
0303 أخبار وتقارير

صعدة / سبأ
ــوات  الق ــم  باس ــدث  املتح ــد  أك
املسلحة مدير دائرة التوجيه املعنوي 
ــع أن دول تحالف  ــد يحيى رسي العمي
ــوات وقف  ــتجب لدع ــدوان لم تس الع
ــث  ــار حي ــالق الن ــف اط ــدوان ووق الع
ــن الجرائم  ــد م ــكاب املزي ــت ارت واصل
ــعب  الش ــاء  أبن ــق  بح ــداءات  واالعت

اليمني وانتهاك السيادة الوطنية.
ــر  مؤتم يف  ــع  رسي ــد  العمي ــال  وق
ــة  محافظ يف  ــس  أم ــده  عق ــايف  صح
ــام املاضية  ــده" خالل العرشة األي صع
ــن 350  ــرث م ــدوان أك ــريان الع ــن ط ش
ــىل محافظتي  ــز معظمها ع ــارة ترك غ
ــدة والحديدة, إضافة اىل القصف  صع
ــة  محافظ يف  ــي  واملدفع ــي  الصاروخ
ــقوط  س اىل  أدى  ــذي  وال ــدة  الحدي
ــن  م ــى  والجرح ــهداء  الش ــرشات  ع
ــازل  املن ــن  م ــدد  ع ــري  وتدم ــني  املدني
ــة  الرشقي ــاء  األحي يف  ــة  وخاص
والجنوبية للمدينة وكذلك استهداف 
يف  ــكانية  الس ــات  والتجمع ــرى  الق

الدريهمي وكيلو 16.
ــد ركز  ــع" لق ــد رسي ــاف العمي وأض
ــي  املدفع ــه  وقصف ــه  غارات ــدوان  الع
ــط الرابط بني  ــي عىل الخ والصاروخ
ــد  عن ــداً  وتحدي ــدة  والحدي ــاء  صنع
منطقة كيلو 16, والجميع يعلم أن هذه 
ــواد الغذائية  ــا مخازن امل املنطقة فيه
ــآت صحية  ــة ومنش ــع تجاري ومصان
ومدنية وأدى استهداف العدوان لتلك 
ــرية يف  ــة إىل ارضار كب ــة الحيوي املنطق
ــك عن توقف  ــع واملخازن ناهي املصان
ــل وتعرضها للنهب  ــع عن العم املصان

من قبل مرتزقة العدوان.
ــا  لجان ــاك  هن أن  اىل  ــار  وأش
األرضار  ــرص  بح ــوم  تق ــة  متخصص
ــنعلن عن حجم تلك االرضار عند  وس
صدور التقرير من الجهات املختصة , 
ــدة فمعظم ضحايا الغارات  أما يف صع
ــاء  النس ــن  م ــف  والقص ــة  العدواني
ــنة يف رازح  ــال ومنها امرأة مس واألطف
ــارات  الغ ــك  تل ــدى  ــهدت بإح استش

األربعاء املايض وكذلك طفلة.
ــوات  الق ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــدوان ال يزال  ــلحة" إن طريان الع املس
األبرياء  ــني  املواطن ــاة  ــتهدف حي يس
ــة  ــل العنقودي ــرشات القناب ــاء ع بإلق
واملحرمة دولياً عىل محافظتي صعدة 
وحجة, حيث ألقيت العرشات من هذه 
القنابل عىل القرى واملزارع والطرقات 

والجسور واملراكز الصحية واملساجد 
ــني  النازح ــات  ومخيم ــواق  واألس
ــة  العنقودي ــل  القناب ــن  م ــلم  تس ــم  ل
ــية اإلجرام  ــىل وحش ــاهدة ع ــي ش فه
ــكل هذه  ــي وتش ــعودي واألمريك الس
ــاة األطفال  ــىل حي ــراً ع ــل خط القناب
ــذه القنابل  ــث أن معظم ضحايا ه حي

هم من األطفال.
ــوات  ــم الق ــدث باس ــرض املتح وع
ــل  القناب ــك  تل ــن  م ــة  عين ــلحة  املس
املحرمة دولياً, وقال: لدينا احصائيات 
ــل  القناب ــتخدام  اس ــن  ع ــاملة  ش
ــلحة املحرمة  ــة األس ــة وكاف العنقودي
ــذه القنابل يف  ــببت ه دولياً حيث تس
ــهاد وجرح الفني و789 شخصا  استش
ــهيدا وألف و665  ــف و124 ش منهم ال
ــن  م ــهداء  الش ــدد  ع ــغ  وبل ــا  جريح
ــل 74طفًال  ــراء هذه القناب األطفال ج
ــض  ــال البع ــى 148طف ــدد الجرح وع
ــالج وهناك  ــزال يتلقى الع ــم ال ي منه
ــال يعانون من اعاقات دائمة, كما  أطف
ــرأة وجرحت 51 يف  ــهدت 26 ام استش

مختلف مناطق محافظة صعدة.
ــائل  ــد رسيع كافة وس ــا العمي ودع
ــول اىل أرس الضحايا  اإلعالم اىل الوص
ــليط  لتس ــى  والجرح ــهداء  الش ــن  م
ــرب  ــا الح ــىل ضحاي ــرث ع ــوء أك الض
ــعبنا  ــىل ش ــن ع ــي ُتش ــة الت االمريكي

املظلوم .
ــوات  الق ــم  باس ــدث  املتح ــد  وأك
ــي  الت ــل  القناب ــم  معظ أن  ــلحة  املس
ــتخدمها العدوان أمريكية الصنع,  يس
ــد وقوف اإلدارة االمريكية  وهذا ما يؤك
ــا ، وتتحمل  ــف العدوان عىل بالدن خل
ــل اليمنيني  ــن قت ــؤولية ع ــل املس كام
ــك  وكذل ــة  التحتي ــة  البني ــري  وتدم
ــل  قناب ــاك  وهن ــار  الحص ــتمرار  اس
ــرى وجميع تلك  ــن دول أخ محرمة م

ــؤولية يف املشاركة  الدول تتحمل املس
بقتل اليمنيني.

ــع بموقف عدد  ــاد العميد رسي وأش
ــرياً ايقاف  ــررت أخ ــدول التي ق ــن ال م
بيع األسلحة اىل دول العدوان، مشريا 
ــىل بقية الدول أن تتخذ نفس  إىل ان ع
ــون رشيكة يف قتل  ــف حتى ال تك املوق
ــم لتحالف  ــن كون دعمه ــال اليم أطف
ــون الدويل  ــع القان ــاىف م ــدوان يتن الع

االنساني.
ــال " إذا كان العالم يضج  ــع قائ وتاب
ــخاص  ــن أجل قتل أحد األش اليوم م
فما هو موقفه من استمرار قتل شعب 
ــرب اإلبادة  ــتمرار ح ــن اس ــه وم بأكمل
ــاء اليمن منذ ما  ــي يتعرض لها أبن الت

يقارب األربع سنوات .
ــة  ــم املرتكب ــىل أن الجرائ ــدد ع وش
بحق شعبنا الصابر املجاهد والصمت 
ــار يف جبني  ــة ع ــا وصم ــي ازاءه العامل

اإلنسانية.
ــع يف املؤتمر  ــد رسي ــرق العمي وتط
ــايل خالل  ــف القت ــي إىل املوق الصحف

العرشة أيام املاضية .
ــان  ــش واللج ــوات الجي ــني ان ق وب
 50 ــن  م ــرث  ألك ــدت  تص ــعبية  الش
ــدو يف  الع ــوات  لق ــة  ــة هجومي محاول
ــم  معظ ــدود  الح ــات  وجبه ــاور  مح
ــة  ــتهدفت مديري ــاوالت اس ــك املح تل
ــك رازح قبالة  ــري وكذل باقم قبالة عس
ــق  ــي راف ــاح األمن ــى صب ــزان حت جي
ــوي  ــف ج ــة قص ــاوالت الهجومي املح
ــيش والطريان  ــف ملروحيات االبات مكث
الحربي, وتكبدت قوات العدو خسائر 

كبرية يف األرواح والعتاد .
ــدود تؤكد  ــات الح ــان جبه ــوه ب ون
ــذي واجه  ــل اليمني ال ــة املقات حقيق
ــلحة  األس ــواع  أن ــى  أعت ــه  ويواج
ــدام  ــجاعة واالق ــل يف الش ــاً املث ضارب

ــعبه ,  ــل بلده وش ــن أج ــة م والتضحي
ــا اىل أن العدوان يحاول من خالل  الفت
ــىل  ع ــويش  التش ــالم  االع ــل  التضلي
طبيعة وخارطة املواجهات يف الجبهة 

الحدودية.
ــا ال تزال  ــد أن قواتن ــدد التأكي وج
ــا املتقدمة  ــدة يف مواقعه ــة وصام ثابت
بعسري وجيزان ونجران وأن محاوالت 
ــض االخرتاقات  ــق بع ــدوان تحقي الع
ــة  كاف يف  ــايل  القت ــف  واملوق ــلت  فش
ــش  الجي ــوات  ق ــح  لصال ــات  الجبه
ــيطر  ــث تس ــعبية ، حي ــان الش واللج
ــرتاتيجية يف جيزان  عىل مرتفعات اس
ــة  الناحي ــن  م ــة  أهمي ــا  له ــع  ومواق

العسكرية يف كل من عسري ونجران.
ــه يف ظل حديث العدوان  وأوضح أن
ــن  م ــرث  أك ــاك  هن كان  ــالم  الس ــن  ع
ــة  بقي ــدم يف  وتق ــلل  ــة تس 90 محاول
الجبهات منها 11 محاولة يف الساحل 
ــىل الجبلية وحيس  الغربي توزعت ع
ــائر  وكيلو 16والدريهمي, وبلغت خس
ــة  آلي  35 ــاوالت  املح ــك  تل يف  ــدو  الع
ومدرعة إضافة اىل مرصع وإصابة أكرث 

من 206 معظمهم من املرتزقة.
ــع:  رسي ــد  العمي ــال  ق ــة,  حج ويف 
ــة  ــن 22 محاول ــرث م ــدي ألك ــم التص ت
ــاه  ــة باتج ــا 13 محاول ــة منه هجومي
ــع  جبل النار يف حرض وما جاوره وتس
ــرق عاهم,  ــريان ومف ــاوالت عىل ح مح
ــم التصدي ألكرث من  ــج وتعز ت ويف لح
ــوات  لق ــوم  وهج ــلل  تس ــة  محاول  25
ــت  ــت منها باتجاه كرش وس العدو س
ــبع اتجاه القبيطة  باتجاه الكدحة وس
ــاء  ــا يف البيض ــان ,أم ــت يف حيف و س
ــة  ــن 15 محاول ــرث م ــدي ألك ــم التص ت
ــة باتجاه  ــق متفرق ــة يف مناط هجومي
ــم ويف الجوف  ــع وذي ناع قانية وناط
ــالث محاوالت يف خب  تم التصدي لـث

والشعف.
ــكري  العس ــد  التصعي ــىل  ع ورداً 
ــتمر من قبل العدوان قال العميد  املس
رسيع" نفذت قواتنا بنجاح 20 عملية 
ــدود وقبالة  ــات الح ــة يف جبه هجومي
ــذت قواتنا  ــم ورازح واملالحيط ونف باق
ــة  بقي يف  ــام  واقتح ــارة  إغ ــة  56عملي
ــة هجومية  ــا 15 عملي ــات منه الجبه
ــو 16 ويف  ــي يف كيل ــاحل الغرب يف الس
ــي والجبلية والجاح  حيس والدريهم
والتحيتا و16عملية هجومية يف كرش 
ــري  ــة وحم ــج والكدح ــة بلح والقبيط

والضبا .

كشف في مؤتمر صحفي عينة من األسلحة المحرمة دولياكشف في مؤتمر صحفي عينة من األسلحة المحرمة دوليا
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تدمير وإعطاب تدمير وإعطاب ٣٥٣٥ آلية ومدرعة ومصرع وإصابة  آلية ومدرعة ومصرع وإصابة ٢٠٦٢٠٦معظهم من المرتزقة خالل األيام الماضيةمعظهم من المرتزقة خالل األيام الماضية
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التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيري الخدمة المدنية واالتصاالت:التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيري الخدمة المدنية واالتصاالت:

ــى مــنــتــســبــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــمــخــتــلــط  ــل ــس الــمــشــاط: ع ــي ــرئ ــى مــنــتــســبــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــمــخــتــلــط ال ــل ــس الــمــشــاط: ع ــي ــرئ ال
ــز الــصــمــود ــزي ــع ــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن وت ــدي ــق ــز الــصــمــوداالســـتـــمـــرار فـــي ت ــزي ــع ــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن وت ــدي ــق االســـتـــمـــرار فـــي ت
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التقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األعىل اليوم عضو مجلس الشورى خالد املداني.

ــاء مجلس  ــة دور أعض ــالل اللقاء مناقش جرى خ
ــة  ــك الجبه ــاف وتماس ــز االصطف ــورى يف تعزي الش
ــا العدوان  ــات التي فرضه ــة ملواجهة التحدي الداخلي

والحصار.
ــس يف تقديم  ــاء املجل ــاء إىل دور أعض ــرق اللق وتط
ــتوى أداء مؤسسات  ــني مس الرؤى واملقرتحات لتحس
الدولة والسبل الكفيلة بالتغلب عىل الصعوبات جراء 
ــدوان عىل  ــنها دول الع ــة التي تش ــرب االقتصادي الح

الشعب اليمني.
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صنعاء / سبأ
ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــى  التق
ــس نائب  ــىل أم ــيايس األع ــس الس املجل
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود 

عبدالقادر الجنيد.
ــة  املتصل ــب  الجوان ــاء  اللق ــش  وناق
ــاملة  الش ــرتاتيجية  اإلس ــداد  بإع
ــاريع البنى  ــن من مش ــات اليم الحتياج
ــة أو  ــة أو املواكب ــواء الطارئ ــة س التحتي
املستقبلية ومصفوفة اإلجراءات الالزمة 

لذلك.
ــوزارات  ال دور  إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة يف تحفيز قطاعات  ــات املعني واملؤسس
ــة والرتكيز عىل  ــى التحتية والخدمي البن

الفرص االستثمارية املتاحة.
ــات  مخرج إىل  ــاء  اللق ــرق  تط ــا  كم
ــني  ــع ألم ــاوري األول املوس ــاء التش اللق
ــات  املحافظ ــي  ومحافظ ــة  العاصم
ــع رؤية  ــول وض ــرا، ح ــد مؤخ ــذي عق ال
اسرتاتيجية للمنصة االقتصادية لليمن، 
ــة العاصمة  ــط االحتياج بأمان وكذا خط
التي  ــات  ــد األولوي ــات وتحدي واملحافظ
ــاريع املطلوب تنفيذها عىل  تتضمن املش
ــارين املواكب  ــعايف ويف املس ــار اإلس املس

واالسرتاتيجي.
ــاط رئيس  كما التقى األخ مهدي املش
ــس وزير  ــىل أم ــيايس األع ــس الس املجل
الخدمة املدنية والتأمينات طالل عقالن.
ــري  ــة س ــالل اللقاء مناقش ــرى خ وج
ــود التي تقوم بها  ــل بالوزارة والجه العم
لتحسني األداء اإلداري الحكومي، وآلية 
تعزيز االنضباط الوظيفي يف مؤسسات 
الدولة بما يكفل تنفيذها لألعمال واملهام 

املوكلة إليها.
ــزول  الن ــج  نتائ إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة والتفتيش عىل  ــرق الرقاب ــي لف امليدان
ــة  واملحلي ــة  املركزي ــلطة  الس ــدات  وح
وتقييم مستوى األداء وااللتزام باللوائح 

والقوانني بهذا الخصوص.
ــة  ــىل أهمي ــاط ع ــس املش ــد الرئي وأك
ــام  الع ــاع  القط ــبي  منتس ــعار  استش
ــة  املرحل ــذه  ه يف  ــم  لدوره ــط  واملختل
ــن  الوط ــا  به ــر  يم ــي  الت ــتثنائية  االس
ــات  الخدم ــم  تقدي يف  ــتمرار  واالس
ــه  وج يف  ــود  الصم ــز  وتعزي ــني  للمواطن

العدوان.
يف  ــني  املوظف ــد  تواج أن  إىل  ــت  ولف
ــور الصمود  ــورة من ص ــم يعد ص أعماله
الذي أفشل مخططات ورهانات العدوان 

يف تعطيل مؤسسات الدولة.

وأكد دعم املجلس السيايس والحكومة 
ــود لتنفيذ  ــه من جه ــا تقوم ب ــوزارة وم لل
ــتقبلية خاصة  ــة واملس ــا الحالي خططه
ــي يف  ــتوى األداء الوظيف ــني مس يف تحس
مختلف املستويات وكذا تطوير القدرات 

والكوادر يف مؤسسات الدولة.
أن  إىل  ــالن  عق ــر  الوزي ــار  أش ــا  فيم
ــل  ــا تعم ــة ومكاتبه ــة املدني وزارة الخدم
ــىل تقييم  ــزول امليداني ع ــالل الن من خ
ــع التقارير بهذا  ــتوى االنضباط ورف مس

الخصوص.
ــة لرفع  ــراءات الهادف ــرق إىل اإلج وتط
ــاء بالوظيفة العامة  ــاءة األداء واالرتق كف
ــح  وتصحي اإلداري،  ــل  العم ــني  وتحس
ــكاالت  ــاع الوظيفية ومعالجة اإلش األوض
يف بعض الجهات، باإلضافة إىل االستمرار 

يف برامج التدريب والتأهيل الوظيفي.

ــاط  ــش األخ مهدي املش ــك ناق إىل ذل
ــيايس األعىل أمس  ــس الس ــس املجل رئي
ــة املعلومات  ــاالت وتقني ــع وزير االتص م
ــل  ــري العم ــري، س ــفر النم ــدس مس املهن
ــي  ــات الت ــاالت والصعوب ــاع االتص بقط
ــدوان  الع ــراء  ج ــاع  القط ــذا  ه ــه  تواج

والحصار.
وزارة  ــط  خط إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــات  املعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص
ــات والهيئات التابعة لها للفرتة  واملؤسس

القادمة لالرتقاء بخدمات االتصاالت.
ــه  حققت ــا  م إىل  ــاء  اللق ــرق  تط ــا  كم
ــات  املعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص وزارة 
ــود املبذولة  ــرتة املاضية والجه خالل الف
للتغلب عىل الصعوبات جراء استهداف 
ــة التحتية لقطاع  العدوان املمنهج للبني

االتصاالت.


