
0303 أخبار وتقارير

التقى وزيري الشباب والرياضة واالشغال العامة والطرقالتقى وزيري الشباب والرياضة واالشغال العامة والطرق

ــروف الراهنة ــل الظ ــي ظ ــع ف ــة المجتم ــي خدم ــة ف ــغال والرياض ــي األش ــود وزارت ــيد بجه ــوزراء يش ــس ال ــروف الراهنةرئي ــل الظ ــي ظ ــع ف ــة المجتم ــي خدم ــة ف ــغال والرياض ــي األش ــود وزارت ــيد بجه ــوزراء يش ــس ال رئي
صنعاء/سبأ

ــور عبدالعزيزصالح  ــس مجلس الوزراء الدكت التقى رئي
بن حبتور، أمس بصنعاء وزيري الشباب والرياضة حسن 
ــغال العامة والطرق غالب مطلق بحضور رئيس  زيد واألش

مجلس التالحم القبيل ضيف الله رّسام.
ــني  ــة ب التكاملي ــة األدوار  ــاء مناقش اللق ــالل  ــرى خ ج
ــل  ــادة تأهي ــاه إع ــة تج ــغال العام ــباب واألش ــي الش وزارت
ــآت الرياضية التي ترضرت بفعل استهداف العدوان  املنش
ــعودي اإلماراتي بالعاصمة صنعاء وبقية املحافظات،  الس
ــق الطرق وتعبيدها يف  ــوية وش بخالف القيام بأعمال التس
ــذا األعمال  ــة صنعاء وك ــة الرياضية بالعاصم ــار املدين إط

املصاحبة لها.
ــول األرضار التي  ــرصا ح ــد عرضا مخت ــدم الوزير زي وق
ــغال  ــبابية فضال عن األش ــآت الرياضية والش طالت املنش
التي تحتاج إليها املدينة الرياضية ومحيط املبنى الجديد 
لوزارة الشباب واللمسات الحضارية املطلوبة بما ينسجم 
ــريا إىل  ــروف الراهنة .. مش ــاة الظ ــة بمراع ــدن الرياضي وامل
ــغال لفريق هنديس مختص إلعداد  أهمية إنزال وزارة األش
ــة  ــال التطويري ــة باألعم ــومات الخاص ــات والرس املخطط

وإعادة التأهيل.
ــبابية  ــود الش ــني الجه ــيق ب ــاء إىل التنس ــرق اللق وتط
ــز الصمود الوطني ملواجهة  ــة والقبلية يف تعزي واالجتماعي
ــطة الرياضية  العدوان وآثار الحصار وكذا النهوض باألنش
ــات والعزل وخاصة النائية منها باعتبار أن  يف إطار املديري

العقل السليم يف الجسم السليم.
ــد رئيس الوزراء عىل الدور الكبري الذي تقوم به وزارة  وأك
األشغال العامة والطرق يف هذه الفرتة االستثنائية يف خدمة 

املجتمع ومختلف رشائحه بما يف ذلك الشباب .
ــديس  ــق هن ــزال فري إن ــة  ــغال برسع ــه وزارة األش ووج
ــرز  ــن أب ــل ع ــر متكام ــداد تقري ــة إلع ــة الرياضي إىل املدين
ــآت القائمة  احتياجاتها من البنى التحتية التابعة للمنش

فيها تمهيدا لبدء التنفيذ يف أرسع وقت .
ــباب القبائل  ــك ش ــن بما يف ذل ــباب اليم ــى عىل ش وأثن
ــدوان والثبات يف  ــود الوطني ومقاومة الع ــة يف الصم اليمني
ــه  ــار ووعيهم الكبري بأهداف العدوان ودسائس وجه الحص
ــم يف صنع حارض  ــن دوره ــن والحد م ــري الوط ــة تدم الرامي

ومستقبل وطنهم.
ــح بن  ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــع رئي اطل
ــباب والرياضة الجديد  ــور، أثناء زيارته ملقر وزارة الش حبت
ــة  ــراف بأمان ــي الج ــة بح ــة الرياضي ــرم املدين ــن بح الكائ
ــا املبنى من  ــم األرضار التي تعرض له ــة، عىل حج العاصم
ــعودي اإلمارتي وكذا بقية املنشآت  قبل طريان العدوان الس

الرياضية يف املدينة.
واستمع رئيس الوزراء من وزير الشباب والرياضة حسن 
زيد إىل رشح، عن سري أعمال الرتميم للوزارة واألرضار التي 
ــريات الجارية الفتتاح املبنى  طالتها وذلك يف إطار التحض
ــة مليار  ــة إجمالي ــراج بتكلف ــة أب ــون من ثالث ــميا واملك رس

وستمائة مليون ريال.
ــم 156 مكتبا و113 مرفقا صحيا  ــت إىل أن املبنى يض ولف
ــع  ــة إىل صالة عرض مرسحي تتس ــة مصاعد إضاف وخمس
ــتيعاب جميع  ــخص .. مبينا أن املبنى صمم الس ــي ش أللف

االتحادات الرياضية.
ــوزارة  ــادة ال ــارة بقي ــاء الزي ــوزراء أثن ــس ال ــى رئي والتق

ــة أوضاع  ــث جرى مناقش ــوم .. حي ــدراء العم ــا وم ووكالئه
ــالل هذه الفرتة  ــات التي تواجهها خ ــوزارة وأبرز التحدي ال
ــدوان والحصار  ــي خلفها الع ــار االقتصادية الت ــل اآلث بفع
ــة الرياضية  ــي تواجهها األندي ــك الصعوبات الت ــا يف ذل بم
والشبابية والسبل الكفيلة بإسناد الوزارة واألندية ملواصلة 
ــباب وكذا إسناد إبداعاتهم  دورهم القيم تجاه رشيحة الش
ــة ويف  ــة والجماعي ــة الفردي ــاب الرياضي ــف األلع يف مختل
ــا  ــم بم ــه طاقاته ــة وتوجي ــة واالجتماعي ــب الثقافي الجوان
ــب املتصلة بالعالقات مع  ــدم الوطن، عالوة عىل الجوان يخ

االتحادات الدولية الرياضية والشبابية.
ــوزراء يف كلمة له أثناء اللقاء عن تقديره  وأعرب رئيس ال
ــم اإلداري والفني  ــي يبذلها الوزير زيد والطاق للجهود الت
ــبيل القيام باملهام  ــاء االتحادات الرياضية يف س وكذا رؤس
الحيوية تجاه الشباب واألنشطة الرياضية رغم التحديات 

الكبرية التي تواجههم .
ــرم املدينة  ــوزارة يف ح ــر الجديد لل ــة املق ــت إىل أهمي ولف
ــة بما يخدم التناغم يف األداء اإلرشايف والتطويري  الرياضي

ــآت  ــة ورعاية املنش ــطة الرياضي ــف األنش ــوزارة ومختل لل
القائمة.

ــوزارات  ال ــم  أه ــن  م ــة  والرياض ــباب  الش وزارة  ــرب  واعت
ــباب الذين يمثلون الغالبية  الرتباطها املبارش برشيحة الش
ــا أن تركيز العدوان  ــكان اليمن .. مبين ــى من عدد س العظم
ــبابية  والش ــة  الرياضي ــب  واملالع ــآت  للمنش ــتهدافه  واس
ــة االجتماعية التي  ــذه الرشيح ــن إدراكه ألهمية ه يأتي م
ــي املقاوم له  ــرشوع الوطن ــياق امل ــية يف س تعد ركيزة أساس

وملخططاته التدمريية.
ــوقها  ــة وغري املنطقية التي س ــار إىل الذرائع الواهي وأش
ــة عدن وبقية  ــتهداف ملعب ?? مايو بمحافظ ــدوان الس الع
ــات  ــة واملحافظ ــة يف العاصم ــاالت الرياضي ــب والص املالع
ــذي دل عىل مدى  ــو ال ــىل ذلك النح ــا ع ــرى وتدمريه األخ

حقده عىل اليمن وبناه التحتية.
وأكد الدكتور بن حبتور أن الشباب الواعي هو سد منيع 
لحماية الوطن من العدوان ومن مختلف الدسائس الدنيئة 
ــن تاريخه  ــتقبله وم ــن حارضه ومس ــعى للنيل م ــي تس الت

ــه العريقة .. مبينا أن العدوان جاء من أجل تدمري  وحضارت
ــني ال  ــعوديني واإلماراتي ــن الس ــه ألن املعتدي ــن وتركيع اليم
ــاه القضايا املحورية  ــه أن يكون عنرصا فاعال تج يريدون ل

واملصريية.
ــن  ــل م ــرب الني ــن ع ــرسوا إرادة اليم ــال " أرادوا أن يك وق
ــاء وتحويل  ــىل العط ــة القادرة ع ــم الرشيح ــباب ألنه الش

الفكرة إىل فعل يف الواقع العميل ".
ــني  ــة لليمني ــه واإلرادة الصلب ــة الل ــوال عناي ــاف " ل وأض
ــش واللجان لكان  ــعبي الكبري يف مؤزرة الجي ــم الش والتالح

املعتدين حاليا يتجولون يف شوارع العاصمة صنعاء ".
وأوضح األبعاد االجتماعية والثقافية والوجدانية لقطاع 
ــباب من  ــباب والرياضة ودوره يف تحصني النشء والش الش
مخططات العدوان وضمان عدم استخدامهم بشكل سلبي 

أو هدام لوطنهم وأمنه واستقراره وسالمته.
ــاط  ــاند نش كما أكد رئيس الوزراء أن حكومة اإلنقاذ تس
ــتثمار  ــئول لالس ــكل مس الوزارة وخططها وتقف معها بش
الجيد ملوارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بما 
ــهم يف تطوير كافة األنشطة الرياضية للوزارة ويعزز يف  يس
ــادات الرياضية يف  ــه من دورها ومختلف االتح الوقت نفس

القيام بوظائفها تجاه مختلف األلعاب والرياضيني.
ــوزارة بتخصيص ملعب  ــوه بالخطوة التي اتخذتها ال ون
ــائي .. مبينا أن  ــاء للقطاع النس ــرايف يف العاصمة صنع الظ
ــا وتزويدها بمختلف  ــيا وبدني تأهيل املرأة وإعدادها نفس
ــليم ومعاىف وقادر عىل القيام  ــيؤدي إىل جيل س املهارات س

بواجباته تجاه وطنه وأمته.
وكان وزير الشباب والرياضة رحب باسم الجميع بزيارة 
ــدور النضايل للدكتور  ــيدا بال رئيس الوزراء التفقدية .. مش
ــئولية حكومة اإلنقاذ  ــذي تحمل عبء ومس ــن حبتور، ال ب
ــة التي يمر بها  ــتثنائية والصعب ــل هذه الظروف االس يف ظ

الشعب اليمني بسب العدوان والحصار.
واستعرض أوضاع الوزارة الراهنة واحتياجاتها الرئيسة 
وذات األولوية .. الفتا إىل أن االنتقال إىل هذا املبنى الخاص 
ــيوفر عىل الحكومة 59 مليون ريال شهريا تدفع  بالوزارة س
ــة .. الفتا إىل  ــض االتحادات الرياضي ــارات للوزارة وبع إيج
ــوزارة ومتطلباتها يف  ــع ال ــتمر م ــل رئيس الوزراء املس تفاع

حدود ما هو متاح حاليا من إمكانيات.
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الثورة/ خاص
ــعودي األمريكي  ــنها طريان العدوان الس أكرث من 200 غارة ش
ــتهدفت محافظة  ــارة اس ــا 130 غ ــاعة ماضية منه ــالل 24 س خ
ــاء  صنع ــة  العاصم ــىل  ع ــت  توزع ــارات  الغ ــة  وبقي ــدة،  الحدي

ومحافظات صعدة وحجة وصنعاء وتعز.
ــن يوم امس السبت  ووفقا ملصدر محيل فإن طريان العدوان ش
ــدة، بينما  ــو 16 ومطار الحدي ــارة عىل منطقة كيل ــرث من 65 غ أك
استهدفت مدفعية مرتزقة العدوان مناطق سكنية بذات املنطقة.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن صباح أمس السبت  وأش
ــدة الدويل، بمديرية  ــىل منطقة كيلو 16 ومطار الحدي 50 غارة ع
الحايل، ليعاود مساًء قصف منطقة كيلو 16 بـ 15 غارة، كما شن 

8 غارات عىل مديرية الدريهمي.
ــتهدفوا بقصف  ــدوان اس ــة الع ــا أن مرتزق ــد ايض ــدر أك املص
مدفعي عشوائي مكثف منازل ومزارع املواطنني يف ذات املنطقة.
ــدوان خلفت  ــارات الع ــكري أن غ ــه أكد مصدر عس ــن جانب م
ــني يف منطقة كيلو  ــزارع املواطن ــازل وم ــرية بمن ــة كب أرضارا مادي
ــم أطفال صباح أمس  ــة إلصابة أربعة مواطنني بينه 16 باإلضاف

بجروح متفاوتة.
ــح لــ"الثورة" أوضح القائم بأعمال املحافظ محمد  ويف ترصي
ــعودي األمريكي يصعد من قصفه  عياش قحيم، أن العدوان الس
ــاحل الغربي واملناطق اآلهلة بالسكان أمال  ــتريي عىل الس الهس
ــن كل ذلك القصف وذلك التصعيد انتهى  ــراز أي تقدم، لك يف إح

بالفشل الذريع.
ــع وعدم  ــر جهود الجمي ــتدعي تضاف ــة تس ــدا أن املرحل مؤك
ــل أو التهاون، نظرا لرتقب العدو واستغالله للثغرات التي  التكاس

يحاول من خاللها النيل من الوطن وأمنه واستقراره . 

ــدوان ووقوفهم إىل  ــاء املحافظة يف مواجهة الع ــا دور أبن مثمن
ــعبية الذين أكدوا عىل  جانب الجيش ورجال األمن واللجان الش
ــتماتة يف حماية املحافظة وتقديم كل غال ونفيس من أجل  اإلس

الوطن والدفاع عنه أرضا وإنسانا و دحر الغزاة واملحتلني.
وأكد املحافظ قحيم أن ذلك التصعيد لن يثني ابناء املحافظة 
ــانية التي تعد  ــول اإلنس ــرى مولد رس ــىل إحياء ذك ــا ع وقيادته
ــائل لدول العدوان ومرتزقته بامليض عىل  كفيلة بإيصال عدة رس
نهج املصطفى عليه الصالة والسالم ومبدأه يف الجهاد ومواجهة 

الغزاة بكل إيمان وعزم مهما بلغت التضحيات.
ــالم  ــل دور اإلع ــه اىل رضورة تفعي ــام ترصيح ــا يف خت داعي
ــاء املحافظة  ــالم العدو وطمأنة أبن ــائل إع ومواجهة تضليل وس
ــراز االنتصارات التي يحاول إعالم  وتوضيح تطورات املعركة وإب
ــل والهزائم واإلحباط  ــتوى الفش ــها، ليعكس مس العدوان طمس

الذي وصل إليه.
ــكان الدكتور طه املتوكل تفقد  وكان وزير الصحة العامة والس
أمس بمستشفى باجل بمحافظة الحديدة جرحى األرسة التي 

استهدفها طريان العدوان بمنطقة كيلو 16 معظمهم أطفال.
واطلع الدكتور املتوكل عىل األوضاع الصحية للجرحة بينهم 
ــة املقدمة لهم ..  ــتوى الخدمات الطبي ــل حالته حرجة ومس طف

حاثا الكوادر الطبية عىل تقديم الرعاية الصحية لهم.
ــيم  ــال الجرحى هم "وس ــإن األطف ــة ف ــب وزارة الصح وحس
ــس صناعي  ــاج لتنف ــه حرجة يحت ــنوات حالت ــبع س عايش س
ــرح كبري يف  ــد مع ج ــرت يف أصابع الي ــنة ب ــش 13 س ــد عاي ومحم
ــنوات أصيب بشظية يف الساق  ــاعد، ومروان عايش أربع س الس
ــظايا يف  ــنة ش ــن 65 س ــعيد حس ــالم س األيرس، وعم األطفال س

الساعد األيمن.

ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أكرث من 94 غارة  كما ش
ــي ومدفعي  ــتهدف قصف صاروخ ــات ، واس ــع محافظ ــىل أرب ع
ــهاد امرأة وإصابة عرشة  املواطنني وممتلكاتهم ما أدى إىل استش

مواطنني بينهم أطفال خالل الـ 24 ساعة املاضية .
ــهدت بقصف صاروخي  ــح مصدر أمني أن امرأة استش وأوض
ــدان ، وأصيبت  ــالن بمديرية حي ــتهدف منطقة ط ــعودي اس س
ــر قصف صاروخي  ــرضر ممتلكات املواطنني إث ــة بجروح وت طفل

ومدفعي عىل مديرية رازح يف محافظة صعدة .
ــارات عىل مناطق  ــلة غ ــن طريان العدوان يف صعدة سلس وش
ــر وغارتني عىل منطقة القد ومثلهما عىل  متفرقة بمديرية الظاه
ــتهدف قصف  منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية ، فيما اس
ــرى آهلة  ــدان وتعرضت ق ــران بمديرية حي ــي منطقة م صاروخ
بالسكان يف مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .

ــن يف محافظة حجة  ــريان العدوان ش ــار املصدر إىل أن ط وأش
ــعب  ــتباء وغارتني عىل ش غارتني عىل منطقة املخا بمديرية مس
ــس ، وثماني غارات  ــن بمديرية عب ــدوش يف منطقة بني حس ام

عىل مناطق متفرقة بمديريتي حرض و ميدي .
ــدة الديلمي  ــتهدف قاع ــريان العدوان اس ــر املصدر أن ط وذك
ــن عرش  الجوية ومحيط العاصمة صنعاء بأكرث من 30 غارة ، وش
ــكر جربان  ــدان و أربع غارات عىل معس ــىل مديرية هم غارات ع
ــنحان يف محافظة صنعاء ، كما شن الطريان املعادي  بمديرية س
ــة أرحب بمحافظة صنعاء  ــطان يف مديري غارة عىل مركز أبو نش
ــعب امدوش  ــدون طيار غارتني عىل ش ــرة معادية ب ــنت طائ ، وش

بمنطقة بني حسن يف مديرية عبس بمحافظة حجة .
ــالن بنريان  ــرأة وأصيب طف ــهدت ام ــة تعز استش ويف محافظ

الغزاة ومرتزقتهم ، يف عزلة األثاور بمديرية حيفان.

ــلحة العميد  ــمي للقوات املس ــال املتحدث الرس ق
يحيى رسيع إن كل محاوالت العدو بالتسلل واخرتاق 
ــرست وباءت  ــاحل الغربي ك ــا يف الس ــات قواتن دفاع
ــري والجوي  ــناد البح ــم التغطية واإلس ــل رغ بالفش
ــه باإلضافة  ــىل والجرح من مقاتلي ــقط مئات القت وس

إىل تدمري عدد كبري من آلياته وعتاده العسكري.
يف  ــلحة  املس ــوات  للق ــمي  الرس ــدث  املتح ــد  وأك
ــزاة واملرتزقة لقوا  ــن الغ ــبأ) أن 113 م ــح لـ (س ترصي
ــم فيما أصيب 156 آخرون بينهم قيادات كما  مرصعه
ــكرية مختلفة خالل  ــة وآلية عس ــري 69 مدرع تم تدم
ــىل جبهتي كيلو  ــال زحوفات العدو ع مواجهة وإفش
ــاعة  ــالل الـ 48 س ــي خ ــاحل الغرب ــار بالس 16 واملط

املاضية.
ــوام ثالثة  ــف بق ــاول الزح ــدو ح ــار إىل أن الع وأش
ــع املرتزق طارق  ــكرية باإلضافة إىل مجامي ألوية عس
ــس عىل  ــى أم ــس األول وحت ــاح أم ــذ صب ــاش من عف
ــو 16 من اتجاهني والثاني  محورين األول باتجاه كيل
ــش  ــال الجي ــدة إال أن أبط ــار الحدي ــرب مط ــن غ م
ــلوا كل  ــم باملرصاد وأفش ــعبية كانوا له ــان الش واللج
ــوي كبري من  ــاء ج ــنودة بغط ــدو املس ــاوالت الع مح

مختلف أنواع الطائرات وكبدوه خسائر كبرية.
ــت 70 قتيال من  ــح أن حصيلة يوم أمس كان وأوض
ــزاة واملرتزقة و101 مصاب وتدمري 28 آلية ومدرعة  الغ
ــقط 12 قتيال 15 مصابا  ــو 16 يف حني س ــاه كيل يف اتج

ــات وآلية يف  ــري ثالث مدرع ــزاة واملرتزقة وتدم ــن الغ م
ــاه املطار، فيما تكبد العدو اليوم 31 قتيال منهم 8  اتج

سودانيني و40 مصابا وتدمري 14 آلية ومدرعة.
ولفت العميد رسيع أن هذه اإلحصائيات من قتىل 
ــفى  ــة والتي وصلت املستش ــي أولي ــدو وآلياته ه الع
ــرشات من الجثث  ــدن حيث هناك الع الجمهوري بع
ــا والخوخة ويف أرض  ــفيات املخ واملصابني يف مستش

املعركة لم تنتشل بعد.
ــن  ــروا م ــدوان ف ــيل الع ــن مقات ــات م ــني أن املئ وب
ــة الجنوبيني وأن  ــموها بمحرق ــول املعارك التي أس ه

ــن مقاتليهم  ــن 250 م ــرث م ــرار أك ــد ف ــات تؤك املعلوم
ــرشات الجثث يف  ــت هناك ع ــة وال زال ــاه الخوخ باتج

أرض املعركة.
ــمي بصمود ويقظة أبطال  ــاد املتحدث الرس وأش
ــطرونه من مالحم  ــعبية وما يس الجيش واللجان الش

بطولية يف مواجهة العدو ومرتزقته.
ــاء تهامة  ــدور الوطني ألبن ــا العميد رسيع ال وحي
ــش  ــال الجي ــاندة ألبط ــجاعة واملس ــم الش ومواقفه
ــجلها التاريخ ألبناء  ــعبية والتي سيس واللجان الش

تهامة يف أنصع صفحاته.

ــة هيئة األركان  ــادة وزارة الدفاع ورئاس وأكد أن قي
ــود وتتابع  ــكرية امليدانية تق ــة والقيادات العس العام
ــف  ــه املوق ــا يقتضي ــا مل ــة وفق ــال القتالي ــري األعم س
القتايل امليداني عىل امتداد املرسح العملياتي وهناك 

جاهزية ملواجهة كافة االحتماالت.
ــة  قوي ــة  الدفاعي ــا  خطوطن إن  ــال"  قائ ــم  واختت
ــوق  التف ــام  بزم ــكون  يمس ــا  ومقاتلين ــكة  ومتماس
ــأة العدو  ــم وتم مفاج ــي لصالحه ــكري امليدان العس
ــا عىل التحول  ــت قدرة مقاتلين ــات نوعية أثبت بعملي

من األوضاع الدفاعية إىل الهجوم املضاد".

صنعاء/سبأ
ــام القايض  ــد النائب الع تفق
ــد الدربابي أمس،  ماجد مجاه
ــه امليداني إىل نيابة  خالل نزول
ــة ونيابة  ــة العاصم ــرب أمان غ
ــل  ــري العم ــة، س ــمال األمان ش
ــرصف يف  ــتوى األداء والت ومس

القضايا الواردة أليهما.
ــتمع النائب العام ومعه   وأس
ــش  ــة التفتي ــس هيئ ــب رئي نائ
لشؤون الشكاوى القايض عبد 
ــن  ــة، إىل رشح م ــد الزرق الحمي
ــتئناف األمانة  ــس نيابة اس رئي
ــيد املحصن ووكيل  القايض رش
ــايض  ــة الق ــرب األمان ــة غ نياب
ــن طبيعة  ــي، ع ــور املليك منص
ــل يف  ــات العم ــراءات وآلي اإلج
ــور طالبي  ــل مع الجمه التعام

خدمة العدالة.
ــىل  ــام ع ــب الع ــع النائ واطل
ــري حركة القضايا ومستوى  س
ــت  ــث بلغ ــا حي ــرصف فيه الت
القضايا غري الجسيمة الواردة 
ــذ  ــة من ــرب األمان ــة غ إىل نياب
بداية العام الجاري ألفاً و 820 
ــف  ــرصف يف أل ــم الت ــة، ت قضي

و113 قضية .
ــا  القضاي ــت  بلغ ــا  فيم
ــة  نياب إىل  ــواردة  ال ــيمة  الجس
ــم  ــة ت ــة 354 قضي ــرب األمان غ
 ، ــة  قضي  213 يف  ــرصف  الت
ــكاوي الواردة  باإلضافة إىل الش
وطرق التعامل معها والترصف 

فيها وفقا للقانون .
ــب العام بتعزيز   ووجه النائ
ــاء املحاكم  ــع رؤس ــيق م التنس
ــة  األمني ــزة  األجه ــؤويل  ومس
ــري يف  ــأنه رسعة الس بما من ش
ــب  وتقري ــا  القضاي ــراءات  إج
ــا  ــني، وبم ــن املواطن ــة م العدال
ــع  املجتم ــة  حماي يف  ــهم  يس
وصون حقوق وحريات أفراده.

ــل  التعام ــىل  ع ــدد  ش ــا  كم
ــكاوى  الش ــة  كاف ــع  م ــة  بجدي

ــهيل  ــواردة إىل النيابات وتس ال
ــل  وتذلي ــة  املتابع ــراءات  إج
ــني  املواطن ــام  أم ــات  الصعوب
والعمل عىل تنفيذ اآللية املقرة 
ــأن  ــاء بش القض ــس  ــن مجل م

قضايا املعرسين.
ــي،  الدرباب ــايض  الق ــه  ووج
ــاريع بمكتب النائب  إدارة املش
ــتكمال  ــل عىل اس ــام، العم الع
ــق يف مبنى نيابة  ــز امللح تجهي
ــن  م ــا  لتمكينه ــة  األمان ــرب  غ
ــا القضائي عىل  ــام بدوره القي

أكمل وجه .
ــس ووكيل  ــود رئي وثمن جه
ــة،  النياب ــي  وموظف ــاء  وأعض
ــن العمل  ــم عىل املزيد م وحثه
ــا يف ظل هذه األوضاع  خصوص
يف  ــود  صم ــن  م ــه  تتطلب ــا  وم
ــة  الدول ــام  قي ــد  تأكي ــبيل  س
ــا يف خدمة  ــاته بدوره ومؤسس
ــعب والتخفيف من معاناة  الش
ــدوان  الع ــراء  ج ــني  املواطن

والحصار .
ــب العام  ــتمع النائ ــا اس  كم
ــة  هيئ ــس  رئي ــب  نائ ــه  ومع
ــكاوى  الش ــؤون  لش ــش  التفتي
ورئيس نيابة استئناف األمانة، 
ــمال  ش ــة  محكم ــس  رئي ــن  م
ــرم العلفي،  ــة القايض اك األمان
ــة  ــمال األمان ــة ش ــل نياب ووكي
إىل  ــامي،  الش ــد  زي ــايض  الق
ــكاليات  ــات حول اإلش إيضاح
ــي تواجه العمل  ــات الت واملعوق

واملعالجات املقرتحة لحلها.
ــمال  ــة ش ــل نياب ــني وكي  وب
ــري  غ ــا  القضاي أن  ــة  األمان
النيابة  ــواردة إىل  ال ــمية  الجس
ــت  ألفاً  ــام بلغ ــة الع ــذ بداي من
ــرصف يف  ــم الت ــة ، ت و460 قضي
ــا، فيما بلغت  ــة منه 929  قضي
ــيمة 377 قضية  القضايا الجس

واملترصف فيها 258 قضية.
وطاف النائب العام ومرافقوه 
ــيف  وأرش ــام  وأقس ــإدارات  ب

ــن موظفيها  ــتمع م النيابة واس
ــراءات تقييد  ــن إج إىل رشح ع
ــا،  القضاي ــفة  وأرش ــجيل  وتس
ــة متطلبات  ــري كاف ووجه بتوف
ــهم يف االرتقاء  ــا يس ــل بم العم

بمستوى اإلداء .
ــن  ــدد م ــتمع إىل ع ــا اس كم
ــة،  ــة النياب ــىل ذم ــني ع املوقوف
ــرصف  الت ــة  برسع ــه  ووج
ــدة  بامل ــد  والتقي ــم  بقضاياه
ــا، وثمن الجهود  املحددة قانون
ــاء  ــل وأعض ــن وكي ــة م املبذول
ــام  القي يف  ــة  النياب ــي  وموظف

بدورهم يف خدمة العدالة.
ــرأس  ــام ت ــب الع  وكان النائ
ــاء الدوائر  ــاً ضم رؤس اجتماع
ــب العام  ــب النائ ــة بمكت العام
ــا  ــتعراض م ــه اس ــرى خالل ج
ــة النيابة  ــن خط ــم تنفيذه م ت
ــام الجاري 2018م ،  العامة للع
ــا نفذ خارج  ــا تبقى منها وم وم

الخطة .
ــرار  إق ــم  ت ــاع  االجتم ويف 
ــرة إلعداد  ــكيل لجنة مصغ تش
ــة العامة للنيابة  مرشوع الخط
ــث  ــام 2019م، بحي ــة للع العام
ــالىف  ــات وتت ــب االحتياج تواك
جوانب القصور بخطة 2018م 

.
ــىل  ــام ع ــب الع ــدد النائ وش
ــة العام  ــهم خط ــة أن تس أهمي
ــداف  األه ــق  تحقي يف  ــادم  الق
ــل  بعم ــاء  االرتق يف  ــة  املأمول
ــا  بهمامه ــام  للقي ــات  النياب

الدستورية والقانونية. 
ــاء الدوائر  ــاد بدور رؤس وأش
يف التعامل مع جميع ما يرد إىل 
مكتب النائب العام من مذكرات 
ــات،  وملف ــكاوى  وش ــات  وطلب
ــد من  ــذل املزي ــىل ب ــم ع وحثه

الجهود يف هذا اإلطار.

أكثر من أكثر من ٢٠٠٢٠٠ غارة لطيران العدو تستهدف  غارة لطيران العدو تستهدف ٥٥ محافظات منها  محافظات منها ١٣٠١٣٠ غارة استهدفت محافظة الحديدة غارة استهدفت محافظة الحديدة
قحيم لـ"ٹ" : العدوان يصعد من قصفه الهستيري أمًال في إحراز أي تقدم، لكن ذلك التصعيد انتهى بالفشل الذريعقحيم لـ"ٹ" : العدوان يصعد من قصفه الهستيري أمًال في إحراز أي تقدم، لكن ذلك التصعيد انتهى بالفشل الذريع

ناطق القوات المسلحة: العدو تجرع هزيمة نكراء ناطق القوات المسلحة: العدو تجرع هزيمة نكراء 
خالل الـخالل الـ٤٨٤٨ ساعة الماضية بالساحل الغربي ساعة الماضية بالساحل الغربي

النائب العام يتفقد سير العمل في نيابتي النائب العام يتفقد سير العمل في نيابتي 
غرب وشمال أمانة العاصمةغرب وشمال أمانة العاصمة


