
0202أخبار وتقارير
قبائل اليمن تعلن النفير العام تلبية لنكف قبائل أرحب والجوفقبائل اليمن تعلن النفير العام تلبية لنكف قبائل أرحب والجوف

ــور ظليمة وصوير  ــودة وحب أعلنت قبائل مديريات الس
محافظة عمران النفري العام تلبية لنكف قبائل دهم وأرحب 

للرد عىل جرائم العدوان ومرتزقته يف اختطاف النساء.
ــلطة  ــائخ ووجهاء هذه املديريات وقيادات الس وأكد مش
ــم، تتناىف مع كل  ــيل أمس أن هذه الجرائ ــة يف لقاء قب املحلي
ــة تعكس تجرد مرتزقة  ــع والقوانني واألعراف وجريم الرشائ

العدوان من كل القيم واملبادئ.
ــم الجبهات باملال  ــتنفار ودع ــددوا عىل رضورة االس وش

والرجال خاصة جبهة الساحل الغربي .
ــودة  ــن قبائل الس ــاء تضام ــن اللق ــان صادر ع ــد بي وأك
ــور ظليمة وصوري مع قبائل أرحب والجوف للرد عىل  وحب

جرائم تحالف العدوان ومرتزقته .
ــاف والتالحم يف مواجهة  ــا قبائل اليمن إىل االصطف ودع
ــدوان والتوجه إلی جبهات العزة والكرامة لردع العدوان  الع

إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق األرض والعرض .
ــس لقاء  ــة ريمة أم ــة الجبني محافظ ــم بمديري ــا نظ كم
ــة لنكف قبائل أرحب  ــد إلعالن النفري العام تلبي قبيل حاش

والجوف.
ــارك فيه وكيل املحافظة محمد عبده  ويف اللقاء الذي ش
ــان .. أكد محافظ  ــائخ والوجهاء واألعي مراد وعدد من املش
ــام ألي محاوالت للعدوان  ــة فارس الحباري الرفض الت ريم
ومرتزقته جر محافظة ريمة للفوىض واالقتتال بني أبنائها.
ــة بالرجال  ــات العزة والكرام ــة رفد جبه ــار إىل أهمي وأش
ــود املرابطني يف  ــل العطاء وبما يعزز من صم والعتاد وقواف

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــة وتلبية  ــاري بمواقف قبائل ريم ــاد املحافظ الحب وأش
ــوة قائد الثورة  ــتجابة دع ــف قبائل أرحب والجوف واس نك

لرفد جبهات الساحل الغربي.
ــدي ووكيل ريمة  ــد مرشف املحافظة يحيى املؤي فيما أك
ــس مجلس التالحم  ــؤون األمنية صالح العيايض ورئي للش
ــي ومدير مكتب  ــالح الضبيب ــيخ ص ــيل باملحافظة الش القب
ــيد لرفد  ــة خالد البزاز، امليض يف التحش ــاف باملحافظ األوق
ــاحل الغربي إىل جانب أبناء  الجبهات خاصة جبهات الس

القبائل حتى تطهري الوطن من دنس الغزاة واملحتلني.
ــتظل داعمة للجبهات وسيبقى  ــاروا إىل أن ريمة س وأش
ــك وتالحم  ــتقرارها وتماس أبناؤها حريصني عىل أمنها واس

كافة قوى املجتمع فيها.
ــاء  ــون أن جريمة اختطاف إحدى نس ــح املتحدث وأوض
ــراف والتقاليد  ــافرا لألع ــد انتهاكا س ــب يف الجوف،تع أرح
ــي تؤكد أن التعرض  ــرف بها اليمنيون والت ــة التي ع اليمني

للنسوة عيب أسود .
ــة انتهاكا  ــذه الجريم ــن اللقاء ه ــادر ع ــرب بيان ص واعت
ــة  الدولي ــني  والقوان ــراف  واألع ــادئ  واملب ــم  للقي ــا  صارخ

واإلنسانية.
وشدد البيان عىل أهمية التصدي لكل من يحاول زعزعة 

األمن واالستقرار والسكينة العامة باملحافظة.
ــنحان محافظة صنعاء  ــن جانب آخر أعلنت قبائل س م
ــيد  ــتجابة لدعوة الس ــام يف مواجهة العدوان اس النفري الع

عبدامللك الحوثي.
وأكدت قبائل سنحان يف لقاء قبيل تحت شعار ” العرض 
ــن وكالء املحافظة،  ــور عدد م ــايل والكرامة غالية“ بحض غ
ــتجابة لنكف قبائل أرحب والجوف لنرصة ابنة أرحب  االس

املخطوفة من قبل مرتزقة العدوان يف الجوف.
ــة  ــات ويف املقدم ــد الجبه ــتمرار يف رف ــدت االس ــا أك كم
ــاحل الغربي بالرجال والعتاد .. معتربة الدفاع  جبهات الس

عن الوطن مسئولية الجميع.
ــنحان إىل أن اختطاف املرتزقة المرأة  ــارت قبائل س وأش

من أرحب جريمة غري مسبوقة وال يمكن السكوت عنها .
ــائخ واعيان ووجهاء وأبناء سنحان بمواقف  ــاد مش وأش
أمني عام حزب الله السيد حسن نرص الله يف نرصة القضية 

الفلسطينية ومظلومية الشعب اليمني.
ــري العام والنكف القبيل للرد  ــوا كافة القبائل إىل النف ودع

عىل جرائم الغزاة واملعتدين وتطهري اليمن من دنسهم.
ويف اللقاء أشاد مدير مديرية سنحان وبني بهلول أحمد 
ــة العدوان ..  ــنحان يف مواجه ــات قبائل س ــل بتضحي نهش
ــتمرار يف رفد الجبهات بالرجال والسالح  مؤكدا أهمية االس

حتى تحقيق النرص.
ــني بمحافظة ريمة  ــل مديرية الجب ــك أعلنت قبائ اىل ذل
ــة لدعوة  ــام تلبي ــري الع ــد  النف ــيل حاش ــاء قب ــوم يف  لق الي
ــدر الدين الحوثي لرفد جبهة  ــيد القائد عبد امللك بن ب الس
ــاحل و تلبية لنكف قبائل ارحب والجوف وكذا الوقوف  الس
عىل التداعيات الخطرية التي دعا اليها الفار هادي واملغرر 

بهم من ابناء ريمة عرب وسائل االعالم املعادي.
ــادات املحافظة  ــاركت فيه قي ــاء القبيل الذي ش ويف اللق
ــؤول انصار  ــيخ فارس الحباري ومس ــة باملحافظ الش ممثل
الله األستاذ يحيى املؤيدي ورئيس مجلس التالحم القبيل 
ــدد  ــيخ صالح الضبيبي والوكالء والقيادات األمنية  ش الش
ــات والتحرك الجاد تجاه  ــاركون عىل أهمية رفد الجبه املش
ــاق لحدوث اي  ــدوان وادواته من حركة النف ــا يصعده الع م

اخرتاق يف جبهة الساحل الغربي.
ــتظل محافظة  ــت الكلمات إىل أن محافظة ريمة س ولفت
ــيبقى أبناؤها  وطنية رافضة للعدوان وداعمة للجبهات وس
ــك وتالحم كافة  ــتقرارها وتماس ــا واس ــني عىل أمنه حريص
ــا للنازحني من  ــالذا آمن ــا م ــا باعتباره ــع فيه ــوى املجتم ق

مختلف املحافظات.
ــة اختطاف  ــن اللقاء جريم ــان الصادر ع ــتنكر البي واس
مرتزقة العدوان المرأة يف الجوف ونعترب ذلك انتهاكا سافرا 

للقيم واملبادئ واألعراف والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــات  ــىل التداعي ــوف ع ــة الوق ــىل أهمي ــان ع ــدد البي وش
ــادي واملغرر بهم من أبناء  ــرية التي دعا اليها الفار ه الخط
ــائل االعالم املعادي الهادفة إىل زعزعة األمن  ريمة عرب وس

واالستقرار والسكينة العامة باملحافظة.
ــس الصعيد خرج أبناء مديرية حيس بمحافظة  عىل نف
الحديدة مشائخ وعقال ووجاهات وشخصيات اجتماعية 
ــني النفري العام  ــدة معلن ــلحة حاش ــية يف وقفة مس وسياس
ــال وتأتي هذه  ــاحل الغربي باملقاتلني وامل ــد جبهة الس ورف

ــام فعالية ذكرى الرصخة  ــبة اختت الوقفة  تزامنا مع  مناس
يف وجه املستكربين. 

ــي عربت يف  ــات الت ــن الكلم ــة عدد م ــل الوقف ــد تخل  وق
ــات واألهداف و أهمية  ــا عن ذكرى الرصخة املنطلق مجمله
ــاه تحرك  ــة تج ــه األم ــعوب وتنبي ــاظ الش ــة يف إيق الرصخ

األعداء واملخططات التي تحاك ضدها .
ــم لقائد  ــم ووالءه ــة عهده ــاركون يف الوقف ــدد املش     وج
ــن الحوثي متوعدين قوى  ــيد عبدامللك بدرالدي الثورة الس
ــن  ــوا م ــراء  وان يجعل ــال الصح ــم يف رم ــدوان بإحراقه الع

الساحل الغربي محرقة آللياتهم ومدرعاتهم.   
ــة ما يقوم  ــادر عن الوقف ــان ص ــس يف بي ــاء حي وأدان ابن
ــعودي اإلماراتي بحق  ــي الس ــدوان األمريك ــه تحالف الع ب
الشعب اليمني من جرائم ومجازر  مروعه وبشعة وحصار 

أمام مرأى ومسمع من العالم املتفرج. 
ــدة واملنظمات  ــة األمم املتح ــاركون يف الوقف ــل املش وحم
ــا العدوان  ــي يرتكبه ــم الت ــة  كل الجرائ ــة والحقوقي الدولي
ــع وحصار  ــن من قتل وتجوي ــعودي يف اليم ــي الس األمريك

جائر خالف كافة  املواثيق الدولية والقوانني اإلنسانية .
ــية  ــاء أمس ندوة سياس ــرى ُعقدت بصنع ــن جهة اخ م
وفكرية بعنوان " الساحل الغربي بني األطماع االستعمارية 
ــيايس ألنصار  ــرن"، نظمها املكتب الس ــرشوع صفقة الق وم

الله وأحزاب التكتل املناهضة للعدوان.
ــك الحجري إىل  ــس التكتل عبداملل ــار رئي ويف الندوة أش
ــعودية  ــود األمريكية واإلماراتية والس ــط يف الحش أن الرتاب
ــة  ــة الصهيوني ــريات األمريكي ــي والتحض ــاحل الغرب للس
ــارب األمريكي الخليجي يمهد لصفقة القرن .. معتربا  والتق
ــدو الصهيوني  ــام الع ــة إلدماج نظ ــل بيئة خصب ذلك يمث

سياسيا واقتصاديا باملنطقة العربية.
ــية  ــة وأحزاب وقوى سياس ــب علينا أنظم ــال" يتطل وق
مناهضة للمرشوع األمريكي الصهيوني يف املنطقة، الوقوف 
ــاريع التي تستهدف األمة  صفا واحدا يف مواجهة هذه املش
ــىل الصعيدين  ــون لنا تحرك ع ــتقرارها وأن يك ــا واس وأمنه
ــة  ــاءات األنظم ــف ادع ــف زي ــعبي ليكش ــيايس والش الس
ــعودي  ــي العدو الس ــة نظام ــة ويف املقدم ــة الرجعي العربي

واإلماراتي ".
ــن  ــعبية م ــان الش ــش واللج ــطره الجي ــا يس ــاد بم وأش
ــي والقبائل الذين  ــعب اليمن ــم الش ــارات وإىل جانبه انتص
ــه  التوج يف  ــة  التاريخي ــؤولية  املس ــتوى  مس ــد  عن ــوا  كان
ــاحل الغربي ملواجهة الغزاة وكرس شوكة العدو يف هذه  للس

املواجهة.
ــيكون حجر عرثة  ــعب اليمني س ــد الحجري أن الش وأك
ــا قوى  ــي تتبناه ــرن الت ــة الق ــرشوع صفق ــقاط م ــام إس أم

االستكبار العاملي بتنفيذ األنظمة العربية الرجعية.
ــت الورقة  ــع أوراق عمل، تناول ــالل الندوة أرب وقدمت خ
ــه الدكتور حزام  ــيايس ألنصار الل األوىل لعضو املكتب الس
ــر وارتباطها  ــر األحم ــة يف البح ــاع اإلرسائيلي ــد األطم األس
باألهداف االستعمارية الغربية والتي تعود إىل األيام األوىل 

إلنشاء نظام الكيان الصهيوني يف قلب الوطن العربي.

ــه  ــن حروب ــتفاد م ــي اس ــان الصهيون ــار إىل أن الكي وأش
ــعة ضد الدول العربية يف إدعاء ما يسمى حق املرور  الواس
ــي تربط الخليج  ــة ومضيق تريان الت ــربي يف خليج العقب ال
ــرتاتيجية للبحر  ــا إىل األهمية اإلس ــر .. الفت ــر األحم بالبح
ــرق يف ربط الرشق  ــرص وأرسع الط ــر كونه يعد من أق األحم

بالغرب فضال عن امتالكه خصائص جيوبوليتيكية مهمة.
ــرشوع القرآني مثل  ــد أن امل ــح الدكتور حزام األس وأوض
ــتهدفها  ــرات تس ــد أي مؤام ــة يف ص ــرج لألم ــل واملخ الح
ــكل خارطة طريق رسم لها  وتحاول النيل من كينونتها، وش

عزتها وكرامة أبنائها واستقالل بلدانها.
ــكرية العميد الركن  ــؤون العس ــا قدم الباحث يف الش فيم
ــول مرشوع صفقة القرن  ــد الثور ورقة العمل الثانية ح عاب
ــن .. الفتا إىل أن  ــدوان عىل اليم ــكرية يف الع وأبعادها العس
ــيطرة اإلدارة األمريكية  الهدف من مرشوع صفقة القرن، س
ــي تولت  ــوش العربية والت ــىل الجي ــي ع ــان الصهيون والكي

تنفيذ املرشوع " السعودية – اإلمارات".
وتطرق إىل الخسائر الكبرية التي منيت بها دول تحالف 
ــكري  ــيايس والعس العدوان عىل اليمن عىل الصعيدين الس
ــدوا تحالف  ــعبية كب ــان الش ــش واللج ــا إىل أن الجي .. الفت
ــاد والعدة يف جبهات العزة  ــائر فادحة يف العت العدوان خس

والكرامة، خاصة جبهات الساحل الغربي .
ــة التحرير عارف  ــني رس حزب جبه ــتعرض أم بدوره اس
ــاع الصهيونية يف  ــة األطم ــل الثالث ــة العم ــري يف ورق العام
ــا إىل تلويح  ــا وحديثا .. الفت ــر األحمر قديم ــواحل البح س
قادة نظام الكيان الصهيوني يف أن باب املندب سيقع تحت 
يديه، ما يؤكد حقيقة األطماع الصهيونية عىل باب املندب .
ــيل يف البحر األحمر  ــود اإلرسائي ــد العامري أن الوج وأك
يعد واحدا من األهداف الصهيونية يف املنطقة حيث يسعى 
ــر األحمر  ــىل البح ــيطرة ع ــي للس ــان الصهيون ــام الكي نظ
ــلع  ــن أجل تأمني وصول الس ــذ الوحيد له م ــاره املنف باعتب

اإلرسائيلية إىل األسواق املستهدفة.
ــع الجيو  ــة للموق ــوى الكامن ــاح الق ــدى نج ــد م ــا أك كم
ــعب اليمني  ــاز ترتيبات مثمرة للش ــيايس لليمن يف إنج س
ــتقالل القرار السيايس اليمن وإسقاط الوصاية  يرتبط باس
ــبتمرب من  ــزه اليمنيون يف س ــا أنج ــه وهو م ــة علي الخارجي

2014م وسارعت قوى العدوان إلسقاطه.
ــة اليمني  ــزب الكرام ــاعد لح ــني العام املس ــرق األم وتط
للشؤون السياسية الدكتور ماجد اإلدرييس يف ورقة العمل 
الرابعة إىل األهمية اإلسرتاتيجية للساحل الغربي بالنسبة 

لصفقة القرن .
ــي تؤكد  ــق واملعطيات الت ــن الحقائ ــد م ــت إىل العدي ولف
ــيطرة عىل البحر  ــة يف الس ــة والصهيوني ــاع األمريكي األطم

األحمر بما يف ذلك باب املندب.
ــتفيض، أكدت يف  ــالت ونقاش مس ــت الندوة بمداخ أثري
ــاريع قوى  ــود ملواجهة مش ــر الجه ــة تضاف ــا أهمي مجمله
ــتكبار العاملي ورفد الجبهات باملال والرجال  الهيمنة واالس
ــيق مع  ــتقراره، وتعزيز التنس ــن الوطن وأمنه واس دفاعا ع
ــة للمرشوع األمريكي الصهيوني يف املنطقة  القوى املناهض

بما يضمن دحر هذا املرشوع .
ــائخ  ــعان منفصالن ملش ــك عقد أمس لقاءان موس اىل ذل
ــخنة واملنصورية بمديرية  ــاء وخطباء مديريتي الس وعلم
ــاحل  ــعار «الس ــت ش ــدة تح ــة الحدي ــة محافظ املنصوري
مسؤولية الجميع» بحضور االستاذ احمد البرشي مرشف 
ــيد   ــالمي الس ــني العام للملتقى اإلس ــة واألم ــام املحافظ ع

العالمة عبداملجيد الحوثي.
ــل وزارة األوقاف للحج  ــرضه وكي ــاع الذي  ح ويف االجتم
ــة  ــام املديري ــر ع ــر  ومدي ــه عام ــايض عبدالل ــرة الق والعم
ــو هادي  ــور اب ــتاذ منص ــي واالس ــعيد حكم ــة س املنصوري
ــائخ وعلماء وخطباء  ــخنة ضم مش ــر عام مديرية الس مدي
ــعار الجميع  ــددوا عىل أهمية ورضورة استش املديريتني ش
ــن   ــن  والوط ــن الدي ــاع ع ــؤولياتهم يف الدف ــم ومس ملهامه
ــم ورفد الجبهات  ــود من اجل االهتمام بدع وتكريس الجه
ــز عوامل النرص  ــل الغذائية وتعزي ــال والقواف ــال والرج بامل

والصمود والتالحم الشعبي .
ــتاذ احمد البرش مرشف عام املحافظة يف  حيث أكد األس
ــؤولية  ــاحل مس ــخنة عىل أن معركة الس ــاء مديرية الس لق
ــاء املجلس املحيل  ــائخ وأعض ــع وعىل العلماء واملش الجمي

استشعار ذلك.
ــاحل الغربي عصية  ــاف البرشي ان الحديدة والس وأض
ــا وقبائلها  ــي رجاله ــك بفضل وع ــرات وذل ــىل كل املؤام ع
ــات التأمرية التي  ــون حقيقة املخطط ــاء الذين يدرك الرشف
ــن تكاتف وتكامل  ــا قوى الرش والعدوان والبد م تهدف إليه
ــزز  ــا يع ــك بم ــعبية وذل ــمية والش ــود الرس ــف الجه مختل
ــاحل باملال  ــم جبهة الس ــري العام  ودع ــود والنف ــن الصم م

والرجال.
ــاد أحمد البرشي باالنتصارات التي يصدرها أبطال  وأش
ــتوجب عىل  ــعبية يعد نرصاً كبرياً يس الجيش واللجان الش
ــاون يف رفد  ــؤولية والتكاتف والتع ــعار املس ــع استش الجمي

جبهة الساحل الغربي  باملال والرجال.
ــتاذ  فيصل الهطفي نائب مدير عام مكتب  فيما اكد األس
ــىل العلماء  ــاء مديرية املنصورية ع ــاد بلق ــاف واإلرش األوق
والخطباء توضيح للناس حول مبادرة املبعوث األممي وما 
ــة اليمنية ترفض  ــائل اإلعالم عىل أن الحكوم يدعوه يف وس

هذه املبادرة.
ــاحل الغربي عصية   وأضاف الهطفي أن الحديدة والس
ــا وقبائلها  ــي رجاله ــك بفضل وع ــرات وذل ــىل كل املؤام ع
ــات التأمرية التي  ــون حقيقة املخطط ــاء الذين يدرك الرشف

تهدف إليها قوى الرش والعدوان.
ــاحل  ــار العالمة عبداملجيد الحوثي إىل أن الس فيما أش
الغربي مسؤولية الجميع والبد من تكاتف وتكامل مختلف 
ــتمرار  ــا يعزز اس ــك بم ــعبية وذل ــمية والش ــود الرس الجه
ــان يف كل الجبهات  ــش واللج ــم أبطال الجي ــود ودع الصم

ومنها جبهة الساحل الغربي.

ــوة إلى االصطفاف والتوجه إلى الجبهات لردع العدوان ومرتزقته  ــوة إلى االصطفاف والتوجه إلى الجبهات لردع العدوان ومرتزقته الدع الدع

الحديدة / سبأ
ــاه والبيئة  ــر املي ــد نائب وزي تفق
ــل  العم ــري  س ــادي  اله ــه  عبدالل
البيئية ملكافحة  ــة  امليداني بالحمل
ــاه  ــا وزارة املي ــي تنفذه ــريا الت الكول
بمحافظة الحديدة ملدة عرشة أيام .

واستمع نائب وزير املياه والبيئة 
ــدد من مواقع الرش  خالل زيارته لع
ــري  من مرشيف الفرق إىل رشح عن س
ــالل األيام  ــا تم إنجازه خ العمل وم

املنرصمة للحملة.
ــة 15  ــذ الحمل ــارك يف تنفي ويش
ــتنقعات  املس يف  ــرشاً  منت ــاً  فريق
ــة بمديريات  ــن تجمع القمام وأماك
ــام  للقي ــاء  واملين ــوك  الح ــايل،  الح

بأعمال الرش الضبابي والرذاذي.
ــاه  املي ــر  وزي ــب  نائ ــاد  أش ــد  وق
ــل امليداني وما  ــري العم ــة بس والبيئ
ــود ..  ــرش من جه ــرق ال ــوم به ف تق
مشريا إىل أهمية الحملة يف الحفاظ 
ــكان مدينة  ــة العامة لس ــىل البيئ ع

الحديدة.
ــرق امليدانية  ــادي الف ــث اله وح
ــا يحقق  ــة الجهود بم عىل مضاعف

األهداف املرجوة من الحملة .
ــر تفقد نائب وزير  من جانب آخ
ــري  املياه والبيئة عبدالله الهادي س
ــاريع  العمل بفرع الهيئة العامة ملش

مياه الريف بمحافظة الحديدة.

ــاع  ــد اجتم ــارة عق الزي ــالل  وخ
ــة نائب  ــرع الهيئة برئاس ــع بف موس
ــتعرض مدير  ــر املياه، حيث اس وزي
ــي املهام  ــد بورج ــرع محم ــام الف ع
واألنشطة التي ينفذها الفرع خالل 
املرحلة الحالية .. الفتا إىل أن الفرع 
ــات النازحني  ــحاً الحتياج نفذ مس
أرسة   480 ــدد  لع ــه  الفقي ــت  بي يف 
ــة  الصحي ــاعدات  باملس ــم  ودعمه
وخزانات املياه وكذا أدوات النظافة.

ــن أبرز  ــي إىل أن م ــار بورج وأش
ــطة التي تم تنفيذها يف اطار  األنش
الجهود اإليوائية للنازحني، تجهيز 
تسعة مراكز إيواء يف مدارس مدينة 

الحديدة.
وقد أكد نائب وزير املياه والبيئة 
ــع يف أنشطة فرع  عىل أهمية التوس

ــاريع  ــة خاصة ما يتعلق بمش الهيئ
مياه الريف.

ــة  أهمي إىل  ــادي  اله ــار  وأش
ــخري  ــع املنظمات وتس ــيق م التنس
ــاريع  ــم مش ــة يف دع ــود الرشاك جه
ــود التي  ــع الجه ــن م ــاه بالتزام املي
ــاحة  ــيع املس ــا الوزارة لتوس تبذله
ــن  م ــتفيدين  للمس ــكانية  الس

الخدمات واملشاريع املائية.
ــم بأعمال  ــرض االجتماع القائ ح
رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة 
ــي  ــرا فرع ــزايل ومدي الغ ــك  عبداملل
ــي الحديدة يارس  الهيئة بمحافظت
ــي  الكحالن ــد  محم ــار  وذم ــري  الغب
ــاريع مياه  ــة مش ــر هيئ ــب مدي ونائ

الريف بالحديدة باسم العريقي.

نائب وزير المياه يتفقد سير الحملة البيئية بالحديدةنائب وزير المياه يتفقد سير الحملة البيئية بالحديدة
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مجلس النواب يستكمل

هذا وقد أرجأ مجلس النواب مناقشة التقرير إىل جلسة قادمة 
بحضور الجانب الحكومي املختص.

فيما أجل املجلس مناقشته لتقرير لجنة الشؤون املالية حول 
ــوم الجمركية  ــاز املنزيل من الرس ــاء مادة الغ ــب الحكومة إعف طل
ــة وكافة العوائد وعمولة رشكة الغاز، نظراً لعدم حضور  والرضيبي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية عن جلسة املجلس.
ــتعراض محرض جلسته  ــتهل أعماله باس وكان املجلس قد اس
ــوم االثنني  ــه صباح الي ــيواصل أعمال ــق عليه، وس ــابق وواف الس

بمشيئة الله تعاىل.
ــد عبدالله دارس  ــادن أحم ــر النفط واملع ــة وزي ــرض الجلس ح
ــم ونائب مدير  ــني األعج ــل وزارة النفط الدكتور يحيى حس ووكي
ــؤون  ــاز محمد أحمد عيل القديمي ومدير عام الش عام رشكة الغ
ــه  ــس عبدالل ــاز يون ــط والغ ــة للنف ــة اليمني ــة باملؤسس القانوني

األديمي.
استشهاد وإصابة 11 مواطنًا

كما شن الطريان املعادي أربع غارات عىل منطقة البقع ووادي 
آل أبوجبارة وغارة عىل منطقة الصوح بمديرية كتاف .

ــة اثنني آخرين  ــهاد ثالثة مواطنني وإصاب وأكد املصدر استش
ــن بمنطقة البدوة  ــتهدفت مزرعة مواط بغارة لطريان العدوان اس
بمديرية زبيد يف محافظة الحديدة ، واستشهد مواطنان يف قرية 
الشجن بمديرية الدريهمي إثر تسع غارات عىل مزارع املواطنني.
ــت غارات عىل منطقة املنقم والشجن  وشن طريان العدوان س
ــة ملديرية الدريهمي وغارة عىل مزرعة يف كيلو 16 بمديرية  التابع

الحايل
ــرح اثنان آخران  ــهد مواطن وج ــة املحويت استش ويف محافظ
ــىل مزرعة مواطن يف منطقة الولجة  إثر غارتني لطريان العدوان ع

بمديرية ملحان .
ــقوط ضحايا إثر قصف مدفعية العدوان  ــار املصدر إىل س وأش

عىل منطقة سكنية بمديرية خدير يف محافظة تعز .
ــىل منطقة  ــن غارتني ع ــريان العدوان ش ــح املصدر أن ط وأوض
ــارات عىل  ــة صنعاء ، وثالث غ ــم يف محافظ ــة نه ــون بمديري املدف
ــارات عىل موقع الطلعة  ــن ثالث غ جبل تويلق يف جيزان ، كما ش

وغارتني عىل موقع الرشفة يف نجران .
ــن طرين العدوان األمريكي السعودي أمس غارتني  إىل ذلك ش

عىل مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.
ــتهدف  ــيل باملديرية أن طريان العدوان اس ــح مصدر مح وأوض

بغارتني منطقة الجبانة بمديرية الحايل.
رئيس مجلس القضاء

ــة  ــلطة القضائي ــني يف الس ــوكل بالعامل ــايض املت ــاب الق وأه
ــاز  ــم يف إنج ــىل عاتقه ــاة ع ــؤولية امللق ــر املس ــة بتقدي باملحافظ
ــا  ــريه.. متمني ــدوام وغ ــاط يف ال ــىل االنضب ــرص ع ــا والح القضاي

للجميع النجاح يف أعمالهم.
ــب املتعلقة بهموم  ــن الجوان ــدد من القضاة ع ــا تحدث ع فيم
ــار من قبل  ــيتم أخذها بعني االعتب ــة والتي س ــلطة القضائي الس

قيادة السلطة القضائية يف أعمالها القادمة.
عملية نوعية ألبطال

ــس بينهم  ــعوديني مرصعهم أم ــود س ــي ثالثة جن ــك لق اىل ذل
ــعبية  ــن الجيش واللجان الش ــني نوعي لوحدات م ــط يف كم ضاب

بقطاع جيزان.
ــكري بجيزان لـ (سبأ) أن وحدة الهندسة  وأوضح مصدر عس
ــكري السعودي أدى إىل  نفذت كمينا نوعيا يف موقع قنبورة العس

مقتل ثالثة جنود سعوديني بينهم ضابط .
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــعوديني ومرتزقتهم جنوب وادي  ــتهدفت تجمعاً للجنود الس اس

املعايني، محققة إصابات مبارشة.
إىل ذلك قتل وجرح عدد من الجنود السعوديني بينهم قيادات 

ــات لوحدات من الجيش  ــودانيني يف عملي ــدد من املرتزقة الس وع
واللجان الشعبية بقطاع جيزان.

ــدات متخصصة يف  ــزان أن وح ــكري بجي ــح مصدر عس وأوض
ــكريتني محملة  ــني عس ــعبية فجرت آليت ــان الش ــش واللج الجي

باملرتزقة السودانيني يف منفذ الطوال.
ــاعد سعوديني وكذا عدد  ــار املصدر إىل مرصع نقيب ومس وأش
ــعودي ومرتزقته قبالة  ــل للعدو الس من املرتزقة خالل زحف فاش

جبل االنبييس .
ــكرية بالقرب من جبل  ولفت املصدر إىل أنه تم تدمري آلية عس

النار قبالة جيزان، ومرصع وإصابة طاقمها .
اللجنة األمنية العليا

ــكيل فريق تحقيق مشرتك، مع املوقوفني  كما أقرت اللجنة تش
ــىل ضوء ذلك  ــدوان ليتم ع ــوا يف صف الع ــم ممن وقف ــرر به واملغ

اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.
ــذا الصدد جميع املغرر بهم  ــت اللجنة األمنية العليا يف ه ودع
ــن يف مواجهة  ــوف مع الوط ــواب والوق ــادة الص ــودة إىل ج إىل الع

الغزاة وقوات االحتالل.
ــة البطولية  ــعبية والجماهريي ــة الوقفة الش ــت اللجن كما حيَّ
ــاء محافظة املهرة وغريها من املحافظات التي أعلنت رفضها  ألبن
ــيطرة دول العدوان عىل أبناء ومقدرات هذه  للغزو واالحتالل وس

املحافظات.
ــة  والداخلي ــاع  الدف ــي  وزارت ــات  احتياج ــة  اللجن ــت  وناقش
ــية  السياس ــادة  القي ــىل  ع ــا  عرضه ــرت  وأق ــة  األمني ــزة  واألجه

والحكومة للتوجيه بتوفريها.
ــم لألمم املتحدة واملنظمات  ــق املقي ودعت اللجنة مكتب املنس
ــة  ــم يف معالج ــف جهوده ــا إىل تكثي ــة يف بالدن العامل ــة  الدولي
ــانية وتوفري  ــني ومتابعة األوضاع اإلنس ــاع النازحني والالجئ أوض
ــات الالزمة يف قطاعات الصحة واملياه والكهرباء واملواد  االحتياج

الغذائية األساسية .


