
صنعاء /سبا
ــزي مهيب جثمانا  ــيع أمس بصنعاء يف موكب جنائ ش
ــلحة العقيد يحيى عبدالله  ــهيدي الوطن والقوات املس ش
السياني والرائد احمد خالد الدولة اللذين استشهدا وهما 
ــاحل  ــدوان بجبهة الس ــا يف مواجهة الع ــان واجبهم يؤدي

الغربي.
ــد الرشطة  ــي تقدمها قائ ــييع الت ــم التش ــالل مراس وخ
ــر دائرة  ــد الحيمي ومدي ــن محم ــد الرك ــكرية العمي العس
ــن عبدالعزيز صالح ومدير  ــة والتفتيش العميد الرك الرقاب
دائرة التوجيه املعنوي يحيى رسيع قاسم ووكيل محافظة 
ــيعون  ــاد املش .. اش ــياني  ــه الس ــى عبدالل ــاء يحي صنع
ــهيدان  ــطرها الش بالتضحيات واملواقف البطولية التي س
ــعبية يف مختلف  ــن الجيش واللجان الش ورفاق دربهما م

الجبهات دفاعا عن سيادة الوطن وامنه واستقراره.
ــتمرارهم يف دعم الجبهات بالرجال  ــيعون اس واكد املش

واملال والعتاد حتى تحقيق النرص.
وقد جرت مراسم التشييع لجثماني الشهيدين اللذين 
ــالة عليهما يف جامع  ــحا بالعلم الجمهوري بعد الص توش

الشهداء .
ــهيدين  ــزي بجثماني الش ــب الجنائ ــار املوك ــث س حي
ــات  ــزف مقطوع ــكرية تع ــيقى العس ــت املوس ــا كان بينم
ــهادة  ــد عظمة الش وألحاناً جنائزية معربة يف موقف يجس
ــيمة التي  ــات الجس ــان للتضحي ــاء والعرف ــي الوف ومعان
ــعبية دفاعا  ــلحة واللجان الش يقدمها ابطال القوات املس

عن الوطن وسيادته.
وقدم تم توديع جثماني الشهيدين بالسالم الجمهوري 
ليواريا الرثى يف روضة الشهداء بالجراف بأمانة العاصمة.

ــكرية  ــتخبارات العس ــر دائرة االس ــارك يف نائب مدي ش

ــرة العمليات العميد  ــر املراني ونائب مدير دائ العميد عام
ــهيدين وعدد من  الركن ابراهيم املتوكل واهايل واقارب الش

الشخصيات االجتماعية.
ــهداء محمد  ــس  جثامني الش ــيعت بصنعاء أم ــا ُش كم
ــد خالد  ــد زيد وأحم ــد زايد محم ــياني ومحم ــى الس يحي
ــرض  ــن األرض والع ــا ع ــهدوا دفاع ــن استش ــة الذي الدول

والسيادة الوطنية.
ــظ صنعاء  ــا محاف ــي تقدمه ــييع الت ــم التش ويف مراس
ــياني  ــة ووكالء املحافظة يحيى الس ــد قطين ــني محم حن
ــن جمعان وعدد من مدراء  وأحمد الصماط ويحيى محس
ــيعون  ــاد املش ــائخ واألعيان، أش ــب التنفيذية واملش املكات

ــزة  ــن الع ــهداء يف ميادي ــا الش ــي قدمه ــات الت بالتضحي
والكرامة والرشف والرشف.

ــهداء وبذل املزيد من  ــدوا امليض قدما عىل درب الش وأك
التضحيات ورفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق 

االنتصار عىل الغزاة واملعتدين.
ــهداء  ــهداء إىل روضتي الش ــني الش ــد ووريت جثام وق
ــد الصالة  ــة العاصمة بع ــراف وجدر بأمان ــي الج بمنطقت

عليهم بجامعي الشهداء يف باب اليمن وجدر.
تغمد الله الشهداء بواسع الرحمة واملغفرة وألهم أهلهم 

وذويهم الصرب والسلوان
"إنا لله وإنا إليه راجعون "

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــة عىل عدة  ــف للمرتزق ــار زح * انكس
تباب رشق جحفان 

ــاش عيار 50 قبالة جبل  * اعطاب رش
قيس بعملية لوحدة القناصة

ــع  موق يف  ــعودي  س ــدي  جن ــص  قن
ــعل وقنص 2 من املرتزقة قبالة جبل  مش

قيس
ــة  للمرتزق ــكرية  عس ــة  آلي ــراق  إح  *

بقصف مدفعي رشق الدود
ــكري يحمل معدل  ــري طقم عس * تدم
رشاش عيار 23 يف موقع العمود بقذائف 

املدفعية
نجران :

ــدد التباب  ــة عىل ع ــة هجومي * عملي
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــاد وس يف الحم

صفوفهم
ــعوديني  ــار زحف للجنود الس * انكس
ــقوط عدد كبري  ــة يف الحماد وس واملرتزق

من القتىل والجرحى يف صفوفهم 

االربعاء 9 / 1 / 2019م 

البيضاء:
* قتىل وجرحى من املرتزقة بانفجار 
ــفة عىل تجمعاتهم يف جبهة  عبوة ناس

قانية
ــلل للمرتزقة  ــة تس ــال محاول * افش
ــتهداف  ــاب بقانية واس ــدى التب يف إح
ــم وافرادهم باملدفعية  تجمعات آللياته

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
الجوف:

ــالل  ــع خ ــن املواق ــدد م ــتعادة ع اس
ــرة  الظه ــة  ــة يف منطق ــة هجومي عملي
بمديرية خب والشعف وتكبيد املرتزقة 

خسائر يف العديد والعتاد
ــعبية  ــة الجيش واللجان الش مدفعي
تدك تجمعات للمرتزقة يف اسطر بخب 
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــعف وس والش

صفوفهم
حجة:

ــة تطلق صاروخاً  * القوة الصاروخي
ــىل تجمعات  ــتياً نوع بدرP_1 ع باليس

املرتزقة يف ميدي
ــمال  ش ــة  للمرتزق ــة  آلي ــاب  اعط  *

صحراء ميدي ومرصع من عليها
* عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة 
رشق جبل النار بجبهة حرض وسقوط 
ــام  ــم واغتن ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت

أسلحة متنوعة
ــل الحصنني  ــزق يف جب ــص مرت * قن

بجبهة حرض
نهم :

ــد  ــزق ( ولي ــادي املرت ــرصع القي * م
قرميش ) قائد مايسمى بكتيبة الحشد 
ــواء ٢٩ ميكا بنريان قوات الجيش  يف الل

واللجان الشعبية يف جبهة نهم .

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
* طريان العدوان التجسيس يحلق يف 

أجواء املديريات الجنوبية
 39 ــن  م ــرث  بأك ــون  يقصف ــة  املرتزق  *
ــة  ــا وبالعيارات الرشاش صاروخ كاتيوش

باتجاه كليو16
ــرث من 9 قذائف  ــة يطلقون أك * املرتزق
ــة باتجاه  ــارات الرشاش ــة وبالعي مدفعي

شمال رشق حيس 
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــف  مكث ــف  قص  *
باملعدالت املتوسطة عىل مدينة الشباب 

بشارع الـ90
ــدوان  ــوى الع ــكرية لق ــة عس * جراف
ــات ومواقع  ــتحداث تحصين تواصل اس

عسكرية رشق الدريهمي
ــدداً من قذائف  ــة يطلقون ع * املرتزق
ــة عىل الدريهمي وتحليق مكثف  املدفعي

للطريان التجسيس منذ الصباح 
يف  ــدوان  الع ــريان  بن ــل  طف ــة  اصاب  *

منطقة الشبيلية رشق مديرية التحيتا
ــدوان الحربي واألباتيش   * طريان الع
ــويد ويحلق  ــاق الس ــرق اتف ــل خ يواص
ــكل مكثف يف أجواء مديرية التحيتا  بش

بـالحديدة
صعدة:

3 غارات عىل معسكر كهالن
ــرس  ــريان ح ــن بن ــهاد مواط * استش
ــه  منب ــة  مديري يف  ــعودي  الس ــدود  الح

الحدودية
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
يستهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية 

شدا الحدودية
* غارة عىل قسم رشطة_الثورة شمال 

مدينة صعدة
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
مكثف يستهدف منازل ومزارع املواطنني 

يف مديرية باقم
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
أكد في إحاطته إلى مجلس األمن وضع اللمسات األخيرة لتنفيذ االتفاق الخاص بتبادل االسرى أكد في إحاطته إلى مجلس األمن وضع اللمسات األخيرة لتنفيذ االتفاق الخاص بتبادل االسرى 

القرار األخير لمجلس األمن إشــــارة واضحة لدعم المجتمع الدولي لجهود إحالل الســــالم في اليمنالقرار األخير لمجلس األمن إشــــارة واضحة لدعم المجتمع الدولي لجهود إحالل الســــالم في اليمن

ـــعـــدد مـــن شـــهـــداء الـــوطـــن بــصــنــعــاء  ــب ل ــهــي ـــعـــدد مـــن شـــهـــداء الـــوطـــن بــصــنــعــاء تــشــيــيــع م ــب ل ــهــي تــشــيــيــع م

نيويورك/سبأ
ــاص لألمني العام  أكد املبعوث الخ
ــن  مارت ــن  اليم إىل  ــدة  املتح ــم  لألم
غريفيث، أهمية إحراز تقدم ملموس 
ــاورات  حول الحديدة قبل عقد املش

القادمة.
وأشار املبعوث األممي يف إحاطته 
ــود األمم  ــن، إىل أن جه ــس األم بمجل
ــب عىل الزخم  ــدة والعالم تنص املتح
ــتوكهولم  ــاورات س ــن مش ــج ع النات
التي جرت نهاية العام املنرصم لدفع 
ــن، وإلحداث  ــالم يف اليم ــة الس عملي
ــعب  ــال الش ــوس يف ح ــن ملم تحس

اليمني.
ــه  ــدأ بتوجي أب أن  ــب  " يج ــال  وق
ــن  ــس األم ــاء مجل ــكر إىل أعض الش
ــذي أيد  ــم2451 وال ــرار رق ــي الق لتبن
اتفاق ستوكهولم، وسمح بنرش فريق 
املراقبني لدعم وتيسري تنفيذ االتفاق 
ــاورات  ــس ملواصلة املش ــم املجل ودع
ــام، بما  ــذا الع ــن ه ــر م ــت مبك يف وق
ــاق إطار  ــاور حول اتف ــك التش يف ذل

للمفاوضات".
ــرار  ــذا الق ــد أن ه ــاف " أعتق وأَض
ــأن دعم  ــارة واضحة بش ــث بإش يبع
املجتمع الدويل إلنجازات ستوكهولم 
ــك للبناء عىل  ــن بعد ذل ــا م وُخططن

هذا الزخم املكتسب ".
ــاء مجلس  ــع غريفيث أعض وأطل
ــات املُربمة  ــىل تنفيذ االلتزام األمن ع
من قبل األطراف يف ستوكهولم وهي: 
ــم التوصل إليه حول  االتفاق الذي ت
ــدة وموانئ  ــة ومدينة الحدي محافظ

ــىس،  ــف ورأس عي ــدة والصلي الحدي
ــاق  اتف ــل  لتفعي ــة  التنفيذي ــة  واآللي
ــالن التفاهمات  ــادل األرسى، وإع تب
حول تعز باإلضافة إىل االستعدادات 

للجولة املقبلة من املشاورات.
ولفت إىل أن الطرفني رحبا بالتقدم 
ــاق  واالتف ــتوكهولم  س يف  ــرز  املح
ــه وأعربا عن  ــل إلي ــم التوص ــذي ت ال
ــق للميض قدماً  ــا إيجاد طري عزمهم
ــوالت الالحقة ومواصلة البناء  يف الج

عىل التقدم املحرز .
ــاس  ــذا الحم ــس ه ــال " إن نف وق
ــتوكهولم تنجح  ــات س اتفاق ــل  لجع
ــىل أرض  ــدم ملموس ع ــداث تق وإح
ــعب اليمني كان موجودا  الواقع للش
لدى األطراف املعنية األخرى والدول 

األعضاء الرئيسية ".
ــه  أن إىل  ــي  األمم ــوث  املبع ــر  وذك
ــن  م ــع  الرسي ــض  التفوي ــل  وبفض
مجلس األمن من خالل القرار 2451، 
ــق  ــرش فري ــدة بن ــم املتح ــت األم قام
ــدة بقيادة الجرنال  مراقبة إىل الحدي
ــذي  ــريت، ال ــك كام ــدي باتري الهولن

وصل إىل اليمن يف 22 ديسمرب.
ــازا رائعا  ــاف " أعتقد أن إنج وأض
ــريت، حيث  ــرنال كام ــه الج ــد قام ب ق
نحى جانبا كافة االلتزامات األخرى 
وانطلق مع فريقه إىل املنطقة يف وقت 
قصري جدا ليبدأ مهمة لجنة تنسيق 
ــي اللجنة التي  ــار، وه إعادة االنتش
سرتاقب تلك االتفاقات يف الحديدة".

ــع  ــار الرسي ــذا االنتش ــني أن ه وب
ــراف  لألط ــة  واضح ــارة  إش ــى  أعط

ــع  ــة املجتم ــي برغب ــعب اليمن وللش
ــك االتفاق إىل  ــل ذل ــدويل يف تحوي ال
ــرنال  ــرأس الج ــىل األرض وت ــع ع واق
ــة  للجن ــات  اجتماع ــدة  ع ــريت  كام
ــاركة  ــار بمش ــادة االنتش ــيق إع تنس
ــإلرشاف  ــني ل ــن كال الطرف ــني م ممثل
ــار  عىل تنفيذ عمليات إعادة االنتش
ووقف إطالق النار عىل النحو املتفق 

عليه يف السويد بشأن الحديدة.
ــي، الطرفني  ــوث األمم ــث املبع وح
ــكل  بش ــراط  االنخ ــة  مواصل ــىل  ع
ــع الجرنال  ــة م ــن ني ــم وبحس منتظ
ــم التنفيذ  ــه، حتى يت ــريت وفريق كام
ــني  الرسيع للرتتيبات األمنية ولتحس
ــانية بشكل  ــاعدات اإلنس مرور املس
حاسم، بما يتماىش مع ما تم االتفاق 
ــتوكهولم.. مؤكدا أن ذلك  ــه يف س علي

ــهم يف بناء الثقة لدى األطراف  سيس
والشعب اليمني واملجتمع الدويل يف 
ــم الحديث  ــاق، وأن ما ت ــذ االتف تنفي
ــون  ــن أن يك ــتوكهولم يمك ــه يف س عن

حقيقة.
ويف ما يتعلق بتعز، أوضح غريفيث 
ــتوكهولم عىل  أن الطرفني اتفقا يف س
ــل إىل توافق يف  ــاء آليات للتوص إنش
اآلراء حول كيفية معالجة الوضع يف 
تلك املدينة واملحافظة، حيث تتمتع 
ــة هائلة  ــز بأهمية تاريخي ــة تع مدين

بالنسبة لليمن ككل.
ــات  تفاهم أن  ــعدني  يس ــال"  وق
للدفع  ــة  ــتمثل فرص ــتوكهولم، س س
نحو ذلك، ونخطط بموافقة األطراف 
ــاع األول للجنة املعنية  لعقد االجتم
بمعالجة الوضع يف تعز يف أقرب وقت 

ممكن هذا الشهر".
األرسى،  ــادل  تب ــاق  اتف ــول  وح
ــه يعمل مع  ــوث الخاص أن ــد املبع أك
ــات األخرية  اللمس ــع  ــني لوض الطرف
ــة من كل  ــم األرسى املقدم ــىل قوائ ع
ــذا  ــربا به ــتوكهولم .. مع ــرف يف س ط
ــوص عن التقدير للدعم القيم  الخص
الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.
ــم االتفاق  ــا ت ــا مل ــاف " وطبق وأض
ــا نخطط  ــتوكهولم، فإنن ــه يف س علي
ــة اإلرشاف التي  ــد اجتماع للجن لعق
ــل أن يحدث  ــني، وآم ــم كال الطرف تض
ــادم،  الق ــبوع  األس ــان  عم يف  ــذا  ه
ــك  ــو ذل ــوة نح ــذه خط ــتكون ه وس
ــه برؤية جرس  ــل في ــوم الذي نأم الي
ــجناء يتم  جوي يحمل آالفا من الس
ــق رساحهم للعودة إىل  تبادلهم ويطل

أرسهم ".
وفيما أشار املبعوث األممي، إىل أن 
هناك العديد من العقبات التي يجب 
ــة،  ــرتة القادم ــا يف الف ــب عليه التغل
ــة أّال يحيد األطراف  ــدد عىل أهمي ش
ــبب  ــم بس ــوض بالتزاماته ــن النه ع
ــي كانت  ــات الت ــري أو الصعوب التأخ

غري متوقعة.
ــن يف  ــس األم ــم مجل ــب بدع وطال
ــب عىل أي  ــراف عىل التغل حث األط

تحديات يتم مواجهتها.
ــام  ــذه األي ــي أن ه ــا أع ــال " أن وق
ــة للغاية ومليئة بالتحديات  حساس
ــن ككل، فالحرب  ــكال الطرفني ولليم ل
ــتمرة يف أجزاء أخرى من البالد،  مس

ولهذا السبب نحتاج إىل إحراز تقدم 
ــراف إىل اإلقرار  ــع ".. داعيا األط رسي
ــذه الخطوات  ــة ه ــب حماي ــه يج بأن
ــذه  ه ــد  تمت أن  ــن  يمك ــى  حت األوىل 
الخطوات لألجزاء األخرى من البالد 

يف الوقت املناسب".
وبنّي أن الرصاع ال يزال يؤثر بشكل 
ــاد ومجمل الوضع  ــري عىل االقتص كب
ــف  ــاني.. وقال" كان من املؤس اإلنس
ــم نتمكن من التوصل إىل توافق  أننا ل
يف اآلراء بشأن البنك املركزي اليمني 
ــاورات  وفتح مطار صنعاء خالل املش
يف ستوكهولم يف ديسمرب املايض، وإذا 
ــيكون  ــني القضيتني، س ــل هات ــم ح ت
لذلك إسهام كبري يف تخفيف املعاناة 

اإلنسانية".
ــل ملحاولة  ــتمرار العم كما أكد اس
ــتئناف  ــول قبل اس ــل إىل حل التوص
ــاورات..  املش ــن  م ــة  املقبل ــة  الجول
ــك يف أننا نود أن نرى  وأضاف " ال ش
ــول الحديدة قبل  ــا ح تقدما ملموس

عقد املشاورات القادمة".
ــار غريفيث إىل أنه كان هناك  وأش
ــتوكهولم حول العودة إىل  اتفاق يف س
ــا  ومختتم رشوط..  دون  ــاورات  املش
إحاطته بالقول " إنها ليست مسألة 
رشوط، إنها مسألة إحراز تقدم حتى 
ــة املقبلة مع ذات  ال نتعامل يف الجول
ــل التفاق  ــم التوص ــي ت ــا الت القضاي
ــأنها يف الجولة السابقة، لذلك ال  بش
ــن امليض قدما  ــل أن نتمكن م أزال آم
ــاورات يف  ــن املش ــة م ــة مقبل يف جول

املستقبل القريب".
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ريمة/سبأ
ــده  ــد عب ــة محم ــة ريم ــل محافظ ــن وكي دش
ــألرس النازحة  ــالل الغذائية ل ــع الس ــراد  توزي م
ــالل األحمر  ــن فرع جمعية اله ــة املقدمة م بريم
ــة الدولية للصليب  ــن اللجن ــة بدعم م باملحافظ

األحمر.
ــة أهمية هذه  ــني أكد وكيل ريم وخالل التدش
ــني.. مثمناً  ــاعدات لتخفيف معاناة النازح املس
ــة الهالل األحمر من  جهود القائمني عىل جمعي
ــل  تقديم الدعم يف املجال الغذائي واإليوائي  أج

لألرس النازحة.
ــلطة املحلية عىل  ــادة الس ــرص قي ــداً ح مؤك
ــات  املنظم ــع  لجمي ــهيالت  التس ــة  كاف ــم  تقدي

واملؤسسات الخريية ملساندة ودعم النازحني.
ــة  ــة ريم ــراد إىل أن محافظ ــل م ــت الوكي ولف
ــة  محافظ ــن  م ــة  النازح األرس  آالف  ــن  تحتض
ــا يتطلب  ــات م ــن املحافظ ــا م ــدة وغريه الحدي
إسهام كافة املنظمات املانحة والعاملة يف اليمن 

وتقديم دعمها لألرس النازحة بريمة.
فيما أوضح منسق اإلغاثة والكوارث لجمعية 
الهالل األحمر بمحافظة ريمة يوسف املصعبي 
ــن األرس  ــة م ــتهدفت 500حال ــة اس أن الجمعي
ــة رماع والبيادح  ــة بمديرية الجبني وعزل النازح

بمديرية الجعفرية.
وأشار إىل أن هناك العديد من املشاريع سيتم 

تنفيذها بمديريات املحافظة األخرى 

ـــة  ـــم ـــري ــــن ب ــــازحــــي ــــن ــــل ـــــة ل ـــــي ــــــــالل غـــــذائ ـــة تــــــوزيــــــع س ـــم ـــري ــــن ب ــــازحــــي ــــن ــــل ـــــة ل ـــــي ــــــــالل غـــــذائ تــــــوزيــــــع س

تعز/سبأ
ــز أمس لقاء  ــة والقضائية بتع ــلطة املحلي نظمت الس
ــوض  ــبل النه ــة س ــني، ملناقش ــاء الرشعي ــعاً لألمن موس

بأعمال املحاكم والتوثيق والنيابات.
ــور اللكومي  ــل أول املحافظة منص ــاء أكد وكي ويف اللق
ــكاليات املتعلقة  ــاوز اإلش ــود لتج ــر الجه ــة تضاف أهمي

باملحاكم والنيابات .
ــق  ــد توثي ــول عن ــوع إىل األص ــار إىل رضورة الرج وأش
ــأرايض األوقاف..  ــا يتعلق ب ــود واملحررات خاصة م العق
ــؤولية  مؤكدا أن القضاة واألمناء الرشعيني يتحملون مس
ــق وحفظ ممتلكات  ــه تعاىل يف إحقاق الح ــرية أمام الل كب

املواطنني .
فيما أشار مستشار وزارة العدل القايض نجيب العزي 
والقايض بمحكمة استئناف تعز فؤاد عبدالواحد الجنيد 
ــام األمناء الرشعيني وتعزيز  إىل أهمية اللقاء لتدارس مه

دورهم خالل املرحلة الراهنة .
ــوق والحد من  ــظ الحق ــق يف حف ــة التوثي ــدا أهمي وأك
ــلطة املحلية التي ستظل  ــادا بدور الس النزاعات .. وأش
ــا يف تحقيق  ــزز دوره ــا يع ــة بم ــزة القضائي ــا لألجه عون

العدالة يف أوساط املجتمع .
ــة حميد عيل عبده  ــاء مدير مديرية التعزي حرض اللق

ونائب مدير األمن العميد عبدالكريم الحنرسي.
ــة وكيل  كما ناقش اجتماع بمحافظة تعز أمس برئاس
ــؤويل وكوادر  ــي ضم مس ــور اللكوم ــة منص أول املحافظ
ــاع املكتب  ــم الكبار أوض ــو األمية وتعلي ــب إدارة مح مكت
ــه يف جميع  ــطته وبرامج ــة لتفعيل أنش ــبل الكفيل والس

مديريات املحافظة.
ــو األمية  ــود جهاز مح ــي بصم ــل اللكوم ــاد الوكي وأش
ــحة  ــات املتطوعات يف العملية التعليمية  رغم ش واملعلم
ــار .. مؤكدا  ــتمرار العدوان والحص ــراء اس اإلمكانيات ج
ــق  ــات وف ــل الصعوب ــة لتذلي ــلطة املحلي ــتعداد الس اس

اإلمكانيات املتاحة.
ــار إىل أهمية تأهيل املعلمات وإكسابهن املهارات  وأش
ــة يف طرق التدريس الحديث .. الفتا إىل  واملفاهيم املعرفي

رضورة التنسيق مع املنظمات لدعم قطاع محو األمية.
ــة باملحافظة  ــب محو األمي ــتعرض مدير مكت فيما اس
ــطة وبرامج وخطط اإلدارة والتحديات  فكري دبوان أنش
ــول املمكنة لتجاوزها .. مثمناً  التي تواجه القطاع والحل
ــة وتعليم الكبار  ــلطة املحلية يف دعم محو األمي دور الس

بتعز.

استعراض أوضاع محو األمية استعراض أوضاع محو األمية 

لقاء بتعز لمناقشــة سبل النهوض لقاء بتعز لمناقشــة سبل النهوض 
بأعمال المحاكم والتوثيق والنياباتبأعمال المحاكم والتوثيق والنيابات

املحويت-سبأ
استعرض اجتماع- عقد أمس بمحافظة املحويت برئاسة 
ــرور  ــن وم ــر أداء أم ــدر-، تقاري ــد حي ــل أحم ــظ فيص املحاف

املحافظة وسري العمل يف فرعي األحوال املدنية والجوازت.
ــيل املحافظة  ــذي ضم أمني عام مح ــرق االجتماع- ال وتط
ــد محمد  ــن املحافظة العمي ــر أم ــيل الزيكم ومدي ــور ع الدكت
ــو ومدير فرع  ــد زيد النون ــر إدارة املرور العقي ــزي ومدي الحم
ــرع الجوازات  ــرزاع ومدير ف ــيل ال ــة العقيد ع ــوال املدني األح
ــة املتعلقة ببناء مجمع  ــد محمد العريجي- إلی الخط العقي
ــهيل تقديم الخدمات  حكومي يضم جميع هذه األجهزة لتس

للمواطنني.
ــی إيضاح  ــؤولني إل ــن الزيكم واملس ــظ م ــتمع املحاف واس
ــات الخاصة  ــرشوع املبنی الحكومي والدراس ــن تفاصيل م ع
ــاملة  ــرتاتيجية الش ــة االس ــن الخط ــي أدرجت ضم ــه والت ب
الحتياجات محافظة املحويت ضمن املسار اإلسعايف، وذلك 
ــة املتكاملة لألمن  ــة خدمات املنظوم ــة املرشوع يف تلبي ألهمي

واملرور وإصدار الوثائق اآللية.
ــن املحافظة واملرور  ــؤويل أم ــتمع املحافظ من مس كما اس
ــط برامج  ــی رشح عن خط ــوازات إل ــة والج ــوال املدني واألح
العمل للعام الجاري بما يكفل تفعيل األداء وخدمة املواطن.

ــتوی أداء جميع املكاتب رغم  ــاد املحافظ حيدر بمس وأش
ــود والعمل  ــی مواصلة الصم ــا عل ــات الراهنة..حاث الصعوب
ــؤولية الوطنية إزاء  ــعار املس ــد واستش ــق الواح ــروح الفري ب
ــتدعي تضافر  ــتثنائية تس ــا يمر به الوطن من تحديات اس م

الجهود كل يف موقعه.
ــوی العدوان يف  ــل مخططات ق ــار بن حيدر إلی فش وأش
محاولة تعطيل العمل املؤسيس وتفكيك العمل األمني.. الفتا 
ــل أجهزة األمن بوترية  ــتمرار األداء الحكومي وعم إلی أن اس

عالية أفشل رهانات العدو للعام الرابع علی التوايل.
ــدر أمس،  ــت فيصل أحمد حي ــد محافظ املحوي ــا تفق كم

سري العمل بمركز الغسيل الكلوي باملستشفى الجمهوري.
ــام محيل املحافظة  ــتمع املحافظ حيدر ومعه أمني ع واس
ــمالن  ــد الزيكم ووكيل املحافظة حمود ش ــور عيل أحم الدكت
ــن مدير  ــزي م ــد الحم ــد محم ــة العمي ــن املحافظ ــر أم ومدي
ــذاري  ال ــارص  عبدالن ــور  الدكت ــوري  الجمه ــفى  املستش
ــی إيضاح عن  ــور عبده مزارق إل ــيل الدكت ومدير مركز الغس
ــري العمل يف املركز وكذا املعالجات  الصعوبات, التي تواجه س

والجهود الجارية لتوفري وصيانه أجهزة الغسيل.
ــري االحتياجات  ــزارق إىل العجز يف توف ــار الذاري وم وأش
ــة لضمان صيانة  ــحة االمكانات املادي ــة والعالجية وش الفني

ــی والعناية بهم  ــيل للمرض ــات الغس األجهزة ملواصلة جلس
وكذا توفري كافة املستلزمات الدوائية والعالجية.

ــيل  ــفى الجمهوري ومدير مركز الغس وثمن مدير املستش
ــلطة املحلية  ــة والس ــادة املحافظ ــة وقي ــود وزارة الصح جه
ــاهموا يف توفري  ــري الذين س ــمية وفاعيل الخ ــات الرس والجه
بعض االحتياجات عقب النداءات املتكررة التي أطلقها مركز 

الغسيل إلنقاذ حياة املرضی.
ــتوى الخدمات املقدمة  كما اطلع املحافظ حيدر عىل مس
ــيل الخري  ــي قدمها فاع ــادرات الت ــكىل وطبيعة املب ــرىض ال مل
ــت أوضاعه  ــات املركز الذي تفاقم ــن احتياج ــم جزء م يف دع
ــىل صيانتها  ــدم القدرة ع ــيل وع ــة توقف أجهزة الغس نتيج
ــة وعدم توفر  ــرا لتكلفتها الباهظ ــدة نظ ــري أجهزة جدي وتوف
ــات الوضع الراهن الذي  ــات مادية للمركز يف ظل تحدي امكان

يمر به الوطن.
وأكد حرص قيادة املحافظة والسلطة املحلية عىل متابعة 
ــيق الجهود ملعالجة إشكاالت واحتياجات املركز ملا من  وتنس
ــات الطبية والصحية  ــتمرار املركز يف تقديم الخدم ــأنه اس ش

ملرىض الفشل الكلوي والتخفيف من معاناتهم.
ــكادر اإلداري والفني  ــود ال ــظ املحويت، صم وثمن محاف

والطبي وانضباطه يف مختلف األقسام 

محافظ المحويت يستعرض تقارير أجهزة األمن والمرور محافظ المحويت يستعرض تقارير أجهزة األمن والمرور 
واألحوال المدنية والجوازات ويتفقد مركز غسيل الكلى واألحوال المدنية والجوازات ويتفقد مركز غسيل الكلى 

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
ضربة جوية

وذكر املصدر أن الهجوم جاء عقب 
عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات 
قوى العدوان واملرتزقة داخل القاعدة .

منسق الشؤون االنسانية
وأردف: ”مازال األمر كارثيا.. وهناك 
اآلن أكرث من 24 مليون شخص بحاجة 
 80% أي   – ــانية  اإلنس ــاعدة  املس إىل 
ــخص  ــكان منهم 10 ماليني ش من الس
ــن املجاعة، وقد نزح  عىل بعد خطوة م
ــخص – منهم  ــون ش ــن 3.3 ملي ــرث م أك
ــرش  ــي ع ــهر اإلثن ــف – يف األش 600 أل

املاضية“.
ــوكاالت  ”ال أن  ــوك  لوك ــح  وأوض
ــانية تزيد من طاقتها لكي تلبي  اإلنس
ــمرب  ــي ديس ــات، .. فف ــذه االحتياج ه
ــج الغذاء  ــل برنام ــون األول، وص / كان
ــون  ملي  9.5 إىل  ــاعداته  بمس ــي  العامل
ــهر القليلة املقبلة،  ــخص، ويف األش ش
سيقوم الربنامج بزيادة عملياته ليصل 

إىل 12 مليون شخص شهرًيا“.
ــالث  ــرار 2451 ث ــدد الق ــع ”يح وتاب
ــا  بالقضاي ــق  تتعل ــية  رئيس ــاط  نق
ــانية: النقطة األويل هي الوصول  اإلنس
ــة  اتفاقي ــاب  أعق ويف  ــاني،  اإلنس
ــو  ه ــارش  املب ــدف  اله كان  ــتكهولم،  س
ــر  ــن البح ــل يف مطاح ــتعادة العم اس

ــتودعات  املس ــن  م ــد  والعدي ــر  األحم
ــم  ل ــذا  وه ــدة  الحدي يف  ــانية  اإلنس

يحدث“.
ــري  التأخ ــتمرار  ــار إىل أن ”اس وأش
ــبقة غري املقبولة للجرس  والرشوط املس
الجوي الطبي املزمع إنشاؤه من مطار 
صنعاء يعني أن اآلالف من األشخاص 
ــة ال  ــروف طبي ــن ظ ــون م ــن يعان الذي
ــن  ــمال اليم ــالج يف ش ــا الع ــر له يتوف

محكوم عليهم بالعذاب“.
ــام  ”االزدح أن  إىل  ــوك  لوك ــت  ولف
ــزال يمثل  ــاء عدن ال ي ــديد يف مين الش
ــج الغذاء  ــزال لدي برنام ــكلة وال ي مش
ــذا  ه يف  ــة  حاوي  500 ــوايل  ح ــي  العامل

امليناء عالقة“.
وقفة احتجاجية

ــن  يدي ــرار  ق ــدار  واص ــم  وادانته
ــاف  ــم إليق ــط عليه ــم والضغ جرائمه
ــار  ــن مط ــار ع ــع الحص ــدوان ورف الع
ــح كافة  ــاء الحديدة وفت ــاء ومين صنع
ــل  كام ــم  وتحميله ــرى  األخ ــد  املناف
ــاورات  ــل املش ــال فش ــئولية يف ح املس
ــذ جرائمه  ــدوان يف تنفي ــتمرار الع واس
الوحشية ضد اليمنيني ومخالفته لكل 

القوانني  اإلنسانية والقوانني الدولية.
ــة  ــاركون يف الوقف ــتعرض املش وأس
ــه منذ نحو أربع  جرائم العدوان وادوات

ــن والبنى  ــنوات وما لحق بالصيادي س
أرضار  ــن  م ــزال  اإلن ــئ  ملوان ــة  التحتي
ــكات  قطاع  ــيمة يف األرواح واملمتل جس
ــر واملالحم البطولية التي  البحر األحم
ــعبية  ــش واللجان الش ــطرها الجي يس
ــة دفاعا عن  ــزة والكرام ــن الع يف ميادي
ــه  ــىل أمن ــاظ ع ــن والحف ــيادة الوط س

واستقراره.
ــة  ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــاد بي وأش
ــد الوطني يف  ــه الوف ــذى لعب ــدور ال بال
ــويد وتغليبهم املصلحة  مشاورات الس
ــالم يف  ــن والس ــالل األم ــة واح الوطني
ــام الذرائع  ــالق الباب ام ــدة واغ الحدي
ــف العدوان  ــرت خلفها تحال ــي يتس الت
ــعودي اإلماراتي الصهيو أمريكي  الس
ــة  لتغطي ــائل  الوس كل  ــتخدمني  مس
ــة من مجازر  ــه أياديهم اآلثم ما ارتكبت
ــزام  والت ــن  الوط ــتهدفت  اس ــم  وجرائ
قيادتنا يف املجلس السيايس األعىل يف 
ــار  تنفيذ بنود االتفاقية وإعادة االنتش
ــة  ــدة إىل الجه ــاء الحدي ــليم مين وتس
املخولة بذلك" قوات خفر السواحل".

ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــد  وناش
ــه  وهيئات ــدويل  ال ــع  املجتم ــات  منظم
إىل  ــوف  الوق ــانية  واإلنس ــة  القانوني
ــا  م ــراء  ج ــي  اليمن ــعب  الش ــب  جان
ــادة وتدمري  ــرب إب ــن ح ــه م ــرض ل يتع

ممنهج لكل مكتسباته وبناه التحتية.


