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الطريان السعودي يقصف يف  المتون ونهم والمصلوب وكتاف وصرواح والمزرق والشريجة

ارتفاع ضحايا غارة العدوان على سوق حيفان إلى ارتفاع ضحايا غارة العدوان على سوق حيفان إلى ٣٦٣٦ شهيدا وجريحا شهيدا وجريحا

ــنها طريان  ــارة التي ش ــا الغ ــة ضحاي ــت حصيل ارتفع
تحالف العدوان السعودي األمريكي عىل مديرية حيفان 
ــدة  ــى يف واح ــهيدا و 10 جرح ــز إىل 26 ش ــة تع بمحافظ
ــف العدوان  ــي يرتكبها تحال ــازر املروعة الت ــن أكرب املج م

السعودي األمريكي بحق املدنيني يف محافظة تعز.
ــأ) إن جهود جمع وإحصاء  وقال مصدر محيل لـ(سب
ــاع ضحايا  ــت ارتف ــا بين ــالء الضحاي ــع أش ــث وجم الجث
ــوق مفرق  ــعودي األمريكي عىل س ــدوان الس ــزرة الع مج

حيفان إىل 26 شهيدا بينهم نساء وأطفال.
ــالء جراء الغارة  ــريا إىل أن بعض الجثث تمزقت أش مش
ــل بعدما استهدف طريان  فيما احرتقت أخرى بشكل كام
ــة يف مفرق خدير  ــات النفطي ــا لبيع املشتق ــدوان سوق الع

بغارة عندما كان السوق مكتظا بالرواد.
ــالم  ــه عبد الس ــر عبدالل ــة خدي ــر مديري ــح مدي وأوض
ــا  الضحاي ــالء  وأش ــث  جث ــال  انتش ــة  عملي إن  ــان  عثم
ــريا إىل أن العديد من الجرحى نقلوا  ــت أمس، مش استكمل
إىل مستشفى الرتبة وآخرين تلقوا العالج يف مستشفيات 

مديرية خدير.
ــدف فجر أمس  ــعودي استه ــان طريان العدوان الس وك
ــان بغارة جوية بعد ساعات من  سوق مفرق مديرية حيف

التحليق فوق أكرث مديريات املحافظة.
وأدانت السلطة املحلية بتعز استمرار تحالف العدوان 
ــني يف ظل صمت  ــاب املجازر بحق املدني ــعودي بارتك الس
ــم  ــدويل واألم ــن ال ــس األم ــت مجل ــق، وطالب ــي مطب عامل
ــف العدوان  ــي يرتكبها تحال ــة الجرائم الت ــدة بإدان املتح

ــة دول العدوان يف  ــعودي والعمل عىل محاكمة أنظم الس
محاكم جرائم الحرب واإلبادة ضد اإلنسانية.

ــة والعربية  ــانية املحلي ــات اإلنس ــت املنظم ــا طالب كم
ــرف  ــز والتع ــة تع ــي إىل محافظ ــزول امليدان ــة الن والدولي
ــتهدفها طائرات  ــة األهداف التي تس ــن قرب عىل طبيع ع
ــتهدف أحياء  ــا تس ــا م ــي غالب ــعودي والت ــدوان الس الع
سكنية ومنازل وأسواق شعبية مرتبكة فيها أبشع الجرائم 

بحق املدنيني األبرياء.
ــعودي األمريكي ومرتزقته  ــل طريان العدوان الس وواص

خرق وقف إطالق النار يف عدة محافظات.
ــدوان الحربي  ــريان الع ــكري أن ط ــح مصدر عس وأوض
ــوف  ــة الج ــاء محافظ ــة يف سم ــق بكثاف ــيس حل والتجس
ــىل منطقة  ــارة ع ــون وغ ــة املت ــىل مديري ــني ع ــن غارت وش
ــاقية بمديرية املصلوب..مشرياً إىل أن مرتزقة العدوان  الس

ــون والغيل  ــة مديريات املت ــف األسلح ــوا بمختل استهدف
ــني  ــو لجنة التهدئة حس ــوا منزل عض ــوب وقصف واملصل

علوي مما أدى إىل استشهاد أحد أقاربه وإصابة آخر .
ــن أربع غارات عىل  ــدر أن طريان العدوان ش ــر املص وذك
ــف املرتزقة  ــم ، فيما قص ــة نه ــة بمديري ــة املجاوح منطق
ــة وبني بارق  ــق ملح ومبدع ــخ مناط ــة والصواري باملدفعي

ومناطق أخرى متفرقة باملديرية .

ــن طريان العدوان سبع غارات عىل مديرية رصواح  وش
ــق يف سماء املحافظة ، يف  ــة مأرب وواصل التحلي بمحافظ
ــداف املديرية بالقصف  ــاود املرتزقة استه ــت الذي ع الوق
الصاروخي واملدفعي ، واستشهدت امرأة وأطفالها الثالثة 

يف قصف ملرتزقة العدوان عىل قرى قبيلة آل جالل .
وحسب املصدر لقي عدد من املرتزقة مرصعهم وأصيب 
ــرون خالل كرس محاولة تقدم باتجاه هيالن يف رصواح  آخ

بمأرب .
ــدوان يف سماء  ــريان الع ــق ط ــدة حل ــة صع ويف محافظ
ــن ثالث  ــح لحاجز الصوت وش ــة مع فت ــات الغربي املديري
ــة املالحيط  ــارة عىل منطق ــىل مديرية كتاف وغ ــارات ع غ
بمديرية الظاهر ، كما شن ثالث غارات عىل منطقة املزرق 

بمديرية حرض محافظة حجة .
ــوا مواقع الجيش  ــاً إىل أن مرتزقة العدوان استهدف الفت
ــاون ،  ــف اله ــاب بقذائ ــة ذب ــة يف مديري ــان الشعبي واللج
وقصفوا باملدفعية مديرية مقبنة وفتحوا نريان أسلحتهم 
ــة يف منطقة املدرب بمديرية الوازعية يف حني شن  الرشاش
طريان العدوان غارة عىل منطقة صربة يف مديرية الراهدة.
ــارة عىل  ــن غ ــريان العدوان ش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة بمحافظة  ــة يف مديرية القبيط ــة حمالة الرشيج منطق
ــة  ــوف مرتزق ــى يف صف ــىل وجرح ــط قت ــا سق ــج ، فيم لح
ــدي الجيش واللجان الشعبية لهجوم  العدوان خالل تص

عىل موقع صباح بذي ناعم يف البيضاء .

استالم وتسليم بين مديري استالم وتسليم بين مديري 
التوجيه المعنوي السلف والخلفالتوجيه المعنوي السلف والخلف

صنعاء / سبا 
ــلحة  ــس يف دائرة التوجيه املعنوي للقوات املس جرى ام
ــليم بني املدير السلف العميد  إجراءات دور االستالم والتس
ــن عبدالله واملدير الخلف العميد  الركن / يحيى عبدالله ب

/ يحيى محمد املهدي وكذا تكريم املدير السلف للدائرة.
ــليم التي تمت بحضور  ــم االستالم والتس وخالل مراسي
الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد الركن رشف غالب 
ــليم برئاسة  لقمان ولجنة االرشاف عىل دور االستالم والتس
ــب والقطاعات  ــزان ورؤساء الشع ــد الركن حمدان ع العقي
ــه املعنوي  ــرة التوجي ــرب مدير دائ ــرة ع ــة بالدائ التخصصي
ــن الشكر والتقدير  ــد يحيى محمد املهدي ع الخلف العمي
ــأدواره الوطنية التي بذلها  ــلف .. مشيدا ب ملدير الدائرة الس

خالل فرتة عمله يف الحفاظ عىل ممتلكات الدائرة.
ــري خلف لخري سلف  ــد العميد املهدي انه سيكون خ واك
ــوي  ــل املعن ــه العم ــرة وادارة وتوجي ــادة الدائ ــل قي يف تحم
ــئولية  ــل جاهداً بروح املس ــلحة وانه سيعم ــوات املس يف الق
ــتوى إداء الدائرة وهيآت  والفريق الواحد عىل االرتقاء بمس

التوجيه املعنوي يف القوى واملناطق والوحدات العسكرية.
ــارك فيها  ــى كلمة ب ــلف قد الق ــرة الس ــر الدائ ــان مدي وك
ــئولية قيادة الدائرة  للمدير الخلف ثقة القيادة وتحمل مس
ــرتة العصيبة.. معرباً عن الشكر والتقدير لكل من  يف هذه الف

عمل وتعاون يف إنجاز مهام الدائرة خالل الفرتة املاضية.
ــر الدائرة  ــليم قام مدي ــام مراسم االستالم والتس ويف خت
ــلف ومنحه درع  ــم املدير الس ــى املهدي بتكري ــد يحي العمي

الدائرة وشهادة تقديرية.

وقفة احتجاجية لألطفال للمطالبة وقفة احتجاجية لألطفال للمطالبة 
بوقف العدوان ورفع الحصار بوقف العدوان ورفع الحصار 

صنعاء / سبأ
ــيق للمنظمات  ــت هيئة التنس نظم
ــة لرعاية حقوق  اليمنية غري الحكومي
ــة  احتجاجي ــة  وقف ــاء  بصنع ــل  الطف
ــدوان  الع ــف  بوق ــة  للمطالب ــال  لألطف

السعودي األمريكي وحصاره الجائر.
ــن الوقفة التي  ــادر ع ــد بيان ص وأك
ــف  ــر منظمة اليونيس ــت أمام مق أقيم
ــعار "أوفقوا حصار  ــة تحت ش للطفول
ــن " أن أطفال اليمن  وقتل أطفال اليم
ــوده التوتر  يعيشون يف وضع سيئ يس
ــبب  ــة العدوان الذي تس ــوت نتيج وامل
ــن ثالثة  ــة اكرث م ــاد وإصاب يف استشه
ــزوح اآلالف من األطفال  آالف طفل ون
ــن حرمانهم من كل  مع ارسهم فضال ع
مقومات الحياة جراء التدمري املمنهج 
ــار  ــذا الحص ــة وك ــى التحتي ــل البن لك
ــبب  ــىل اليمن و الذي تس ــروض ع املف
ــن األطفال املصابني  يف وجود اآلالف م
ــة أدت إىل وفاة الكثري  ــراض مختلف بأم
ــدواء و الرعاية  ــدام ال ــراء انع منهم ج

الصحية الالزمة .
ــال يف بيانهم رضوخ  واستنكر األطف
ــعودية  األمم املتحدة للضغوطات الس
ــدف وجودها يف الدفاع  وتخليها عن ه
ــانية  ــات اإلنس ــوق والحري ــن الحق ع
ــة  القائم ــن  م ــعودية  للس ــطبها  وش
ــوق األطفال يف  ــوداء ملنتهكي حق الس
ــع الدويل  ــت املجتم ــذا صم ــن وك اليم
ــن بواجباته  ــس األم ــام مجل وعدم قي
ــرف محايد يقوم بمعاقبة املجرمني  كط

وحماية حقوق اإلنسان .
ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــب  وطال
بالقيام بمسؤوليتهم  الدويل  واملجتمع 
ــدوان إليقاف  ــىل دول الع ــط ع بالضغ
ــن  ــىل اليم ــار ع ــع الحص ــرب ورف الح
ــيص الحقائق  ــق أممي لتق وإنزال فري
ــال  ــد أطف ــدوان ض ــم الع ــول جرائ ح

اليمن.
ــال املشاركون يف الوقفة  وسلم األطف
ــل املقيم  ــان إىل املمث ــن البي ــخة م نس

ملنظمة اليونيسف يف اليمن .

الصماد ومحافظ صنعاء يطلعان على التجهيزات الصماد ومحافظ صنعاء يطلعان على التجهيزات 
النهائية بجامعة النهائية بجامعة ٢١٢١ سبتمبر سبتمبر

صنعاء / سبأ
ــيايس ألنصار الله  اطلع رئيس املجلس الس
ــظ صنعاء حنني قطينة  صالح الصماد ومحاف
ــة لجامعة 21  ــزات النهائي ــىل التجهي ــس ع أم

سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية.
ــيايس أهمية هذا  ــس املجلس الس ــد رئي وأك
ــي الطبي وخاصة يف ظل ظروف  الرصح العلم
ــالد .. معتربا إنشاء  ــر بها الب ــدوان التي تم الع
ــد  ــة تأكي ــرب بمثاب ــة 21 سبتم ــاح جامع وافتت
ــىل صمود وعزيمة وإرصار اليمنيني  حقيقي ع

يف وجه العدوان الغاشم.
ــارك  ــن ساهم وبادر وش ــود كل م ــن جه وثم
ــي ويف طليعتهم  ــرصح العلم ــذا ال ــاز ه يف إنج
ــع 48 الطبي  ــة صنعاء ومجم قيادتي محافظ
ــريا إىل ما ستضيفه الجامعة  النموذجي .. مش
ــي الطبي يف  ــة يف املجال العلم ــن قفزة نوعي م

اليمن.
ــي  ــع 48 الطب ــام مجم ــر ع ــدم مدي ــا ق فيم
ــة الدكتور  ــرشوع الجامع ــي رئيس م النموذج
ــتوى اإلنجاز  ــي رشح عن مس ــارس عبداملغن ي
ــام  يف املعامل وقاعات املحارضات وكافة األقس
ــم العمل عليها  ــزات النهائية التي يت والتجهي

قبل إفتتاح الجامعة.
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــد رئي ــك تفق إىل ذل
ــتوى  مس ــاء  صنع ــظ  ومحاف ــه  الل ــار  ألنص
ــع 48  ــا مجم ــي يقدمه ــة الت ــات الطبي الخدم

ــف  ــى قص ــرىض وجرح ــي مل ــي النموذج الطب
ــىل  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ط

اليمن.
ــي رافقهما قائد  ــالل الزيارة الت واستمعا خ
ــيل بن عيل  ــن ع ــواء الرك ــاط الل ــوات اإلحتي ق
ــكرية الرابعة  ــة العس ــد املنطق ــي وقائ الجائف
ــي الحاكم، من املرىض والجرحى  عبدالله يحي
ــي يقدمها املجمع  ــات الت ــن الخدم إىل رشح ع
ــني لهم  ــام .. متمن ــة واالهتم ــتوى العناي ومس

الشفاء العاجل.
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــع  استم ــا  كم

ألنصار الله ومحافظ صنعاء من مدير املجمع 
ــن آلية  ــي إىل رشح ع ــارس عبداملغن ــور ي الدكت
ــم نقص اإلمكانات  ــال وعالج املرىض رغ استقب
ــي  ــات الت ــدوان والصعوب ــرار الع ــراء استم ج
ــبل الكفيلة  ــرتض سري العمل باملجمع والس تع

بالتغلب عليها.
ــيايس ألنصار  ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــتوى الخدمات التي يقدمها املجمع  الله بمس
ــذل  ــا إىل رضورة ب ــى .. الفت ــرىض والجرح للم
ــتوى  ــود يف سبيل تطوير مس ــن الجه مزيد م

الخدمات الطبية باملجمع .

أبناء مديرية السياني بإب أبناء مديرية السياني بإب 
يؤكدون وقوفهم صفا واحدا يؤكدون وقوفهم صفا واحدا 

في مواجهة العدوانفي مواجهة العدوان
إب ـ سبأ

ــة  بمحافظ ــياني  الس ــة  مديري ــاء  أبن ــد  أك
ــة العدوان  ــدا يف مواجه ــا واح ــم صف إب وقوفه

السعودي األمريكي الغاشم.
ــياني يف الوقفة  ــاء مديرية الس ــر أبن واستنك
ــام محيل  ــور أمني ع ــس بحض ــة أم االحتجاجي
ــة املتخاذلة  ــف املنظمات الدولي ــة، مواق املديري
ــام  الع ــا  وأمينه ــدة  املتح ــم  األم ــا  مقدمته ويف 
ــاء الشعب  ــق أبن ــدوان بح ــم الع ــة جرائ وتغطي

اليمني.
ــة بصمود أبناء  ــاد بيان صادر عن الوقف وأش
ــب اليمني وتالحمه يف وجه العدوان الذي  الشع
ارتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيني ودمر البنية 

التحتية واملمتلكات العامة والخاصة.
وأكد البيان وقوف أبناء مديرية السياني إىل 
ــان الشعبية ورفد  ــال الجيش واللج جانب أبط

املرابطني يف الجبهات بالرجال واملال.

دعم صندوق نظافة الحديدة دعم صندوق نظافة الحديدة 
بـ بـ ١٥٠١٥٠ مليون ريال مليون ريال

الحديدة ـ سبأ:
ــيل  املح ــس  للمجل ــة  اإلداري ــة  الهيئ ــرت  أق
ــا أمس برئاسة  ــة الحديدة يف اجتماعه ملحافظ
ــم صندوق  ــج دع ــد الهي ــن احم ــظ حس املحاف
ــون ريال  ــغ 150 ملي ــني بمبل ــة والتحس النظاف
ــة  التابع ــدات  املع ــالل  إح ــة  ملواجه ــك  وذل

للصندوق.
ــدراء مديريات  ــاع الذي حرضه م ويف االجتم
ــر  املدي ــرض  استع ــوك،  والح ــاء  واملين ــايل  الح
التنفيذي للصندوق عبداإلله االهدل األنشطة 
ــتوى  ــاء بمس ــدوق لالرتق ــا الصن ــي ينفذه الت

النظافة باملحافظة.

ــاد أحــــد أقــاربــه ــه ــش ــت ـــوف  واس ـــج ــة فـــي ال ــدئ ــه ــت ــو لــجــنــة ال ــض اســتــهــداف مــنــزل ع

ناعم وذي  ــالن  ــي تــســلــل فــي ه ــة  ــاول ــح أثــنــاء م ــة  ــزق ــرت ــم ال ــرع وجــــرح عــشــرات  ــص م

اختتام فعاليات دائرة التوجيه اختتام فعاليات دائرة التوجيه 
المعنوي للقوات المسلحةالمعنوي للقوات المسلحة

صنعاء ـ سبأ
ــزول امليداني الذي  ــت أمس فعاليات الن اختتم
ــلحة يف  نفذته دائرة التوجيه املعنوي للقوات املس

وحدات املنطقة العسكرية السابعة.
ــت  وألقي ــة  رمضاني ــيات  أمس ــت  أقيم ــث  حي
ــبي  ــادية ملنتس ــارضات ثقافية وتوعوية وإرش مح
ــة  ــة صاروخي ــواء 55 مدفعي ــدرع والل ــواء 30 م الل
ــاة واللواء 26  ــواء 117مش ــاه والل ــواء 139 مش والل
ــارت  ــة املشاة والتدريب الجبيل، أش مشاة ومدرس
ــلحة  إىل الدور الذي يضطلع به أبطال القوات املس
واألمن واللجان الشعبية يف الدفاع عن الوطن ضد 
ــم  قوى الرش والتحالف يف عدوانها الهمجي الغاش

عىل الشعب اليمني.
وتطرق املحارضون إىل طبيعة األوضاع الصعبة 
ــا البالد يف ظل الظروف  ــة التي تمر به واالستثنائي
التي فرضها العدوان وما تسبب به من تأثري مبارش 
ــتويات وما تتطلبه هذه األوضاع من  عىل كافة املس

تضافر للجهود ووحدة للصف للتغلب عليها.
ــىل رضورة تحيل املقاتلني  ــدد املحارضون ع وش
ــاء دوماً يف  ــي والبق ــكري الواع ــاط العس باالنضب
جاهزية عالية لصد وإفشال كافة األعمال العدائية 
ــن ووحدته  ــرار الوط ــن واستق ــتهدف أم ــي تس الت
وسلمه االجتماعي .. مؤكدين رضورة أن يستشعر 
ــة نحو  ــة والتاريخي ــؤوليتهم الوطني ــع ملس الجمي
ــالص كل يف مجال  ــد وإخ ــل بكل ج ــن والعم الوط
ــل الوطن باعتباره الغاية  عمله ومن موقعه من أج

التي يف سبيلها ترخص التضحيات.
ــني األبطال إىل الحفاظ  ودعا املتحدثون املقاتل
ــدم اإلنجرار وراء الشائعات  عىل وحدة الصف وع
ــدة وتماسك  ــد وح ــا املغرضون ض ــروج له ــي ي الت

وحدات القوات املسلحة واللجان الشعبية .
وأشادوا باألدوار البطولية التي جسدها أبطال 
ــان الشعبية وهم  ــن واللج ــلحة واألم ــوات املس الق
ــد قوى  ــن الوطن ض ــاع ع ــارك الدف ــون مع يخوض
ــدوان وأذنابه يف مختلف الجبهات والتي أثبتوا  الع
ــكري النوعي من  ــالتهم واحرتافهم العس فيها بس
ــائر فادحة يف  ــالل تكبيد العدوان ومرتزقته خس خ

األرواح والعتاد.

ــل الجهاد يف سبيل  وتطرق املحارضون إىل فض
ــىل الجميع ويف املقدمة  ــه والوطن وما ينبغي ع الل
أبطال القوات املسلحة واألمن تجاه حماية الوطن 
ــداء وحماية  ــد األع ــا دينيا لص ــد واجب ــذي يع وال
ــتعمرين ..  ــرض من دنس الغزاة واملس األرض والع
ــادة يف سبيل الله  ــل الشه ــني عظمة وفض موضح
ــة عالية  ــة كل مؤمن ومرتب ــي غاي ــن التي ه والوط

ينالها املخلصون املدافعون عن دينهم ووطنهم.
كما شددوا عىل رضورة تعميق مبدأ الوالء لله ثم 
للوطن والشعب وتوحيد الصف بني كافة منتسبي 
القوات املسلحة واألمن واللجان الشعبية واإلدراك 
التام أن العدو يرتبص بالجميع وال مجال للسماح 
ــر  ــي وتمري ــف الوطن ــق الص ــن بش ــداء الوط ألع

مخططاتهم التآمرية ضد اليمن ووحدته.
ــواب الذي  ــة األجر والث ــني املحارضون عظم وب
ــن خاصة  ــه والوط ــل الل ــون يف سبي ــه املرابط ينال
ــود والجهاد  ــهر الصم ــان الكريم ش ــهر رمض يف ش
ــا جنوده  ــد الله به ــي أي ــؤزرة الت ــارات امل واالنتص
ــى عدوان  ــن وطنهم ضد أعت ــني املدافعني ع املؤمن

همجي عرفه التاريخ.
ــادية كلمات  ــل الفعاليات التوعوية واإلرش تخل
ــن الشكر  ــاط عربوا فيها ع ــل القادة والضب ــن قب م

والتقدير للقيادة العليا عىل اهتمامها باملقاتلني.
وأكدت الكلمات استعدد املقاتلني لتنفيذ املهام 
ــن .. مشرية  ــدي لكل أعداء الوط ــة يف التص الوطني
إىل أن العدوان الذي صب جام حقده وغضبه عىل 
ــيئاً  ــلحة لم يحقق ش ــب اليمني وقواته املس الشع
ــان الشعبية  ــلحة واللج ــوات املس ــال الق وأن أبط
ــن تزعزهم  ــة ثابتون ول ــرشف والبطول ــع ال يف مواق
ــم  ــل زادته ــة ب ــدوان املكثف ــارات الع ــات وغ هجم
ــم وأن العدو  ــوة ويقينا بأن النرص حليفه ــاً وق بأس
ــه وأطماعه يف  ــن يحقق مآرب ــم ول ــرع الهزائ سيتج

يمن اإليمان والحكمة.
وألقيت خالل الفعاليات واألمسيات الرمضانية 
ــعرية عربت عن مستوى الروح املعنوية  قصائد ش
ــم  وحبه ــني  املقاتل ــوس  نف يف  ــق  العمي ــان  واإليم

لوطنهم.


