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األمناء / خاص :
شــهدت عدد من املحافظات املحررة تحليقًا مكثفًا لطائرات مسرية تابعة لجامعة 
الحويث، بعد يومني من هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي مبحافظة حرضموت عرب 

طائرتني مسريتني.
ففي يافع قالت مصادر محلية، إن الطريان املسري التابع لذراع إيران مل يتوقف طوال 

األيام املاضية ويحلق بصورة مكثفة يف سامء املنطقة.
وأكدت املصادر أن الطائرات تحلق يف ســامء مديريات يافــع ومرتفعاتها الجبلية 
وحني تقرتب من مواقع القوات الجنوبية ومعســكراتها يتم التعامل معها عرب مضادات 

الطريان.
أبني  محافظــة  ويف 
شــهدت املناطق الوسطى 
للطائرات  مكثفــًا  تحليقًا 
الحوثية يف سامء  املسرية 
والوضيع  وموديــة  لودر 
والوصول حتى الساحل إال 
أنها مل تنفذ عمليات طوال 

أيام تحليقها.
وقــال مواطنون إنهم 

يشاهدون الطائرات بصورة مستمرة طوال اليوم كام يسمع صوتها طوال الليل يف سامء 
املنطقة الوسطى والساحل.

ويف محافظة شــبوة متكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسرية يف سامء 
مدينة عتق أثناء محاولتها استهداف مطار املدينة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات دفاع شــبوة متكنت من إسقاط الطائرة عند اقرتابها 
من مطار عتق، مشرية أن الطائرة كانت تحاول استهداف املطار.

وتشهد مديريات محافظة شبوة تحليقًا لطائرات الحويث املسرية منذ أيام وخصوصًا 
املديريات املحاذية ملأرب والبيضاء.

إىل ذلك أعلنت القوات املشــرتكة إسقاط طائرة مســرية يف محور حيس بالساحل 
الغريب.

وقال إعالم ألوية العاملقة إن الدفاعات الجوية أسقطت مسرية حوثية يف حيس هي 
الثانية يف املحور خالل 48 ساعة.

ونرش رئيــس املركز اإلعالمي أللوية العاملقة الجنوبية الصحفي أصيل الســقلدي 
صورًا ملســريات حوثية وقعت بأيدي العاملقة وكتب: “ كم عدد الطائرات املسرية اإليرانية 

التي أرسلتها طهران للحوثيني؟”.
موضحًا “أخربوهم أننا قد أســقطنا املئات منها مبختلف األشــكال واألنواع، وأننا 

قادرون عىل إسقاط كل ما تبقى لديهم حال تحليقها يف سامء أي أرض نتواجد فيها”.
ويبدو أن تكثيف املليشيات الحوثية هجامتها بالطائرات املسرية واستهداف املنشآت 
االقتصادية بشــكل غري مســبوق يأيت تحديًا للمجتمع الدويل وقرارات األمم املتحدة ما 
جعل الكثري يطالبون مجلس القيادة باستئناف الحرب وإعالن إلغاء اتفاق الحديدة وبدء 

تحرير املدينة الهامة للجامعة الحوثية.

األمناء / خاص :
استدعت قيادات األلوية املنترشة عىل الرشيط الساحيل يف حرضموت، كافة قواتها 

وأنهت اإلجازات لبعض أفرادها.
وقالت مصادر إن اإلجراءات تأيت ضمن رفع الجاهزية القتالية.

ووفقا للمصادر فــإن التوجيهات طالبت بتعزيز الدفاعــات األرضية يف عدد من 
املناطق واملرتفعات القريبة من املكال والواصلة إىل وادي حرضموت.

وخالل األيام املاضية كثفت قيادة املنطقة العســكرية الثانية، ومقرها مدينة املكال، 
ســاحل حرضموت، من النزوالت امليدانية إىل معســكرات تابعة لها عىل طول الرشيط 

الساحيل باملحافظة املطلة عىل البحر العريب.
وقام اللواء ركن طيار فائز منصور التميمي وعدد من املســؤولني يف قيادة املنطقة 
العســكرية الثانية، بزيارات مكثفة إىل معســكرات بارشيد يف غرب املكال، ومعسكري 
األحقاف ولواء الريان بالجهة رشقًا، والقريبان من منشأة الضبة النفطية وحقول إنتاج 

النفط يف هضبة حرضموت.
ويف الزيــارات امليدانية أكد قائد املنطقة العســكرية الثانية أن قوات النخبة وألوية 
املنطقــة العســكرية الثانية هي حائط الصــد إلحباط أي مخططات تســتهدف األمن 

واالستقرار.
داعيا إىل عدم االنجرار خلف الدعايات املغرضة التي تهدف إىل شق الصف الحرضمي.

 

بعد اغتيالها.. احلوثيون ي�شّفون والد ال�شحفية ر�شا احلرازي

املتعاقدون من ذوي االحتياجات اخلا�شة بعدن ينا�شدون توظيفهم ر�شمًيا

األمناء/ خاص:
 كشــفت مصادر حقوقية، عن ضلوع 
مليشيا الحويث -الذراع اإليرانية يف اليمن- 
الحرازي،  الصحفية رشــا  والــد  بتصفية 
التي قتلت مع جنينهــا يف تفجري إرهايب 
استهدف ســيارة زوجها املصور الصحفي 
محمــود العتمي يف مدينــة عدن جنويب 

اليمن.
وأفادت شبكة “املليص اإلخبارية” نقال 
اختطفت  الحويث  بأن مليشيا  املصادر،  عن 
)والد  الحــرازي  حســني  عبدالله  خالــد 
الصحفية رشــا(، أثناء ما كان يف طريقه 

إىل مدينة تعز بهدف استخراج جواز سفر.
احتجــزت  املليشــيا  أن  وأوضحــت 
الحرازي، يف نقطة تفتيش مبدينة الحوبان 

رشقي مدينة تعز، ثم نقلته إىل سجن رسي تديره يف مدينة الصالح 
واحتجزته ملدة 14 يوما.

وذكــرت أن خالد الحرازي تعرض لحادث ســري يوم 8 أكتوبر، 
عندما كان الحوثيون ينقلونه إىل مكان آخر، وأصيب خالله بجروح 

خطرة، قبل أن يفارق الحياة بعد 11 يومًا.
ورجحت املصادر وقوف مليشــيا الحويث وراء تدبري الحادث، 

مشرية إىل أنها استخدمت دراجة نارية لنقله من معتقل إىل آخر.

وكان تفجري إرهايب بواســطة عبوة ناســفة زرعت  بسيارة 
الصحفــي محمود العتمي، قد أودى بحياة زوجته الصحفية رشــا 
الحرازي )ابنــة خالد الحرازي( وجنينها يف 9 نوفمرب 2021 املايض 

يف مدينة عدن.
وأكــد الصحفي العتمي، الذي نجا مــن عملية االغتيال، ضلوع 
مليشيا الحويث يف تفجري ســيارته، مؤكدا أن املليشيا كانت تبحث 
عن معلومات عنه كمحل ســكنه ونوع ورقم ســيارته قبل أيام من 

وقوع التفجري.

األمناء/منير مصطفى وقيصر ياسني:

نفذ عامل وعامالت متعاقدون مبركز ذوي االحتياجات 
الثالثاء، وقفة  الخاصة حركًيــا بالعاصمة عدن، صبــاح 
بذوي  الخــاص  القرار  بتنفيــذ  للمطالبــة  احتجاجيــة 
االحتياجات الخاصة والذي تضمن منحهم نســبة %5من 
توظيف املتعاقدين تنفيذا للامدة 18 من القرار رقم 60 لسنة 

1999 ملجلس الوزراء.
وطالب املحتجون بتنفيذ الفتوى التي صدرت لصالحهم 
وتحريكها كونها ال زالت حبيســة أدراج وزارة املالية تحت 
ذريعة اإلفراج عن التعزيز املايل الخاص بالفتوى الصادرة 
من قبل وزارة الخدمــة املدنية بتوظيفهم كونهم قد مىض 
عىل تعاقدهم أكرث من 20 عامــا ومل يتم توظيفهم حتى 

اللحظة.
وقال املحتجون: “نطالب - نحن املتعاقدين مبركز ذوي 
االحتياجات الخاصة - بوظائفنا التي تم اعتامدها من قبل 
وزارة الخدمة املدنية بفتوى املالية لعدد 44 متعاقًدا منذ عام 

2018 وكذلك معهد النور للمكفوفني لعدد 20 متعاقًدا«.
وقالت األخت عائشة أحمد نعامن أنعم، رئيسة أقسام 
التصاميــم والجــودة مبركز ذوي االحتياجــات الخاصة: 
“التحقت باملركز عــام 1992 وقمت بتدريــب العديد من 
املعاقني الشــباب والشــابات يف مهن متعددة ومنهم من 
يحمل الشــهادات الجامعية ولكن لألســف أقولها: مل يتم 
تثبيتنا بالعمل رغم الجهود املبذولــة من قبل مديرة املركز 

األخــت ليىل شــميلة، إال أن وزارة املالية ال تويل أي اهتامم 
بفئة املعاقني والذيــن هم يف أمسِّ الحاجة للدعم والرعاية، 
وأضف إىل ذلك قامت بحبس الفتوى يف أدراج مكاتبها تحت 

حجة التعزيز املايل”.
وحملت األخت عائشة وزارة املالية كامل املسؤولية عن 

هذا التالعب يف التثبيت واإلفراج عن التعزيز املايل.
وتضيف املعاقة نهلة ســعيد فضــل: “دخلت املركز منذ 
عام 93 وتم التعاقد معي عــام 2002 وحتى اآلن مل أحصل 
عىل التوظيف ولدي شهادة دبلوم متوسط من املعهد الفني 

وبينام راتبي ال يتعدى 30 ألف ريال”.
واختتم املحتجون وقفتهم مبناشدة إىل األخ اللواء القائد 
عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس املجلس الرئايس رئيس 
املجلس االنتقــايل - التدخل الرسيع إلنصاف هذه الرشيحة 

التي مىض عىل تعاقدهــا أكرث من 20 عاًمــا مبركز ذوي 
االحتياجات الخاصة ومل يتم توظيفهم.

الجدير ذكره أن وزير الخدمة املدنية األسبق نبيل حسن 
الفقيه وجه خطاًبا بتاريخ 2019/3/3 إىل وزير الشــؤون 
االجتامعية والعمــل يطالب برصد االعتــامدات املالية يف 
موازنة العــام 2019 وتثبيت عدد 44 متعاقدا باســتكامل 
لالســتحقاق  وفقا  الوظيفية  الدرجة  العتــامد  اإلجراءات 
القانوين ..وكذا رسالة أخرى من د. صادق حمود الجامعي 
نائب وزير الشــؤون االجتامعية والعمــل موجهة إىل األخ 
أحمد عبيد الفضيل وزير املالية األسبق بتاريخ 2019/4/18 
مفادها طلب رصــد اعتامدات مالية يف موازنة الوزارة لعام 
2019 ملواجهة تثبيت 44 درجة وظيفة متعاقد للمركز املهني 

لذوي االحتياجات الخاصة م/عدن.
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مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / متابعات:
قال وزير الصحة العامة بلبنان، 
الدكتور فراس األبيض، إن االرتفاع 
إيجابية  يتــم تســجيله يف  الذي 
فحــوص PCR يعكــس تفشــيا 
مجتمعيا واسعا للفريوس يعود إىل 
انتشار املتحور أوميكرون الرسيع، 
االحتفاالت  موســم  مــع  خاصة 

الجاري.
غالبية  أن  "األبيــض"  وأكــد 
لدى  تســجل  االيجابية  الحــاالت 
غــري امللقحــن "78 يف املئة من 
األخرية  الثالثة  األيام  يف  املصابن 
أن 79 يف  امللقحن"، كام  من غري 
املئة من اإلصابات ســجلت ملن هم 
دون خمسن ســنة، و38 يف املئة 
من الحــاالت االيجابيــة مل تظهر 
املصابن يف  أن عدد  عوارض، كام 

وضع حرج يف ازدياد.
أفريقيا  جنــوب  "يف  وأضاف: 

حيــث بــدأ انتشــار أوميكرون، 
احتاجوا  الذيــن  املرىض  عدد  كان 
احتاجوا  الذين  أقل من  لالستشفاء 
إىل ذلــك يف موجــات التفــي 
السابقة، أما يف لبنان فتبلغ نسبة 
املستشفيات 78  إشغال األرسة يف 

يف املئة".
الداخلية  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
التزمت تطبيــق تدابري صارمة، إال 
يكون  أال  البعض مصمم عــىل  أن 
وسالمة  ســالمته  عن  مســؤوال 

مجتمعه.

األمناء / وكاالت:
اإليرانية،  الدفــاع  وزارة  أعلنت 
صاروخ  إطــالق  فشــل  الجمعة، 
للفضاء يف مهمتــه املدارية، وفًقا 

لرويرتز.

وقــال متحدث باســم الوزارة 
إن الصــاروخ الــذي أطلقته إيران 
إىل الفضاء، فشــل يف وضع ثالثة 
أجهــزة بحثيــة يف املــدار؛ لعدم 
قدرة الصــاروخ عىل بلوغ الرسعة 

املطلوبة.

وأضــاف: "مــن أجــل وضع 
األمر  كان  املــدار،  يف  الحمولــة 
الصاروخ  أن تتجاوز رسعة  يتطلب 
7600 مرت يف الثانية.. نحن وصلنا 

إىل 7350".

األمناء / وكاالت:
قالت رئيســة الهيئة الفيدرالية 
املستهلك  حقوق  لحامية  الروسية 
املواطــن، روس بوتريب  ورفاهية 
نــادزور، آنا بوبوفــا، إن متحورة 

"أوميكرون" ستصل إىل روسيا ال 
محالة.

التعامــل  ودعــت إىل رضورة 
ال  ليك  معينة  بطريقة  املتحور  مع 
يتحمل نظام الرعاية الصحية أعباء 

صعبة للغاية.

وأشــارت بوبوفا إىل أن جميع 
مبتحــورة  املصابــن  املــرىض 
أفريقيا  جنــوب  يف  "أوميكرون" 
هم أشــخاص ليس لديهم مناعة، 
ُمرجعة ذلك إىل عدم تلقي األغلبية 

الساحقة للقاح يف هذا البلد.

األمناء /متابعات:
الدفاع اإلرسائيلية،  أعلنت وزارة 
يف بيــان لها، عــن توقيع صفقة 
عســكرية مع الحكومة األمريكية 

بقيمة تصل إىل ملياري دوالر.
وقال البيان، إن االتفاق أنهي مع 
الواليات املتحــدة لرشاء 12 طائرة 
هليكوبرت من طراز )يس.إتش-53 
كيه( من إنتاج رشكة لوكهيد مارتن 
وطائرتن للتزود بالوقود من طراز 

)كيه.يس-46( من إنتاج بوينج.

األمناء / وكاالت:
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة، أمس السبت، منع سفر 
مواطنيها غري املطعمن ضد كورونا للخارج اعتباًرا من 10 يناير 

الجاري.
وكانــت الهيئة الوطنية إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث 
والهيئــة العامة للطريان املدين يف اإلمارات، قد أعلنت يف أكتوبر 
املايض تحديث بروتوكول ســفر املواطنن للــدول التي تم منع 
الســفر إليها، وذلك بهــدف تعزيز اســرتاتيجية الدولة مبرحلة 
التعايف واالنفتاح التدريجي يف كافة القطاعات الحيوية والعودة 

إىل الحياة الطبيعية الجديدة.
وأوضح الربوتوكول أنه ســيتم الســامح بســفر املواطنن 

الحاصلن عىل الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19 املعتمدة.
باإلضافة إىل اســتمرار منع ســفر املواطنن غري الحاصلن 
عىل الجرعات الكاملة للقاح كورونا ويســتثنى من ذلك املهامت 
الرســمية، والحاالت املرضية وممن يتلقون العالج خارج الدولة، 
كذلك الحاالت اإلنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، برشط 

الحصول عىل املوافقة املسبقة من الجهات الرسمية.

األمناء / خاص:
كشفت مصادر تونســية، تطورات جديدة بشأن اعتقال نائب 

رئيس حركة النهضة رشف الدين البحريي.
وأوضحت املصادر، بــأن وزير الداخلية التونيس توفيق رشف 
الدين أصدر قرارين إدارين بوضع "البحريي" ومســؤول سابق 

تحت اإلقامة الجربية، بحسب ما أفادت "موزاييك أف إم".
وأكدت املصادر، أن قرار اإلقامة الجربية صدر بحق املســؤول 
السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحريي، مشددًة عىل أنه 
تم تنفيذ القرارين صباح اليوم الجمعة 31 ديسمرب 2021 ووضع 
البحريي والبلدي بنفس "املقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ 

قراريه.

األمناء / وكاالت:
أدى تدافع مواطنن عند مزار ديني يف الســاعات األوىل من 
العام الجديد بالهند، إىل مرصع ما ال يقل عن 12 شخًصا وإصابة 

13 آخرين.
وأكد مسؤول هندي أن عدد القتىل قد يكون أعىل، ألن الطريق 
إىل الرضيح عىل قمة التل كان مزدحاًم باملصلن الذين يحاولون 

القيام بالزيارة والصلوات املعتادة يف العام الجديد.

لبنان.. وزير �ل�سحة يك�سف �أ�سباب �لتف�سي �ل�سريع لـ )�أوميكرون(

�إير�ن تف�سل يف �إطالق �ساروخ �إىل �لف�ساء

رو�سيا: �أوميكرون �سي�سل ال حمالة

مبلياري دوالر.. �سفقة ع�سكرية �سخمة بني �إ�سر�ئيل و�أمريكا

�الإمار�ت متنع �سفر مو�طنيها غري 
�ملطعمني للخارج �عتباًر� من 10 يناير

تون�س.. و�سع قيادي �إخو�ين وم�سوؤول 
�سابق حتت �الإقامة �جلربية

�لهند.. م�سرع و�إ�سابة 25 
ا يف �حتفاالت 2022 �سخ�سً

بار�شيد واالأحقاف والريان.. النخبة احل�شرمية 
ت�شتدعي اأفرادها وترفع جاهزيتها


