
صنعاء/سبأ
ــون الحراك  ــرتك ومك ــادات أحزاب اللقاء املش عقدت قي
ــلم والرشاكة أمس اجتماعاً  ــي املوقع عىل اتفاق الس الجنوب

كرس ملناقشة آخر املستجدات عىل الساحة الوطنية .
ــرتك  ــاء املش ــزاب اللق ــادات أح ــت قي ــاع دع ويف االجتم
ــز  ــن إىل تعزي ــاء اليم ــة أبن ــي كاف ــراك الجنوب ــون الح ومك
ــعودي اإلماراتي  ــرد االحتالل الس ــم واالصطفاف لط التالح

من املحافظات الجنوبية والسواحل اليمنية.
ــان  ــادات بدويلة اإلمارات بش ــتنكرت ترصيحات قي واس
ــل بالرد عىل كل  ــرية إىل أن تاريخ اليمن كفي ــقطرى .. مش س

األطروحات البغيضة.

ــلوا  ــن أفش الذي ــرة  امله ــني يف  املناضل ــاع  ــا االجتم وحي
مخططات وأطماع السعودية واإلمارات ومن يقف خلفهما.

ــمى بتحالف الدول  ــه املجتمعون من مخاطر ما يس ونب
ــات  ــد امتداداً ملمارس ــر والذي يع ــىل البحر األحم املطلة ع
االحتالل وسجونه وتعذيبه لليمنيني وأطماعه لنهب ثروات 

اليمن.
ــة  ــاء الدول ــة لبن ــة الوطني ــاع الرؤي ــتعرض االجتم واس
ــي أقرها  ــي" الت ــد تبن ــي .. وي ــد تحم ــة "ي ــة الحديث اليمني
ــزاب والحكومة  ــا لألح ــىل وأحاله ــيايس األع ــس الس املجل

إلثرائها باملالحظات.
ــرتك ومكون الحراك  ــادات أحزاب اللقاء املش ورحبت قي

ــية لتوحيد  ــادة السياس ــي للقي ــه الوطن ــي بالتوج الجنوب
ــرتكة يعمل الجميع من  الجهود من خالل رؤية موحدة ومش
ــا بما يعزز دور الدولة وأجهزتها وكذا توحيد الجهود  خالله
ــة القوية  ــدم الدولة اليمني ــة بما يخ ــية واملجتمعي السياس

والعادلة.
ــلمي  ــادرة الحراك للحل الس ــام مب ــف االجتماع أم ووق
ــا إىل االجتماع  ــا وتقديمه ــات عليه ــم املالحظ ــر تقدي .. وأق

املشرتك القادم.
ــة  املتعلق ــويد  الس ــات  مخرج ــاع  االجتم ــش  ناق ــا  كم
ــار من الطرفني يف  ــدة والتي تنص عىل إعادة االنتش بالحدي

سقف زمني محدد .

ــش واللجان  ــار الجي ــادة انتش ــون بإع ــب املجتمع ورح
ــعبية وتسليمهم امليناء لقوات خفر السواحل يف الوقت  الش
ــرف اآلخر  ــت الط ــه بتعن ــت ذات ــن يف الوق ــدد .. منددي املح
ــاق وقف  ــتمراره يف خرق اتف ــار واس ــادة االنتش ــه إع ورفض

إطالق النار.
ــون الحراك  ــرتك ومك ــادات أحزاب اللقاء املش ودعت قي
الجنوبي املجتمع الدويل إىل أن يكون صادقا يف دعم االتفاق 

وعدم تسخريه كوسيلة ألهداف عسكرية يبيتها العدوان.
ــوى العدوان يف  ــعة لق ــدد االجتماع بالتعزيزات الواس ون
ــلحة  ــفن محملة باألس ميناء املخا، حيث وصلت خمس س
ــات واملدرعات،  ــالت ومئات اآللي ــطة والناق ــة واملتوس الثقيل

واعترب ذلك مؤرشا الستمرار زعزعة استقرار اليمن وإفشال 
الجولة القادمة.

ــج األغذية  ــات برنام ــن ترصيح ــاع م ــتغرب االجتم واس
ــية موجهة  ــا أهدافا سياس ــي تحمل يف طياته ــي والت العامل
ــزة الرقابية إىل التحقيق  ــدم نوايا العدوان .. داعيا األجه تخ

الشفاف وأن تكون األمم املتحدة شفافة يف هذا السياق.
ــوبني  ــاقط بعض املحس إىل ذلك وقف االجتماع أمام تس
ــعودي واإلماراتي وخيانة اليمن  ــىل الربملان أمام املال الس ع
والتفريط يف السيادة الوطنية واالستقالل.. داعيا إىل كشف 
ــر االنتخابية  ــعب والدوائ ــن قبل أبناء الش ــاء عنهم م الغط

التي كانوا يمثلونها.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــقاط طائرة تجسسية تابعة  • إس
لقوى العدوان رشق جبل الدود

ــود  الجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــة  التب يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس
ــان  جحف ــل  جب ورشق  ــراء  الحم

بقذائف املدفعية
• قنص 2 من املرتزقة رشق الدود

نجران:
ــعني ملرتزقة  ــار زحفني واس • انكس
ــاحة  ــىل رش ــعودي ع الس ــش  الجي
ــق أي  ــة دون تحقي ــة والغربي الرشقي

تقدم ميداني
ــلل ملرتزقة  ــة تس ــال محاول • إفش
ــع  مواق ــىل  ع ــعودي  الس ــش  الجي
ــراء البقع  ــش واللجان يف صح الجي
ــقوط قتىل وجرحى  قبالة نجران وس

يف صفوفهم وأرسى

الثالثاء  1 / 1 / 2019م 

الجوف:
ــال الجيش  ــارة ألبط ــة إغ • عملي
واللجان الشعبية عىل مواقع املرتزقة 
ــائر يف األرواح والعتاد  ــده خس وتكبي

يف وادي شواق - الغيل
ــع للمرتزقة يف  ــف واس ــرس زح • ك
جبهة صربين بخب والشعف وتدمري 
3 آليات بعبوات ناسفة وسقوط عدد 

كبري من القتىل والجرحى 
البيضاء:

• انفجار عبوة ناسفة يف مجموعة 
ــد تباب قانية ادى  من املرتزقة يف إح
ــم بينهم قيادي  ــرصع عدد منه اىل م

وجرح آخرين
حرض:

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  •
الشعبية تستهدف تجمعات ومواقع 
ــة  ــار بجبه ــل الن ــة رشق جب للمرتزق

حرض 
• السيطرة عىل عدة مواقع جنوب 
ــرض خالل  ــليلة بجبهة ح ــرب ش غ

عملية هجومية عىل املواقع 
حريان:

 20 ــم  يض ــع  تجم ــتهداف  اس  •
ــريان بقذائف  ــة للمرتزقة غرب ح آلي

املدفعية 

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــف  تقص ــدوان  الع ــة  مدفعي  •
ــطة  املتوس ــلحة  باألس ــيط  وتمش
ــريان  ــق للط ــا وتحلي ــوب التحيت جن

التجسيس
• قوى العدوان تقصف بالعيارات 
ــارع  ــباب بش ــة الش ــة مدين الرشاش

التسعني
• قوى العدوان تواصل استهداف 
ــآت  ــي وتدمري منش ــة الدريهم مدين
ــوائي  ومباٍن يف املديرية وقصف عش

باألسلحة املتوسطة عىل املدينة
ــز عىل عدد  ــف مدفعي مرك • قص
من مناطق مدينة الحديدة والخروق 
ــار  الن ــف  ــالن وق إع ــذ  ــتمرة من مس

وحتى اللحظة
ــن  م ــرث  بأك ــون  يقصف ــة  املرتزق  •
ــيط مكثف  ــاون وتمش ــة ه 56 بقذيف
ــة  ــىل مدين ــطة ع ــلحة املتوس باألس

التحيتا
ــرث  ــف بأك ــدوان تقص ــوى الع • ق
ــق متفرقة رشق  ــن 25 قذيفة مناط م

حيس وال زال القصف مستمراً
ــة  منطق ــتهدفون  يس ــة  املرتزق  •
الدريهمي بعدد  ــة  ــي بمديري الكوع

من القذائف املدفعية
تعز:

ــهداء بينهم طفلتان وجرح  • 3 ش
ــل إثر  ــان وطف ــم امرأت ــن بينه آخري
ــىل منطقة حوامرة  قصف املرتزقة ع

بمديرية ماوية
عمران:

 2 ــرح  وج ــن  مواط ــهاد  استش  •
ــريان العدوان  آخرين إثر 4 غارات ط
عىل جرس العقلة بمديرية قفلة عذر

صعدة:
ــة القد بمديرية  • غارة عىل منطق

رازح الحدودية
• أرضار يف منازل ومزارع املواطنني 
بقصف صاروخي ومدفعي سعودي 

عىل مديرية رازح الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــتهدف منازل  ــف يس ــعودي مكث س

ومزارع املواطنني يف مديرية باقم
مارب:

• غارة عىل مديرية رصواح
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ناقشا مخرجات السويدناقشا مخرجات السويد

اللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد االحتاللاللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد االحتالل

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

صنعاء / سبأ
ــه الكبيس ومحافظ  ــر الثقافة عبدالل تفقد وزي
ــياحة  صنعاء حنني محمد قطينة ونائب وزير الس
ــر التاريخي  ــس األول دار الحج ــد العليي أم أحم

بوادي ظهر بمديرية همدان.
ــة والعليي ومعهم رئيس  واطلع الكبيس وقطين
ــياني  ــار واملتاحف مهند الس ــة لآلث ــة العام الهيئ
ــان وعاطف املصيل  ــال املحافظة يحيى جمع ووكي

عىل أجنحة وغرف ومخازن وصاالت الدار.
ــياحيني إىل نبذة  ــتمعوا من املرشدين الس واس
عن هذا املعلم التاريخي الذي يعود إنشاؤه للقرن 
ــم  ــث كان يطلق عليه اس ــل امليالد، حي ــابع قب الس
ــادة بنائه يف العام  ــيدان قبل أن يتم إع ــرص ذو س ق

1735 وترميمه وصيانته يف القرن التاسع عرش.
ــظ قطينة  ــيس واملحاف ــر الكب ــع الوزي ــا اطل كم
ــي  واملبان ــائية  اإلنش ــال  األعم ــىل  ع ــي  والعلي
ــدى مطابقتها  ــوار دار الحجر وم ــتحدثة بج املس

للمواصفات وتأثريها عىل املعلم التاريخي.
ــياحة أن  ــد الوزير الكبيس ونائب وزير الس وأك

ــدف من زيارة الدار االطالع عىل تفاصيل املعلم  اله
التاريخي ومالحظة أي جوانب قصور ملعالجتها.

ــارا إىل أن الزيارة تأتي لالطالع عىل املبنى  وأش
ــوه دار  ــيع أنه يش ــدار الذي أش ــوار ال ــد بج الجدي

ــا يكفل اتخاذ اإلجراءات الالزمة إن كان  الحجر بم
هناك تجاوزات باملبنى الجديد.

وأكدا أنه لن يتم السماح بأي استحداث جديد 
يحول دون رؤية املعلم التاريخي ويشوه به .

ــع  الجمي ــل  تفاع ــي  والعلي ــيس  الكب ــا  وحي
ــان الهتمامهم  ــائخ واألعي بمحافظة صنعاء واملش

بعدم التأثري عىل هذا املعلم األثري .
فيما ثمن املحافظ قطينة زيارة قيادتي الثقافة 
ــم التاريخي  ــا املعنية للمعل ــياحة وهيئاتهم والس
لالطالع عىل ما أشيع عن وجود استحداث باملبنى 

الجديد.
ــة واآلثار  ــم التاريخي ــرص عىل املعال وأكد الح
ــام قيادتي  ــا إهتم ــا .. مثمن ــاري له ــط املعم والنم

الوزارتني باملعالم التاريخية.
بدورهما أشار وكيال املحافظة املصيل وجمعان 
ــعب  ــري وتأريخي للش ــز أُث ــر رم إىل أن دار الحج

اليمني.
ــم  للمعل ــويه  ــأي تش ب ــماح  الس ــدم  ــدا ع وأك

التاريخي.
ــي الهيئة  ــرا مكتب ــارة مدي ــالل الزي ــم خ رافقه

العامة لآلثار واألشغال ومدير مديرية همدان.
تصوير/فؤاد الحرازي

وزير الثقافة ومحافظ صنعاء يتفقدان قصر دار الحجر بوادي ظهروزير الثقافة ومحافظ صنعاء يتفقدان قصر دار الحجر بوادي ظهر

ذمار/سبأ
ــرق غالب  ــغال العامة والط ــر األش ــد وزي تفق
ــني املقديش  ــار محمد حس ــظ ذم ــق ومحاف مطل
ــاريع  ــة عدد من مش ــل يف صيان ــري العم أمس س

الطرق باملحافظة.
ــديش  املق ــظ  واملحاف ــق  مطل ــر  الوزي ــع  واطل
ــة الطرق املهندس  ــا رئيس صندوق صيان ومعهم
أنيس السماوي ووكيل املحافظة عباس العمدي 
ــرق املهندس  ــة العامة للط ونائب رئيس املؤسس
ــة  أمري الدين الحوثي واملدير التنفيذي للمؤسس
ــال الصيانة  ــىل أعم ــب عزالدين ع ــدس لبي املهن
ــينية  والرتميم بمرشوع إعادة تأهيل طريق الحس
ــدة بطول 22 كيلو مرتاً  املقطع األول ذمار - الحم
ــة الطرق بتكلفة 246 مليون  والذي تنفذه مؤسس

ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق .
ــني  ــتمعا من مدير املرشوع املهندس ياس واس
ــرشوع  ــل يف امل ــري العم ــن س ــري إىل رشح ع البح
ــق وإضافة  ــل الطري ــادة تأهي ــذي يتضمن إع ال
طبقة إسفلتية وأعمال إنشاءات وتصفية وإزالة 
ــجار واملخلفات من عىل الطريق .. مبينا أن  األش

نسبة االنجاز باملرشوع بلغت 38%.
ــظ املقديش  ــر مطلق واملحاف ــد الوزي كما تفق
ــري الغربي  ــة الدائ ــرشوع صيان ــل بم ــري العم س
ــة  ــة العام ــذه املؤسس ــذي تنف ــار وال ــة ذم بمدين
ــال  ري ــون  ملي  177 ــة  بتكلف ــور  والجس ــرق  الط
ــتمعا من  ــة الطرق، واس ــدوق صيان بتمويل صن
ــد املداني إىل  ــة املهندس محم مدير فرع املؤسس
ــبة اإلنجاز  ــل باملرشوع ونس ــري العم رشح عن س

فيه والتي بلغت 60 %.
ــار عىل  ــظ ذم ــغال ومحاف ــر األش ــع وزي واطل
ــل قناة ترصيف  ــري العمل بمرشوع إعادة تأهي س
ــي كلية الطب  ــري الجنوبي ح ــيول يف الدائ الس
ــور بتكلفة  ــة الطرق والجس والذي تنفذه مؤسس

48 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق.
ــار  بذم ــرق  الط ــة  مؤسس ــرع  ف ــر  مدي وكان 
ــري  ــدس محمد املداني قد قدم رشحا عن س املهن
ــاه  ــف مي ــه يف ترصي ــرشوع وأهميت ــل يف امل العم

األمطار والحد من أرضار السيول .
ــه ملحافظة  ــغال أن زيارت ــر األش ــح وزي وأوض
ــس املجلس  ــذا لتوجيهات رئي ــي تنفي ــار تأت ذم
ــة  ــيايس األعىل لتفقد أوضاع الطرق الرئيس الس
ــات الالزمة  ــة ووضع املعالج ــة باملحافظ والفرعي

ألعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
ــار كونها  ــي تمثلها ذم ــار إىل األهمية الت وأش
تربط أكرث من ١٢ محافظة بالعاصمة صنعاء، ما 
ــا تحتل أولوية لدى الحكومة وقيادة وزارة  جعله

األشغال وصندوق صيانة الطرق.
ــدء يف  ــىل الب ــغال ع ــرص وزارة األش ــد ح وأك
ــارع  ــل وصيانة الش ــادة تأهي ــرشوع إع ــذ م تنفي
ــس بمدينة معرب بتكلفة أكرث من 400 مليون  الرئي
ــهم  ــال بتمويل صندوق صيانة الطرق بما يس ري

يف تسهيل حركة املرور وتنقل املسافرين.
ــن األمم املتحدة  ــت إىل أن هناك موافقة م ولف
ــمايل  الش ــري  الدائ ــلفتة  س ــاريع  مش ــل  لتموي
ــار وإعادة تأهيل وصيانة عدد  الرشقي ملدينة ذم
من الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية وذلك عرب 

منظمة اليونبس.
وثمن الوزير مطلق دور وزارة املالية وصندوق 
ــور يف  ــة الطرق والجس ــرق ومؤسس ــة الط صيان
تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمشاريع 

الجاري تنفيذها بذمار.
ــدد عىل رضورة اإلرساع يف تنفيذ املشاريع  وش
ــس املحددة يف جداول  وفقا للمواصفات واملقايي
ــة  ــلطة املحلي ــود الس ــيدا بجه ــات .. مش الكمي
ــتمرة لتنفيذ مشاريع  باملحافظة ومتابعتها املس

وأعمال صيانة الطرق.
فيما أكد محافظ ذمار املقديش أهمية إصالح 
ــورة يف املحافظة  ــة املتده وصيانة الطرق الرئيس

كونها نقطة عبور إىل أغلب املحافظات.
ــار إىل أهمية إيالء الطرق اهتماما خاصا  وأش
وتوفري التمويالت الالزمة للمشاريع التي تحتاج 
ــا إىل أهمية تنفيذ  ــة وتأهيل .. الفت ألعمال صيان
ــمايل الرشقي " خط األربعني  مرشوع الدائري الش
ــة  ــوارع الرئيس ــار باعتباره من الش ــة ذم " بمدين
ــة  ــاق املروري ــف االختن ــهم يف تخفي ــي ستس الت

وتسهيل حركة السري.
ــة  ــوارع الرئيس ــت إىل وجود عدد من الش ولف
ــذا التي تربط  ــة ذمار وك ــة يف إطار مدين والفرعي
ــة  ماس ــة  بحاج ــات  باملديري ــة  املحافظ ــز  مرك
ــيدا بجهود  ــا .. مش ــل لصيانته ــل العاج للتدخ
ــدوق صيانة الطرق  ــغال وصن قيادات وزارة األش
ــة ملحافظة  ــات الرضوري ــع املتطلب ــم م وتجاوبه

ذمار رغم الظروف التي تمر بها البالد.
ــدوق صيانة  ــس صن ــح رئي ــه أوض ــن جانب م
ــري حاليا  ــه يج ــماوي أن ــدس الس ــرق املهن الط
ــاريع الطرق  ــن مش ــدد م ــذ ع ــىل تنفي ــل ع العم
ــال  ــارات ري ــة ملي ــة ثالث ــار بتكلف ــة ذم بمحافظ

مقدمة من األمم املتحدة مشاريع الينوبس.
ــادة تأهيل عدد من  ــيتم البدء بإع وبني أنه س
ــة بتمويل  ــة املحافظ ــة بعاصم ــوارع الرئيس الش
ــا الدائري  ــرب اليونبس منه ــم املتحدة ع ــن األم م
ــرى بتكلفة  ــوارع األخ ــن الش ــدد م ــي وع الجنوب
ــار املرشوع  ــني دوالر يف إط ــة مالي تصل إىل خمس
ــه 150 مليون  ــذي تبلغ تكلفت ــارئ املوحد ال الط

دوالر.
رافقهم خالل الزيارة كبري املهندسني بصندوق 
ــد ومدير عام  ــرق املهندس نبيل املؤي صيانة الط
ــرق املهندس  ــة الط ــة والطوارئ بمؤسس الصيان
ــغال بذمار  ــي ومدير مكتب األش ــادق الجربان ص
املهندس هيميص الهيصمي ومدير مديرية عتمة 
عبده حسني حاتم ومدير مديرية وصاب السافل 

فؤاد القديمي وعدد من املختصني.

وزير األشغال ومحافظ ذمار يتفقدان وزير األشغال ومحافظ ذمار يتفقدان 
عددًا من مشاريع الطرق بالمحافظةعددًا من مشاريع الطرق بالمحافظة

محافظات - سبأ
ــدة أمس  ــاع بمحافظة صع ــد اجتم عق
ــد جابر  ــة محم ــظ املحافظ ــة محاف برئاس
ــو  ــيد نح ــل التحش ــة تفعي ــوض ملناقش ع
ــد  لتصعي ــدي  للتص ــة  املواجه ــات  جبه

العدوان الغاشم .
ــني عام  ــذي حرضه أم ــاع ال ويف االجتم
ــد  ــة أك ــع وكالء املحافظ ــة وجمي املحافظ
ــناد رجال  ــىل أهمية اس ــظ عوض ع املحاف
ــع  جمي يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
الجبهات ال سيما جبهات ما وراء الحدود.
ــد التصعيد  ــدوان تعم ــار إىل أن الع وأش
ــات بالتزامن  ــع الجبه ــكري يف جمي العس
ــي تجري يف  ــة الت ــاء الثق ــوات بن ــع خط م
محافظة الحديدة وتنفذ من طرف املجلس 
السيايس األعىل مع تعنت حكومة الخونة.
وتم الخروج بآلية عمل مشرتكة تنفذها 
ــز الصمود يف وجه  ــلطة املحلية لتعزي الس

العدوان الغاشم ومواجهة تصعيده .
كما نظم أبناء مديرية صعدة بمحافظة 
ــة للتنديد  ــة احتجاجي ــس وقف ــدة أم صع
ــدة، وجرائمه  ــدوان بالحدي ــات الع بخروق
ــعب اليمني عىل  ــق الش ــي يرتكبها بح الت

مدى ما يقارب اربعة أعوام.
ــدة ان جرائم  ــة صع ــاء مديري ــد ابن واك
ــادم  ــقط بالتق ــن تس ــن ل ــدوان يف اليم الع
ــة  ــة ملواجه ــم الكامل ــني بجهوزيته ، منوه
يف  ــني  املرابط ــناد  وإس ــدوان  الع ــد  تصعي

الجبهات بالرجال واملال والسالح .
وثمن البيان الصادر عن الوقفة املالحم 
ــال الجيش  ــطرها رج ــي يس ــة الت البطولي
ــن  ميادي ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــة وخصوصاً جبهات ما وراء  العزة والكرام
ــؤولية  ــدود ، محمًال قوى العدوان مس الح
ــاحل  ــا يف الس ــوم به ــي تق ــات الت الخروق

الغربي.
ــل مدينة املحويت  ــك نظمت قبائ اىل ذل
ــدة إلدانة  ــة حاش ــة احتجاجي ــس وقف أم
ــتمرار خروقاته التفاق  جرائم العدوان واس

السويد.
ــة  ــور وكالء املحافظ ــة بحض ويف الوقف
ــذي  املاخ ــادر  وعبدالق ــم  إبراهي ــی  يحي
ــت  ــة املحوي ــر مدين ــروان ومدي ــادق ف وص
ــة  املدين ــرشف  وم ــد  عبدالحمي ــم  إبراهي
ــقاف وعدد من املشائخ ووجهاء  بندر الس
وممثيل العزل والقرى.. استنكر املشاركون 
ــاكات  ــه يف االنته ــدوان ومرتزقت ــان الع إمع
ــذا  ــات وك ــف املحافظ ــم يف مختل والجرائ

استمرار الخروقات بمحافظة الحديدة.

ــرك  بالتح ــدة  املتح ــم  األم ــوا  وطالب
ــعی  ــذي يس ال ــرف  الط ــة  ــؤول إلدان املس
ــالب علی  ــالم واالنق ــاعي الس لعرقلة مس
مشاورات السويد التي يتطلع من خاللها 
ــاء  وانه ــدوان  الع ــف  لوق ــعب  الش ــاء  أبن

الحصار.
ــة  ــؤويل املحافظ ــات مس ــت كلم وتطرق
ــري يف البالد  ــت إلی ما يج ــة املحوي ومدين
ــانية متفاقمة نتيجة العدوان  من أزمة إنس

والحصار منذ نحو أربعة أعوام.
ــن  م ــم  به ــرر  املغ ــات  الكلم ــت  ودع
ــودة  ــی الع ــدوان إل ــدول الع ــاندين ل املس
ــتفادة من قرار العفو  لجادة الصواب باالس

العام والعودة للوطن.
ــا  ــادر عنه ــان ص ــة يف بي ــدت الوقف وأك
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــود  الصم ــتمرار  اس
ــع  التجوي ــرب  وح ــار  الحص ــات  وتحدي
ــني بالجبهات حتی  ــد املرابط ومواصلة رف

تحقيق النرص.
ــع بمديريتي  ــش اجتماع موس ــا ناق كم
ــياني محافظة إب أمس  ذي السفال والس
ــيل  ــن ع ــيل ب ــة ع ــل املحافظ ــة وكي برئاس
ــيد ملواجهة  ــز التحش ــبل تعزي النوعة، س
ــة  ــاءات التحضريي ــار اللق ــدوان، يف إط الع
ــع إقامته  ــيل للمديريتني املزم ــف القب للنك

السبت املقبل.
ــادات  قي ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــاد  أش  .. ــني  املديريت ــان  وأعي ــاء  ووجه
ــاء مديريتي  ــف أبن ــة بمواق ــل النوع الوكي
ــل  ــم الفاع ــياني ودوره ــفال والس ذي الس
ــات املناهضة  ــم الفعاليات والوقف يف تنظي

للعدوان .
ــف أكرب من  ــون النك ــة أن يك ــد أهمي وأك
ــعب  ــالة بصمود الش ذي قبل إليصال رس
ــد  ورف ــيد  التحش ــتمرار  واس ــي،  اليمن

الجبهات باملال والرجال والعتاد.
ــورى  ــس الش ــو مجل ــار عض ــا أش فيم
ــدة الثقافية  ــؤول الوح محمد النوعة ومس
ــري إىل أن محاولة العدوان  ــام القطاب حس
إضعاف معنويات اليمنيني، فشلت بوعي 
ــي بمخططات  ــعب اليمن وإرادة أبناء الش

العدوان وأهدافه التدمريية.
ــاركة الفاعلة  ــىل املش ــث الجميع ع وح
ــبت  الس ــيل  القب ــف  النك يف  ــاد  واالحتش

القادم.
إىل ذلك ناقش اجتماع بمكتبي األوقاف 
ــاد باملديريتني الدور الذي يضطلع  واإلرش
ــم  ــح جرائ ــاء يف فض ــاء والخطب ــه العلم ب
ــز  تعزي يف  ــة  الفاعل ــاركة  واملش ــدوان  الع

الصمود املجتمعي.
ــور عضو  ــاع بحض ــتعرض االجتم واس
ــة ومدير  ــد النوع ــورى محم ــس الش مجل
ــة  باملحافظ ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت
ــر مديرية ذي  ــيل ومدي ــن النزي عبدالرحم
ــي، دور العلماء  ــد عبداملغن ــفال أحم الس
ــدين يف التحشيد للنكف  والخطباء واملرش

القبيل ملواجهة العدوان.
ومن جهة أخرى بدأت يف مديرية الثورة 
ــة الثانية  ــس، املرحل ــة أم ــة العاصم بأمان
ــة العامة لرفد  ــد والتعبئ من برنامج الحش

الجبهات مع بداية العام 2019م.
ــذي حرضه عضو  ــع ال ويف اللقاء املوس
ــل  ــي ووكي ــد املدان ــورى خال ــس الش مجل
ــار  ــقاف، أش الهيئة العامة للزكاة عيل الس
ــد عقبات إىل أن  ــدل القايض احم وزير الع
ــد  ــطة الحش ــني مديرية الثورة ألنش تدش
ــة  ــة التعبئ ــار حمل ــي يف إط ــة يأت والتعبئ
ــهده  تش ــذي  ال ــري  الكب ــم  والزخ ــة  العام
ــة العاصمة تزامنا  ــف مديريات أمان مختل

مع العام الجديد 2019م.

ــعب  ــود أبناء الش ــتمرار صم ــد اس وأك
ــه العدوان  ــن علي ــا راه ــس م ــي بعك اليمن
ــة  ــالم وحكم ــال س ــم رج ــه، وأنه ومرتزقت
ــاهد  ــا إىل أن التاريخ خري ش ــان.. الفت وإيم

عىل بطوالت اليمنيني.
ــعب اليمني  ودعا وزير العدل أبناء الش
ــؤولية يف الدفاع عن الوطن  إىل تحمل املس

واألرض والعرض ورفد الجبهات .
ــورى  ــن جانبه أكد عضو مجلس الش م
ــذه اللقاءات لتعزيز  املداني، عىل أهمية ه
ــد الجبهات  ــد لرف ــل امليداني والحش العم
ــع  ــون الجمي ــىل رضورة أن يك ــدداً ع .. مش
ــتقبال العام الجديد بفعالية  جاهزين واس

ونشاط أكرث يف التعبئة والحشد.
ــي خالل  ــعب اليمن ــود الش ــوه بصم ون
ــن  م ــه  ــم تحقيق ت ــا  وم ــة  املاضي ــوام  األع
ــىل كافة  ــة ع ــارات عظيم ــازات وانتص إنج
ــالة  ــك الصمود وبس ــة ذل ــدة نتيج األصع
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط

مختلف الجبهات .
ــة للزكاة  ــة العام ــد وكيل الهيئ ــا أك فيم
ــورة محمد  ــة الث ــر مديري ــقاف، ومدي الس
الدرواني، عىل أهمية استمرار النفري العام 

والتحشيد للجبهات.
ــن  م ــة  الثاني ــة  املرحل أن  إىل  ــا  ولفت
ــدور امللقى عىل  ــيد تأتي تأكيدا لل التحش
ــة العاصمة يف  ــات أمان ــاء مديري عاتق أبن

الدفاع عن الوطن.
ــارا إىل أن هذه املرحلة تهدف أيضا  وأش
ــي بأهمية مواجهة  ــق وعي مجتمع إىل خل
ــد والتعبئة  العدوان وتكثيف أعمال الحش

كرضورة ومسؤولية جماعية.
ــس املحيل  ــاء املجل ــرض اللقاء أعض ح
ــائخ واألعيان والشخصيات  والعقال واملش

االجتماعية بمديرية الثورة.

نددت بخروقات العدو في الساحل الغربينددت بخروقات العدو في الساحل الغربي
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صنعاء/ سبأ
ــز العيون بهيئة  ــبكية بمرك ــكان أمس وحدة جراحة الش ــح وزير الصحة العامة والس افتت

املستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء ودشن أول عملية جراحية يف الوحدة.
ــبكية العني  ــة جراحية يف ش ــني أول عملي ــاح الوحدة وتدش ــور املتوكل افتت ــرب الدكت واعت

بمستشفى حكومي، إنجازاً يف ظل األوضاع الراهنة وظروف استمرار العدوان والحصار .
ــعي الوزارة ألن يكون 2019م عام تجويد الخدمات  وأكد أن افتتاح الوحدة يأتي يف إطار س
ــاء اليمنيني  ــذا إعادة الثقة يف األطب ــاالت التخصصية وك ــات الطبية يف املج ــني الخدم وتحس

واملستشفيات الحكومية.
ــفر للخارج إلجراء عمليات الشبكية، حيث تجري وبإرادة طبية  وقال" ال داعي اليوم للس

يمنية عمليات يف اليمن، وقريبا سيتم الرتتيبات لبدء العمليات يف قرنية العني".
ــوري .. حاثا الجميع عىل مزيد من  ــفى الجمه ــن جهود كوادر مركز العيون يف املستش وثم

الجهود من أجل االرتقاء بالخدمات الطبية املقدمة للمرىض .
ــاء الدكتور نرص القديس  ــفى الجمهوري التعليمي بصنع ــار رئيس هيئة املستش فيما أش
ــبكية بمركز العيون باملستشفى الدكتورة إيمان أبو طالب إىل امتالك املركز  ورئيس وحدة الش

أحدث املعدات والتقنيات الستقبال املرىض وإجراء العمليات.
ــبكية يف ظل األوضاع  ــتمرة الفتتاح وحدة الش ــادا بجهود وزير الصحة ومتابعته املس وأش

التي تمر بها البالد.
ــظ ذمار محمد  ــور طه املتوكل ومحاف ــكان الدكت ــد وزير الصحة العامة والس ــك تفق إىل ذل

حسني املقديش أمس مستوى الخدمات الطبية بهيئة مستشفى ذمار العام.
ــفى ذمار العام الدكتور عيل صالح ..  وخالل الزيارة التي رافقهما فيها رئيس هيئة مستش
ــأداء القطاع الصحي والعمل عىل تلبية تطلعات املجتمع  ــد الوزير املتوكل أهمية االرتقاء ب أك

والتخفيف من معاناته.
ــراء العدوان  ــة باملحافظات ج ــىل األوضاع الصحي ــي لالطالع ع ــارة تأت ــار إىل أن الزي وأش
والحصار والجهود التي تبذل يف سبيل االرتقاء بمستوى الخدمات يف املستشفيات الحكومية 

العامة أو يف املنشآت الطبية الخاصة ومدى توفر التجهيزات واالهتمام بالكادر الطبي.
ــددا عىل أهمية تكاتف  ــون 2019عاما صحيا بامتياز .. مش ــعي الوزارة ألن يك ــت إىل س ولف

جهود الجميع لالرتقاء بالعمل املؤسيس وإنجاح دور القطاع الصحي.
ــتوى  ــاع الصحي والعمل عىل االرتقاء بمس ــار يف متابعة القط ــود محافظ ذم ــاد بجه وأش

خدماته باملحافظة.
ــع والتخفيف من معاناته ..  ــود الهيئة يف خدمة املجتم ــاد بجه وكان املحافظ املقديش أش
ــة والقطاع الصحي بصورة عامة وتوفري  ــدا أهمية تضافر الجهود لالرتقاء بخدمات الهيئ مؤك

احتياجاته من النفقات التشغيلية واألدوية واملستلزمات الطبية.
ــايض آالف الجرحى  ــالل العام امل ــتقبلت خ ــفى ذمار العام اس ــار إىل أن هيئة مستش وأش

وقدمت خدمات طبية فوق طاقتها االستيعابية رغم شحة اإلمكانيات.
فيما قدم نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحدا رشحا عن مستوى الخدمات والجهود 

التي تبذل لتحسينها وأهم االحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
ــات بزيارة  ــي إىل املحافظ ــزول امليدان ــكان الن ــة العامة والس ــر الصح ــن وزي ــك دش إىل ذل
ــأن مستوى الخدمات  ــفيات الخاصة واالطالع عىل مدى التزامها بتعاميم الوزارة بش املستش

وتخفيض األسعار.
ــة  ــس دائرة الخدمات برئاس ــديش ومعهما رئي ــوكل واملحافظ املق ــد الوزير املت ــث تفق حي
ــتوى الخدمات  ــل الرشقي، مس ــرشف املحافظة فاض ــن الطاووس وم ــة عبداملحس الجمهوري
ــفيات الخاصة بمدينة ذمار، ومدى االلتزام بتعاميم الوزارة بشان  الطبية والعالجية باملستش

تخفيض أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية واألدوية.
ــار لعدم التزامه بمعايري الجودة  ــفيات بمحافظة ذم وخالل الزيارة تم إغالق أحد املستش

وزيادة يف أسعار الخدمات الطبية والتشخيصية واألدوية.
ــتوى  ــفيات ومس ــزول امليداني للرقابة عىل أداء املستش ــتمرار الن ــر الصحة اس ــد وزي وأك

خدماتها .. مبينا انه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة ضد املخالفني.

تفقد مستوى الخدمات بهيئة مستشفى ذمار العامتفقد مستوى الخدمات بهيئة مستشفى ذمار العام

وزيــر الصحة يفتتــح وحدة جراحة الشــبكية وزيــر الصحة يفتتــح وحدة جراحة الشــبكية 
بمركز العيون بالمستشفى الجمهوري بصنعاءبمركز العيون بالمستشفى الجمهوري بصنعاء
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ــاني بما يف ذلك ما يثار عن ترسب  ــاط اإلنس  أمام الجوانب املتصلة بالنش
مواد إغاثية يقدمها برنامج األغذية العاملي إىل األسواق.

ــوزراء يحيى  ــة ال ــاعد لرئاس ــاع بحضور األمني العام املس ــرق االجتم وتط
ــات املجتمع  ــاب أداء إحدى مؤسس ــاد ش ــادي، إىل الحديث عن وجود فس اله

املدني املكلفة من قبل الربنامج للمشاركة يف عملية التوزيع للمستفيدين.
ــتوى  ــواء عىل املس وأكد االجتماع رفضه ألي انحرافات أو أي تجاوزات س
ــون ظروفا  ــي أو أي تالعب بقوت املواطنني الذين يعيش ــي أو املجتمع الحكوم
ــانية املتاحة  ــاعدات اإلنس ــة املس ــخري كاف ــم عىل الجميع تس ــاوية تحت مأس

للتخفيف عنهم.
ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتحري والتحقيق الشامل يف هذا 
ــج إىل رئيس الوزراء تمهيدا  ــتتوصل إليه من نتائ ــوع عىل أن ترفع بما س املوض
ــة الالزمة بحق كل  ــراءات القانوني ــزة العدلية التخاذ اإلج ــا إىل األجه إلحالته
ــني واملجرم املرفوض جملة وتفصيال من  ــيثبت تورطه يف هذا الفعل املش من س
ــيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني، وصوال إىل إخضاعهم  قبل املجلس الس

للمحاكمة.
وأوضح االجتماع أنه يف الوقت الذي يقدر فيه عالياً كافة الربامج واألنشطة 
ــهيل  ــديد عىل تس ــاني، ليؤكد حرصه الش ــي تنفذها منظومة العمل اإلنس الت
وتيسري أعمالها والعمل معا ملواجهة ومعالجة أيما انحرافات أو شبهات فساد 

قد تشوب جهودها املشكورة للتخفيف من مأساة الشعب اليمني.
الهيئة الوطنية

ــار رشكة عاملية متخصصة يف الرقابة والتقييم  ولفت البيان إىل أنه تم اختي
ــم االتفاق  ــتفيدين، وت ــة لقوائم املس ــق ثالث ــراء عملية تحق ــث إلج ــرف ثال كط
ــة بموجبها  ــاعدات الغذائية بطاقة ذكي ــتحق للمس ــح كل مواطن مس عىل من
ــة اإللكرتونية املرتبط  ــاعدات الغذائية، وتطبيق نظام البصم ــتالم املس يتم اس

بالبطاقة الذكية لكل مستفيد.
ــبة  ــايس من توقيع االتفاقية هو تقليص نس ــدت الهيئة أن الهدف األس وأك
ــف يف األمر  ــتفيدين إىل الصفر .. وقالت" إال انه ومن املؤس الخطأ يف قائمة املس
انه وبعد أيام من توقيع االتفاق مع برنامج الغذاء قام املدير التنفيذي للربنامج 
ــة، وهذا  ــراءات تصحيحي ــاء ترفض أي إج ــلطات يف صنع ــح أن الس بالترصي

الكالم ليس له أي أساس من الصحة ومخالف للواقع".

ــراءات إال أن  ــل هذه اإلج ــب دائماً بمث ــا كانت تطال ــة أنه ــت الهيئ وأوضح
ــر التنفيذي  ــوع عىل املدي ــم طرح املوض ــل الربنامج وقد ت ــن قب ــري كان م التأخ
ــد زيارته إىل  ــح عن ــام بالترصي ــزيل الذي ق ــد بي ــي ديفي ــذاء العامل ــج الغ لربنام
العاصمة صنعاء.. مؤكدة االلتزام ببنود االتفاقية يف إعداد القوائم وفق معايري 
ــق يف مراحله  ــركات فرق التحق ــهيل تح ــذاء العاملي وكذا تس ــتهداف للغ االس

الثالث.
ــت البيان إىل أن هذا الترصيح يدل عىل ضعف تواصل املدير التنفيذي  ولف
ــه بعيدا عن  ــيايس عىل ترصيحات ــي الطابع الس ــع مكاتبه، ويضف ــج م للربنام

املصداقية خاصة يف هذه ظل األوضاع الراهنة.
ــكاوى من املستفيدين  كما أكدت الهيئة أنها حاولت بعد تلقيها بعض الش
التأكد من القوائم واملقارنة إال أن برنامج األغذية اعرتض بحجة رسية البيانات 
ــتهدفني والتي لألسف تم ترسيبها والتعامل معها كورقة سياسية  وحقوق املس

وإعالمية مخالفا بذلك جميع املبادئ اإلنسانية واألعراف الدولية.
ــتمر ولديه عقود مع رشكات رقابة  ــت " لدى برنامج األغذية تقييم مس وقال
ــر للربنامج فإن كان  ــة والرفع بالتقاري ــوال مدة التوزيع بالرقاب ــم تقوم ط وتقيي
ــات الحكومية  ــم تبلغ به الهيئة والجه ــات كما ذكر فلماذا ل ــك أي مخالف هنال

املعنية رسميا".
ــا  ــانية بيانه ــؤون اإلنس ــيق الش ــة إلدارة وتنس ــة الوطني ــت الهيئ واختتم
ــكيل لجنة للتحقق من  ــؤوليتها فقد تم تش ــد عىل أنه وانطالقا من مس بالتأكي

املخالفات التي ذكرت يف الترصيح واملخالفات األخرى ذات الصلة.
إسقاط طائرة

ــعبية أمس لزحف  ــش واللجان الش ــدى أبطال الجي ــة أخرى تص من جه
ــمال رشق مثلث عاهم بجبهة حرض، بمشاركة ثالثة  ــع للغزاة واملرتزقة ش واس

ألوية من املرتزقة.
ــة بكمائن  ــزاة واملرتزق ــرشات الغ ــرصع وإصابة ع ــكري م ــد مصدر عس وأك

مفخخة وعمليات استدراج.
ــاعات وتم تطويق  ــبع س ــتمر أكرث من س ــدر إىل أن الزحف اس ــار املص وأش
ــفة  ــكوش وانفجار طقم بعبوة ناس ــدو وتدمري خمس آليات بينها عربة اش الع

ومرصع وإصابة من كان عىل متنه.
ــني ملرتزقة  ــعبية أمس زحف ــش واللجان الش ــدات من الجي ــا كرست وح كم

الجيش السعودي قبالة منفذ علب قطاع عسري.

ــة الجيش  ــن مرتزق ــدد كبري م ــبأ) أن ع ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
السعودي قتلوا وجرحوا خالل زحفني واسعني لهم قبالة منفذ علب.

ــالل عملية  ــني باملرتزقة خ ــكريتني محملت ــدر تدمري آليتني عس ــد املص وأك
التصدي للزحفني .. الفتاً إىل تكبد املرتزقة خسائر فادحة يف األرواح والعتاد .

ــلل ملرتزقة  ــس محاولة تس ــعبية أم ــش واللجان الش ــال الجي ــل رج وأفش
الجيش السعودي بقطاع نجران .

ــبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
قتلوا وجرحوا خالل محاولة تسلل لهم ما بني الشبكة والطلعة بقطاع نجران .

ــل دون  ــرون أذيال الخيبة والفش ــة عادوا يج ــدر إىل أن املرتزق ــار املص وأش
تحقيق اي تقدم .

ــعبية  عىل نفس الصعيد تمكنت الدفاعات الجوية يف الجيش واللجان الش
أمس من إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان بقطاع جيزان.

ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن دفاعات الجيش  وأوضح مصدر عس
ــعبية أسقطت طائرة استطالع تابعة لتحالف العدوان رشق جبل  واللجان الش

جحفان .
ــعودي أمس خالل كرس زحف  كما قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش الس

لهم قبالة السديس بقطاع نجران .
ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــبأ) أن وح ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــديس ..  ــعودي قبالة الس ــعبية تصدت ملحاولة تقدم ملرتزقة الجيش الس الش

مؤكداً مرصع وجرح العديد من املرتزقة .
ــائر يف العتاد  ــعودي تكبدوا خس ــار املصدر إىل أن مرتزقة الجيش الس وأش

العسكري أثناء محاولتهم الفاشلة يف التقدم.
ــة من  ــعبية أمس خمس ــش واللجان الش ــدة القناصة بالجي ــت وح وقنص

مرتزقة الجيش السعودي يف قطاعي نجران وجيزان .
ــبأ) قنص ثالثة من مرتزقة الجيش السعودي  وأكد مصدر عسكري لـ (س

رشق جبل الدود بجيزان.
وأشار املصدر إىل أن وحدة القناصة قنصت أيضاً اثنني من مرتزقة الجيش 

السعودي يف صحراء األجارش قبالة نجران.
طريان العدوان

وذكر املصدر أن مناطق وقرى آهلة بالسكان بمديريتي باقم ورازح تعرضت 
لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أرضاراً مادية واسعة.


