
صنعاء / سبأ
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــس الوزراء الدكت ــى رئيس مجل التق
ــة للهيئة  ــس اللجنة التحضريي ــب األول لرئي ــور، أمس النائ حبت
ــيقية ألبناء املحافظات الجنوبية والرشقية ملقاومة العدوان  التنس
وطرد االحتالل من أرايض الجمهورية اليمنية الدكتور قاسم لبوزه 

وأعضاء اللجنة.
ــري أداء اللجنة ومستوى انجاز  جرى يف اللقاء الوقوف عىل س
ــل للمهام املكلفة بها خالل  ــان الفرعية خاصة لجنة التواص اللج
اجتماعاتها السابقة سيما ما يتصل بربنامج اللقاءات األسبوعية 
بأبناء املحافظات املحتلة املقيمني بالعاصمة صنعاء واملحافظات 
ــبل الكفيلة  ــم االجتماعية، لتدارس الس الحرة بمختلف رشائحه
ــزاة واملحتلني  ــطة املناهضة للغ ــود وتنظيم األنش ــيق الجه بتنس

السعوديني واإلماراتيني خالل الفرتة املقبلة.
واطلع اللقاء عىل تقرير لجنة التواصل حول نتائج لقائها قبل 
ــم يف العاصمة صنعاء وأبرز  ــبوة الذي ت يومني بأبناء محافظة ش
ــتها معهم واملتصلة بالبناء الهيكيل للهيئة  النقاط التي تم مناقش
التنسيقية ورؤيتهم املتصلة باملرشوع الوطني املناهض لالحتالل 

والساعي لطرده من أرايض الجمهورية اليمنية.
ــا وما تمخض  ــة التواصل وجهوده ــاء بتقرير لجن ــاد اللق وأش
ــيض يف برنامج اللقاءات  ــبوة، وحثها عىل امل ــه لقائها بأبناء ش عن
ــم بموجبه لقاء أبناء محافظتي  ــبوعي الذي من املقرر أن يت األس

عدن وأبني منتصف األسبوع املقبل .
ووقفت اللجنة التحضريية أمام ما تتعرض له األرايض والجزر 
اليمنية وعىل رأسها أرخبيل سقطرى من أعمال مشبوهة بتواطؤ 
من الحكومة املوالية للعدوان، والتخرصات الخطرية التي يطلقها 
ــئولني يف مشيخة اإلمارات بشأن سقطرى واستفزازهم  بعض املس

الوقح للشعب اليمني عىل ذلك النحو الهزيل .

ــتنكرت اللجنة، الترصفات والترصيحات املقيتة للمحتلني  واس
ــعيهم املحموم لتغيري الواقع الديموغرايف للجزيرة  اإلماراتيني وس

واعتقادهم أن ذلك يساعدهم عىل التهامها.
ــراب اإلماراتيني ينبغي  ــيء لألع ــلوك القم ــدت أن هذه الس وأك
ــي الذين ينبغي  ــعب اليمن ــرد قوي من قبل أبناء الش ــه ب أن يواج
ــقطت  ــر جهودهم ملواجهة األعداء الحقيقيني الذين س أن تتضاف

ــاريعهم اإلجرامية عىل نحو أكرث  ــم وظهرت وجهوهم ومش أقنعته
قبحا.

ــدويل ومن  ــس األمن ال ــدة ومجل ــة األمم املتح ــت اللجن وحمل
ــؤولية القانونية ملختلف  ــدوان املس ــا الحكومة املوالية للع قبلهم
ــبوهة واألطماع الواضحة لتحالف دولتي العدوان  ــاريع املش املش
ــه  ــة وانتهاكات ــة الطبيعي ــرثوات اليمني ــالل يف األرايض وال واالحت
السافرة للسيادة اليمنية وللمواثيق واملعاهدات الدولية وللقانون 

اإلنساني.
ــد تتمخض عن  ــج ق ــض أي نتائ ــىل رف ــارضون ع ــع الح وأجم
ــس النواب  ــوا أعضاء يف مجل ــخاص كان ــل ألش ــع الحاص التجمي
ــا ذات بعد خياني  ــاع يف مدينة عدن من أجل تبني قضاي لالجتم
منها تمديد أنبوب النفط الذي يسعى النظام السعودي لتنفيذه 
ــيادتها أو  ــة باالنتهاك لس ــرب األرايض اليمني ــة ع ــرتة طويل منذ ف
تأجري جزيرة سقطرى للنظام اإلماراتي وملدد تتجاوز مائة سنة.

ــي بصفتهم  ــخاص إىل عدن تأت ــك األش ــوة أولئ ــدوا أن دع وأك
ــموا اليمني  ــخصية وليس تلك التي انتخبوا من أجلها وأقس الش

بموجبها لصون سيادة الجمهورية اليمنية وسالمة أراضيها.
ــيصدر عنهم ال يمثل إال أنفسهم.. الفتني  واعتربوا أيما يشء س
ــيحاكمون من قبل الشعب اليمني عاجال أم آجال عىل  إىل أنهم س
خيانتهم لوطنهم والقسم الذي بموجبه مارسوا مهامهم يف فرتات 

سابقة.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــوى  ــية لق ــرة تجسس ــقاط طائ * إس
العدوان رشق جحفان

* مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــش  الجي ــات  وتحصين ــات  تجمع

السعودي ومرتزقته يف تبة العمود
ــة  ــعودي يف رقاب ــدي س ــص جن * قن

السلة
عسري:

ــكريتني محملتني  * تدمري آليتني عس
ــواب  أب يف  ــفة  ناس ــوات  بعب ــة  باملرتزق

الحديد
* افشال محاولة تسلل للمرتزقة قرب 
منفذ علب وتدمري آليتني بعبوات ناسفة 

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــش  للجي ــع  واس ــف  زح ــار  انكس  *
ــة  الربوع ــرب  غ ــة  واملرتزق ــعودي  الس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــة  ــعني ملرتزق واس ــني  ــار زحف انكس  *
ــىل مواقع الجيش  ــعودي ع الجيش الس
ــان قبالة منفذ علب وتدمري آليتني  واللج
عسكريتني بعبوات ناسفة وسقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم
نجران:

* صد زحف واسع للجيش السعودي 
ــم  وتكبيده ــديس  الس ــة  قبال ــة  واملرتزق

خسائر فادحة يف االرواح والعتاد
* انكسار زحف واسع ملرتزقة الجيش 
ــعودي عىل مواقع الجيش واللجان  الس
ــائر  ــديس تكبدوا خالله خس قبالة الس

برشية كبرية
ــال محاولة تسلل للمرتزقة بني  * افش
ــرصع واصابة عدد  ــبكة والطلعة وم الش

منهم
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حجة:
* مدفعية الجيش واللجان تستهدف 

تجمعاً آلليات املرتزقة غرب حريان 
ــة ملجاهدي الجيش  * عملية هجومي
ــاب التي  ــن التب ــدد م ــىل ع ــان ع واللج

يسيطر عليها املرتزقة 
ــعبية  * مدفعية الجيش واللجان الش
ــزات  وتعزي ــات  تجمع ــتهدف  تس
ــة رشق جبل النار  ــات للمرتزق وتحصين

بجبهة حرض 
* انكسار زحف واسع للغزاة واملرتزقة 
ــمال رشق مثلث عاهم بجبهة حرض  ش
ــم بكمائن  ــرح العرشات منه ومرصع وج

مفخخة 
ــاعات  ــتمر الزحف أكرث من 7 س *  اس

بمشاركة 3 ألوية من املرتزقة 
ــودانيني واعطاب  * قنص 3 مرتزقة س
ــدة  لـوح ــات  بعملي  50 ــار  عي ــاش  رش

القناصة شمال صحراء ميدي
تعز:

* انفجار عبوة ناسفة يف مجموعة من 
ــلل يف وادي صالة  ــة حاولوا التس املرتزق
ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس ــة  بالجحملي

منهم
ــة  * كمني محكم نفذته وحدة الهندس
ــري  حم ــة  بجبه ــة  املرتزق ــن  م ــارص  لعن

ومرصع واصابة عدد منهم
الجوف:

ــفة  * تدمري مدرعة اماراتية بعبوة ناس
ــعف  والش ــب  بخ ــني  الخليف ــة  جبه يف 

ومرصع من عليها

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــف مدفعي للغزاة واملرتزقة عىل  * قص

منطقة الكوعي يف مديرية الدريهمي
ــلحة املتوسطة باتجاه  * قصف باألس
ــمال  ــش واللجان رشق وش ــع الجي مواق

حيس 
* مرتزقة العدوان يقصفون باألسلحة 
ــارع  ش ــاه  باتج ــطة  واملتوس ــة  الثقيل

الخمسني
ــات املتوسطة عىل  * قصف بالرشاش

مديرية الدريهمي
* العدو يواصل إطالق النار باملعدالت 

املختلفة باتجاه مدينة الشباب
ــيش  ــي ابات ــف لطائرت ــق مكث * تحلي
تابعتني لقوى العدوان يف أجواء مديرية 

بيت الفقيه
ــف  ــدوان تقص ــة الع ــة مرتزق * مدفعي

كلية الطب
ــريان الحربي يف  ــق مكثف للط * تحلي
ــتمرون يف  ــا واملرتزقة مس أجواء التحيت
إطالق أعرية الرشاشات وقذائف الهاون

صعدة:
ــكات املواطنني يف  ــان عىل ممتل * غارت
مديرية باقم وقصف صاروخي ومدفعي 

عىل املديرية
* أرضار يف ممتلكات املواطنني بقصف 
ــىل  ع ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ

مديرية رازح الحدودية
صنعاء:

يف  ــد  عم ــكر  معس ــىل  ع ــارات  غ  3  *
سنحان

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

تحضيريــة هيئــة تنســيق أبنــاء المحافظــات المحتلــة: مــن يخدم تحضيريــة هيئــة تنســيق أبنــاء المحافظــات المحتلــة: مــن يخدم 
العدوان واالحتالل ويفرط بالســيادة سيحاكم من قبل الشعب اليمنيالعدوان واالحتالل ويفرط بالســيادة سيحاكم من قبل الشعب اليمني

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
حملت األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية القانونية للمشاريع المشبوهة لتحالف العدوانحملت األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية القانونية للمشاريع المشبوهة لتحالف العدوان

ريمة /سبأ
ــر بمحافظة ريمة أمس  ــم أبناء مديريتي الجبني ومزه نظ
ــدوان يف الحديدة  ــات الع ــة للتنديد بخروق ــة احتجاجي وقف

وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.
ــلطة املحلية  ــا قيادة الس ــاركت فيه ــة - التي ش ويف الوقف
ــاء  ــدد أبن ــة- ج ــة باملحافظ ــة واإلرشافي ــة واألمني والتنفيذي
ــىل  ــد ع ــر التأكي ــني ومزه ــي الجب ــان مديريت ــائخ وأعي ومش
ــال واملال  ــد الجبهات بالرج ــات ورف ــود والثب ــة الصم مواصل

حتى تحقيق النرص.
ــي مواقف قبائل  ــد الله الضبيب ــل املحافظة عب وثّمن وكي
الجبني ومزهر ملساندتهم أبطال الجيش واللجان يف جبهات 

العزة والرشف والبطولة يف مواجهة العدوان ومخططاته.
وأعترب أن هذه اللقاءات رسالة قوية للعدوان ومرتزقته بأن 

الشعب اليمني حارض وبكل قوة يف مواجهة صلف العدوان.
ــة التي  ــم البطولي ــة املالح ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــن بي وثّم
يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف ميادين 

العزة والكرامة خاصة جبهة الساحل الغربي.
ــات التي  ــؤولية الخروق ــوى العدوان مس ــل البيان ق وحّم
ــيا  ــي تعترب عائقا أساس ــاحل الغربي والت ــا يف الس ــوم به تق

للسالم يف اليمن.
عىل صعيد متصل ناقش لقاء للسلطة املحلية بمديريات 
ــيد  املربع الغربي بمحافظة إب أمس، جهود التعبئة والتحش

واالستعداد إلحياء الذكرى السنوية للشهيد.
ــتوى مديريات  ــكيل لجان مركزية عىل مس وأقر اللقاء تش
ــتوى العزل  العدين، الحزم، الفرع ومذيخرة وفرعية عىل مس

إلحياء مناسبة ذكرى الشهيد، وتعزيز جهود التحشيد.
ــاوى  ــم املس ــذي حرضه وكيال املحافظة قاس ــاء ال ويف اللق
ــة حارث املليكي إىل  ــار وكيل املحافظ وجمال الحمريي .. أش
ــهيد عرفانا بتضحيات  ــنوية للش ــة إحياء الذكرى الس أهمي

الشهداء يف سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــيد ورفد  ودعا إىل االهتمام بتفعيل حملة التعبئة والتحش
ــى تحقيق النرص .. الفتا  ــات بقوافل املال والرجال حت الجبه
إىل أن صمود الشعب اليمني خالل أربع سنوات من العدوان، 
ــيج االجتماعي  ــن النس ــل م ــدوان الني ــاوالت الع ــل مح أفش

اليمني.
ــاس فايع والفرع  ــاء مدراء مديريات العدين عب حرض اللق
ــاء عموم  ــعوري وأمن ــرة أحمد الش ــال املزحاني ومذيخ جم

مديريات العدين عبدالواحد الشهاري والفرع رشاد مفرح.

مناقشة جهود التعبئة والتحشيد في إبمناقشة جهود التعبئة والتحشيد في إب

احتجاجات بريمة للتنديد بخروقات العدواناحتجاجات بريمة للتنديد بخروقات العدوان

املحويت /سبأ
ــري  ــة املحافظ فيصل أحمد حيدر، س ــة املحويت أمس برئاس ــش اجتماع بمحافظ ناق

العمل بفرع املؤسسة العامة للمياه والرصف الصحي.
ــور عيل الزيكم ومدير  ــذي ضم أمني عام محيل املحافظة الدكت ــتعرض االجتماع ال واس
ــاريع املياه املتوقفة التي  ــليمان، تقارير حول مش ــة باملحافظة عادل نارص س فرع املؤسس
ــاري تنفيذها بتمويل املنظمات  ــاريع الج ــت إعادتها للخدمة خالل العام املايض واملش تم

اإلنسانية.
وتطرق االجتماع إىل الجهود التي تبذل بالتنسيق مع عدد من املنظمات إلعادة تأهيل 
ــا واحتياجاتها يف عدد من مراكز مديريات  ــاريع مياه الرشب وتوفري متطلباته عدد من مش

املحافظة وكذا دعم املؤسسة بالوقود ملواصلة تقديم خدمات مياه الرشب للمواطنني.
ــن طبيعة الصعوبات  ــة إىل رشح ع ــظ حيدر من مدير عام فرع املؤسس ــتمع املحاف واس
ــري عمل املؤسسة وسبل معالجتها بالتواصل مع قيادة املحافظة والسلطة  التي تواجه س

املحلية لتذليل بعض اإلجراءات بما يكفل استمرار تقديم خدمات املؤسسة للمواطنني.
ــط وبرامج إلعادة  ــة الجهود واألداء ووضع خط ــظ املحويت، أهمية مواصل ــد محاف وأك
ــحة  ــراء العدوان والحصار وش ــوام ج ــذ نحو أربعة أع ــاه املتوقفة من ــاريع املي ــل مش تأهي
ــكان مدينة  ــف من معاناة س ــرصف الصحي للتخفي ــاكل مياه ال ــة مش ــات ومعالج اإلمكان

املحويت.
وثمن جهود مدير عام املؤسسة وكوادرها يف تقديم املتاح من الخدمات يف ظل الظروف 
ــد االلتزام بروح املسؤولية لتجاوز التحديات التي  الراهنة .. الفتا إىل أن هذه الجهود تجس

تمر بها البالد.
ــة  ــناد املؤسس ــعها إلس ــتعمل ما بوس ولفت محافظ املحويت إىل أن قيادة املحافظة س
ــة لطلب توفري الدعم  ــع املنظمات والجهات املعني ــيق م يف إطار اإلجراءات العملية للتنس

ملشاريع املياه.

محافظ المحويت يؤكد أهمية وضع محافظ المحويت يؤكد أهمية وضع 
خطط إلعادة تأهيل مشاريع المياه خطط إلعادة تأهيل مشاريع المياه 

إب / سبأ
إب  ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة املحافظ عبدالواحد  أمس برئاس
ــني قيادات  ــيق ب ــالح آلية التنس ص
ــة والنيابة  ــلطة املحلية واألمني الس

وتقديم الخدمات ألبناء املحافظة.
ــذي  ال  - ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــؤون  ــل وزارة الداخلية لش ضم وكي
ــن  أم ــر  مدي ــطى  الوس ــق  املناط
ــظ  عبدالحاف ــواء  الل ــة  املحافظ
ــقاف وعدد من وكالء املحافظة  الس
ــرتة القادمة  ــة العمل خالل الف - آلي
واملهام الواجب القيام بها لتحريك 
ــني  املخل ــط  وضب ــات  النياب ــل  عم

باألمن واالستقرار .
ــة  الكفيل ــبل  الس إىل  ــرق  وتط
ــكاليات والصعوبات  بمعالجة اإلش
ــات،  النياب ــل  عم ــرتض  تع ــي  الت
والعمل عىل تنفيذ األوامر القضائية 

وتطبيق القانون خدمة للعدالة .
ــظ  املحاف ــن  ثّم ــاع  االجتم ويف 
ــات  ــم والنياب ــود املحاك ــالح جه ص
يف  ــة  باملحافظ ــة  األمني ــزة  واألجه
ــيخ  ــة قضايا املواطنني وترس معالج
ــني أفراد  ــاواة ب ــة واملس ــم العدال قي
ــن  األم ــىل  ع ــاظ  والحف ــع،  املجتم

والسكينة العامة.
ــة  نياب ــس  رئي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــتئناف القايض الدكتور مروان  االس

املحاقري .
كما تفقد محافظ إب عبدالواحد 
ــري العمل يف مرشوع  ــالح أمس س ص
ــل  تأهي ــادة  وإع ــة  وصيان ــم  ترمي
ــة  والداخلي ــية  الرئيس ــوارع  الش
بمدينة إب بتكلفة 250 مليون ريال 
بتمويل من صندوق صيانة الطرق .

واطلع املحافظ صالح ومعه وكيل 
ــل  ــب ووكي ــح حاج ــة صال املحافظ
ــق  املناط ــؤون  لش ــة  الداخلي وزارة 
الوسطى مدير أمن املحافظة اللواء 
ــبة  ــقاف عىل نس ــظ الس عبدالحاف
ــي  الت ــذة  املنف ــال  واألعم ــاز  اإلنج
شملت الردم والدك وسفلتة الحفر 

ــن واملنصوب والتي  يف منطقة املعاي
بلغت 55 يف املائة .

ووّجه املحافظ الجهات املنفذة يف 
الطرق والجسور ومكتب  ــة  مؤسس
ــتكمال  ــغال برسعة إنجاز واس األش
ــة وفق  ــات والصيان ــال الرتميم أعم
ــية قبل  املواصفات الفنية والهندس

بداية موسم األمطار .
ــرشوع  امل ــذا  ه ــذ  تنفي أن  ــد  وأك
ــاريع الخدمية يأتي  وغريه من املش
ــاء املحافظة  ــات أبن ــة متطلب لتلبي
ــاريع البنى التحتية وخطة  من مش
ــاريع  مش ــة  وصيان ــل  تأهي ــادة  إع

الطرق.

تواصل العمل في مشروع ترميم عدد من الشوارعتواصل العمل في مشروع ترميم عدد من الشوارع

مناقشة آلية التنسيق بين السلطة المحلية واألمنية والنيابة في إبمناقشة آلية التنسيق بين السلطة المحلية واألمنية والنيابة في إب

البيضاء/ سبأ
ــة  العام ــغال  األش ــر  وزي ــش  ناق
والطرق غالب مطلق أمس مع محافظ 
ــات  ــوري أولوي ــيل املنص ــاء ع البيض

املحافظة من مشاريع الطرق.
واستعرض اللقاء الذي ضم رئيس 
ــدوق صيانة الطرق  مجلس إدارة صن
ــر  ــماوي واملدي ــس الس ــدس أني املهن
ــة العامة للطرق  ــذي للمؤسس التنفي
ــم  حج ــن،  عزالدي ــب  لبي ــدس  املهن
ــدوق  ــا صن ــي رصده الت ــالت  التموي
ــق  لش أوىل  ــة  كدفع ــرق  الط ــة  صيان

وسفلتة وصيانة الطرق يف البيضاء.
وأكد وزير األشغال العامة والطرق 
ــة القادمة  ــام القليل ــيتم يف األي أنه س
ــق  ــاريع ش البدء بتنفيذ عدد من مش
ــرق بأكرث من 250 مليون  وصيانة الط
ــذ  تنفي ــا  يليه أوىل  ــة  كمرحل ــال  ري
ــة داخليا  ــاريع املمول ــري من املش الكث

وخارجيا.
ــاك  ــق أن هن ــر مطل ــح الوزي وأوض
ــم التوقيع عليها  تمويالت خارجية ت

ــيتم  س دوالر  ــون  ملي  750 إىل  ــل  تص
تخصيصها ملشاريع الطرق الرئيسة 
ــط املحافظات ببعضها ومن  التي ترب

ضمنها محافظة البيضاء.
ــدوق  وصن ــوزارة  ال أن  إىل  ــت  ولف
ــة  العام ــة  واملؤسس ــرق  الط ــة  صيان
يف  ــرق  الط ــبكة  ش ــتويل  س ــرق  للط
ــا  بعدم ــا  خاص ــا  اهتمام ــاء  البيض
تحولت خطوط السري من املحافظات 

الرشقية إىل العاصمة صنعاء عربها.
ــود  بجه ــغال  األش ــر  وزي ــاد  وأش
ــود  ــز صم ــاء يف تعزي ــظ البيض محاف
أبناء املحافظة الذين سطروا املالحم 
البطولية يف مواجهة تصعيد العدوان 

ومرتزقته.
ــظ البيضاء إىل  بدوره تطرق محاف
ــة وأولوياتها من  احتياجات املحافظ
ــتعداد  ــاريع الطرق ..مؤكدا االس مش

ــل أي عقبات قد تعرتض أعمال  لتذلي
ــة  ــية التابع ــة والهندس ــرق الفني الف

للمؤسسة العامة للطرق والجسور.
ــس  مجل ــس  رئي ــتعرض  اس ــا  فيم
ــة الطرق واملدير  ــدوق صيان إدارة صن
التنفيذي ملؤسسة الطرق والجسور، 
ــي يمولها الصندوق  أبرز األعمال الت
ــة حاليا يف البيضاء  وتنفذها املؤسس
وأبرزها صيانة طريق رداع - السوادية 
ــاء إضافة إىل  ــل مدينة البيض ومداخ

طريق قانية باملحافظة.
إىل  ــن  وعزالدي ــماوي  الس ــت  ولف
يف  ــة  املعني ــات  الجه ــاون  تع ــة  أهمي
ــة  ومؤسس ــدوق  صن ــع  م ــاء  البيض
ــة  مدروس ــة  خط ــداد  إع يف  ــرق  الط
وبرنامج عمل متكامل يتم عىل ضوئه 
وذات  ــة  الرضوري ــاريع  املش ــذ  تنفي

األولوية.
ــاعدة قيادة  ــتعداد ملس وأبديا االس
ــوارع الفرعية  ــح الش ــة يف فت املحافظ
ــا  تنظيمه ــدف  به رداع  ــة  مدين يف 

وحمايتها من البناء العشوائي.

وزير األشغال ومحافظ البيضاء يناقشان أولويات المحافظة من مشاريع الطرقوزير األشغال ومحافظ البيضاء يناقشان أولويات المحافظة من مشاريع الطرق
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ــبأ) إىل  ــة يف بيان تقلتة(س ــارت الرشك وأش
ــفينة  ــام بإحتجاز الس ــدوان ق ــف الع أن تحال
ــىل ترصيح من  ــم) التي حصلت ع ــن ري ( كوي
/٢٠١٨/١٢م   ١٢ ــخ  بتاري ــدة  املتح ــم  األم
ــفينة (كارب ديم)  ــذا الس ــم (٨٢٦٥٠) وك برق
ــة أيضاً عىل ترصيح من األمم املتحدة  الحاصل

رقم (٣١٢٨٦) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٤م.
ــات من قبل  ــذه املمارس ــان أن ه ــد البي وأك

ــاً لألمم  ــل تحدياً واضح ــف العدوان تمث تحال
ــدة وخطواتها يف إيقاف الحصار، ورفضاً  املتح
ــف ومرتزقته يف  ــه التحال ــزم ب ــا الت ــاً مل واضح
ــدة موانئها وكذا  ــص الحدي ــويد فيما يخ الس

سالمة تدفق السلع دون عراقيل.
ــاف  ــدة بإيق ــم املتح ــة األم ــت الرشك وطالب
ــات واإليضاح للعالم أن التحالف  هذه املمارس
ــرار مجلس  ــويد ويتحدى ق ــل اتفاق الس يعرق

األمن رقم ٢٤٥١.

ودعت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية 
ــات  ممارس ــض  ورف ــد  التندي إىل  ــة  والحقوقي
ــي وما  ــعب اليمن ــدوان بحق الش ــف الع تحال
ــي دمر  ــاة الت ــات الحي ــن مقوم ــم م ــى له تبق
العدوان أغلبها ودفع بأكرث من ١٨ مليوناً نحو 

حافة املجاعة.
كما أكدت رشكة النفط اليمنية أن استمرار 
ــفية سيؤدي إىل إيقاف  هذه املمارسات التعس

إمدادات النفط.

ــف  ــدة وتحال ــم املتح ــان األم ــل البي وحم
ــينجم  ــات الكارثية لذلك وما س العدوان التبع
ــفيات وخدمات املياه  عنه من توقف للمستش
ــراء عدم  ــن صناعة ج ــى م ــا تبق ــة وم والزراع
ــة  ــات الحيوي ــذه الجه ــداد ه ــىل إم ــدرة ع الق
ــفن  ــبب كرثة العراقيل لدخول الس بالوقود بس
ــار إىل التوقف عن  ــي دفعت بكثري من التج الت
ــىل  ــة ع ــادة الكلف ــة إىل زي ــترياد باإلضاف االس

املستهلك.

ذمار / سبأ
ــاع بمحافظة  ــش اجتم ناق
ــة  برئاس األول  ــس  أم ــار  ذم
ــني  حس ــد  محم ــظ  املحاف
ــات  احتياج ــديش،  املق
ــني  ووصاب ــة  عتم ــات  مديري
ــزيل ودور  ــاز املن ــادة الغ من م
الجهات ذات العالقة يف توفري 

الكميات للمديريات الثالث.
ــاع الذي حرضه  ويف االجتم
ــاس  عب ــة  املحافظ ــل  وكي
ــة  الهيئ ــاء  وأعض ــدي  العم
ــيل  املح ــس  للمجل ــة  اإلداري
ــة  ــد الحيجن ــة أحم باملحافظ
ــه  وعبدالل ــرصي  امل ــادق  وص
الفقيه .. أكد املحافظ املقديش 
ــات  احتياج ــري  توف ــة  أهمي
ــادة الغاز يف  ــن م ــني م املواطن
ــالث، ومعالجة  الث ــات  املديري

ــات  الكمي ــري  توف ــكاليات  إش
ــعار  باألس ــب  التالع ــع  ومن
ــادة  امل ــول  وص ــان  وضم

للمستفيدين.
ــار إىل أهمية التنسيق  وأش
ــادات  ــاز وقي ــأة الغ ــني منش ب
ــيل يف املديريات  املجلس املح
ــة  مضاعف ــىل  ع ــا  حاث  ..
ــات  الخدم ــري  لتوف ــود  الجه
ــية وضبط أي تالعب  األساس
ويف  ــني  املواطن ــات  باحتياج

مقدمتها الغاز املنزيل.
ــار مدراء مديريات  فيما أش
ــم ووصاب  ــده حات ــة عب عتم
ــف  املصن ــد  مجاه ــايل  الع
ــؤاد  ف ــافل  الس ــاب  ووص
ــاون  تع ــة  أهمي إىل  ــي  القديم
منشاة الغاز يف توفري الكميات 
املخصصة للمديريات الثالث.

ــع  الوض ــتعرضوا  واس
ــي  والخدم ــاني  اإلنس
ــة  الكثاف ذات  ــم  بمديرياته
السكانية املوزعة عىل أكرث من 
ــني  ــة بحاجة لتحس 182 عزل
ــتوى الخدمات األساسية  مس
ــدوان  الع ــل  ظ يف  ــا  خصوص

الحصار.
وكان مدير مكتب الصناعة 
العزي ومدير  والتجارة ناجي 
ــز  عبدالعزي ــاز  الغ ــأة  منش
ــا رشحا عن  ــد قدم ــد، ق الجني
ــاز  الغ ــادة  م ــع  توزي ــة  عملي
الكميات  ــري  ــة توف وآلي املنزيل 
ــة  ــات عتم ــة ملديري املخصص
ــبل  ووصابني والصعوبات وس

معالجتها.

مناقشة توفير احتياجات مديريات مناقشة توفير احتياجات مديريات 
عتمة ووصابين من الغاز المنزليعتمة ووصابين من الغاز المنزلي

مستشفى األمل بالحديدة يخصص إيراد يوم مستشفى األمل بالحديدة يخصص إيراد يوم 
من رسوم المعاينة لمركز عالج األوراممن رسوم المعاينة لمركز عالج األورام

هيئة الطيران المدني تختتم دورة في السكرتارية التنفيذيةهيئة الطيران المدني تختتم دورة في السكرتارية التنفيذية

الحديدة / سبأ 
ــوم  ــة الحديدة إيراد يوم من رس ــي بمحافظ ــفى األمل العرب ــت إدارة مستش خصص

املعاينة باملستشفى، دعما ملركز األمل لعالج األورام بهيئة مستشفى الثورة.
ــفى األمل  ــارس نور بمبادرة مستش ــالج األورام الدكتور ي ــر مركز األمل لع ــاد مدي وأش
ــة الوطنية  ــأبدأ عامي بخري" التي تنفذها املؤسس ــم املركز وتفاعله مع حملة " س يف دع

ملكافحة الرسطان لدعم مرىض الرسطان بمركز األمل، الذين يعانون ظروفا صعبة.
ــفيات الخاصة ورجال األعمال إىل تقديم الدعم واملساعدة للمركز  ودعا كافة املستش

الذي يرتدد عليه من ٦٠ إىل ٨٠ حالة يوميا معظمها من األرس األشد فقرا.

صنعاء / سبأ 
ــس األول الدورة  ــت بصنعاء أم اختتم
ــكرتارية التنفيذية وفقا  التدريبية يف الس
ــة العامة  ــا الهيئ ــودة نظمته ــري الج ملعاي
ــاون مع  ــاد بالتع ــي واألرص ــريان املدن للط

معهد الجودة والتطوير املهني.
ــي  الت ــدورة  ال يف  ــاركون  املش ــرف  تع
ــب  ــىل الجوان ــام، ع ــة أي ــتمرت خمس اس
ــكل عام  ــكرتارية بش املتصلة بأعمال الس
ــة  وصياغ ــداد  وإع ــجيل  والتس ــرز  والف
ــات والقرارات  ــارض وإصدار التعليمي املح

والتعاميم داخل وخارج الجهة.
ــاب11  إكس إىل  ــدورة  ال ــت  هدف ــا  كم
متدربا ومتدربة من موظفي الهيئة ووزارة 
ــكرتارية  ــة يف الس ــارات حديث ــل، مه النق

وإدارة املكاتب بأساليب حديثة.
ــكر لقيادة  ــن الش ــاركون ع ــرب املش وع
ــي واألرصاد  ــة للطريان املدن ــة العام الهيئ
ــوادر  ــل ك ــب وتأهي ــىل تدري ــا ع وحرصه
ــع  ــب م ــا يتواك ــا بم ــا ومهني ــة فني الهيئ
ــريان  ــال الط ــة يف مج ــورات الحديث التط

املدني.


