
"الثورة" /
ــز املدنية  ــرية الخب تواصل مس
ــريها أمس  ــعبية الراجلة مس الش
ــا  بعدم ــدة  الحدي ــاء  مين ــوب  ص
ــرية أمس  ــاركون يف املس حط املش
ــي منصور  ــم  يف منطقة بن رحاله
ــة  الخارجي ــة  الحيم ــة  بمديري
ــري ثانية نحو  استعدادا لجولة س

امليناء الساحيل.
ــة يف  ــرية الراجل ــت املس وانطلق
ــن مديرية  ــي أمس م ــا الثان يومه
ــم  ــث أقي ــة حي ــة الخارجي الحيم
ــعبي يف مركز  مهرجان خطابي ش
ــي بالحيمة  ــور الزراع ــي منص بن
ــه  ــاركون  في ــد املش ــة أك الخارجي
ــم بالغايل والنفيس  عىل تضحيته
ــة  اليمني ــة  الكرام ــن  ع ــا  دفاع

والسيادة والحرية.
ويف الفعالية اكد وكيل محافظة 
صنعاء محمد أحمد الزبريي عىل 
ــن  ــائخ اليم ــاء ومش ــر وجه تقدي
ــاركون يف  ــدور الذي قام به املش لل
ــرية الراجلة التي ترفض  هذه املس
تركيع وتجويع الشعب اليمني وال 
الستنزاف ميناء ومدينة الحديدة 
التي تمثل ميناء إنسانيا للشعب 

اليمني .
وعرب مدير عام مديرية الحيمة 

ــر  ــى غوب ــالل يحي ــة ط الخارجي
ــائخ  عن تقديره وكافة أعيان ومش
ــود  للجه ــة  الخارجي ــة  الحيم
ــاركون  ــي يبذلها املش ــرية الت الكب
ــار العالم ملا  ــرية للفت أنظ يف املس
يعانيه الشعب اليمني من عدوان 
ــريا إىل  ــم وحصار جائر، مش غاش
ــرية الراجلة  ــذه املس ــالق ه أن انط
ــائر النرص  ــد عىل انطالق بش تأكي
ــعب  ــول للعالم بأن الش ــي تق والت
اليمني شعب عظيم ، فيما تحدث 
ــات الطالق  ــن ترتيب ــون ع املنظم
ــاعل من منطقة نقيل  مسرية مش

موسنة يف اطار الفعاليات املنظمة 
يف اطار هذه املسرية االنسانية.

ــرية  ــاركون يف املس وواصل املش
ــس حيث وصلوا  طريقهم ظهر ام
يف  وكان  ــه  مناخ ــة  مديري إىل 
ــائخ حراز  ــيخ مش ــتقبالهم ش اس
الشيخ عيل غالب مسعد امني عام 
ــلطة  ــس املحيل وقيادة الس املجل
ــائخ  ومش ــة  باملديري ــة  املحلي

ووجهاء املنطقة .
ــيخ صادق أبو شوارب  وأكد الش
ــعبي  الش ــل  التفاع ــة  ايجابي
ــرية  املس ــذه  ه يف  ــاركني  املش ــع  م

ــتقبال  ــريا إىل اس ــانية  مش االنس
ــعبية  والش ــمية  الرس ــات  الفعالي
ــاركني  يف بني مطر والحيمة  للمش
ــرية  ــم للمس ــذا ورفده ــراز وه وح

باملساعدات واملئات من الرجال .
ــاركني أوضح  ــن طبيعة املش وع
ــوارب أن املشاركني  ــيخ ابو ش الش
ــن الشباب  ترتاوح اعمارهم بني س
ــريا إىل  ــنة، مش ـــ 65 س ــوق الـ وف
ــاركون من جهد  ــه املش ــا يتحمل م
ــبيل توصيل رسالتهم  وتعب يف س
ــة  واملطالب ــم  العال إىل  ــانية  االنس
ــل دويل لوقف العدوان ورفع  بتدخ
ــات   ــدي ملخطط ــار والتص الحص
ــعودي احتالل ميناء  العدوان الس
ــان  الرشي ــد  يع ــذي  ال ــدة  الحدي
ــن لدخول البضائع  الرئييس لليم
ــة  واالغاثي ــة  الغذائي ــلع  والس

والدوائية.
ــم   العال ــرار يف  ــن االح ــل م وأم
االلتفاف إىل هذه املسرية والتعبري 
ــا  يحمله ــي  الت ــب  املطال ــن  ع
ــوا يف هذه  ــاركون الذي خرج املش
ــم  ــوا للعال ــاقة ليقول ــرية الش املس
ــة ال للتجويع  ــادة الجماعي ال لالب
ــدة  ــاء الحدي ــن مين ــندافع ع وس

بصدور عارية .
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"الثورة" /
فيما تواترت التقارير الدولية عن اقرار 
ــي  ــعودي االمارات ــدوان الس ــف الع تحال
ــرية خالل  ــكرية كب ــزات عس ــه له بتعرض
ــاحلية  عملياته االخرية يف الجبهات الس
ــبه الكامل لحشوده  بلغت حد االنهيار ش
ــائر التي كشف  أفصحت حصيلة الخس
ــة ثقيلة  ــس عن حصيل ــاب أم ــا النق عنه
ــجل دام يف الخسائر البرشية واملادية  وس
ــي كان  ــاحلية الت ــة الس ــدو يف الجبه للع
ــات  ــا امكاني ــد له ــدوان جن الع ــف  تحال
ــتية هائلة آمال احراز  ــكرية ولوجيس عس
ــجع االدارة االمريكية  انتصار ميداني يش
ــل"  كام ــم  "دع ــم  تقدي ــىل  ع ــدة  الجدي

للعدوان الهمجي عىل اليمن.
ــاحلية  الس ــة  الجبه ــآت  مفاج ــن  لك
ــا  م ــات  ــط وجبه الوس ــات  ــا جبه ومعه
ــدوان  ــف الع ــرشت تحال ــدود ح وراء الح
ــة  ــدق االزم ــي يف خن ــعودي االمارات الس
ــال  ــني املارش ــن جديد نازعة عنه نياش م
ــع  م ــا  اداره ــي  الت ــات  املباحث ــة  جول يف 
ــنطن "لدعم امريكي كامل" وال سيما  واش
ــدة  ــة الحدي ــالل مدين ــه الحت يف مخطط
ــض االخرية  ــد رف ــوي، بع ــا الحي ومينائه
ــدوان بهذا  ــم الع ــا عواص ــات قدمته طلب
ــر الدفاع  ــا وزي ــح عنه ــوص وأفص الخص
ــذي أعلن  ــس ال ــس ماتي ــي جيم االمريك
ــاق حلفائه يف الرشق  بصورة مبارشة إخف
ــا  ــن مكتفي ــىل اليم ــم ع ــط بحربه األوس
بتوجيه رسائل واضحة لعواصم العدوان 
ــورط أكرث يف  ــنطن يف الت ــدم رغبة واش بع
املستنقع اليمني وتأييدها  لحل سيايس 

تحت مظلة االمم املتحدة.
ــب تقارير دولية نرشت أحدها  وبحس
ــت" االمريكية فقد فشل  "الواشنطن بوس
ــكري السعودي االماراتي  التحالف العس
ــي  ــات الت ــار يف الجبه ــراز أي انتص بإح
ــكرية ومالية  ــات عس ــا امكاني ــد  له حش
ــة  الجنوبي ــات  الجبه يف  ــواء  س ــة  هائل
ــط  الوس ــات  جبه يف  أو  ــاحلية  والس
أن  ــدة  مؤك ــدود  الح وراء  ــا  م ــات  وجبه
ــار يبحث عن  ــعودي " ص ــف الس التحال

وسيلة "لحفظ ماء الوجه".
ــوات الجيش  ــتمر تقدم ق ويف حني اس
ــق  العم ــق  مناط يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــر دولية أخرى  ــفت تقاري ــعودي كش الس
ــعودي إىل تقديم  ــام الس ــن لجوء النظ ع
ــتانية  ــة الباكس ــة للحكوم ــروض مغري ع
ــوة  ــال ق ــىل ارس ــا ع ــت يف مواقفته افلح
ــن 5 أالف جندي إىل  ــة م ــكرية مكون عس
ــعودية  الس ــة  للمملك ــي  الجنوب ــد  الح
ــش واللجان  ــوات الجي ــد من تقدم ق للح
ــعودي،  ــق العمق الس ــعبية يف مناط الش
ــا الجيش  ــائر تكبده ــلة خس ــد سلس بع
ــعودي أفقدته السيطرة عىل  العائيل الس
العديد من خطوطه االمامية وتحصيناته  

وال سيما يف جبهتي عسري وجيزان.
ــكرية  ــفت املصادر العس ــا كش ومحلي
ــائر  ــن حصيلة خس ــي ع ــش اليمن للجي
ثقيلة تكبدها تحالف العدوان  السعودي 
االماراتي يف الجبهات الساحلية تصدرها 
ــكريني امليدانيني  ارتفاع عدد القادة العس
ــن قتلوا أو  ــة الرتب الرفيعة الذي من حمل
ــاحل إىل نحو  51  ــوا يف معارك الس جرح

ــكريا فضال عن مرصع  384 من  قائدا عس
ــب  ــارك وجميعهم بحس ــه  يف املع مرتزقت
املصدر العسكري سقطوا يف معارك الردع 
ــي خاضها أبطال الجيش واللجان  يف  الت
ــكر  ــة بجبل النار ومعس ــة املحيط املنطق
خالد بن الوليد بمديرية املخا الساحلية 

بمحافظة تعز خالل األيام املاضية.
ــة تضمنت  ــائر الثقيل ــة الخس حصيل
ــن مجندي  ــو  1029 م ــة نح ــا  اصاب ايض
ــم  وجميعه ــة  واملرتزق ــدوان  الع ــب  كتائ
ــي  ــردع الت ــارك ال ــروح يف مع ــوا بج اصيب
ــان  واللج ــش  الجي ــال  ابط ــا  خاضه
ــم  517  ــة بينه ــذه الجبه ــعبية يف ه الش
ــوا تباعا  ــة ونقل ــات  بالغ ــوا إلصاب تعرض
ــدن لتلقي  ــة ع ــفيات محافظ إىل مستش

العالج.
ــك أرس  ــة كذل ــت الحصيل ــا تضمن كم
 10 ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق
ــن تمكنها  ــن املرتزقة فضال ع مجندين م
ــكرية خالل  من تدمري 27 آلية وعربة عس
ــدوان يف  ــد االخرية للع ــات التصعي عملي

جبهة املخا الساحلية.
وجاء ذلك فيما استمر أبطال الجيش 
واللجان الشعبية والوحدات املتخصصة 
ــي  ــي واملدفع ــناد الصاروخ ــوة االس يف ق
ــيما يف  ــات القتال وال س ــدم يف جبه بالتق
ــأرب والجوف وميدي وجبهات  جبهات م
ــي كانت أمس مرسحا  ما وراء الحدود الت
ــكرية نوعية أفلحت يف صد  لعمليات عس
ــدوان واملرتزقة  ــدة لجحافل الع زحوف ع
ــة يف االرواح  ــائر فادح ــدة إياهم خس مكب

والعتاد.
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إب / سبأ
اطلع محافظ  إب عبدالواحد صالح أمس عىل سري العمل 

بجامعة إب وأوضاعها والصعوبات التي تواجهها.
ــىل املركز  ــة إب بحصولها ع ــالح جامع ــأ املحافظ ص وهن
ــتوى الجمهورية يف املسابقة العلمية الخاصة  األول عىل مس
ــوم والتكنولوجيا يف  ــنان التي نفذتها جامعة العل بطب األس
العاصمة صنعاء بمشاركة كليات طب األسنان يف الجامعات 

الحكومية والخاصة منتصف أبريل الجاري.
ــا تقدمه  ــة ذات أهمية مل ــل مكان ــة إب تحت ــد أن جامع وأك
ــالة سامية يف بناء اإلنسان وتأهيله عىل أسس علمية بما  رس
ــريا إىل أن الجامعة ستظل محل  يخدم التنمية املحلية .. مش
اعتزاز الجميع لدورها الريادي وبما تمتلكه من كوادر مؤهلة 

يف مختلف التخصصات .
ــاوز  ــود لتج ــر الجه ــظ إب إىل رضورة تضاف ــت محاف ولف

ــة التعليمية  ــاط للعملي ــدر إحب ــل مص ــي تمث ــات الت العقب
وللسكينة العامة يف عاصمة السياحة والسالم.

ــارق املنصوب  ــور ط ــة إب الدكت ــس جامع ــن رئي ــا ثم فيم
ــاندتها للعملية  ــارة قيادة املحافظة للجامعة ودورها ومس زي

التعليمية وتذليل الصعوبات أمامها.
وأكد أن جامعة إب ستعمل من أجل أداء رسالتها السامية 
ــي  ــب الوطن ــف والواج ــالمي الحني ــن اإلس ــم الدي ــا لقي وفق

واألخالقي الذي يحتم عليها ذلك.
ــؤون  ــة للش ــس الجامع ــب رئي ــارة نائ ــالل الزي ــه خ رافق
ــور عبدالله الفالحي ونائب رئيس الجامعة  األكاديمية الدكت
ــني عام الجامعة  ــة الدكتور محمد النزييل وأم ــؤون الطلب لش
ــز والدوائر وعدد  ــقاف وعمداء الكليات واملراك عبدامللك الس

من القيادات األكاديمية واإلدارية.

الثورة/إبراهيم األشموري
ــة  الصح وزارة  ــل  وكي ــى  التق
ــب  ــاع الط ــكان لقط ــة والس العام
العالجي الدكتور/ نارص العرجيل 
ــاء كال من  ــس الخميس بصنع أم
ــس  ــت رئي ــندر في ــيد / الكس الس
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن بعث
األحمر باليمن والسيدة/ هيجي 
ــم التأهيل  ــر قس ــن مدي ماجنوس

الحركي بالصليب األحمر.
ــث إمكانية  ــاء لبح ــرس اللق وك
ــز  ملرك ــة  الدولي ــة  اللجن ــم  دع
األطراف بصنعاء كونه الوحيد يف 

اليمن.
ــل العرجيل أن مركز  وأكد الوكي
األطراف يقدم خدماته لعدد كبري 
ــعب اليمني، مشريا  من أبناء الش
ــتقبل 1800حالة  إىل أن املركز يس
ــق  مناط ــف  مختل ــن  م ــوم  الي يف 
الجمهورية ويؤدي دورا حيويا يف 
ــم االمكانيات  ــة املرىض رغ معالج
ــا حاليا  ــي يعانيه ــحيحة الت الش
ــة  الحالي ــداث  األح ــبب  بس
ــار  والحص ــدوان  الع ــات  وتداعي

الشامل املفروض عىل البالد.
ــدور  بال ــل  الوكي األخ  ــاد  وأش

ــة  لجن ــه  تلعب ــذي  ال ــاني  اإلنس
ــب األحمر الدولية وخاصة  الصلي
ــاع الصحي الذي يعد من  يف القط
ــرا  ــة تأث ــات الحيوي ــرث القطاع أك

بالعدوان والحصار وتداعياتهما.
ــس بعثة  ــدى رئي ــن جهته أب م
ــن  اليم يف  ــر  األحم ــب  الصلي
ــة الدولية لدعم  ــتعداد املنظم اس
ــم  ــيع الدع ــراف وتوس ــز األط مرك
ــريا إىل  ــرتة الحالية، مش خالل الف
أن فريقاً من القيادة العليا للجنة  
ــيقوم  الدولية للصليب األحمر س
ــة بزيارة  ــابيع القادم ــالل األس خ
ــىل االحتياجات  اليمن لالطالع ع
الطارئة للقطاع الصحي يف اليمن 

ــه يف هذا  ــا يمكن تقديم ومعرفة م
الجانب .

ــقاف  ــور احمد  الس وكان الدكت
رئيس مركز األطراف قد استعرض 
سري األداء يف املركز واالحتياجات 
ــأنها تعزيز  ــن ش ــي م ــة الت الالزم
ــا يمكنه من  وتطوير خدماته وبم
ــرىض  للم ــا   تقديمه ــتمرارية  اس
ــل  ــم يف ظ ــد أعداده ــن تتزاي الذي
ــذ أكرث من  ــل من ــدوان املتواص الع

عامني.
ــارس  ــور ي ــاء الدكت ــرض اللق ح
ــي لربنامج  ــؤول ميدان العماد مس

التأهيل الحركي يف اليمن.

المحافظ صالح يتفقد أوضاع جامعة إب ويؤكد المحافظ صالح يتفقد أوضاع جامعة إب ويؤكد 
على رسالتها السامية في تنمية المجتمععلى رسالتها السامية في تنمية المجتمع

ريمة - سبأ 
ــالب وطالبات  ــو وط ــم معلم  نظ
ــالد  ب ــة  بمديري ــو  22ماي ــة  مدرس
ــة  وقف ــة  ريم ــة  بمحافظ ــام  الطع
ــتمرار  باس ــد  للتندي ــة  احتجاجي
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

ــعب  الش ــروض  املف ــار  والحص
اليمني.

الوقفة  ــاركون يف  ــتنكر املش واس
ــا  ــي يرتكبه ــازر الت ــم واملج الجرائ
تحالف العدوان بحق أبناء الشعب 

اليمني.

ــع  املجتم ــاركون  املش ــب  وطال
ــئولياته والعمل  الدويل بتحمل مس
ــدوان ورفع الحصار  عىل إيقاف الع
ــق يف الجرائم التي ارتكبها  والتحقي
ــعب  الش ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال

اليمني منذ بداية العدوان.

ريمة..ريمة..وقفة بمدرسة وقفة بمدرسة ٢٢٢٢مايو في مديرية بالد مايو في مديرية بالد 
الطعام تندد باستمرار العدوانالطعام تندد باستمرار العدوان

وكيل الصحة يبحث مع رئيس بعثة الصليب وكيل الصحة يبحث مع رئيس بعثة الصليب 
األحمر الدولية دعم مركز األطراف بصنعاءاألحمر الدولية دعم مركز األطراف بصنعاء

الثورة/ حمدي دوبلة
ــذرت منظمة األمم املتحدة مجددا أمس الخميس من  ح
مغبة اقدام ما يسمى "التحالف العربي" بقيادة السعودية 
ــف تقرير دويل  ــا كش ــاء الحديدة فيم ــتهداف مين ــىل اس ع
جديد ما آل إليه الوضع االنساني من سوء بالغ مع تصاعد 
ــبة  ــاء الحديدة ومع بلوغ نس ــتهداف مين ــث عن اس الحدي
ــانية عاجلة  ــاعدات انس ــكان الذين يحتاجون إىل مس الس

نحو %60 أي ما يعادل الـ17 مليون نسمة.
ــن جيمي  ــدة يف اليم ــم املتح ــم لألم ــق املقي ــال املنس وق

ــس يف العاصمة  ــد أم ــي عق ــر صحف ــك يف مؤتم ماكغولدري
ــايس الطعام  ــأن ميناء الحديدة رشيان أس االردنية عمان ب
ــيجعل  ــتهدافه أو إغالقه س ــكان املدنيني وأن اس ودعم الس

%80 من سكان اليمن أمام خطر املجاعة.
ــانية إىل اجتماع املانحني  ــؤون االنس ــار منسق الش واش
ــأن األمم املتحدة  ــل يف جنيف مؤكدا ب ــبوع املقب املقرر االس
ــات  احتياج ــع  م ــل  للتعام دوالر  ــار  ملي  2.1 إىل  ــاج  تحت

األشخاص األكرث حاجة للمساعدة.
ودعا املسؤول الدويل إىل توفري التمويل الالزم للعمليات 

ــري %20 فقط حتى األن  ــريا إىل توف ــانية يف اليمن مش االنس
من الدعم الالزم ملواجهة هذه االحتياجات امللحة.

إىل ذلك حذر تقرير صادر عن مجموعة االزمات الدولية 
ــك أن يصبح أكرث سوءا مع تهديدات  من أن الوضع عىل وش

قصف ميناء الحديدة.
ــىل ميناء الحديدة وبالتايل  ــال التقرير بأن الهجوم ع وق
ــاملة وزيادة  ــيؤدي إىل تفاقم تحدي املجاعة الش اغالقه س
أن  إىل  ــريا  ــة مش الحيوي ــأة  املنش ــذه  به ــة  الالحق االرضار 
ــون مطولة  ــة التي يرجح أن تك ــانية للمعرك ــر االنس املخاط

ظاهرة وواضحة للعيان.
ــا التحالف يف  ــي يردده ــر يف املربرات الت ــكك التقري وش
ــتهداف املتمثلة يف  ــال أن ذريعة االس ــاء وق ــتهداف املين اس

وقف تدفق األسلحة تبدو موضع تساؤل .
ــاء الحديدة  ــه ال بديل عن مين ــال التقرير الدويل بأن وق
ــى التحتية  ــرايف أو البن ــزات املوقع الجغ ــواء بمعايري مي س

املتوفرة فيه.
ــادي املبادرة  ــمى حكومة ه وانتقد التقرير رفض ما تس

األخرية ملبعوث األمم املتحدة للسالم.

تحذيرات دولية متزايدة من المخاطر الكارثية الستهداف ميناء الحديدةتحذيرات دولية متزايدة من المخاطر الكارثية الستهداف ميناء الحديدة

ــفىل "حصن  ــة الس  أعلنت قبائل عزلة الجرش
ــول" بمديرية  ــر والحجنا والحس ــد وذي منك قدي
ــري العام يف  ــار، النف ــة ذم ــس بمحافظ ــة عن ميفع
مواجهة العدوان والرد عىل جرائمه وتصعيده عىل 

الساحل الغربي.
ــة يف لقاء قبيل التأكيد  وجدد أبناء عزلة الجرش
ــعبية  ــىل وقوفهم ودعمهم للجيش واللجان الش ع
ــاع عن  ــرشف للدف ــزة وال ــات الع ــف جبه يف مختل

الوطن وأمنه واستقراره.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــتمرار  اس ــتنكروا  واس
ــع الجرائم واملجازر بحق  األمريكي يف ارتكاب أبش
ــة عىل الساحل  ــعب اليمني والهجمة الرشس الش
الغربي للبالد.. مؤكدين استعدادهم رفد الجبهات 
ــوى العدوان  ــاد ملواجهة ق ــال والعت ــال وامل بالرج

والغزاة واملعتدين.
ــئولياته  ــدويل بتحمل مس ــوا املجتمع ال وطالب
ــعب  ــانية واألخالقية إزاء ما يتعرض له الش اإلنس
ــآته وبناه  ــدوان وحصار وتدمري ملنش ــن من ع اليم
ــع  ورف ــدوان  الع ــاف  إيق ــىل  ع ــل  والعم ــة  التحتي

الحصار.
ــدويل املخزي  ــة بالصمت ال ــدد أبناء الجرش ون
ــن جرائم  ــعب اليمني م ــرض له الش ــاه ما يتع تج
ــراف  واألع ــم  القي كل  ــع  م ــاىف  تتن ــادة  إب ــرب  وح

واملواثيق والقانون الدويل اإلنساني.
اىل ذلك توجهت دفعة جديدة من أبناء مديرية 
ــاحل  ــة الس ــران إىل جبه ــة عم ــودة محافظ الس
ــدوان  ــة الع ــدة ملواجه ــة الحدي ــي بمحافظ الغرب

السعودي األمريكي والتصدي للغزاة واملحتلني.
ــاء املديرية  ــذي نظمه أبن ــيل ال ــاء القب ويف اللق
ــة العليا محمد  ــة الثوري ــاد رئيس اللجن أمس أش

ــباقني يف  ــودة الس عيل الحوثي بمواقف أبناء الس
ــم ..  ــة العدوان الغاش ــن الوطن ومواجه ــاع ع الدف
ــبيل الوطن  منوها بالتضحيات التي قدموها يف س

والدفاع عن سيادته واستقالله .
ــا هو إال  ــال م ــوم لألبط ــا الي ــال " إن توديعن وق
ــودة ووقوفهم إىل  ــاء الس ــتمرار لتضحيات أبن اس
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــن والجي ــب الوط جان

مواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية".
ــن قوات فلن  ــد م ــاف "إن العدو مهما حش وأض
يجني سوى الخرسان والهزيمة ألنه يواجه شعباً 
ــة قضيته ونحن اليوم يف العام  قوياً بإيمانه وعدال
الثالث للعدوان الذي لم يحقق سوى قتل األطفال 
والنساء وتدمري البنية التحتية للشعب اليمني ".

ــا بصمود  ــة الثورية العلي ــس اللجن ــاد رئي وأش
ــة  ــعبية يف مواجه ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــان  ــش واللج ــي أن الجي ــال " يكف ــدوان .. وق الع
ــف معه أغلب  ــعبية صمدوا أمام عدوان تحال الش

ــكري إال أنه  ــه وعتاده العس ــم بامكانيات دول العال
ــعباً أحرق أسطورته العسكرية بل وحقق  واجه ش

انتصارات يف جميع الجبهات ".
ــتطاع  ــل اس ــب ب ــذا فحس ــس ه ــاف " ولي وأض
ــتية  ــلحته البالس الجيش اليمني أن يطور من أس
ــار الذي  ــار رغم الحص ــدون طي ــج طائرات ب وينت
ــىل جميع  ــدوان املتغطرس ع ــه تحالف الع يفرض

منافذ البالد وموارده االقتصادية ".
ــاركون يف اللقاء القبيل استعداهم  فيما أكد املش
رفد الجبهات باملال والرجال واستمرارهم يف النفري 

العام يف مواجهة الغزاة واملعتدين.
ــتنكروا صمت املجتمع الدويل إزاء الجرائم  واس
ــعودية  ــا تحالف العدوان بقيادة الس التي يرتكبه
ــتمراره يف فرض  ــي واس ــعب اليمن ــق أبناء الش بح

حصار خانق عىل 25 مليون يمني.

قبائل الجرشة السفلى بذمار تعلن النفير العام في مواجهة العدوان قبائل الجرشة السفلى بذمار تعلن النفير العام في مواجهة العدوان 
وأبناء  السودة بعمران يرفدون جبهة الساحل الغربيوأبناء  السودة بعمران يرفدون جبهة الساحل الغربي

"مسيرة الخبز " تحط رحالها في الحيمة وتنظيم "مسيرة الخبز " تحط رحالها في الحيمة وتنظيم 
مسيرة مشاعل ليلية في نقيل موسنةمسيرة مشاعل ليلية في نقيل موسنة

الثورة /
ــرصع وإصابة العرشات من  ــكرية ميدانية م أكدت مصادر عس
ــعودي األمريكي أمس لدى صد قوات الجيش  مرتزقة العدوان الس
ــدوان واملرتزقة  ــلة لكتائب الع ــة زحف فاش ــان أمس محاول واللج
ــريان  تحالف  ــوي من ط ــندت بغطاء ج ــوف أس ــة الج يف محافظ

العدوان.
ــش واللجان  ــي أن قوات الجي ــكري ميدان ــح مصدر عس وأوض
صدت أمس زحفا شنه مرتزقة العدوان السعودي من ثالثة محاور 
ــة ملديرية املتون وتخللته  ــاه منطقة مزوية واألطراف الرشقي باتج
ــريا إىل أن من  ــائر كبرية يف األرواح والعتاد مش ــارك أوقعت خس مع
ــث عدد من  ــرار مخلفني وراءهم جث ــة الذوا بالف ــى من املرتزق تبق

قتالهم فضال عن تركهم كمية من األسلحة والذخائر.
ــاً  ــد املصدر أن أبطال الجيش واللجان غنموا دبابة ورشاش وأك

متوسطاً عيار 23 ملم، من مخلفات املرتزقة الذين الذوا بالفرار.
ــارات  ــلة غ ــعودي سلس ــدوان الس ــف الع ــريان تحال ــن ط وش
إسنادية عىل هذه املناطق غري أنها فشلت يف إسناد زحف املرتزقة 

الذين تكبدوا خسائر كبرية.
ــعودي يف  ودكت مدفعية الجيش تجمعات ملرتزقة العدوان الس
مبنى املجمع الحكومي باملتون ومنطقة الخنجر محققة إصابات 
ــش واللجان  ــية تابعة للجي ــدة هندس ــا تمكنت وح ــارشة، فيم مب
ــعبية من استهداف عربة لنقل الجند بتفجريها بعبوة ناسفة  الش
ــن كانوا عىل  ــا أدى إىل احرتاقها ومرصع م ــوب م ــة املصل يف منطق

متنها.
ــات الرشيط الحدودي عاودت القوة املدفعية للجيش  ويف جبه
ــعبية أمس عملياتها  النوعية واستهدفت بالقذائف  واللجان الش
ــة إصابات  ــعودي محقق ــات ملرتزقة العدوان الس ــة  تجمع الثقيل
ــمايل  ــقاط مرتزق ش مبارشة، فيما تمكنت وحدات القناصة من إس

صحراء ميدي.

ــد امليداني يف صفوف  ــرصع القائ ــكرية بم وأفادت مصادر عس
ــدي" وعدد من مرافقيه يف كمني  ــة املدعو عبداملنعم الحاش املرتزق
محكم للجيش واللجان يف أحد املواقع التي طهرها أبطال الجيش 

واللجان يف جبهة ميدي بمحافظة حجة.
ــعبية أمس  ــات تعز صدت قوات الجيش واللجان الش ويف جبه
ــعودي باتجاه مديرية  ــلة ملرتزقة العدوان الس محاولة زحف فاش
ــريان العدوان  ــن ط ــوي كثيف م ــناد ج ــنها املرتزقة بإس ــوزع ش م

السعودي اإلماراتي.
ــروا خالل صد  ــش واللجان دم ــكري إن الجي ــال مصدر عس وق
ــريا إىل  ــكرية ورصعوا طاقمها، مش ــة ثالث آليات عس هذه املحاول
ــن خالل محاولته إسناد الزحف  ــعودي ش أن طريان العدوان الس
ــتهدف  ــن املديرية، فيما اس ــاء متفرقة م ــارات عىل أنح ــي غ ثمان
أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس بقذائف املدفعية تجمعات 

ــز محققني  ــاحلية بمحافظة تع ــوزع الس ــة م ــة يف مديري للمرتزق
إصابات مبارشة.

وجاء ذلك فيما استمرت املعارك بني الجيش واللجان الشعبية 
ــيا مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي يف األحياء الرشقية  ومليش

ملدينة تعز بصورة متقطعة.
ــريان الجيش  ــة بن ــرصع 3 مرتزق ــكرية م ــادر عس ــدت مص وأك

واللجان يف منطقتي كالبة والشمايس.
ــش واللجان  ــرت قوات الجي ــن فجر أمس دم ــت مبكر م ويف وق
ــف العدوان  ــب تحال ــة لكتائ ــكرية مدرع ــات عس ــعبية  3 آلي الش
ــعودي واملرتزقة ورصعت طاقمها وذلك خالل صدها محاولة  الس
زحف فاشلة باتجاه مديرية موزع بالضواحي الغربية ملدينة تعز.

ــكرية مرصع اثنني من  ــبوة أكدت املصادر العس ويف محافظة ش
املرتزقة بنريان الجيش واللجان الشعبية يف مديرية عسيالن.

مصرع عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان مصرع عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان 
زحوف المرتزقة في الجوف وتعززحوف المرتزقة في الجوف وتعز
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فتح مظاريف لتنفيذ خمسة مشاريع مياه بمديريتي فتح مظاريف لتنفيذ خمسة مشاريع مياه بمديريتي 
همدان وبني حشيش بتمويل اليونيسفهمدان وبني حشيش بتمويل اليونيسف

صنعاء/ سبأ
جرى بمؤسسة العطاء لإلغاثة والتنمية أمس فتح مظاريف العطاءات 
ــدان وبني  ــي بمديريتي هم ــاه وإصحاح بيئ ــاريع مي ــة مش لتنفيذ خمس

حشيش بتمويل من منظمة اليونيسف.
ــة عبد الغني  ــل أول وزارة املياه والبيئ ــد وكي ــح املظاريف أك ــب فت وعق
ــالن مناقصة  ــاء لإلغاثة والتنمية يف إع ــة العط ــد أهمية دور مؤسس محم
ــني  ــام الجهات الحكومية واملتنافس ــف وتحليل العروض أم وفتح املظاري

واملانحني باعتبار هذه الخطوة ألول مرة تجري ملؤسسة إغاثية.
ــار إىل أن تنفيذ مشاريع مياه بمديريتي همدان وبني حشيش من  وأش
قبل مؤسسة العطاء لإلغاثة والتنمية يف ظل الظروف التي تمر بها البالد 
خطوة إيجابية تلبي احتياجات املواطنني من مشاريع البنية التحتية يف 

املياه كونها تعرضت لالستهداف من قبل طريان العدوان.
ــاء وتلبية  ــة العط ــذو مؤسس ــي إىل ح ــع املدن ــات املجتم ــا منظم ودع
ــاه والخدمات  ــة يف قطاع املي ــاريع وخاص ــني من املش ــات املواطن احتياج

وغريها.
ــة توفيق أحمد  ــة والتنمي ــاء لإلغاث ــة العط ــا أوضح رئيس مؤسس فيم
ــة بهمدان  ــني أن مرشوع املياه واإلصحاح البيئي الذي تنفذه املؤسس حس
وبني حشيش بتمويل اليونيسيف يهدف إلنشاء وتركيب وإعادة صيانة 

وتأهيل خمسة مشاريع مياه ريفية لسكان خمس مناطق باملديريتني.
وأشار إىل أن عدد املتقدمني لتنفيذ تلك املشاريع 60 مقاوال.

ــف  ــج املياه واإلصحاح البيئي باليونيس ــاد ضابط برنام من جانبه أش
ــاء لإلغاثة  ــة العط ــا مؤسس ــي تنتهجه ــفافية الت ــعدي بالش ــعد الس اس
ــاريع بحضور  ــة من خالل تحليل العطاءات املتقدمة لتنفيذ املش والتنمي

رسمي.. الفتا إىل أن هذا يعزز من الثقة بني املانحني واملنظمات املحلية.
ــة والعمل عيل  ــؤون االجتماعي ــل وزارة الش ــح املظاريف وكي حرض فت
صالح عبدالله ومدير عام مياه الريف بصنعاء عبد الخالق رشهان ونائب 

رئيس املؤسسة العامة للمياه مروان الحرازي.


