
 الثورة/
عقد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
ــس بصنعاء  ــع أم ــى رسي ــد يحي ــة العمي اليمني
مؤتمرا صحافيا استعرض فيه مجمل الخروقات 
ــدوان ومرتزقته منذ إعالن وقف  التي ارتكبها الع

إطالق النار وحتى مساء أمس.
ــالل األيام  ــهدنا خ ــع " ش ــد رسي ــال العمي وق
ــل  ــن قب ــا م ــكريا متوقع ــدا عس ــة تصعي املاضي
ــف الجبهات، حيث  ــة يف مختل ــدوان واملرتزق الع
استمرت خروقات العدوان يف محافظة الحديدة.
وأضاف " كل ذلك يؤكد عدم جدية العدوان يف 
ــاق عليه برعاية األمم املتحدة،  تنفيذ ما تم االتف
ــا ما علينا من التزامات  أما من جانبنا فقد نفذن
بخصوص إعادة االنتشار وكذلك التزمت قواتنا 
ــررة  ــات املتك ــم الخروق ــار رغ ــالق الن ــف إط بوق

واليومية.
ــالم وأن اتفاق  ــد أن " العدوان ال يريد الس وأك
ــة أثبتت  ــدة تجرب ــار يف الحدي ــالق الن ــف إط وق
مستوى استهتار العدو بالتفاهمات واالتفاقيات 
ورضبه عرض الحائط بكل ما يتم التوصل إليه".
ــع  ــة لجمي ــام املاضي ــدت األي ــد أك ــع" لق وتاب
ــة أن الحرص  ــاء الحديدة خاص ــني وألبن اليمني
عىل تحقيق السالم من جانبنا لم يؤد إال للمزيد 
ــدو، فالعدو له مخطط  من التصعيد من قبل الع

ــانا  ــتهدف اليمن أرضاً وإنس عدواني تآمري يس
ــوالت الحوار  ــعى من خالل ج ــايل فهو يس وبالت
ــه العدواني  ــد توجه ــة إىل تأكي ــل التهدئ ومراح
ــالم  ــق الس ــود تحق ــال أي جه ــه إفش ومحاوالت

للجميع.
ــايل خروقات  ــح العميد رسيع أن " إجم وأوض
ــالق النار يف  ــه التفاق وقف إط ــدوان ومرتزقت الع
ــار حتى  ــف إطالق الن ــالن وق ــذ إع ــدة من الحدي
ــني  ــت ب ــا تنوع ــت 1924خرق ــس بلغ ــاء أم مس
ــالق 79 صاروخا متنوعا وإطالق 1276قذيفة  إط
ــار  ــالق الن ــالل إط ــن خ ــا م ــة و 215خرق مدفعي
ــة  ــطة والخفيف ــلحة املتوس ــف األس ــن مختل م
ــتحداثات  ــم باس ــالل قيامه ــن خ ــا م و35 خرق
ــة, و 183خرقا من خالل القيام بتحركات  مختلف
ــزات و7 خروقات من خالل قيامهم بزحف  وتعزي
ــام الطريان  ــا بقي ــلل و122خرق ــاوالت تس و6مح
بشن غارتني ومواصلة التحليق للطريان الحربي 
ــلح واألباتيش  ــتطالع املس ــتطالعي واالس واالس

فوق أجواء الحديدة" .
ــدوان  الع ــات  خروق أن  إىل  ــع  رسي ــار  وأش
ومرتزقته خالل الـ7 أيام من العام الجديد بلغت 
ــل الطريان و3  ــا 47 خرقا من قب ــا منه 1122خرق
ــلل و109  ــات بقيام املرتزقة بمحاوالت تس خروق
ــلحة  ــة للنار من األس ــالق املرتزق ــات بإط خروق

ــطة والخفيفة و5 خروقات بقيام املرتزقة  املتوس
باستحداثات".

ــوات  الق ــم  ــمي باس الرس ــدث  املتح ــرض  وع
ــة  جوي ــورا  وص ــو  فيدي ــع  مقاط ــلحة  املس

ــدو ومرتزقته  ــل الع ــي من قب ــتهداف اليوم لالس
ــار الذي لحق  ــني ومزارعهم والدم ــازل املواطن ملن
ــة الحديدة  ــق بمحافظ ــن املناط ــدد م ــا يف ع به
ــلحة وتطرق إىل  ــواع القذائف واألس بمختلف أن

ــهداء والجرحى الذين سقطوا من املواطنني  الش
ــورا جوية  ــتعرض ص ــتهداف, كما اس بهذا االس

الستحداثات العدوان واملرتزقة.
ــدوان, قال  ــريان الع ــارات ط ــا يتصل بغ وفيم
ــدوان خالل  ــارات طريان الع ــد رسيع إن غ العمي
ــبعة األيام املاضية بلغت 162 غارة, منها  39  الس
ــىل باقم و7  ــاف والبقع و28 غارة ع ــارة عىل كت غ
ــىل كهالن بمحافظة  غارات عىل رازح وغارتان ع
صعدة و5 غارات عىل نهم و6 غارات عىل رصواح 
ــعف و11 غارة عىل برط  و3غارات عىل خب والش
ــوف و4 غارات  ــني بمحافظة الج ــام والخليف وح
عىل القفلة و31 غارة عىل حريان وحرض وميدي 
واملالحيط و8 غارات عىل املدافن و10غارات عىل 
ــة نجران  ــارات قبال ــي بهلول و6 غ ــنحان وبن س

وغارتان قبالة جيزان.
ــدو  للع ــة  الهجومي ــاوالت  للمح ــبة  وبالنس
ــبعة أيام املاضية  ــلل خالل الس ومحاوالت التس
ــاوالت الهجومية  ــع: بلغت املح قال العميد رسي

38 محاولة و12 محاولة تسلل.
ــلحة إىل  ــم القوات املس ــرق املتحدث باس وتط
ــبعة  ــا قواتنا خالل الس ــي نفذته ــات الت العملي
ــة قائال " إن قواتنا نفذت 73 عملية  األيام املاضي
ــبعة أيام املاضية، منها 40 عملية صد  خالل الس
وإفشال زحوفات ومحاوالت تسلل و10 عمليات 

ــة  ــارة و15 عملي ــات إغ ــي عملي ــة وثمان هجومي
نوعية يف مختلف الجبهات.

ــهد  ــف أن نش وقال العميد رسيع :" من املؤس
خالل فرتات التهدئة استمرارا للحصار والعدوان 
ــد كبري كما  ــاك تصعي ــعبنا اليمني, فهن ــىل ش ع
ــة, وقواتنا  ــن الجبهات القتالي ــا يف الكثري م أرشن
ــد بالتصعيد ولدينا خيارات عدة  تواجه التصعي
ــالم أولوية تفرض علينا  غري أن حرصنا عىل الس
ــود املبذولة  ــت أمام الجه ــد من الوق ــة املزي إتاح
ــة املخطط  ــعبنا اليمني حقيق ــدرك ش ــى ي وحت

الذي يستهدفه".
ــريا  ــا كب ــال إعالمي ــاك تضلي ــا إىل أن هن الفت
ــرش أخباره  ــه يف ن ــد علي ــدوان يعتم ــزال الع ال ي
ــعب اليمني أكرث  ــال" إن أبناء الش ــة، وق الدعائي
ــرشوع يف الدفاع  ــك بحقهم امل إرصاراً عىل التمس
ــن ضمن الحقوق  ــهم، وم عن أرضهم وعن أنفس
ــائل املناسبة  ــتخدام الوس ــعبنا اس املكفولة لش
ملقاومة الغزو األجنبي ورفض االحتالل, والقوات 
ــل تطوير القدرة  ــلحة تواصل العمل من أج املس
ــابقة فإن  ــا يف مؤتمرات س ــة, وكما أرشن الدفاعي
ــتدخل املعركة  ــات صاروخية جديدة س منظوم

وجاري العمل عىل تطوير أسلحة أخرى".
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املحويت /سبأ
نظمت قبائل مديرية جبل املحويت 
ــد  للتندي ــة  إحتجاجي ــة  وقف ــس  أم

باستمرار جرائم العدوان وخروقاته.
ــة التي  ــاركون يف الوقف ــب املش وطال
ــني  ــال املحافظة حس ــا وكي ــارك فيه ش
ــروان ومدير املديرية  عركاض وصادق ف
ــاء  والوجه ــائخ  واملش ــرم  الق ــد  محم
ــؤولو  االجتماعية ومس ــخصيات  والش
ــب  املكات ــدراء  وم ــة  املحلي ــلطة  الس
ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــة،  التنفيذي
ــوی  ق ــی  عل ــط  بالضغ ــدويل  ال ــن  األم

ــة  ــد بمحافظ ــف التصعي ــدوان لوق الع
ــاورات  ــزام باتفاق مش ــدة وااللت الحدي

السويد.
ــه الوطن  ــی ما يتعرض ل ــاروا إل وأش
ــذ  ــار من ــدوان وحص ــرات وع ــن مؤام م
ــني إىل أهمية تعزيز  ــة أعوام .. الفت أربع
الصمود والثبات والتصدي ملخططات 

وأهداف العدوان ومرتزقته.
ــتمرار دعم قبائل  ــدت الوقفة اس وأك
ــع  ــني يف مواق ــت للمرابط ــل املحوي جب
ــال لتطهري اليمن  البطولة باملال والرج

من الغزاة واملعتدين.

ــعد  س ــي  بن ــل  قبائ ــت  نظم ــا  كم
ــة  وقف ــس  أم ــت  املحوي ــة  بمحافظ
ــم العدوان  ــة للتنديد بجرائ احتجاجي

السعودي األمريكي وخروقاته.
ــم  ــات األم ــت كلم ــة طالب ويف الوقف
ــة بإدانة  ــات الحقوقي ــدة واملنظم املتح
ــاورات  ــاق مش ــدوان التف ــات الع خروق
ــدوان  الع ــف  لوق ــل  والتدخ ــويد  الس

والحصار علی اليمن.
ــان تحالف  ــاركون أن إمع ــد املش وأك
العدوان ومرتزقته يف جرائمهم لن يثني 
ــة الصمود  ــعب اليمني عن مواصل الش

والثبات وإفشال مخططات العدو.
ــعد تأييدها  ــددت قبائل بني س وج
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  ألبط
ــة  ــزة والكرام ــات الع ــني يف جبه املرابط
ــتمرار رفدهم باملال والرجال دفاعا  واس

عن اليمن وسالمة أراضيه.
ــة  ــل محافظ ــة وكي ــارك يف الوقف ش
ــان  ــم هيج ــد عبدالكري ــت محم املحوي
ــد املأمون  ــة محم ــيل املديري ــني مح وأم
وممثلو السلطة املحلية ومدراء املكاتب 
ــخصيات االجتماعية  ــة والش التنفيذي

والوجهاء والرتبويون.
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صنعاء/ سبأ
ــدس نبيل  ــة املهن ــاه والبيئ ــر املي ــث وزي بح
ــم املياه  ــق قس ــس مع منس ــر أم ــه الوزي عبدالل
ــة للصليب األحمر  ــة الدولي ــكان يف اللجن واإلس
ــني الوزارة  ــود، جوانب التعاون ب ــف بيتل بيري اي
ــاريع املياه والرصف  واللجنة يف مجال دعم مش

الصحي.
ــنوي املعد  ــر الس ــاء التقري ــتعرض اللق واس
ــاريع  املش ــن  واملتضم ــر  األحم ــب  الصلي ــن  م
ــالل العام  ــا اللجنة خ ــالت التي نفذته والتدخ

املايض بمجال املياه والرصف الصحي .
ــاريع  ــغ عدد املش ــر فقد بل ــب التقري وبحس
املنجزة واملمولة من الصليب خالل العام املايض 
ــاريع التي ما  ــا يف حني بلغ عدد املش 71 مرشوع

تزال قيد التنفيذ 29 مرشوعا.
ــب التدخالت التي  ــار التقرير إىل أن أغل وأش
ــن  ــد م ــملت العدي ــة ش ــة الدولي ــا اللجن نفذته
املحافظات.. مشيدا بالتعاون امللموس من قبل 
ــا يف تذليل الصعاب  ــة ودوره ــاه والبيئ وزارة املي
ــه وواجباته  ــن أداء مهام ــن الصليب م ــا يمك بم

اإلنسانية عىل أكمل وجه.
ــيق املشرتك بنب  وتطرق اللقاء إىل آلية التنس
الجانبني والسبل الكفيلة لتوسيع آفاق التعاون، 
وتم بهذا الخصوص اإلتفاق عىل تجديد مذكرة 

التفاهم بني الوزارة والصليب األحمر.
ــار وزير املياه والبيئة إىل الدور  ويف اللقاء أش
ــات الدولية  ــه املنظم ــوي الذي تضطلع ب الحي

ــل الظروف  ــن يف ظ ــب اليم ــوف إىل جان يف الوق
ــة  ــذه املرحل ــالل ه ــا خ ــر به ــي يم ــة الت الصعب
ــاالت التنموية  ــخري جوانب الدعم يف املج وتس
ــاه والرصف  ــا قطاع املي ــة ويف مقدمته والخدمي

الصحي .
ــة الدولية  ــر، اللجن ــدس الوزي ــب املهن وطال
ــم  ــع يف دع التوس ــرضورة  ــر ب ــب األحم للصلي
ــىل  ع ــز  والرتكي ــة  املائي ــالت  والتدخ ــاريع  املش
ــة الوزارة  ــا تضمنته خط ــب م ــات بحس األولوي

للعام الحايل.
بدوره أكد مسؤول الصليب األحمر، الحرص 
ــم الدعم  ــاون وتقدي ــاالت التع ــىل تطوير مج ع

الالزم ألنشطة وبرامج وزارة املياه والبيئة.
حرض اللقاء مهندس قسم املياه واإلسكان يف 

اللجنة سليم النواري .
ــة املهندس  ــر املياه والبيئ ــتعرض وزي كما اس
ــر اإلدارة  ــع وزي ــر أمس م ــه الوزي ــل عبدالل نبي
ــاريع املياه  ــيل القييس، مش ــيل بن ع ــة ع املحلي
والرصف الصحي املنفذة وكذا املشاريع الجاري 

تنفيذها يف محافظات الجمهورية.
كما استعرض اللقاء الذي ضم وزير الكهرباء 
ــة املهندس لطف الجرموزي ونائب وزير  والطاق
ــي  ــود الت ــي، الجه ــي املدان ــاء عبدالغن الكهرب
ــع يف خارطة املشاريع  تبذلها وزارة املياه للتوس
ــخري وتوجيه املشاريع املدعومة من  املائية وتس

قبل املانحني إىل محافظات الجمهورية.
ــة من قبل  ــج املتبع ــاء إىل الربام ــرق اللق وتط

ــاريع  للمش ــادل  الع ــع  التوزي ــأن  بش ــوزارة  ال
ــري أبرزها  ــد من املعاي ــا للعدي ــات وفق باملحافظ
ــنوية  ــط الس ــا للخط ــكانية ووفق ــة الس الكثاف

املرفوعة من املحافظات.
ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــد  أك ــاء  اللق ــالل  وخ
ــع  ــملت جمي ــذة ش ــاريع املنف ــة املش أن خارط

املحافظات يف مناطق الحرض والريف.
ــود والعمل  ــخري الجه ــة تس ــار إىل أهمي وأش
ــن تمويالت  ــتفادة القصوى م ــاركي لالس التش
ــوص أن الوزارة  ــذا الخص ــدا به ــني .. مؤك املانح
ــات للتعامل مع  ــات للمحافظ أعطت الصالحي
ــاريع املياه والرصف الصحي  املانحني لدعم مش

ضمن خطة الوزارة.
ــود التي  ــدس الوزير الجه ــتعرض املهن واس
ــة  ــتخدام الطاق ــال اس ــوزارة يف مج ــا ال قطعته
ــاريع  ــاه واملش ــاريع املي ــغيل مش ــة لتش البديل
ــوزارة لتعميم  ــه ال ــوم، وتوج ــى الي ــزة حت املنج

استخدامها يف محافظات الجمهورية.
ــاد وزير اإلدارة املحلية بجهود  من جانبه أش
ــة  النقي ــاه  املي ــري  توف ــىل  ع ــا  وحرصه ــوزارة  ال
يف  ــة  املحلي ــلطات  الس ــا  موجه ــني..  للمواطن
ــاه والجهود  ــاون مع وزارة املي ــات بالتع املحافظ
ــاه والرصف  ــاريع املي ــي تبذلها يف تنفيذ مش الت
ــني  ــام املهندس ــهيل مه ــة وتس ــي والبيئ الصح

التابعني للوزارة وهيئاتها.

وزير المياه يلتقي منسق قسم المياه واإلسكان باللجنة الدولية للصليب األحمروزير المياه يلتقي منسق قسم المياه واإلسكان باللجنة الدولية للصليب األحمر
صنعاء /سبأ

ــس الوزراء وزير  التقى نائب رئي
ــه  ــني عبدالل ــور حس ــة الدكت املالي
ــاالت  االتص ــر  وزي ــس  أم ــويل  مقب
ــفر  وتقنية املعلومات املهندس مس

النمري.
ــالل اللقاء الذي حرضه  جرى خ
ــني  واملختص ــوكالء  ال ــن  م ــدد  ع
بوزارتي املالية واالتصاالت مناقشة 
ــة بوزارة  ــن املواضيع املتعلق عدد م
ــاالت وموازنتها للعام الحايل  االتص
ومرشوع الربط الشبكي للوزارة مع 

قطاعات الدولة املختلفة.
ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك ــاء  اللق ويف 
ــة الحرص عىل  ــوزراء وزير املالي ال
ــذا  تنفي ــاالت  االتص وزارة  ــم  دع
ــية  السياس ــادة  القي ــات  لتوجيه
برضورة االهتمام بها باعتبارها من 
ــة لالقتصاد  ــوزارات الداعم ــم ال أه

الوطني.

ــاع االتصاالت  ــار إىل أن قط وأش
واالنرتنت اليوم يمثل أهم املشاريع 
االستثمارية لالقتصادات الناجحة 

واألكرث نموا عىل مستوى العالم.
وعرب الدكتور مقبويل عن ثقته يف 
ــوزارة وكادرها املؤهل  قدرة قيادة ال
ــاع  ــذا القط ــأداء ه ــاء ب ــىل االرتق ع
ــول  الوص يف  ــهام  واإلس ــوي  الحي

ــوض  ــتدامة والنه ــة املس إىل التنمي
ــة  ملواجه ــي  الوطن ــاد  باالقتص
ــا العدوان  ــي فرضه ــات الت التحدي

عىل بالدنا.
ــتكمال  اس رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــبكي  ــط الش ــرشوع الرب ــاز م وإنج
ــق  ــع كل مراف ــاالت م ــوزارة االتص ل
ــة  ــني بيئ ــة لتحس ــات الدول وقطاع

ــق  ــرادات وتدف ــة اإلي ــل وتنمي العم
ــة اآلنية  ــان الرقاب ــات وضم املعلوم

عىل اإليرادات والنفقات.
ــويل باعتماد  ووجه الدكتور مقب
ــاالت  ــوزارة االتص ــرة ل ــة املق املوازن
ونفقاتها التشغيلية بما يمكنها من 
ــة إليها عىل أكمل  أداء املهام املوكل

وجه.
من جانبه أشاد وزير االتصاالت 
ــل نائب  ــات بتفاع ــة املعلوم وتقني
ــع  ــة م ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال رئي
وزارة  ــص  تخ ــي  الت ــا  القضاي كل 
ــي  الت ــه  وتوجيهات ــاالت  االتص
ــن تنفيذ خطتها  ــتمكن الوزارة م س

للعام الحايل.
ــة  الخط ــاء  اللق ــر  أق ــك  ذل إىل 
ــبكي  ــة بمرشوع الربط الش الخاص
لوزارة االتصاالت مع كافة الجهات 
ــة  الخاص ــة  واملوازن ــة  الحكومي

باملرشوع.

الثورة/ نور الدين محمد
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــار  مستش ــد  تفق
ــس الثالثاء مرشوع  ــز الرتب، أم ــور عبدالعزي الدكت
ــاة وصمود" يف مؤسسة  "أنا يمني" ومعرض "مأس

الشعب االجتماعية للتنمية بصنعاء.
ــا اليمني التوعوي  ــرتب عىل مرشوع أن واطلع ال
ــيد الهوية الوطنية  ــة لتجس الذي أطلقته املؤسس

باإلضافة إىل معرض مأساة وصمود التشكييل.
ــيايس األعىل  ــس الس ــار املجل ــح مستش وأوض
ــم الصمود وقوة  ــورة" قائًال: عظي ــح لـ"الث يف ترصي
ــعب  ــذا الش ــز اإلرادة له ــه بتعزي ــار متوج االنتص
ــة  ــل قم ــخ يمث ــاق التاري ــذوره يف أعم ــارب بج الض
التحدي ملواجهة العدوان الذي أخطأ مرتني األوىل 
ــي والثانية ألنه يتجرب  ــعب اليمن لعدوانه عىل الش
ــاني  ويتكرب عىل الجذر التاريخي للمجتمع االنس
ــخ أنه أول  ــرو التاري ــاء ومفك ــهد له علم ــذي يش ال

مجتمع شهد الحضارة البرشية.
ــاة  ــرض "مأس ــول يف مع ــن نتج ــاف: ونح وأض
ــس اإلبداع والفن املتقدم الذي  وصمود" الذي يعك
ــوان الدال عىل  ــعب يعد العن ــة الش قدمته مؤسس
التفوق والتعبري الصادق عن املواطنة وآن األوان أن 

ترتجم األقوال إىل أفعال.

ــي تحمل  ــعب طاملا وه ــة الش ــال: ان مؤسس وق
ــعب  ــعب علينا العمل معاً يف صالح الش ــم الش اس
ومناهضة املرتزقة والعدوان الوقح والحصار املميت 
ــكيلية يف  ــي نؤكد عرب هذه اللوحات الفنية التش لك
معرض "مأساة وصمود" أن شعبنا لن يركع إال لله 
ــار األسد  ــوريا بش ــننترص كما انترص رئيس س وس
وعادوا إليه يتوسلون لفتح سفارتهم وأمريكا قررت 

سحب مرتزقها من الجنود يف سوريا.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشعب 
الدكتور أحمد الكبيس أن مرشوع أنا اليمني يهدف 

لتجسيد الهوية اليمنية وتعزيز روح التالحم لدى 
ــائل للعالم بصمود  ــع اليمني يف إيصال رس املجتم

اليمنيني يف مواجهة العدوان والحصار.
ــة  ــح وتعري ــرشوع يف فض ــة امل ــرق إىل أهمي وتط
ــية  ــل يف إطار الحرب النفس ــاعات التي تدخ اإلش
ــي تديرها قوى العدوان بهدف النيل من الهوية  الت

الوطنية.
ــالل الزيارة عبدالرحمن العلفي، املدير  رافقه خ
التنفيذي ملركز منارات للدراسات وأكرم باكر، مدير 

عام مؤسسة الشعب.

التشديد على ضرورة استكمال الربط الشبكي التشديد على ضرورة استكمال الربط الشبكي 
لالتصاالت مع جميع مرافق الدولةلالتصاالت مع جميع مرافق الدولة

المستشار الترب: العدوان أخطأ مرتين األولى لعدوانه على الشعب المستشار الترب: العدوان أخطأ مرتين األولى لعدوانه على الشعب 
اليمني والثانية ألنه يتجبر على الجذر التاريخي للمجتمع االنسانياليمني والثانية ألنه يتجبر على الجذر التاريخي للمجتمع االنساني

ــاحــة الــفــرصــة لــجــهــود الــســالم ــاحــة الــفــرصــة لــجــهــود الــســالمســريــع: لــديــنــا خــيــارات مــتــعــددة لكننا حــريــصــون عــلــى إت ســريــع: لــديــنــا خــيــارات مــتــعــددة لكننا حــريــصــون عــلــى إت

١٦٢١٦٢ غارة جوية شنها العدوان خالل األسبوع األول من  غارة جوية شنها العدوان خالل األسبوع األول من ٢٠١٩٢٠١٩

الحديدة / سبأ
زار مدير مكتب قائد املنطقة العسكرية 
ــي أمس،  ــارس املغرب ــة العقيد ي الخامس
ــه  ط ــور  الدكت ــة  حج ــة  محافظ ــل  وكي
ــن محاولة اغتيال  ــزي الذي نجا م الحم

األسبوع املايض.
ــىل الحالة  ــي ع ــد املغرب ــع العقي واطل
ــد تعرضه  ــل الحمزي بع ــة للوكي الصحي
ــفر  ــراء اعتداء غادر أس ــرية نارية ج ألع
ــهاد شقيقه عبدالله  عن إصابته واستش
ــات قائد املنطقة  الحمزي.. ناقال له تحي

ــف  يوس ــواء  الل ــة  الخامس ــكرية  العس
املداني وتمنياته له بالشفاء العاجل .

ــل الغادر  ــذا العم ــة ه ــن إدان ــرب ع وع
والجبان .. مؤكدا أنه سيتم إلقاء القبض 
عىل الجناة ومحاسبتهم لينالوا جزاءهم 

الرادع.
رافقه خالل الزيارة مدير االستخبارات 
باملنطقة العميد رياض بلذي ومستشار 
ــيخ  ــؤون القبائل الش ــة لش ــد املنطق قائ
ــة  محافظ ــل  ووكي ــي  الغرب ــك  عبداملل

الحديدة عبدالرحمن الجماعي.

العقيد ياسر المغربي يطلع على الحالة الصحية لوكيل محافظة حجةالعقيد ياسر المغربي يطلع على الحالة الصحية لوكيل محافظة حجة
صنعاء /سبأ

ــس ومعه  ــد ُعباد أم ــة حمود محم ــد أمني العاصم تفق
رئيس الغرفة التجارية باألمانة حسن الكبوس، سري العمل 

يف مرشوع ترميم وصيانة مدخل األمانة جهة الصباحة.
ــة ورئيس الغرفة التجارية ومعهما  واطلع أمني العاصم
ــدس  ــاريع املهن ــغال واملش ــاع األش ــاعد لقط ــل املس الوكي
ــرشوع  ــاز بامل ــتوى اإلنج ــىل مس ــي، ع ــم الحوث عبدالكري
ــفلتية اإلضافية،  ــال الطبقة االس ــغ %70 من أعم الذي بل
ــجري  ــردورات وتش ــطحية وب ــور س ــا يتضمنه من جس وم

املساحات املسطحة.
ــرشوع إىل إيضاح حول  ــتمعوا من القائمني عىل امل واس

سري العمل وفقاً للمواصفات واملقاييس املعتمدة, بإرشاف 
صندوق صيانة الطرق وقطاع األشغال باألمانة.. مشريين 
ــر  ــة يناي ــة نهاي ــة العاصم ــلم ألمان ــرشوع سيس إىل أن امل

الجاري.
ــدد أمني العاصمة عىل رضورة اإلرساع يف استكمال  وش
ــة من جهة  ــة العاصم ــة مدخل أمان ــم وصيان ــال ترمي أعم
ــلطة  ــاريع وخطط الس ــي ضمن مش ــذي يأت ــة ال الصباح

املحلية لتحسني وتطوير كافة مداخل األمانة.
ــزام  االلت رضورة  ــذة  املنف ــة  الجه ــىل  ع ــاد،  ُعب ــد  وأك
ــلميه يف املدة الزمنية املحددة  باملواصفات واملقاييس وتس

لتسهيل حركة السري.

أمين العاصمة يتفقد مشروع ترميم مدخل األمانة جهة الصباحةأمين العاصمة يتفقد مشروع ترميم مدخل األمانة جهة الصباحة
الثورة/معني محمد

قام أمس مدير عام مواجهة الكوارث 
ــه العقيد  ــي ومع ــن املدان ــد حس العقي
ــام العالقات  ــر ع ــي مدي ــد الرشاح خال
ــاع  الدف ــة  بمصلح ــه  والتوجي ــة  العام
ــي إىل مخيمات  ــي بالنزول امليدان املدن
ــة  مديري رضوان  ــة  بمنطق ــني  النازح

همدان يف محافظة صنعاء.
ــي  املدان ــع  اطل ــارة  الزي ــالل  وخ
ــاط الكوادر الطبية  والرشاحي عىل نش

الطوعية التي تقوم بإجراء الكشوفات 
ــاالت املرضية يف  ــة الطبية للح واملعاين

املخيم.
ــل  ــذي يعم ــي ال ــق الطب وكان الفري
بإرشاف مصلحة الدفاع املدني قد بارش 
ــبوع  ــم منذ مطلع االس ــه يف املخي مهام
ــة العديد من  ــرصم، وقد قام بمعالج املن
اإلصابات املرضية ونقل بعض الحاالت 

إىل مستشفى الرقه بمديرية همدان.
ــاع املدني  ــة الدف ــوم مصلح ــم تق ك
ــة  املعني ــات  الجه ــع  م ــل  بالتواص

ــاء الصحي  ــواد الغذائية وامل ــري امل بتوف
والفراشات واملالبس الشتوية للقاطنني 
ــني القادمني  من  ــم  ، من النازح يف املخي
ــة والحديدة  ــدة وحج ــات  صع محافظ

ونهم بمحافظة صنعاء.
ــي  املدن ــاع  الدف ــادة  قي ــوم  تق ــا  كم
ــي  الرتفيه ــم  للمخي ــررة  متك ــارات  بزي
ــال مخيم رضوان وتقديم  الخاص بأطف
ــائل  ــري وس ــم وتوف ــيس له ــم النف الدع
ــدي بالتعاون  التمهي ــه والتعليم  الرتفي

مع مؤسسات ومبادرات طوعية.
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