
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــة الجيش  ــف ملرتزق ــار زح • انكس
ــعودي قبالة منفذ علب وخسائر  الس

برشية يف صفوفهم
ــا  ــالق صلية صواريخ كاتيوش • إط
ــىل  ع ــة  املدفعي ــف  قذائ ــن  م ــدد  وع
ــعودي  تجمعات مرتزقة الجيش الس

يف مجازة 
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــة الجيش  ــتهدف تجمعات مرتزق اس

السعودي قبالة منفذ علب
نجران:

ــاش عيار  ــة تحمل رش ــري آلي • تدم
ــرصع عدد من  ــاروخ موجه وم 23 بص

املرتزقة غرب موقع السديس
ــرصع  وم ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
وجرح من كان عىل متنها من الجيش 
ــع  بموق ــم  محك ــني  كم يف  ــعودي  الس

الحماد 
ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــذ  منف ــة  قبال ــعودي  الس ــش  الجي
ــراء البقع بقذائف  الخرضاء ويف صح

املدفعية وتحقيق إصابات مبارشة
جيزان:

ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــة وقنص  ــث الركب ــعوديني يف مثل الس

جندي سعودي يف موقع بجل
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــة  ــم يف الصياب ــعوديني ومرتزقته الس

وقبالة جبل دخان بقذائف املدفعية

االحد 5 /8 /2018م

الساحل_الغربي:

• عملية مشرتكة للقوة الصاروخية 
ــتهدفت  اس ــري  املس ــو  الج ــالح  وس

تجمعات للغزاة واملرتزقة 
ــكرية للغزاة  ــة عس ــري مدرع • تدم
ــا  التحيت رشق  ــمال  ش ــة  واملرتزق
ــرح من  ــه ومرصع وج ــاروخ موج بص

كان عىل متنها
ــل  تحم ــكرية  عس ــة  آلي ــراق  إح  •
ــن  م  5 ــص  وقن  12.7 ــار  عي ــاش  رش

املرتزقة رشق التحيتا
تعز:

ــان  واللج ــش  الجي ــدوا  مجاه  •
ــارة عىل  ــة إغ ــذوا عملي ــعبية نف الش

مواقع املرتزقة يف جبهة حمري 
ــقوط قتىل وجرحى يف صفوف  • س
ــظية  املرتزقة إثر انفجار عبوات متش
أثناء محاولتهم التسلل يف الجحملية
• قصف مدفعي استهدف تجمعات 

للمرتزقة يف جبل الهان بالضباب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:

ــزل بمنطقة  ــتهدفت من ــارة اس • غ
طالل يف مديرية حيدان

ــات  الرمادي ــة  ــىل منطق ــارة ع • غ
بمديرية الظاهر

ــع  البق ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ  3  •
بمديرية كتاف

ــي  صاروخ ــف  وقص ــارات  غ  7  •
ــكنية  ــق س ــتهدف مناط ــي اس ومدفع

بمديرية باقم الحدودية
الحديدة:

ــي  ــف مديريت ــىل ري ــارات ع • 4 غ
التحيتا وزبيد مع تحليق مكثف

عمران:

ــية  ــىل منطقة العمش ــارات ع • 4 غ
بمديرية حرف سفيان

ــة  ــة املجزع ــىل منطق ــان ع • غارت
بمديرية القفلة

الجوف:

ــل  الحج ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  •
بمديرية املصلوب

جيزان:

• غارة عىل جبل تويلق
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء-سبأ
ــن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  دش
حبتور، الحملة الوطنية للتحصني ضد شلل االطفال 
ــة وعموم محافظات  ــدأت أمس بأمانة العاصم التي ب
ــطس  ــن اغس ــن م ــى الثام ــتمر حت ــة وتس الجمهوري
الجاري وتستهدف تطعيم خمسة ماليني وخمسمائة 
ــن الخامسة من  ــبع وعرشين طفًال وطفلة دون س وس

العمر .
ــئؤون  ــه نائبه لش ــوزراء ومع ــس ال ــام رئي ــث ق حي
ــد ووزير الصحة العامة  الخدمات االخ محمود الجني
ــني العاصمة حمود  ــكان الدكتور طه املتوكل وأم والس
ــة والطفولة  ــبعني لألموم ــفى الس ُعباد ومدير مستش
ــف بإعطاء  وممثلو منظمتي الصحة العاملية واليونس
ــني  ــال إيذاناً بتدش ــن االطف ــاح لعدد م ــات اللق جرع

الحملة .
ــني عىل الحملة  ــوزراء من القائم ــتمع رئيس ال واس
ــن مجمل الجوانب املتصلة ِبَها .. موضحني  اىل رشح ع
ــة  ــن الخامس ــتهدف األطفال دون س ــة تس أن الحمل
ــض النظر عن عدد  ــع املحافظات بغ ــن العمر بجمي م
ــابق بمن فيهم  ــا بالس ــي حصلوا عليه ــات الت الجرع
ــلل االطفال  ــد فريوس ش ــبقا ض ــم يحصنوا مس من ل

واملولدين حديثاً ..
ــا وزارة الصحة  ــة التي تنفذه ــني إىل أن الحمل الفت
ــة  ــي الصح ــع منظمت ــاون م ــكان بالتع ــة والس العام
ــاح العاملي تقوم اىل  ــف وتحالف اللق العاملية واليونس
ــلل االطفال ، بإعطاء جرعة  جانب التطعيم بلقاح ش
من فيتامني "أ" للمستهدفني بالتحصني من عمر ستة 

اشهر فما فوق ..
ــتمرار  ــذه الحملة تأتي عقب اس ــريين إىل أن ه مش
ــربي يف  ــال ال ــلل االطف ــريوس ش ــة بف ــاالت االصاب ح
ــاوف من إمكانية عودة  ــا األمر الذي يعزز املخ نيجريي
ــافة  ــن بعد املس ــض النظر ع ــا بغ ــريوس اىل بالدن الف
ــجل بها  ــري من البلدان التي تس ــع نيجرييا أو مع غ م
ــلل  ــاح ش ــن أن لق ــريوس .. مؤكدي ــذا الف ــات به إصاب
ــتغناء عنه ألجل  االطفال مأمون وفعال وال يمكن االس

القضاء عىل املرض باستئصاله من العالم أجمع .
ويف ترصيح لوسائل االعالم املتواجدة اثناء عملية 

ــود التي  ــىل الجه ــوزراء ع ــس ال ــى رئي ــني ، اثن التدش
ــكان لتنفيذ هذه  ــا وزارة الصحة العامة والس ــوم ِبَه تق
الحملة الوطنية الهامة لصحة اطفال اليمن بدعم من 
منظمتي الصحة العاملية واليونسيف وتحالف اللقاح 

العاملي ..
ــتطاعت أن  ــة ألنها اس ــكر وزارة الصح ــال " أش وق
ــماله وجنوبه  ــتوى اليمن ش ــود عىل مس توحد الجه

ورشقه وغربه عرب هذه الحملة "..
ــاني  اإلنس ــي  الوطن ــل  العم ــو  ــذا ه " ه ــاف  وأض
ــة الكرث من  ــة الوقائي ــيوفر الحماي ــح الذي س الصحي
ــة من  ــل وطفل ــف طف ــمائة ال ــني وخمس ــة مالي خمس
اطفال اليمن ..مؤكداً أن هذا العدد الهائل من االطفال 
ــن الحكومة  ــتمرة م ــة صحية مس ــون اىل رعاي يحتاج
ــانية املعنية تحت ارشاف وزارة  ودعم املنظمات االنس

الصحة العامة .
ــام ترصيحه  ــور ، يف خت ــن حبت ــور ب ــه الدكت وتوج
ــل اإلرشايف والتنفيذي  ــم العم ــري لطواق ــره الكب بتقدي
ــؤول من  ــكل كبري ومس ــن يعملون بش ــي الذي وامليدان
ــتوى الوطني يف كل حي  أجل إجراء التلقيح عىل املس

وقرية ومنطقة يف الجمهورية اليمنية ..

ــا تحقيق أهدافها  ــة والقائمني عليه متمنياً للحمل
الوطنية والصحية وبلوغ غاياتها االنسانية.

ــكان  ــة العامة والس ــر الصح ــا وزي ــه دع ــن جانب م
ــور طه املتوكل اآلباء واألمهات وجميع املواطنني  الدكت
ــم  ــني لتطعي ــز التحص ــم إىل مراك ــع بأطفاله إىل الدف

أطفالهم.
ــاع  ــدم االنصي ــني إىل ع ــع املواطن ــا جمي ــا دع كم
ــن  ــة ع ــة والخاطئ املغلوط ــم  املفاهي ــرار وراء  واالنج
ــن  ــري م ــيش كث ــادة تف ــي أدت إىل زي ــني والت التحص
ــدا أن الرتتيب للحملة  ــراض خاصة الحصبة، مؤك األم
ــة لضمان  ــم علمي ــة ومفاهي ــس علمي ــاء وفقا ألس ج

نجاحها وتحقيق اهدافها.
ــع الحملة بما  ــي م ــل االيجاب ــد رضورة التفاع وأك
ــال إىل اليمن  ــلل األطف ــريوس ش ــودة ف ــل عدم ع يكف

وحماية األطفال من أمراض الطفولة القاتلة..
ــي  ــال تأت ــلل األطف ــد ش ــة ض ــار إىل أن الحمل وأش
ــة بالفريوس  ــاالت اإلصاب ــور ح ــتمرار ظه ــة اس نتيج
ــا يعزز املخاوف  ــدان العالم، مم ــا وبعض بل يف نيجريي
ــال إىل اليمن،  ــلل األطف ــة عودة فريوس ش ــن إمكاني م
ــراء تصعيد العدوان عىل  ــيما يف الظروف الراهنة ج س

مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية .
ــال والتفريط يف تطعيم األطفال إنما  وأكد أن اإلهم
ــبحانه  هو تفريط باألمانة التي ائتمنهم عليها الله س

وتعاىل .
ــني العاصمة حمود عباد بجهود وزارة  بدوره نوه أم
ــداد والرتتيب لهذه الحملة التي تتميز  الصحة يف اإلع
بشموليتها للمحافظات وتقديم الخدمة من منزل إىل 

منزل.
ــة من هذه  ــة للوقاي ــذه الحمل ــة ه ــار إىل أهمي و أش
األمراض للحد من انتشارها، وهو ما يتطلب من اآلباء 
ــز الصحية حفاظا  ــم إىل املراك ــع أطفاله واألمهات دف

عىل سالمتهم من األمراض .
من جانب اخر افتتح وزير الصحة العامة والسكان 
ــفى الجمهورية  ــة مستش ــوكل بهيئ ــور طه املت الدكت
ــم الحضانات  ــي بصنعاء العناية املركزة لقس التعليم

وحديثي الوالدة.
ــة  العناي ــوكل  املت ــور  الدكت ــرب  اعت ــاح  االفتت ويف 
ــودة لالرتقاء  ــي الوالدة نقلة نوعية وج املركزة لحديث

بالخدمات الطبية والرعاية لألطفال الخدج.
ــاً يف  ــة ارتفاع ــرتة املاضي ــالل الف ــا خ ــال" وجدن وق

ــدوان وزيادة  ــتمرار الع ــد نتيجة اس ــوهات املوالي تش
ــعاعات  ــا من إش ــا ينتج عنه ــدن وم ــىل امل ــف ع القص
ــان ونقم وغريهما  ــتهداف لعط خاصة ما جرى من اس

ما أدى إىل ظهور أعداد كبرية من التشوهات ".
ــر الصحة جهود قيادة الهيئة يف تحديث  وثمن وزي
األقسام فيها خاصة قسم الحضانات وتوفري األجهزة 
ــم  ــوادر قس ــود ك ــيدا بجه ــم.. مش ــة برعايته الخاص
الحضانات ودروهم يف تقديم الرعاية لألطفال الخدج .
ــار إىل اهتمام الوزارة بالتأهيل والتدريب، الفتا  وأش
ــم الحضانات  ــح باب التدريب يف قس ــيتم فت إىل أنه س
ــني  ــد وغريها لتأهيل الكوادر وتحس ــوالدة والتخدي وال

الرعاية والخدمات الطبية املقدمة للمواطنني .
ــفى  املستش ــة  هيئ ــس  رئي ــار  أش ــه  أجانب ــن  م
ــديس إىل أن  ــور نرص الق ــي الدكت ــوري التعليم الجمه
ــادة األعداد  ــي نتيجة لزي ــة املركزة يأت ــاح العناي افتت
ــكل كبري بهدف االهتمام بالوالدات املبكرة .. مشريا  بش
إىل أن العناية تم تجهيزها بخمسة حضانات بأجهزة 
ــابقة املوجودة  تنفس صناعي إضافة إىل األجهزة الس

بالحضانة .
تصوير/فؤاد الحرازي
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ــط  التخطي وزارة  يف  ــاع  اجتم ــش  ناق
والتعاون الدويل رأسه وكيل الهيئة الوطنية 
للشؤون اإلنسانية عبدالفتاح عردوم وضم 
املنظمات غري الحكومية العربية واألجنبية 
ــطة التي  ــاع التعليم، األنش ــة يف قط العامل
ــطة  نفذت يف الفرتة املاضية وعروض األنش

املستقبلية .
ــردوم   ع ــل  الوكي ــاد  أش ــاع  االجتم ويف 
ــة إلنجاح  ــات غري الحكومي ــود املنظم بجه
ــدود  الالمح ــا  ودعمه ــة  التعليمي ــة  العملي
ــا إىل بذل  ــم املختلفة داعي ــطة التعلي ألنش
ــام باملعلم كونه  ــن الجهود و االهتم املزيد م
ركيزة أساسية يف العملية التعليمية وتقديم 

أوجه الدعم للمعلم .
ــز عند  ــىل رضورة الرتكي ــردوم ع ــد ع وأك
تنفيذ أي مرشوع أن يكون الهدف األسايس 
ــه  ل ــز  الحواف ــم  وتقدي ــم  باملعل ــام  االهتم
ــىل الرتميمات  ــه ال يعقل أن تركز ع حيث أن
ــال دون االهتمام  للمدارس ولحقائب األطف

بجوهر القضية وهو املعلم .
ــل الهيئة  ــاع حث  وكي ــام االجتم ويف خت
الوطنية للشؤون اإلنسانية  لقطاع التعاون 
اإلنساني املنظمات غري الحكومية العربية 
ــم عىل  ــاع التعلي ــة يف قط ــة العامل واألجنبي
ــة  كاف ــع  م ــال  والفع ــي  اإليجاب ــيق  التنس
ــم   التعلي ــوع  موض ــا  به ــاط  املن ــات  الجه
ــكل مبارش مع األخذ يف االعتبار العمل  وبش
ــرشوع والهدف  ــوع امل ــر موض ــن  جوه ضم
ــكل تكاميل  ــى يتم العمل بش ــام منه حت الع
ــون املعلم هو  ــرشوع ال يك ــل أي م ــن يقب ول
ــيس ألولوياته يف مجال العمل  العنوان الرئي

بقطاع التعليم.

التخطيط تناقش قضايا التعليم التخطيط تناقش قضايا التعليم 
مع المنظمات غير الحكوميةمع المنظمات غير الحكومية

تفقد العمل في مشاريع الطرق بعمرانتفقد العمل في مشاريع الطرق بعمران

ــرق غالب مطلق  ــغال العامة والط ــش وزير األش ناق
ــري العمل  ــني املقديش س ــار محمد حس ــع محافظ ذم م

بصيانة وترميم عدد من الطرقات يف محافظة ذمار.
إدارة  ــس  ــس مجل ــم رئي ــذي ض ال ــاء  اللق ــرق  وتط
صندوق صيانة الطرق املهندس أنيس السماوي واملدير 
ــة العامة للطرق والجسور املهندس  التنفيذي للمؤسس
ــوارع  لبيب عزالدين مناقصات مرشوع صيانة وترميم ش
ــق (ذمار –  ــم طري ــرشوع صيانة وترمي ــرب وم ــة مع مدين
ــول 24 كيلومرتاً ومرشوع  ــع األول بط ــينية) املقط الحس
ــار (ذمار –  ــل الجنوبي ملدينة ذم ــة وترميم املدخ صيان

بيت الكوماني).
ــة للطرق  ــة العام ــم تكليف املؤسس ــالل اللقاء ت وخ
ــة -  ــي حديج ــامة – بن ــق (س ــة طري ــور بصيان والجس
ــان املحرق) ، وتنفيذ عبارة ترصيف مياه األمطار يف  كوم

الدائري الرشقي ملدينة ذمار (حي كلية الطب).
ــري  ــع محافظ ذمار س ــغال م ــتعرض وزير األش واس
ــل)  ــرشق – الدلي ــة ال ــق (مدين ــة طري ــل يف صيان العم
ــينية)  ــار – الحس ــيل) وطريق (ذم ــام ع ــق (حم وطري

ومرشوع استكمال طريق الدائري الرشقي ملدينة ذمار.
ــغال العامة والطرق  ــاد وزير األش ــالل اللقاء أش وخ
ــال كافة  ــهيل أعم ــة ذمار يف تس ــود قيادة محافظ بجه
املكاتب واملؤسسات الحكومية ،مؤكدا أن محافظة ذمار 
ــة لها نظرا  ــات التابع ــى باهتمام الوزارة واملؤسس تحظ
ملوقعها الجغرايف الهام كونها تربط املحافظات الرشقية 

باملحافظات الغربية.
ــي تواجه  ــق الصعوبات الت ــتعرض الوزير مطل واس
ــتهداف  الوزارة جراء الظروف االقتصادية الصعبة واس

العدوان لشبكة الطرق والجسور بشكل ممنهج.
ــرق املهندس  ــغال العامة والط ــد وزير اإلش كما تفق
غالب مطلق عددا من مشاريع ترميم وصيانة الطرق يف 

محافظة عمران.
ــوارع مدينة  ــري العمل برتميم ش واطلع الوزير عىل س
ــة عمران  ــع بفرع جامع ــردم والقط ــال ال ــران, و أعم عم

بمساحة كيلو مرت مربع تقريبا.
ــري ملدينة عمران  ــد الوزير مرشوع الخط الدائ وتفق
ــذه  ــذي تنف ــرق وال ــة الط ــدوق صيان ــن صن ــول م املم

املؤسسة العامة للطرق بتكلفة 250 مليون ريال.
ــال الصيانة الروتينية  واطلع الوزير مطلق عىل أعم
ــت الضلعي -  ــذا طريق بي ــاء وك ــران -صنع ــق عم لطري

ذيفان يف املحافظة.
ــة للطرق  ــة العام ــرع املؤسس ــر ف ــن مدي ــتمع م واس
والجسور يف عمران املهندس يارس القييل إىل رشح حول 
ــل الطرقات  ــم وتأهي ــق وترمي ــاريع ش ــري العمل بمش س

والشوارع يف املحافظة.
وأكد رضورة مضاعفة الجهود إلنجاز تلك املهام بما 
ــة انتقال  ــهل عملي ــهم يف الحفاظ عىل الطرق ويس يس

املواطنني وتحقيق مصالحهم.
ــغال العامة والطرق  ــتعرض وزير األش من جانب اس
ــع محافظ البيضاء عيل محمد  املهندس غالب مطلق م

ــة  ــم وصيان ــة برتمي ــب املتعلق ــس الجوان ــوري أم املنص
الطرق يف محافظة البيضاء.

ــة  ــال الصيان ــذ أعم ــراءات تنفي ــاء إج ــش اللق وناق
والرتميم لبعض الطرقات يف املحافظة ومنها طريق عفار 

- رداع والشوارع الداخلية ملدينتي البيضاء ورداع.
ــغال قيادتي صندوق  ــالل اللقاء وجه وزير األش وخ
ــور  ــرق والجس ــة للط ــة العام ــرق واملؤسس ــة الط صيان
ــه مع قيادة  ــذ ما تم االتفاق علي ــف الجهود لتنفي بتكثي
ــادة تأهيل للطرقات  ــاريع ترميم وإع ــة من مش املحافظ

والشوارع ذات األولوية.
ــق تساهمان  كما وجه الوزير بتخصيص وحدتي ش
ــغال والطرق..  ــاز األعمال املناطة باألش ــذ وإنج يف تنفي
ــال صيانة وترميم  ــا إىل الصعوبات التي تواجه أعم الفت
الطرق جراء استمرار العدوان وما يقوم به من استهداف 

ممنهج لشبكة الطرق يف مختلف املحافظات.
ــغال  ــظ البيضاء جهود وزارة األش ــدوره ثمن محاف ب
ــات رغم  ــدان إلصالح الطرق ــتمر يف املي ــا املس وتواجده
ــدوان خصوصا يف  ــببها الع ــي س ــة الت ــاع الصعب األوض

محافظة البيضاء.

وزير األشغال يناقش القضايا المتعلقة بترميم وزير األشغال يناقش القضايا المتعلقة بترميم 
ــاالت وتقنية وصيانة الطرق في ذمار والبيضاء وعمرانوصيانة الطرق في ذمار والبيضاء وعمران ــر االتص ــع وزي اطل

ــد  ــفر عب ــدس مس ــات املهن املعلوم
ــري العمل  ــري أمس عىل س ــه النم الل
بفرع املؤسسة العامة لالتصاالت يف 

محافظة صنعاء.
ــة  ــاالت أهمي ــر االتص ــد وزي وأك
ــاالت  االتص ــات  خدم ــر  تطوي
ــا  ــاء بم ــة صنع ــت بمحافظ واالنرتن

يلبي احتياجات املواطنني.
ــار إىل أن زيارة فرع مؤسسة  وأش
ــة  بداي ــاء  بصنع ــاالت  االتص
ــة االتصاالت  ــروع مؤسس ــارة ف لزي
ــذا  ــي تنفي ــي تأت ــات والت باملحافظ
لتوجيهات رئيس املجلس السيايس 
ــرشوع الرئيس  ــيدا مل ــىل وتجس األع
ــد تبني  ــح الصماد "ي ــهيد صال الش
ــتوى  ــوض بمس ــي" للنه ــد تحم وي
ــة يف املحافظات  ــروع املؤسس أداء ف
ــدم  ــا يخ بم ــا  ــس احتياجاته وتلم

مسرية البناء والتنمية.
ــدد الوزير النمري عىل رضورة  وش
تحمل الجميع للمسؤولية يف تعزيز 
ــا يحقق  ــاالت بم ــاع االتص أداء قط
ــاع  القط ــذا  له ــة  الحقيقي ــة  التنمي
الحيوي .. الفتا إىل أنه سيتم تطبيق 
ــاب للعاملني يف  ــواب والعق ــدأ الث مب

قطاع االتصاالت .
ــي رافقه فيها  ــالل الزيارة الت وخ
ــن  يم ــة  رشك إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
ــام الحميل ونائب مدير  موبايل عص
املهندس طه  ــاالت  ــة االتص مؤسس
ــتعرض مدير فرع مؤسسة  زبارة، اس
ــة صنعاء فؤاد  ــاالت بمحافظ االتص

ــة  املؤسس ــرع  ف ــود  جه ــواس،  الق
ــاالت  االتص ــات  خدم ــم  تقدي يف 
ــزات  ــتوى التجهي ــني ومس للمواطن
ــت واالنرتنت  الثاب ــف  للهات ــة  الفني

والهاتف املحمول يمن موبايل.
ــات  خدم ــاريع  مش إىل  ــرق  وتط
ــا  تجهيزه ــم  يت ــي  الت ــاالت  االتص
ــال  وأعم ــة  املحافظ ــات  بمديري
ــي  يلب ــا  بم ــغيل  والتش ــة  الصيان

احتياجات املواطنني .
ــواس  الق ــتعرض  اس ــا  كم
ــرع  ف ــه  تواج ــي  الت ــات  الصعوب
ــة،  باملحافظ ــاالت  االتص ــة  مؤسس
ــب  ــة ونه ــق برسق ــا يتعل ــة م خاص
ــاريع  كابالت األلياف الضوئية واملش
ــي يتطلب  ــعات الت ــرثة والتوس املتع
ــال  وإيص ــتكمالها  اس يف  ــع  الترسي
ــن  ــدد م ــني يف ع ــا للمواطن خدماته

مديريات املحافظة.
ــة  املؤسس ــرع  ف أن  ــح  وأوض
ــع  ــيق م ــل بالتنس ــة يعم باملحافظ

ــادة  ــاءات وقي ــة لإلنش اإلدارة العام
ــاالت  لالتص ــة  العام ــة  املؤسس
ــتكمال صيانة عدد من الكبائن  الس
ــي  الجاك ــت  ــيان وبي الس ــق  بمناط
ــنرتالني  س ــاء  وإنش ــروس  ال ــالد  وب
ــمالن عىل عدة  بمنطقتي ضالع وش
ــتكمال  ــل .. الفتا إىل أنه تم اس مراح
الثابت  ــف  الهات ــوط  ــاريع خط مش

بمنطقتي رصف وكلية املجتمع.
ــاالت  االتص ــر  وزي زار  ــك  ذل إىل 
ــنرتايل الهاتف  ــة املعلومات س وتقني
الثابت ويمن موبايل وقسم الصيانة 
ــرتكني  املش ــات  وخدم ــغيل  والتش

وقسم الشكاوى بفرع املؤسسة.
ــر عام  ــارة مدي ــالل الزي رافقه خ
ــة  الفني ــات  والرتكيب ــاءات  اإلنش
ــام التخطيط  ــان ومدير ع ــار وه عم
ــني الحرثي  ــدس أم ــاريع املهن واملش
ــغيل  والتش ــة  الصيان ــام  ع ــر  ومدي

املهندس عدنان الجنيد.

وزير االتصاالت يطلع على سير العمل بفرع مؤسسة وزير االتصاالت يطلع على سير العمل بفرع مؤسسة 
االتصاالت بمحافظة صنعاءاالتصاالت بمحافظة صنعاء

وزير الصحة يدعو المواطنين للدفع بأطفالهم إلى مراكز التطعيم وعدم االنجرار وراء المفاهيم المغلوطة عن  التحصين وزير الصحة يدعو المواطنين للدفع بأطفالهم إلى مراكز التطعيم وعدم االنجرار وراء المفاهيم المغلوطة عن  التحصين 
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ــة  املحافظ ــادة  قي دور  إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة يف تعزيز  ــخصيات االجتماعي ــائخ والش واملش
ــا املواطنني  ــة قضاي ــم ومعالج ــود والتالح الصم

وتوفري احتياجاتهم من الخدمات.
ــة  املتعلق ــب  الجوان إىل  ــاء  اللق ــرق  تط ــا  كم
ــتمرار التحشيد والتعبية لرفد جبهات العزة  باس
ــش واللجان  ــطر فيها الجي ــة والتي يس والبطول
ــن الوطن يف  ــة دفاعا ع ــم بطولي ــعبية مالح الش

مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
تكبيد الجيش السعودي

ــة يف  القناص ــدات  أن وح إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــت ثالثة جنود  ــعبية قنص ــش واللجان الش الجي

سعوديني يف موقع مشعل العسكري.
ــد مرتزقة الجيش  ــاد املصدر عن قنص أح وأف

السعودي قبالة جبل الدود .
ــش واللجان  ــة الجي ــدر أن مدفعي ــر املص وذك
دكت يف وقت سابق تجمعات للجنود السعوديني 
ــان  ــل دخ ــة جب ــة  وقبال الصباب ــم يف  ومرتزقته
ــات مبارشة يف  ــة  وحققت إصاب ــف املدفعي بقذائ

صفوف وعتاد جيش العدوان. 
ــش  بالجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق ــا  كم
ــتياً عىل  ــعبية أمس صاروخاً باليس واللجان الش

معسكر الواجب السعودي يف نجران .
ــبأ)  وأوضح مصدر يف القوة الصاروخية لـ (س
ــراز بدر 1  ــتي من ط ــه تم إطالق صاروخ باليس أن

عىل معسكر الواجب السعودي يف نجران .
ــدروع عن تدمري أكرث  ــا أعلنت وحدة ضد ال كم
ــهر يوليو املنرصم  ــة خالل ش ــن 50 آلية ومدرع م
ــات بصواريخ موجهة وقذائف  يف مختلف الجبه

مبارشة.
ــعبية  ــرت الوحدة يف الجيش واللجان الش وذك

ــاحل  ــة الس ــرست يف جبه ــدوان خ ــوى الع ان ق
ــو املنرصم أكرث  ــهر يولي الغربي لوحدها خالل ش
ــا بصواريخ  ــرى تدمريه ــة ومدرعة ج ــن 22 آلي م

موجهة وقذائف مبارشة.
ــتهدفوا  9  ــن اس ــارت إىل ان املجاهدي ــا أش كم
ــدوان يف عدد من الجبهات  تجمعات ملنافقي الع
ــم بصواريخ  ــرية منه ــة أعداد كب ــرصع وإصاب وم

موجهة يف الفرتة ذاتها.
مقبويل :استهداف العدوان

ــتهداف  اس أن  إىل  ــويل  مقب ــور  الدكت ــار  وأش
العدوان للصيادين ومستشفى الثورة بالحديدة 
ــن خمس  ــة م ــاالت املرضي ــتقبل الح ــذي يس ال
محافظات، خلف العديد من الحاالت اإلنسانية.

ــتهداف  ونوه باإلدانات الدولية واملنظمات الس
ــك  ــداً أن تل ــدة.. مؤك ــورة بالحدي ــفى الث مستش
ــىل دول تحالف  ــة للضغط ع ــات غري كافي اإلدان
ــتهداف  واالس ــدوان  الع ــاف  إيق ــو  نح ــدوان  الع

املتعمد لآلمنني من النساء والشيوخ واألطفال.
ــر املالية أن  ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــح نائ وأوض
ــاً بعد يوم  ــعودي تتضح يوم ــم النظام الس جرائ
ــر وجهها الحقيقي العدواني  للعالم أجمع وتظه
ــتقالل وسيادة  ــالم واحرتام اس تجاه مبادئ الس

الدول.
من جانبها أوكدت منسقة الشؤون اإلنسانية 
ــريا يف الحديدة  ــة وباء الكول ــالء مكافح رضورة اي
ــانية  ــة يف عمل املنظمات اإلغاثية واإلنس األولوي
خصوصاً وأن اإلحصاءات تشري إىل تفيش الوباء 

بشكل يهدد املواطنني.
ــة  الصحي ــق  املراف ــتهداف  اس أن  ــت  وأوضح
ــة يجب أدانتها ووقف مثل تلك  والخدمية جريم
ــول املواطن عىل  ــي تحول دون حص األعمال الت
ــة والكهرباء  ــا الصح ــية منه ــات األساس الخدم

واملياه.

وطالبت ليز غراندي برضورة اإلرساع بالتوزيع 
الشامل للمساعدات الغذائية ملحافظة الحديدة 

والنازحني منها يف مختلف املحافظات.
استشهاد وإصابة

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان 
ــن يف منطقة  ــن غارة عىل منزل مواط ــم ش الغاش

النعاشوة بمديرية حيدان ما أدى إىل تدمريه .
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان األمريكي  وأش
ــن ثالث غارات عىل منطقة  السعودي الغاشم ش
ــة رازح الحدودية خلفت أرضارا  الحجلة بمديري

يف ممتلكات املواطنني.
كما شن طريان العدوان 8 غارات عىل محافظة 
ــوب يف  ــة املصل ــىل مديري ــارات ع ــدة و3 غ الحدي

محافظة الجوف .
بدء محاكمة الخلية

وقال رئيس النيابة الجزائية إن املتهمني أعدوا 
ــائل الالزمة من املال والسالح  لذلك الغرض الوس
ــفة وصواريخ  والذخائر والقنابل والعبوات الناس
ــددا من التلفونات  ــو" ودراجتني ناريتني, وع " الل

والرشائح الستخدامها يف التفجري.
ــتأجروا  ــام أن املتهمني اس ــاء يف قرار االته وج
ــميلة وحزيز,  ــني يف منطقتي ش ــددا من الدكاك ع
ــوم املتهمون  ــا بينهم بأن يق ــوا األدوار يف م وتوزع
ــن الثالث حتى الخامس بأعمال رصد األهداف  م
ــرات يف منازلهم, وأن  ــلحة واملتفج ــن األس وتخزي
ــن بتنفيذ  ــع آخري ــي م ــم األول والثان ــوم املته يق

العمليات.
ــوا العديد  ــام أن املتهمني ارتكب ــنّي قرار االته وب
من الجرائم من بينها القتل العمد للمجني عليه 
ــد الرشيف بإطالق النار عليه  فيصل أحمد محم
ــرية نارية يف  ــدة أع ــي ع ــدس كلك صين ــن مس م

ــمرب 2014 والقتل  ــارع العدل ظهر يوم 23 ديس ش
ــد عبدامللك  ــي عليه الدكتور محم ــد للمجن العم
ــرية نارية من  ــالق النار عليه عدة أع املتوكل بإط
ــارع العدل مساء يوم 2  ــدس كلك صيني بش مس
نوفمرب2014م والقتل العمد للمجني عليه محمد 
ــالق النار عليه عدة أعرية  عبدالله الرساجي بإط
ــدس كلك صيني يف شارع األربعني  نارية من مس
ــاء يوم 9يوليو 2015م والقتل العمد للمجني  مس
ــي  ــليمان الكازم ــدر س ــوض حي ــالم ع ــه س علي
ــك صيني  ــدس كل ــن مس ــه م ــار علي ــالق الن بإط
ــعوان ظهر  ــة الراعي بحي املروان س جوار مدرس
ــد للمجني عليه  ــوم 1 مايو 2015م والقتل العم ي
عبدالكريم محمد يحيى الخيواني بإطالق النار 
ــدس كلك صيني  ــدة أعرية نارية من مس عليه ع
ــارس 2015م  ــوم 18م ــاء ي ــاص مس ــارع الرق بش
والقتل العمد للمجني عليه محمد مطهر محمد 
ــدس كلك  ــار عليه من مس ــالق الن ــامي بإط الش
ــام محطة 45  ــيارته أم ــنت س ــو عىل م ــي وه صين

بمنطقة السبعني ظهر يوم 10 يناير 2015م 
ــني هاجموا  ــام إىل أن املتهم ــرار االته ــار ق وأش
ــارع الرباط باقتحامهم  مبنى سكن الطالب يف ش
ــرية نارية  ــاكنيه بأع ــى وإطالق النار عىل س املبن
ــرب 2014م ما  ــاء يوم 5 نوفم ــفة مس وعبوات ناس
ــم فاروق  ــخاص عمدا ه ــل ثالثة أش أدى إىل مقت
ــان  ــد املحطوري وعيل محمد ابراهيم عيش محم
ــا تضمن  ــيمة, كم ــيل نارص كش ــن ع وعبدالرحم
ــام املتهمني بارتكاب جرائم أخرى  قرار االتهام قي
ــعبية وزرع  ــا مهاجمة مراكز للجان الش من بينه
العبوات املتفجرة عىل الطرقات الستهداف أطقم 

أفراد الجيش واألمن واللجان الشعبية .
ــة  العقوب ــىص  أق ــزال  بإن ــة  النياب ــت  وطالب
ــلحة  ــررة قانونا بحق املتهمني ومصادرة األس املق

واملتفجرات والدراجتني الناريتني.


