
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــالق صاروخي زلزال1 وعدد  • إط
ــىل تجمعات  ــف املدفعية ع من قذائ

املرتزقة وآلياتهم يف منطقة الصوح
ــا  • إطالق صلية صواريخ كاتيوش
ــعوديني  الس ــود  الجن ــع  تجم ــىل  ع

وآلياتهم يف معسكر بليالني
 50 ــار  عي ــاش  رش ــتهداف  اس  •
ــف املدفعية  ــة بقذائ ــث العش يف مثل

ومرصع طاقمه
جيزان:

ــكرية  ــة وآلية عس ــري مدرع • تدم
رشق موقع الدود بصواريخ موجهه

ــود  ــات للجن ــتهداف تجمع • اس
ــعوديني ومرتزقتهم خلف جبل  الس
ــي يس" ورشق جبل الدود  الـ"اإلم ب
ــا وقذائف  ــة صواريخ كاتيوش بصلي

املدفعية

السبت 8 / 9 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــيطرة عىل منطقتي الجاح  • الس
األسفل والسمرسة واملواقع املجاور 
ــعة  واس ــة  هجومي ــة  بعملي ــا  لهم
ــىل  القت ــن  م ــري  كب ــدد  ع ــقوط  وس

والجرحى يف صفوفهم
• إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة 
باستهداف مدفعي يف الفازة ومرصع 

وجرح من كان عىل متنها
لحج:

ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
املرتزقة يف تباب كرش وسقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم
تعز:

ــة يف تباب  ــف للمرتزق ــرس زح • ك
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت حيفان وس

صفوفهم
البيضاء:

ــع  مواق ــىل  ع ــارة  إغ ــة  عملي  •
ــتخدمت  اس ــة  قيف يف  ــني  التكفريي
ــلحة الخفيفة واملتوسطة  فيها األس

وسقوط قتىل وجرحى من العدو
الجوف:

ــن  م ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س  •
ــاء  اثن ــفة  ناس ــوات  بعب ــة  املرتزق
ــة  منطق يف  ــلل  التس ــم  محاولته

الظهرة بـخب الشعف
مارب:

ــتهداف تحركات وتجمعات  • اس
ــكر ماس بصواريخ  املرتزقة يف معس

الكاتيوشا 
نهم:

ــة  ــات املرتزق ــتهداف تجمع • اس
ــا يف  ــخ الكاتيوش ــن صواري ــدد م بع

بوابة صلب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــة غمر  ــور بمديري ــة الغ ــىل منطق ع

الحدودية
يف  ــن  مواط ــزل  من ــىل  ع ــارة  غ  •

منطقة والبة بمديرية الظاهر
ــن  مواط ــزل  من ــىل  ع ــان  غارت  •
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  وقص
ــني  املواطن ــكات  ممتل ــتهدف  اس

بمديرية باقم
ــزل مواطن  ــجد ومن • أرضار بمس
بغارتني عىل منطقة الحجلة وقصف 
ــتهدف  اس ــي  ومدفع ــي  صاروخ
ــكان بمديرية رازح  ــة بالس قرى آهل

الحدودية
الحديدة:

ــح  املل ــل  جب ــىل  ع ــارة  غ  13  •
بمديرية املنرية

ــىل منطقة  ــن 40 غارة ع ــرث م • أك
ــاورة لها يف  ــن املج ــو 16 واألماك كيل

مديرية الحايل
ــدة  ــر ع إث ــاً  ــة 19 مواطن • إصاب
ــن البحر  ــىل مصنع مطاح غارات ع

األحمر يف كيلو 16 بمديرية الحايل
مارب:

ــاء أثناء  ــهداء بينهم 3 نس • 5 ش
ــني تعرضا  ــعافهم إلثن محاوالت إس
ــس  ــة التطل ــابقة يف منطق ــارة س لغ

بمديرية رصواح
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/ معني حنش

ــات  فعالي ــاء  بصنع ــس  أم ــدأت  ب
ــة باألدلة  ــة الخاص ــة التدريبي الورش
ــة يف مراكز التأهيل واإلصالح  اإلجرائي
ــل واإلصالح  ــا مصلحة التأهي تنظمه
بوزارة الداخلية بالتعاون مع املنظمة 
الدولية لإلصالح الجنائي وبالتنسيق 
ــة وحقوق  ــويا للتنمي ــة س مع مؤسس

اإلنسان.
ــث رئيس مصلحة  وِيف االفتتاح ح
ــوزارة الداخلية  ــالح ب ــل واإلص التأهي
اللواء عبدالله الهادي  املشاركني عىل 
ــداف  أه ــق  ــتفادة وتطبي االس رضورة 
ــة عىل أرض  ــطة الورش ــج وأنش وبرام
ــم العمليات  ــالل تنظي ــن خ ــع م الواق
ــا ينعكس  ــة لإلصالحيات وبم اإلداري
ــجون ..  إيجابيا عىل أوضاع نزالء الس
مشيدا بدور املنظمة الدولية لإلصالح 
ــويا للتنمية يف  الجنائي ومؤسسة س
ــذه الورش  ــل ه ــد مث ــا يف عق اهتمامه
ــم مفتوح  ــن دع ــه م ــا تقدمان ــذا م وك
ــتى  ش يف  ــات  واإلصالحي ــة  للمصلح

املجاالت..
ــام اإلصالح  ــن جانبه أكد مدير ع م
ــد عبدالله  ــة العمي ــل باملصلح والتأهي
ــادة املصلحة  ــرص  قي ــم عىل ح الحكي
ــل  تأهي يف  ــني  الداعم ــع  م ــاون  بالتع
ــات وكوادرها وبما  ــؤويل اإلصالحي مس
ــة  ــة اإلجرائي ــم األدل ــن مفاهي ــزز م يع
املنظمة لعمل مراكز التأهيل واإلصالح.

ــم املتدربني  ــد الحكي ــث العمي وح
ــة  ــتفادة من مفردات الورش عىل االس
ــن  م ــوه  تلق ــا  م ــس  وعك ــة  التدريبي
ــارف ومعلومات عىل الواقع العميل  مع
ــة  الدولي ــة  املنظم ــود  بجه ــا  منوه  ..
ــويا  ــة س ــالح الجنائي ومؤسس لإلص
للتنمية وحقوق اإلنسان وإسهامهما 

ودعمهما يف تأهيل كوادر املصلحة.
ــن جانبه  أوضح مندوب املنظمة  م
ــر  ــي واملدي ــالح الجنائ ــة لإلص الدولي
ــامي  س ــويا  س ــة  ملؤسس ــذي  التنفي
ــن ورش العمل  ــدف م ــي أن اله الحزم
ــة التعامل  ــو لتطوير أدل ــة ه التدريبي
ــة  املنظم ــا  وضعته ــي  الت ــة  اإلجرائي
ــالح الجنائي من خالل  ــة لإلص الدولي
ــذ بداية دخول  ــوات من تحديد الخط

النزيل وحتى خروجه.
ــة   الورش أن  إىل  ــي  الحزم ــار  وأش
ــعى إىل تأهيل أكرب عدد ممكن من  تس
ــم  وتوزيعه ــات،  باإلصالحي ــني  املعني
األوىل  ــتهدف  تس ــات  مجموع ــىل  ع
ــن  م ــدد  ع يف  ــات  اإلصالحي ــدراء  م

ــجون،  املحافظات ومختصني من الس
ــة  الثاني ــة  ــتهدف املجموع ــا تس فيم
ــات أخرى  ــن محافظ ــة م ــس الفئ نف
ــجون  ــادات مصلحة الس ــة قي والثالث
ــة  ــة والصيغ ــع الخالص ــة ووض ملعرف

النهائية لألدلة اإلجرائية.
وتهدف الورشة التي تأتي يف إطار 
ــجون  ــوض بأوضاع الس ــرشوع النه م
ــدا يف إقامة  ــة هولن ــن حكوم املمول م
ــول األدلة  ــة ح ــل التدريبي ورش العم
ــز  ــل يف مراك ــة للعم ــة املنظم اإلجرائي
ــىل  ع ــن  اليم يف  ــالح  واإلص ــل  التأهي
مدى ثالثة أيام إىل إكساب 28 متدربا 
ــن خمس  ــدراء م ــون م ــة يمثل ومتدرب
يف  ــني  ومختص ــة  مركزي ــات  إصالحي
ــة أولية  ــات كمرحل ــن املحافظ عدد م
ــتهدفني  املس ــن  م ــاركاً  مش  60 ــن  م
ــول  ــارف ح ــل , املع ــالث املراح يف الث
ــل  لعم ــة  املنظم ــة  اإلجرائي ــة  األدل
ــهم  مراكز التأهيل واإلصالح وبما يس
ــع  بواق ــوض  والنه األداء  ــني  تحس يف 

السجون والسجناء.

الداخلية تدشن ورشة تدريبية حول األدلة الداخلية تدشن ورشة تدريبية حول األدلة 
اإلجرائية في مراكز التأهيل واإلصالحاإلجرائية في مراكز التأهيل واإلصالح

حجة /سبأ
أقر اجتماع أمس بمحافظة حجة 
برئاسة املحافظ هالل عبده الصويف، 
ــة عمل تنفيذية ملا تضمنته  إعداد آلي
ــون بمثابة رؤية  ــد الثورة تك كلمة قائ
موحدة تنظم عمل الجميع بما يكفل 
ــة التحديات  ــة ومواجه التوعي ــرش  ن

االقتصادية وضبط األسعار.
ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــر  اق ــا  كم
ــاف  ــة واألوق ــب الرتبي ــؤويل مكات مس
والزراعة والغرفة التجارية والوحدتني 
ــد  ــيق لعق ــة التنس ــة والرتبوي الثقافي
ــة  املحافظ ــار  تج ــم  يض ــاع  اجتم
ــاجد للتوعية بمخاطر  وخطباء املس
ــوم بها  ــة التي يق ــرب االقتصادي الح
ــة  ــب الصناع ــف مكت ــدوان وتكلي الع
ــعة  واس ــش  تفتي ــة  حمل ــذ  بتنفي
ــات  ــة ومحط ــالت التجاري ــىل املح ع
ــتقات النفطية والغاز والرصافني  املش
بالتنسيق مع األجهزة األمنية لضبط 
املخالفني والزام التجار بإشهار قوائم 
ــالت  العم ــىل  ــش ع ــعار والتفتي األس

الجديدة وضبطها.
ــة قيام  ــاع عىل أهمي ــد االجتم وأك
ــث  بح ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت
ــة  التوعي ــتمرار  اس ــىل  ع ــاء  الخطب
بمخططات العدوان ورضورة مواجهة 

ــن قبل الجميع  الحرب االقتصادية م
ويف مقدمتهم التجار.

ــىل أهمية قيام  ــدد االجتماع ع وش
مكتب الرتبية والتعليم برفع مستوى 
ــي وتنظيم الفعاليات  الوعي املجتمع
واملسريات وتفعيل اإلذاعات للطالب.

ــد اجتماع  ــر املجتمعون عق كما اق
ــة  النظاف ــدوق  صن ــم  يض ــرتك  مش
ــة  الصناع ــب  ومكات ــني  والتحس
والرتبية والثقافة غدا ملناقشة تفعيل 
ــات  والفعالي ــة  الرياضي ــطة  األنش
ــزام  وال ــة،  توعوي ــات  فالش ــداد  وإع
ــع  م ــيق  بالتنس ــة  الصناع ــب  مكت
ــارة بمحافظة  ــب الصناعة والتج مكت
ــات  عملي ــة  غرف ــاء  إلنش ــدة  الحدي
ــرتكة ملعرفة البضائع الداخلة إىل  مش

املحافظة وتفعيل التنسيق بينهما.
ــام صندوق  ــىل أهمية قي ــدوا ع وأك
ــاة مكتب  ــني بمواف ــة والتحس النظاف
ــوفات  بكش ــارة  والتج ــة  الصناع
ــة إىل املحافظة أوال  ــع الداخل البضائ

بأول.
ــظ  املحاف ــار  أش ــاع  االجتم ويف 
ــه كلمة  ــة ما تضمن ــويف إىل أهمي الص
ــك بدر  ــيد عبد املل ــورة الس ــد الث قائ
الدين الحوثي من موجهات أساسية 
ــدي  للتص ــود  الجه ــر  تضاف ــدف  به
 .. ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  للع
ــددا عىل رضورة العمل وفقا لتلك  مش
ــات التي تمثل الخيار الوحيد  املوجه
ــدوان وحربه  ــة الع ــب ملواجه واألنس
ــرب وضع  ــكرية ع ــة والعس االقتصادي

آلية عملية قابلة للتنفيذ.
ــرب االقتصادية  ــت إىل أن الح ولف
ــي جزء  ــدوان ه ــا الع ــوم به ــي يق الت
ــن وال  ــىل اليم ــن عدوانه ع ــيس م رئي
ــدوان  ــة ذلك الع ــن مواجه ــاص م من
ــة .. الفتا  ــافر والحرب االقتصادي الس
ــاع االقتصادية التي تعاني  إىل األوض

منها املناطق املحتلة.
ــعب  وأوضح محافظ حجة أن الش
ــالم  اليمني أمام خيارين إما االستس
ــال يف  ــود والثبات واالستبس أو الصم
ــاوز التحديات  مواجهة العدوان وتج
ــي فرضت عليه.. مؤكدا أن الحرية  الت
ــه  ــا يمتلك ــىل م ــا أغ ــتقالل هم واالس

اإلنسان.
رضورة  ــىل  ع ــويف  الص ــدد  وش
ــؤولياتهم  ملس ــع  الجمي ــعار  استش
ــات  ــاد يف كل االتجاه ــرك الج والتح
ــالء الذي  ــة والعم ــدي للمرتزق للتص

يعتربون أداة للعدوان.
التأكيد  ــون  املجتمع بدورهم جدد 
ــة  ــادة املحافظ ــود قي ــم جه ــىل دع ع
ــويف  الص ــالل  ه ــظ  باملحاف ــة  ممثل
ــد  الواح ــق  الفري ــروح  ب ــل  والعم
ــلبية للحرب  ــج الس ــن النتائ للحد م
ــدوان  ــنها الع ــي يش ــة الت االقتصادي

السعودي األمريكي عىل الوطن.

في اجتماع لقيادة المحافظة : في اجتماع لقيادة المحافظة : 

محافظ حجة يشدد على وضع آلية عمل لما تضمنته محافظ حجة يشدد على وضع آلية عمل لما تضمنته 
كلمة قائد الثورة من  موجهات هامة كلمة قائد الثورة من  موجهات هامة 

صنعاء/ سبأ
ــويل أمس املمثل  ــني مقب ــوزراء وزير املالية الدكتور حس ــب رئيس ال ــى نائ التق

املقيم لألمم املتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية باليمن ليز غراندي.
ــع يف محافظة  ــانية خاصة الوض ــة األوضاع اإلنس ــرى خالل اللقاء مناقش وج
ــاحل الغربي والذي  ــدة يف ظل التصعيد األخري لقوى العدوان يف جبهة الس الحدي
ــتهداف العدوان لكل مقومات الحياة  أدى إىل تفاقم معاناة املواطنني خاصة مع اس

بما فيها خزانات املياه والطرق الرئيسية ومنازل املواطنني بصورة مبارشة .
ــة ما يمس  ــاد الوطني خاص ــج لالقتص ــتهداف املمنه ــىل االس ــاء ع ــز اللق ورك

احتياجات املواطن األساسية من السلع الرئيسية واألدوية وإمدادات الوقود .
ويف اللقاء أشار الدكتور مقبويل إىل أن تصعيد العدوان يأتي يف ظل صمت أممي 

مطبق يثري الكثري من التساؤالت حول الجدية بامليض يف خطة السالم املزعومة.
ــىل دول العدوان لتحييد  ــارس األمم املتحدة الضغط ع ــرب عن أمله يف أن تم وع
ــاة اليومية  ــي تنعكس عىل الحي ــات الت ــن كارثية هذه املمارس ــد م ــاد والح االقتص

للمواطنني.

ــدم منح  ــف من خالل ع ــات جني ــال مفاوض ــىل إفش ــدوان ع ــرب إرصار الع واعت
ــن جرائم تحالف العدوان بحق  ــح لطائرة الوفد الوطني، جريمة جديدة م الترصي
ــدة واملجتمع  ــتهتارا باألمم املتح ــذا اس ــالم وك ــي الذي يتطلع للس ــعب اليمن الش

الدويل.
ــياق تبادل  ولفت نائب رئيس الوزراء وزير املالية إىل أن هذه الخطوة تأتي يف س
ــعودي اإلماراتي، حيث تنفذ اإلمارات مخططاً يهدف  األدوار بني قوى العدوان الس
ــب ثرواته وآثاره وما  ــرتاتيجية فيه ونه ــيطرة عىل املناطق اإلس تمزيق الوطن والس

يحصل يف سقطرى خري دليل عىل ذلك .
ــة اإلنقاذ يف  ــود حكوم ــانية بجه ــؤون اإلنس ــقة الش ــادت منس ــن جانبها أش م
التخفيف من معاناة املواطنني وتعاملها املسؤول مع مشكلة النازحني من محافظة 

الحديدة .
ــن األوضاع  ــف م ــود للتخفي ــن الجه ــد م ــتبذل املزي ــا س ــدي أنه ــدت غران وأك

اإلنسانية املتدهورة يف اليمن.
حرض اللقاء محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري.

صنعاء/ سبأ
وقف اجتماع بصنعاء ، أمس ، برئاسة وزير النقل 
ــتجدات يف  ــامي، أمام آخر التطورات واملس زكريا الش
رشكة الخطوط الجوية اليمنية واملشاكل والصعوبات 

التي تواجهها يف ظل العدوان السافر عىل بالدنا.
ــل  ــل وزارة النق ــرضه وكي ــذي ح ــاع، ال ويف االجتم
ــوي عبدالله العنيس ورئيس الهيئة  لقطاع النقل الج
ــد  ــور محم ــاد الدكت ــي واالرص ــريان املدن ــة للط العام
ــوط الجوية  ــم بأعمال رشكة الخط ــادر والقائ عبدالق
ــة ابراهيم مطهر وعدد من قيادات الرشكة ، أكد  اليمني
ــافرين  ــهيل اجراءات املس وزير النقل عىل رضورة تس
ــع التذاكر  ــات والترسيع يف قط ــم أفضل الخدم وتقدي
ــدداً عىل أهمية  ــافرين، مش ــد الحجوزات للمس وتأكي
ــة عمل موحدة وتعميمها عىل جميع مكاتب  وضع آلي
ــوكالء الخاصة بالحجوزات وقطع  اليمنية ومكاتب ال

التذاكر للمسافرين.

ــس  املجل ــام  اهتم إىل  ــامي  الش ــر  الوزي ــت  ولف
ــة اليمنية  ــوط الجوي ــىل برشكة الخط ــيايس األع الس
ــة  اليمني ــة  للجمهوري ــمي  الرس ــل  الناق ــا  باعتباره
وتسهيل كافة أعمالها الخدمية للمسافرين اليمنيني 
ــا البالد يف ظل العدوان  ــاة األوضاع التي تمر به ومراع

والحصار املفروض علينا من قبل تحالف العدوان.

ــل بمهنية تامة  ــىل الرشكة أن تعم ــال: "يجب ع وق
ومراقبة مكاتب الوكالء عند الحجز للمسافرين وعدم 
ــة عىل  ــر واملحافظ ــعار التذاك ــع أس ــتغاللهم يف رف اس
املواعيد يف أوقاتها والتواجد الدائم يف املكاتب وتقديم 
ــافرين بمايهم سفرهم  الخدمات واالستشارات للمس

واحتياجاتهم".

وزير المالية: تصعيد العدوان يثير تساؤالت حول جدية وزير المالية: تصعيد العدوان يثير تساؤالت حول جدية 
األمم المتحدة في خطة السالماألمم المتحدة في خطة السالم

وزير النقل يشدد على ضرورة عمل شركة الخطوط الجوية بمهنيةوزير النقل يشدد على ضرورة عمل شركة الخطوط الجوية بمهنية

صنعاء/ سبأ
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــش  ناق
ــه الوزير  ــل عبدالل ــدس نبي املهن
ــم  ــم لألم ــل املقي ــع املمث ــس م أم
ــؤون  الش ــقة  منس ــدة  املتح
ــز غراندي،  ــانية باليمن لي اإلنس
ــة  املتصل ــع  املواضي ــن  م ــدداً  ع

بالوضع املائي يف اليمن.
ــة  مناقش ــت  تم ــث  حي
ــي  املائ ــع  الوض ــتعراض  واس
ــي  ــاة الت ــران واملعان ــرة كم بجزي
ــني جراء تعرض  يتكبدها املواطن
آبار املياه للقصف وما يرتتب عىل 
ــاء وجهود مضاعفة  ذلك من أعب
ــوزارة كانت مؤخرا  خاصة وأن ال
ــل يف إعادة  ــتكملت العم ــد اس ق
ــة األوىل من محطة  تأهيل املرحل

التحلية بالجزيرة .
ــذا الخصوص  ــم التأكيد به وت
ــول  الحل ــع  وض رضورة  ــىل  ع
ــة  النقي ــاه  املي ــري  لتوف ــة  العاجل

ألبناء الجزيرة.
ــة  ــاه والبيئ ــر املي ــب وزي وطال
ــقة  منس ــع  تضطل أن  ــرضورة  ب
ــدور  بال ــانية  اإلنس ــؤون  الش
املطلوب لتجنيب املنشآت املائية 

يف الجزيرة من القصف.
ــع املياه  ــا ناقش اللقاء وض كم
ــة  بمحافظ ــي  الصح ــرصف  وال
ــام والجهود  ــكل ع ــدة بش الحدي

املبذولة لتوسيع نطاق الخدمة.
ــر املياه والبيئة إىل  وتطرق وزي
تدخالت منظمة الصحة العاملية 
ــاح  واإلصح ــاه  املي ــال  مج يف 
ــيق مع الوزارة  البيئي دون التنس

ــىل  ع ــرتض  يف ــذي  ال ــت  الوق يف 
يف  ــباقة  الس ــون  تك أن  ــة  املنظم
ــي تفيض إىل  ــة الت ــز الرشاك تعزي
ــوس مع  ــي امللم ــل الواقع التعام
ــني واحتياج  ــات املواطن احتياج
البلد بشكل عام من اإلصالحات 
ــاه والرصف الصحي  يف قطاع املي
التطوير  ــة  ــىل مواكب ــز ع والرتكي
الذي يشهده هذا القطاع برشاكة 
ــة  وبقي ــف  اليونيس ــع  م ــة  فاعل

الرشكاء.
ــب يف ذات الوقت منظمة  وطال
ــا  بم ــاء  اإليف ــة  العاملي ــة  الصح
ــأن وضع  ــبقا بش ــت به مس التزم
للمخاطر  ــات  واملعالج ــول  الحل
ــن املخلفات  ــة الناجمة ع البيئي
واملراكز  ــفيات  للمستش ــة  الطبي
ــة التي يتم رميها مبارشة  الصحي
ــرصف الصحي دون  ــبكة ال إىل ش

معالجة أولية.
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــن  وثم
ــؤون  ــقة الش ــود منس ــا جه عالي

ــىل دعم  ــا ع ــانية وحرصه اإلنس
قطاع املياه والبيئة يف اليمن.

ــىل  ع ــوزارة  ال ــرص  ح ــد  وأك
ــع  ــة م ــود والرشاك ــيق الجه تنس
ــاه  اتج يف  ــيض  للم ــات  املنظم
يف  ــص  املخص ــم  الدع ــخري  تس
ــاح البيئي  ــال املياه واإلصح مج
بما ينعكس أثره بالفائدة املرجوة 
ــني ويحقق األهداف  لدى املواطن

التي خصص ألجلها .
ــؤون  ــقة الش ــد أكدت منس وق
ــانية عىل رضورة التنسيق  اإلنس
ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم ــني  ب
ــق  لتحقي ــة  والبيئ ــاه  املي ووزارة 
ــرتكة وتعزيز العمل  األهداف املش

التكاميل.
ــدت ليز غراندي حرص  كما أك
ــدة عىل مواصلة دعم  األمم املتح
ــرصف الصحي  ــاه وال ــاع املي قط
ــوزارة  ــا ال ــي تبذله ــود الت وللجه

للحد من انتشار وباء الكولريا.

ــؤون  ــقة الش ــع منس ــش م ــاه يناق ــر المي ــؤون وزي ــقة الش ــع منس ــش م ــاه يناق ــر المي وزي
اإلنسانية توفير مياه نقية ألبناء جزيرة كمراناإلنسانية توفير مياه نقية ألبناء جزيرة كمران

واصلت اجتماعاتها برئاسة العيدروس: واصلت اجتماعاتها برئاسة العيدروس: 

ــة مــكــافــحــة  ــئ ــي ــة ه ــوي ــض ــع ــح ل ــي ــرش ــت ــات ال ــب ــل ــال ط ــب ــق ــت ــة اس ــن ــج ــة مــكــافــحــة ل ــئ ــي ــة ه ــوي ــض ــع ــح ل ــي ــرش ــت ــات ال ــب ــل ــال ط ــب ــق ــت ــة اس ــن ــج ل
ــة ــي ــن ــه ـــة وم ـــل ـــاع ـــى تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة ف ـــل ــــد ع ــــؤك ــةالــــفــــســــاد ت ــي ــن ــه ـــة وم ـــل ـــاع ـــى تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة ف ـــل ــــد ع ــــؤك الــــفــــســــاد ت

صنعاء/سبأ
ــحني  ــتقبال طلبات املرتش واصلت اللجنة اإلرشافية املكلفة باس
ــاد اجتماعها أمس  ــة العليا ملكافحة الفس ــة الهيئة الوطني لعضوي
ــني  ــورى محمد حس ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم ــة القائ برئاس

العيدروس.
ــة واآلليات  ــوات اإلجرائي ــىل الخط ــاع لإلطالع ع ــرس االجتم وك
ــيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا  التنفيذية املنظمة لعملية الرتش
ــحني  ــة يف اختيار املرتش ــري القانوني ــاً للمعاي ــاد وفق ــة الفس ملكافح

لعضوية الهيئة.
ــي احتوت عىل  ــة اإللكرتونية الت ــاع عىل املصفوف ووقف االجتم
خالصة نتائج لجنة مراجعة وفحص ملفات طالبي الرتشيح خالل 

األيام املاضية لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
ونوه أعضاء اللجنة اإلرشافية بجهود اللجنة الفنية والسكرتارية 
الخاصة والتي تولت خالل الفرتة املاضية إستقبال وفحص ملفات 
ــاد  ــة الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفس ــيح لعضوي طالبي الرتش
وتبسيطها ألرقام املؤرشات وإعداد السجل االلكرتوني بكل شفافية 
ــهل عملية التدقيق املوضوعي والتطبيق الشفاف  ووضوح بما يس
ــون مكافحة  ــاً للضوابط وقان ــحني وفق ــار للمرتش ــة اإلختي يف عملي

الفساد رقم (39) للعام 2006م بما يحقق املصلحة الوطنية العليا.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إىل األدوار الوطنية 
ــاً لقانوني  ــاد وفق ــا ملكافحة الفس ــة العلي ــة الوطني ــة بالهيئ املناط

ــاد ومكافحته  ــاد يف منع الفس ــة الفس ــة املالية ومكافح ــرار الذم إق
ــرتداد األموال  ــة مرتكبيه وحجز واس ــاره ومالحق ــره وآث ودرء مخاط
ــدأ التعاون  ــز مب ــذا يف تعزي ــته وك ــن ممارس ــة ع ــدات املرتتب والعائ

ــة يف الربامج  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــدول واملنظم ــع ال ــاركة م واملش
واملشاريع الدولية الرامية ملكافحة الفساد.

ــاد إرساء مبدأ النزاهة  ولفت إىل أن من مهام هيئة مكافحة الفس
ــة واإلدارية وبما يكفل  ــالت االقتصادية واملالي ــفافية يف املعام والش
ــزة املختصة  ــدور الرقابي لألجه ــز ال ــاءلة وتعزي ــل مبدأ املس تفعي
ــري عىل أفراد املجتمع يف إجراءات حصولهم عىل املعلومات  والتيس

ووصولهم إىل السلطة املعنية.
ــكيل الهيئة  ــا تش ــراءات منه ــن اإلج ــاع بعدد م ــرج االجتم وخ
ــذة ملهامها  ــون فاعلة ومنف ــاد، بحيث تك ــة الفس ــدة ملكافح الجدي
ــاد وإقرار الذمة  ــا بقانوني مكافحة الفس ــة املنصوص عليه الوطني
ــيس  ــاء املؤس ــالالت يف البن ــح اإلخت ــن تصحي ــا يضم ــة وبم املالي
ــاد وتمتني العالقة  والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفس
ــو ما يتطلب تضافر  ــعبية، وه بني األجهزة الرقابية القضائية والش

جهود الجميع يف هذا الجانب.
ــاع بمالحظاتهم  ــة االجتم ــة اإلرشافي ــاء اللجن ــد أثرى أعض وق
ــيح وفقاً  ــيعمل عىل إنجاح عملية الرتش وآرائهم وتصوراتهم بما س
ــب مع  ــون وبما يتناس ــص عليها القان ــية التي ن ــرشوط األساس لل

طبيعة املهام الوطنية للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد.
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ــن  ــم ش وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان الغاش
ثالث غارات عىل منطقة غافرة بمديرية الظاهر استهدفت سيارة 
ــا مواد اغاثية للفقراء يف  ــم عيل قضاعي أثناء إنزاله املواطن قاس

املنطقة ما أدى إىل تدمريها بالكامل وتلف محتوياتها .
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

الغاشم شن غارتني عىل منطقة قحزة بمحيط مدينة صعدة.
مصرع وإصابة 2719

ــدات من  ــبأ) أن وح ــكري بنجران لـ(س ــح مصدر عس وأوض
ــع نفذه  ــعبية تصدوا بعون الله لزحف واس الجيش واللجان الش
ــا أدى إىل مرصع  ــعودي يف صحراء البقع م ــش الس ــة الجي مرتزق

وجرح عدد من املرتزقة. 
ــار املصدر إىل أن وحدات متخصصة يف الجيش واللجان  وأش
الشعبية دمرت اليتني عسكريتني خالل عملية التصدي للزحف.

ــعودي مرصعهم وأصيب  ــن مرتزقة الجيش الس ولقي عدد م
ــعبية يف  ــات متفرقة للجيش واللجان الش ــرون أمس يف عملي آخ

نجران وجيزان.
ــة يف  ــبأ) أن وحدة الهندس ـــ (س ــكري ل ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفت تجمعاً ملرتزقة العدوان يف  ــعبية اس الجيش واللجان الش

صحراء البقع قبالة نجران ما أدى إىل مرصع وجرح عدد منهم .
ــة بعدد من  ــرى للمرتزق ــات أخ ــتهداف تجمع ــار إىل اس وأش

قذائف املدفعية حققت إصابات مبارشة.
ــتهدفت اثنني من مرتزقة  ــر املصدر أن وحدة القناصة اس وذك

الجيش السعودي رشق جبل الدود يف جيزان.

قيادة وزارة الصحة
ــا وتحركها يف  ــي يف أولوياته ــى تأت ــة الجرح ــدة أن قضي مؤك

جميع االتجاهات.
ــاركة الوفد  ــف العدوان ملش ــان إىل أن عرقلة تحال ــار البي وأش
ــاورات جنيف الذي دعت إليه األمم املتحدة أظهر  الوطني يف مش
ــتمرار منع  ــا عن اس ــني الوفد، عوض ــدة يف تأم ــم املتح ــز األم عج
ــفر الجرحى واملرىض اليمنيني لتلقي العالج يف الخارج وأيضا  س
ــن يف تعنت واضح من دول  ــع عودة من كان يف الخارج إىل اليم من

العدوان ويف ظل عجز املجتمع الدويل.
حقوق اإلنسان تشيد

وجددت الوزارة مطالبتها برسعِة تشكيل لجنة دولية ُمحايدة 

ــن والتحقيق فيها ورسعة  ــم العدوان ضد اليم ــر يف كل جرائ للنظ
ــاء محكمة  ــة مرتكبيها إىل محكمِة الجنايات الدولية أو إنش إحال
خاصة للتحقيق يف كل االنتهاكات األشِد جسامة وأعمال اإلبادة 

الجماعية املرتكبة يف حق الشعب اليمني .
وزير الخارجية : مواقف

ــف دولة رئيس  ــة اإلنقاذ الوطني ملوق ــار إىل تثمني حكوم وأش
ــتمرار املوقف املحايد  ــتان عمران خان، املتمثل يف اس وزراء باكس
ــالمية إزاء العدوان والحصار املفروض  لجمهورية باكستان اإلس
ــعب  ــية والش ــذي ينم عن حكمة القيادة السياس ــىل اليمن وال ع
ــىل العالقات  ــاظ ع ــىل الحف ــرص ع ــقيق والح ــتاني الش الباكس

األخوية مع اليمن.
ــتان،  ــن التطلع إىل أن تقوم باكس ــرب ووزير الخارجية ع وأع

ــالمي والعالقات التي  ــا يف العالم اإلس ــم املكانة التي تحتله بحك
ــلمي  ــاعي حميدة إليجاد حل س تربطها مع أطراف النزاع، بمس

وبما يساهم يف إعادة األمن واالستقرار لليمن واملنطقة.
كما بعث وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله برقية 
ــتان رساج الدين  ــة طاجيكس ــر خارجية جمهوري ــة إىل وزي تهنئ

أصلوف، بمناسبة اليوم الوطني لبالده.
استمرار املظاهرات والعصيان

ــيطرت  ــت س ــع تح ــي تق ــة الت ــات الجنوبي ــهد املحافظ وتش
ــقاط حكومة هادي  ــة بإس ــعبية مطالب ــارات احتجاجات ش اإلم
ورحيل تحالف العدوان كما أحرقت صور أبناء زايد بسبب تردي 
ــني دول  العدوان   ــة ، محمل ــار العمل ــة  وانهي ــاع االقتصادي األوض

مسؤولية تدهور الوضع االقتصادي يف اليمن.


