
جيزان :
ــان دكت تجمعات  ــة الجيش واللج ● مدفعي
ــمال  ــع املعزاب وش ــلمان  يف موق ــب بن س لكتائ

موقع جوبح
نجران :

ــعبية  ● قصف مدفعي للجيش واللجان الش
ــع  ــعوديني يف موق ــود الس ــات الجن ــىل تجمع ع

الضبعة

تعز :
ــاة  "حم ــم  تنظي يف  ــادي  القي ــة  إصاب  ●
ــد برصاص  ــل العب ــي نبي ــدة" االرهاب العقي

الجيش واللجان يف منطقة الكدحة
ــة املكلفة  ــع أعضاء اللجن ــرصع جمي ● م
ــن يف باب  ــدوان املجندي ــة الع ــم مرتزق برتقي

املندب بحادث مروري يف ظروف غامضة
ــة العدوان  ــات ملرتزق ــتهداف تجمع ● اس
السعودي يف مدرسة الفاروق بعدما حولوها 
مرتزقة العدوان إىل ثكنات عسكرية بمنطقة 

الجحملية بعدد من قذائف املدفعية
ــت آلية  ــش واللجان اعطب ــريان الجي ● ن
ــة العدوان غرب منطقة العمري  تابعة ملرتزق

يف مديرية ذباب
ــا  ــة من صواريخ الكاتيوش ● إطالق صلي
عىل تجمعات املنافقني باملفاليس يف حيفان

يف  ــني  املنافق ــات  لتجمع ــتهداف  اس  ●
الصلو بعدد من القذائف املدفعية

مارب :
ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع ● قص
ــدرة بمديرية  ــة وتحصيناتهم يف املخ املرتزق

رصواح
ــة من  ــت بصلي ــة دك ــوة الصاروخي ● الق
ــدوان  الع ــة   مرتزق ــا  الكاتيوش ــخ  صواري

السعودي يف معسكر ماس
ــعودي  ●مرصع 4 من مرتزقة العدوان الس

االماراتي يف وادي نوع بمديرية رصواح
الجوف :

ــدوان بنريان  ــة الع ــن مرتزق ــرصع 4 م ● م
ــواق بمديرية  ــان يف وادي ش ــش واللج الجي

الغيل
ــة  ــوف املرتزق ــادي يف صف القي ــرصع  ●م
ــعوري)  ــعيد احمدالعمراني (الش الرائد س

يف جبهة حام بنريان الجيش واللجان
ــرت  دم ــان  واللج ــش  الجي ــة  ●صاروخي
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــة  دباب ــه  موج ــاروخ  بص
ــكرية يف جل  ــت آلية عس ــعودي واعطب الس

عنربة .
ــن املرتزقة كانوا  ــرصع وإصابة عدد م ●م
ــتهدافها من قبل  ــاء اس ــة أثن ــوار الدباب بج
ــش واللجان بصاروخ موجه يف مديرية  الجي

املتون
ــوم مباغت عىل مواقع املرتزقة رشق  ●هج
ــن القتىل  ــدد م ــقوط ع ــون وس ــة املت مديري

والجرحى يف صفوفهم
ــكرية ملرتزقة العدوان يف  ●تدمري آلية عس

وادي سدبا بمديرية املتون
لحج :

ــة العدوان  ــات ملرتزق ــتهداف تجمع ● اس
ــوداء بمنطقة كرش  ــعودي يف التبة الس الس

بعدد من القذائف املدفعية
حجة :

ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع ● قص
ــمايل صحراء  ــعودي ش ملرتزقة العدوان الس

ميدي

مارب :
● طريان العدوان السعودي االماراتي 
ــيخ  ــارات منزل الش ــتهدف بثالث  غ اس

ناجي بن عيل الزايدي برصواح
حجة :

ــدوان  الع ــريان  ط ــنها  ش ــارة  غ  20  ●
ــي  مديريت ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس

حرض وميدي
● طريان العدوان السعودي األمريكي 

شن غارتني عىل فج حرض  
صعدة :

ــة اثنني يف  ــل و إصاب ــهاد طف ● استش
منطقة العند بمديرية سحار إثر انفجار 
ــات الذخائر  ــن مخلف ــر م ــم متفج جس
ــي ألقاها  ــا الت ــة دولي ــة املحرم العنقودي

تحالف العدوان عىل صعدة
● طريان العدوان السعودي األمريكي  

شن غارة عىل مديرية الظاهر
ــيارة  ــن غارة عىل س ● طريان العدو ش
ــو جبارة  بمديرية  ــن يف وادي آل أب مواط

كتاف
● قصف صاروخي سعودي يستهدف  

منطقة آل الشيخ  بمديرية منَبه
نجران :

● طريان  العدوان السعودي اإلماراتي 
األمريكي شن غارة عىل وادي ثعلبة
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صنعاء / سبأ
 هنأ وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله، وزير 
ــبة  ــان إيف لودريان، بمناس ــا ج ــة جمهورية فرنس خارجي

ذكرى 14 يوليو العيد الوطني لبالده.
ــار وزير الخارجية يف تهنئته إىل أن الثورة الفرنسية  وأش
ــىل العدالة  ــي تؤكد ع ــم النبيلة الت ــري من القي ــت الكث حمل
ــان والعمل عىل  ــع الظلم عن اإلنس ــاواة والحرية ورف واملس

نرش هذه القيم يف كل أرجاء املعمورة .
ــاوز كل تلك القيم  ــن ما حدث يف اليمن قد تج ــال " لك وق
ــلط املال الخليجي وسطوته والخداع  ــبب تس واملبادئ بس
ــارس 2015  ــذ 26 م ــي ومن ــعب اليمن ــوم، فالش ــم الي يف عال
ــامل، أدى إىل  ــم وحصار ش ــكري غاش يتعرض لعدوان عس
خلق أسوأ كارثة إنسانية يف العالم ويف املقابل يتفرج العالم 
ــعودية وتحالفها دون أي رد  ــؤ مخز عىل جنون الس وبتواط

فعل سيايس أو إنساني ".
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــر رشف، إىل الع ــار الوزي وأش
ــة بدول  ــة واالقتصادي ــه املالي ــتغالل عالقات ــل عىل اس عم
ــرض تعتيم  ــل عىل ف ــع وعم ــكل بش ــية بش ــم الرئيس العال
ــه التي ترقى إىل  ــي مدفوع ثمنه للتغطية عىل جرائم إعالم

جرائم الحرب واإلبادة بحق املدنيني اليمنيني.
ــعى إىل إبرام العديد من صفقات  ولفت إىل أن العدوان س
ــة بمبلغ 110  ــالح وآخرها مع اإلدارة األمريكي ــترياد الس اس
ــا  ــدول وقادته ــرشاء ال ــه ل ــاوالت من ــارات دوالر يف مح ملي

والنخب السياسية واالقتصادية والعسكرية فيها.

وزير الخارجية يهنئ وزير الخارجية يهنئ 
بالعيد الوطني لفرنسابالعيد الوطني لفرنسا

وصف تخرج هذه الدفع العسكرية بأنه انتصار ضد العدوانوصف تخرج هذه الدفع العسكرية بأنه انتصار ضد العدوان

الحديدة/ سبأ
 ناقش اجتماع بجمرك ميناء الحديدة 
برئاسة وزير املالية الدكتور صالح شعبان 
وبحضور وزير الكهرباء والطاقة املهندس 
ــدة  الحدي ــظ  ومحاف ــوزي  الجرم ــف  لط
ــر العمل  ــج، آلية تطوي ــن أحمد الهي حس
ــرب  ــة الته ــرادي ومكافح ــي واإلي الجمرك

الجمركي.
ويف االجتماع أكد الوزير شعبان أهمية 
ــل الجمركي ومواجهة التهرب  تفعيل العم
ــري عىل  ــكل كب ــر بش ــذي يؤث ــي ال الجمرك

الخزينة العامة وموارد الدولة.
ــة  ــق األنظم ــىل رضورة تطبي ــدد ع وش
ــي  الجمرك ــل  بالعم ــة  الخاص ــني  والقوان
للحفاظ عىل قوة النظام الجمركي وتقديم 
ــتقطاب  ــأنها اس ــهيالت التي من ش التس
ــرك  ــرب جم ــترياد ع ــة لالس رشكات تجاري

ميناء الحديدة.
ــاء والطاقة إىل  ــار وزير الكهرب فيما أش
ــة وقيادة  ــاء واملالي ــي الكهرب ــود وزارت جه
ــغيل كهرباء  محافظة الحديدة إلعادة تش
ــة  الفني ــكاالت  اإلش ــة  ومعالج ــدة  الحدي
ــغيل .. الفتا إىل أن  التي تؤخر عملية التش

تشغيل الكهرباء مرتبط بتوفري املشتقات 
النفطية.

ــدة تطرق إىل أهم  ــظ الحدي وكان محاف
ــه املحافظة ومنها  ــات التي تواج الصعوب
انقطاع الكهرباء والحلول التي من شأنها 

إعادة التيار الكهربائي.
ــاب الرابع من  ــادة فتح الب ــب بإع وطال
ــاب املوازنة العامة ملا له من دور كبري  حس
ــني  ــام وتحس ــن امله ــد م ــهيل العدي يف تس

واستمرار العملية اإلرادية يف املحافظة.
ــة والكهرباء  ــد وزيرا املالي إىل ذلك تفق
ــات  ــاحات الحاوي ــدة س ــظ الحدي ومحاف

ــاط  ــىل الحركة التجارية للنش ــوا ع واطلع
املالحي مليناء الحديدة .

ــيارات  ــة بالس ــاحة الخاص وزاروا الس
املستوردة ووجهوا جمرك ميناء الحديدة 
بإشعار مالكيها رسعة استيفاء التخليص 
ــرارات الخاصة  ــذ الق ــي لها وتنفي الجمرك

باملتأخرين.
ــرك  ــام جم ــر ع ــاع مدي ــرض االجتم ح
ــب  مكت ــر  ومدي ــب  حبي ــه  عبدالل ــاء  املين
الرضائب محمد سيف الفقيه ونائب مدير 

جمرك امليناء عادل عباس.

مناقشة العمل الجمركي وجهود إعادة مناقشة العمل الجمركي وجهود إعادة 
الكهرباء بالحديدةالكهرباء بالحديدة

بحضور وزيري المالية والكهرباءبحضور وزيري المالية والكهرباء الحديدة / سبأ
ــي للصيادين  ــاوري الثان ــاء التش ــش اللق  ناق
ــات  ــاع الجمعي ــدة، أوض ــة الحدي ــس بمحافظ أم

والصيادين واألرضار الناجمة جراء العدوان.
ــمكية محمد  ــار وزير الرثوة الس ــاء أش ويف اللق
محمد الزبريي إىل أهمية انعقاد اللقاءات الدورية 
ــاد حلول  ــاع الصيادين وإيج ــىل أوض ــالع ع لالط

للصعوبات التي تواجههم.
ــة  التعاوني ــات  ــل دور الجمعي ــا إىل تفعي ودع
ــاريع التي تخدم  ــالل تنفيذ املش ــمكية من خ الس
ــن وتحقق لهم الفوائد والعمل عىل تزويد  الصيادي
ــاعد  ــمكية باإلمكانيات التي تس ــات الس الجمعي

الصياد عىل تجاوز اإلشكاليات التي تواجهه.
ــازي أحمد  ــر الزراعة والري غ ــار وزي فيما أش
ــمكي بدوره يف  ــام االتحاد الس ــيل إىل رضورة قي ع
ــن ومتابعتها  ــات الصيادي ــوم واحتياج ــي هم تبن

عىل مستوى الوزارات واملؤسسات.
ــن املنظمات الدولية العاملة يف  وأكد أن عددا م
ــاريع تسهم  املجال الزراعي تعمل عىل تقديم مش
ــا إىل أنه  ــن الصعوبات .. الفت ــة الكثري م يف معالج
ــات بتقديم  ــذه املنظم ــث ه ــل عىل ح ــيتم العم س

الدعم للقطاع السمكي.
ــكل  ــر غازي إىل أن العدوان أثر بش ولفت الوزي
ــا من مختلف  ــمكي، وغريه ــري عىل القطاع الس كب
القطاعات .. داعيا الجمعيات السمكية إىل إعداد 
ــن لدى  ــن املحتجزي ــماء الصيادي ــوفات بأس كش
ــة  ــم معالج ــة ليت ــعودية واإلرتريي ــلطات الس الس

أوضاعهم.
ــة العامة  ــرضه رئيس الهيئ ــاء الذي ح ويف اللق
ــر عبدالقادر  ــمكية يف البحر االحم ــد الس للمصائ

ــي  ــاد التعاون ــس االتح ــتعرض رئي ــي، اس الوادع
ــيتم العمل  ــمكي عامر املطري اآللية التي س الس
ــة بتلبية  ــات املصفوفة الخاص ــا لتنفيذ توصي به

احتياجات الصيادين.
وطالب الجهات املعنية بتقديم الدعم لالتحاد 
ــتثمارية  ــاريع االس ــذ تلك التوصيات واملش لتنفي
ــتهلكني، إضافة  ــن واملس ــاط بالصيادي ذات اإلرتب
ــن  ــم الصيادي ــادرات ودع ــز للص ــاء مراك إىل إنش
ــهداء  ــركات وكذا دعم أرس الش ــوارب صيد ومح بق

والجرحى.
ــاء األول  ــري إىل أن مخرجات اللق ــار املط وأش
ــهمت  أس ــدة  بالحدي ــايض  امل ــل  أبري يف  ــد  املنعق
ــهداء من  ــدد الش ــات بع ــدة بيان ــيس قاع يف تأس
ــذا إحصائية  ــن تواجد أرسهم وك الصيادين وأماك
ــوارب التي دمرت بقصف العدوان واألرس  بعدد الق

ــز اإلنزال  ــدوان ملراك ــتهداف الع ــرضرة من اس املت
وقوارب الصيد.

ــة  اآللي ــوا  ناقش ــاء  اللق يف  ــاركون  املش وكان 
ــابق حول تقييم  ــة لتوصيات اللقاء الس التنفيذي
ــب املالية  ــمكية يف الجوان ــاع الجمعيات الس أوض
ــاكلها وتفعيل  والقانونية والتنظيمية وتحديد مش
ــمكي  ــات الدولية فيما يخص القطاع الس االتفاقي
ــوارب  للق ــاد  االصطي ــص  تراخي ــح  من ــيد  وترش

الصناعية.
وشدد اللقاء عىل رضورة حماية األحياء املائية 
والحفاظ عىل مقوماتها وإعادة تأهيل كافة مراكز 
ــت للقصف من قبل  ــمكي التي تعرض اإلنزال الس
ــهداء والجرحى من  ــاعدة أرس الش ــدوان ومس الع

الصيادين.

وزيرا الثروة السمكية والزراعة يشددان على تضافر الجهود لمعالجة مشاكل الجمعيات السمكيةوزيرا الثروة السمكية والزراعة يشددان على تضافر الجهود لمعالجة مشاكل الجمعيات السمكية
ـــــاء الــبــحــريــة ـــــي ـــى االح ـــل ــــــــاع الـــصـــيـــاديـــن وتـــفـــعـــيـــل اجـــــــــــراءات الــــحــــفــــاظ ع ـــى تــحــســيــن أوض ـــل ـــد ع ـــي ـــأك ـــت ـــــاء الــبــحــريــةال ـــــي ـــى االح ـــل ــــــــاع الـــصـــيـــاديـــن وتـــفـــعـــيـــل اجـــــــــــراءات الــــحــــفــــاظ ع ـــى تــحــســيــن أوض ـــل ـــد ع ـــي ـــأك ـــت ال

في اللقاء التشاوري الثاني للصيادين بالحديدةفي اللقاء التشاوري الثاني للصيادين بالحديدة

صعدة / سبأ
 دشن وزير األشغال العامة والطرق غالب مطلق ومعه 
ــرق املهندس  ــدوق صيانة الط ــس إدارة صن ــس مجل رئي
ــة  الروتيني ــة  الصيان ــال  أعم ــس  أم ــماوي،  الس ــس  أني
ــىل توجيهات رئيس  ــور بناًء ع والطوارئ للطرق والجس

املجلس السيايس األعىل.
ــيا يف  ــا رئيس ــة 12 طريق ــال الصيان ــتهدف أعم تس
ــارب من ألفني  ــة، بطول ما يق ــف أنحاء الجمهوري مختل
ــاء – إب – تعز"، طريق "  ــو مرت، أهمهما طريق "صنع كيل
ــاء- الحديدة"، طريق " صنعاء – عمران – صعدة"،  صنع

وطريق "عمران- حجة"، وطريق " ذمار- البيضاء".
ــماوي  ــدس الس ــغال واملهن ــر األش ــن وزي ــث دش حي
ومعهما وكيل الوزارة لقطاع الطرق املهندس عبدالوهاب 
ــني  ــس وحدة الطوارئ كبري املهندس ــى الحاكم ورئي يحي
ــد، أعمال الصيانة  ــرق املهندس نبيل املؤي بصندوق الط
ــتكمال إعادة تأهيل  بطريق صنعاء– حوث – صعدة واس
ــم مرشوع  ــوية وترمي ــح وتس ــوان بعمران ومس ــرس خي ج

طريق حرف سفيان – العمشية "صعدة" .
ــتمع وزير  ــوان بعمران اس ــرس خي ــالل زيارته لج وخ
ــوارئ  ــدة الط ــام وح ــر ع ــن مدي ــوه، م ــغال ومرافق األش
ــن الحرضمي إىل  ــدس عبدالرحم ــة الطرق املهن بمؤسس
ــرس واألعمال  ــادة تأهيل الج ــن مراحل تنفيذ إع رشح ع
املتبقية .. مبينبني فيه  أنه تم االنتهاء من أعمال الحديد 

والتجهيز ألعمال الصبيات الخرسانية .

وأشاد الوزير مطلق بالجهود املبذولة يف إعادة تأهيل 
ــية  ــور الهامة والرئيس ــرس خيوان الذي يعد من الجس ج
ــهم يف  ــىل طريق صنعاء – عمران– صعدة والذي سيس ع
تسهيل حركة تنقل املواطنني .. موجها برسعة استكمال 

العمل يف الجرس خالل أسبوع .
ــتهداف طريان العدوان لجرس خيوان  وأشار إىل أن اس
ــات الدولية  ــة تقديم املنظم ــاهم يف عرقل ــرث من مرة، س أك
ــة وصول املحاليل  ــانية وكذا عرقل ألعمال اإلغاثة اإلنس

ــا يقوم به تحالف  ــة الخاصة بالكولريا .. معتربا م واألدوي
العدوان السعودي األمريكي من تدمري للطرق والجسور 
ــدويل  ال ــون  والقان ــق  واملواثي ــراف  لألع ــافرا  س ــاكا  إنته

اإلنساني.
ــة ومرافقوه عىل  ــغال العام ــع وزير األش ــك اطل إىل ذل
ــفيان  ــوية والرتميم لطريق حرف س ــح والتس أعمال املس
ــدة الطوارئ  ــذه وح ــذي تنف ــدة"، وال ــية "صع – العمش
ــل وإرشاف  ــور وتموي ــة للطرق والجس ــة العام باملؤسس

صندوق صيانة الطرق .
ــع التي  ــتكمال املقاط ــق أهمية اس ــر مطل ــد الوزي وأك
ــادة تعبيدها  ــاول وإع ــل املق ــتكمالها من قب ــم اس ــم يت ل
ــل يف  ــة التنق ــهيل حرك ــهم يف تس ــة تس ــة رسيع كمعالج

الطريق الرئييس " صنعاء – حوث – صعدة " .
ــرق فرع  ــة الط ــر الصيانة بمؤسس ــن مدي ــتمع م واس
ــري  صعدة املهندس أمري الدين الحوثي إىل إيضاح عن س
ــق الربنامج املعد من صندوق صيانة  العمل يف املرشوع وف

الطرق ووحدة الطوارئ .
ــتمرارية العمل من  ــغال العامة باس ــه وزير األش ووج
ــا  ــاك لجان ــريا إىل أن هن ــرشوع .. مش ــتكمال امل ــل اس أج
ــتقوم بالنزول امليداني ملتابعة برنامج العمل بما يكفل  س
ــيعمل عىل تخفيف معاناة  ــاء من املرشوع الذي س االنته

املواطنني.
ــتكمال  ــالزم الس ــم ال ــم الدع ــتعداد لتقدي ــد اإلس وأك
ــات املتاحة .. الفتا إىل أهمية توريد  املرشوع وفق اإلمكاني
ــل الوفاء  ــا يكف ــة الطرق بم ــدوق صيان ــتحقات صن مس
ــبكات الطرق والجسور وخاصة  بإلتزاماته يف مجاالت ش

التي يستهدفها العدوان.
ــة  ــاريع بمؤسس ــارة مدير عام املش ــه خالل الزي رافق
ــدة  ــاريي وح ــيل واستش ــوقي القي ــدس ش ــرق املهن الط
ــرق املهندس محمد رشف  الطوارئ بصندوق صيانة الط

الدين واملهندس عبدالعزيز املؤيد.

بدء أعمال الصيانة الروتينية والطوارئ للطرق والجسوربدء أعمال الصيانة الروتينية والطوارئ للطرق والجسور
تستهدف تستهدف ١٢١٢ طريقا رئيسيا بطول الفي كيلو متر طريقا رئيسيا بطول الفي كيلو متر

الحديدة / سبأ
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال ألق
ـــ 50 كلية حربية و25  ــىل، كلمة يف حفل تخرج الدفعة ال األع
ــوي بمحافظة  ــريان والدفاع الج ــة بحرية و 32 كلية الط كلي

الحديدة فيما ييل نصها:
ــيدنا  ــلم عىل س ــىل الله وس ــني وص ــه رب العامل ــد لل الحم

محمد وعىل آله الطاهرين
أيها األخوة :

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته...
ــون  ــزاز أن نك ــر واالعت ــرسور والفخ ــي ال ــن دواع ــه م إن
ــكرية من مختلف  ــذا الحفل لتخرج دفع عس حارضين يف ه
ــتثنائية والتي إن  ــة واالس ــروف الصعب ــات يف هذه الظ الكلي
دلت عىل يشء دلت عىل أن إرادة هذا الشعب هي إرادة قوية 

حتمية لها أن تنترص ضد هذا العدوان الغاشم.
ــع كوكبة من األخوة  ــية جئنا م نيابة عن القيادة السياس
ــكرية لنحرض هذا  الوزراء يف حكومة اإلنقاذ والقيادات العس
ــتثنائياً يف هذا الظرف الحساس  الحفل الذي يمثل حفال اس

ويف هذه الظروف املعقدة.
ــال الذين  ــاوس من األبط ــا كوكبة من األش ــرى أمامن  أن ن
ــا الذي  ــكرية بمختلف أنواعه ــات العس ــن الكلي ــوا م تخرج
ــًة ألداء  ــة وإضافة عملي ــيضيفون نقلة نوعي ــم س ــرب أنه نعت
ــلحة يف هذا الظرف االستثنائي والحساس أنتم  القوات املس
ــن كانوا  ــن غريكم مم ــون ع ــدان تختلف ــتتخرجون إىل املي س
ــم فلديكم ميدان  ــن نظرية أما انت ــط يتخرجون إىل ميادي فق
ــتطيعون أن تنموا قدراتكم ومواهبكم  من التجارب ميدان تس
ــتضعف  ــعب املس ــا وأكرث تألقا فهذا الش ــوا أكرث إبداع لتكون
ــاة هذا العالم ويف  ــذاذ األفاق من طغ املظلوم الذي فتك به ش

مقدمتهم أمريكا والنظام السعودي.

ــتموها خالل األعوام املاضية أتت  هذه الدورات التي درس
ــتهدفت فيها البنية التحتية للكثري  ــتثنائية اس يف ظروف اس
ــكرية لكن لديكم ميدانا للتجربة لديكم  من املؤسسات العس
ميدانا الختبار مواهبكم النظرية التي اكتسبتموها فأنتم إىل 
من سبقوكم إىل ميدان املواجهة، الكثري منهم ذهبوا إىل هناك 
ــكرية والقتالية  ــربات العس ــري من الخ ــبوا الكث وهم لم يكتس
ــتهداف املعركة، املواجهة .. أما هذه  ولكن امليدان علمهم االس
ــرج مثل هؤالء  ــا الذي يخ ــت من ميدانه ــع فهي تخرج الدف

الرجال األشاوس.
ــنا عشاق حروب وال نعشق املشاكل لكنا عشاق  نحن لس
ــبيلها لن نبايل  ــاق كرامة ويف س ــتقالل عش ــاق اس حرية عش
ــم جميعاً أن  ــن امله ــات لذلك م ــرات والتحدي ــرصوف املؤام ب
ــون عىل مواصلة  ــائل ألعدائنا أننا ال زلنا مصمم ــل رس نرس

مشوار الصمود مشوار الكرامة مشوار االستقالل ولكن ليس 
ــاكل  ــراً وال أرشاً وال نفتح مجاًال إطالقا ملن يريد إثارة املش بط
ــداس كرامتنا ويقتل  ــك لن نرىض بأن ت ــروب لكن مع ذل والح

شعبنا.
وهذا نداء ربنا يقول لنا {َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِيف َسِبيِل الَلِّه 
ــاِء َواْلِوْلَداِن اَلِّذيَن َيُقوُلوَن  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالِنَّس
ــا َواْجَعل َلَّنا ِمن  اِلِم أَْهُلَه ــِة الَظّ ِذِه اْلَقْرَي ــْن َهٰ ــا أَْخرِْجَنا ِم َرَبَّن

َلُّدنَك َوِلًيّا َواْجَعل َلَّنا ِمن َلُّدنَك َنِصريًا}[النساء: 75]
ليس من باب املصادفة أن تتخرج هذه الدفع يف هذا اليوم 
ــة موضوع اليمن  ــس األمن أن ينعقد ملناقش الذي يعزم مجل

وبالذات موضوع الحديدة.
ــع  ــذه الدف ــرج ه ــادف تخ ــة أن تتص ــن املصادف ــس م  لي
ــي للخروج  ــيخ إىل الوفد الوطن ــد الش ــلها ول ــالة يرس مع رس

للتفاوض حول تسليم الحديدة لدول التحالف.
ــم املفاوضون عن الحديدة هؤالء  نحن نقول لهم هؤالء ه
ــعب اليمني عن الحديدة  ــيفاوضون نيابة عن الش هم من س

وعىل كل شرب يف أرض الوطن.
ــالم نحن مع الحوار نحن مع السالم  ــنا ضد الس نحن لس
ــة يمكن أن  ــة محلي ــة إقليمي ــأي جهود دولي ــب ب ــن نرح نح
ــواء مع  ــالم س ــيض إىل وقف العدوان نحن نمد أيدينا للس تف
جرياننا هؤالء املعتدين أو مع إخوتنا املغرر بهم داخل اليمن.

تعالوا يا أبناء اليمن يا من ساء بكم الحال لتقفوا يف صف 
ــقط  ــدق العدوان تعالوا لنفوت الفرصة ونس العدوان ويف خن
ــدون. ؟؟  لكم مالنا  ــاذا تري ــوا لنتحاور م ــدوان تعال أوراق الع
وعليكم ما علينا ال تبقوا مطية للعدوان ولألعداء لينفذوا من 

خاللكم مؤامراتهم.
ــاعات  ــد ينعقد يف الس ــن الذي ق ــول ملجلس األم ــا نق كم
ــيخ لتسليم مدينة الحديدة  ــة مقرتح ولد الش القادمة ملناقش
ــالم، لكن  ــع الحوار مع الس ــول لهم نحن م ــا يزعمون، نق كم
ــالم بعد إيقاف العدوان بعد رفع الحصار بعد إعادة األمور  س
ــة والجوية لهذا  ــة والبحري ــح املنافذ الربي ــا وفت إىل مجاريه

الشعب.
ــق أمراء  ــقون املوت كما يعش ــدة قومها رجال يعش الحدي
ــن ولن  ــن أرض اليم ــرب م ــوا يف ش ــن يفرط ــاة ل ــج الحي الخلي

يساوموا اطالقاً.
وهذا القسم الذي سمعناه والذي قطعتموه عىل أنفسكم 
جسدتموه وقبلكم إخوانكم يف ميدان املواجهة فهناك اآلالف 
ــني إماماَ كما  ــهم للمتق ــهداء والذين جعلوا من أنفس من الش
ــقط  ــاىل (َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتِّقنَي إَماًما) يس ــبحانه وتع قال الله س
ــهيد ويندفع بعده مئات املقاتلني مئات املجاهدين مئات  الش

املرابطني.

لذلك هذا القسم ليس غريب أن نصدق معه وهو قسم مع 
الله سبحانه وتعاىل والله يقول أوفوا بالعهودَ(واْذُكُروا ِنْعَمَة 
ــِمْعَنا َوأََطْعَنا  ــِه َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه اَلِّذي َواَثَقُكم ِبِه إِْذ ُقْلُتْم َس الَلّ

ُدوِر) املائدة -اآلية 7. � َواَتُّقوا الَلَّه � إَِنّ الَلَّه َعِليٌم ِبَذاِت الُصّ
ــال عىل  ــا الرج ــم أيه ــرتام لك ــالل واالح ــكر واإلج كل الش
صمودكم عىل صربكم فدفعكم هذه جاءت خالل ثالث سنوات 
ــار ُحرمتم فيها يف كثري من االمتيازات  من العدوان من الحص
ــبقوكم ولكن ستكونون يف  التي منحت ملن كانوا قبلكم وملن س
ــتعوضون فيما فاتكم بإذن  ــات أعيننا ويف أولوياتنا وس حدق

الله تعاىل فالعدوان هي غمامة وسحابة وستنجيل.
 لكم كل الشكر عىل صربكم، أمتكم شعبكم ينتظركم ينتظر 
ــكر والتقدير للقائمني عىل  مهاراتكم ينتظر خرباتكم، كل الش
ــن بذلوا الجهد يف هذه الظروف  ــكرية الذي هذه الكليات العس
ــتتخرج لتتيح  ــادة الدفاع، هذه الدفع س الصعبة وكذلك لقي

املجال لتدخل دفع أخرى ليبدأ باب التسجيل من جديد.
ــي صنعت الرجال التي  ــود الحياة إىل هذه الكليات الت تع
ــلحة الدنيا  ــذاذ األفاق وأفتك أس ــاً لم يقهره ش صنعت جيش
ــلحة  ــارب لتجارب األس ــال للتج ــن اليمن حق ــم جعلوا م فه
ــقطت  ــلت رهاناتهم وس األمريكية واإلرسائيلية ومع ذلك فش

بجهود الرجال الصابرين الصادقني يف ميادين املواجهة.
ــتتيح  ــتلقي نقلة يف امليدان وس هذه الدفعة وبتخرجها س
ــباب آخرين إىل هذه الكليات لتعلم  املجال لدخول رجال وش

الفنون العسكرية.
ــتفيدوا  ــام واالحرتام آملني أن تس ــكر واإلعظ  لكم كل الش
ــم التوفيق،  ــأل الله لك ــيل ونس ــدان العم ــم يف املي ــن خرباتك م
ــا الفك من  ــفاء، وألرسان ــة ولجرحانا الش ــهدائنا الرحم ولش

األرس إنه سميع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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زلزال ـ زلزال ـ ٢٢ " دك " دك

ــاب هدفه بدقة  ــت املصادر أن الصاروخ اص وأوضح
ــة الذين  ــرية يف صفوف املرتزق ــائر كب ــة موقعا خس عالي

تساقطوا بني قتيل وجريح.
ــرتاتفور" االمريكي للدراسات أكد أن  وكان معهد "س
ــعبية يف اطالق  ــي واللجان الش ــتمرار الجيش اليمن اس
الصواريخ عىل مواقع مرتزقة العدوان السعودي وكذلك 
ــعودي عكس إىل حد  عىل املناطق الحدودية للعدو الس
ــذي وقعت فيه  ــتخباراتي ال ــل األمني واالس كبري الفش

القوات السعودية واالماراتية يف حربها عىل اليمن.

ال جديد علىال جديد على

ــون بأي ترصيحات قبيل مغادرته  ولم يدل تيلرس

ــة تحدثت عن احتمال  ــة. غري أن مصادر قطري الدوح
ــود حل األزمة  ــاً إىل املنطقة ملواصلة جه ــه قريب عودت

الخليجية.
ــية" عن محمد  ــة الفرنس ــة "الصحاف ونقلت وكال
ــر، قوله وهو يتوجه  ــقيق أمري قط بن حمد آل ثاني، ش
ــون: "نأمل أن نراك مجددا هنا، إنما يف ظروف  لتيلرس

أفضل".
ــون قد وصل إىل الدوحة، صباح أمس،  وكان تيلرس
ــة القطرية.  ــة الخليجي ــث األزم ــه لبح ــار جولت يف إط
ــن حمد آل  ــر، تميم ب ــع أمري قط ــات م ــرى مباحث وأج
ــس الوزراء  ــؤون مجل ــي، بحضور وزير الدولة لش ثان
ــوية  ــيطا عربيا لتس ــي، ألن الكويت تعترب وس الكويت

هذه األزمة.
ــاً،  أيض ــي،  األمريك ــة  الخارجي ــر  وزي ــرى  وأج
ــد بن عبد الرحمن  ــات مع نظريه القطري محم مباحث
آل ثاني، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ــذا االجتماع، بدأ الوزيران القطري  الكويتي. وعقب ه

والكويتي مباحثات ثنائية. 
ــاء األربعاء، إىل  يذكر أن الوزير األمريكي عاد، مس
ــعودية، يف إطار محطته  ــارة جدة الس ــت بعد زي الكوي
ــاركته يف  ــد الكويت وقطر، ومش ــة الثالثة بع الخليجي
ــة دول املقاطعة،  ــع وزراء خارجي ــدايس م ــاع س اجتم

بحضور الشيخ محمد عبد الله املبارك الصباح.

عمليات نوعيةعمليات نوعية

وأكدت املصادر أن قوات الجيش واللجان الشعبية 
ــا تجمعات ملرتزقة  دكت بصلية من صواريخ الكاتيوش
ــة املفاليس يف  ــعودي االماراتي يف منطق ــدوان الس الع
ــتهدفت القوة املدفعية تجمعاتهم يف  حيفان، فيما اس

مديرية الصلو محققة اصابات مبارشة.
ــوة  الق أن  ــادر  املص ــادت  اف ــة  املدين ــات  ويف جبه
ــن مخابئ  ــت بالتزام ــان دك ــش واللج ــة للجي املدفعي

للمرتزقة يف مدرسة الفاروق بمنطقة الجحملية بعدما 
حولها املرتزقة إىل ثكنة عسكرية.

ــادر  ــدت املص ــز أك ــاحلية بتع ــات  الس ويف الجبه
ــان اعطبت امس   ــوات  الجيش واللج ــكرية أن ق العس
ــة العمري يف  ــدوان غرب منطق ــة ملرتزقة الع آلية تابع

مديرية ذباب التابعة ملديرية باب املندب.
ــوة املدفعية للجيش  ــت الق ــة لحج دك ويف محافظ
ــات ملرتزقة  ــف الثقيلة تجمع ــس بالقذائ ــان أم واللج
ــوداء بمنطقة كرش،  ــعودي يف التبة الس العدوان الس

محققة إصابات مبارشة.

اصابة مدنياصابة مدني

ــكات ومزارع املواطنني،   خلفت أرضارا كبرية بممتل
ــة  ــظ بمديري ــة املالحي ــىل منطق ــني ع ــن غارت ــا ش كم
ــدو فوق  ــريان الع ــف لط ــق كثي ــل تحلي ــر، يف ظ الظاه

املحافظة.
ــن طريان العدوان  ــكرية فقد ش وطبقا ملصادر عس
ــىل مديرية ميدي  ــعودي االماراتي كذلك  غارة ع الس
ــن 3 غارات عىل منطقة الربح  بمحافظة حجة، كما ش
ــفرت عن  ــة بمحافظة تعز، اس ــة مقبن ــة ملديري التابع
إصابة مواطن بجروح فضال عن شنه غارة أخرى عىل 

منطقة العمري يف مديرية ذباب الساحلية.
ــلمان  ــن س ــب ب ــاودت كتائ ــا ع ــك فيم ــاء ذل وج
ــىل القرى  ــوائي ع ــات قصفها العش ــعودي عملي الس
ــف املدفعية  ــتهدفت أمس بقذائ ــة حيث اس الحدودي
ــور بمديرية غمر  ــة الغ ــف الصاروخية منطق والقذائ

مخلفة ارضارا يف املمتلكات.

سفير اوروجواي سفير اوروجواي 

وطالب مندوب اوروجواي مجلس األمن بمساءلة 

ــن يديرون عمليات القصف وَمن يوفرون اإلمكانيات  م
ــلحة الرتكاب مثل هذه الجرائم وقال إن الغارات  واألس
ــن هناك  ــت يف وقت لم يك ــدة حدث ــوق يف صع ــىل س ع
ــتهدفة، محمال  ــكرية يف املنطقة املس أية منشآت عس
ــؤولية تشكيل لجان تحقيق  مجلس االمن  الدويل مس

محايدة للتحقيق يف هذه الجرائم.
ــي واللجان  ــالك الجيش اليمن ــت إىل عدم امت ولف
ــلحَة الجوية التي تمكنهم من ارتكاب  الشعبية  "األس
ــإن ذلك يثبت أن القوات  ــل هذه الجرائم، وبالتايل ف مث
ــت ذلك،  ــي من فعل ــعودي ه ــف الس ــة للتحال التابع
متسائًال باستغراب عن الفائدة االسرتاتيجية من وراء 

قصف سوق شعبية!.
ــم يف  ــك التحك ــادي ال يمل ــار ه ــت إىل أن الف ولف
ــارة إىل  ــرة يف اليمن، يف إش ــكرية الدائ العمليات العس
ــة جرائمه عرب إلقاء  ــاوالت تحالف العدوان لتغطي مح

اللوم عىل قوات املرتزقة،
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