
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــف للغزاة واملرتزقة عىل صحراء  • كرس زح
االجارش وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

ــوف  ــى يف صف ــىل والجرح ــرشات القت • ع
ــعودي وتدمري آلية خالل  مرتزقة الجيش الس

كرس زحفهم يف مربع شجع
ــعودية بلغم  ــكرية س • اعطاب مدرعة عس
ــة من  ــرصع واصاب ــديس وم ــة الس أريض قبال

عليها
ــة بمرتزقة  ــكرية محمل ــة عس ــري آلي • تدم

الجيش السعودي يف صحراء االجارش
ــة الجيش_ ــات مرتزق ــتهداف تجمع • اس

ــة  بصلي ــارش  االج ــراء  صح يف  ــعودي  الس
صواريخ كاتيوشا

عسري :
ــن عدة  ــة م ــع للمرتزق ــف واس ــرس زح • ك

اتجاهات قبالة منفذ علب 
• استهداف تجمعات املرتزقة بـ3 صواريخ 
ــف املدفعية  ــن قذائ ــزال1 وعدد م ــوع زل من ن
ــذ علب  ــة منف ــف قبال ــدي للزح ــاء التص أثن
وسقوط عرشات القتىل والجرحى يف صفوفهم

• كرس زحف واسع للغزاة واملرتزقة باتجاه 
مجازة 

جيزان:
ــع املرتزقة قبالة  ــىل مواق ــة إغارة ع • عملي

جبل قيس ومرصع 6 منهم وإصابة آخرين

االثنين 3 / 12 / 2018م 

الساحل_الغربي :
ــات للمرتزقة يف منطقة  ــتهداف تجمع • اس

الغويرق بالتحيتا 
ــزاة  للغ ــات  تجمع ــتهدف  تس ــة  املدفعي  •
ــة  املتين ــث  ومثل ــة  الجبلي ــرب  غ ــة  واملرتزق

وإعطاب معدل رشاش
ــات  تجمع ــتهدف  تس ــة  املدفعي ــدة  وح  •
ــوب الفازة  ــة جن ــزاة واملرتزق ــات للغ وتحصين

واعطاب رشاش عيار 23
ــودانيني  ــات ملرتزقة س ــتهداف تجمع • اس
ــة وتحقيق  ــف املدفعي ــو16 بقذائ ــوب كيل جن

إصابات مبارشة
• قنص 4 مرتزقة سودانيني جنوب كيلو16

نهم :
ــش  الجي ــدي  ملجاه ــة  هجومي ــة  عملي  •
ــة يف وادي نملة  ــع للمرتزق ــان عىل مواق واللج

وجبل فاطم بأطراف حريب نهم
ــى  ــىل وجرح ــل بقت ــم محم ــروج طق • خ
ــىل مواقع  ــة الهجومية ع ــد العملي ــة بع املرتزق

املرتزقة يف أطراف حريب نهم
مارب :

ــا عىل  ــن صواريخ كاتيوش ــالق عدد م • إط
تجمعات ملرتزقة العدوان يف معسكر ماس

تعز :
ــات املرتزقة  ــتهداف تجمع ألفراد وآلي • اس
ــن قذائف املدفعية محققة  يف الضباب بعدد م

إصابات مبارشة
الجوف :

• عملية إغارة عىل مواقع للمرتزقة بالغرفة 
ــقوط  ــوب تم خاللها التنكيل بهم وس يف املصل

قتىل وجرحى يف صفوفهم
البيضاء :

ــة  ــاً ملرتزق ــر طقم ــة تدم ــدة الهندس • وح
ــفة يف جبهة ناطع ومرصع  العدوان بعبوة ناس

من عىل متنه
• تدمري آلية عسكرية للمرتزقة ومرصع من 

عىل متنها بعبوة ناسفة يف مفرق ناطع

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة :
• املنافقون يقصفون مدينة الدريهمي بأكرث 
من 100 قذيفة مدفعية تسببت يف دمار للمنازل 
ــري والجامع الكبري  وأرضار كبرية يف جامع التيس

يف املدينة
• غارة عىل ميناء الحديدة سقط عىل إثرها 

شهيدان و3 جرحى من املواطنني
• غارتان عىل مديرية التحيتا

ــا  ــون يقصفون بصواريخ الكاتيوش • املنافق
قرية الزعفران يف كيلو16 بشكل عشوائي

ــة  ــة بمديري ــة الجبلي ــىل منطق ــان ع • غارت
التحيتا

صعدة:
ــي  صاروخ ــف  وقص ــارات  الغ ــرشات  ع  •
ــعودي مكثف عىل منازل املواطنني  ومدفعي س
ــا أدى إىل تدمري عدد من  وممتلكاتهم يف باقم م

املنازل وأرضار واسعة يف املمتلكات
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــكان يف مديرية منبه  ــتهدف قرى آهلة بالس اس

الحدودية
ــيارة مواطن  ــارة لطريان العدوان عىل س • غ
ــقوط 4  محملة باملدنيني يف كتاف ما أدى إىل س

شهداء و9 جرحى
ــدوان  ــريان الع ــارة لط ــح بغ ــهيد وجري • ش

األمريكي السعودي عىل مديرية باقم
حجة :

• أربع غارات عىل مديريتي حرض وميدي
صنعاء :

ــىل منطقة جربان بمديرية  • ثالث غارات ع
سنحان

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــكيل  تش ــن  ع ــاء  بصنع ــس  أم ــن  أعل
ــيقية  ــة التنس ــة للهيئ ــة التحضريي اللجن
ــة  ــة والرشقي الجنوبي ــات  املحافظ ــاء  ألبن
ــة العدوان وطرد االحتالل من أرايض  ملقاوم

الجمهورية اليمنية.
ــع الذي  ــاع املوس ــك يف االجتم ــاء ذل ج
ــم رئيس مجلس الوزراء  عقد بصنعاء وض
ــور  ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــورى  ــال رئيس مجلس الش ــم بأعم والقائ
ــني العيدروس ورئيس اللجنة  محمد حس
الثورية العليا محمد عيل الحوثي وأعضاء 
ــورى  والش ــوزراء  وال ــواب  الن ــس  مجال
واملحافظني من أبناء املحافظات الجنوبية 
ــار املجلس  ــن تحت إط ــة املنضوي والرشقي
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني.

ــخصيات  ــن الش ــة م ــكل الهيئ وستتش
ــة  والحزبي ــة  واألكاديمي ــية  السياس
ــا  ــتقلة حزبي ــة واملس ــكرية واملهني والعس
ــاتذة واملفكرين  ــال األعمال واألس ومن رج
ــة والرشقية  ــاء املحافظات الجنوبي من أبن

املناهضني للعدوان واالحتالل.
ــواء  الل ــة  التحضريي ــة  اللجن ــرأس  وي
ــة كل من  ــاراس وعضوي ــد ب ــل خال املناض
ــور  ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
والدكتور قاسم محمد لبوزة وعلياء فيصل 
ــور عبدالعزيز محمد  ــف والدكت عبداللطي
الرتب وطارق مصطفى سالم وأحمد حمود 
ــح الُقنع وأحمد غالب  جريب وأحمد صال
ــان  ــب عبدالله مطلق وغس ــوي وغال الره
ــد الطمبالة  ــه مثنى وعيل بن محم عبدالل
ــن ولقمان باراس  وغازي أحمد عيل محس
ــني  ــه ومحمد حس ــد عبدالل ــة محم ورضي
العيدروس والقعطبي عيل حسني الفرجي 

وهاشم سعد السقطري.
ــف أعضاء  ــاع تكلي ــالل االجتم ــم خ وت
ــة التحضريية بالتواصل كل يف إطار  اللجن
ــيق لعقد ملتقى للهيئة  محافظته والتنس
ــات الجنوبية  ــاء املحافظ ــيقية ألبن التنس
ــدوان وطرد االحتالل  والرشقية ملقاومة الع

من أرايض الجمهورية اليمنية.
ــدة  بش ــة  التحضريي ــة  اللجن ــت  وأدان
االعتداء السافر لدول العدوان عىل اليمن 

واعتربته اعتداء عىل األرض واإلنسان.
ــان  ــش واللج ــاندتها للجي ــدت مس وأك
ــاء القبائل  ــن أبن ــني م ــعبية واملتطوع الش
ــب وطني مقدس  ــات كواج ــة الجبه يف كاف
ــكل الطاقات  ــن الجميع الدفع ب يتطلب م

ــة  البرشي ــود  الجه ــد  لحش ــات  واإلمكاني
ــه  وأمن ــن  الوط ــن  ع ــاع  للدف ــة  واملادي

واستقراره.
ــة  أهمي ــة  التحضريي ــة  اللجن ــدت  وأك
ــدا  وتحدي ــة  الوطني ــت  بالثواب ــك  التمس
ــن والحفاظ  ــن تربة وحدود اليم الدفاع ع
ــه وكذا  ــتقالله ووحدت ــيادته واس ــىل س ع
ــة وخصوصية كل محافظة  احرتام وصيان
ــة عىل حدة من  ــن محافظات الجمهوري م
ــث يكون  ــا بحي ــا وتقاليده ــث عاداته حي
ــتور هو الجامع األوسع لكل مواطني  الدس

الجمهورية اليمنية .
ــا  ــع أعضائه ــق جمي ــىل تواف ــدت ع وأك
ــتخدام  ــها عىل تجريم العنف واس ورئيس
ــالح يف حل القضايا الوطنية وإيمانها  الس
بأن أيما معضلة وطنية مهما بلغ حجمها 
ــلمي  ــوار والتفاهم الس ــل إال بالح ــن تح ل

بعيدا عن لغة العنف والسالح.
ــف  تحال ــة  أهمي ــة  اللجن ــدت  أك ــا  كم
ــة التي  ــوى املقاومة اليمني ــع ق ــع م الجمي
ــيد  ــار الله بقيادة الس ــا مكون أنص يقوده
عبدامللك بدرالدين الحوثي وقيادة املؤتمر 
ــعبي العام برئاسة الشيخ صادق أمني  الش
ــو راس ومعهم األحزاب اليمنية الحليفة  أب
ــك ِصَمام  ــار ذل ــدوان باعتب ــة للع املناهض
ــر  ــدوان ودح الع ــه  ــة يف وج ــان املقاوم أم

االحتالل ومرتزقته وعمالئه.
ــري  ــم، رشف كب ــاركة معه ــربت املش واعت
ــرتاتيجية  ــو مالمح اس ــة نح ــوة مهم وخط

وطنية واضحة ملرحلة ما بعد العدوان.
ــة بمبادرة  ــت اللجنة التحضريي وتوجه
ــات  ــاء املحافظ ــع أبن ــوة جمي ــة بدع ذاتي
ــل الوطن ويف  ــة يف داخ ــة والرشقي الجنوبي
ــذه  ــع ه ــاوب م ــاركة والتج ــارج للمش الخ

املبادرة الوطنية.
ــم  ــع لحج ــدى إدراك الجمي ــت م وبين
يف  ــعيهم  س ــرتض  تع ــي  الت ــات  التحدي
ــم الرعيل  ــادئ وقي ــي ومب ــتلهام معان اس
ــه أخالقيا  ــا ُتلزم ــني وم ــن املناضل األول م
دماء وأرواح شهداء الثورة اليمنية سبتمرب 
ــة من  ــرب بالتضحي ــو ونوفم ــر وماي وأكتوب

أجل اليمن العظيم.
ــدة  ــزم وصرب وش ــة أن ع ــدت اللجن وأك
ــه  ــه وقيم ــويف لقضيت ــي ال ــان اليمن اإلنس
ــتظل بوصلة  ــالمية النبيلة كانت وس اإلس

نهجها ونضالها حتى التحرير املنشود.
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 منصور شايع - وديع العبسي

سگرتريو التحرير

ــة لــلــهــيــئــة  ــري ــي ــض ــح ــت ــة ال ــن ــج ــل ــل ال ــي ــك ــش ــة لــلــهــيــئــة اإلعـــــــالن عــــن ت ــري ــي ــض ــح ــت ــة ال ــن ــج ــل ــل ال ــي ــك ــش اإلعـــــــالن عــــن ت
ــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة  ــظ ــاف ــح ــم ــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة الــتــنــســيــقــيــة ألبـــنـــاء ال ــظ ــاف ــح ــم الــتــنــســيــقــيــة ألبـــنـــاء ال

بحضور رئيس الوزراء والقائم بالمجلس رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الثورية العليا بحضور رئيس الوزراء والقائم بالمجلس رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الثورية العليا 

صنعاء / سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــد  أك
ــاط  ــور، أن النش ــح بن حبت ــز صال عبدالعزي
ــتقرار الخدمات  ــيس وحده الكفيل باس املؤس
العامة وتواصل العطاء والحفاظ عىل هيكلية 

الدولة بشكل عام.
ــاركته  ــالل مش ــوزراء خ ــس ال ــار رئي وأش
ــة عمل عرض مخرجات  أمس يف مفتتح ورش
ــة العامة  ــيس للهيئ ــل والتقييم املؤس التحلي
ــاه  ــا وزارة املي ــي نظمته الت ــة  ــوارد املائي للم
ــف،  ــة اليونيس ــع منظم ــاون م ــة بالتع والبيئ
ــات  ــات واملؤسس ــىل الهيئ ــاظ ع إىل أن الحف
ــة اإلنقاذ منذ  ــة لحكوم أحد األهداف الرئيس

تشكيلها .
ــىل الرتاكم  ــاظ ع ــل أهمية الحف ــدد ع وش
ــيس من قبل الجميع  املعريف والخرباتي املؤس
ــة  والدولي ــة  األممي ــات  املنظم ــك  ذل يف  ــا  بم
ــاندة الجهود املبذولة لصون  ــانية ومس اإلنس
ــات والنأي بها عن أيما اجتهادات أو  املؤسس
نزعات فردية أو شخصية قد ترض بوظائفها.

ــاء  إنش ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــرب  واعت
ــات قائمة عمل غري  مؤسسات نظرية ملؤسس
ــاط املؤسيس واستفادة  سليم ويضعف النش
ــاني والتنموي  ــاط اإلنس ــني من النش املواطن
ــىل  ع ــظ  نحاف أن  ــي  ينبغ  " ــال  وق ــدويل،  ال
ــب  ــع ويج ــح املجتم ــا لصال ــات ألنه املؤسس
عىل املنظمات الدولية أن تتفهم هذه القضية 
ــاعدتهم القيمة ولكن  ــة ونحن نقدر مس الهام

يف ’طار املؤسسات الحكومية ".
وذكر رئيس الوزراء املشكالت والتحديات 
ــا األحواض  ــة التي تواجهه ــرية والحقيق الكب
ــر لهذا املورد  ــتخدام الجائ املائية يف ظل االس
ــدم  ــل ع ــتمرارها وباملقاب ــاة واس ــام للحي اله
وجود مصدر دائم للمياه واالعتماد كلية عىل 
ــمية .. مؤكداً أن هذا االستنزاف  األمطار املوس
من الناحية االسرتاتيجية أمر خطري ألنه يتم 
ــل األحواض القائمة عىل  ملخزون تجمع داخ

مدى آالف السنني.
ــاة  ملراع ــة  البالغ ــة  األهمي إىل  ــت  ولف
ــواء من مورد  ــات األجيال القادمة س احتياج
ــة املتاحة ..  ــوارد الطبيع ــاه أو غريه من امل املي
ــاش الجدي  ــع إىل البحث والنق ــا الجمي داعي
ــع  وض ــب  جان إىل  ــة  الحيوي ــالة  املس ــذه  له
ــف ما هو  ــة وتوظي ــاكل البيئي ــول للمش الحل
متاح من إمكانيات ودعم دويل للمعالجة وفق 

منهجية علمية وإجراءات مستدامة.
ــاني الكبري  ــور اإلنس ــار إىل أن الحض وأش
أن  ــت  أثب ــة  والدولي ــة  األممي ــات  للمنظم
ــانية أوسع من الدين واملذهب والقومية  اإلنس
ــج تعزز من  ــة الخروج بنتائ ــاً للورش .. متمني
األداء املؤسيس لهيئة املوارد املائية ودورها يف 

صون وتغذية مصادر املياه.
ــة  ــاه والبيئ ــر املي ــار وزي ــه أش ــن جانب م
ــر إىل أن انعقاد  ــدس نبيل عبدالله الوزي املهن
ــور كبري يف  ــل تده ــي يف ض ــة يأت ــذه الورش ه
ــا يعانيه  ــرشب باإلضافة إىل م ــاه ال ــودة مي ج

ــن من محدودية مصادر املياه األمر الذي  اليم
ــار األوبئة املتعلقة بتلوث املياه  أدى إىل انتش
ــب إجراءات  ــاء الكولريا والتي تتطل ومنها وب

رسيعة وطارئة لتخفيف انتشار هذه األوبئة.
ــات  ــة والهيئ ــاه والبيئ ــد أن وزارة املي وأك
ــود كبرية  ــة لها بذلت جه ــات التابع واملؤسس
يف مراقبة جودة مياه الرشب للحد من انتشار 
ــف، إال  هذه األوبئة بدعم من منظمة اليونيس
ــذي تواجهه بالدنا  ــع االقتصادي ال أن الوض
ــبب يف عودة  ــدوان والحصار، تس ــة الع نتيج
انتشار األوبئة واألمراض املتعلقة بتلوث مياه 
ــال لخطتي  ــتدعي دعما عاج ــرشب، ما يس ال
ــيتم  ــة والطوارئ التي س ــتجابة الرسيع االس

عرضها ومناقشتها يف برنامج عمل الورشة .
ــورة الوضع وانطالقا  وقال " وإدراكا لخط
ــانية فقد قامت  ــف اإلنس من أهداف اليونيس
ــوارد املائية  ــم الهيئة العامة للم ــة بدع املنظم
ــيس  ــل وتقييم مؤس ــراء تحلي ــالل إج ــن خ م
ــدرات الهيئة للقيام  ــني وتعزيز ق بهدف تحس
بمهامها ومساهمتها الفاعلة يف تنفيذ اإلدارة 
ــوارد املائية التي تتضمن مراقبة  املتكاملة للم
ــة  ــت هذه الدراس ــث خرج ــاه، حي ــودة املي ج
ــالت  والتدخ ــات  االحتياج ــرت  أظه ــج  بنتائ

املطلوبة كاستجابة رسيعة وطارئة".
ــوزارة  ال أن  إىل  ــر  الوزي ــدس  املهن ــت  ولف
ــة يف مختلف  ــمولية الدراس ــىل ش حرصت ع
ــملت  ش ــث  حي ــة،  الجمهوري ــات  محافظ
ــة ديوان عام الهيئة بصنعاء وفروعها  الدراس
يف صنعاء، عدن ، لحج، أبني، إب، تعز، صعدة، 
ــاء، وخرجت  ــار والبيض ــران، الجوف، ذم عم
ــة  خط يف  ــل  تتمث ــات  احتياج ــة  بمصفوف
ــام 2019م، وخطة  ــة للع ــتجابة الرسيع االس

الطوارئ لألعوام 2021-2019م.
ــة  الورش ــن  ــام م الع ــدف  اله أن  ــح  وأوض
ــة  واملتمثل ــة  الدراس ــات  مخرج ــة  مناقش
ــد األولويات،  ــة االحتياجات وتحدي بمصفوف
ــتقطاب التمويل الالزم لتنفيذ املصفوفة  واس
لضمان استمرار الهيئة العامة للموارد املائية 
يف إدارة املياه وبما يؤدي إىل إيصال مياه رشب 
ــتهلك من جهة،  ــدر حتى املس ــة من املص آمن

ويحقق تنمية مستدامة من جهة أخرى .
ــود  بالجه ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــاد  وأش
ــاع املياه  ــف لقط ــل اليونيس ــن قب ــة م الداعم
ــتمرار  والبيئة يف اليمن.. معربا عن أمله يف اس

هذا الدعم واالستجابة للوضع الطارئ.
ــل قيادة  ــن قب ــة م ــود املبذول ــوه بالجه ون
ــوارد املائية وكل  ــة العامة للم ــي الهيئ وموظف

من أسهم يف اإلعداد لهذه الورشة.
ــم املياه واإلصحاح  بدوره أشاد رئيس قس
ــيد  س ــار  نص ــف  اليونيس ــة  بمنظم ــي  البيئ
ــة  ــاه والبيئ ــا وزارة املي ــي تبذله ــود الت بالجه
ــة ونظيفة  ــاه نقي ــول مي ــىل وص ــا ع وحرصه

للمواطنني.
ــدم الدعم لهيئة  ــار إىل أن املنظمة تق وأش
املوارد املائية كونها الجهة املسؤولة عن توفري 
ــن األوبئة  ــة واآلمنة والخالية م ــاه النظيف املي

ومنها الكولريا.
ــم املياه واإلصحاح البيئي  وبني رئيس قس
ــيس  ــف أن التحليل والتقييم املؤس باليونيس
ــهم كثريا  ــة للموارد املائية سيس للهيئة العام
ــة احتياجات  ــاعدة املنظمة عىل معرف يف مس

الهيئة وفروعها يف املحافظات .
ــاه والبيئة املهندس  ونوه بجهود وزير املي
ــخري كل الطاقات  نبيل عبدالله الوزير يف تس
ــا إىل أن  ــة الكولريا.. الفت ــات ملكافح واإلمكاني
املؤرشات دلت عىل انخفاض الوباء هذا العام 

مقارنة بالعام املايض .
ــة التي  ــال الورش ــدأت أعم ــك ب ــب ذل عق
ــارك فيها أكرث من 100 مشارك من الهيئات  ش
ــة  الهيئ ــروع  وف ــة  العالق ذات  ــات  واملؤسس
ــة يف مختلف محافظات  ــة للموارد املائي العام

الجمهورية.
ــة التحليل  ــتعراض ومناقش ــث تم اس حي
ــة للموارد  ــة العام ــيس للهيئ ــم املؤس والتقيي
ــة والذي يهدف إىل تقييم الوضع الحايل  املائي
ــىل قدرتها  ــتمرة ع ــة وتأثري الحرب املس للهيئ
ــد االحتياج من  ــذ مهامها، وكذا تحدي يف تنفي
الدعم الفني واملايل وبناء القدرات عىل املدى 

العاجل والقصري .
ــروع الهيئة  ــاق التقييم ف ــمل نط حيث ش
ــدن، أبني، لحج،  ــة العاصمة وصنعاء، ع بأمان
ــدة، عمران،  ــاء، صع ــار، البيض ــز، ذم إب، تع
ــبوه، الحديدة، املحويت،  الجوف، سيئون، ش
ــم  التقيي ــاالت  ــملت مج ــني ش ــة، يف ح حج
ــرشي،  الب ــي-اإلداري،  التنظيم ــي،  الترشيع
ــب والتأهيل، بيئة  ــي، التدري ــايل، املعلومات امل

العمل، التقني والفني.
ــتخدمة يف  ــتعراض الطرق املس كما تم اس

ــات، إضافة  ــع املعلوم ــادر جم ــم ومص التقيي
ــذة للتحليل  ــطة املنف ــراءات واألنش إىل اإلج
والتقييم املؤسيس بما يف ذلك املسح امليداني 
ــزة الحقلية يف عدد  ــم املختربات واألجه لتقيي

من املحافظات.
ــم حاجة الهيئة لرفع  وأكدت نتائج التقيي
ــة األزمات  ــدي العاجل ملواجه ــا يف امل قدراته
ــىل مقدراتها املادية  ــادرة الحفاظ ع ولتكون ق
ــر جهود  ــة إىل تظاف ــذا الحاج ــة، وك والبرشي
ــن أجل ردم  ــة م ــات الدولي ــة واملنظم الحكوم
ــن خالل  ــية م ــدرات املؤسس ــوات يف الق الفج
ــني الهيئة من القيام  ــري االحتياجات لتمك توف
بمهامها يف الوضع الراهن، ولرضورة استدامة 
ــيق املسبق  ــاريع مائية ينبغي التنس أي مش
ــادر املياه لتلك  ــع الهيئة للقيام بتقييم مص م

املشاريع كما ونوعا.
ــات التقييم تحديد  ــا تضمنت مخرج فيم
ــية للهيئة  ــدرات املؤسس ــن للق ــع الراه الوض
ــة التابعة لها يف مختلف  ــات التنظيمي واملكون
ــرة عىل  ــة املؤث ــوات املختلف ــب والفج الجوان
ــة  ــد مصفوف ــة إىل تحدي ــا، إضاف أداء مهامه
ــب  ــتويني، األول بحس االحتياجات عىل مس
الوضع (استجابة رسيعة- طوارئ )، والثاني 
ــة والتي  ــة الثماني ــاالت الدراس ــب مج بحس
تضم الفجوات يف الوقت الراهن واالحتياجات 
ــدى  ــة إىل امل ــذ إضاف ــات التنفي ــذا متطلب وك
ــدد  تح ــي  والت ــذ  للتنفي ــوب  املطل ــي  الزمن
ــوات وتحديد  ــك الفج ــردم تل ــة التدخل ل آلي

األولويات .
ــتجابة  االس ــة  خط ــة  الورش ــت  وناقش
الرسيعة للعام 2019م والتي تهدف إىل تأهيل 
الهيئة لتكون قادرة عىل إدارة األزمات وتأهيل 
ــن  ــد م ــم والح أدائه ــني  ــة لتحس الهيئ كادر 
ــم، وكذا الرقابة العامة عىل نوعية مياه  ترسبه
ــل الرسيع إلجراء الفحوصات  الرشب والتدخ
ــا  ــا فيه ــرشب بم ــاه ال ــادر مي ــة ملص املختربي
ــال  ــان إيص ــة وضم ــة والنائي ــق الريفي املناط
ــار األمراض واألوبئة  مياه آمنه للحد من انتش
ــة املياه  ــة وكمي ــور يف نوعي ــن التده والحد م

ونرش الوعي املائي.
ــوارئ  الط ــة  خط ــة  الورش ــت  ناقش ــا  كم
ــوام 2021-2019م والتي تهدف إىل الحد  لألع
ــتدامة جودة  ــوث لضمان اس ــن مصادر التل م
ــاه لضمان  ــالمة املي ــق خطة س ــاه وتحقي املي
ــتهلك،  ــاه آمنه من املصدر إىل املس إيصال مي
ــفافية من  ــز الالمركزية والش إضافة إىل تعزي
ــة يف اإلدارة املتكاملة  خالل الرشاكة املجتمعي
ــتدامة املوارد  ــز اس ــع تعزي ــة م ــوارد املائي للم
ــل عىل  ــي والعم ــن املائ ــق األم ــة لتحقي املائي
ــاركة النوع االجتماعي يف الحفاظ  تفعيل مش

عىل املوارد املائية .
ــوزراء وأمني  ــن ال ــدد م ــرض االفتتاح ع ح
ــظ الحديدة  ــة والقائم بأعمال محاف العاصم
ــاء الهيئات واملؤسسات التابعة للوزارة  ورؤس

وممثلو الجهات ذات العالقة.
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متحدث القوات املسلحة

ــريان العدوان غارة  ــن ط ويف محافظة صعدة ش
ــيارة تقل مواطنني يف مديرية كتاف ما أدى  عىل س
ــى، كما  ــعة جرح ــهداء وتس ــة ش ــقوط أربع إىل س
ــىل مديرية  ــرح آخر بغارة ع ــهد مواطن وج استش

باقم.
ــت  ــم تعرض ــة باق ــدر إىل أن مديري ــار املص وأش
ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــارات وقص ــرشات الغ لع
ــني  املواطن ــازل  من ــتهدفت  اس ــف  مكث ــعودي  س
ــن املنازل  ــدد م ــري ع ــا أدى إىل تدم ــم م وممتلكاته

وأرضار واسعة يف املمتلكات.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي 

قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.
ــن أربع  ــدر أن الطريان املعادي ش وأوضح املص
ــدي بمحافظة  ــي حرض و مي ــارات عىل مديريت غ
ــة جربان بمديرية  ــة، وثالث غارات عىل منطق حج
ــي  ــىل ح ــارة ع ــاء، وغ ــة صنع ــنحان يف محافظ س

النهضة بالعاصمة صنعاء.
ــعودي األمريكي  ــريان العدوان الس ــن ط كما ش
ــبق إبراهيم محمد  ــس األس ــزل الرئي ــارة عىل من غ

الحمدي يف مديرية امليناء بمحافظة الحديدة.
ــتهداف  ــتنكر مصدر محيل باملحافظة اس واس
ــبق إبراهيم  ــس األس ــزل الرئي ــدوان ملن ــريان الع ط
ــاحيل بمديرية امليناء يف  ــدي يف الرشيط الس الحم
ــعب اليمني  ــار الجرائم التي يرتكبها بحق الش إط
ــت البنية التحتية  ــنوات طال منذ ما يقارب أربع س

ومقدرات البالد.
ــة الوزراء الربيطانية ترييزا  دوليا، أعلنت رئيس
ــف صارمة ضد  ــىل اتخاذ مواق ــزم بالدها ع ماي ع
ــه عىل اليمن  ــعودي بما يخص عدوان ــام الس النظ
ــة مقتل الصحفي  ــؤوليته املبارشة عن جريم ومس

السعودي جمال خاشقجي.
ــان الربيطاني  ــام الربمل ــاي يف كلمة أم ــت م وقال
ــة مجموعة  ــاركتها يف أعمال قم ــج مش ــول نتائ ح
العرشين يف بوينس آيرس إن ”هذه القمة منحتني 
ــع الزعماء  ــة مبارشة م ــث قضايا مهم ــة لبح فرص
ــافر  ــكل س اآلخرين لإلعراب عن مباعث قلقنا بش
ونزيه“ الفتة إىل أنها شددت خالل لقائها ويل عهد 
ــىل أهمية  ــلمان ع ــعودي محمد بن س النظام الس
ــامل وشفاف وموثوق به يف القتل  إجراء تحقيق ش
املرعب لخاشقجي ومحاسبة املسؤولني عن ذلك.

ــالل  خ ــك  كذل ــدت  أك ــا  أنه إىل  ــاي  م ــت  ولفت

ــىل اليمن وتخفيف  ــة إنهاء العدوان ع اللقاء أهمي
ــن يعانون من  ــن اليمنيني الذي ــاء عن كثري م األعب
ــات املقبلة يف  ــق التقدم يف املفاوض املجاعة وتحقي

ستوكهولم.
وتابعت رئيسة الوزراء الربيطانية: إن عالقاتنا 
مع السعودية مهمة لبالدنا لكن ذلك لن يمنعنا من 
ــا التي تثري قلقنا  ــرح آراء صارمة يف هذه القضاي ط

العميق.
وكان نظام آل سعود قدم منذ مقتل خاشقجى 
ــات  رواي ــطنبول  اس يف  ــالده  ب ــة  قنصيل ــل  داخ
ــه قتل وتم  ــه قبل أن يقر بأن ــة عن اختفائ متناقض
ــه ما أثار موجة غضب عاملية ضد هذا  تقطيع جثت
ــذى أظهرت  ــلمان ال ــيما ضد ابن س ــام وال س النظ
الكثري من الدالئل مسؤوليته املبارشة عن الجريمة 
ــتخبارات  ــة االس ــه وكال ــم قدمت ــا تقيي ــن بينه وم
ــد توجيه ابن  ــه“ أك ــة ”يس اي اي ــة األمريكي املركزي

سلمان أوامر مبارشة بقتل خاشقجي.
ــة  قم ــهدتها  ش ــى  الت ــامات  االنقس أن  ــر  يذك
ــا الختامي  ــي حاول بيانه ــة العرشين الت مجموع
ــاقة حوله بني  ــد مفاوضات ش ــاف عليها بع االلتف
ــس األمريكي  ــة الرئي ــبب سياس ــدول كانت بس ال
ــري املناخي  ــارة والتغ ــأن التج ــب بش ــد ترام دونال
ــلمان  ــعودي محمد بن س ــه لويل العهد الس ودعم
ــعب  ــدوان عىل الش ــه يف الع ــم من تورط ــىل الرغ ع
ــنوات باإلضافة  ـــ 4 س ــارب ال ــا يق ــذ م ــي من اليمن

للتورط بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
مقتل وإصابة أكرث
أوًال - أسماء القتىل:

ــهري -  ــيل يحيى آل حديلة الش ــه ع -1 عبدالل
جندي أول

-2 نادر ضبيان الفايدي الجهني
-3 محمد ترابي محمد مزيد حمدي - رقيب

-4 محمد شباب امليموني املطريي - مالزم
ــد طاحوس الهمايس الحارثي  -5 منصور محم

- رقيب أول
ــلة دالك -  ــن س ــى آل ب ــد يحي ــد أحم -6 محم

عريف
-7 أحمد بن عيل ضيف الله الغامدي

-8 حمزة حسن دباش الكيادي
ــقاما املظيربي - جندي  ــد عياد عايد ش -9 عاي

أول

-10 عيضة بن عيل الخرش الخزمري الزهراني 
- رقيب

-11 مرزوق بن عواض بن شبيب املرزوقي
ــان العطوي  ــح عجي ــن صال ــز ب -12 عبدالعزي

الجهني - جندي أول
-13 يحيى بن عقيل زيد

-14 نواف سعد عمران آل سعد
-15 عادل محمد عمر خوري

-16 بدر جمعان مستور اللهيبي العويف
-17 حمزة العسريي

-18 أحمد بن عبدالله محمد عسريي- رقيب
-19 متعب بن عيل عسريي - جندي أول

-20 عبدالعزيز بن عثمان مكحل - عريف
-21 مريع بن يحيى شيبان كعبي - جندي أول

-22 عيل محمد الزبيدي
ــدي -  ــي زي ــي غاب ــل يح ــن عقي ــى ب -23 يحي

جندي أول
-24 سعد خضري املطريي

ــافر الخايني املطريي -  ــف نارص بن س -25 ناي
وكيل رقيب

-26 يحيى بن محمد بن يحيى
-27 أحمد بن عيل محمد خرباني - وكيل رقيب
ــري -  ــادي دغري ــيل بن ه ــن ع ــعود ب -28 مس

القوات الربية - رقيب
-29 ماجد عبدالله عيل الغامدي

-30 محمد عيل محمد عسريي - جندي أول
ــيل الراجحي - القوات  ــد بن أحمد ع -31 محم

املسلحة - وكيل رقيب
ــنجاري  ــد الش ــم محم ــن عبدالرحي -32 حس

الثوعي - القوات املسلحة
-33 عيل هادي محمد آل قريع - عريف

-34 عبدالله عيل بشري معافا - عريف
-35 سعد بن نارص سعد آل عبدالله الغامدي

-36 حباب مرزوق املرزوقي البقمي
ــن الحادثي املقعدي -  ــف حس -37 أحمد يوس

رقيب
ــريي -  ــر عس ــد الطاي ــد محم ــد أحم -38 خال

القوات املسلحة
ــن أحمد محمد املنيخري - القوات  -39 خالد ب

املسلحة - عريف
ــني بحيص طوهري - جندي  -40 عبدالله حس

أول

-41 خالد بن ضيف الله محمد السهيل
-42 موىس شار عزيز سالمي - عريف

-43 محمد عيل يحيى محنيش - عريف
-44 صالح محمد حجر الرسحاني البلوي
-45 عبدالرحمن عماش أبو شامة البلوي

-46 سعد خرض بن دهيسان امليموني
-47 حسن عبدالرحيم عسريي - جندي أول

-48 عواد عوده الخوين البلوي
-49 محمد عيل زرعي - جندي أول

-50 إبراهيم بن سعيد شيبان الجحيل
-51 متعب عيل حسن الجرباني الختاريش

ــزي -  ــبيعي العن ــدر الس ــس ب -52 راكان حلي
وكيل رقيب

-53 عمار بن جبهان بن تركي آل عاطف
ثانياً أسماء الجرحى :

-1 إبراهيم بادي الزهراني
-2 حسني عمر الحسني

-3 نارص بن مغرم عسريي - رقيب
-4 عبدالكريم النيس الهاليل

-5 محمد بن قطنان املسييل الحارثي
-6 سعيد بن عمران املسييل الحارثي

-7 عايض عيل املازني
-8 أحمد صالح املعمري - عريف
-9 محمد عوض حمدان اليزيدي

-10 مقبل بن غازي القبعي الحربي
-11  ربيع فالح ختيم العضياني العتيبي

-12  مسلم بن ملهى املضحي العويف
-13  نايف بن عويض العضياني الحارثي

ــعد بن ثنيان الدميني البقمي  -14  نارص بن س
- مالزم أول

-15 سعد نارص البدري البقمي - رقيب
-16 بلغيث عواض محمد البارقي
-17 يارس محمد السالم الزهراني

-18 مروان عويض عيل الوابيص البلوي
-19 محمد خلف النمايص الشمري

-20 عوضة سالم عوضة الغامدي
-21 محمود سليم املويس

-22 محمد مفرج املالكي
-23 جابر سالم ناجع آل عوض

-24 خالد عبيد بن مقنزع العصيمي
ــن عنها  ــي املعل ــة ه ــذه اإلحصائي ــر أن ه يذك
ــعودي إىل  ــد النظام الس ــط، حيث يعم ــمياً فق رس

ــا وراء الحدود،  ــائره يف جبهات م ــم عىل خس التكت
يف محاولة لتغطية الفشل الذريع الذي أجربه عىل 
ــة ونرشهم  ــات تكفريية ومرتزق ــتعانة بتنظيم االس

عىل الحدود لتخفيف خسائره البرشية.
ــلحة العميد  ــم القوات املس وكان املتحدث باس
يحيى رسيع قد أكد تصاعد خسائر العدو البرشية 
ــام  ــود النظ ــن جن ــرشات م ــة الع ــرصع وإصاب بم
ــرشات  ع ــراق  وإح ــري  وتدم ــه  ومرتزقت ــعودي  الس
ــا وراء الحدود..  ــات م ــات يف جبه ــات واملدرع اآللي
الفتا إىل تصدي وحدات الجيش واللجان الشعبية 

لـ 50 عملية وزحف، وتنفيذ 20 عملية هجومية.
عملية مشرتكة

ــرشات من مرتزقة العدوان  كما قتل وأصيب الع
ــف لهم يف  ــرس زح ــالل ك ــعودي خ ــي الس األمريك

جبهة نهم.
ــبأ) أن الجيش  ـــ (س ــكري ل ــاد مصدر عس وأف
ــة العدوان  ــاً ملرتزق ــعبية صدوا زحف ــان الش واللج

باتجاه منطقة القتب يف نهم .
ــة تكبدوا عرشات القتىل  وأكد املصدر أن املرتزق
ــام بمجاميع  ــث تم تفجري حقل ألغ والجرحى حي

كبرية منهم .
ــن أكرث  ــار املصدر إىل أن طريان العدوان ش وأش
ــم خالل  ــق متفرقة يف نه ــىل مناط ــارة ع ــن 25 غ م

الساعات املاضية يف محاولة لدعم املرتزقة.
ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدات  وح ــت  وأحبط
ــة الجيش  ــلل ملرتزق ــة تس ــس محاول ــعبية أم الش

السعودي قبالة منفذ علب بقطاع عسري.
ــبأ) أن  ــري لـ (س ــكري بعس وأوضح مصدر عس
عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا 

خالل محاولة تسلل لهم قبالة منفذ علب .
ــاء  ــت بغط ــة كان ــدر إىل أن املحاول ــار املص وأش
ــدم وعادوا  ــيش دون تحقيق أي تق ــريان األبات للط

يجرون أذيال الهزيمة .
ــفة أمس يف  ــك انفجرت ثالث عبوات ناس إىل ذل
ــعودي قبالة منفذ  ــة الجيش الس ــات مرتزق تجمع

علب بقطاع عسري.
ــري أن وحدات  ــكري بعس ــدر عس ــح مص واوض
الهندسة يف الجيش واللجان الشعبية فجرت ثالث 
ــة منفذ  ــات املرتزقة قبال ــفة يف تجمع ــوات ناس عب
علب ما أدى إىل سقوط عدد من القتىل والجرحى.
ــفة باتت  ــدر إىل أن العبوات الناس ــار املص وأش

ــا يقض مضاجع الغزاة واملرتزقة يف مختلف  كابوس
جبهات القتال.

ــرس الجيش واللجان  ــري أيضاً ك ويف جبهة عس
ــش  ــة الجي ــدم ملرتزق ــة تق ــس محاول ــعبية أم الش

السعودي .
ــبأ) مرصع وجرح  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــعودي خالل زحف  العديد من مرتزقة الجيش الس
واسع لهم عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 

الربوعة.
ــدوان بمختلف  ــدر إىل أن طريان الع ــار املص أش
أنواعه ساند محاولة الزحف دون تحقيق أي تقدم

مسؤول روسي:
ــا، و"أن  ــدد أوكراني ــه ال يشء يه ــار إىل أن وأش
االستفزاز الذي قام به بوروشينكو يف مياهنا، يدل 
ــىل الخطوات التي قد يلجأ إليها هذا  مرة أخرى ع
ــل الحفاظ  ــنطن من أج ــم من واش ــخص بدع الش

عىل سلطته الشخصية".
ــة  ــة األوكراني ــة للبحري ــفن تابع ــت 3 س وخرق
ــية  ــدود البحرية الروس ــايض الح ــرب امل يف 25 نوفم
ــر آزوف عرب  ــود إىل بح ــريها من البحر األس يف مس
ــية،  مضيق كريتش. ودخلت املياه اإلقليمية الروس
ــتجب للمطالب القانونية للسفن والقوارب  ولم تس
ــية  ــرس الحدود الفدرالية الروس التابعة لقوات ح
ــع هذه القوات  ــىل الفور، األمر الذي دف بالتوقف ع
ــد الحادث تم  ــراد طواقمها. وبع ــا مع أف الحتجازه
ــة العبور غري  ــة جنائية بتهم ــيا فتح قضي يف روس

الرشعي للحدود الروسية.
ــتفزاز  ــادث باالس ــذا الح ــكو ه ــت موس ووصف
ــعبية املنخفضة  ــا بالش ــه مرتبط ــد واعتربت املتعم
ــل  قب ــينكو  بوروش ــرتو  بي ــي  األوكران ــس  للرئي
ــررة يف مارس  ــالده املق ــية يف ب ــات الرئاس االنتخاب

املقبل.
استشهاد شاب

ــوات االحتالل صباح  ــن جهة أخرى هدمت ق م
ــل املكرب جنوب  ــطينياً يف حي جب أمس منزًال فلس

رشق القدس املحتلة.
ــىل  ــيل ع ــالل اإلرسائي ــلطات االحت ــل  س وتعم
ــدم منازل  ــالل ه ــن خ ــة م ــدس املحتل ــد الق تهوي
ــري معالم  ــم وتغي ــق عليه ــطينيني والتضيي الفلس

املدينة وإقامة املستوطنات.


