
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــرس زحف للمرتزقة يف الصوح  • ك
وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــوة  بعب ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
ــىل متنها  ــفة ومرصع من كان ع ناس
يف  ــة  للمرتزق ــف  زح ــرس  ك ــالل  خ
ــقوط قتىل وجرحى يف  األجارش وس

صفوفهم
جيزان:

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تجمع
ـــ"إم بي يس"  ــل ال ــة يف جب واملرتزق

وخلفه

الثالثاء 11 / 9 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
ــة  مدين ــوب  وجن ــمال  ش ــة  املرتزق
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــس وس حي

صفوفهم 
• قصف مدفعي مكثف عىل مواقع 

املرتزقة غرب وجنوب التحيتا
ــوة  ــة بعب ــة للمرتزق ــري آلي • تدم
ــرى يف  ــوة أخ ــار عب ــفة وانفج ناس
تجمعاتهم أثناء محاولتهم انتشال 
ــقوط قتىل  الجثث يف الدريهمي وس

وجرحى يف صفوفهم
الجوف:

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
ــات للمرتزقة يف الغيل محقق  تجمع

إصابات مبارشة
ــكرية ومرصع 2  ــري آلية عس • تدم
ــوا عىل متنها بعبوة  من املرتزقة كان

ناسفة يف اليتمة بـخب الشعف
لحج:

ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
املرتزقة يف الرشيجة بـكرش

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــكان يف  ــة بالس ــرى آهل ــتهدف ق اس

مديرية رازح الحدودية
ــي  صاروخ ــف  وقص ــارة  غ  •
ــة  آهل ــرى  ق ــتهدف  اس ــي  ومدفع
بالسكان عىل مديرية شدا الحدودية
ــارات عىل منطقة الحصامة  • 4 غ

بمديرية الظاهر
حجة:

• 5 غارات عىل مديرية مستبأ
إعداد / عبدالصمد 
الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/سبأ
ــواب اجتماعاً لها  ــة مجلس الن عقدت هيئة رئاس
أمس بمبنى املجلس برئاسة األخ يحيى عيل الراعي 
ــور أمني عام  ــس الهيئة بحض ــس- رئي ــس املجل -رئي

املجلس عبدالله أحمد صوفان .
ــوة املجلس لعقد  ــرت الهيئة دع ــاع أق ويف االجتم
ــرتة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور االنعقاد  ف
ــبت املقبل املوافق 15  ــنوي الثالث عرش يوم الس الس
ــبتمرب الجاري بعد أن استكملت التحضريات لهذه  س
ــال املجلس لهذه  ــرشوع جدول أعم ــرتة وإعداد م الف

الفرتة.
ــة  مناقش ــس  املجل ــال  أعم ــدول  ج ــن  ويتضم
ــة التصعيد  ــن خاص ــىل اليم ــدوان ع ــتجدات الع مس
ــة الحديدة وتكثيف التواصل مع  األخري عىل محافظ
ــدة واالتحادات الربملانية  مجلس األمن واألمم املتح
ــيوية  اآلس ــدول  ال ــات  وبرملان ــة  واإلقليمي ــة  الدولي
ــالمية والعربية وإظهار  واألوروبية واألفريقية واإلس
ــدوان واملطالبة  ــعب اليمني جراء الع ــة الش مظلومي

بإيقاف العدوان ورفع الحصار .
ــع املايل  ــة الوض ــدورة مناقش ــيتم خالل ال ــا س كم
ــة  االقتصادي ــرب  الح ــة  ومواجه ــادي  واالقتص
ــنه دول تحالف العدوان  ــار الجائر الذي تش والحص
عىل اليمن، باإلضافة إىل نقل البنك املركزي واملبالغ 

ــة  ــارج إىل جانب مناقش ــت يف الخ ــة التي ُطبع املالي
ــأن دراستها ملرشوع خطة  تقرير اللجنة الخاصة بش
ــي يوليو-  ــة للنصف الثان ــات العام ــاق للموازن اإلنف
ــمرب 2018م إىل جانب عدد آخر من املوضوعات  ديس

ذات الصلة بالجانبني الترشيعي والرقابي.

ــن  ــدد م ــام ع ــس أم ــة املجل ــة رئاس ــت هيئ ووقف
ــة  العام ــة  األمان ــاز  جه ــل  بعم ــة  املتعلق ــع  املواضي

للمجلس يف الجوانب اإلدارية واملالية والفنية.
وأكدت هيئة الرئاسة يف هذا السياق أهمية تطبيق 
ــزز من دور املجلس خاصة  األنظمة والقوانني بما يع

ــيد اإلنفاق يف  يف الجوانب الترشيعية والرقابية وترش
ــا مصلحة  ــغيلية التي تتطلبه ــات التش حدود النفق

العمل.
ــة  القضي إىل  ــا  اجتماعه يف  ــة  الهيئ ــت  وتطرق
ــني  لألمت األوىل  ــة  القضي ــا  باعتباره ــطينية  الفلس

ــة وحدة موقف  ــالمية .. وأكدت أهمي ــة واإلس العربي
ــرشوع  امل ــه  نضال ــار  إط يف  ــطيني  الفلس ــعب  الش
ــتقلة  ــاء دولته املس ــلوبة وبن ــرتداد حقوقه املس الس

وعاصمتها القدس.
ــىل  ع ــواب  الن ــس  مجل ــة  رئاس ــة  هيئ ــددت  وش
ــا يف  ــق مهمته ــروا لتحقي ــة األون ــم منظم رضورة دع
ــة دعم  ــدة أهمي ــطيني .. مؤك ــعب الفلس ــرصة الش ن
ــالمية  ــل األنظمة العربية واإلس ــذه املنظمة من قب ه
ــرت  أق أن  ــد  بع ــة  الخريي ــات  واملنظم ــاتها  ومؤسس

السلطات األمريكية االبتعاد عن دعم املنظمة.
ــواب عن تقديرها  ــة مجلس الن وعربت هيئة رئاس
للجهود التي يبذلها ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
ــاح مهمته .. مطالبة  ــن مارتن غريفيث يف إنج يف اليم
ــود يف هذا املضمار وصوًال إىل تحقيق  بمواصلة الجه
ــاف  ــاد إليق ــل الج ــرشف والعم ــادل وامل ــالم الع الس
ــدوان ورفع الحصار الربي والبحري والجوي من  الع

جميع املنافذ.
وأشادت هيئة رئاسة مجلس النواب باالنتصارات 
والنجاحات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية 
ــاحل الغربي وبقية  ــون يف جبهة الس ومعهم املواطن
ــارات  ــذه االنتص ــة ه ــم إىل مواصل ــات ودعته الجبه

العظيمة التي يجرتحونها.

لمناقشة مستجدات العدوان على اليمن:لمناقشة مستجدات العدوان على اليمن:

هيئة رئاسة البرلمان تدعو مجلس النواب الستئناف انعقاد جلساتههيئة رئاسة البرلمان تدعو مجلس النواب الستئناف انعقاد جلساته

ناقش اجتماع موسع أمس بصنعاء برئاسة 
ــل عبدالله  ــدس نبي ــة املهن ــاه والبيئ ــر املي وزي
ــرباء املياه واإلصحاح  ــر، ضم عدداً من خ الوزي
ــة  للطفول ــدة  املتح ــم  األم ــة  منظم يف  ــي  البيئ
ــأن املهام  ــة بش ــر املرفوع ــف، التقاري اليونيس

املنجزة ميدانيا للحد من وباء الكولريا.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــاء  ــه الهادي ورؤس ــاه عبدالل ــر املي ــب وزي نائ
ــوزارة، التقرير  ــات التابعة لل الهيئات واملؤسس
ــة  غرف ــن  م ــوع  املرف ــهري  والش ــبوعي  األس
ــول  ــة ح ــاه والبيئ ــوارئ وزارة املي ــات ط عملي
ــة  ــة ملكافح ــتجابة الرسيع ــرق االس ــطة ف أنش
ــة إضافة إىل  ــتوى الجمهوري ــىل مس ــاء ع الوب
ــة خالل  ــاالت املصاب ــتهداف الح ــتوى اس مس

األسبوع املنرصم.
ــوع  املرف ــر  التقري ــىل  ع ــاع  االجتم ــع  واطل
ــاح البيئي  ــاه واإلصح ــوارئ املي ــدة ط من وح
ــة الوضع الوبائي يف مديريتي  واملتضمن دراس
بني حشيش بصنعاء والحدا بذمار والتي عىل 
ــة تتضمن  ــة بحثي ــيتم إعداد دراس ــا س ضوئه

ــة  ــة التقديري ــل والتكلف ــة التدخ ــد نوعي تحدي
إلجراء املعالجات العاجلة للحد من الوباء .

وقدم خرباء اليونيسف عدداً من املقرتحات 
ــق الريفية  ــة يف املناط ــات املتبع ــأن املعالج بش
بجنوب أفريقيا أبرزها إنشاء محطات صغرية 
ــز املديريات التي ال  للترصيف الصحي يف مراك
ــي وأهمية  ــبكات الرصف الصح ــر فيها ش تتوف
ــائها  ــهولة إنش ــل هذه التجارب لس ــة مث مواكب
ودورها الفاعل يف الحفاظ عىل البيئة العامة يف 
ــا اإليجابي يف الحد من  املناطق الريفية ودوره

وباء الكولريا .
ــة  ــة لحماي ــة العام ــاع الهيئ ــف االجتم وكل
ــة لتنفيذ  ــة عاجل ــداد دراس ــة إع ــة برسع البيئ
ــة نظافة ورش يف مديريات منبه بمحافظة  حمل
ــاء وعنس بذمار  ــيش بصنع صعدة وبني حش

واملخادر بمحافظة إب .
ــاع للخطوات والجهود التي  وتطرق االجتم
ــد عليه يف  ــراره والتأكي ــم إق ــا ت ــأن م ــت بش تم
االجتماعات السابقة خاصة ما يتعلق بانتقال 
ــق هطول  ــة إىل مناط ــتجابة الرسيع ــرق االس ف

ــالت العاجلة للحد من  ــار إلجراء التدخ األمط
انتقال الوباء.

ــىل مواصلة  ــذا الخصوص التأكيد ع ــم به وت
ــىل أن  ــار وع ــول األمط ــق هط ــزول إىل مناط الن
ــات املطلوبة من  ــف توفري الكمي تتوىل اليونيس
ــري بهذا الخصوص  ــب الصحية والتح الحقائ

عىل نوعية وجودة الحقائب .
ــود  ــة بالجه ــاه والبيئ ــر املي ــاد وزي ــد أش وق
ــة املنترشة يف  ــرق امليداني ــن قبل الف ــة م املبذول
ــتجابة  ــة باالس ــة املعني ــات الجمهوري محافظ

الرسيعة إلجراء التدخالت للحد من الوباء .
ــات التابعة  ــع الهيئات واملؤسس وحث جمي
ــطة  واألنش ــود  الجه ــة  مواصل ــىل  ع ــوزارة  لل
ــئات املائية  ــة والرقابية عىل كافة املنش امليداني
ــة بما فيها  ــرتاطات الصحي الغري ملتزمة باالش
ــذا محطات  ــار الخاصة وك ــع املياه واآلب مصان

بيع مياه الكوثر.
ــىل أهمية مضاعفة  ــدس الوزير ع وأكد املهن
ــطة املنجزة  ــة التقارير واألنش الجهود ومتابع

أوال بأول.

اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يستعرض األعمال المنجزة للحد من الكوليرااجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يستعرض األعمال المنجزة للحد من الكوليرا

صنعاء/سبأ
ــر الزراعة والري غازي  ناقش وزي
ــع أمني  ــن أمس م ــيل محس ــد ع أحم
ــة املحويت عيل  ــيل محافظ ــام مح ع
ــاريع الري املتعرثة  أحمد الزيكم، مش
واملمولة من صندوق تشجيع اإلنتاج 

الزراعي والسمكي.
ــة  الزراع ــر  وزي ــه  وج ــاء  اللق ويف 
ــاريع  ــف فريق فني لتقييم املش بتكلي
ــباب  ــر عن األس ــع تقري ــرثة ورف املتع
ــي أدت إىل تعرث بعض  ــات الت واملعوق
مشاريع الري من أجل وضع الحلول 
ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ ــا  ومعالجته

الالزمة الستكمال تلك املشاريع .
ــن كوادر  ــاً م ــاً فني ــا كلف فريق كم
إىل  ــزول  للن ــوزارة  ال يف  ــني  املهندس

ــة  ــة املركزية باملحويت لدراس الورش
ــة  الزراع ــات  وآلي ــدات  املع ــع  وض
ــا  ــا وصيانته ــادة تأهيله ــرض إع بغ
ــائية  ــتخدامها يف األعمال اإلنش الس
ــدود والحواجز  وأعمال الصيانة للس

املائية واملشاريع الزراعية املختلفة.
ــة  مضاعف ــىل  ع ــاق  االتف ــم  وت
ــن مصادر تمويل  الجهود والبحث ع
ــاريع والربامج الزراعية املقرتح  للمش
ــات الدولية ذات  ــن املنظم ــا م تمويله

العالقة بالتنمية الزراعية والريفية.
ــة  الزراع ــر  وزي ــش  ناق ــك  ذل إىل 
ــع رئيس مجلس إدارة  والري أمس م
رشكة التبغ والكربيت أحمد الصادق، 
ــن وما  ــغ يف اليم ــة التب ــة زراع إمكاني
ــن أن تقدمه وزارة الزراعة والري  يمك

يف هذا الجانب.
ــتعداد  اس ــازي  غ ــر  الوزي ــد  وأك
الوزارة تقديم الدعم الفني من خالل 
ــاث  واألبح ــارب  والتج ــات  الدراس
ــة  الصالح ــق  املناط ــن  ع ــة  الزراعي

لزراعة التبغ.
ــتخصص  ــار إىل أن الوزارة س وأش
ــغ  التب ــة  لزراع ــبة  املناس األرايض 
ــوق بدال من  ــة احتياجات الس وتغطي
ــترياد من الخارج وبما يسهم يف  االس

رفد االقتصاد الوطني.
ــوزارة  ال ــل  وكي ــن  اللقاءي ــرض  ح
األرايض  ــتصالح  واس ــري  ال ــاع  لقط
ــد  عبدالواح ــدس  املهن ــة  الزراعي
الحمدي وعدد من املسؤولني ومدراء 

العموم.

وزير الزراعة يناقش إمكانية إيجاد حلول وزير الزراعة يناقش إمكانية إيجاد حلول 
لمشاريع الري المتعثرة بالمحويتلمشاريع الري المتعثرة بالمحويت

ذمار/ سبأ
ــل املحافظة  ــة وكي ــة ذمار برئاس ــاع بمدين ــش اجتم ناق
ــاظ عىل  ــة للحف ــات الرقاب ــس  آلي ــارون أم ــيل ه ــن ع محس

استقرار الوضع التمويني وضبط املتالعبني باألسعار.
ــىل املواد  ــان للرقابة ع ــكيل ثالث لج ــر االجتماع تش وأق
يف  ــم  تض ــزيل  املن ــاز  والغ ــة  النفطي ــتقات  واملش ــة  الغذائي
ــة واملجلس املحيل  ــن الجهات املختص ــا ممثلني ع عضويته

باملدينة وأجهزة األمن والغرفة التجارية.
ــة والتجارة ناجي  ــاع مدير مكتب الصناع وكلف االجتم
ــادة الغاز املنزيل، ومدير  ــة لجنة الرقابة عىل م العزي برئاس
ــة الرقابة  ــة لجن ــيل الضوراني برئاس ــط ع ــة النف ــرع رشك ف
ــب الصناعة عيل  ــة، ونائب مدير مكت ــتقات النفطي عىل املش
الشخظة برئاسة لجنة الرقابة عىل السلع واملواد الغذائية.

ــة تفعيل عملية  ــل هارون أهمي ــاع، أكد الوكي ويف االجتم
ــام املوكلة إليها  ــي وتنفيذ لجان الرقابة للمه ــزول امليدان الن
ــتوى توفر املواد الغذائية واملشتقات النفطية  يف مراقبة مس

والغاز املنزيل واستقرار األسعار وضبط املخالفني.
ــة لتنفيذ  ــات املعني ــني كافة الجه ــيق ب ــث عىل التنس وح
ــة التهريب للمواد البرتولية، واتخاذ  اآللية الرقابية ومكافح
ــت تورطه االحتكار أو  ــراءات القانونية إزاء كل من يثب اإلج

التالعب بقوت املواطنني.
ــة بدورها يف توفري  ــان الرقابي ــت إىل أهمية قيام اللج ولف
ــهم يف  مادة الديزل للمخابز والثالجات والطواحني وبما يس

استقرار أوزان الرغيف وأسعار املياه.
ــة الخدمات باملجلس املحيل  حرض االجتماع رئيس لجن
ــة صادق املرصي ومدير أمن املحافظة العميد عيل  باملحافظ
ــاة  ــيقل ومدير منش الحربي ومدير مديرية ذمار محمد الس
الغاز عبدالعزيز الجنيد ونائب مدير مكتب الصناعة محمد 

ــر الغرفة  ــة عبدالله الثاليا ومدي ــب املالي ــوع ومدير مكت االك
التجارية احمد الحفايف.

ــم بمحافظة  ــب الرتبية والتعلي ــاع بمكت ــا ناقش اجتم كم
ــة وكيل املحافظة عباس عيل العمدي أمس آلية  ذمار برئاس

النزول امليداني للمفتشني إىل املدارس يف عموم املديريات.
ــة تفعيل  ــدي أهمي ــل العم ــد الوكي ــاع أك ــالل االجتم وخ
ــة العودة إىل  ــداد الجيد لحمل ــة والتفتيش واإلع دور الرقاب

املدرسة واملشاركة املجتمعية إلنجاحها.
ــاح العملية  ــود الجميع إلنج ــر الجه ــد رضورة تضاف وأك
ــدف إىل  ــي ته ــدوان الت ــات الع ــال مخطط ــة وإفش التعليمي

تعطيل العملية التعليمية.
وأشاد بجهود كوادر القطاع الرتبوي يف استمرار العملية 
التعليمية.. الفتا إىل أن التعليم جبهة من جبهات الصمود ال 

تقل أهمية عن ميادين مواجهة العدوان.
ــم يف  توعية  ــاع الرتبوي لتفعيل دوره ــث كوادر القط وح
ــود ورفد  ــتمرار الصم ــدة الصف واس ــة وح ــع بأهمي املجتم

الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.
ــم باملحافظة  ــر مكتب الرتبية والتعلي ــا أكد نائب مدي فيم
ــدرايس بحملة نزول  ــني العام ال ــعيد الغابري أهمية تدش س
ــة.. مؤكدا  ــدارس باملحافظ ــع امل ــني إىل جمي ــة للمفتش مكثف

رضورة تضافر الجهود إلنجاح العملية التعليمية.
ــة يف  ــع اإلدارات الرتبوي ــاون م ــىل التع ــع ع ــث الجمي وح
ــهم يف إنجاح  ــالب والطالبات باملدارس وبما يس ــاق الط إلح

العام الدرايس .
ــن جانبه أوضح مدير الرقابة بمكتب الرتبية باملحافظة  م
ــني  ــزول امليداني للمفتش ــدي أن حملة الن ــيل صالح العم ع
ــهم  تهدف إىل تقييم األداء ومعالجة جوانب القصور بما يس

يف االرتقاء بمستوى األداء خالل العام الجديد.

الثورة / أسماء البزاز
ــان التنموية  ــة بني ــنت مؤسس دش
ــي املجاني  ــرشوع املخيم الطب أمس م
ــم الخميس  ــاد بالل بمخي األول ألحف

مديرية ارحب محافظة صنعاء.
ــني  ــدى يوم ــىل م ــم ع ــدم املخي يق
ــة  ودوائي ــة  وطبي ــة  عالجي ــات  خدم
ــخص من  ــن 600 ش ــرث م ــة ألك مجاني
ــني  املواطن إىل  ــة  إضاف ــالل،  ب ــاد  أحف

املجاورين لهم.
إدارة  ــر  مدي ــد  أك ــني  التدش ويف 
ــة بنيان  ــني بمؤسس ــب والتمك التدري
ــىل  ــي ع ــم الديلم ــة عبدالكري التنموي
ــي  الطب ــم  املخي ــذا  ه ــة  إقام ــة  أهمي
ــن برنامج  ــي ضم ــذي يأت ــي ال املجان
تنمية وتمكني أحفاد بالل .. مشريا إىل 
ــة بتوفري االحتياجات  اهتمام املؤسس
ــكل عام و  ــية ألحفاد بالل بش األساس
ألبناء مخيم الخميس من أحفاد بالل 

بشكل خاص .
ــت  قام ــة  املؤسس أن  إىل  ــت  ولف
ــس  ــم الخمي ــة بمخي ــة ميداني بدراس
ــن خاللها حاجة أبناء املخيم  اتضح م
ــريا  ــة و طبية ..مش ــات صحي إىل خدم
ــايس  األس ــع  الداف كان  ــك  ذل أن  إىل 

ــة إلقامة هذا املخيم ..منوها  للمؤسس
و  ــني  املمرض و  ــاء  األطب ــع  جمي ــأن  ب
الصيادلة العاملني باملخيم الطبي من 
ــون بتقديم  ــة يقوم متطوعي املؤسس
ــة  ــة و العالجي ــات الطبي ــة الخدم كاف

الالزمة تطوعا.
ــت  ــة حرص ــار إىل أن املؤسس و أش
ــذا املخيم الطبي املجاني  عىل إقامة ه
ــن  ــم م ــن له ــالل و املجاوري ــاد ب ألحف
الفقراء و املحتاجني نظرا لعدم تواجد 
ــم حيث أن  ــة منه ــز صحية قريب مراك
ــرب مركز صحي يبعد منهم أكرث من  أق
ــتطيعون  ــرتات و اليس ــة كيلو م خمس
ــبب املسافة البعيدة  الوصول إليه  بس

أو الظروف املادية الصعبة.
ــة  للخيم األول  ــوم  الي أن  ــني  ب و 
ــاء و األطفال واليوم  سيخصص للنس
ــال لتقديم خدمات طبية  الثاني للرج
ــريا إىل  وعالجية وأدوية للمرىض..مش
ــة الالزمة  ــرت األدوي ــة وف أن املؤسس
ــض رشكات األدوية و  ــاون مع بع بالتع
ــكان التي  ــة العامة والس وزارة الصح

قدمت بعض األدوية املجانية.
ــه يف أن يحقق املخيم  ــن أمل وعرب ع
ــوة  ــداف املرج ــج واأله ــي النتائ الطب

ــن  م ــتهدفني  املس ــتفيد  يس وأن  ــه  من
ــم الخميس  ــكان مخي ــالل س ــاد ب أحف
ــيقدمها املخيم ..  من الخدمات التي س
ــريا إىل أنه سبق هذا املخيم الطبي  مش
ــم ألحفاد بالل القاطنني يف مخيم  مخي
االعتزاز ببني حشيش قدمت خدمات 
ــرث من  ــة ألك ــة و دوائي ــة و عالجي طبي

ثالثة آالف شخص .
ــة لديها ضمن  ــح أن املؤسس وأوض
ــاد بالل  ــني أحف ــة وتمك ــج تنمي برنام
ــطة  واألنش ــاريع  املش ــن  م ــد  العدي
ــة  الطارئ ــتجابة  االس ــرشوع  م ــا  منه
ــالل  ــاد ب ــات أحف ــات مخيم الحتياج
ــدف  ــم به ــة له ــاريع تدريبي ــذا مش وك
ــة و مزاولة مهن  ــن ممارس ــم م تمكينه
ــول  ــاح فص ــة إىل افتت ــرف، إضاف وح
ــتلزمات  ــة وتزويدها باملس ملحو األمي

الدراسية بما فيها الكرايس.
ــتنفذ  س ــة  املؤسس أن  إىل  ــار  وأش
و  ــة  التدريبي ــطة  األنش ــن  م ــد  العدي
ــارات  ومه ــدرات  ق ــاء  لبن ــة  التمكيني
ــن التأهيل  ــم م ــالل لتمكينه ــاد ب أحف
ــدرة للدخل وصوال  من خالل حرف م
ــم يف  ــع وإرشاكه ــم يف املجتم إىل دمجه

عملية التنمية.

"بنيان" تدشن مشروع الخيمة الطبية "بنيان" تدشن مشروع الخيمة الطبية 
المجانية األولى ألحفاد بالل بمديرية ارحبالمجانية األولى ألحفاد بالل بمديرية ارحب

لجان رقابية على المواد الغذائية والمشتقات النفطية لجان رقابية على المواد الغذائية والمشتقات النفطية 
ونزول ميداني للمفتشين المركزيين للمدارس في ذمارونزول ميداني للمفتشين المركزيين للمدارس في ذمار

صنعاء/سبأ
ــق ومحافظ  ــة والطرق غالب مطل ــغال العام ــد وزير األش تفق
ــفلتة الخط الدائري  ــق وس صنعاء حنني قطينة أمس مرشوع ش

ملنطقة متنه املرحلة األوىل.
ــة ومعهما وزير الدولة  ــتمع الوزير مطلق واملحافظ قطين واس
ــطان، من مقاول املرشوع يحيى البصل إىل رشح عن  نبيه أبو نش
ــرتات بتكلفة  ــغ طوله 6 كيلوم ــاز يف املرشوع البال ــتوى اإلنج مس

490 مليون ريال.
ولفت وزير األشغال العامة والطرق إىل أهمية مرشوع الطريق 
ــط مناطق متنه وغريها من مناطق مديرية بني مطر بأمانة  يف رب

العاصمة .. مشيدا بمستوى اإلنجاز يف تنفيذ املرشوع.
وأكد امليض قدما يف توسيع شبكة الطرق وترميمها وصيانتها 
ــيس  ــاة الرئي ــان الحي ــا رشي ــات باعتباره ــف املحافظ يف مختل

للمواطنني.
ــغال العامة  ــود وزارة األش ــاء جه ــظ صنع ــن محاف ــا ثم فيم
ــاريع الطرق رغم  ــن مش ــاز عدد م ــتمرارها يف إنج ــرق واس والط
ــا  ــار .. مبدي ــدوان والحص ــا الع ــي فرضه ــة الت ــروف الصعب الظ
ــة لها يف  ــات التابع ــوزارة والجه ــال ال ــهيل أعم ــتعداد لتس االس

محافظة صنعاء.
ــب مطلق أمس  ــغال العامة والطرق غال ــع وزير األش ــا اطل كم
ــة العاصمة  ــني بأمان ــارع الخمس ــال الصيانة بش ــري أعم عىل س
ــارع حدة وامتدادا إىل  ابتداء من جولة بيت بوس حتى تقاطع ش

ميدان السبعني.

ــة العامة  ــام فرع املؤسس ــق من مدير ع ــتمع الوزير مطل واس
ــه الرعيني  ــة العاصمة املهندس عبدالل ــور بأمان للطرق والجس
ــتوى اإلنجاز يف صيانة وترميم شارع الخمسني  إىل رشح عن مس
ــة الطرق والجسور بتمويل صندوق صيانة  التي تنفذها مؤسس

الطرق يف شوارع العاصمة.
ــع بنحو  ــرت مرب ــة 500 م ــيتم صيان ــه س ــي أن ــح الرعين وأوض
ــببتها  ــات التي س ــة الحفري ــفلت لتغطي ــا من اإلس ــني طن خمس

األمطار يف شارع الخمسني.
ــباب  ــة والطرق عىل أس ــغال العام ــع وزير األش ــك اطل إىل ذل

ــارع  ــطحي بش ــف الحجري يف الجرس الس ــال الرص ــف أعم توق
ــذه إحدى رشكات  ــي الذي تنف ــة الضيان ــني أمام مؤسس الخمس

املقاوالت بتكليف من أمانة العاصمة.
ــور بأمانة  ــة الطرق والجس ــر مطلق فرع مؤسس ــه الوزي ووج
ــض الجوانب  ــذة ومعالجة بع ــاعدة الجهة املنف ــة بمس العاصم

الفنية يف املرشوع.
ــيتم رصف ما تبقى من مستحقات  ــغال أنه س وأكد وزير األش
ــدة ال تتجاوز  ــتكمال أعماله خالل م ــرشوع الس ــة ملقاول امل مالي

شهرين.

وزير األشغال ومحافظ صنعاء يتفقدان الخط الدائري في متنةوزير األشغال ومحافظ صنعاء يتفقدان الخط الدائري في متنة
اطلع على ترميم شارع الخمسين:اطلع على ترميم شارع الخمسين:

الحديدة / سبأ 
ناقشت اللجنة األمنية بمحافظة الحديدة يف اجتماعها أمس برئاسة القائم بأعمال 
محافظ املحافظة محمد عياش قحيم، األوضاع األمنية يف مركز املحافظة واملديريات .
وأكد االجتماع الذي حرضه رئيس لجنة الخدمات باملجلس املحيل محمد سليمان 
ــالم ومدراء املديريات، أهمية مضاعفة  ــؤون الثقافة واإلع حلييص ووكيل املحافظة لش

الجهود لحفظ األمن واالستقرار.
ــىل أهمية تعاون  ــة يف املحافظة، وأكد ع ــاع األوضاع االقتصادي ــتعرض االجتم واس
ــعار يف  ــتقرار األس ــتهالكية واس ــة والخدمية لضمان توفري املواد االس ــات األمني الجه
ــعار ومراقبة  ــرتكة يف املديريات لضبط األس ــكيل لجان مش ــوق. وأقر االجتماع تش الس

استقرار الحالة التموينية .

ــة لقطاع الخدمات املدنية اللواء عبدالعزيز محفوظ عىل  اطلع وكيل وزارة الداخلي
سري العمل بمصلحة األحوال املدنية والسجل املدني.

ــد عبدالعظيم الحاكم  ــوظ ومعه رئيس املصلحة اللواء محم ــا اطلع الوكيل محف كم
ــة للتوثيق  ــتوى األداء يف اإلدارة العام ــىل مس ــوم باملصلحة، ع ــدراء العم ــدد من م وع
ــفة الوثائق الخاصة باملواطنني  ــامها الحيوية والشخصية وعملية تحديث وأرش وأقس
وفقا للرقم التسلسيل وكذا قسم األرشيف اآليل الحديث الذي يعمل عىل أرشفة وحفظ 
ــزة الرقابية باملصلحة  ــل باألجه ــري العم ــا. وتفقد وكيل وزارة الداخلية س ــق آلي الوثائ
ــتوى االنجاز  ــام ومس ومنها البصمة للموظفني والكامريات الرقابية باإلدارات واألقس
والتطوير بمركز التدريب والتأهيل، واستمع من املختصني إىل رشح عن الخدمات التي 
ــبي املصلحة وفروعها باملحافظات. يقدمها املركز يف مجاالت التطوير والتدريب ملنتس
ــام الجديد للبطاقة العائلية والذي  ــع الوكيل محفوظ عىل جوانب التطوير بالنظ واطل
سيعمل عىل عدم تكرار البطاقة العائلية ألي مواطن ومن أي مكان وتقارير االنجازات 
من قبل اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش واإلدارة العامة للتخطيط والدليل اإلرشادي 

للمواطن.

اجتماع للجنة األمنية بمحافظة الحديدةاجتماع للجنة األمنية بمحافظة الحديدة

وكيل وزارة الداخلية يطلع على سير وكيل وزارة الداخلية يطلع على سير 
العمل بمصلحة األحوال المدنيةالعمل بمصلحة األحوال المدنية

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الرئيس المشاط

ــيايس األعىل امليض  ــس املجلس الس ــد رئي وأك
ــل األرايض  ــري كام ــى تطه ــهداء حت ــىل درب الش ع
ــم .. الفتا إىل أن  ــزاة وأدواته ــن دنس الغ ــة م اليمني
ــه لكي يحيى  ــف وهب روحه لل ــواء محمد عاط الل

الشعب اليمني بعزة وكرامة وأمن وأمان.
ــوان  ــاء وإخ ــازي ألبن ــر التع ــن أح ــرب ع وأع
ــائال املوىل عز  ــة الحصن .. س ــاء قبيل ــهيد وأبن الش
ــة واملغفرة  ــع الرحم ــهيد بواس وجل أن يتغمد الش
ــه وذويه الصرب  ــم أهل ــيح جناته ويله ــكنه فس ويس

والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

ــاط رئيس املجلس  ــث األخ مهدي املش كما بع
السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف استشهاد 
ــيل صالح  ــوي اللواء ع ــاع ج ــواء 190 دف ــد الل قائ
ــي يف  ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــريي، وه ــد الق محم
ــاحل  بالس ــزة  الع ــات  ــدوان يف جبه الع ــة  مواجه

الغربي.
ــاط يف الربقية التي بعثها  ــاد الرئيس املش وأش
ــة آل  ــريي وكاف ــيل الق ــواء ع ــقاء الل ــاء وأش إىل أبن
ــا تحىل به  ــوالن (الحصن) بم ــريي بمديرية خ الق
ــن مناقب وصفات  ــرية حياته م ــهيد خالل مس الش
ــث كان من أول  ــبته ُحب واحرتام الجميع، حي أكس
ــطر  ــزة وس ــات الع ــاق بجبه ــن إىل االلتح املبادري
ــن موقعة يف  ــن املواجهة م ــة ميادي ــوالت يف كاف بط

قيادة اللواء 190 دفاع جوي.
ــار إىل أن الشهيد اللواء عيل القريي ُعرف  وأش
ــتدت  ــن إذا اش ــال وكان مم ــة األبط ــا مرابط مرابط
ــا يف  ــودا وثبات ــا وصم ــا وحماس ــارك زاد عزم املع
كان  ــا  كم ــم  وأدواته ــزاة  والغ ــن  املعتدي ــة  مواجه
ــديد البأس  ــوراً ش ــا ومجاهدا جس ــجاعا مقدام ش
والعزيمة بطًال مستبسًال تشهد امليادين وساحات 

الرشف صوالته وجوالته.
ــىل إىل  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــارز يف مختلف  ــور قبيل ب ــه حض ــهيد كان ل أن الش
ــتوى  ــم املواقف القبلية عىل مس ــاحات ومعظ الس
ــباق يف  ــارز وس ــه دور ب ــة، وكان ل ــاحة الوطني الس
االنضمام املبكر إىل ثورة الـ 21 من سبتمرب املجيدة.
ــزاء  ــص الع ــن خال ــاط ع ــس املش ــرب الرئي وع

ــه  وأصدقائ ــهيد  الش ألرسة  ــاة  املواس ــادق  وص
ومحبيه.. سائًال الله العيل القدير أن يسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

أكرث من 30 شهيدا
ــروح أمس إثر غارة  ــك أصيب طفالن بج اىل ذل
ــعودي أمس  ــدوان األمريكي الس ــنها طريان الع ش
ــر بمحافظة  ــة الظاه ــم يف مديري ــتهدفت منزله اس

صعدة.
ــبأ) أن  ــدة لـ(س ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــنوات  ــد عبدالله الحاذق 6 س ــني رهف محم الطفل
ــنة أصيبا  ــاذق 11 س ــه الح ــد عبدالل ــده محم وعب
ــا يف  ــتهدفت منزلهم اس ــدوان  الع ــريان  ــارة لط بغ
ــرياً إىل أنه تم  ــة غافرة بمديرية الظاهر .. مش منطق

تدمري املنزل بالكامل .
يف  ــدوان  الع ــف  تحال ــد  تعم ــدر  املص وأدان 
ــم مرتكباً  ــني وممتلكاته ــازل املواطن ــتهداف من اس

جرائم حرب بحق املدنيني يف أغلب املحافظات.
وزارة الدفاع :عشرات

ــن من  ــم تتمك ــعاف ل ــرق اإلس ــريا إىل أن ف مش
ــف  القص ــبب  بس  16 ــو  كيل ــة  منطق إىل  ــول  الوص

الهستريي.
ــات  العملي أن  ــىل  ع ــد  التأكي ــدر  املص ــدد  وج
ــري وفق  ــعبية تس ــكرية للجيش واللجان الش العس
ــاحل وكافة  ــا يف جبهة الس ــومة له ــط املرس الخط

الجبهات محققة انتصارات نوعية عىل العدو .
حزب اهللا": تصريحات 

ــات بولتون، "أكدت  ــاف البيان أن ترصيح وأض
أن سياسة بالده ترتكز عىل مصادرة دساتري العالم، 
ورفض االنصياع للقوانني واملنظمات الدولية، وأن 
ــة، يقوم عىل  ــم يف الذهنية األمريكي ــق املتحك املنط
ــىل رشيعة الغاب  ــاء الحق للضعيف، وع عدم إعط

التي تمجد القوة وتسحق املظلومني".
ــا  ــون وم ــه بولت ــا قال ــه" أن م ــزب الل ورأى "ح
ــت  ــر للعالم أن أمريكا ليس ــه ترامب، "يظه يمارس
سوى عصابة تدير العالم، وفق مصالحها وأهوائها 

ونزواتها".
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