
02أخبار وتقارير

محافظات /سبأ
ــة الخارجية بمحافظة صنعاء صباح  أعلنت قبائل الحيم
ــف القبيل  ــام والنك ــري الع ــع النف ــاء موس ــني يف لق ــس االثن أم
ملحاسبة مختطفي النساء يف الجوف من قبل مرتزقة العدوان 
ــب واخفاؤها  ــة أرح ــاء مديري ــاف احدى نس ــث تم اختط حي

والتكتم عىل مصريها.  
ــدوا أن هذه  ــاء الحيمة الخارجية أك ــائخ ووجهاء وأبن مش
ــني واألعراف  ــع والقوان ــىل كل الرشائ ــد خروجا ع ــم تع الجرائ
ــة مثيال عىل مر  ــة اليمني ــهد لها تاريخ القبيل ــابقة لم يش وس
ــدوان من كل القيم  ــس تجرد مرتزقة الع ــخ وجريمة تعك التاري
ــب أن ال نرتكها تمر دون  ــادئ واألعراف القبلية والتي يج واملب

حساب وبال عقاب..
ــة وكل األحرار للنفري العام والتوجه  داعني كل أبناء القبيل
ــذه الجرائم وغريها  ــزة والكرامة إليقاف مثل ه ــات الع اىل جبه
كجريمة الخوخة وحيس والجنوب والتي تستهدف أعراضنا 
ــن أرض الوطن من دنس  ــرب م ــا واخالقنا  وتطهري كل ش وقيمن

الغزاة واملحتلني.
ــتجابة  ــاء محافظة إب أمس النفري العام اس ــا أعلن أبن كم
ــرصة البنة أرحب املخطوفة من  لنكف قبائل أرحب والجوف ن

قبل مرتزقة العدوان.
ــرضه مرشف  ــذي ح ــيل ال ــاء القب ــاركون يف اللق ــد املش وأك
املحافظة صالح حاجب ووكيال املحافظة ركان النقيب وأرشف 
املتوكل وعضو مجلس النواب أحمد النزييل ويحيى القاسمي 
ــتمرار يف التحشيد والتعبئة ودعم  واملشائخ والوجهاء .. االس

الجبهات باملال والرجال خاصة جبهة الساحل الغربي .
وأكد بيان صادر عن اللقاء الوقوف صفا واحدا يف مواجهة 
ــني أبناء  ــوىض ب ــارة الفتنة والف ــه إث ــه نفس ــول ل ــن تس كل م

املحافظة .
وحث البيان الجميع عىل شحذ الهمم يف مواجهة العدوان 
ــن الوطن وأمنه  ــتهدف النيل م ــال مخططاته التي تس وإفش

واستقراره .
ــة يف دعم  ــاء املحافظ ــتمرار أبن ــب اس ــل النقي ــد الوكي وأك
ــيد والتعبئة  ــة التحش ــاح حمل ــات وإنج ــني يف الجبه املرابط

للدفاع عن األرض والعرض.
ــدد عىل أهمية الحفاظ عىل تماسك الجبهة الداخلية  وش
ــدوان  الع ــد  لتصعي ــدي  للتص ــي  املجتمع ــم  التالح ــز  وتعزي

ومحاوالته املستميتة السيطرة عىل الساحل الغربي.
ــس لقاء  ــن محافظة إب أم ــة العدي ــم بمديري ــك نظ اىل ذل
ــعار " حماية الساحل الغربي مسؤولية  قبيل حاشد تحت ش

الجميع ".
ــتنكر املشاركون يف اللقاء الذي حرضه وكيل املحافظة  واس
ــخصيات االجتماعية ومدراء  ــائخ والش ــم املساوى واملش قاس
املكاتب التنفيذية وأعضاء املجالس املحلية والعقال والعدول 
ــتمرار جرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني  واألمناء، اس

للعام الرابع عىل التوايل.

ــطره أبطال الجيش  ــادر عن اللقاء بما يس ــاد بيان ص وأش
ــم بطولية يف  ــوة الصاروخية من مالح ــعبية والق واللجان الش
ــدوان ومرتزقته  ــني الع ــزة والكرامة وتلق ــات الع ــف جبه مختل
دروسا يف التضحية والفداء دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

ــود  ــني يف الصم ــتمرار اليمني ــاوى اس ــل املس ــد الوكي وأك
ــتهدف كل مقومات الحياة .. مشريا  ملواجهة العدوان الذي اس
ــدوان عىل مدى أكرث من  ــم التي ارتكبها تحالف الع إىل الجرائ
ــواق واملدارس واملستشفيات  ــتهدافه لألس ــنوات واس ثالث س

والطرق واملساجد.
ــد الجبهات  ــم واالصطفاف ورف ــا إىل مزيد من التالح ودع
ــا إىل أن إب  ــرات العدوان .. الفت ــال مؤام ــال والرجال إلفش بامل
ــوف  ــة الصف ــا يف مقدم ــالم وأن أبناءه ــة الس ــتظل محافظ س

للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
من جانب اخر أكدت قبائل بني حشيش محافظة صنعاء 
ــات بالرجال  ــد الجبه ــدوان ورف ــام يف مواجهة الع ــري الع النف

والعتاد.
ــد أمس  ــيش يف لقاء قبيل حاش ــل بني حش ــت قبائ وأعلن
ــيل املحافظة  ــة والتخطيط بمح ــة املالي ــور رئيس لجن بحض
ــي،  األغرب ــع  مان ــة  املحافظ ــل  ووكي ــي  الجيالن ــادر  عبدالق
ــرد عىل الجرائم  ــل أرحب والجوف وال ــتجابتها لنكف قبائ اس

التي يرتكبها الغزاة واملعتدون وتطهري اليمن من دنسهم.
ــد الجبهات  ــتمرار يف رف ــيش االس ــدت قبائل بني حش وأك
ــة القبائل إىل إعالن النفري  ــن الرجال والعتاد .. داعي باملزيد م
ــة جبهات  ــزة والكرامة، خاص ــن الع ــه إىل ميادي ــام والتوج الع
الساحل الغربي للدفاع عن الوطن األرض والعرض والسيادة 

الوطنية.
وثمن مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء بني حشيش مواقف 
ــه للقضايا  ــرص ونرصت ــن ن ــيد حس ــزب الله الس ــني عام ح أم
ــطينية ومظلومية الشعب  العربية ويف املقدمة القضية الفلس

اليمني.
ويف اللقاء أكد مدير املديرية محمد القايض االستعداد رفد 
جبهات العزة والبطولة يف الساحل الغربي بمزيد من الرجال 

والعتاد استجابة لدعوة السيد عبدامللك الحوثي .
ــيش يف الدفاع عن الوطن  وثمن تضحيات قبائل بني حش

وأمنه واستقراره.
ــظ ريمة فارس الحباري أمس ومعه وكيل  كما التقى محاف
ــائخ والوجهاء والشخصيات  املحافظة محمد عبده مراد املش

االجتماعية بمنطقة مسور بمديرية مزهر .
وناقش اللقاء الذي حرضه مدير عام املديرية بدر الزايدي 
ــاء املديرية يف  ــات ودور أبن ــن الخدم ــة م ــات املديري احتياج

الحفاظ عيل األمن واالستقرار والسلم االجتماعي .
ــد ورفد جبهة  ــرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بالحش وتط
ــا  ــاء وبم ــل العط ــاد وقواف ــال والعت ــي بالرج ــاحل الغرب الس
ــال  ــود املرابطني يف مواجهة قوى العدوان وإفش يعزز من صم

مخططاته.
ــان ووجهاء  ــائخ واعي ــة بمواقف مش ــظ ريم ــاد محاف وأش
ــز الجبهة  ــي يف تعزي ــر ودورهم االيجاب ــة مزه ــور بمديري مس
الداخلية ..مؤكدا عىل أهمية وحدة الصف يف مواجهة العدوان 

السعودي األمريكي.
ــور وكل قبائل محافظة  ــام لقبائل مس ــت إىل الدور اله ولف
ريمة يف دعوة املغرر بهم للرجوع إىل وطنهم وأهاليهم مواطنني 

صالحني ولهم حق األمن واألمان.
ــع األجهزة  ــور وقوفهم م ــائخ واعيان مس ــم أكد مش بدوره
ــكينة العامة  ــتقرار والس ــة املعنية يف حفظ األمن واالس األمني

باملحافظة .
كما أكدوا دعمهم للجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن 

الوطن واستمرار رفد الجبهات بالرجال والغذاء .
ــه بمحافظة  ــاء مديرية مناخ ــن أبن ــريت األحرار م ــا س كم

ــنادا  ــة عالجية دعما وإس ــة غذائية وطبي ــاء أمس قافل صنع
ألبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية املرابطني يف جبهات 

الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.
ــة أقل ما يمكن  ــة الغذائية و الطبي ــن أن هذه القافل مؤكدي
ــه ملن يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة يف الدفاع عن  تقديم

األرض والعرض والسيادة الوطنية.
ــز التالحم يف  ــعب إىل تعزي ــاء الش ــع من أبن ــني الجمي داع
ــاد وقوافل  ــات بالرجال والعت ــد الجبه ــدوان ورف ــة الع مواجه

الدعم والعطاء يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه.
ــة العاصمة أمس  ــبعني بأمان ــاء مديرية الس ــا أعلن أبن كم
النفري العام يف مواجهة العدوان األمريكي السعودي استجابة 
لنكف قبائل أرحب والجوف لنرصة ابنة أرحب التي اختطفها 

مرتزقة العدوان .
ــال املديرية يف لقاء قبيل  ــائخ ووجهاء وعق وأكد أبناء ومش
ــف الله  ــعبي ضي ــس التالحم القبيل الش ــس مجل ــرضه رئي ح
ــادق، وعدد من  ــة محمد الص ــام محيل املديري ــام، وأمني ع رس
ــد الجبهات  ــود ورف ــتمرار الصم ــس املحيل اس ــاء املجل أعض
ــاحل  ــة، ويف مقدمتها جبهة الس ــل الغذائي ــال والقواف بالرج

الغربي.
وأشادوا بكل املواقف املرشفة ألمني عام حزب الله اللبناني 
السيد حسن نرص الله، يف نرصة القضية الفلسطينية والدفاع 
ــه من عدوان  ــعب اليمني إزاء ما يتعرض ل ــن مظلومية الش ع

همجي.
ــرار القبائل  ــبعني، أح ــة الس ــائخ مديري ــا أبناء ومش ودع
ــن إىل التوجه للجبهات  ــن أبناء اليم ــة و كل الرشفاء م اليمني
ــتقراره، ورفدها بالرجال والقوافل  دفاعاً عن الوطن وأمنه واس

مساندة للجيش واللجان الشعبية .
ــاء  ــايخ وعلم ــاء  ملش ــه لق ــة مقبن ــد بمديري ــك  عق اىل ذل
ــاد  ــب األوقاف واإلرش ــة نظمه مكت ــاء املديري ــاء ووجه وخطب

باملديرية تم فيه التطرق إىل دور العلماء والخطباء يف مواجهة 
ــعوصهيوامريكي  ورضورة رفد الجبهات وتعزيز  العدوان الس
ــددوا يف اللقاء عىل رضورة  التحرك  الوعي املجتمعي ,   كما ش

الجاد واملسؤول ملواجهة قوى البغي والعدوان .
ــرايف مدير عام األوقاف  ــتاذ محمد الظ ويف الندوة أكد األس
واإلرشاد باملحافظة  أهمية إدراك الجميع ملخططات العدوان 
وأهدافه التدمريية .. الفتا إىل رضورة اضطالع الجميع ملهامهم 
ــم ورفد الجبهات  ــن وتكريس الجهود لدع ــاع عن الوط يف الدف
ــل النرص  ــز عوام ــة وتعزي ــل الغذائي ــال والقواف ــال والرج بامل

والصمود والتالحم الشعبي.
ــطرها  ــارات التي يس ــرايف باالنتص ــاد الظ ــه أش ــن جانب م
ــم بقوى  ــه من هزائ ــا يلحقون ــعبية وم ــان الش ــش واللج الجي

العدوان.
حرض الندوة مدير عام األوقاف باملحافظة األستاذ محمد 
ــايخ ورجال الدين وجمع غفري من أبناء  الظرايف وعدد من املش

املديرية.
ــز ، أمس االثنني  ــه بمحافظة تع ــت مديرية ماوي ــا نظم كم
ــعاً  إلعالن النفري العام ملواجهة العدوان تحت  لقاء قبلياً موس

شعار (انفروا خفافاً وثقاًال).
ــاء أكد الحارضون عىل  جهوزيتهم لرفد الجبهات  ويف اللق
ــدوان  ــة الع ــة ملواجه ــرشف والبطول ــن ال ــرك إىل ميادي والتح
ــتقراره والرد عىل جرائم تحالف  والدفاع عن الوطن وأمنه واس
ــازر بحق  ــع الجرائم واملج ــا أبش ــذي يرتكب يومي ــدوان ال الع

الشعب اليمني.
ــم الحرب  ــتمرار جرائ ــة اس ــاركون يف الوقف ــتنكر املش واس
ــعودي األمريكي ومرتزقته  واإلبادة التي يرتكبها العدوان الس

بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكرث من ثالثة أعوام.
من جانبه ألقى  محافظ  تعز األستاذ عبده  الجندي كلمة 
ــن الحوثي  ــد امللك بدر الدي ــيد عب ــا فيها قائد الثورة الس حي
ــدة ومواقفها  ــعبية والجماهري املحتش والجيش واللجان الش

املرشفة.
ــة العسكرية املتقاعسني  ــبي املؤسس ودعا املحافظ منتس
ــان  ــالل اللج ــن خ ــرشف م ــز وال ــات الع ــاق بجبه إىل االلتح

املتواجدة يف كل مديرية.
ــور اللكومي عىل  ــة منص ــام املحافظ ــذا وأثنى مرشف ع ه
الدور املرشف  ألبناء مديرية ماويه يف مقارعة الباطل والوقوف  

مواقف مرشفة تنترص لألرض والعرض .
كما ألقيت يف املهرجان عدد من الكلمات أكدت يف مجملها 
ــه ، وان من  ــدوان ومرتزقت ــدي للع ــىل التص ــع ع إرصار الجمي
ــز خصوصا وهم يف  ــن عموما وتع ــم أبناء اليم ــون باس يتحدث

فنادق الرياض واسطنبول ال يمثلون إال أنفسهم .
ــده الجندي  ــظ املحافظة عب ــيل محاف ــاء القب ــرض اللق ح
ــن القيادات  ــة منصور اللكومي وعدد م ــرشف عام املحافظ وم

األمنية واملدنية يف املحافظة .

وقفات احتجاجية ونكف ولقاءات في المحافظات تؤكد وقفات احتجاجية ونكف ولقاءات في المحافظات تؤكد 
ــى النفير العام في مواجهة العدوان ورفد الجبهات ــى النفير العام في مواجهة العدوان ورفد الجبهاتعل عل توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

* كرس زحفني ملرتزقة الجيش السعودي 
ــي يس ورشق الدود يف محاولة  قبالة اإلم ب
ــعودية  الس ــع  واملواق ــرى  الق ــتعادة  الس
ــداد من املرتزقة بينهم  ومرصع وإصابة أع

ضابط سعودي برتبة نقيب 
ــة  ــن املرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب * م
ــا  كانت ــني  آليت ــري  تفج ــر  إث ــودانيني  الس
ــذ  منف يف  ــفتني  ناس ــني  بعبوت ــم  تحمالنه

الطوال
* تدمري آلية ملرتزقة الجيش السعودي 
ــفة  ــوة ناس ــار بعب ــل الن ــن جب ــرب م بالق

ومرصع وإصابة طاقمها
ــم  بينه ــعوديني  س ــود  جن  3 ــرصع  م  *
ــي  ــني نوع ــة يف كم ــن املرتزق ــط و4 م ضاب
ــع قمبورة  ــة يف موق ــه وحدة الهندس نفذت

العسكري
* استهداف تجمع للجنود السعوديني 
ومرتزقتهم جنوب وادي املعايني باملدفعية 

وإصابة مبارشة
نجران:

ــعوديني واغتنام  * مرصع عسكريني س
ــلحة بعملية هجومية عىل أحد املواقع  أس

السعودية يف الرشفة
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب * م
ــرس زحف عىل  ــعودي إثر ك ــش الس الجي

صحراء األجارش
عسري:

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  *
السعوديني يف الربوعة بقذائف املدفعية

* إطالق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد 
من القذائف عىل تجمعات مرتزقة الجيش 

السعودي يف مجازة وقبالة منفذ علب

االحد 2018/7/15         

الساحل_الغربي:
ــرق  ــاه مف ــة باتج ــف للمرتزق ــرس زح * ك
العدين بـحيس ترافق مع الزحف استهداف 
ــة  آلي ــراق  وإح ــم  تجمعاته ــىل  ع ــي  مدفع
ــائر  ــكرية وقنص 4 منهم وتكبيدهم خس عس

فادحة يف األرواح والعتاد 
ــدك تجمعات  ــناد املدفعي ت * وحدة اإلس
ــة إصابات  ــا محقق ــي التحيت ــة غرب للمرتزق

مبارشة
ــة عىل الفازة  ــف للغزاة واملرتزق * كرس زح
ــيط  ــناد مدفعي وتمش ــق مع الزحف إس تراف
ــطة وسقوط قتىل وجرحى  باألسلحة املتوس

يف صفوفهم 
* تدمري مدرعتني وآليتني أخريني واغتنام 
ــلحة متنوعة وقنص 5 من املنافقني اثناء  أس
ــزاة واملرتزقة عىل مفرق  ــدي لزحف الغ التص

العدين بمنطقة حيس
ــاد  ــادي املرتزق العقيد رش ــرصع القي * م
صالح املرصي قائد ما يسمى الكتيبة الرابعة 
ــيخ محمد  ــادي املرتزق الش ــل القي * مقت
ــمى اللواء  ــىل الدين قائد ما يس بن محمد ع
التاسع عمالقة وقائد ما يسمى مقاومة جبل 

راس بظروف غامضة
البيضاء:

ــعبية  الش ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه  *
تتمكن من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة 
ــة بقرات ومنطقة  ــط الرابط بني منطق يف الخ

لقاح يف مديرية القريشية
الجوف:

ــن املرتزقة  ــرشات م ــة الع ــرصع وإصاب * م
ــتهدافهم بصلية من  ــر اس ــادات إث ــم قي بينه

صواريخ الكاتيوشا يف مجمع الحزم
ميدي:

ــفة يف  ــة بعبوة ناس ــة للمرتزق ــري آلي * تدم
ــرح من كان عىل  ــراء ميدي ومرصع وج صح

متنها
ــني  مدرعت ــر  تدم ــة  الهندس ــدة  وح  *
ــراء  ــة يف صح ــني للمرتزق ــكريتني تابعت عس

ميدي
حرض:

ــة البلبلة يف  ــار آلية للمرتزقة يف تب * انفج
ــن كان عىل  ــرصع وجرح م ــوال وم ــذ الط منف

متنها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
* غارة عىل مديرية باقم

ــتهدف منطقة قارة  ــي اس ــف صاروخ * قص
بمديرية مجز

ــتهدف  اس ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  *
مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية

الحديدة:
* غارة عىل كيلو 16 بمديرية الحايل

ــزارع يف منطقة  ــن امل ــىل عدد م ــل ع * 4 قناب
العرج بمديرية باجل

* غارتان عىل رأس عيىس بمديرية الصليف
الجوف:

* رضب مدفعي مكثف عىل منازل املواطنني 
بـاملتون من قبل مدفعية املرتزقة

صنعاء:
ــكر ريمة حميد بمديرية  * غارتان عىل معس

سنحان
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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الثورة / قاسم الشاوش

ــة مزن الخريية التنموية االجتماعية  دشنت مؤسس
ــع  ــة م ــت  بالرشاك ــة املحوي ــم محافظ ــة الرج يف مديري
ــانية  ــتجابة اإلنس ــة واالس ــة للتنمي ــة الوطني املؤسس

 UN OCHA Yemen وبتمويل من
ـــ30 أرسة مترضرة يف  ــا النحل  ل ــرشوع توزيع خالي م
ــل _قوفع )من  ــت اليتيم _ جعاب ــت زوبة _ بي ــرى (بي ق
عزلة بني الجلبي مديرية الرجم حيث اشتملت املنحة 
ــىل 3خاليا نحل ممتلئة (جبح) وخلية واحدة فارغة  ع
ــمعي و5 كيلو غذاء  ــاس ش لغرض التكاثر ومدخنة وأس
ــاه  للنحل  وقناع وجه للوقاية من قرصات النحل وفرش

وعتلة .
وأكد مدير املدير التنفيدي  للمؤسسة هاشم املتوكل 
ــذي يموله مكتب  ــورة" أن املرشوع ال ــح لــ"الث يف ترصي
(ocha) ــانية ــؤون اإلنس ــيق الش ــم املتحدة لتنس األم
ــة املتكاملة يف  ــالت الطارئ ــرشوع التدخ ــن م ــي ضم يأت
ــعارا للواجب الديني  ــاه وكدا استش ــال الغذاء واملي مج
ــة  ــا من أهداف املؤسس ــاني وانطالق ــي واإلنس والوطن
ــن اليمني  ــف معاناة املواط ــة إىل  تخفي ــة الهادف الرامي
ــاة (الغذائية  ــاالت الحي ــف مج ــي يف مختل ــذي يعان ال
واملائية والصحية واإليوائية والتعليمية ) الذي تسبب 
ــىل اليمن منذ أكرث من  ــدوان والحصار الجائر ع بها الع

ثالث سنوات .
ــريا إىل أن مؤسسة مزن تواصل نشاطها الزراعي  مش
ــطة يف تأهيل  ــد مقابل العمل ) حيث ترتكز األنش (النق
ــم املدرجات  ــل وترمي ــة وتأهي ــالح األرايض الزراعي وإص
ــاقي ومصارف  ــح واملس ــة وقنوات الري واملناس الزراعي
ــة  ــة األرايض وإزال ــدران حماي ــتصالح ج ــيول واس الس
ــجار الضارة بالرتبة وكذا إزالة  ــيول واألش مخلفات الس
ــاه وبناء  ــاد املي ــن خزانات حص ــات م ــة واملخلف األترب

الحجر الناشف لها. 
مؤكدا أنه يستفيد من هذا النشاط 110 أرس أي 770 
ــل كل أرسة عىل  ــورة حيث تحص ــرى املذك ــرداً من الق ف
ــهر مقابل  ــدة ثالثة أش ــهر مل ــاًال كل ش ــغ 29516 ري مبل
أعمالهم التي يقومون بها يف االهتمام باألرض الزراعية 

وإعادة تأهيليها.

مؤسسة مزن توزع خاليا نحل لـمؤسسة مزن توزع خاليا نحل لـ٣٠٣٠ أسرة  أسرة 
متضررة في مديرية الرجم بالمحويتمتضررة في مديرية الرجم بالمحويت

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
رئيس الوزراء: على

وأكد أن الندوة ستعمل عىل تشخيص املشكلة بمختلف أبعادها الوطنية والدولية 
ــعة ملختلف الجهات الحكومية واملجتمعية يف أعمالها ومناقشاتها ..  ــاركة واس عرب مش
ــة العتيقة من الناحية النظرية عرب  ــتخدم املدين معتربا الندوة من أهم األعمال التي س
وضعها لألسس السليمة للعمل امليداني القادم للحفاظ عىل املدينة وضمان بقائها يف 

قائمة مدن الرتاث اإلنساني العاملي.
ــىل تحويل مخرجات  ــتعمل ع ــاركة الجهات ذات العالقة س ــنّي أن الوزارة وبمش وب
ــعة ألبناء ووجهاء  ــاركة واس الندوة إىل برنامج عمل ميداني ملزم لكافة األطراف وبمش
ــا املطلوب يف  ــق أثره ــة لتحقي ــة والتجاري ــة والديني ــخصياتها االجتماعي ــة وش املدين

الحماية وصون املدينة من مختلف عمليات التشويه لطابعها املعماري الفريد.
ــانية الكبرية التي تجسدها مدينة  وأكد رئيس الوزراء عىل القيمة التاريخية واإلنس
ــاني،  ــة املدرجة يف قائمة الرتاث اإلنس ــدن التاريخية اليمني ــة وبقية امل ــاء القديم صنع

خاصة شبام حرضموت وزبيد.
ــخيص العلمي للتحديات  ــه الندوة العلمية من أهمية بالغة يف التش ــوه بما تمثل ون
ــؤولة والال واعية من قبل  ــات الال مس ــبب املمارس التي تعاني منها املدينة وأبناؤها بس
ــاءة إىل الوجه الحضاري الفريد لهذه املدن التي تقدم  ــاهمت يف اإلس البعض والتي س

صورة حية للحضارة والشخصية اليمنية.
ــتحظى بمتابعة مبارشة من  ــور أن الندوة ومخرجاتها س ــا أكد الدكتور بن حبت كم
قبل الحكومة ومختلف الجهات ذات العالقة بما يحقق الدور الرسمي املطلوب من قبل 

الجميع لصون صنعاء القديمة وغريها من مدن الرتاث اإلنساني اليمنية.
ــبام حرضموت  ــول مدينتي زبيد وش ــدوات مماثلة ح ــوزارة بالتحضري لن ــه ال ووج
ــعبي يف َصونها وحمايتها يف هذه الفرتة  ــمي والش التاريخيتني بما يؤكد الحضور الرس

االستثنائية.
ــعار القيمة االنسانية والحضارية ملدنهم والقيام  وحث أبناء هذه املدن عىل استش
ــوا معاول هدم  ــا الفريد وأن ال يكون ــة يف حماية طابعه ــة واألخالقي ــم الوطني بواجباته

وتشويه ألصالتها ومكانتها الوطنية والدولية .
بن حبتور  يؤكد ضرورة

ــفى الطب الريايض وكذا  ــاء مستش ولفت إىل ما تم إنجازه من خطوات باتجاه إنش
ــريا يف ذات الوقت إىل  ــاؤها يف حرم جامعة صنعاء .. مش ــة الرياضية املقرر إنش الجامع
ــاء الحديدة عرب إقامتها مخيمات  ــاهمة الوزارة ضمن عملية إيواء النازحني من أبن مس

إيوائية لهم يف عدد من املواقع الرياضية يف العاصمة صنعاء.
ــطة الرياضية  ــباب عن امتنانه لدعم رئيس الوزراء ملختلف األنش وأعرب وزير الش
والشبابية التي تنفذها الوزارة ومتابعته املستمرة لنشاط اتحاد كرة القدم وكذا أوضاع 

املنتخب الوطني بكافة أعضائه وكذا منتخب الناشئني.
وقد أكد رئيس الوزراء خالل اللقاء أهمية قطاع الشباب والرياضة الذي يعد واحدا 
ــن ارتباطه  ــل الحكومة انطالقا م ــى برعاية من قب ــات الحيوية التي تحظ ــن القطاع م

املبارش بالفئات العمرية األكرث عددا يف املجتمع والحاملة لراية املستقبل.
وثمن مجمل الجهود والربامج واملشاريع التي تقوم بها الوزارة لفائدة هذه الرشيحة 
واملساهمة يف توفري البيئة الالزمة لصقل وإطالق قدراتها اإلبداعية يف مختلف املجاالت 

االجتماعية الثقافية والشبابية والرياضية .
ــتحق إىل  ونوه الدكتور بن حبتور بما حققه املنتخب الوطني من إنجاز بتأهله املس
ــذا املنتخب يف إحراز  ــعب اليمني عىل ه ــيا واآلمال التي يعلقها الش ــات كأس آس نهائي

نتائج كبرية ومرشفة للشعب اليمني والكرة اليمنية.
ــة الطبية والتعليمية  ــبابية والرياضي ــا أكد أن الحكومة مع مختلف الربامج الش كم
ــة يف تطوير األلعاب الرياضية  ــوزارة يف اتجاه تنفيذها ملا تمثله من أهمي ــي تعمل ال الت
وتقديم خدمات طبية نوعية لالعبني يف مختلف األلعاب الرياضية الجماعية والفردية.

مجلس القضاء
ــدد من القضاة  ــيح ع ــأن ترش وناقش املجلس مذكرة رئيس التفتيش القضائي بش
ــة من القضاة للعمل يف  ــواغر يف بعض املحاكم ، وأقر املجلس نقل عدد ثماني ــد الش لس

بعض املحاكم اإلستئنافية واالبتدائية.
ــل اللجنة املكلفة  ــال املرحلة األوىل من قب ــس تقريراً خاصاً بأعم ــتعرض املجل واس
ــات  ــط مع الهيئة العامة للتأمينات واملعاش ــكاليات الرب ــن املجلس بمتابعة وحل إش م
ــرتكة  ــكيل لجنة مش ــر العدل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتش ــس األخ وزي ــف املجل ، وكل
ــات ووزارتي املالية والخدمة  ــة والهيئة العامة للتأمينات واملعاش ــلطة القضائي من الس

املدنية كمدخل للمرحلة الثانية .
ــؤون املوظفني تتجاوز  ــج موحدة لش ــدة بيانات وبرام ــاء قاع كما أقر املجلس إنش
ــات واإلمكانيات الحديثة  ــتفادة من التقني ــوده التباين واالس ــع الحايل الذي يس الوض

بهيئات السلطة القضائية.
ــلطة القضائية  ــة عدد من تقارير األداء الخاصة بهيئات الس وأرجأ املجلس مناقش

وبعض املواضيع األخرى املتصلة بالسلطة القضائية ومنتسبيها.
وكان املجلس استعرض محرض اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديالت 

عليه.
كسر محاوالت

ــعبية استهدفت  ــكري بجيزان أن مدفعية الجيش واللجان الش وأوضح مصدر عس
تجمعات الجنود السعوديني يف مركز املعريضة بجيزان.

ــعوديني  ــار املصدر إىل أن القوة املدفعية دكت أيضا تجمعا آلليات الجنود الس وأش
يف الصوح.

ــاعات الـ24 املاضية من  ــعبية خالل الس إىل ذلك تمكن أبطال الجيش واللجان الش
ــدود بقطاع جيزان  ــعودي قبالة  االم بي يس ورشق ال ــرس زحفني ملرتزقة الجيش الس ك
ــتعادة املواقع قبل أن  ــن حاولوا اس ــف لجحافل العدو الذي ــناد الجوي الكثي ــم اإلس رغ
ــرشات من املرتزقة  ــج عنهما مرصع وإصابة الع ــار حيث نت ــوا للهزيمة واالنكس يتعرض

بينهم ضابط سعودي برتبة نقيب .

ــعوديني بينهم ضابط و أربعة من املرتزقة مرصعهم يف كمني  كما لقي ثالثة جنود س
ــة يف موقع قمبورة العسكري, و قتل وجرح عدد من املرتزقة  نوعي نفذته وحدة الهندس

السودانيني إثر تفجري آليتني تحملهم يف منفذ الطوال .
ــعوديني ومرتزقتهم جنوب  ــتهدف قصف مدفعي تجمع للجنود الس ويف جيزان اس

وادي املعايني, تم تدمري آلية للمرتزقة بالقرب من جبل النار ومرصع وإصابة طاقمها .
ــلحة  ــعوديني مرصعهم وتم اغتنام أس ــكريني الس وفقا للمصدر لقي عدد من العس
بعملية هجومية للجيش واللجان عىل أحد املواقع السعودية يف الرشفة بمنطقة نجران 

, كما قتل وأصيب عدد من املرتزقة إثر كرس زحف لهم عىل صحراء األجارش.
ــا وعدد من قذائف املدفعية  وذكر املصدر انه تم إطالق صلية من صواريخ الكاتيوش
ــري , وتم  ــة منفذ علب بعس ــعودي يف مجازة وقبال ــة الجيش الس ــات ملرتزق ــىل تجمع ع

استهداف تجمعات للجنود السعوديني يف الربوعة بقذائف املدفعية
ــكرية يف صحراء  ــعبية أمس آلية عس ــرت وحدات من الجيش واللجان الش كما دم

األجارش بنجران ومرصع طاقمها.
ــبأ) أن وحدة الهندسة فجرت عبوة ناسفة  ــكري بنجران لـ (س وأوضح مصدر عس

يف آلية عسكرية يف صحراء األجارش، ما أدى إىل تدمريها ومرصع من كان عىل متنها.
سالح الجو املسري

ــا للمرتزقة باتجاه  ــرسوا زحف ــال الجيش واللجان ك ــكري أن أبط ــر مصدر عس وذك
ــفر عن تدمري  ــن بحيس يف الحديدة مع قصف مدفعي عىل تجمعاتهم أس ــرق العدي مف
مدرعتني وآليتني عسكريتني واغتنام أسلحة متنوعة، وقنص خمسة من املرتزقة خالل 

كرس الزحف.
ــناد  ــزاة واملرتزقة عىل الفازة ترافق مع إس ــرس زحف للغ ــي تم ك ــاحل الغرب ويف الس
ــقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم  ــلحة املتوسطة ما أدى إىل س ــيط باألس مدفعي وتمش

وفرار من تبقى منهم , ودكت املدفعية تجمعات لهم غربي التحيتا .
ــرصي قائد  ــاد صالح امل ــني العقيد رش ــرصع القياديني املرتزق ــدر إىل م ــار املص وأش
ــادي محمد بن محمد  ــزق طارق عفاش والقي ــة الرابعة التابعة للمرت ــمى الكتيب ما يس
ــمى مقاومة جبل راس بنريان  ــع عمالقة وما يس ــمى اللواء التاس عىل الدين قائد ما يس

الجيش واللجان .
ــرشات املرتزقة بينهم قيادات لقوا مرصعهم و جرح آخرون إثر  وأوضح املصدر أن ع

استهدافهم بصلية من صواريخ الكاتيوشا يف مجمع الحزم بمحافظة الجوف .
ويف ميدي تم تدمري آلية ومدرعتني عسكريتني للمرتزقة ومرصع وجرح من كان عىل 
ــن, وآلية أخرى تابعة للمرتزقة تم تفجريها يف تبة البلبلة بمنفذ الطوال يف حرض  متنه

ومرصع وجرح من كان عىل متنها .
ــعبية أمس لزحف مرتزقة العدوان السعودي  اىل ذلك تصدى الجيش واللجان الش

باتجاه تباب الرباح بجبهة نهم .
ــة العدوان يف كرس  ــة عدد من مرتزق ــبأ) مرصع وإصاب ــكري لـ (س وأكد مصدر عس

زحف لهم باتجاه تباب الرباح .
وأشار املصدر إىل أن الزحف استمر ساعتني دون تحقيق أي تقدم .
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ــة املعلومات لقاء  ــس بوزارة االتصاالت وتقني  عقد أم
ــة املعلومات  ــادات وزارة االتصاالت وتقني ــرتك بني قي مش
ــري االتصاالت  ــة وزي ــة والتجارة ،برئاس ، ووزارة الصناع
ــد الوهاب  ــر الصناعة عب ــفر النمري ، ووزي ــدس مس املهن

يحيى الدرة. 
ــلبية  التفاقية التجارة   تطرق االجتماع إىل اآلثار الس
ــاالت يف اليمن ، نظراً ملا  ــوق االتص العاملية عىل قطاع وس
ــبب بانعدام  ــدوان جائر تس ــهدته بالدنا من حرب وع ش
ــة التي تم املصادقة  ــة الالزمة للبدء بتنفيذ االتفاقي البيئ
ــم العمل بها مطلع العام  ــا يف العام 2014 عىل أن يت عليه
ــتقرار  ــن االس ــة م ــة املالئم ــر البيئ 2018 ، رشط أن تتوف
السيايس واألمني لتوفري الفرص املتكافئة أمام االستثمار 
ــكل عادل ومتوازن  ــذا القطاع التنموي والحيوي بش يف ه
ــه كافة الحقوق.  ــاع العام والخاص وموظفي يحفظ للقط
ــات حقيقية  ــود ضمان ــىل رضورة وج ــاع ع ــد االجتم وأك
ــاالت والذين  ــات االتص ــن خدم ــتفيدين م ــظ للمس تحف
يمثلون غالبية املدنيني واملواطنني اليمنيني بشكل مبارش 

ــارة العاملية تمثل رضرا  ــارش ، وأن اتفاقية التج ــري مب أو غ
ــية  ــي واملواطن بدرجة أساس ــاد الوطن ــارشاً باالقتص مب
ــرض بقطاع  ــلبية ت ــن آثار وترتيبات س ــا يرتتب عليها م مل

وخدمات االتصاالت. 
ــتعرض االجتماع الذي عقد تحت شعار " تكامل  واس
ــرتكة بني وزارتي  ــذ يف الجوانب املش ــم التنفي األداء وتناغ
ــا  ــب والقضاي ــن الجوان ــة م ــاالت والصناعة"جمل االتص
ــاالت ومنح  ــوق االتص ــراءات املنظمة لس ــة باإلج املتصل
ــرية التي تزاول  ــات والرشكات الصغ الرتاخيص للمؤسس

نشاطها التجاري يف أنظمة تقنية املعلومات وتجهيزاتها 
ــال والعمل عىل  ــجيع الرشكات العاملة يف هذا املج ، وتش
ــش االجتماع الجوانب املتصلة بالرشكات  تحفيزها . وناق
ــات الكفيلة  ــة إىل اآللي ــال ، إضاف ــف النق ــغلة للهات املش
ــني الوزارتني ملنع  ــرتكة ب ــة املش ــة واملتابع ــل الرقاب بتفعي
ــري الخاضعة  ــا وغ ــري املرخص له ــزات غ ــول التجهي دخ
ــالمة  ــن وس ــة ألم ــص حماي ــل والفح ــراءات التحلي إلج

املواطن والبالد.
ــاالت وتقنية املعلومات  ــاع أكد وزير االتص ويف االجتم

ــني  ــع وزارة الصناعة وتدش ــرتك م ــىل أهمية العمل املش ع
ــريا  مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بني الوزارتني، مش
ــة  ــات الحيوي ــم القطاع ــن أه ــاالت م ــاع االتص إىل أن قط
ــدم خدمات مبارشة لكل رشائح وأبناء  والتنموية والتي تق
املجتمع اليمني . وأشار وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
ــراءات االحرتازية  ــعى التخاذ كافة اإلج إىل أن الوزارة تس
ــاالت الحكومي والخاص من  الالزمة لحماية قطاع االتص
ــون وضمان حقوق  ــة، كما تعمل عىل ص املخاطر املحتمل
ــتفيدين من خدمات االتصاالت. ولفت الوزير النمري  املس
ــري يف  ــاك مخططات تآمرية يتعمد العدوان للس إىل أن هن
تنفيذها كجزء من محاربة املدنيني وفرض عقاب جماعي 
ــن تركيع  ــار م ــرب والحص ــة الح ــلت محاول ــد أن فش ، بع
ــن حرب واسعة  ــعب اليمني، وها هم اآلن يلجأون لش الش
ــات االتصاالت الحيوية  ــد املدنيني لحرمانهم من خدم ض
ــة وتخفف عنهم  ــم اليومي ــق بتفاصيل حياته ــي تتعل الت

املعاناة، فيما العدوان يسعى للقضاء عليها. 
ــق مع  ــة عىل أن الوزارة تنس ــد وزير الصناع بدوره أك
ــرشكات بما يحقق  ــوزارات وترشف عىل جميع ال جميع ال

املنفعة العامة.
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