
جيزان :
ــع للجنود  ــتهدف مواق ــي يس ــف مدفع * قص

السعوديني يف الفريضة
* قتىل وجرحى يف صفوف الجيش السعودي 

يف قصف مدفعي استهدفهم بموقع الفريضة
* قنص جندي سعودي يف موقع الكرس

* قنص جنديني سعوديني بموقع املعريضة
نجران :

ــات  تجمع ــتهدف  تس ــش  الجي ــة  مدفعي  *
ــة  ــة محقق ــع الضبع ــعودي يف موق ــش الس الجي

إصابات مبارشة

الجوف :
ــة بمنطقة مزوية يف  ــة مواقع املرتزق * مهاجم

مديرية املتون وقتىل وجرحى يف صفوفهم
* انكسار زحف عىل جبل عنربة االسرتاتيجي 
ــائر  كبرية يف  ــاب املجاورة له يف املتون وخس والتب

صفوف املرتزقة
ــوم للجيش واللجان عىل مواقع املرتزقة  * هج
ــم  كبده ــوب  باملصل ــالن  والس ــواق  ش وادي  يف 

خسائر برشية ومادية
ــت تجمعات  ــش واللجان دك ــة الجي * مدفعي
ــة صابر يف  ــا ونوب ــر الحناي ــوب صف ــة جن املرتزق

مديرية الغيل
ــة املصلوب  ــة يف مديري ــن املرتزق ــص 4 م * قن
ــة التابعة للجيش واللجان  بنريان وحدة القناص

الشعبية
ــة  ــني يف منطق ــات املنافق ــتهداف تجمع * اس

الخليفني بعدد من القذائف املدفعية
ــق  ــالزم توفي ــزق  امل ــادي املرت القي ــرصع  * م

عبداملعز مسعد عبدالله
ــماعيل ياسني عبداملجيد  * مرصع املرتزق اس

غالب من أبناء مديرية القبيطة
ــد الحاج  ــده محم ــواز عب ــزق ف ــرصع املرت * م

الشغدري من ابناء ماوية
ــة  ــع للمرتزق ــىل تجم ــي ع ــف صاروخ * قص
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــزم وس ــة الح يف مديري

صفوفهم
ــة يف تبة  ــتهدف املرتزق ــي يس ــف مدفع * قص

القناصني بمديرية الغيل
تعز :

ــة املفاليس  ــىل تب ــة ع ــف للمرتزق ــرس زح * ك
والخزان يف جبهة حيفان وسقوط قتىل وجرحى 

يف صفوفهم
ــات  ــىل تجمع ــزال 2 ع زل ــاروخ  ــالق ص * إط
ــىل  ــقوط قت ــا وس ــل باملخ ــمال يخت ــة ش املرتزق

وجرحى يف صفوفهم
ــة ملرتزقة العدوان بعدد من  *  تدمري آلية تابع

قذائف املدفعية رشق يختل بمديرية املخا
*  مرصع 6 من مرتزقة العدوان بنريان الجيش 

واللجان يف مديرية صالة
ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  *
ــمال غرب العمري بمديرية  تجمعات املرتزقة ش

ذباب
حجة :

ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  *
ــمال  ــعودي ش ــش الس ــة الجي ــات مرتزق تجمع

صحراء ميدي
مأرب :

ــق  ــدوان  يف مناط ــة الع ــن مرتزق ــرصع 3 م * م
متفرقة  يف مديرية رصواح

البيضاء :
ــات مرتزقة  ــات وتحصين ــتهداف تجمع * اس
ــف  ــن قذائ ــدد م ــر بع ــة الزاه ــدوان يف مديري الع

املدفعية
الضالع :

ــادي الداعيش خالد الطريي  يف  * مرصع القي
جبهة مريس بنريان الجيش واللجان الشعبية

صعدة :
* طريان العدوان السعودي اإلماراتي يشن 

4 غارات عىل مديرية شدا
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ * قص

يستهدف منطقة الغور بمديرية غمر
* طريان العدوان السعودي اإلماراتي يشن 

13 غارة عىل مديرية كتاف
* طريان العدوان السعودي اإلماراتي يشن 
غارتني عىل منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر

تعز :
ــارات  ــر 3 غ ــروح إث ــن بج ــة مواط * إصاب
ــي عىل  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع لط

منطقة الربح يف مديرية مقبنة
* غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي 

عىل منطقة العمري يف مديرية ذباب
حجة :

* غارة لطريان العدوان السعودي اإلماراتي 
عىل مديرية ميدي

الجوف :
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــارات لط * 4 غ
ــة  ــة ملديري ــراف الرشقي ــىل األط ــي ع األمريك

املتون
مارب :

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  *
األمريكي عىل مديرية رصواح

توثيق ليوميات الجبهات
الخميس 13 /7/ 2017

جبهة الحدودجبهة الحدود

جبهة الداخلجبهة الداخل

غارات العدوانغارات العدوان

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

عربت وزارة حقوق اإلنسان عن قلقها البالغ جراء استمرار 
إهدار حقوق اإلنسان يف عدد من املحافظات الجنوبية.

ــع بقلق بالغ  ــبأ) " نتاب ــان تلقته (س ــوزارة يف بي ــت ال وقال
ــا كثري من  ــي أُهدرت يف ضوئه ــي القضايا الت ــتمرار وتنام اس
حقوق اإلنسان يف عدد من املحافظات الجنوبية دونما تدخل 
ــلبية التي أفرزتها تلك  ُيذكر للحد من اآلثار والتداعيات الس
القضايا من قبل السلطات التي تدير شؤون تلك املحافظات 
ــلطات االحتالل التي ُيعد تواجدها  ــها س واملناطق وعىل رأس
ــة قضايا إهدار  ــىل رأس قائم ــك املحافظات واملناطق ع يف تل

وانتهاك حقوق اإلنسان".
ــة  ــات اإلرهابي ــطة الجماع ــت أنش ــد تنام ــت: " لق وأضاف
ــة  منطق ــن  م ــرث  أك يف  ــارها  انتش ــاق  نط ــع  واتس ــلحة  املس
باملحافظات الجنوبية واستمرت يف تنفيذ عملياتها اإلرهابية 
ــت بمقدراتهم  ــني وعبث ــا املدني ــات الضحاي ــي خلفت مئ الت
ــة  اإلرهابي ــة  العملي ــا  آخره كان  ــي  والت ــة  والخاص ــة  العام
ــىل البنك األهيل  ــطو ع ــلحة للس ــي نفذتها مجموعة مس الت
ــك  ــر البن ــا مدي ــت خالله ــس األول، قتل ــدن أم ــة ع بمحافظ

عبدالله سالم النقيب".
ــدد من  ــة ظهرت ع ــرتة املاضي ــالل الف ــه خ ــارت إىل أن وأش
ــلطات  ــها س القضايا التي تنذر بارتفاع األعمال التي تمارس

االحتالل إلهدار حقوق أبناء تلك املناطق واملحافظات أبرزها 
انتشار املعتقالت والسجون الرسية خصوصا بمدينتي عدن 
ــلطات االحتالل اإلماراتي من خاللها  واملكال والتي تمارس س
ــانية واملهينة بحق  ــب واملعامالت الالإنس ــتى أنواع التعذي ش

أبناء املحافظات الجنوبية.
ــان أن املحافظات الجنوبية ال تزال تعاني من  وأوضح البي
نقص حاد يف الخدمات العامة وتوفري االحتياجات األساسية 
ــة  ــتقات النفطي ــدام املش ــاء وانع ــاع الكهرب ــتمرار انقط واس
ــي، األمر الذي  ــات القطاع الصح ــة إىل تدهور خدم باإلضاف
ــتمرار ارتفاع عدد املصابني به  بدا جلياً يف تفيش الكولريا واس
ووفاة أعداد منهم ويف املقابل ظلت الجهود محدودة ملكافحة 

الوباء والحد من انتشاره.
ــا البالغ إزاء  ــان عن قلقه ــربت وزارة حقوق اإلنس وفيما ع
ــات العامة  ــور الخدم ــالت األمني وتده ــتمرار حالة االنف اس
ــات الجنوبية  ــق يف عدد من املحافظ ــي منه مناط الذي تعان
ــدويل والوقوف بجدية  ــت أنظار املجتمع ال ــدت أهمية لف .. أك
ــات وخاصة يف  ــك املحافظ ــاة اليمنيني يف تل ــن معان ــد م للح
ــها  ــؤونها وتقاعس ــلطات التي تدير ش ــاب دور الس ــل غي ظ
ــة املدنيني وكفالة حقوقهم  ــؤولياتها يف حماي عن القيام بمس

وصون كرامتهم والحفاظ عىل مقدراتهم العامة والخاصة.

وزارة حقوق اإلنسان: سلطات االحتالل تمارس وزارة حقوق اإلنسان: سلطات االحتالل تمارس 
أبشع االنتهاكات بحق أبناء المحافظات الجنوبية أبشع االنتهاكات بحق أبناء المحافظات الجنوبية 

أكدت ضرورة لفت أنظار العالم إلى معاناة اليمنيين في الجنوبأكدت ضرورة لفت أنظار العالم إلى معاناة اليمنيين في الجنوب

 الثورة/حمدي دوبلة
ــون من  ــف ملي ــة نص ــل قراب يواص
طالب وطالبات اليمن أداء امتحانات 
الشهادة العامة للمرحلتني األساسية 
ــميها العلمي واألدبي  والثانوية بقس

وكذا طلبة املعاهد الفنية واملهنية.
ــروف  الظ ــن  م ــم  الرغ ــىل  وع
ــة  ــط العملي ــي تحي ــتثنائية الت االس
االمتحانية بسبب العدوان والحصار 
تسري االمتحانات كما يقول مسؤولو 
ــيابية وهدوء  ــة والتعليم بانس الرتبي
ــابات  ــباب وش ــطر ش ــا يس ــام فيم ت
ــن الصمود  ــرى م ــم أخ ــن مالح الوط
ــام هذه الهجمة  والتحدي اليمني أم
ــرض  تتع ــي  الت ــة  الرشس ــة  العدواني
ــانية  ــالد من قبل أعداء اإلنس لها الب
وقوى االستكبار العاملي بإياد وأموال 

عربية خليجية.
 وكان مجلس الوزراء الدكتور عبد 
ــن  ــن حبتور قد دش ــز صالح ب العزي
ــات الثانوية  ــبت املايض  امتحان الس
ــي  ــي واألدب ــميها العلم ــة بقس العام
ــدرايس -2016 2017م بأمانة  للعام ال
ــة  ــات الجمهوري ــة ومحافظ العاصم
والتي يتقدم لها 194 ألفاً و 12 طالباً 
وطالبة موزعني عىل ألف و 138 مركزاً 
ــات  امتحان ــع  م ــة  متزامن ــاً  امتحاني
ــية التي يتقدم لها  ــهادة األساس الش
ــف طالب وطالبة  أكرث من ثالثمائة أل
ــن أبناء األرس  ــة م ــم آالف الطلب بينه
ــروف  ــا الظ ــي اضطرته ــة الت النازح
ــتهداف املمنهج ملنازل  األمنية واالس
ــق اليمن  ــني يف مختلف مناط املواطن

ــوارج العدوان إىل  من قبل طائرات وب
ــرك بيوتهم والتوجه إىل مناطق أكرث  ت
ــن هذا الظرف الكبري لم يمنع  أمنا..لك
ــاركة يف  ــم من املش ــني وأبناءه النازح

هذا االستحقاق الوطني الكبري.
ــة  الرتبي وزارة  ــؤولو  مس ــد  ويؤك
ــة  ــة االمتحاني ــأن العملي ــم ب والتعلي
ــري يف أجواء جيدة وأفضل نسبيا  تس

من األعوام السابقة.
ــت وزارة الرتبية  ــذا اإلطار نف ويف ه
ــا تناقلته  ــس الجمعة م ــم أم والتعلي
ــع اإللكرتونية وصفحات  املواق بعض 
ــىل مواقع  التواصل االجتماعي من  ع
ــول وجود إختالالت مواكبة  مزاعم ح
ــهادة العامة "  ــارات الش ــري اختب لس

أسايس، ثانوي " .
ــن عضو  ــبا" ع ــة "س ــت وكال ونقل
ــماعيل  اللجنة العليا لالختبارات إس
ــا تناقلته تلك  ــدان تأكيداته بأن م زي
ــور مفربكة ما  ــار وص ــع من أخب املواق
ــاس لها  ــي إال محض افرتاء وال أس ه

من الصحة .
ــري  ــع تح ــدان بالجمي ــاب زي وأه
ــن  ع ــاد  واالبتع ــة  واملصداقي ــة  الدق
الدعايات املغرضة التي تهدف إرباك 
ــاف الجهود  ــوي وإضع ــهد الرتب املش
ــاح العملية االمتحانية  املبذولة إلنج
ــؤولية وطنية سيما يف  باعتبارها مس
ــتثنائية التي تمر  ــروف االس ظل الظ
ــتمرار العدوان  ــراء اس ــالد ج ــا الب به

والحصار.
ــان  لج ــود  وج إىل  ــدان  زي ــار  وأش
ــة  ومحلي ــة  مركزي ــة  ميداني إرشاف 
ــتوى املديريات واملحافظات  عىل مس

ــري االختبارات  ــىل مراقبة س تعمل ع
ــا  تواكبه ــد  ق ــالالت  إخت أي  ــد  ورص
ــا  ــة العلي ــة للجن ــر يومي ــع تقاري ورف
ــراءات  اإلج ــاذ  التخ ــارات  لالختب
واملعالجات القانونية الالزمة يف أرسع 
ــاح العملية  ــىل إنج ــا ع ــت حرص وق

االمتحانية ومستقبل الطالب.
ودعا إىل تضافر الجهود والتفاعل 
ــكل  ــالل اإلبالغ بش ــي من خ اإليجاب
ــم املركز ومقدم البالغ عن  رسمي باس
ــر يف أي مركز  ــد تظه ــالالت ق أي اخت
ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ ــم  ليت ــي  امتحان
ــان تصحيح  الالزمة وضم ــة  القانوني
تلك االختالالت إن وجدت بعيدا عن 

االنجرار وراء اإلشاعات املغرضة.
ــة  الرتبي وزارة   ــؤولو  مس ــد  ويؤك
ــة تضافر جهود  ــىل أهمي ــم ع والتعلي
 ، ــات  االمتحان ــاح  إلنج ــع  الجمي
ــاط  االنضب ــتوى  بمس ــيدين  مش
ودور  ــة  االمتحاني ــة  العملي يف 
ــم يف أداء  ــوي وصموده ــكادر الرتب ال
ــالتهم النبيلة رغم كل التحديات  رس

والصعوبات التي يمر بها الوطن .
ــدد هؤالء عىل أهمية تكاتف   ويش
ــيل لتوفري  ــمي واأله ــن الرس الجهدي
ــن   ــالب مؤكدي ــة للط ــواء املالئم األج
عدم تهاون الوزارة مع كل من يحاول 
ــة االمتحانية  ــري العملي ــالل بس اإلخ
ــتتخذ اإلجراءات القانونية  وبأنها س

الرادعة يف حق أولئك املخالفني".

التربية:األنباء عن اختالالت في العملية التربية:األنباء عن اختالالت في العملية 
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"الثورة"/
ــرة كمران  ــاء جزي ــد أبن ــهد نادر احتش يف مش
ــر األحمر حول رئيس املجلس  اليمنية عىل البح
ــلحة  ــيايس األعىل القائد األعىل للقوات املس الس
ــس عىل منت زورق  ــح الصماد بعيد صوله أم صال
ــر الدفاع اللواء الركن  ــرة كمران ومعه وزي إىل جزي
ــة األركان  ــس هيئ ــي ورئي ــارص العاطف ــد ن محم
ــد عبد الكريم الغماري.  العامة اللواء الركن محم
ــوم بها الرئيس الصماد  يف ثاني زيارة مفاجئة يق
ــق الخطوط األمامية للجبهات ووصفت  إىل مناط

بأنها تاريخية.
ــوارج الحربية  ــاد الب ــس الصم ــدى الرئي وتح
ــعودي املنترشة يف  ــة لتحالف العدوان الس التابع
املياه الدولية املشاطئة للسواحل الغربية يف ظل 
استمرار قصفها املدن الساحلية والجزر اليمنية 
ــرة متفقدا  ــر ووصل إىل الجزي ــىل البحر األحم ع
ــتمعا ملعاناتهم  ــرة  ومس ــي الجزي ــوال مواطن أح
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــتهداف الع جراء اس
ــا التحتية ومرافقها  ــكل دائم للجزيرة وبنيته بش
ــياحية وما سببه ذلك  الحيوية ومنتجعاتها الس
ــكان ومفاقمة  ــية للس ــن أرضار  بالحالة املعيش م

األزمة اإلنسانية عليهم .
ــاد  ــس الصم ــول الرئي ــون ح ــع املواطن وتجم
ــذه الزيارة  ــعادتهم به ــن فرحتهم وس ــن ع معربي
ــرف  ظ يف  ــتثنائي  اس ــل  رج ــن  م ــتثنائية  االس
استثنائي كان آخر ما يتوقعونه هو زيارة مسؤول 
ــتهداف  ــت االس ــة تح ــرة الواقع ــع اىل الجزي رفي
ــاول ان تدمر  ــوات العدوان التي تح املبارش من ق

كل يشء يف الجزيرة وكل مقومات الحياة.
ــىل يف  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــال رئي وج
ــا عىل  ــا مطلع ــرة ومواقعه ــدة بالجزي ــق ع مناط

ــتريي لبوارج  ــارات والقصف الهس ــا خلفته الغ م
ــراب ودمار  ــعودي األمريكي من خ ــدوان الس الع
بقصف الطائرات األمريكية وبالذخائر األمريكية 
والربيطانية كما تفقد ووزير الدفاع ورئيس هيئة 
ــش واللجان  ــال الجي ــع أبط ــة مواق األركان العام
ــعبية املرابطني يف الجزيرة مطلعا منهم ومن  الش
ــكرية  ــكات العس ــىل التكتي ــة ع ــادة امليداني القي
ــاطئ  ــن الجزيرة والش ــاع ع ــتحدثة يف الدف املس
ــزاة واملحتلني بكل  ــتعداد لصد الغ اليمني واالس
ــن  اليم ــة  لقضي ــار  واالنتص ــائل  والوس ــرق  الط

العادلة .
ــيايس األعىل يف  ــس الس ــس املجل ــف رئي وتوق
ــع املواطنني  ــادل األحاديث م ــوق الجزيرة وتب س
ــىل حفاوة  ــان ع ــكر واالمتن ــن الش ــم ع ــربا له مع
ــده يف عيونهم  ــرم الضيافة وما وج ــتقبال وك االس
ــموخ يبرش  ــرب وثبات وتحد وش ــم من ص وأرواحه
ــم لصمودهم  ــن تحياته له ــار معربا ع ــكل انتص ب
ــات كبرية تعرب  ــون من تضحي ــم وما يقدم وصربه
ــن إيمان عميق  ــم ووطنيتهم النابعة م ــن وعيه ع
بنرص الله لعباده الصالحني والتصاقهم بأرضهم 
ــم وكرامتهم وعزتهم  ــكهم بحريته ووطنهم وتمس
ــتقبل  ــعبهم وتطلعهم اىل مس ــم وش ــزة وطنه وع

يستحقه كل يمني .
ــن أبناء  ــاد للمواطنني م ــس الصم ــد الرئي وأك

ــرية  األخ ــون  تك ــن  ل ــارة  الزي ــذه  ه ان  ــرة  الجزي
ــيزورهم ويزور  ــرى كما س ــتتبعها زيارات أخ وس
ــاذ  ــة اإلنق ــون يف حكوم ــوزراء املعني ــرة ال الجزي
ــكان والحد من  ــي ملواجهة احتياجات الس الوطن
ــاء الجزيرة  ــدوان بأبن ــي يلحقها الع األرضار الت
ــرة، وأن املجلس  ــة الجزي ــهم وبيئ ومصادر عيش

يتابع ذلك بشكل دائم .
ــيايس ووزير الدفاع  وتفقد رئيس املجلس الس
ورئيس هيئة األركان العامة مواقع أبطال الجيش 
ــرة مطلعا  ــعبية املرابطني يف الجزي ــان الش واللج
ــكات  ــىل التكتي ــة ع ــادة امليداني ــن القي ــم وم منه
ــن الجزيرة  ــاع ع ــتحدثة يف الدف ــكرية املس العس
ــزاة  الغ ــد  لص ــتعداد  واالس ــي  اليمن ــاطئ  والش
ــار  ــائل واالنتص ــرق والوس ــكل الط ــني ب واملحتل

لقضية اليمن العادلة .
ــال املرابطني يف  ــس املجلس باألبط ــاد رئي وأش
الجزيرة وقال : انتم الفخر وعنوان العزة والكرامة 
ــتمد منهم قيم الصرب والثبات واالنتصار  ومن نس
ــن تضحياتهم العزم وقيم  ــتمد م واملعنويات ونس

الخري والفالح واالنتصار.
ولدى مغادرته الجزيرة اصطف املواطنون عىل 

شاطئها يف وداع الرئيس ومرافقيه.
ــىل قبل  ــيايس األع ــس الس ــس املجل وكان رئي
زيارته إىل جزيرة كمران قد تفقد مديرية التحيتا 

ــني  حس ــور  الدكت ــه  يرافق ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
مقبويل نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، 
ــي  ــد العاطف ــن محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ووزي
ــف املداني  ــة اللواء يوس ــد املنطقة الخامس وقائ
ــد حامد ومدير دائرة التوجيه  ووزير اإلعالم أحم
ــدي، والعميد صالح  ــد يحيى امله ــوي العمي املعن

الشاعر.
ــواق  ــوه يف أس ــس ومرافق ــس املجل ــال رئي وج
ــتمع  التمور يف املدينة وتفقد أحوال املوطنني واس
إىل همومهم وشكاواهم حول توقف مصنع التمور 
ــنوات.. وقد  ــا يقارب خمس س ــة منذ م يف املديري
توجه رئيس املجلس بعدها لتفقد مصنع التمور 
ــة االقتصادية العسكرية بإعادة  موجها املؤسس
ــا ومرافقيه عىل  ــغيله مطلع ــز املصنع وتش تجهي

أجزاء املصنع ومكوناته وأسباب توقفه .
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي زار  ــا  كم
ــة وزار مكتبتها  ــد التاريخي ــه مدينة زبي ومرافقي
التاريخية ووجه دائرة التوجيه املعنوي بطباعة 
ــن املخطوطات الهامة يف املكتبة عىل نفقة  عدد م

الدولة .
ــا تحويه املكتبة  ــس املجلس عىل م واطلع رئي
ــب واملخطوطات املصنفة  من نفائس ونوادر الكت
ــوم التطبيقية والنظرية  يف العلوم املختلفة والعل

والتاريخية .

ــيايس األعىل خالل  وافتتح رئيس املجلس الس
ــدد من مديريات  ــه امليدانية يوم أمس يف ع جولت
ــران يف مدينة  ــفى كم ــة الحديدة مستش محافظ
ــن يتلقون  ــوال املرىض الذي ــد أح ــدة، وتفق الحدي
ــاء الكولريا  ــة جراء إصابتهم بوب الرعاية الصحي
ــفى وعمليات  ــىل املش ــني ع ــن القائم ــتمع م واس
ــب اإلصابة وما يتم  مكافحة وباء الكولريا عن نس
ــني وحاالت  ــرىض واملصاب ــن رعاية للم ــه م تقديم
االشتباه من رعاية وحمالت التوعية بالوقاية من 

املرض يف مختلف مديريات املحافظة .
وزار رئيس املجلس السيايس األعىل ومرافقوه 
ــتقبالهم  ــة العلوم الرشعية التي كان يف اس جامع

فيها رئيس الجامعة الشيخ محمد عيل مرعي.
واطلع رئيس املجلس عىل سري عمل الجامعة 
ــن خدمات  ــم الرشعي م ــة العل ــه لطلب ــا تقدم وم
تعليمية ورعاية واستضافة وتيسري أعمال ومهام 

طلب العلم عىل مريديه .
وأشاد الرئيس الصماد بدور الجامعة ورئيسها 
ــي يف املبادرة  ــه من نموذج خالق وإيمان وما تمثل
ــالم وخدمته  ــة العلم الرشعي وتقديم اإلس لخدم
ــدال  ــة االعت ــق منهجي ــة ووف ــرق الصحيح بالط
ــالم  ــالم الحاملة للس ــطية ووفق روح اإلس والوس

واملحبة .

حكومة  في  للوزراء  ميدانية  بزيارات  وعد  الصماد  والرئيس  بالزيارة  فوجئوا  كمران  حكومة مواطنو  في  للوزراء  ميدانية  بزيارات  وعد  الصماد  والرئيس  بالزيارة  فوجئوا  كمران  مواطنو 
الجزيرة بأبناء  العدوان  يلحقها  التي  األضرار  من  والحد  السكان  احتياجات  لمواجهة  الجزيرةاإلنقاذ  بأبناء  العدوان  يلحقها  التي  األضرار  من  والحد  السكان  احتياجات  لمواجهة  اإلنقاذ 

مقتل مدنيينمقتل مدنيين
ــون إن املواجهات املتجددة بني  وقال مواطن
ــلحي فصائل املرتزقة أشاعت حال ذعر يف  مس
ــكان األحياء وأرغمت الكثريين عىل  ــاط س أوس
إقفال محالهم التجارية بعد انتشار  املسلحني 

يف الشارع الرئييس والشوارع املحيطة.
ــة  عارم ــة  أمني ــويض  ف ــر  مظاه ــط  ووس
ــط املدينة  ــاء وس ــلحة يف أحي ــتباكات مس واش
ــلحني من فصائل  أكدت مصادر محلية أن مس
ــس  أم ــت  قطع ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق
ــوا مرور  ــاب ومنع ــية يف الضب ــق الرئيس الطري

السيارات واملركبات من وإىل املدينة .
يف  ــي  األمن ــالت  االنف ــر  مظاه ــدت  وتصاع
ــيا مرتزقة  ــيطرة مليش ــة لس ــق الخاضع املناط
ــكل مروع يف  ــعودي اإلماراتي بش ــدوان الس الع
أحياء مدينة تعز وريفها وأكدت مصادر محلية 
ــيم  ــة نجد قس ــم رشط ــرصع مدير قس ــس م أم
وثالثة من مرافقيه يف تبادل إلطالق النار بينهم 

ومسلحني  مجهولني بمديرية املرساخ.
ــت أثناء  ــكان إن املواجهات حصل ــال س وق
ــيم  ــم نجد قس ــني مدير قس ــة، ب ــالة الجمع ص
ــلحني  ــى ومرافقيه ومس ــه يحي ــد عبدالل محم
ــه وفرار  ــم ومرافقي ــر القس ــل مدي ــت بمقت انته

الجناة.

رئيس الثورية العليا:رئيس الثورية العليا:
ــم املنطق  ــادة لتحكي ــودة الج ــال إن  الع وق
ــتمرار التهديد من مبعوث  والعقل ال تكون باس
ــيخ الذي يزعم حياديته وهو يف  اممي كولد الش
ــه يثبت من خالل تعاطيه السلبي  الوقت نفس
ــه  ــيخ " اقناع نفس ــا ولد الش ــازه " متحدي انحي

وفريقه بحياديته".
ــد  الوف ــة  مقابل ــدم  ع إن"  ــي  الحوث ــال  وق
ــه  ــيخ يف زيارت ــد  الش ــات ول ــي للمفاوض الوطن
ــجمة  ــاء نتيجة حتمية منس ــرية لليمن ج االخ
ــعب بعدم الحوار إال بعد تسليم  مع مطلب الش
ــا ذكر يف  ــليمها كم ــض تس ــي يرف ــات الت املرتب

إحاطته.
ــة  ممارس ــر  الح ــدويل  ال ــع  املجتم ــد  وناش
ــار  ــع الحص ــدوان رف الع ــىل دول  ــوط ع الضغ
والحظر الجوي ووقف العدوان وتشكيل لجنة 
ــة لرصد جرائم العدوان االمريكي  محايدة دولي
ــر للعالم  ــن ليظه ــه يف اليم ــعودي وحلفائ الس
ــن جرائم حربهم العبثية  حقيقة ما يرتكبونه م
ــلحة  ــا األس ــتخدمون فيه ــي يس ــية الت املنس
ــان املدنية  ــد األهداف واألعي ــة دوليا ض املحرم

واملدنيني بتعمد وتكرار".
 وذّكر الحوثي بآخر مجازر تحالف العدوان 
يف سوق املشنق بمحافظة صعدة  حيث ال تزال 
ــبب  ــث املدنيني تحت األنقاض إىل اآلن بس جث
استهداف كل مسعف يقرتب من هذا السوق ".

ــدوان  الع ودول  ــدة  املتح ــم  األم ــل  وحم
ــؤولية  مس ــه  وحلفائ ــعودي  الس ــي  األمريك
ــة  ــب واملجاع ــع الروات ــار ومن ــدوان والحص الع
ــي  ــأيس الت ــن امل ــا م ــريا وغريه ــر والكول والحظ
ــة واألحرار  ــات الدولي ــث املنظم ــت حدي أضح
ــىل "مجون ولد  ــريا إىل أن الرد ع ــم" مش يف العال
ــيتم من  ــيخ وعدوانه يف إحاطته االخرية س الش

خالل الوفد املفاوض".

لبوزة يعزيلبوزة يعزي
حيث كان رحمه الله تعاىل من املتفردين بني 
ــماً بالتواضع والتفاني  أقرانه وأبناء جيله متس
ــهموا يف  ــن وممن أس ــه واآلخري ــة وطن يف خدم

خدمة املجتمع.
ــع رحمته  ــد الراحل بواس ــه الفقي ــد الل تغم
وألهمكم وكافة األرسة ومحبيه الصرب والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


