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جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــع للجيش  ــف واس ــار زح • انكس
السعودي ومرتزقته يف البقع 

ــداد كبرية من  ــرح أع ــرصع وج • م
ــعودي وتدمري  ــش الس ــة الجي مرتزق
ــىل  ــم ع ــف له ــرس زح ــاء ك ــة أثن آلي

رشاحة الرشقية والغربية 
ــزال_1 وعدد  ــاروخ زل • إطالق ص
ــىل تجمعات  ــف املدفعية ع من قذائ
ــقوط  ــة يف صحراء البقع وس للمرتزق

قتىل وجرحى يف صفوفهم

االحد  6 / 1 / 2019م 

تعز:
ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  •
 P_1ــتياً من نوع بدر صاروخاً باليس
ــة يف  ــزاة واملرتزق ــات للغ ــىل تجمع ع

معسكر خالد
ــتهدف  اس  P_1ــدر ب ــاروخ  ص  •
ــي  الت ــم  وآلياته ــزاة  الغ ــزات  تعزي
ــد عرب ميناء  ــكر خال وصلت إىل معس

املخا 
• مرصع وإصابة عدد من املرتزقة 

بانفجار عبوة ناسفة يف الصلو
الجوف:

ــة  ــة باملرتزق ــة محمل ــري آلي • تفج
ــة يف  ــفة لوحدة الهندس ــوة ناس بعب
ــرصع  ــعف وم ــب والش ــن بـخ صربي

وجرح من عىل متنها
البيضاء:

• السيطرة عىل عدد من التباب يف 
ــالل عملية هجومية  ــة قانية خ جبه
عىل التباب وطرد املرتزقة منها وقتل 

وجرح عدد منهم
حرض:

ــة هجومية عىل مواقع كان  • عملي
ــدوان رشق  ــا مرتزقة الع ــز فيه يتمرك
ــلحة متنوعة  جبل النار واغتنام أس
ــقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم  وس

وفرار من تبقى منهم
ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
ــة رشق جبل النار  ــات للمرتزق تجمع

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نهم:

ــة بعبوة  ــة للمرتزق ــري مدرع • تدم
ناسفة يف الحول

ــزي  ــزق الع ــد املرت ــرصع الرائ • م
ــمى  ــد العزي جربان قائد ما يس أحم
ــة  ــة الرابع ــة يف الكتيب ــة الثالث الرسي
ــاه جبيل  ــث مش ــواء الثال ــة لل التابع

بنريان الجيش واللجان الشعبية

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــع نانا  ــون مصن ــة يقصف • املرتزق
ــقوط أكرث  ــاوره، ما أدى إىل س وما ج
من 4 جرحى أغلبهم من العاملني يف 

املصنع
ـــ 12 قذيفة  ــة يقصفون ب • املرتزق

هاون جنوب غرب مدينة التحيتا
ــن  م ــدد  بع ــون  يقصف ــة  املرتزق  •
ــة  قذاف املدفعية والعيارات الرشاش

باتجاه الشجن بـالدريهمي
ــف  بقذائ ــون  يقصف ــة  املرتزق  •
ــة  الرشاش ــارات  وبالعي ــة  املدفعي

الثقيلة باتجاه شارع الخمسني
ــف  بقذائ ــون  يقصف ــة  املرتزق  •
الهاون واألسلحة الرشاشة منطقة 7 

يوليو السكنية بمديرية الحايل
ــازة  الف ــة  منطق ــتهداف  اس  •
بمديرية التحيتا بأكرث من 20 قذيفة 

هاون
ــطون  يمش ــدوان  الع ــة  مرتزق  •
ــطة جنوب رشقي  ــلحة املتوس باألس

مدينة الدريهمي
صعدة:

• غارة عىل معسكر كهالن
ــهاد مواطن بنريان حرس  • استش
ــعودي يف مديرية منبه  ــدود الس الح

الحدودية
صنعاء:

يف  ــالن  بق ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  •
مديرية بني مطر

عسري:
• 5 غارات عىل مجازة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

الثورة / إبراهيم الوادعي 

ــي إىل اليمن  ــوث األمم ــث املبع ــن غريفي ــع مارت قط
ــوص  ــب بنص ــدوان يف التالع ــوى الع ــىل ق ــق ع الطري
ــار نوايا حقيقي  ــاق الحديدة ووضعهم امام اختب باتف
ــالم دون اختالق مربرات لتحميل  بامليض يف طريق الس

صنعاء مسئولية افشال االتفاق.
ــبت إىل العاصمة صنعاء  ــث الذي وصل الس غريفي
ــاق  ــأن اتف ــل بش ــأن التفاصي ــح ب ــكل واض ــن بش أعل
ــمها يف استكهولم وهي ليست  الحديدة قد جرى حس
ــدود صالحيات  ــدا بأن ح ــري اليوم، مؤك ــل تفس يف مح
ــها  ــف إطالق النار األممية التي يرأس ــة مراقبة وق لجن
ــق بنود  ــيض بتطبي ــي امل ــريت ه ــك كام ــرنان باتري الج
اتفاق السويد حول وقف إطالق النار يف الحديدة عىل 

األرض .
ــق االتفاق أن تكون املرحلة األوىل من  وكان مقدرا وف
ــار  ــمل إعادة الطرفني لالنتش ــاق قد أنجزت وتش االتف
ــة ، الجيش واللجان  ــاء الحديدة وحول املدين من مين
وكتأكيد عىل امليض بخيار السالم وحقن دماء اليمنيني 
ــار فيما  ــزء الذي يخصها من إعادة االنتش نفذت الج
يتصل بميناء الحديدة ،والذي جرى تسليمه بحضور 
رئيس لجنة وقف اطالق النار باتريك كامريت اىل قوات 
ــدوان تماطل  ــواحل  ،بينما التزال  قوى الع ــر الس خف
ــا يف اطراف  ــار لقواته ــادة انتش ــا من إع ــا يخصه فيم
مدينة الحديدة ، وتذهب بدال من ذلك اىل وضع العيص 
يف الدواليب ، تشمل املطالبة بتغيريات جوهرية ضمن 
ــق ما عجزت عن  ــدة  ، يف محاولة  لتحقي ــاق الحدي اتف

إنجازه عسكريا بالخداع والحيلة .
ــوى العدوان  ــث الجدل الذي حاولت ق قطع غريفي
ــلم مهام إدارة مدينة  ــاعته حول من يتس واملرتزقة إش
الحديدة، وأكد أن االتفاق تم يف السويد عىل أن تتسلم 
ــا إدارة املدينة، مزيال  ــة حالي ــة القائم ــلطة املحلي الس
ــويقها  ــك اهم عيص املماطلة التي درجت عىل تس بذل

قوى العدوان لعرقلة اتفاق الحديدة.
ــدوان عىل  ــالب قوى الع ــارة إىل ان انق ــن اإلش ويمك
ــق  ــات األوىل لتطبي ــذ اللحظ ــدأ من ــدة ب ــاق الحدي اتف
ــم تلتزم بوقف إطالق  ــمرب املايض فل االتفاق يف 18 ديس
النار بشكل كامل، وتمارس عرشات الخروقات اليومية 
ــدة، كما وصلتها  ــاق االتفاق محافظة الحدي ضمن نط

ــاء املخا، وهو  ــرب مين ــالح ع ــزات ضخمة من الس تعزي
ــة واملبيتة لقوى  ــا الحقيقي ــف النواي مؤرش جيل يكش
ــاء لضمه إىل  ــة يف احتالل مين ــدوان ورغبة إماراتي الع
قوائم املوانئ اليمنية التي  تحتلها وتعطلها اإلمارات.

ــاورات السالم   ضلوع االمارات يف تعطيل نتائج مش
اليمنية التي جرت خالل ديسمرب املايض يف استكهولم 
، امتد ليطال امللف اإلنساني يف مشاورات استكهولم ، 
ــل املحددة ولم تنته املرحلة األوىل من اتفاق  نفدت امله
ــادل االرسى  ، وقال رئيس لجنة األرسى عبد القادر  تب
ــدوان يماطل حتى اللحظة  املرتىض إن طرف قوى الع
ــود مئات  ــة، وإنكار وج ــادات الصحيح ــم اإلف يف تقدي
ــا ، مؤكدا عن  ــني قرسي ــن املخفي ــاح ع األرسى واإلفص

وقوف اإلمارات ومرتزقتها وراء عرقلة االتفاق، 
ــيد عبد امللك بدر الدين الحوثي باملبعوث  لقاء الس
ــان  ــي مارتن غريفث منح مزيدا من الوضوح بش األمم
ــوث االممي امام امتحان  الطرف املعرقل ، ووضع املبع
ــاق الحديدة لالنتقال منه  ــري ، برضورة تطبيق اتف عس
اىل تنفيذ تهدئة يف تعز ، وتسليم كافة مرتبات موظفي 
الدولة من قبل قوى العدوان ، وانهاء املأساة اإلنسانية 

بإنجاز كامل وشامل لصفقة االرسى.
ــك مع عدد من  ــد اجتماعا كذل ــوث األممي عق املبع
ــس لجنة وقف  ــني يف صنعاء ورئي ــئولني الحكومي املس

ــالق النار باتريك كاميريت والذي كان وصل صنعاء  إط
ــاء غريفيث وإطالعه  ــن الحديدة للق ــبت قادما م الس
ــاض للقاء  ــو توجه اىل الري ــتجدات، وه عىل آخر املس
ــعوديني  للطلب  ــئولني الس ــن الفار هادي  واملس الخائ
ــماح  ــم يف أبو ظبي للس ــىل حلفائه ــط ع ــم الضغ منه
ــيص  ــزع الع ــرص بن ــة تنح ــدة  يف مهم ــاق الحدي التف
ــاق الحديدة ليمر ، ويأمل  ــة من امام عربة اتف اإلماراتي
ــا  ــرب النواي ــعوديني لس ــئولني الس ــن املس ــث م غريفي
ــو ظبي  ــىل حلفائهم يف أب ــط ع ــم الضغ ــب منه والطل
ــماح لوقف اطالق النار بالنجاح والتخيل عن دور  للس

املعرقل .
ويف سياق الفت، افتتحت الفعاليات الشعبية حملة 
ــة العام  ــني، مع بداي ــات باملقاتل ــيد ورفد للجبه تحش
ــالة واضحة بأن  ــتوى املناطق، يف رس الجديد عىل مس
ــعبي ماض يف حشد الطاقات إىل الجبهات  الجهد الش
ــال واملال إال  ــن قوافل الرج ــيوقف املد العاتي م وماس
ــن ارض اليمن، ويف ثنايا  ــروج آخر جندي اجنبي م خ
ــائل وصلت أبو ظبي من مستويات  التحشيد ثمة رس
ــى ، وان العام  ــادم أنك ــأن الق ــية ، ب ــكرية وسياس عس
ــآت بوجه دويلة  ــري من املفاج ــهد الكث الخامس سيش
ــاء األلم او مللمة  ــا اليمكنها إخف ــراج الزجاجية بم األب

الزجاج املتناثر يف وجه االقتصاد الهش .

في جولة تشمل صنعاء والرياض..في جولة تشمل صنعاء والرياض..
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صنعاء - سبأ
ــن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه  دش
ــكىل بهيئة  ــل يف برنامج زراعة ال ــس العم ــوكل أم املت

مستشفى الثورة العام بصنعاء .
ــة  ــس الهيئ ــه رئي ــوكل ومع ــور املت ــح الدكت وافتت
الدكتور عبداللطيف أبو طالب ومدير مكتب الصحة 
ــاح  ــي، جن ــر املرون ــور مطه ــة الدكت ــة العاصم بأمان
ــام الباطنية  ــح الصماد ألقس ــهيد صال الرئيس الش
ــدة العناية  ــطرة القلبية ووح ــعة القس والعزل وتوس

املركزة الثانية بمركز الطوارئ وقسم التغذية.
ــس هيئة  ــواب رئي ــرضه ن ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــر  ــد وزي ــة .. أك ــوادر الطبي ــورة والك ــفى الث مستش
ــكىل بالهيئة خاصة  ــة برنامج زراعة ال الصحة أهمي
ــة آالف مريض تحت  ــن ثماني ــرث م ــود أك ــل وج يف ظ
ــة لزراعة الكىل ..  ــيل الكلوي والذي هم بحاج الغس
ــوي يف ظل منع  ــل الكل ــا إىل معاناة مرىض الفش الفت

تحالف العدوان سفر املريض للعالج يف الخارج.
ــة الخاصة بزارعي  ــار إىل أنه تم توفري األدوي وأش
ــات  العملي ــاز  انج ــتمرارية  ــن اس ــا يضم بم ــكىل  ال

ومتابعة حالة املرىض بعد العمليات.
ــني العمل بزراعة الكىل وافتتاح عدد  واعترب تدش
ــتمرار العدوان  ــل اس ــة يف ظ ــاريع يف الهيئ ــن املش م
والحصار، تحدياً كبرياً يعزز من االعتماد عىل الذات 
ــفر  ــازات للحد من الس ــري من اإلنج ــق الكث يف تحقي

للعالج بالخارج.
ــتعيد  يس أن  ــة  أهمي ــوكل  املت ــور  الدكت ــد  وأك
ــفى الثورة العام دوره الريادي كونه املرجعية  مستش
ــة والعالجية للمواطنني يف  يف تقديم الخدمات الطبي
ــادة وكوادر  ــا جهود قي ــف املحافظات .. مثمن مختل

الهيئة تجاه املرىض وتخفيف معاناتهم .
ــفى  ــس هيئة مستش ــتعرض رئي ــه اس ــن جانب م
ــم انجازها يف  ــاريع التي ت ــورة العام بصنعاء املش الث
ــام الباطنية  ــة واملتمثلة يف برنامج زراعة وأقس الهيئ
ــدة العناية  ــطرة القلبية ووح ــعة القس والعزل وتوس

املركزة الثانية بمركز الطوارئ وقسم التغذية .
ــم البنية  ــل وترمي ــادة تأهي ــم إع ــه ت ــت إىل أن ولف

ــادة تأهيل  ــة وكذا إع ــم الباطني ــة ملبنى قس التحتي
ــة  ــل اللجن ــي بتموي ــرصف الصح ــاه وال ــبكة املي ش

الدولية للصليب األحمر وتأهيل األثاث الطبي.
ــة عىل  ــرص الهيئ ــب ح ــو طال ــور أب ــد الدكت وأك
ــة  املقدم ــة  والعالجي ــة  الطبي ــات  الخدم ــني  تحس
ــيتم عمل املزيد من املشاريع  للمرىض .. مبينا أنه س
ــيع عدد من األقسام وتأهيل الكوادر الطبية يف  لتوس

مختلف التخصصات.
ــورة العام  ــفى الث ــة مستش ــريت هيئ ــك س إىل ذل
بصنعاء قافلة غذائية ودوائية باسم شهداء الهيئة، 
للمرابطني يف الجبهات بحضور وزير الصحة العامة 

والسكان الدكتور طه املتوكل .
ــوادر الهيئة امليض عىل درب رجال الرجال  وأكد ك
ــات الطبية  ــم الخدم ــالل تقدي ــن خ ــات م يف الجبه
ــة " يد تداوي  ــعار وزارة الصح والعالجية يف إطار ش

من يحمي ويبني ".
ــة  ــة العام ــر الصح ــع وزي ــر اطل ــب آخ ــن جان م
ــكان الدكتور طه املتوكل ومعه محافظ  صنعاء  والس
ــفى الجديد  ــني قطينة أمس عىل مرشوع املستش حن

يف منطقة شمالن والتشطيبات الجارية فيه.
وخالل الزيارة التي رافقهما فيها وكيل املحافظة 
ــة  العام ــة  الصح ــب  مكت ــر  ومدي ــاري  محمدالحب

ــر املروني،  ــة العاصمة الدكتور مطه ــكان بأمان والس
ــة يف األمانة  ــي الصح ــوكل مكتب ــور املت ــه الدكت وج
ــزات  ــتكمال التجهي ــة اس ــاء برسع ــة صنع ومحافظ
ــفى الذي سيخدم أكرث من 150 ألف  وتأثيث املستش
نسمة باألحياء السكنية املجاورة، إضافة إىل مديرية 

همدان واملناطق املجاورة.
ــد أن توجه الوزارة خالل الفرتة املقبلة لتأهيل  وأك
ــط  الضغ ــىل  ع ــف  للتخفي ــة  الريفي ــفيات  املستش
ــة  الحكومي ــفيات  باملستش ــل  الحاص ــام  واالزدح
ــا صحيا  ــيكون عام ــا إىل أن 2019 س ــة .. الفت املركزي
ــفيات  واملستش ــب  بالطبي ــة  الثق ــادة  وإع ــاز  بامتي

الحكومية.
ــظ صنعاء  ــوكل بجهود محاف ــر املت ــاد الوزي وأش
ــي باملحافظة ..  ــاع الصح ــر القط ــه بتطوي واهتمام
ــم كافة أوجه الدعم بما  ــتعداد الوزارة تقدي مؤكدا اس
ــة للمرافق  ــات الطبية والعالجي ــأنه توفري الخدم ش

الصحية يف املحافظة .
ــود وزير الصحة  ــدوره ثمن محافظ صنعاء جه ب
ــه للقطاع الصحي باملحافظة .. معربا عن أمله  ودعم
يف تأهيل واستكمال تجهيز املستشفى يف أرسع وقت 
ــمة  ــرث من 150ألف نس ــن خدمات ألك ــيوفره م ملا س

يحتاجون للخدمات الصحية.

اطلع على مشروع مستشفى بمنطقة شمالناطلع على مشروع مستشفى بمنطقة شمالن

صنعاء /سبأوزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورةوزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورة
ــس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن  بعث رئي
ــاة يف وفاة اللواء املناضل  حبتور، برقية عزاء ومواس

أنيس احمد عيل الطيب.
ــن احر تعازيه  ــوزراء يف الربقية ع ــرب رئيس ال واع
ــاته لنجيل الفقيد رغيد وريدان، وبقية  وصادق مواس

أفراد األرسة وٱل الطيب كافة بمصابهم األليم.
ــاألدوار النضالية  ــور، ب ــن حبت ــور ب ــاد الدكت وأش
ــه املنية فجر  ــذي وافت ــد الطيب ال ــة، للفقي والوطني

ــرة بالعطاء يف  ــدن بعد حياة زاخ ــس بمحافظة ع أم
خدمة وطنه ومجتمعه.

ــد كان مثاال لإلخالص والنزاهة  ولفت إىل أن الفقي
ــغلها يف  ــي ش ــب الت ــف املناص ــاط يف مختل واالنضب
ــائال  ــباب والرياضة.. س قطاعات األمن واملالية والش
ــه ومغفرته  ــع رحمت ــوىل عز وجل أن يتغمده بواس امل
ــيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصرب  ــكنه فس وان يس

والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون ".

رئيس الوزراء يعزي في وفاة اللواء أنيس الطيبرئيس الوزراء يعزي في وفاة اللواء أنيس الطيب

ــة  التنظيمي ــة  اللجن ــربت  ع
ــن  ع ــرة  امله ــاء  أبن ــام  العتص
ــال  ألفع ــديد  الش ــتنكارها  اس
ــني“  ــيات ”املقنع ــات مليش وترصف
ــظ باكريت وقوات  التابعة للمحاف
االحتالل السعودي داعية يف بيان 
صحفي لها إىل وقف هذه األعمال 

واحرتام مشاعر أبناء املحافظة.
ــة يف بيان صحفي  وقالت اللجن
ــر فيه  ــت الذي ينتظ ــه ويف الوق إن
ــريات  ــا، تفس ــرة جميع امله ــاء  أبن
ــوادث  الح ــول  ح ــات  وإيضاح
التي تقوم  ــررة  املتك ــداءات  واالعت
ــة ألوامر  ــيات الخاضع ــا املليش به
ــعودية  الس ــوات  الق ــات  وتوجيه
 ، ــت  باكري ــح  راج ــظ  واملحاف
ــة الفيدمي يف  ــاء منطق ــأ أبن تفاج
ــه  نفذت ــوم  بهج ــرة  امله ــة  محافظ
ــيات فجر الخميس  عنارص املليش
ــكات الخاصة  ــىل املمتل ــايض ع امل

يف  ــني  العامل ــة  املنطق ــاء  ألبن
ــت بعملية  ــماك، وقام ــد األس صي
ــة  خاص ــات  ملتعلق ــة  ورسق ــب  نه

بالصيادين يف املنطقة.
ــام  االعتص ــة  لجن ــربت  واعت
ــات  واملمارس ــال  األعم ــذه  ه أن 
ــم  قي ــع  م ــاىف  تتن ــلوكيات  والس
ــالمي الحنيف  وأخالق الدين االس
ــرة خاصة  ــه القبلية يف امله وأعراف
ــتهدف  ــي تس ــة، والت ــن عام واليم
ــني ويف  ــة املواطن ــا كاف ــن خالله م
ــرة عن طريق  ــم أبناء امله مقدمته
ــة،  ــة والعام ــوال الخاص ــب األم نه

وترويع املواطنني اآلمنني.
ــاء  ــام أبن ــة اعتص ــدت لجن وأك
ــابقة  الس ــا  تحذيراته يف  ــرة  امله
ــع األمني  ــردي الوض ــة ت ــن مغب م
ــارص  ــات وعن ــور لجه ــة األم وتولي
ــع لألجهزة  ــري نظامية وال تخض غ
ــرة،  امله ــة  محافظ يف  ــة  األمني

ــارج اإلطار  ــات التجنيد خ وعملي
األمني والعسكري.

ــا  تحذيراته ــة  اللجن ــددت  وج
ــد  التجني ــات  عملي ــتنكارها  واس
القبيل والتجنيد خارج املؤسستني 
ــاء  وإنش ــة،  واألمني ــكرية  العس
ــارص  لعن ــة  تدريبي ــكرات  معس
ــعودية يف  ــيات والقوات الس املليش
ــة، والتي  ــة واملأهول ــق املدني املناط
ــتهدف يف املقام األول إضعاف  تس
ــاف األجهزة  ــة وإضع ــة الدول هيب

األمنية والعسكرية.
ــة  التنظيمي ــة  اللجن ــدت  وناش
ــلمي  ــرة الس ــاء امله ــام أبن العتص
ــها  ــة وعىل رأس ــة الرشعي الحكوم
ــور هادي  ــه منص ــس عبدرب الرئي
ــة اليمنية برضورة تدارك  والحكوم
ــاع يف محافظة املهرة  األمر واألوض
ــبات  ومكتس ــني  املواطن ــة  وحماي

الدولة والجمهورية اليمنية.

أبناء المهرة يحذرون المحافظ المعين من هادي وميليشياتهأبناء المهرة يحذرون المحافظ المعين من هادي وميليشياته

ــر عــــدد مـــن اآللــيــات ــي ــدم ـــجـــوف وت ــة فـــي نــهــم وتــعــز وال ــزق ــمــرت ــر عــــدد مـــن اآللــيــاتمــصــرع وجـــــرح عـــشـــرات ال ــي ــدم ـــجـــوف وت ــة فـــي نــهــم وتــعــز وال ــزق ــمــرت مــصــرع وجـــــرح عـــشـــرات ال
ــمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى  أكد املتحدث الرس
ــم لوقف إطالق  ــه واصلوا خروقاته ــدوان ومرتزقت ــع ان الع رسي
ــاعة  ــث ارتكبوا 263 خرقا خالل الـ 24 س ــار يف الحديدة حي الن

املاضية.
ــبأ إىل أن املرتزقة  ــار يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية س وأش
أطلقوا 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع املواطنني 
ــكنية ومواقع قواتنا منها 200قذيفة و12 صاروخ  واألحياء الس
ــة مدفعية  ــران يف كيلو16 وقذيف ــة الزعف ــاه قري ــا باتج كاتيوش
ــاون حول الكوعي وقذيفتا  ــعب و3 قذائف ه باتجاه مدينة الش
ــن جنوب غرب الكوعي إىل  ــجن وقذيفتا هاون م هاون عىل الش
غرب الشجن وقذيفتا هاون من جنوب غرب الكوعي عىل قرية 

الشجن و5 قذائف هاون عىل الكوعي. 
ــكل  وأوضح العميد رسيع أن املرتزقة واصلوا إطالق النار بش
ــطة والخفيفة من جنوب  ــلحة املتوس ــف من مختلف األس مكث
ــعب باتجاه مدينة الشعب ومن  ــمال رشق مدينة الش رشق وش
جنوب املطار باتجاه كيلو 16 ومن مواقعهم يف الجريبة وجنوب 
ــي ومن غرب  ــوب الكوع ــن غرب وجن ــيط م ــرب كمران وتمش غ
ــة ومن جنوب الكوعي  ــمال األمنية ومن رشق قرية الخباتي وش
ــجن بالتزامن مع تحليق مكثف للطريان  ــمال غرب الش ومن ش
الحربي واالستطالعي فوق سماء مدينة الحديدة واملديريات.

ــراد وأطقم للمرتزقة  ــار إىل أن قواتنا رصدت تحركات أف وأش
ــمال رشق مدينة الشعب ومن جنوب رشق  إىل خلف الخزان ش
ــمال رشقها ومن  ــت الياجور ش ــف البي ــعب إىل خل ــة الش مدين
ــعب وتحرك  الخديد خلف البيت الياجور إىل جنوب رشق الش
ــمال رشق مدينة  ــن رشق الصحراء إىل ش ــم يحمل معدًال م طق
الشعب وتحرك طقم من رشق الصحراء إىل املزرعة رشق مدينة 
ــركات أفراد من رشق  ــركات يف رشق الخباتية وتح ــعب وتح الش
ــمال غرب ومن  ــن رشق الخيمة إىل ش ــرك أطقم م ــة وتح الخيم

الجنوب إىل رشق الخيمة.
وقال املتحدث الرسمي إن طريان العدوان شن 29 غارة منها 
ــارات عىل باقم  ــاف وغارة عىل الخليفني و3 غ ــارات عىل كت 3 غ
وغارة عىل كهالن بمحافظة صعدة وغارتان عىل نهم و6 غارات 
عىل جربان بسنحان وغارة عىل بني بهلول بمحافظة صنعاء 
ــارة أخرى  ــارة عىل برط وغ ــرض بحجة وغ ــارات عىل ح و10غ
ــتطالع عىل الجوف استهدف فيها مرتزقته وسقط  لطريان االس

عرشات القتىل واملصابني منهم.
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس تسع  اىل ذلك ش

غارات عىل مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.
ــبأ) أن طريان العدوان  وأوضح مصدر محيل باملديرية لـ (س

ــر وبهران يف بني بهلول ما  ــتهداف بغارتني منطقتي بيت وت إس
أدى إصابة مواطنني اثنني ونفوق 40 رأس غنم.

ــار املصدر إىل أن طريان العدوان استهدف بسبع غارات  وأش
منطقة جربان بسنحان ما أدى إىل ترضر منازل املواطنني.

ــىل منطقة  ــن غارة ع ــدر أن طريان العدوان ش ــاف املص وأض
ــدار البيضاء يف  ــارة أخرى عىل منطقة ال ــالن يف بني مطر وغ بق

مديرية بالد الروس.
من جانب آخر شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس 

غارة عىل تجمع للمرتزقة يف مديرية خب والشعف بالجوف.
ــار قنبلة  ــرى، بانفج ــت أخ ــرأة وأصيب ــهدت ام ــا استش كم

عنقودية من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الجوف.
ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــة األنب ــيل لوكال ــدر مح ــح مص وأوض
ــة عنقودية  ــر انفجار قنبل ــة أخرى اث ــرأة وإصاب ــهاد ام استش

بمنطقة الوجرة يف مديرية برط املرايش بالجوف.
ــة مرتزقة بينهم قيادات  ــكري مرصع خمس وأكد مصدر عس
ــدوان  ــريان الع ــارة لط ــة بغ ــة أولي ــن يف حصيل ــة آخري وإصاب

استهدفتهم بوادي القعيف بمديرية خب والشعف.
ــه يأتي يف  ــتهداف العدوان ملرتزقت ــدر إىل أن اس ــار املص وأش

إطار الرصاعات بني فصائل املرتزقة.
ــدة  ــدوا ع ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال الجي ــد أن أبط وأك
ــا يف رتب الزبريي بقانية يف  ــات للمرتزقة عىل مواقع قواتن زحوف
البيضاء وعىل رشق القاهرة وبري الحمدي يف األجارش بالجوف 
ــم بحجة وعىل  ــمال مثلث عاه ــم وعىل ش ــىل العظيمة بنه وع
ــة وكولة الزقري بالقطاع  موقع الحصمي بدمت وباتجاه خدش

الغربي بالضالع.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــمي أن أبط ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــة يف العصيدة بنهم  ــع املرتزق ــة هجومية عىل مواق ــذوا عملي نف
ــادق حولها كما  ــري تبة البي 10 وعدد من الخن ــم خاللها تطه ت

ــة يف الحلو باملصلوب  ــىل مواقع املرتزق ــذوا عمليات إغارة ع نف
ــىل مواقع املرتزقة يف  ــة خلف عرف بباقم وع ــىل موقع الطلع وع
ــات نوعية  ــم إىل جانب تنفيذ عملي ــات يف حريب نه ــاب وثب تب
ــدار العرجا يف قانية  ــري وخ ــتهدفت املرتزقة خلف رتب عس اس

بالبيضاء ويف أسطر بجبهة خب الشعف بالجوف.
ــقوط  ــدت مصادر محلية يف محافظة الجوف، س اىل ذلك أك
ــة ، امس  ــوف املرتزق ــى يف صف ــىل والجرح ــن القت ــدد كبري م ع
االثنني، بغارات سعودية استهدفت تجمعا ملرتزقتها يف مديرية 

خب والشعف بالجوف .
ــة مرتزقة بينهم  ــارت املصادر اىل أن ما ال يقل عن خمس واش
قيادات سقطوا قتىل كما اصيب آخرون إثر غارة جوية لطريان 

العدوان استهدفتهم بوادي القعيف بمديرية خب والشعف .
ــتهداف العدوان ملرتزقته يف إطار مخطط للعدوان  ويأتي اس
ــي والتي  ــالح اإلخوان ــزب اإلص ــة لح ــادات تابع ــة قي يف تصفي

يشكك يف والئها.
ــة  ــرشات املرتزقة قتىل ومصابني منهم خمس ــقوط ع وأكد س
ــة يف وثبات بحريب نهم ومرتزق  ــقطوا بنريان القناص مرتزقة س
ــب إحراق طقم يحمل  ــادس تم قنصه يف حمري بتعز إىل جان س
ــعف  ــة خب والش ــطر بجبه ــه يف أس ــاروخ موج ــدل 23 بص مع
ــيول  ــدل 23 وإعطاب ش ــا يحمل مع ــني أحدهم ــري طقم وتفج
ــم إىل جانب  ــث عاه ــمال رشق مثل ــفة ش ــوات ناس ــة بعب وعرب

إعطاب مدرعة تحمل معدل دوشكا يف مثلث مقبنة بتعز.
ــس آلية تحمل  ــعبية أم ــر الجيش واللجان الش ــك دم إىل ذل
ــرب اليتمة بمديرية  ــة العدوان غ ــاش عيار 23 ملرتزق معدل رش

خب والشعف بالجوف.
ــبأ)  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
استهداف آلية محملة باملرتزقة بصاروخ موجه غرب اليتمة ما 

أدى الحرتاقها ومرصع من كانوا عىل متنها .
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مجلس القضاء

ليتسنى له اتخاذ القرار املناسب يف املوضوع.
ــه املجلس يف اجتماعه بإعادة خطة املحكمة العليا للعام 2019م إىل املحكمة  ووج
ــة العامة للمجلس  ــة وتحليل األمان ــا يف ضوء ما ورد من نتائج دراس ــا ملراجعته العلي

للخطة.
ــف األول من العام  ــي للنص ــة التفتيش القضائ ــر أداء هيئ ــر املجلس تقري ــا أق كم

2018م، مسجال الشكر للهيئة عىل الجهد املبذول.
ــل محاميا عاما  ــة، للعم ــاء النيابة العام ــد أعض ــيح أح ــق املجلس عىل ترش وواف

لنيابات األموال العامة بناء عىل عرض النائب العام.
ــعبة التجارية يف  ــوا بالش ــاة للعمل عض ــل أحد القض ــق املجلس عىل نق ــا واف كم
ــذا نقل قاض أخر  ــابق، وك ــتئناف محافظة الحديدة إىل جانب عمله الس ــة اس محكم
ــاء عىل عرض  ــة الحديدة بن ــه االبتدائية بمحافظ ــة بيت الفقي ــا ملحكم للعمل رئيس

رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق املجلس عىل نقل أحد أعضاء النيابة العامة للعمل عضوا بنيابة رشق ذمار 

االبتدائية بناء عىل املقرتح املرفوع من النائب العام.
ــأن إعادة أحد القضاة  ــش املجلس عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بش وناق
ــتكمال اإلجراءات  ــة ووافق املجلس عىل ذلك، ووجه باس ــلطة القضائي للعمل يف الس

القانونية الالزمة.
ــأنها القرارات  ــع املدرجة يف جدول أعماله وأتخذ بش ــا ناقش عددا من املواضي كم

املناسبة وأقر محرضه السابق بعد إجراء بعض التعديالت عليه.
مدير مكتب

ــة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس  من جهة أخرى التقى مدير مكتب رئاس
ــؤون  ــس، وزراء الش ــانية أم ــؤون اإلنس ــيق الش ــة إلدارة وتنس ــة الوطني إدارة الهيئ
ــيس والزراعة والري  ــيل بن عيل القي ــع واإلدارة املحلية ع ــة عبيد بن ضبي االجتماعي

املهندس عبدامللك الثور.
ــاج وآليات ضبط  ــري العمل اإلغاثي وخطة االحتي ــة س جرى خالل اللقاء مناقش
ــانية وتوقيع االتفاقيات الدولية عىل املستوى املحيل  وتقنني توزيع املساعدات اإلنس

واملركزي.
ــوزارات والهيئة الوطنية  ــاون بني ال ــيق والتع ــبل تعزيز التنس كما ناقش اللقاء س
ــعب  ــاعدات واملنح إىل الش ــان وصول املس ــانية لضم ــؤون اإلنس ــيق الش إلدارة وتنس

اليمني والحد من التالعب واالختالالت والفساد.
ــة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة  كما التقى مدير مكتب رئاس
ــيق الشؤون اإلنسانية أمس، وزيري الصحة الدكتور طه املتوكل  الوطنية إلدارة وتنس

والدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة.
ــات يف الجانب الصحي  ــل املنظم ــة االختالالت يف عم ــالل اللقاء مناقش جرى خ
ــيق بني الهيئة واملنظمات الدولية ووزارة الصحة وضمان وصول  ــبل تعزيز التنس وس
ــاعدات الطبية إىل املحافظات واملديريات والحد من التالعب وضمان وصولها إىل  املس

املستفيدين الرئيسيني منها.
ــانية الدكتور  ــؤون اإلنس ــيق الش ــرض اللقاء رئيس الهيئة الوطنية إلدارة وتنس ح

قاسم عباس ووكيل الهيئة ماجد عزان.
وزير النفط

وأكد عىل أهمية تحييد املنشآت النفطية ومحطات وناقالت الوقود..
ــزان العائم صافر  ــا يف صيانة الخ ــدة بدوره ــالع األمم املتح ــة اضط ــا إىل أهمي الفت
ــة يف البحر األحمر  ــة بيئي ــزان لتفادي كارث ــط الخام من الخ ــحب النف ــماح بس والس

ستكون نتائجها كارثية عىل البيئة البحرية.
وأشار الوزير دارس إىل أهمية اتخاذ خطوات جادة يف ما يتعلق بمنع وتأخري سفن 

املشتقات النفطية والذي يؤدي إىل زيادة أسعارها وتحمل املواطن أعباء إضافية.
ــف معاناة  ــهم يف تخفي ــم املتحدة بما يس ــىل التعاون مع األم ــد الحرص ع ــا أك كم
ــي ترتبط أيضا  ــة والغاز والت ــتقات النفطي ــق بتوفري املش ــي فيما يتعل ــعب اليمن الش

باملنشآت الخدمية كاملستشفيات ومراكز الغسيل واملياه والكهرباء وغريها.
من جانبه أكد سبستيان الحرص عىل التعاون مع وزارة النفط والعمل عىل تحييد 
ــيتم تحديدها من خالل  ــاع والتي س ــة الخاصة بهذا القط ــع الحيوي ــآت واملواق املنش

لجنة من الجانبني.


