
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــار زحف للجيش السعودي  • انكس
ــب واغتنام  ــذ عل ــة منف ــة قبال واملرتزق
ــىل  ــقوط قت ــكريتني وس ــني عس مدرعت
ــرار من تبقى  ــى يف صفوفهم وف وجرح

منهم
نجران:

ــة  محمل ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
ــوة  ــعودي بعب ــش الس ــة الجي بمرتزق
ــم يف صحراء  ــة االس ــفة رشق طيب ناس

االجارش قبالة نجران
ــع ملرتزقة الجيش  ــد زحف واس • ص
ــة  الرشقي ــاحة  رش ــىل  ع ــعودي  الس
ــة  ــائر برشي ــم خس ــة وتكبيده والغربي

ومادية
ــة  ملرتزق ــع  واس ــف  زح ــار  انكس  •
ــعودي عىل موقع الحماد  الجيش الس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة الجيش واللجان تقصف  • مدفعي
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف 

رقابة مراش

الثالثاء  8 / 1 / 2019م 

البيضاء:
• انفجار عبوتني ناسفتني بمجموعة 
ــفرتا عن  ــن املرتزقة يف جبهة قانية أس م

مرصع وإصابة عدد منهم
الجوف:

• قنص 2 من املرتزقة يف جبهة صربين 
بخب والشعف

ــن املرتزقة بانفجار  • قتىل وجرحى م
عبوة ناسفة يف اسطر بخب والشعف

• انكسار زحف واسع ملرتزقة العدوان 
ــب  خ ــة  بمديري ــطر  أس ــة  منطق ــىل  ع

والشعف 
• استهداف تجمعات ومواقع املرتزقة 
بعدد من الصواريخ وقذائف املدفعية يف 

منطقة أسطر بمديرية خب والشعف
ــن املرتزقة  ــدد م ــة ع ــل وإصاب • مقت
ــم يف جبهة  ــفة به ــر انفجار عبوة ناس إث

الخليفني بمديرية خب والشعف
تعز:

ــن املرتزقة بانفجار  • قتىل وجرحى م
ــة منهم بوادي  ــفة يف مجموع عبوة ناس

صالة
الضالع:

• عملية هجومية عىل مواقع للمرتزقة 
ــتهداف تجمعاتهم  ــت واس ــراف دم بأط
باملدفعية ووحدة القناصة اثناء العملية 
ــىل والجرحى يف  ــن القت ــقوط عدد م وس

صفوفهم
نهم:

ــة هجومية عىل مواقع املرتزقة  • عملي
ــتهداف مدفعي عىل  ــم واس يف جبهة نه
ــقوط  وس ــة  العملي ــاء  أثن ــم  تجمعاته
ــم من بينهم 5  ــىل وجرحى يف صفوفه قت

بعمليات قنص
• مرصع 18 مرتزقاً يف الحول وعبيدان 

وحريب نهم بعمليات قنص
حرض:

• مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــم  عاه ــث  مثل يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع

بجبهة حرض
• قنص 3 من املرتزقة رشق جبل النار 

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
• مرتزقة العدوان يمشطون بمختلف 
ــطة يف منطقة الجبلية  ــلحة املتوس االس

بمديرية التحيتا
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــف  مكث ــف  قص  •
باملعدالت املتوسطة عىل قرية الزعفران 

يف منطقة كيلو16 بمديرية الحايل
ــوب حيس  ــن جن ــهاد مواط • استش
ــع  ــدوان تمن ــوى الع ــة وق ــريان املرتزق بن

املواطنني من انتشال جثته
ــف  بالقذائ ــون  يقصف ــون  املنافق  •
ــاه  ــة باتج ــارات الرشاش ــة والعي املدفعي
ــني  املواطن ــزارع  وم ــجن  الش ــة  منطق

بالجربة يف الدريهمي 
• غارة عىل قرية املسناء رشق حوش 
ــدة يف خرق جديد  ــة الحدي البقر بمدين

لوقف إطالق النار
ــف بأكرث من 30  • قوى العدوان تقص
قذيفة هاون شمال ورشق مديرية حيس
ــاً عىل  ــن هجوم ــدوان تش ــوى الع • ق
ــان جنوب حيس  ــش واللج مواقع الجي
ــتحدث نقطتني عسكريتني يف أحد  وتس

الطرق اإلسفلتية
• مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
يتصدون لهجوم قوى العدوان ويزيلون 
النقطتني العسكريتني بعد دحر املرتزقة 

منها
ــون بمعدل  ــة العدوان يقصف • مرتزق
ــريان  وط ــار  املط رشق  ــاه  باتج ــاش  رش
ــوق أجواء  ــيس يحلق ف العدوان التجس

مدينة الحديدة
حجة:

• 3 غارات عىل مديرية حرض
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

 املحويت / سبأ
ــان  كوكب ــبام  ش ــة  مديري ــل  قبائ ــت  نظم
محافظة املحويت وقبائل حبابة من محافظة 
ــدة  حاش ــة  احتجاجي ــة  وقف ــس  أم ــران  عم
يف  ــه  وخروقات ــدوان  الع ــم  بجرائ ــد  للتندي

محافظة الحديدة.
ويف الوقفة التي حرضها الوجهاء واملشائخ 
ــن املنطقتني..  ــة م ــخصيات االجتماعي والش
حيت كلمات املشاركني التفاعل القبيل لتعزيز 

الصمود وتوحيد الصفوف ملواجهة العدوان.
ــتمرار  اس ــة  أهمي ــىل  ع ــاركون  املش ــد  وأك
ــزة  ــات الع ــني بجبه ــم املرابط ــيد ودع التحش

والرشف وتسيري قوافل الدعم.
ــة أن جرائم  ــبام وحباب كما أكدت قبائل ش
ــع الراهن لن تثنيهم  ــدوان وتحديات الوض الع
ــة للدفاع عن  ــات العزة والكرام ــن دعم جبه ع

الوطن.
وأشاد مدير عام مديرية شبام كوكبان نارش 
ــل  ــة لقبائ ــود املتواصل ــول، بالجه ــس قب حام
ــا  ــة القضاي ــاون ملعالج ــبام والتع ــة وش حباب

القبلية والتنسيق ملا يخدم مصلحة الجميع.

ــة ملحان محافظة  إىل ذلك نظمت بمديري
ــد  ــة للتندي ــة احتجاجي ــس وقف ــت أم املحوي

بجرائم العدوان واستمرار خروقاته.
ويف الوقفة التي شارك فيها وكيل املحافظة 
ــؤويل املحافظة  ــن مس ــروان وعدد م ــادق ف ص
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــة  واملديري
ــاركون وقوفهم إىل جانب  ــائخ.. أكد املش واملش
ــدي لقوى  ــعبية للتص ــش واللجان الش الجي

العدوان وخروقاته وإفشال زحوفاتهم .
ــن  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــوا األم وطالب
ــدوان  الع ــد  تصعي إزاء  ــؤولية  املس ــل  تحم
ــاورات  ــة خروقاته التفاق مش ومرتزقته وإدان

السويد.
ــتمرار  ــاركني إىل االس ــات املش ــت كلم ودع
ــة  إلدان ــة  االحتجاجي ــات  الفعالي ــم  تنظي يف 
ــدة وما يرتكبه من  خروقات العدوان يف الحدي

جرائم وانتهاكات يف مختلف املحافظات.
ــتمرار  ــة اس ــن الوقف ــارد ع ــان ص ــد بي وأك
ــاء مديرية ملحان ودعمهم  صمود وتالحم أبن
ــوى  لق ــدي  للتص ــات  الجبه يف  ــني  للمرابط

العدوان.

قبائل شــبام كوكبــان وحبابة وملحان قبائل شــبام كوكبــان وحبابة وملحان 
العــدوان العــدوانتنــدد بجرائــم وخروقــات  تنــدد بجرائــم وخروقــات 

أكد كسر عدة زحوفات للمرتزقة في جبهات الداخل وما وراء الحدود ومصرع عدد منهمأكد كسر عدة زحوفات للمرتزقة في جبهات الداخل وما وراء الحدود ومصرع عدد منهم

صنعاء / سبأ
ــن رئيس لجنة الشؤون االجتماعية  دش
بأمانة العاصمة حمود النقيب أمس توزيع 
املساعدات الغذائية عىل ألف و 250 حالة 
ــج األغذية  ــن برنام ــني بدعم م ــن املكفوف م
ــؤون  ــب الش ــع مكت ــيق م ــي بالتنس العامل

االجتماعية باألمانة.
ــس  رئي ــرضه  ح ــذي  ال ــني-  التدش ويف   
ــات ذوي اإلعاقة  ــاد الوطني لجمعي االتح
ــوي ورئيس جمعية املكفوفني  عثمان الصل
ــة  ــس لجن ــن رئي ــاج- ثم ــز بالح عبدالعزي
ــة دور برنامج األغذية  ــؤون االجتماعي الش
ــانية األخرى يف  ــي واملنظمات اإلنس العامل

مساعدة الشعب اليمني بمختلف فئاته.
 ودعا النقيب كافة املنظمات اإلنسانية 
والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني 
ــات ورشائح  املجتمع  ــام بكافة فئ إىل الهتم
ــات  االحتياج وذوي  ــني  املكفوف ــًة  خاص

الخاصة، وتعزيز قيم التكافل والرتاحم.
ــؤون  ــر مكتب الش ــد مدي ــن جانبه أك م
ــيل  الكاه ــارص  ن ــة  باألمان ــة  االجتماعي
ــهام يف  ــانية لإلس ــتمرار األعمال اإلنس اس
ــم الدعم  ــاة املكفوفني وتقدي ــف معان تخفي
ــل الظروف  ــذي يحتاجونه خاصة يف ظ ال
الصعبة التي تمر بها البالد جراء استمرار 

العدوان.

توزيع توزيع ١٢٥٠١٢٥٠سلة غذائية للمكفوفين بأمانة العاصمةسلة غذائية للمكفوفين بأمانة العاصمة

صنعاء /سبأ
ــلحة العميد  ــوات املس ــم الق ــمي باس ــال املتحدث الرس ق
ــدي  ــتمرون يف تح ــه مس ــدوان ومرتزقت ــع أن الع ــى رسي يحي
ــزام باالتفاقيات املوقعة يف  ــرارات األمم املتحدة، وعدم االلت ق
ــريا إىل ارتكابهم أكرث من 276خرقا لوقف إطالق  السويد ، مش

النار يف الحديدة خالل الـ48 ساعة املاضية .
ــبأ) أن  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــا  ــة مدفعية و44 صاروخ كاتيوش ــوا 164 قذيف ــة أطلق املرتزق
ــش واللجان  ــني ومواقع الجي ــزارع املواطن ــازل وم ــاه من باتج

الشعبية يف الحديدة.
ــن قرية الرشف إىل  ــار إىل ان 41 قذيفة هاون اُطلقت م وأش
ــران إىل قرية الدهموس  ــيخ و4قذائف هاون من كم محل الش
ــمال  ــف باتجاه دوار الجمل و25 قذيفة هاون عىل ش و3 قذاي
ــاد و18 قذيفة  ــاه فندق االتح ــف باتج ــس و3 قذاي ورشق حي
مدفعية من شمال مخطط كمران إىل رشق جنوب قرية محل 

الشيخ .
ــن الجريبة باتجاه  ــف هاون م ــق املرتزقة 10 قذائ ــا اطل كم
ــوب ورشق وغرب  ــة باتجاه جن ــة مدفعي ــران و13 قذيف الزعف
ــس و 30 قذيفة  ــاون باتجاه غرب حي ــا و10 قذائف ه التحيت
ــس، وقذيفة هاون عىل  ــمال ورشق حي هاون أخرى باتجاه ش
املطار و4 قذائف هاون عىل الكوعي وقذيفة هاون عىل شمال 

فندق القمة وقذيفة مدفعية من الكسارة إىل محيط االتحاد.
ــا  ــي اطلقه ــا الت ــخ الكاتيوش ــد إىل ان صواري ــت العمي ولف
ــة  ــمال مدرس ــدو منها 39 صاروخاً اُطلقت من ش ــة الع مرتزق
ــا من قرية الرشف  الجريبة إىل الزعفران و5 صواريخ كاتيوش

إىل قرية محل الشيخ.
ــاه جنوب  ــذوا هجوما باتج ــدوان نف ــة الع ــاد أن مرتزق وأف
ــكل  غرب املحجر جنوب حيس ، فيما واصلوا إطالق النار بش
ــلحة املتوسطة والخفيفة من جنوب  مكثف من مختلف األس
ــران ومن الرشف إىل  ــة الجريبة إىل الزعف الجريبة ومن مدرس
ــران ومن العقد  ــن الجريبة إىل جنوب الزعف ــيخ وم محل الش
ــمال محل  ــمال قرية الرشف إىل ش ــفينة ومن ش ــاه الس باتج
ــيخ ومن قرية الرشف إىل رشقها ومن الجريبة وغربها إىل  الش
الزعفران ومن جنوب كمران ومن مدرسة الجريبة ومن شمال 

املدرسة إىل الزعفران وإىل محل الشيخ وما حولهما.
ــل املدينة ومن  ــعب إىل داخ ــوب رشق مدينة الش ــن جن وم
حول شارع الخمسني باتجاه رشق املطار الحربي ومن خلف 
ــدي  ــارع صنعاء ومن مصنع الحاش ــيتي ماكس باتجاه ش س
ــد ومن بيوت الخباتية وجنوبها عىل الدريهمي  إىل رشق العق
كما قاموا بتمشيط كثيف باألسلحة املتوسطة والخفيفة من 
ــول تبة الدفاع ومن جنوب املنصة ومن جنوب رشق مدينة  ح
الشعب وتمشيط باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا وغرب 
ــمال  ــة القعقاع عىل ش حيس ومن قرية الخباتية ومن مدرس

حيس.
ــان  ــش واللج ــوات الجي ــمي أن ق ــدث الرس ــح املتح وأوض
ــة يف بيوت  ــم للمرتزق ــركات أفراد وأطق ــدت تح ــعبية رص الش
ــن بيوت  ــرادا ومعدالت م ــل أف ــرك أطقم تحم ــلمان وتح الش
ــلمان إىل الجريبة والعكس ، ومن الجريبة إىل كمران ومن  الش

حول الدوار الكبري باتجاه قرية منظر وتبة الدفاع.
ــاه ثالجة  ــرب العقد باتج ــم من غ ــدوا تحرك أطق ــا رص كم
ــراد وأطقم  ــركات أف ــعب وتح ــة الش ــاليف وإىل رشق مدين املخ
ــعب  ــمال رشق مدينة الش ما بني الخديد إىل جنوب رشق وش
ــد إىل الخديد ، إىل  ــمال رشق الخدي ــس ومن املزرعة ش والعك
ــر وتحرك أطقم  ــف قرية منظ ــد تحرك آليتني خل ــب رص جان
ــتطالع تحليقه  ــتمرار طريان اس ــس بالتزامن مع اس رشق حي
ــماء مدينة  فوق كيلو 16 والتحيتا والجبلية وحيس وفوق س

الحديدة.
ــلحة أن طريان العدوان شن 61  وذكر متحدث القوات املس
ــاف و9 قبالة نجران  ــارة منها 5 غارات عىل باقم و3 عىل كت غ
ــق متفرقة  ــز و7 عىل مناط ــىل مج ــىل رازح و4 ع ــارات ع و5 غ
ــل و6 عىل نهم  ــىل البقع وغارة عىل الغي ــدة و11 غارة ع بصع
ــوف ومثلها  ــدة عىل جبل الع ــىل حرض وغارة واح ــا ع ومثله

عىل مفرق الوازعية وغارتني عىل الضويحة يف الربح بتعز.
ــوا من  ــعبية تمكن ــان الش ــش واللج ــال الجي ــد أن أبط وأك
ــن عدة  ــع م ــف واس ــا زح ــة منه ــات للمرتزق ــدة زحوف كرسع
ــلحة عىل  ــنود بكثافة نارية من مختلف األس ــارات ومس مس
ــات بدمت يف  ــي وجبل الحرق ــع الجيش يف جبل حصم مواق

ــاد قبالة نجران وزحف  ــف آخر عىل مربع الحم الضالع وزح
عىل املهور باألجارش يف الجوف بمساندة الطريان الحربي.

ــرة ورشق آل  ــرب الغ ــن غ ــىل باقم م ــاً ع ــرسوا زحف ــا ك كم
ــاحة الغربية بالبقع وزحفني  الحماقي بباقم وزحف عىل رش
آخرين للمرتزقة عىل جبل عومي يف دمت بالضالع وعىل تبة 
الشهيد يف قانية كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة عىل تبة 

الشهيد يف قانية.
ــار الرد عىل تصعيد العدوان ومرتزفته قال املتحدث  ويف إط
الرسمي إن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا 5 عمليات 
ــة هجومية عىل  ــا عملي ــة منه ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع هجومي
االمهور بالظهرة يف الجوف وعملية هجومية أخرى عىل رشق 
ــراء وتبة رامي بحرض وعملية  ــل النار باتجاه التبة الحم جب
ــاحة الغربية وعملية هجومية عىل  هجومية مضادة عىل رش
ــة هجومية عىل  ــارش بالجوف وعملي ــوب القاهرة يف األج جن

عدة تباب يف مربع الحماد قبالة نجران.
ــذت عدة  ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــوات الجي ــوه أن ق ون
ــراء  ــعف ويف صح ــب والش ــطر بخ ــة يف أس ــات نوعي عملي
ــران وأمام تبة  ــراش قبالة نج ــوف ويف رقابة م ــارش بالج األج
ــم ، إىل جانب  ــني يف نه ــاء وعمليت ــة يف البيض ــهيد بقاني الش

إطالق صاروخ نوع بدر بي عىل تجمعات املرتزقة يف ميدي .
ــرتكتني بني سالح الجو  كما تم تنفيذ عمليتني نوعيتني مش
املسري واملدفعية استهدفتا تجمعات للعدو وعددا من األطقم 
ــاء وعمليتي  ــر يف قانية بالبيض ــم بخلف الع ــراد والدش واألف
إغارة باتجاه التباب السود بحرض وعىل القذمول باالجارش 

يف الجوف.
وأكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة ان ابطال الجيش 
ــائر فادحة يف األرواح  ــدوا املرتزقة خس ــعبية كب واللجان الش
ــريا إىل انه تم قنص جنديني من املرتزقة يف مربع  والعتاد ، مش
ــع وقنص  ــة يف البق ــن املرتزق ــاً م ــىل و20مصاب ــن و8 قت صربي

جندي سعودي يف موقع مشعل.
ــة جبل قيس  ــص جنديني مرتزقني قبال ــاف انه تم قن واض
ــراق طقم  ــة يف ناطع وإح ــفتني باملرتزق ــني ناس ــري عبوت وتفج
ــود رشق جحفان باملزرق  ــدًال عيار23يف موقع العم يحمل مع
ــة بقذائف  ــراق آلي ــس وإح ــة جبل قي ــدل قبال ــاب مع وإعط
املدفعية رشق الدود بجيزان وإحراق آلية يف املالحيط وتفجري 
ــراء األجارش بالجوف  ــة العدوان يف صح ــة محملة بمرتزق آلي

أدت إىل مرصع من عليها.
ــة ومقتل  ــاب طقم للمرتزق ــك تم إعط ــت إىل جانب ذل ولف
ــمال صحراء ميدي كما تم اغتنام مدرعتني يف باقم  طاقمه ش

واغتنام أسلحة وعتاد عسكري يف رشق جبل النار.
كما استشهد مواطن أمس بنريان حرس الحدود السعودي 

يف مديرية منبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية(سبأ) 

ــه الحدودية تعرض إلطالق  ــد املواطنني يف مديرية منب أن أح
ــا أدى إىل  ــعودي م ــدود الس ــرس الح ــوات ح ــن قبل ق ــار م ن

استشهاده .
ــعودي  ــار املصدر إىل أن طريان العدوان االمريكي الس وأش
ــالن بمحيط مدينة صعدة ،  ــن ثالث غارات عىل منطقة كه ش

وغارة عىل قسم رشطة الثورة شمال املدينة .
ــم ورازح  ــة بمديريتي باق ــق متفرق ــدر أن مناط وذكر املص
ــال منازل  ــعودي ط ــف صاروخي ومدفعي س ــت لقص تعرض

املواطنني ومزارعهم.
ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــرت وح ــرى دم ــن جهة اخ م
ــعودي  الس ــش  للجي ــكريتني  عس ــني  آليت ــس  أم ــعبية  الش

ومرتزقته بقطاع جيزان.
ــدة املدفعية يف  ــبأ) أن وح ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــن قذائف املدفعية  ــعبية دمرت بعدد م الجيش واللجان الش

آلية عسكرية رشق جبل الدود .
وذكر املصدر أن املدفعية ايضاً دمرت آلية عسكرية أخرى 

نوع طقم كانت تحمل معدل رشاش 23 يف موقع العمود .
ولفت إىل ان وحدات القناصة يف الجيش واللجان الشعبية 

قنصت جنديا سعوديا يف موقع مشعل .
ــعبية، أمس  ــن الجيش واللجان الش ــا كرست وحدات م كم
ــعودي رشق جبل جحفان  ــعاً ملرتزقة الجيش الس زحفاً واس

يف قطاع جيزان.
ــة الجيش  ــن مرتزق ــدداً م ــكري أن ع ــدر عس ــح مص وأوض
ــرس محاولة  ــح ،أثناء ك ــني قتيل وجري ــقطوا ب ــعودي، س الس

تقدم لهم عىل عدة تباب رشق جحفان .
وأشار املصدر إىل أن الزحف استمر لساعات بمساندة من 
ــق أي تقدم بفضل  ــيش ، دون تحقي ــريان الحربي واألبات الط

الله وعونه .
ــعبية،  ــش واللجان الش ــدات من الجي ــك نفذت وح إىل ذل
ــعودي  ــس عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة الجيش الس أم

قبالة جيزان .
ــة الجيش  ــن مرتزق ــدداً م ــكري أن ع ــدر عس ــح مص وأوض
ــعودي قتلوا وجرح عدد آخر يف عملية هجومية للجيش  الس
واللجان الشعبية عىل مواقع تمركز املرتزقة رشق جبل النار .
ــعبية  ــدر إىل أن وحدات الجيش واللجان الش ــار املص واش

تمكنت من اغتنام أسلحة متنوعة خالل العملية.
ــعودي، أمس  كما قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش الس
ــعبية يف  ــدات الجيش واللجان الش ــة لوح ــة هجومي يف عملي

الحماد بقطاع نجران .
ــن الجيش واللجان  ــكري أن وحدات م وأوضح مصدر عس
ــاب يف موقع  ــىل عدة تب ــة هجومية ع ــذت عملي ــعبية نف الش
ــن مرتزقة الجيش  ــرياً إىل مرصع وجرح عدد م ــاد ،، مش الحم

السعودي خالل العملية .
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صنعاء / سبأ
ــدس  ــة املهن ــاه والبيئ ــر املي ــث وزي بح
ــع رئيس  ــس م ــر أم ــه الوزي ــل عبدالل نبي
ــد  ــرة ديفي ــة للهج ــة الدولي ــة املنظم بعث
ــم بني الوزارة  ــك، جوانب التعاون القائ درث

واملنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها.
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــتعرض  واس
ــوزارة والجهود  ــي تنفذها ال ــاريع الت املش
ــر منظومة  ــبيل تطوي ــي قطعتها يف س الت
ــرصف الصحي  ــاريع املياه وال ــل ملش العم
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ملواجهة 

الصعوبات التي رافقت سري العمل.
ــار املهندس الوزير إىل الدور الهام  وأش
ــات  ــه املنظم ــع ب ــذي تضطل ــوي ال والحي
ــوف إىل  ــن والوق ــاندة اليم ــة يف مس الدولي
ــن عدوان  ــا  يتعرض له م ــه يف ظل م جانب

غاشم وحصار جائر.
ــر  تطوي ــىل  ع ــوزارة  ال ــرص  ح ــد  وأك
ــع  ــة م ــة القائم ــاالت الرشاك ــيع مج وتوس
املنظمة واالستفادة من تمويالت املانحني 
ــاريع  ــد من مش ــات البل ــة احتياج لتغطي
ــاريع  ــذا مش ــي وك ــرصف الصح ــاه وال املي
ــة البديلة التي كانت الخيار الوحيد  الطاق
ــوزارة  ال ــه  إلي ــت  اتجه ــذي  ال ــب  واملناس
ــدام وغالء  ــاه نتيجة انع ــغيل آبار املي لتش

الوقود.
ــدس الوزير عن أمله يف أن  وأعرب املهن
ــرة حضور  ــة الدولية للهج ــون للمنظم يك
ــاع املياه  ــة املمولني لقط ــل ضمن قائم فاع
ــايل  ــام الح ــالل الع ــي خ ــرصف الصح وال
ــذ العديد  ــوزارة بصدد تنفي ــة وان ال خاص
ــاريع االسرتاتيجية واملستدامة يف  من املش

مجال البنى التحتية وتطوير القدرات.
بدوره أشار رئيس بعثة املنظمة الدولية 
ــة تحرص عىل دعم  ــرة إىل أن املنظم للهج
ــرصف الصحي وتتطلع  ــاريع املياه وال مش

إىل توسيع الرشاكة مع الوزارة.
ــطة  األنش ــك  درث ــد  ديفي ــتعرض  واس
ــة يف اليمن  ــي تنفذها املنظم ــج الت والربام
ــاعدة الالجئني من  ــة ما يتعلق بمس خاص
ــم إىل  ــم أو إعادته ــب أوضاعه ــالل ترتي خ
ــم إليواء  ــة إىل تقديم الدع ــم إضاف بلدانه
ــتلزمات  ومس ــة  أدوي ــري  وتوف ــني  النازح

عالجية لوزارة الصحة.
وأكد أن املنظمة ستعمل عىل التنسيق 
ــخري الجهود  مع املانحني عرب الووش لتس
لدعم مشاريع وبرامج وزارة املياه والبيئة.

ــة للمياه  ــة املحلي ــدم مدير املؤسس وق
ــي بأمانة العاصمة محمد  والرصف الصح
ــامي تقريرا موجزا عن جوانب الدعم  الش
ــال الطاقة  ــاريع املياه يف مج املطلوب ملش
ــبكات يف عدد  ــادة تأهيل الش البديلة وإع
ــدد من  ــة إضافة إىل ع ــق األمان ــن مناط م

التدخالت يف محطة املعالجة.
ــاح  ــاه واإلصح ــص املي ــدم مخت ــا ق كم
ــة عبدامللك املجاهد رشحا  البيئي باملنظم
ــة التي نفذتها  ــاريع املائي مفصال عن املش
ــة  محافظ  15 يف  ــايض  امل ــام  الع ــة  املنظم

بتكلفة بلغت ستة ماليني دوالر.
ــام  للع ــة  املنظم ــة  خط أن  إىل  ــار  وأش
ــاريع  ــع يف املش ــدف إىل التوس ــايل ته الح
ــة  وبتكلف ــة  محافظ  18 ــمل  لتش ــة  املائي

تقديرية 11 مليون دوالر .
ــاع  لقط ــوزارة  ال ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
البيئة املهندس محمد عبدالويل الوادعي 
ــالم الحكيمي  ــاعد عبدالس ــل املس والوكي
ــة  التابع ــات  ــات واملؤسس الهيئ ــاء  ورؤس
للوزارة ومدراء العموم يف وحدات التنسيق 
ــوارئ  والط ــة  الحرضي ــدن  وامل ــة  والتنمي

واإلصحاح البيئي.
ــاه والبيئة املهندس  كما بحث وزير املي
نبيل عبدالله الوزير أمس مع نائب املمثل 
ــريين فركاي  ــف ش املقيم ملنظمة اليونيس
ــاون  ــة بالتع ــع املتصل ــن املواضي ــددا م ع

والتنسيق بني الوزارة واملنظمة .
يف  ــاز  اإلنج ــتوى  ملس ــاء  اللق ــرق  وتط
املشاريع املنفذة خالل العام املايض والدور 
اإليجابي الذي اضطلعت به اليونيسف يف 

مساندة جهود وأنشطة الوزارة.
ــاور  املح ــرز  أب ــاء  اللق ــش  ناق ــا  كم
ــة الوزارة  ــي تضمنتها خط ــزات الت واملرتك
ــي  ــج الزمن ــايل 2019م والربنام ــام الح للع
ــات  محافظ ــتوى  مس ــىل  ع ــذ  للتنفي

الجمهورية .
ــار وزير املياه والبيئة إىل أن الوزارة  وأش
ــرتاتيجية  ــالل خطتها االس ــح من خ تطم
ــة املائية  ــع بالخارط ــذا العام إىل التوس له
ــكانية أوسع يف الريف  ــمل مساحة س لتش
ــرصف  ــال ال ــيع أعم ــذا توس ــرض وك والح

الصحي.
رضورة  ــىل  ع ــر  الوزي ــدس  املهن ــد  وأك
ــاريع املياه  ــراءات تمويل مش ــهيل إج تس
ــز املراقبة وإزالة  ــي وتعزي والرصف الصح
العقبات التي غالبا ما تنعكس سلبا أثناء 
تنفيذ املشاريع .. الفتا إىل أن الوزارة تعلق 
ــرية يف مضاعفة  ــاال كث ــف آم عىل اليونيس
ــى  البن ــاريع  ملش ــة  املطلوب ــالت  التموي

التحتية لقطاع املياه والرصف الصحي .
ــل املقيم  ــب املمث ــار نائ ــن جانبه أش م
ــف إىل أن وزارة املياه والبيئة تقع  لليونيس
ــرا  ــة نظ ــدى املنظم ــات ل ــلم األولوي يف س
ــم خدماتها  ــة يف تقدي ــن أهمي ــا تمثله م مل
ــتعمل  ــدا أن املنظمة س ــني ..مؤك للمواطن

عىل تسهيل إجراءات التمويالت.
ــاء  ــر الكهرب ــب وزي ــاء نائ ــرض اللق ح

والطاقة عبدالغني املداني.
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ــع للمراقبني  ــذا النرش الرسي وأضاف، "ه
ــعب اليمني  ــة إىل الش ــالة واضح ــه رس وج
ــة األرسة  ــن رغب ــربت ع ــراف، ع ــة األط وكاف
الدولية يف تحويل االتفاق إىل واقع ميداني".
وقال: "نحث طريف اتفاق ستوكهولم عىل 
ــود املتفق  ــة البن ــق كاف ــتمرار يف تطبي االس
ــاء لوائح  ــا "الجانبني إىل إنه ــا"، داعي عليه

املعتقلني املقرر تبادلهم".
ــدة إىل اليمن،  ــدد مبعوث األمم املتح وش
ــاعدات  ــز تدفق املس ــه "يجب تعزي ــىل أن ع
ــن تفاقم  ــة تعز للحد م ــانية إىل مدين اإلنس
األزمة.. يجب أن تستفيد تعز مثل الحديدة 

من االتفاق".
ــريف األزمة  ــي بأن ط ــوث األمم ــوه املبع ون
قاما بتسمية أعضاء اللجنة املشرتكة حول 
األوضاع يف مدينة تعز، والتي من املتوقع أن 

تعقد اجتماعها األول قريبا.

رئيس مجلس

ــاء األعىل إىل  ــس مجلس القض ولفت رئي
ــتعجلة  ــة إنجاز القضايا املس رضورة متابع
ــاجني وقضايا األوقاف  التي عىل ذمتها مس

ــا واالهتمام بذلك من  ــة وغريه وأرايض الدول
ــاء املحاكم االبتدائية، بما يخفف  قبل رؤس
ــق مبدأ العدالة  ــاة املواطنني ويحق من معان

املنشودة من الجميع.
ــاة العاملني يف  ــود القض ــال "نقدر جه وق
ــذه الظروف الصعبة ونعرف أن هناك  ظل ه
ــي تعرقل  ــاكل الت ــري من العوائق واملش الكث
ــم إال أنني عىل ثقة بأنكم  الكثري من أعمالك
أكرث حرصا بإنجاز هذه القضايا وباألخص 
ــة العاصمة ومحافظة  قضايا األرايض بأمان

صنعاء ".
ــة التفتيش  ــس هيئ ــد رئي ــه أك ــن جانب م
ــع القضايا عىل  ــىل أهمية توزي القضائي ع
ــة بما يكفل  ــني بصورة عادل ــاة العامل القض
ــىص رسعة ويظهر جهد  ــاز القضايا بأق إنج

وإنجاز كل قاض.
ــار القايض العنيس إىل أهمية النطق  وأش
ــليمها للخصوم  باألحكام يف مواعيدها وتس
ــددة يف القانون لتعزيز ثقة  يف املواعيد املح

الناس بالقضاء.
ــىل  ع ــش  التفتي ــة  هيئ ــس  رئي ــدد  وش
ــتمرارية عقد  رضورة مضاعفة الجهود واس
ــهل  ــى يس ــارب حت ــكل متق ــات بش الجلس
ــا املنظورة أمام تلك  الفصل يف كافة القضاي
ــا التي عىل ذمتها  ــم وخاصة القضاي املحاك

مساجني.

فيما أكد رئيس استئناف أمانة العاصمة 
عىل أهمية اإلجتماع بقضاة أمانة العاصمة 

لتعزيز عمل املحاكم والنيابات يف األمانة .
ــد من الجهود  ــت إىل أهمية بذل املزي ولف
ــأنه  يف الجانب القضائي واإلداري ملا من ش
ــي العدالة بكل يرس  تقديم الخدمات لطالب
وسهولة، وتحسني األداء يف املحاكم ورسعة 

البت يف قضايا املواطنني.
ــس  رئي ــتمع  اس ــاع  االجتم ــة  نهاي ويف 
ــالت  مداخ إىل  ــىل  األع ــاء  القض ــس  مجل
ــب املتصلة  ــول الجوان ــن القضاة ح عدد م
ــكاليات والعوائق التي  ــة كافة اإلش بمعالج
ــأنه تعزيز  ــم ملا من ش ــه قضاة املحاك تواج
ثقة املجتمع بالقضاء ورسعة إنجاز قضايا 

املواطنني.
حامد يؤكد

ــر مكتب  ــام مدي ــن اهتم ــن رشف الدي وثم
الرئاسة بتطوير آلية العمل وتاليف األخطاء 
ــام 2019 بداية  ــريا إىل أن ع ــابقة .. مش الس

للتنمية وبناء الدولة الحديثة.
ــام  الع ــني  األم ــة  الورش ــام  اختت ــرض  ح
املساعد باألمانة العامة لرئاسة الجمهورية 

مرتىض عبدالكريم جدبان.


