
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــة يف  ــزاة واملرتزق ــع للغ ــف واس ــرس زح • ك
صحراء البقع قبالة منفذ الخرضاء 

• كرس زحف واسع للمرتزقة قبالة 
• قصف صاروخي ومدفعي عىل تجمعات 

للمرتزقة يف صحراء االجارش
عسري:

ــش  ــة الجي ــع ملرتزق ــف واس ــار زح • انكس
السعودي عىل مواقع املجاهدين يف الربوعة

ــقوط قتىل وجرحى يف صفوف مرتزقة  • س
الجيش السعودي يف الربوعة

ــم اريض قبالة  ــة للمرتزقة بلغ ــري آلي • تدم
منفذ علب ومرصع واصابة من عليها

ــة الجيش  ــلل ملرتزق ــال محاولة تس • إفش
ــقوط قتىل  ــذ علب وس ــة منف ــعودي قبال الس

وجرحى يف صفوفهم

الثالثاء 4 / 12 / 2018م 

الساحل_الغربي :
ــري  ــالح الجو_املس ــرتكة لـس ــة مش • عملي
ــتهدفت تجمعات للغزاة  ــدة املدفعية اس ووح

واملرتزقة يف كيلو16
ــد أن  ــري أك ــو املس ــالح الج ــدر يف س • مص
ــق ملواقع الغزاة  ــة جاءت بعد رصد دقي العملي

واملرتزقة يف كيلو16
ــري أكد مرصع  ــالح الجو املس • مصدر بـس
ــر  ــة إث ــزاة واملرتزق ــن الغ ــد م ــة العدي وإصاب

العملية املشرتكة يف كيلو16
ــع املرتزقة غرب  ــىل مواق ــة إغارة ع • عملي
الدريهمي وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــات  وآلي ــراد  ألف ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــف  ــن قذائ ــدد م ــة بع ــرب الجبلي ــة غ املرتزق
ــىل وجرحى يف صفوفهم  ــقوط قت املدفعية وس

وإعطاب آلية لهم
ــة بصاروخ  ــة باملرتزق ــة محمل ــري آلي • تدم

موجه يف الجبلية ومرصع وإصابة من عليها
ــزاة  للغ ــة  آلي ــر  تدم ــة   الهندس ــدة  وح  •
ــازة بـالتحيتا  ــفة يف الف ــوة ناس ــة بعب واملرتزق

ومرصع وجرح كل من كان عىل متنها
ــكرية للمرتزقة بقذيفة  ــاب آلية عس • إعط
ــمال  مدفعية ومرصع وجرح من عىل متنها ش

رشق الدريهمي
ــة يف الفازة  ــتهداف تجمعات للمرتزق • اس
ــالح مبارش وقذائف مدفعية وسقوط قتىل  بس

وجرحى يف صفوفهم
• وحدة الهندسة تدمر آلية لقوى العدوان 

يف الدريهمي
ــفة يف  ــة إماراتية بعبوة ناس • تدمري مدرع

الفازة
تعز :

ــات للمرتزقة يف جبهة  ــتهداف تجمع • اس
ــة وتحقيق  ــف املدفعي ــدد من قذائ ــو بع الصل

إصابات مبارشة
• قتىل وجرحى من املرتزقة بانفجار عبوة 
ــفة عىل جمعاتهم أثناء محاولة تسلل يف  ناس

جبهة كالبِة
البيضاء :

ــة إغارة ملجاهدي الجيش واللجان  • عملي
ــان بـذي  ــة يف جبهة يفع ــىل مواقع للمرتزق ع

ناعم
الجوف :

• تدمري آلية محملة باملرتزقة بعبوة ناسفة 
ومرصع من عليها رشق طيبة األسم

ــكرية ومرصع وجرح من  ــري آلية عس • تدم
ــمة بـخب  ــم أريض يف املهاش ــا بلغ ــىل متنه ع

والشعف
نهم :

• مرصع القيادي املرتزق محسن بن حمد 
ــريان الجيش  ــراده بن ــد الع ــالم بن راش بن س

واللجان الشعبية يف جبهة نهم
ــن املرتزقة  ــىل والجرحى م ــرشات القت • ع
ــفة أثناء  ــوات الناس ــن العب ــدد م ــار ع بانفج

التصدي لزحفهم يف القتب

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة :
ــاروخ  ــن 50 ص ــرث م ــوا بأك ــة قصف • املرتزق

كاتيوشا عىل منازل املواطنني بمدينة 
ــبق إبراهيم  • غارة عىل منزل الرئيس األس
الحمدي يف الرشيط الساحيل بمديرية امليناء
• غارة شمال مدينة الشعب بشارع الـ 90

• طريان العدوان األمريكي السعودي يلقي 
3 قنابل ضوئية غرب مديرية بيت الفقية

ــتهدفون قرية محل  ــزاة واملرتزقة يس • الغ
الشيخ يف منطقة كيلو16 بصواريخ كاتيوشا
• غارتان عىل مزارع املواطنني يف التحيتا

ــني يف  ــزارع املواطن ــون م ــة يقصف • املرتزق
التحيتا بقذائف املدفعية

صعدة :
يف  ــني  املواطن ــكات  ممتل ــىل  ع ــان  غارت  •

مديرية باقم
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
ــتهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه  اس

الحدودية
صنعاء :

• أكرث من 25 غارة عىل مديرية نهم
ــان بمديرية  ــة جرب ــىل منطق ــان ع • غارت

سنحان
• غارة عىل معسكر الصيانة

لحج :
• مرتزقة العدوان يستهدفون منزل مواطن 
ــة باملدفعية ما  ــربة بمنطقة الرشيح يف قرية ث

أدى الشتعال النريان فيه
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/سبأ
عقد بمجلس الشورى أمس لقاء برئاسة القائم بأعمال رئيس 
ــس االتحاد التعاوني  ــني العيدروس ضم رئي املجلس محمد حس

الزراعي محمد محمد بشري وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد.
ناقش اللقاء أوضاع الزراعة ودور االتحاد التعاوني الزراعي يف 
هذا الجانب خاصًة يف ظل استمرار العدوان والحصار وتداعياته 
ــع دخول احتياجات القطاع الزراعي املختلفة، والتحديات  يف من

التي تواجه االتحاد.
ــورى أن  ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم ــد القائ ــاء أك ويف اللق
ــارة  ــبب يف خس ــتهداف العدوان للبنية التحتية الزراعية تس اس
ــتدامة، بهدف تدمري هذا  ــاد الوطني رافداً من روافده املس االقتص

القطاع الذي يعمل فيه أكرب عدد من األيادي العاملة .
ولفت إىل أهمية تفعيل دور االتحاد التعاوني الزراعي لتجاوز 
ــار  ــتمرار الحص ــراء اس ــاع ج ــا القط ــي يواجهه ــات الت الصعوب
ــة الزراعية خاصة  ــآت والبنية التحتي ــف املمنهج للمنش والقص

مصادر املياه ، بما يكفل تحقيق األمن الغذائي.
ــري الزراعي للحد  ــار إىل أهمية إدخال املكننة يف نظام ال وأش
ــتدامة  ــوض صنعاء لضمان اس ــاه بمناطق ح ــتنزاف املي ــن اس م
ــة دور االتحاد التعاوني الزراعي  ــاج الزراعي، الفتا إىل أهمي اإلنت
ــة زراعية عامة  ــة تعاوني ــم 678 جمعي ــب كونه يض ــذا الجان يف ه
ــات  محافظ ــن  م ــة  محافظ  (15) ــتوى  مس ــىل  ع ــة  ومتخصص

الجمهورية.
ــاد التعاوني الزراعي  ــدروس إىل رضورة دعم االتح ــا العي ودع
لتوفري الطاقة البديلة للمزارعني لعملية الري الحديث بالتنقيط 
ــاللة الحيوانية  ــىل الس ــاظ ع ــة الحف ــني بأهمي ــة املزارع ، وتوعي
ــع املنظمات  ــر عالقاته م ــىل تطوي ــاد ع ــا االتح ــا ، حاث وتنميته

الدولية املانحة لدعم املزارعني .

ــزام االتحاد  ــي والت ــاد التعاوني الزراع ــطة االتح ــوه بأنش ون
بصيغة العمل الجماعي باعتباره رمزاً من رموز الصمود والثبات 

يف مواجهة العدوان .
ــيكون  ــورى أن املجلس س ــال مجلس الش ــم بأعم ــد القائ وأك
ــند وعون لالتحاد التعاوني الزراعي يف أنشطته وبرامجه  خري س
املختلفة ، والحرص عىل تعزيز الرشاكة بني املجلس واالتحاد بما 

يخدم التنمية الزراعية.
ــي بدور  ــي الزراع ــاد التعاون ــس االتح ــاد رئي ــه أش ــن جانب م
ــطة  ــاع الزراعي من خالل األنش ــورى يف دعم القط ــس الش مجل
ــأة معاناة  ــس للتخفيف من وط ــا املجل ــي تبناه ــات الت والفعالي

املزارعني والقطاع الزراعي بشكل عام .
ــد حرص االتحاد عىل االضطالع باملهام املناطة به وتطوير  وأك
ــاد  ــطة االتح ــة وأنش ــر التعاوني ــع األط ــتوى األداء يف جمي مس
ــاء بالقطاع الزراعي والعمل جنباً إىل جنب مع القطاعات  واالرتق

االقتصادية واالجتماعية األخرى.
ــري الصعوبات التي يواجهها االتحاد والقطاع  واستعرض بش
ــتمرار العدوان واستهدافه للمزارع  ــكل عام جراء اس الزراعي بش
ــامل  ــدود والحصار الش وحظائر الحيوانات ومصادر املياه والس
ــتقات النفطية واملستلزمات واألسمدة الزراعية  الذي امتد للمش

بهدف تدمري األمن الغذائي يف البالد.
ــاء قواعد  ــي الزراعي إلرس ــاد التعاون ــة االتح ــرق إىل رؤي وتط
ــداف واملبادئ التعاونية  ــاء بالقطاع الزراعي، تحقيقاً لأله االرتق

التي تأسس من أجلها االتحاد.
حرض اللقاء أعضاء مجلس الشورى محمد عايض النصريي، 
أحمد سعيد شماخ, خالد السبئي، محمد البخيتي، فضل مانع، 
ــورى  ــني عام مجلس الش ــى بارشاحيل، وأم ــي، من ــيل الخضم ع

الدكتور نجيب عبدامللك سالم.

ــي ــي الزراع ــاد التعاون ــاع االتح ــش أوض ــورى يناق ــس الش ــيمجل ــي الزراع ــاد التعاون ــاع االتح ــش أوض ــورى يناق ــس الش مجل
العيدروس أكد أهمية تجاوز التحديات بما يكفل تحقيق األمن الغذائيالعيدروس أكد أهمية تجاوز التحديات بما يكفل تحقيق األمن الغذائي

صنعاء/ سبأ
ــة هيئة األركان  ــادة وزارة الدفاع ورئاس ــت قي نع
ــن  ــواء الرك ــورة الل ــيل الث ــة مناض ــة ومنظم العام
ــذي وافاه  ــعد األغربي ال ــف أس ــف يوس عبداللطي
ــة بالعطاء يف خدمة الوطن  األجل بعد حياة حافل

يف مجال القوات املسلحة.
ــبأ ) نسخة  وأوضح بيان النعي الذي تلقت (س
ــورة اليمنية  ــد مناضيل الث ــه أن الفقيد يعد أح من
ودوره  ــه  بمناقب ــيداً  مش  ، ــدة  الخال ــبتمرب  26س

النضايل يف الدفاع عن الثورة والجمهورية .
ــهام  ولفت البيان إىل أن الفقيد كان ممن لهم إس
كبري وترك بصمات خالدة يف كافة املواقع واملناصب 

ــن الكلية  ــه م ــذ تخرج ــغلها من ــي ش ــة الت القيادي
ــة عام 1964م  ــكرية بجمهورية مرص العربي العس
ــارة ثم يف قوات املظالت  ــالح اإلش حيث عمل يف س
ــات اللواء  ــاً لعملي ــكرية ورئيس ــة العس ويف الرشط
(56 مدرع) ومن ثم مدرساً يف كلية القيادة واألركان 

منذ تأسيسها ومديراً ملركز القيادة والسيطرة .
ــس إىل مقربة  ــان الفقيد أم ــيع جثم ــذا وقد ش ه
ــدارس النهضة، بعد الصالة عليه يف  مطري خلف م

جامع النور بحي النهضة عقب صالة الظهر .
ــه  ــه وغفران ــع رحمت ــد بواس ــه الفقي ــد الل تغم
ــه وذويه الصرب  ــم أهل ــيح جناته وأله ــكنه فس وأس

والسلوان.

الدفاع واالركان تنعيان اللواء الركن عبداللطيف األغبري الدفاع واالركان تنعيان اللواء الركن عبداللطيف األغبري 
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ــة والتجارة  التقى وزير الصناع
ــيد  ــاب يحيى الدرة بالس عبدالوه
ــة  كتل ــق  منس ــيباند  تش ــتني  اس
ــم املتحدة  ــر يف األم ــاش املبك اإلنع
ملناقشة أوجه التعاون املشرتك بني 
ــدة يف الجانب  ــوزارة واألمم املتح ال
ــد  وتحيي ــوي  والتنم ــادي  االقتص
املنشآت االقتصادية واسرتاتيجية 
دعم املصانع الحيوية يف البالد بما 
يحفظ سالمتها وديمومة إنتاجها 

وحفظ أرواح العاملني فيها.
ويف االجتماع الذي حرضه نائب 
ــارة محمد  ــة والتج الصناع ــر  وزي
ــس مجلس  ــمي ورئي ــد الهاش أحم
ــيج  والنس ــزل  الغ ــع  مصن إدارة 
ــن وزير  ــيبان ثم ــه ش األخ عبداإلل
الصناعة الدور الذي يبذله السيد 
ــع اليمنية  ــتني يف تحييد املصان اس
ــة االنتاجية يف  ــادة العملي من وإع
ــيج  ــزل والنس ــع الغ ــن مصن كل م
ــران وباجل  ــمنت عم ــع اس ومصان
ــة وتحقيق  ــة ومصنع األدوي وتهام

فرص عمل آلالف املستفيدين.
متطلعا إىل تكثيف وسائل الدعم 
لتشغيل كافة أقسام مصنع الغزل 
ــة منتجاته  ــرا ألهمي ــيج  نظ والنس
ــفيات  املستش احتياجات  ــري  لتوف
وبدالت االطباء واملهندسني وعمال 
ــة  والنظاف ــجري  والتش ــع  املصان
ــة  ــذه املرحل ــدريس  يف ه ــزي امل وال
ــالد وبكونه   ــن تاريخ الب الحرجة م
ــة املعايري املتفق عليها  ملتزما بكاف

مع األمم املتحدة.
ــول الكثري  ــال الدرة : نحن نع وق
ــم إعادة  ــم املتحدة يف دع عىل األم
ــفلت للقيام  ــة  األس ــل لخالط العم
ــرق وتوزيعها  ومصنع  بصيانة الط
العاقل لألغذية الذي يشغل ايادي 
ــتهدافه  ــرية   الذي تم اس عاملة كث

عدة مرات من قبل تحالف العدوان 
ــي لصناعة  ــه مصنع إنتاج رغم أن
ــال وكفالته  ــيطة لألطف ــة بس أغذي
ــة الفقرية   ــن ذوي الطبق ــد م للعدي
ــة الذين كانوا يعملون  وذوي اإلعاق

فيه ويعولون مئات األرس .
ــل  العم ــة  أهمي ــىل  ع ــددا  مش
الجاد والتنسيق بني الوزارة واألمم 
املتحدة يف تحقيق تقدم يف الجانب 
ــاني  االقتصادي والتنموي واإلنس
ــدي  ــاة األي ــن ومعان ــف م والتخفي
ــدان  بفق ــرضرت  ت ــي  الت ــة  العامل
ــية، وأن يكون من  مصادرها املعيش
ــد  التحيي ــة  املرحل ــات  أول متطلب
ــع  ــآت واملصان ــادي للمنش االقتص
االقتصادية والبنك املركزي ومطار 
صنعاء وميناء الحديدة. واملنشآت 

الصناعية يف الوطن عموما.
ــد  ــة محم ــر الصناع ــب وزي  نائ
ــل  تفاع رضورة  ــد  أك ــمي  الهاش
ــة القضايا  ــم املتحدة يف حلحل األم
ــن  وم ــة  واملجتمعي ــة  االقتصادي
ــة  الصيان ــاب  غي ــة  قضي ــا  أبرزه
ــدة  ــاز مل ــطوانات الغ ــة ألس الدوري
ــدوان مما  ــوام نتيجة الع ــة أع أربع
ــات اآلالف من  ــبب يف تراكم مئ تس
األسطوانات التالفة مخلفة وراءها 
ــوادث عديدة ومع ذلك  ضحايا وح
ــة صافر  ــزام رشك ــن من إل ــم نتمك ل
ــة بالرغم  ــأرب بالصيانة الدوري بم

من اعتمادها لرسوم الصيانة.
ــدة إىل تقديم  ــاً األمم املتح داعي
ــة بصنعاء  ــل للجهة املختص تموي
للقيام بعملية الصيانة حفظا عىل 

األمن وسالمة األرواح.
ــيد استني  من جانبه أوضح الس
ــودا  ــذل جه ــدة تب ــم املتح أن األم
ــن  اليم ــع  ــد مصان ــرية يف تحيي كب

وتمويلها وإعادة تشغيلها. 
ــعادته إلعادة  معربا عن مدى س
ــيج  ــل يف مصنع الغزل والنس العم
ــة  التنموي ــع  املصان ــن  م ــا  وغريه
ــفلت  ــد خالط اس ــعيه يف تحيي وس
ــتعادة 100 موظف إىل  ــران واس عم

مقار أعمالهم.
ــدة  املتح ــم  األم أن  إىل  ــريا  مش
ــري 4000 فرصة عمل  ــعى لتوف تس
وإىل اآلن حققت توفري 2400 فرصة 
ــمنت  ــع اس ــال مصن ــن عم ــكل م ل

عمران وباجل وتهامة .
ــوف مع  الوق ــتعداده  ــا اس مبدي
ــات وزارة الصناعة التنموية  تطلع
ــات  اإلمكاني ــق  وف ــة  واالقتصادي
ــاد  باالقتص ــوض  والنه ــة  املتاح
ــم  حج ــن  م ــف  والتخفي ــي  الوطن
ــاء عىل  ــانية والقض ــاة اإلنس املعان
ــذه  تنفي ــن  املمك ــدر  بالق ــة  البطال
ــض  بع ــة  حلحل إىل  ــة  باإلضاف
الجوانب املعيشية وسبل توفريها.

وزير الصناعة يلتقي بممثل اإلنعاش المبكر في األمم المتحدةوزير الصناعة يلتقي بممثل اإلنعاش المبكر في األمم المتحدة

الثورة/معني حنش

ــة  باإلصالحي ــس  أم ــم  ت
ــران  ــة عم ــة بمحافظ املركزي
توزيع حقائب نظافة تحتوي 
ــة  ــواد وأدوات النظاف ــىل م ع
وفرش  ــات  وبطاني ــة  املختلف
والعاملني  ــجناء  الس لجميع 

باإلصالحية .
ــام  ع ــر  مدي ــح  وأوض
ــد  العقي ــة  اإلصالحي
أن  رسان  ــح  صال ــد  محم
يف  ــي  تأت ــع  التوزي ــة  عملي
ــب  بالجان ــام  االهتم ــار  إط
ــذا  وك ــزالء  للن ــي  الصح
ــس  رئي ــات  لتوجيه ــذا  تنفي
ــل واالصالح  ــة التأهي مصلح
ــادي  اله ــه  عبدالل ــواء  الل

ــة املحافظة  ــر عام رشط ومدي
ــي  ــه العربج ــد عبدالل العمي
ــىل رضورة  ــن يحثان ع اللذي
ــة الصحية  ــام والرعاي االهتم
ــجناء  يف جميع األقسام  للس
العاملني  ــذا  وك ــة  باالصالحي

عىل االصالحية.  
رسان  ــد  العقي ــدد  وش
ــزالء  الن ــزام  الت ــىل رضورة  ع
ــة  بالنظاف ــني  والعامل
ــك  ــق وذل ــخصية واملراف الش
ــة  اإلصاب ــن  م ــم  لوقايته

باألمراض واألوبئة .
السجناء  من جانبهم عرب 
ــة  اإلصالحي يف  ــون  والعامل
ــم  وتقديره ــكرهم  ش ــن  ع
ــة ومدير عام  لرئيس املصلح
ــة ومدير عام  ــه املحافظ رشط
ــم  ــىل اهتمامه ــة ع االصالحي
ــوس وجهودهم يف توفري  امللم
ــات  واالحتياج ــات  املتطلب
ــم  وحرصه ــا.  صحي ــة  الالزم
عىل رعاية النزالء يف مختلف 

الجوانب.
ــع  التوزي ــة  عملي ــرض  ح
ــام االصالحية  ــب مدير ع نائ
ــة  واإلداري ــة  املالي ــؤون  للش
ــيل الحمري  ــدر ع ــب ب النقي
ــام  األقس ــاء  رؤس ــع  جمي و 

باإلصالحية.

توزيع حقائب نظافة وفرش للنزالء والعاملين بإصالحية عمران توزيع حقائب نظافة وفرش للنزالء والعاملين بإصالحية عمران 

صنعاء/سبأ
ــة  ــع باملؤسس ــش اجتماع موس ناق
ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  للمي ــة  املحلي
ــس بحضور نائب  ــة العاصمة أم بأمان
ــة الدكتور  ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال رئي
ــس الوزراء  ــويل ونائب رئي ــني مقب حس
ــد  ــود الجني ــات محم ــؤون الخدم لش
ــاد، أوضاع  ــة حمود ُعب ــني العاصم وأم

ونشاط املؤسسة.
ــم نائب  ــاع الذي ض ــرق االجتم وتط
ــي  املدان ــي  عبدالغن ــاء  الكهرب ــر  وزي
ــي  الت ــات  الصعوب ــة  املؤسس ــادة  وقي
ــة املياه يف تأدية مهامها  تواجه مؤسس
ــع  لجمي ــاه  املي ــري  توف يف  ــتمرار  واالس

األحياء والحارات بمديريات األمانة.
ــب  الجوان ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــتوى خدمات  ــني مس ــة بتحس املتعلق
ــة  بأمان ــي  الصح ــرصف  وال ــاه  املي
العاصمة والحلول واملعالجات الكفيلة 
ــات التي توجه  ــب عىل الصعوب بالتغل
ــتمرار ضخ  ــن اس ــا يضم ــة بم املؤسس

املياه.
وتطرق االجتماع إىل التحصيل اآليل 
ــة  ــع مناطق املؤسس ــرادات بجمي لإلي
ــني  القطاع ــدى  ل ــة  املديوني ــم  وحج
ــني  واملواطن ــاص  والخ ــي  الحكوم
ــدر بنحو 12  ــاه والتي تق ــة املي ملؤسس
ــنوات  ــات من الس ــال كرتاكم ــار ري ملي

السابقة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير املالية، 
ــم كافة  ــة عىل تقدي ــرص وزارة املالي ح
أوجه الدعم للمؤسسة املحلية للمياه 
ــتمرار يف  ــة بما يمكنها من االس باألمان
ــا للمواطنني خاصة يف  تقديم خدماته
ــي تمر بها  ــة الت ــروف الصعب ظل الظ

بالدنا جراء العدوان والحصار.

ــويل، إىل أهمية  ــور مقب ــت الدكت ولف
ــة ووضع آلية  ــاذ اإلجراءات الالزم اتخ
ــديد الجهات الحكومية  ــبة لتس مناس
والقطاع الخاص واملشرتكني للمديونية 
التي عليهم للمؤسسة بما يمكنها من 

توفري املياه للمواطنني.
ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك ــا  جانبهم ــن  م
ــود  ــات محم الخدم ــؤون  ــوزراء لش ال
ــود عباد،  ــد وأمني العاصمة حم الجني
ــود وتعاون  ــر الجه ــىل رضورة تضاف ع
ــاص  والخ ــي  الحكوم ــني  القطاع
ــالل  ــن خ ــة م ــع املؤسس ــني م واملواطن
ــرة  ــة املتأخ ــات املالي ــديد االلتزام تس

عليهم.
ــة املحلية  ــام املؤسس ــر ع وكان مدي
ــد  محم ــدس  املهن ــة  باألمان ــاه  للمي
ــات  ــتعرض الصعوب ــد اس ــامي، ق الش
ــذا محطة  ــة وك ــه املؤسس ــي تواج الت
ــا  أبرزه ــي  الصح ــرصف  ال ــة  معالج
ــة  الكفيل ــبل  والس ــاء  الكهرب ــاع  انقط

بمعالجتها.
ــادة  قي ــرص  ح ــامي  الش ــد  وأك
ــتمرار  ــني فيها االس ــة والعامل املؤسس
ــرشب للمواطنني يف  ــاه ال ــال مي يف إيص
ــروف الصعبة  ــوارد والظ ــحة امل ظل ش
ــيداً بدعم  ــالد.. مش ــا الب ــي تمر به الت
ــف واملنظمات املانحة  منظمة اليونيس

الستمرار خدمات املؤسسة.
ــاه باألمانة  ــة املي وأوضح أن مؤسس
ــتقوم يف بداية العام القادم بتشغيل  س
36 برئ مياه تابعة لها بمديريات األمانة 
أن  إىل  ــا  الفت  .. ــية  الشمس ــة  بالطاق
ــة تعاني حاليا صعوبات يف ما  املؤسس
يتعلق بالنفقات التشغيلية وانخفاض 
اإليرادات املحصلة من املشرتكني التي 

تعتمد عليها املؤسسة.
حرض االجتماع نواب مدير املؤسسة 
اإلدارات  ــدراء  وم ــة  باألمان ــة  املحلي

واألقسام وعدد من املعنيني.

مناقشة أوضاع مؤسسة المياه بأمانة العاصمةمناقشة أوضاع مؤسسة المياه بأمانة العاصمة
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متحدث القوات املسلحة

ــرشات الغارات مع  ــناد قواته بع ــدو حاول إس ــت إىل أن الع ولف
ــريا إىل أن  قصف مدفعي وصاروخي كثيف لكن دون جدوى .. مش
ــفيات  مجاميع من املرتزقة التزال محارصة يف الفرضة وأن مستش
ــىل  ــث القت ــة بجث ــم مكتظ ــة يف نه ــفيات امليداني ــأرب واملستش م

واملصابني.
ــات املرتزقة باتجاه مواقع  ــمي إىل أن زحوف وبني املتحدث الرس
ــلت عىل يد أبطال  ــش واللجان يف جبهة قانية بالبيضاء فش الجي
ــقط  ــائر كبرية حيث س الجيش واللجان وتكبد مرتزقة العدو خس
ــرار .. الفتا إىل  ــح فيما الذ من تبقى بالف ــرشات بني قتيل وجري الع
ــم يف منطقة الحمة  ــف املرتزقة أثناء فراره ــريان العدوان قص أن ط
ــراء القصف  ــىل واملصابني ج ــرشات من القت ــقط الع ــوداء وس الس

بينهم قائد كتيبة املدد العقيد املرتزق سالم الحداد.
ــات العدو  ــدي لعدد من زحوف ــا تمكنت من التص ــال" قواتن وق
ــائر فادحة  ــاه دمت بمحافظة الضالع، وتم تكبيد العدو خس باتج
ــتعادة املواقع  ــب ?? آخرين وتمت اس ــال وأصي ــقط ?? قتي حيث س
التي كان العدو قد تقدم فيها وذلك يف عمليات عسكرية نوعية".

ــوا الزحف يف  ــة العدوان حاول ــع أن مرتزق ــح العميد رسي وأوض
ــال زحوفاتهم  جبهة املالحيظ قبالة جيزان تم التصدي لهم وإفش

وسقوط عرشات القتىل واملصابني يف صفوف املرتزقة.
ــش واللجان  ــمي جاهزية أبطال الجي ــد املتحدث الرس كما أك
ــوى العدوان  ــدوان .. محمال ق ــة أي تصعيد للع ــعبية ملواجه الش
ــئولية الكاملة عن التصعيد العسكري وإعاقة وعرقلة جهود  املس

املجتمع الدويل إليقاف العدوان وإحالل السالم يف اليمن.

ويلتقي أمني عام
ــة وجهودها لتطوير  ــس الوزراء عن تقديره للجامع وأعرب رئي
برامجها واستيفاء رشوط ومعايري الجودة ، شاكرا جامعة الحكمة 
ــناد لعدد من الرشائح االجتماعية ومراعاتها  عىل ما تقدمه من اس
ــرف الذي أضاف  ــة يف هذا الظ ــاه املجتمع خاص ــؤولياتها تج ملس

تبعات كثرية وأعباء عىل جميع األرس بمستوياتها املختلفة .
اجتماع وزاري

ــوع يف مصادر الدخل  ــويل إىل رضورة التن ــت الدكتور مقب ولف
ــن آثار  ــا لذلك م ــكل رئييس مل ــىل النفط بش ــاد ع ــدم االعتم وع

سلبية ظهرت تداعياتها عىل بالدنا خالل السنوات األخرية.
ــت قائمة  ــالالت التي كان ــىل رضورة معالجة االخت ــدد ع وش
ــاء اقتصاد وطني  ــيس لبن يف القطاع االقتصادي والرتكيز لتأس
ــا فرصة لإلبداع  ــدوان املفروض عىل بالدن ــل .. معتربا الع متكام
ــل الخطط  ــام وعدم ترحي ــاد وتنفيذ امله ــل الج ــدء يف العم والب

واألولويات من عام إىل أخر.
ــباب الحقيقية التي أدت إىل تفاقم  كما ناقش االجتماع األس
ــة مكامن  ــار ملعرف ــدوان والحص ــل الع ــة يف ظ ــة االقتصادي األزم
ــة املعالجات املقرتحة للحد من  الخلل التي أدت إىل ذلك ودراس

آثارها.
ــن وزارة املالية  ــون املعالجات املقدمة م ــتعرض املجتمع واس
ــوزارات املعنية  ــواردة عليها من قبل ال ــتيعاب املالحظات ال الس
ــج األزمة  ــن نتائ ــة للحد م ــراءات التنفيذي ــرب اإلج ــها ع وعكس

االقتصادية وتأثريها عىل الوضع العام.

حفل تخرج 
ــن يقف أمام  ــة األركان إىل أن اليم ــس هيئ ــت نائب رئي ولف
تحديات كبرية تضع جميع أبناء الشعب اليمني ويف املقدمة 
ــبو القوات املسلحة واللجان الشعبية أمام مسؤوليات  منتس
ــة يف مواجهة العدوان  ــب العمل بهمة عالية وإرادة قوي تتطل

وإفشال مخططاته.
ــج وخطط  ــذ برام ــتمرار يف تنفي ــىل رضورة االس ــدد ع وش
ــد الجبهات بما  ــأنه رف ــتوياته ملا من ش ــة مس ــب بكاف التدري
ــا الجميع عىل العمل  ــه من تخصصات قتالية .. حاث تحتاج

بروح الفريق الواحد حتى تحقيق النرص.
ــهم يف اإلعداد  ــن أس ــكل م ــر ل ــكر والتقدي ــن الش ــرب ع وع

والتنظيم لهذه الدورة وجهودهم املبذولة يف هذا الجانب.
ــة لكتائب  ــوى البرشي ــؤول الق ــتعرض مس ــن جانبه اس م
ــاركون خالل  ــاه املش ــي، ما تلق ــاحل الغرب ــة حماة الس ألوي
ــتطاع بصموده  ــي اس ــعب اليمن ــريا إىل أن الش ــدورة .. مش ال

وثباته إفشال رهانات العدو يف تحقيق أي أهدافه .
ــالزم محمد  ــي ألقاها امل ــة الخريجني الت ــدت كلم فيما أك
ــوه من معارف وتدريب يف  ــي، الحرص عىل عكس ما تلق الربع
ــاحل الغربي محارق موت  ــيجعلون من الس امليدان وأنهم س

للمعتدين ومرتزقتهم.
ــهادات التقديرية عىل  ــع الش ــم توزي ــل ت ــام الحف ويف خت

املشاركني يف الدورة.
تخلل الحفل قصيدة شعرية.

إب .. جهود مستمرة للتحشيد إب .. جهود مستمرة للتحشيد 
في مديرية السبرة في مديرية السبرة 

إب/سبأ
ــع ألبناء مديرية السربة بمحافظة إب برئاسة  ناقش اجتماع موس
ــيد والتعبئة لرفد  ــي آلية التحش ــة عبدالواحد املروع ــل املحافظ وكي

الجبهات وتفعيل دور السلطة املحلية واملجتمع يف هذا الجانب.
ــة باملديرية  ــلطة املحلي ــذي ضم أعضاء الس ــرق االجتماع ال وتط
ــايخ والوجهاء والعقال واألعيان إىل عدد من القضايا التي تهم  واملش
ــلطة  أبناء املديرية واحتياجاتها والصعوبات التي تعرتض عمل الس

املحلية.
ــد  ــة يف العزل والقرى للحش ــان فرعي ــكيل لج ــر االجتماع تش وأق
ــة العامة يف كل  ــاء واملثقفني يف التعبئ ــاء والخطب ــل دور العلم وتفعي

مناطق املديرية يف إطار برنامج محدد ومزمن .
ــف الجميع  ــي إىل أهمية تكات ــل املروع ــار الوكي ــاع أش ويف االجتم

إلنجاح عملية التحشيد لرفد الجبهات لدحر الغزاة واملحتلني .
ــتعدادهم رفد الجبهات  ــربة اس ــن جانبهم أكد أبناء مديرية الس م
باملزيد من الرجال واملال ملقارعة قوى الغزو واالحتالل حتى تحقيق 

النرص .


