس جبهة الق

مدفعي وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــي عىل تجمعات للمرتزقة  - قصف صاروخ

يف مكرياس
ــة  ــن مرتزق ــرشات م الع ــة  ــرصع واصاب - م
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــريان الجي ــدوان بن الع

بجبهة ناطع
عرف منهم حتى اآلن التالية أسماؤهم:

ــوعان  ش ــادر  عبدالق ــزق/  املرت ــد  1.العقي
الربيح املصعبي

2.املرتزق /عادل بديرة املنصوري املصعبي
3.القيادي املرتزق/ادهم عبدالسالم كرنون 

هادي املصعبي
4.املرتزق /صالح بن صالح مبارك املصعبي

5.املرتزق /احمد صالح الربيح املصعبي.
ــري  املطه ــه  عبدالل ــح  /صال ــزق  6.املرت

املصعبي.
7.املرتزق /عبدالله صالح املصعبي

ــش  لهب ــی  يحي ــم  /عبدالكري ــزق  8.املرت
املصعبي

9.املرتزق /عبدالله عيل الرقابي
10.املرتزق /احمد محمد لعور املصعبي

11.املرتزق /رامي احمد الحازبي املصعبي
12.املرتزق /عبدالخالق نارص املصعبي

13.املرتزق /احمد محمد لبهش املصعبي.
14.املرتزق /عيل عوض عيل املصعبي .

15.املرتزق /غالب نارص احمد املصعبي.
16.املرتزق /غالب صالح حسني العقييل

تعز :
ــة للمرتزقة  ــكرية تابع ــري مدرعة عس - تدم

بصاروخ موجه يف جبهة الساحل الغربي
ــاروخ زلزال2 وعدد من القذائف  - إطالق ص
ــم  ــزق وآلياته ــات للمرت ــىل تجمع ــة ع املدفعي

جنوب الهاميل محققة إصابات مبارشة
ميدي :

ــة  ــة للمرتزق ــكرية تابع ــة عس ــراق آلي - إح
ــتهداف مدفعي  ــدي يف اس ــمال صحراء مي ش

للمرتزقة يف منفذ الجمارك بحرض
ــة  ــة للمرتزق ــكرية تابع ــة عس ــراق آلي - إح

شمال صحراء ميدي يف استهداف مدفعي
ــة يف منفذ  ــة للمرتزق ــة تابع ــراق مدرع - إح

الجمارك بحرض
الجوف :

ــدوان بعبوة  ــة تابعة ملرتزقة الع ــري آلي - تدم
ــب  خ ــة  بمديري ــة  اليتم ــراء  صح يف  ــفة  ناس

والشعف ومرصع طاقمها
ــات للمرتزقة  ــالح املدفعية يدك تجمع - س

وآلياتهم يف صحراء اليتمة وقرن بن شامان

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــعودي عىل  ــف صاروخي ومدفعي س - قص
ــه  ــة منب ــر بمديري ــيخ وآل عم ــة آل الش منطق

الحدودية
ــعودي يدمر  - طريان العدوان األمريكي الس
ــة األزهور بمديرية رازح  منزل مواطن يف منطق

الحدودية
ــة وقذائف  ــاروخ وقذيف ــن 100 ص ــرث م - أك
ــن مديرية رازح  ــىل مناطق متفرقة م ضوئية ع

الحدودية
ــاحة ومحجوبة  ــارات عىل مناطق رش - 7 غ

وطيبة اإلسم والفرع بمديرية كتاف
مارب :

- غارتان عىل مديرية رصواح
لحج :

- غارة عىل منطقة حمالة بكرش
حجة :

- 17 غارة عىل مديريتي حرض وميدي
تعز :

ــني إثر  ــرح 5 مواطن ــل وج ــهاد طف - استش
ــوق الجملة  ــىل س ــة للمرتزقة ع ــقوط قذيف س

بمديرية صالة
نجران :

- 3 غارات عىل موقع الطلعة
- غارتان عىل موقع الشبكة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ
ــل  ــة عم ــس ورش ــة أم ــت وزارة املالي نظم
ــة بمنهجية التخطيط  لقيادات الوزارة خاص

االسرتاتيجي للوزارة للمرحلة القادمة.
ــعار  ــت ش ــت تح ــي نظم ــة الت ويف الورش
ــة  ملواجه ــة  الالزم ــوارد  امل ــة  وتنمي ــد  "حش
ــار نائب  ــة والرضورية" أش ــات الحتمي النفق
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي رئيس ال
ــط  التخطي رضورة  إىل  ــويل  مقب ــه  عبدالل
ــرتاتيجي لبناء مجتمع حديث ومتطور  االس
باعتبار ذلك أساساً لعملية التنمية يف جميع 

دول العالم.
ولفت إىل الدور املعول عىل قيادات وكوادر 
ــرتاتيجي  االس ــط  التخطي يف  ــة  املالي وزارة 
ــة  ــار وزارة املالي ــاالت باعتب ــف املج يف مختل
ــات  قطاع ــة  لكاف ــط  التخطي ــن  ع ــؤولة  مس
ــون وزارة املالية  ــة أن تك ــة.. مؤكدا أهمي الدول
ــالة  ــباقة يف هذا املجال وأن تقدم رس هي الس

ونموذج للوزارات األخرى.
ــىل أهمية وجود  ــدد الدكتور مقبويل ع وش
ــدى البعيد بغض  ــط عىل امل ــج للتخطي مناه
النظر عن األشخاص الذي يتولون مسؤولية 

األعمال يف أي قطاع من قطاعات الدولة.
وقال" التخطيط االسرتاتيجي مهم حتى 
ــريا إىل  ــاة اليومية".. مش ــتوى الحي عىل مس
ــري خالل  ــب أن يس ــة يج ــل وزارة املالي أن عم
ــرتاتيجية  إس ــة  رؤي ــق  وف ــة  القادم ــة  املرحل

وتخطيط ممنهج.
ــر املالية أنه  ــب رئيس الوزراء وزي وبني نائ
ــة وزارة املالية  ــادة هيكل ــم تكليف لجنة إلع ت
وإعادة صياغة رسالتها ورؤيتها والتوصيف 

الوظيفي فيها.
ــفت لنا  ــىل بالدنا كش ــاف" الحرب ع وأض
ــل أقىس  ــل واإلبداع يف ظ ــىل العم ــا ع قدراتن
ــم ورفع  ــحذ الهم ــكل فرصة لش الظروف وش
ــاج والعمل بأقل  ــتوى األداء وزيادة اإلنت مس

اإلمكانيات".
ــل هذه  ــد مث ــويل بعق ــور مقب ــه الدكت ووج
ــدول زمني  ــتمرة وفق ج ــورة مس ــورش بص ال
محدد.. معربا عن تطلعه لخروج هذه الورشة 

بنتائج ملموسة عىل أرض الواقع.

ــة عىل امليض يف  ــادة الدولة عازم وقال " قي
ــالل املرحلة  ــرتاتيجية خ ــاريع اس ــذ مش تنفي
ــذا اإلطار  ــدم يف ه ــط تق ــة وأن أي خط القادم
ستحظى بالدعم لتنفيذها عىل أرض الواقع".

ــر املالية  ــوزراء وزي ــس ال ــن نائب رئي وثم
ــة .. مجددا ثقته  ــني عىل الورش جهود القائم
ــىل القيام  ــوادر الوزارة ع ــادات وك ــدرة قي يف ق

بدورهم يف هذا املجال.
ــة لقطاع التخطيط  وكان وكيل وزارة املالي
ــد محمد حجر، قد  ــاء واملتابعة احم واإلحص
أشار إىل أن الورشة تأتي يف إطار جهود وزارة 
ــوارد يف ظل ظروف  ــد وتنمية امل ــة لحش املالي

الحرب والحصار.
ــح التابعة  ــة واملصال ــرب أن وزارة املالي واعت

ــة ومواجهة  ــل رأس الحربة يف مقاوم ــا تمث له
دول  ــا  تنتهجه ــي  الت ــة  االقتصادي ــرب  الح

العدوان.
ــدات  الوح ــاع  قط ــل  وكي ــدم  ق ــا  فيم
ــا  ــيل، رشح ــرم الوش ــور أك ــة الدكت االقتصادي
ملضامني الورشة وجدول العمل الخاص بها .
ــة ملعرفة أهمية  ــىل أهميتها كأولوي وأكد ع
ــم  وفه ــده  وقواع ــرتاتيجي  االس ــط  التخطي
مراحل إعداد الخطط اإلسرتاتيجية، ورضورة 
ــرتاتيجية  ــىل خطط إس ــات ع ــاد املوازن اعتم
ــريات وكيفية  ــاعد اإلدارة عىل توقع التغي تس

التأقلم معها.
ــاع  ــاعد قط ــل مس ــار وكي ــه أش ــن جانب م
ــة عبدالجليل  ــط واإلحصاء واملتابع التخطي
الدار، إىل أهمية إقامة الورشة يف هذه املرحلة 
ــة  ــن، ملواجه ــا الوط ــر به ــي يم ــة الت الصعب

الصعوبات والتغلب عىل التحديات.
ــروج  للخ ــة  الورش ــة  أهمي ــىل  ع ــد  وأك
ــة،  القادم ــة  للمرحل ــوزارة  لل ــرتاتيجية  باس
ــات  ــو األولوي ــا نح ــوارد وتوجيهه ــد امل لحش

الرضورية والهامة.
ــتمر ثالثة  ــة التي تس وبدأت أعمال الورش
أيام، بتقسيم املشاركني إىل فرق عمل، ملناقشة 
الربنامج املقرتح واملادة العلمية وإثراء النقاط 

الواردة فيه للخروج بالنتائج املرجوة.
ــؤولو الوزارة  ــادات ومس ــة قي حرض الورش

واملدراء املختصون املستهدفون من الورشة.

وزير المالية يؤكد أهمية العمل وفق أسس التخطيط وزير المالية يؤكد أهمية العمل وفق أسس التخطيط االستراتيجياالستراتيجي

ذمار/سبأ
ــني املقديش أمس عىل مستوى توفر  اطلع محافظ ذمار محمد حس

املشتقات النفطية بمدينة ذمار.
ــالل زيارته لعدد من محطات وكالء رشكة  وأكد املحافظ املقديش خ
ــتقات النفطية،  ــويق املش ــع وتس ــة عىل بي ــىل أهمية الرقاب ــط، ع النف

وااللتزام باألسعار املحددة.
ــزة األمنية  ــة والتجارة واألجه ــط ومكتب الصناع ــه رشكة النف ووج
ــتقات وإحالة  ــويق املش ــز الرقابة واملتابعة عىل تس ــة بتعزي باملحافظ

املخالفني إىل الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية.
ــتتخذ  ــني وس ــع املخالف ــاون م ــن تته ــة ل ــادة املحافظ ــد أن قي وأك
ــعار أو يقوم باالحتكار  ــن يتالعب باألس ــراءات الالزمة بحق كل م اإلج
ــتمرار  ــذه املواد خاصة يف ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء اس له

العدوان والحصار.
ــري احتياجات  ــط يف توف ــة النف ــار بجهود رشك ــظ ذم ــاد محاف وأش
ــال مخططات  ــة الطلب املتزايد وإفش ــزون وتغطي ــوق وإدارة املخ الس

مفتعيل األزمات.
ــم  ــط باملحافظة هاش ــة النف ــاري بفرع رشك ــر التج ــد املدي ــا أك فيم
ــتقات النفطية تغطي احتياجات  ــيل توفر كميات كافية من املش الوش

ــائعات  ــا املواطنني إىل عدم االنجرار خلف مروجي الش ــوق.. داعي الس
ومفتعيل األزمات.

ــالل عملية تفتيش  ــن املخالفني خ ــم ضبط عدد م ــار إىل انه ت وأش
ميدانية وسيتم إحالتهم للجهات املختصة التخاذ اإلجراءات بحقهم.
ــاري لرشكة النفط باملحافظة  ــه خالل الزيارة نائب املدير التج رافق
ــات برشكة  ــم املحط ــب الخوالني ورئيس قس ــويق نجي ــؤون التس لش

النفط خالد الشباطي.
ــن محافظ ذمار محمد حسني املقديش أمس  ومن جهة أخرى، دش
ــوف األوىل من الفقراء  ــية لطالب الصف ــرشوع توزيع الحقيبة املدرس م
ــتهدف مديريات " ذمار  ــهداء والذي يس واأليتام والنازحني وأبناء الش

وعنس وميفعة عنس" بتمويل من منظمة اليونيسف.
وخالل التدشني أشاد املحافظ املقديش بجهود منظمة اليونيسف 
ــدارس  ــودة اىل امل ــم والع ــاق بالتعلي ــىل االلتح ــال ع ــجيع األطف يف تش
ــتوى الوعي الصحي يف  ــلطة املحلية يف رفع مس ــاندة جهود الس ومس

أوساط طالب املدارس.
ــجيع  ــتحقيها والعمل عىل تش ــال الحقائب ملس ــة ايص ــد أهمي وأك
ــىل االلتحاق باملدارس خصوصا أبناء األرس الفقرية واأليتام  األطفال ع
والنازحني وذوي الشهداء الذين أجربتهم ظروف الحرب والحصار عىل 

ترك التعليم.
ــات  ــاط الطالب باملمارس ــرش الوعي الصحي يف أوس ــني أهمية ن وب
ــار  ــة واآلث ــة العام ــخصية والنظاف ــة الش ــليمة والنظاف ــة الس الصحي

الصحية املرتتبة جراء املمارسات الصحية الخاطئة.
ــيل إىل  ــم أحمد عيل الوش ــة والتعلي ــر مكتب الرتبي ــار مدي فيما أش
ــهام يف  ــجيع الطالب عىل مواصلة التعليم واإلس ــة املرشوع يف تش أهمي

إنجاح حملة العودة اىل املدرسة.
ــة من خالل  ــوي باملحافظ ــف للقطاع الرتب ــم اليونيس ــيدا بدع مش
ــية وإعادة تأهيل وصيانة مدارس، إىل  تبنيها مشاريع الحقيبة املدرس

جانب عدد من الربامج الرتبوية.
من جانبه أوضح منسق املرشوع حسني الحميل، ان املرشوع يشمل 
ــة صابون عىل طالب  ــية و351 ألف قطع ــع 10 آالف حقيبة مدرس توزي
ــب تنفيذ برنامج  ــتهدفة، اىل جان ــدارس يف املديريات املس ــات امل وطالب

توعية صحية بأهمية النظافة وغسل اليدين.
ــايض عبدالله  ــاد الق ــب األوقاف واإلرش ــني مدير مكت ــرض التدش ح
ــس عبدالكريم  ــار ومديرية عن ــرو الرتبية بمدينة ذم ــوزي ومدي الجرم
ــب الرتبية  ــؤولني يف مكت ــن املس ــدد م ــايع وع ــر ابو ش ــيس ومطه الحب

باملحافظة.

محافظ ذمار يوجه بتعزيز الرقابة والمتابعة على تسويق الغاز والمشتقات النفطيةمحافظ ذمار يوجه بتعزيز الرقابة والمتابعة على تسويق الغاز والمشتقات النفطية
دشن توزيع الحقائب المدرسية بثالث مديرياتدشن توزيع الحقائب المدرسية بثالث مديريات
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العيدروس يعزي في وفاة العيدروس يعزي في وفاة 
العالمة بن شهاب الدينالعالمة بن شهاب الدين

صنعاء/ سبأ
ــني  ــورى محمد حس ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــث القائ بع
ــد بن  ــه محم ــد عبدالل ــاة إىل أحم ــزاء ومواس ــة ع ــدروس برقي العي
ــهاب الدين وكافة آل شهاب الدين وعلماء مدينة تريم ومحافظة  ش
ــة الحبيب  ــة يف وفاة العالم ــورة عام ــاء اليمن بص ــوت وعلم حرضم
عبدالله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين الذي وافاه األجل عن 

عمر ناهز 90 عاما.
ــورى يف الربقية بمناقب  ــاد القائم بأعمال رئيس مجلس الش وأش
ــرية حياته يف خدمة الدين اإلسالمي  ــهاماته خالل مس الفقيد وإس

الحنيف، متخذا من الوسطية واالعتدال سلوكا ومنهجا .
ــالء والدعاة  ــد العلماء األج ــهاب الدين أح ــرب الفقيد بن ش واعت
ــالمية الذي  ــيوخ رباط تريم للعلوم اإلس الصالحني، وأحد أئمة وش
ــنني، يتوافد إليه طلبة العلم من داخل اليمن  تأسس منذ مئات الس
ــالمية  ــم وكان أيضا مديراً لحلقات العلوم اإلس ــف دول العال ومختل

بمدينة تريم.
ــار العيدروس إىل أن الفقيد العالمة بن شهاب الدين يعد من  وأش
ــالمي يف اليمن ممن عملوا عىل نرش فكر الوسطية  أعالم الفكر اإلس
ــالم  ــبعني بنهج اإلس ــدال، وتتلمذ عىل يديه اجيال كثرية مش واالعت
الصحيح املبني عىل روح اإلخاء والتسامح، وعمل عىل جمع الكلمة 

وكانت له أعماله املشهودة عىل املستوى االجتماعي واإلنساني.
ــن خالص العزاء  ــورى ع ــرب القائم بأعمال رئيس مجلس الش وع
ــائًال  ــه ومحبيه وطالبه .. س ــد وزمالئ ــاة ألرسة الفقي ــادق املواس وص
ــع رحمته ويسكنه فسيح جناته  املوىل العيل القدير أن يتغمده بواس

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

صنعاء /سبأ
ــع ُعقد أمس  ــاع موس ــش اجتم ناق
ــة حمود محمد  ــة أمني العاصم برئاس
عباد وضم املشائخ واألعيان باألمانة 
املواضيع املتعلقة بالتجنيد الطوعي 
ــكرية  العس ــة  باملؤسس ــاق  وااللتح
ــاالت  مج يف  ــة  التوعي إىل  ــة  باإلضاف
النظافة واملياه واإلنارة وكافة املجاالت 

الخدمية املتعلقة بحياة املواطنني .
ــرضه وكيال  ــاع الذي ح ويف االجتم
ــازن نعمان  ــري وم ــيل الفق ــة ع األمان
ــاء والعقال  ــؤون األحي ــر عام ش ومدي
ــني  أم ــد  املراني...أك ــاف  قن ــور  الدكت
العاصمة أن العدوان عىل الوطن ليس 
ــا عدوان  ــكريا فقط وإنم ــا عس عدوان
اقتصادي واجتماعي وذلك من خالل 
ــات وإيجاد بؤر  ــارة الفرقة والخالف إث

خطرية يف املجتمع .
ــاز  الغ ــة  أزم أن  ــاد  عب ــح  وأوض
واملشتقات النفطية هي إحدى أدوات 
ــط  ــاس والضغ ــج الن ــدوان لتأجي الع
ــتمرار العبث  ــىل الدولة من أجل اس ع
بحياة وقوت املواطن.. مؤكداً أن أمانة 
العاصمة تقوم بدورها يف هذا الجانب 
من خالل توفري مادة الغاز املنزيل وفق 
ــىل جميع مديريات أمانة  آلية توزع ع

العاصمة العرش.
ــكان العاصمة بأن  وطمأن عباد س

ــد تم  ــرة وق ــة متوف ــتقات النفطي املش
ــم املحطات وتم التعامل مع  فتح معظ
ــة بالتعاون مع الجهات  األزمة املفتعل

األمنية .
ــائخ  ــة دور املش ــاد أهمي ــد عب وأك
واألعيان يف الدفع باملواطنني للتجنيد 
ــز  وتعزي ــات  الجبه ــد  ورف ــي  الطوع
وأن  ــال  والعق ــاء  بالوجه ــاءات  اللق
ــاس والعمل عىل  ــرب اىل الن يكونوا أق
ــائخ واألعيان  ــم .. داعياً املش خدمته
ــم يف توعية املواطنني  ــز دوره إىل تعزي
ــا يحاك ضد هذا الوطن من  إزاء كل م
مؤامرات وأن يواصل الجميع الصمود 

حتى يتحقق النرص.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون 
ــة حمود  ــيل األمان ــة بمح االجتماعي
ــىل رضورة أن يكون الجميع  النقيب ع

عند مستوى املسؤولية للوقوف أمام 
ــن  الوط ــا  يواجهه ــي  الت ــات  التحدي
ــدوان والحصار  ــود يف وجه الع والصم

الذي يشارف عىل العام الثالث.
ــائخ هم  ــار النقيب إىل أن املش وأش
ــلطة  ــادة الس ــني قي ــل ب ــة الوص حلق
ــارات واملجتمع  ــال الح ــة وعق املحلي
ــع  ــر يف املجتم ــري ومؤث ــم دور كب وله

املحيل .
ــاء املجلس  ــرض االجتماع أعض ح
ــري  العزي ــد  محم ــة  باألمان ــيل  املح
ــي القوس ووكيل  وأحمد صالح وناج
العمري والوكيل  األمانة عبداللطيف 
املساعد احسن القايض ورئيس نقابة 
املشائخ باألمانة حميد املطري وعدد 

من املعنيني.

أمين العاصمة يحث مشائخ ووجهاء أمانة العاصمة أمين العاصمة يحث مشائخ ووجهاء أمانة العاصمة 
على الدفع بالمواطنين للتجنيد ورفد الجبهاتعلى الدفع بالمواطنين للتجنيد ورفد الجبهات

أكد أن العدوان يستخدم أزمة الغاز والمشتقات النفطية للضغط على الدولةأكد أن العدوان يستخدم أزمة الغاز والمشتقات النفطية للضغط على الدولة

صعدة-سبأ
ــغال العامة والطرق غالب  تفقد وزير األش
ــاريع  ــري العمل يف عدد من مش مطلق أمس س
الطرق والجسور وأعمال الصيانة والرتميمات 
ــي  الت ــور  والجس ــرق  الط ــل  تأهي ــادة  وإع
ــول طريق  ــريان العدوان عىل ط ــتهدفها ط اس

صنعاء حوث صعدة بطول 240 كم.
ــس وحدة  ــق ومعه رئي ــع الوزير مطل واطل
ــدوق صيانة  ــني بصن ــوارئ كبري املهندس الط
ــري العمل  الطرق املهندس نبيل املؤيد عىل س
ــية يف وجرس  ــفيان العمش ــق حرف س يف طري
وادي عيان لألعمال اإلنشائية وإعادة تأهيل 
ــات  ــال الرتميم ــذ أعم ــق وتنفي ــطح الطري س
ــور  ــرق بديله " للجس ــل التحويالت "ط وعم
ــة  ــوارئ باملؤسس ــدة الط ــذه وح ــذي تنف وال
ــل وإرشاف  ــور بتموي ــرق والجس ــة للط العام

صندوق صيانة الطرق.
ــة والطرق  ــغال العام ــا اطلع وزير األش كم
ــىل طول  ــة ع ــة الروتيني ــال الصيان ــىل أعم ع
ــدة .. منوها بجهود  ــق صنعاء حوث صع طري
العاملني يف املؤسسة يف ظل الظروف الصعبة 

التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان.
ــىل مزيد من  ــة ع ــث العاملني باملؤسس وح
الجهد خاصة مع قرب موسم األمطار والعمل 

بجودة عالية بحسب املواصفات املعتمدة.
ووجه الوزير مطلق صندوق صيانة الطرق 
ووحدة الطوارئ باملؤسسة برسعة تنفيذ هذه 

األعمال بحسب الربامج الزمنية املحددة.

ــغال إىل رشح من  ــر األش ــتمع وزي ــا اس كم
ــاريع عن  ــني بتلك املش ــني واملختص املهندس
ــات التي تتم  ــل تنفيذ األعمال واملعالج مراح

يف هذا الجانب.
وأكد وزير األشغال أن استمرار العدوان يف 
ــور لن يثني  ــبكة الطرق والجس استهداف ش
ــن مواصلة  ــة لها ع ــات التابع ــوزارة والجه ال
ــة  الخدم إىل  ــرق  الط ــذه  ه ــادة  إع ــا يف  دوره
ــهل من حركة  ــاة وبما يس ــا رشيان الحي كونه
ــط املحافظات  ــني واملركبات ورب تنقل املواطن

ببعضها.
ــة والطرق  ــغال العام ــاد وزير األش كما أش
ــبي الوزارة  غالب مطلق بجهود قيادات منتس
ــيري األعمال  ــا يف تس ــة له ــات التابع واملؤسس
ــة ملواجهة  ــام املوكلة لهم وخاصة املكرس وامله
ــور يف  ــبكة الطرق والجس آثار العدوان عىل ش

الجمهورية اليمنية.

 وأشار الوزير مطلق يف حفل نظمته الوزارة 
ــبة  ــس، بمناس ــا  أم ــة له ــات التابع واملؤسس
عودته من رحلة عالجية، إىل ما تخلل الرحلة 
ــاق وتحديات ومخاطر جراء استمرار  من مش
ــىل  ــروض ع ــر املف ــار الجائ ــدوان والحص الع

اليمن من قبل العدوان السعودي األمريكي.
ــوى العدوان  ــغال إىل أن ق ولفت وزير األش
ــعبه حقل تجارب  ــف بجعل اليمن وش لم تكت
ــت اليمن  ــة دوليا، بل حول ــلحتها املحرم ألس
ــني باإلضافة  ــجن كبري للمرىض واملصاب إىل س
ــن باتوا  ــارج الذي ــني يف الخ ــاة العالق إىل مأس
يشكلون جزءاً من أكرب أزمة إنسانية يشهدها 

العالم اليوم باعرتاف املنظمات الدولية.
ــة الوضع  ــة إيصال حقيق ــىل أهمي وأكد ع
ــعب  ــن وما يتعرض له الش ــاني يف اليم اإلنس
ــن قبل  ــادة م ــرب إب ــم وح ــن جرائ ــي م اليمن

تحالف العدوان.

وزير األشغال يتفقد سير العمل في عدد وزير األشغال يتفقد سير العمل في عدد 
من مشاريع الطرق والجسورمن مشاريع الطرق والجسور

أشاد بجهود مواجهة آثار العدوان عليهاأشاد بجهود مواجهة آثار العدوان عليها

إقرار الالئحة التنظيمية لعمل لجنة إقرار الالئحة التنظيمية لعمل لجنة 
استقبال ملفات قضايا الفساد بإباستقبال ملفات قضايا الفساد بإب

إب/سبأ
ــالل اجتماعها الرابع  ــاد بمحافظة إب خ ــات قضايا الفس ــتقبال ملف أقرت لجنة اس

أمس برئاسة املحافظ عبدالواحد صالح الالئحة التنظيمية الداخلية لعمل اللجنة.
ــتالم امللفات  ــراءات تقديم واس ــام واختصاصات اللجنة وإج ــت الالئحة مه وتضمن

الخاصة بقضايا الفساد وإجراءات فحصها والتحري وجمع االستدالالت وغريها.
ــس اللجنة أمني الورايف األعمال املنجزة  ــتعرض األمني العام للمجلس املحيل رئي واس

واملنفذة إلعداد الالئحة وإخراجها وتشكيل لجنة السكرتارية واملقر الخاص بها.
ــم أن اللجنة  ــيل الزن ــة الدكتور ع ــو اللجن ــة عض ــل املحافظ ــه، أوضح وكي ــن جهت م
ــاد من  ــتقبال أي ملفات خاصة بقضايا الفس ــا وأنها باتت جاهزة الس ــتكملت عمله اس

املواطنني باملحافظة.
ويف االجتماع، ثمن محافظ إب دور اللجنة املكلفة بإعداد وانجاز الالئحة التنظيمية 
..داعيا املواطنني الذين لديهم ملفات فساد أو أي أرضار باملال العام ولديهم أدلة تساعد 
ــكرتارية اللجنة بديوان  ــاد باملحافظة إىل تقديمها لس ــف القضايا ومحاربة الفس يف كش

عام املحافظة
ــدد عىل رضورة االلتزام بالالئحة وتنفيذ املهام املوكلة بكل تفاٍن وإخالص وبما ال  وش
ــبة  ــام واختصاصات األجهزة الرقابية كالجهاز املركزي للرقابة واملحاس يتعارض مع مه

والهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
ــل اللجنة  ــىل إنجاح عم ــادة املحافظة حريصة ع ــالح إىل أن قي ــظ ص ــار املحاف وأش

وإحالة املتسببني فيها إىل الجهات املختصة.

عدد من القضاة
ــيايس األعىل أهمية اضطالع السلطة  أكد رئيس املجلس الس
ــة يف حل قضايا  ــالل املرحلة الراهن ــة بدورها الفاعل خ القضائي

املواطنني ومعالجة القضايا املنظورة يف املحاكم والنيابات.
ــك املركزي بإيجاد  ــاد وزارة املالية والبن ــه الرئيس الصم ووج
ــني أوضاعهم  ــهم يف تحس ــول عاجلة ملرتبات القضاة بما يس حل

املعيشية  .. 
ــل  ــة يف ظ ــع وخاص ــود الجمي ــر جه ــا إىل رضورة تضاف الفت
ــتمرار العدوان  ــالد جراء اس ــر بها الب ــة التي تم ــروف الصعب الظ

والحصار.
فيما أشار رئيس مجلس القضاء األعىل إىل ما يواجهه أعضاء 
ــمى بحكومة هادي  ــلطة القضائية من تهديد من قبل ما يس الس

واستهدافها للمؤسسة القضائية بتعطيل مهامها وواجباتها.
ــلطة القضائية  وتطرق إىل الصعوبات التي تعرتض عمل الس
ــات الجنوبية وانتحال صفة  ــذ مهامها وخاصة يف املحافظ وتنفي

القضاء ملن يقبعون يف فنادق الرياض والقاهرة وغريها.
ــار القايض املتوكل إىل الظروف الصعبة ألعضاء السلطة  وأش
ــب تضافر الجهود  ــل األوضاع الراهنة التي تتطل ــة يف ظ القضائي

لتجاوز التحديات التي فرضها العدوان.
رئيس الوزراء

ــالته األمني العام لألمم املتحدة، إىل  ودعا رئيس الوزراء يف رس
ــة بيئية يف منطقة  ــع حدوث أكرب كارث ــاعي الحميدة ملن بذل املس

البحر األحمر والتي قد يصل امتداد التلوث إىل مناطق أخرى.. 
ــراء تقييم لوضع  ــىل إج ــد جهة قادرة ع ــة تحدي ــدا أهمي مؤك

الخزان وإدارة عملية صيانته.
ــاذ الوطني  ــالة أن حكومة اإلنق ــوزراء يف الرس ــد رئيس ال وأك
ــم  التقيي ــة  عملي ــهيل  لتس ــرضوري  ال ــم  الدع ــري  بتوف ــتقوم  س

والصيانة.
ــة اإلنقاذ  ــب حكوم ــة ترحي ــر الخارجي ــدد وزي ــاء ج ويف اللق
ــم املتحدة  ــني العام لألم ــاص لالم ــني املبعوث الخ ــي بتعي الوطن
ــل الدعم بما  ــيجد كام ــن مارتن غريفيث.. مؤكداً بأنه س إىل اليم
ــاهم يف إنهاء العدوان ورفع الحصار وصوًال إىل سالم مستدام  يس

ومرشف للشعب اليمني.
بن حبتور يعزي

ــد حياة حافلة بالعطاء  ــذي وافاه األجل إثر نوبة قلبية بع  ال
تجاه وطنه ومجتمعه.

ــاته ألبناء  ــس الوزراء يف الربقية عن تعازيه ومواس وأعرب رئي
ــدس عيل والدكتور  ــور أحمد وإخوانه محمد واملهن الفقيد الدكت
ــف وأصيل،  ــار ومهند ويوس ــن والدكتور عم ــور أيم ــي والدكت رام

وكافة آل بارسدة يف الوطن واملهجر بهذا املصاب.
ــراك وعمله الدؤوب يف  ــاد باألعمال الخريية للفقيد بن ب وأش

إصالح ذات البني وتكريس األلفة واملحبة يف أوساط املجتمع.
ــاىل أن يتغمد  ــبحانه وتع ــوزراء إىل املوىل س ــل رئيس ال وابته
ــيح جناته وأن  ــكنه فس ــة واملغفرة وأن يس ــع الرحم الفقيد بواس

يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
ــور عبدالعزيز صالح  ــوزراء الدكت ــث رئيس مجلس ال كما بع
ــاة يف وفاة فضيلة العالمة الحبيب  بن حبتور ، برقية عزاء ومواس
ــذي وافاه  ــن، ال ــهاب الدي ــوي بن ش ــد بن عل ــن محم ــه ب عبدالل
ــاة عامرة بالخري  ــم وادي حرضموت ، بعد حي ــل بمدينة تري األج

والطاعات وخدمة اإلسالم واملسلمني.
ــاته القلبية  وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه ومواس
ــن عامة بهذا  ــة أبناء تريم والوط ــهاب وكاف ــب بن ش ألرسة الحبي
املصاب ، منوهاً إىل األعمال الجليلة للحبيب بن شهاب يف خدمة 
ــه العلوم  ــك بتدريس ــالل حياته وذل ــه خ ــه ومجتمع ــه وأمت وطن

الرشعية والفقهية ..
ــهاب الذي يعد واحداً من  ولفت إىل ما تمتع به الحبيب بن ش
ــعة يف العلم حتى لقب  ــة ، من غزارة وس ــة الصوفي أعمدة املدرس
بعني تريم عالوة عىل مكانته االجتماعية باعتباره واحداً من كبار 
ــخصيات تريم .. مؤكداً أن الوطن عامة وتريم خاصة فقد عاملاً  ش
مجتهداً وعلماً سامقاً من أعالم اليمن ممن كان لهم دورهم الكبري 
ــيخ مبادئ املحبة والتعايش بني أبناء املجتمع من  واملؤثر يف ترس
ــماحة  ــادي والعلمي القائم عىل س ــالل نهجه الدعوي واإلرش خ

الدين ووسطيته .
ــوىل العيل القدير أن  ــل بن حبتور يف ختام برقيته إىل امل وابته
ــكنه فسيح جناته  ــع الرحمة واملغفرة وأن يس يتغمد الفقيد بواس
ــن جهد يف خدمة دينه خري الجزاء ويلهم  وأن يجزيه عما بذله م

الجميع الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

الحكومة حريصة
ــتغالل أزمة الغاز بافتعال أزمة أخرى يف   وحذر من يحاول اس
املشتقات النفطية بهدف الضغط عىل الحكومة للقبول برغبات 

أولئك املُستغلني، وهو ما ال يمكن القبول به.
ــتغلني  ــد إرصار الحكومة عىل حماية املجتمع من املس كما أك
ــني  لتأم ــة  القانوني ــراءات  اإلج ــة  كاف ــا  واتخاذه ــني  واملتالعب

االحتياجات األساسية للمواطنني.
ــاص إىل القيام  ــة، القطاع الخ ــم الحكوم ــا املتحدث باس ودع
ــي تخترب فيها املواقف الوطنية  ــدوره الوطني يف هذه املرحلة الت ب
واإلنسانية واألخالقية .. مشددا عىل أهمية االرتقاء بهذا القطاع 

باعتباره رشيكا أساسيا إىل جانب الدولة يف كافة املجاالت.
ــتقات النفطية  ــأن كافة املواطنني بتوفر مادة الغاز واملش وطم
ــا إىل رضورة عدم  ــتهلكني .. الفت ــات تغطي احتياجات املس بكمي

ــه يف الداخل  ــي يغذيها العدوان ومرتزقت ــائعات الت اإلصغاء للش
بغرض إقالق املجتمع وإثارة املخاوف يف أوساط املواطنني.

ــادن أحمد عبد الله دارس  ــن جانبه حّمل وزير النفط واملع م
ــادة الغاز  ــات املفتعلة يف م ــؤولية األزم ــن عىل اليمن مس املتآمري

واملشتقات النفطية.. مؤكداً أن القيادة تتابع الوضع أوال بأول.
ــرية أن هناك أزمة مفتعلة  وقال الوزير دارس يف ترصيح للمس
من قبل املتآمرين عىل اليمن، وأن القيادة تتابع الوضع أوال بأول، 
ــريا إىل  ــعب إال إبالغ الجهات األمنية باملخالفني، مش وما عىل الش
ــكوت  ــعار جريمة بحق البلد ولن يتم الس ــة يف األس أن أي مخالف
ــة عمليات  ــاق وتوجد غرف ــىل قدم وس ــل جاٍر ع ــا، وأن العم عنه

مشرتكة مكونة من جهات أمنية وسلطات محلية.
ــن  ــة م ــات كافي ــود كمي ــعب بوج ــاء الش ــر أبن ــأن الوزي وطم
ــؤولة يف رشكة  ــتقات.. موضحاً أنه تم التوجيه للجهات املس املش
ــة املتالعبني  ــن النفط ومتابع ــري الكميات املطلوبة م ــط بتوف النف

وضبطهم.
وقال الوزير إنه تم تزويد 125 محطة يف املحافظات املختلفة 
ــمية،  ــعار الرس ــة والغازية باألس ــتقات النفطي ــات من املش بكمي
ــطوانة الغاز هي 3000 ريال  ــعرية الرسمية ألس موضحاً إن التس

كحد أعىل.
ــىل  ع ــة  الفرص ــت  تفوي إىل  ــني  املواطن دارس  ــر  الوزي ــا  ودع
املتآمرين عىل الشعب وعدم االنجرار إىل الشائعات ومساعدتهم 

يف خلق أزمات مصطنعة تخدم أعداء الوطن.
تقييم الوضع

ــاء أحمد  ــزي لإلحص ــاز املرك ــس الجه ــاع رئي ــرض االجتم ح
ــدويل لقطاع خطط  ــحاق، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون ال اس
ــار وزير التخطيط  ــاطر، ومستش التنمية املهندس عبد الله الش

والتعاون الدويل خالد جابر عفيف.

طريان العدوان
ــف  بقص ــتهدف  اس ــعودي  الس ــدو  الع أن  ــدر  املص ــاف  وأض
ــق متفرقة  يف مديريات رازح وغمر ومنبه   صاروخي ومدفعي مناط

الحدودية طالت مزارع املواطنني والطرق العامة .
ــس ثالث غارات  ــعودي أم ــن طريان العدوان األمريكي الس وش

عىل مديرية حيدان بمحافظة صعدة.
ــتهدفت أماكن  ــي باملحافظة أن الغارات اس وأوضح مصدر أمن
متفرقة بمديرية حيدان خلفت أرضاراً مادية يف ممتلكات املواطنني

ــعودي أمس  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع ويف الحديدة ش
غارتني عىل مديرية املراوعة بمحافظة الحديدة.

ــبأ)  وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (س
ــوار النادي  ــتهدف بغارتني مصنع زيوت ج ــدوان اس ــريان الع أن ط

السياحي بمديرية املراوعة.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس ثمان غارات 

عىل مديريتي التحتيا والجراحي بمحافظة الحديدة.
ــت  ــن س ــدر أمني بالحديدة أن طريان العدوان ش ــح مص وأوض
ــارات عىل مزارع املواطنني بمديرية التحيتا وغارتني عىل مديرية  غ

الجراحي.
ــت أرضاراً بمزارع وممتلكات  ــار املصدر إىل أن الغارات خلف وأش

املواطنني.
ــع  ــعودي أمس تس ــن طريان العدوان األمريكي الس إىل ذلك ش

غارات عىل محافظة حجة.
ــع  ــن تس ــح مصدر أمني باملحافظة أن طريان العدوان ش وأوض

غارات عىل مديريتي حرض وميدي.
ــي أمس خمس  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط كما ش

غارات عىل مناطق متفرقة بنهم.
ــتهدفت مناطق  ــدوان اس ــيل أن غارات الع ــح مصدر مح وأوض
محيل ويام ومسورة بنهم، مخلفة أرضارا بمنازل ومزارع املواطنني.
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