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جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

جيزان :
ــات  ــىل تجمع ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ  قص
ــر ابو_املض بعدد  ــني يف معسك ــود السعودي للجن
ــف املدفعية وكانت  ــخ الكاتيوشا وقذائ من صواري

رضبات مسدده.
ــود السعوديني يف  ــداف تجمعات للجن - استه

موقع مثعن بعدد من قذائف املدفعية
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 
ــة و بيت_العظم و  ــني يف الغاوي ــود السعودي للجن

التبة_الحمراء وإصابات مبارشة
عسري :

ــودي مستحدث خلف  ــداف موقع سع - استه
املسيال بعدد من قذائف املدفعية .

نجران :
ــان تستهدف تجمعاً  ــة الجيش واللج - مدفعي

عسكرياً سعودياً يف املخروق الصغري

الجوف :
ــة يف وادي  ــىل مواقع املرتزق ــف مدفعي ع  قص

هراب مديرية خب والشعف
ــش واللجان يهاجمون معسكر السالن  -  الجي
ــىل وجرحى من  ــوط قت ــوب وسق ــة املصل بمديري

املرتزقة
ــة من  ــة للمرتزق ــة تابع ــة عسكري ــري آلي - تدم
ــر بمديرية خب  ــة يف الخنج ــدة الهندس ــل وح قب

والشعف ومرصع من كان عىل متنها.
ــد  قائ ــزة  أبوحم ــة  املرتزق ــادي  القي ــرصع  م  -
ــرصع  ــام م ــواء 122 يف ح ــة يف الل ــة الثالث الكتيب
ــة املدفعية الرائد محمد صالح  القيادي قائد كتيب
ــد كتيبة  ــرب قائ ــرصع أركان ح ــدي م ــرب العب االغ
ــد  ــة رص ــم بعملي ــم استهدافه ــزي ت ــد التع محم
ــدات  ــل وح ــن قب ــة م ــة دقيق ــة استخباري ومتابع

خاصة من الجيش واللجان الشعبية يف الجوف.
لحج :

ــوب  ــة رشق كهب ــات املرتزق ــداف تجمع - استه
بقصف مدفعي.

نهم :
ــة يف هجوم  ــى يف صفوف املرتزق - قتىل وجرح

عىل موقع السفينة جنوب غرب القتب بنهم .
ــني يف قرية الحول  ــداف تجمع للمنافق - استه
اسفل فرضة نهم بعدد من قذائف املدفعية وكانت 

الرضبات مسدده.
مارب :

ــة  ــة ملرتزق ــة تابع ــات عسكري ــاب 4 آلي - إعط
العدوان يف مديرية رصواح

ــة  ــق متفرق ــني يف مناط ــن املنافق ــرصع 3م - م
بمديرية رصواح .

تعز :
ــاء التصدي  ــن املرتزقة أثن ــى م ــىل وجرح - قت
ــع الجيش واللجان يف  ــة زحف باتجاه مواق ملحاول

جبهة الضباب .
ــدوان باتجاه تبة  ــة الع ــف ملرتزق ــار زح - انكس
ــى يف  ــىل وجرح ــة وقت ــة الكدح ــرون يف منطق الق

صفوفهم.
ــش واللجان تستهدف املرتزقة  - مدفعية الجي
يف تبة السيمن بمديرية ذوباب وإصابات مبارشة.
ــذون هجوم عىل مواقع  ــش واللجان ينف - الجي
ــوط عدد كبري  ــف محطة_يختل وسق املرتزقة خل

من القتىل والجرحى يف صفوفهم.
ــات  تجمع ــىل  ع ــزال2  زل ــاروخ  ص ــالق  إط  -

للمرتزقة يف محطة يختل باملخا.
ــرص األبيض املرتزق  ــل من املرتزق ن - مرصع ك

خلدون القديس
ــش  ــريان الجي ــدروس بن ــاح العي ــزق وض املرت

واللجان الشعبية يف الجبهة الغربية ملدينة تعز
البيضاء :

ــم بمديرية  ــة يف الجماج ــد املرتزق ــص اح - قن
الزاهر

ميدي : 
ــن قذائف  ــدد م ــزال1 وع ــاروخ زل ــالق ص - اط
ــال صحراء  ــات املرتزقة شم ــة عىل تجمع املدفعي

ميدي محققة إصابات مبارشة
الضالع :

ــش واللجان تستهدف مرابض  - مدفعية الجي
دبابات املرتزقة يف مريس.

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
ــة حميد  ــارة عىل ريم ــدوان يشن غ ــريان الع  ط

بمديرية سنحان
ــدوان السعودي األمريكي  ــني لطريان الع - غارت

عىل بري الهذيل يف مديرية سنحان.
تعز :

ــودي األمريكي يشن 3  ــريان العدوان السع - ط
غارات عىل جبل الشبكة يف موزع

- 5 غارات لطريان العدوان السعودي األمريكي 
عىل منطقة الكمب يف مديرية مقبنة

صعدة :
ــودي يستهدف مناطق  - قصف صاروخي سع

متفرقة من مديرية رازح
- 5 غارات لطريان العدوان السعودي االمريكي 

عىل مديرية الظاهر
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف 

منطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ

عىل مديرية شدا
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف 

املناطق الغربية من مديرية منبه.
مارب :

ــىل مديرية  ــني ع ــن غارت ــدوان يش ــريان الع - ط
رصواح

ميدي :
ــي  االمريك ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  ط  -

يشن7غارات عىل مديريتي حرض و ميدي
جيزان : 

ــودي األمريكي يشن 5  ــريان العدوان السع - ط
غارات عىل جبل الدود.

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــة  ــة ملؤسس ــة التأسيسي ــددت اللجن ج
ــل  ــور حف ــا لحض ــة دعوته ــان التنموي بني
يف  ــادم  الق ــت  السب ــة  للمؤسس ــار  اإلشه
ــن املقرر أن يقام حفل  العاصمة صنعاء، وم
اإلشهار بحضور رسمي وبمشاركة منظمات 

املجتمع املدني ذات العالقة.
أن  ــورة"  لـ"الث ــة  اللجن ــس  رئي ــد  وأك
ــل إشهارها عدداً  ــة ستدشن  يف حف املؤسس
ــا أو التي يف  ــم تنفيذه ــع التي ت ــن املشاري م
ــزم املؤسسة  ــع تعت ــذ ، ومشاري ــور التنفي ط
ــة يف العاصمة  ــالل الفرتة القادم تنفيذها خ

صنعاء واملحافظات . 
ــة وفق  ــان للتنمي ــة بني ــق مؤسس وتنظل
ــة ومدروسة  ــة وعلمية نوعي ــة عملي منهجي
ــم يف  ــل والتقيي ــط والتحلي ــد التخطي تعتم
إىل   ــة  الهادف ــة  التنموي ــا  برامجه ــف  مختل
تطوير وتنمية املهارات املجتمعية وتوظيفها 
التوظيف األمثل وصوًال إىل تحقيق االكتفاء 
ــي ، وذلك من خالل تحديد اإلمكانيات  الذات
ــل  وتحوي ــة  املجتمعي ــة  واملادي ــة  البرشي
ــع  ــام املجتم ــة أم ــرص متاح ــات إىل ف الطاق
ــل يف تحقيق  ــن اإلسهام الفاع ــا يمكنه م بم

التنمية الشاملة . 
ــدأ  ب ــي  الت ــة  التنموي ــان  بني ــة  مؤسس
مشوارها التنموي األول مطلع العام 2016م 
ــة اعتمدت عىل  ــة طوعي ــادرات شبابي ، بمب
ــع االجتماعي كنهج  ــل الواق ــم وتحلي التقيي
ــد املشاكل االجتماعية وتقديم  عميل لتحدي
ــة التنفيذ ، تسعى  ــول الناجعة واملمكن الحل
ــاء  ــة يف البن ــة االجتماعي ــز الرشاك إىل تعزي
ــق العدالة االجتماعية من  والتنمية ، وتحقي
ــرص وأتاحتها أمام مختلف  خالل خلق الف
ــا من مؤسسة  ــح االجتماعية، وإيمان الرشائ
ــة شاملة دون  ــأن ال تنمي ــة ب ــان التنموي بني
ــة ، فإنها تهدف إىل  تنمية برشية واجتماعي
ــي اجتماعي من خالل  اإلسهام يف خلق وع

ــة الهادفة  ــن املشاريع التنموي ــي عدد م تبن
ــي معرفياً عرب برامج  ــاء املجتمع اليمن إىل بن
ــة  ــدوى العالي ــل ذات الج ــب والتأهي التدري
ــي وتوجيه  ــي االجتماع ــع الوع ــك لرف ، وذل
ــام يف التنمية  ــو اإلسه ــع نح ــدرات املجتم ق
ــق  تحقي إىل  ــوًال  وص ــة  واملجتمعي ــة  املحلي

التنمية املستدامة الشاملة .
ــان  بني ــة  مؤسس ــام  اهتم ــدد  يتح ــم  ول
ــي مواتي  ــي اجتماع ــق وع ــة يف خل التنموي
ــى إىل تطوير املهارات  ــة ، وإنما تسع للتنمي
ــدة  املتواج ــة  املجتمعي ــدرات  الق ــل  وصق
ــة  البرشي ــدرات  الق ــف  وتوظي  ، ــا  وتنميته
الوطنية التوظيف األمثل من خالل االهتمام 
باملوهوبني واملبدعني ورعايتهم وتوجية تلك 

القدرات نحو التنمية. 
ــرتة  ــن ف ــة م ــرتة املاضي ــدى الف ــىل م وع
ــان التنموية  ــس عملت مؤسسة بني التأسي
عىل تشجيع وتحفيز املبادرات االجتماعية 
ــة  املسؤولي ــن  م ــاً  وانطالق  ، ــة  االيجابي
اإلنسانية والوطنية والدينية ملؤسسة بنيان 
ــة فقد سعت إىل منذ أكرث من عام إىل  التنموي
تخفيف تداعيات العدوان الغاشم والحصار 
ــه دول العدوان السعودي  الظالم الذي تشن
ــذ قرابة  ــب اليمني من ــىل الشع األمريكي ع
ــدد من املبادرات  العامني من خالل تقديم ع
ذات الطابع اإلنساني والتنموي يف عدد من 

ــة املحتاجني  ــات ، فالتمست حاج املحافظ
ــل للمعدمني ، وأخذت  ــت العون العاج وقدم
 ، ــن  الصيادي ــن  م ــة  واسع ــح  رشائ ــادي  بأي
ــنب مستويات دخل عدد  ــت يف تحس وساهم
ــن خالل عقد  ــرية واملعدمة م ــن األرس الفق م
ــاب تلك األرس  ــألرس املنتجة وإكس دورات ل
ــا إىل أرس منتجة  ــة وتحويله ــارات عملي مه
تعتمد عىل الذات ، ونظراً لتداعيات العدوان 
والحصار املأساوية أسهمت مؤسسة بنيان 
ــاة الناس  ــن معان ــف م ــة يف التخفي التنموي
ــم املساعدة اإلنسانية لذوي  من خالل تقدي
الحاجة من املعدمني األشد فقرا يف املجتمع. 
ووفقاً لرؤية ورسالة املؤسسة  التي تؤمن 
ــام املمكن ،  ــًال بأن ال مستحيل أم إيماناً كام
ــاع املعيشية واالقتصادية  وتتخذ من األوض
ــار محطة  ــدوان والحص ــة بسبب الع املرتدي
ــي  االجتماع ــا  نشاطه ــالق  النط ــة  هام
ــم  لتساه  ، ــروف  الظ ــك  أحل يف  ــوي  والتنم
ــل  ــة وتعم ــاة االجتماعي ــن املعان ــد م يف الح
ــن  ــي م ــب اليمن ــود الشع ــز صم ــىل تعزي ع
ــوارد املجتمع  ــالل حشد وتنظيم وإدارة م خ
وتوجيهها لتخفيف معاناة املجتمع  وتقديم 
ــدة الكفيلة يف  ــة واملساع ــات والرعاي الخدم
بناء قدرات املتاحة وتمكني الرشائح املعدمة 

والفقرية اقتصاديا .

مؤسسة بنيان التنموية تجدد دعوتها لحضور مؤتمر مؤسسة بنيان التنموية تجدد دعوتها لحضور مؤتمر 
إشهار المؤسسة السبت القادم في صنعاء إشهار المؤسسة السبت القادم في صنعاء 

ريمة - سبأ  
ــال  استقب ــة  ريم ــة  بمحافظ ــس  أم ــة  الداخلي وزارة  ــت  دشن  
العائدين من املغرر بهم الذين كانوا قد انضموا ملعسكرات العدوان 

ومرتزقته يف جبهات مختلفة.
وخالل التدشني جرى استقبال رسمي وشعبي لعدد من أبناء 
ــة السلفية الذين تركوا معسكرات املرتزقة وعادوا إىل الصف  مديري

الوطني.
ــة بمشاركة  ــه وزارة الداخلي ــال الذي نظمت ــل االستقب ويف حف
السلطة املحلية .. عرب أبناُء مديرية السلفية ووجهاؤها وقياداتها 
ــة واملحلية عن سعادتهم بعودة مجموعة من أبنائهم املغرر  األمني

بهم إىل جادة الصواب.
ــدوان إىل  ــرات الع ــم يف معسك ــرر به ــى من املغ ــن تبق ــوا م ودع

ــن قرار العفو العام ..  ــة يف العودة إىل ديارهم واالستفادة م املسارع
ــودة منهم سيقابل بالرتحاب الذي ملسه  مؤكدين أن من اختار الع
ــالت الالزمة لهم  ــات األمنية ستقدم التسهي ــن سبقهم وأن الجه م

والتعامل الذي يليق بمن عاد إىل جادة الصواب.
من جهتهم عرب العائدون من أبناء مديرية السلفية عن شكرهم 
لوزارة الداخلية التي سهلت عودتهم إىل ديارهم .. داعني من تبقى 
يف معسكرات العدوان للعودة إىل جادة الحق والصواب والكف عن 
املشاركة يف استهداف الوطن وتنفيذ مخططات العدوان اإلجرامية 
ــا تستهدف بجرائمها  ــزج بهم لقتال أبناء وطنهم، كم من خالل ال

كل أبناء الوطن.
وعربوا عن شكرهم للمجلس السيايس األعىل الذي أصدر قرار 

العفو وأتاح الفرصة لهم بالعودة إىل ديارهم بأمان.

وزارة الداخلية تدشن في ريمة استقبال المغرر بهم وزارة الداخلية تدشن في ريمة استقبال المغرر بهم 
العائدين من معسكرات العدوانالعائدين من معسكرات العدوان

صنعاء / سبأ 
ــر مكتب الصحة العامة   تفقد مدي
ــد  خال ــور  الدكت ــاء  صنع ــة  بمحافظ
ــة والتغذية  ــرص ومسؤول الصح املنت
ــور  الدكت ــة  باملحافظ ــف  اليونيس يف 
ــم الحاج، سري العمل بمستشفى  فهي

عومرة بمديرية أرحب.
ــور املنترص والدكتور  واطلع الدكت
ــات  الخدم ــوى  مست ــىل  ع ــاج  الح
ــريا  الكول ــة  مكافح ــز  بمرك ــة  الطبي
ــا من مدير  ــة األقسام .. واستمع وبقي
ــط  مقح ــد  فه ــور  الدكت ــى  املستشف
ــي يتم  ــات الت ــول الخدم إىل رشح ح

ــي تواجه  الت ــات  ــا والصعوب تقديمه
العمل.

ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي ــاد  وأش
ــة  معالج يف  ــة  املبذول ــود  بالجه
ــريا  ــة بالكول ــاالت اإلصاب ــرىض وح امل
ــم  ــا دع ــادة .. مثمن ــاالت الح واإلسه
ــورة  بص ــى  للمستشف ــف  اليونيس
ــاع الصحي باملحافظة  خاصة والقط

بشكل عام.
ــة  الصح ــؤول  مس ــار  أش ــا  فيم
أن  إىل  ــف  باليونيس ــة  والتغذي
ــم الدعم  ــي يف إطار تقدي ــارة تأت الزي

للمستشفى يف مختلف الجوانب.

إىل ذلك اطلع مدير مكتب الصحة 
ــاء ومسؤول الصحة  بمحافظة صنع
ــة  باملحافظ ــف  باليونيس ــة  والتغذي
 22 ــى  بمستشف ــل  العم ــري  س ــىل  ع
ــدان، وعملية تركيب  ــو بضالع هم ماي
ــن  م ــة  املقدم ــزة  األجه ــل  وتشغي

اليونيسف للمستشفى.
أن  إىل  ــرص  املنت ــور  الدكت ــار  وأش
تشغيل األجهزة والحاضنات املقدمة 
ــن اليونيسف للمستشفى ستسهم  م
ــات  الخدم ــوى  بمست ــاء  االرتق يف 

الطبية.
ــم الحاج  ــور فهي ــد الدكت ــا أك فيم

ــم القطاع  ــرص اليونيسف عىل دع ح
ــة وخاصة يف ظل  ــي باملحافظ الصح
ــروف الصعبة التي تمر بها البالد  الظ
ــب الصحة يف  ــاون مكت ــدا بتع .. مشي

تسهيل مهام املنظمة اإلنسانية.
ــام مستشفى  ــن مدير ع بدوره ثم
ــد  مرش ــر  مطه ــور  الدكت ــو  ماي  22
ــب الصحة ومنظمة  جهود قيادة مكت
ــى  املستشف ــم  دع يف  ــف  اليونيس
ــدات  واملع ــزات  بالتجهي ــده  وتزوي

الطبية.
رافقهما نائب مدير مكتب الصحة 

باملحافظة الدكتور طالل الجربي.

تفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب وتفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب و٢٢٢٢ مايو بضالع مايو بضالع

الثورة / ابراهيم االشموري
ــة والتنمية  ــت مؤسسة سام للطفول نظم
ــم  ــوي لتكري ــل السن ــاء الحف ــس بصنع أم
ــة الرمضانية والصيفية  الفائزين يف املسابق
ــرآن الكريم واالنشاد  ــاالت الق 2017م يف مج
والرسم والخياطة واالشغال اليدوية والرسم 

وعدد من املجاالت األخرى.
ــت شعار (  ــذي يأتي تح ــاح ال ويف االفتت
ــة بثينة  ــدت رئيسة املؤسس ــن أوال ) اك اليم
يف  ــدة  جاه ــل  تعم ــة  املؤسس أن  ــريش  الق
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد لتأهيل 
ــة يف  ــة األساسي ــد اللبن ــذي يع ــان ال االنس
ــارف التي تساعده  ــربات واملع املجتمع بالخ
ــه فردا  ــيش وتجعل ــواه املعي ــوض بمست للنه
ــرية إىل ان املؤسسة  ــا يف املجتمع .. مش نافع

ــارث التي تعد من  ــل يف مديرية بني الح تعم
ــة العاصمة واكرث املناطق  أكرب مديريات أمان

حاجة للمشاريع التنموية والتوعوية.
ــع الراهن يحتاج  وقالت القريش ان الوض
ــع ايمانا  ــل أبناء املجتم ــر جهود ك إىل تضاف
ــم بالوالء للوطن واملجتمع قبل كل يشء  منه
ــن  ــول بالوط ــروف والوص ــل الظ ــاوز ك لتج
ــة تنفذ  ــة أن املؤسس ــان .. مضيف ــر االم إىل ب
حاليا العديد من املشاريع أبرزها املساحات 
ــا  ــل متنفس تمث ــي  الت ــال  ــة لألطف الصديق
ــة يف ظل  ــة لألطفال خاص ــة صديق ومساح
ــة إىل  ــات باإلضاف ــق واملتنزه ــاب الحدائ غي
ــي واملكتبة املجانية املفتوحة  النادي الشباب
ــة  ــز معنوي ــان الجوائ ــة ب ــع .. منوه للجمي
ــة وذلك لتشجيع املواهب  بالدرجة األساسي

والعمل الجماعي والتطوعي.

تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية 
والصيفية لمنظمة سام للطفولةوالصيفية لمنظمة سام للطفولة

تحت شعار( اليمن أوال )تحت شعار( اليمن أوال )

 االربعاء 2017/8/9    

دعت الجامعة العربية إلى إنجاح جهود ايقاف العدوان ال التزلف للسعودية على حساب دماء األبرياءدعت الجامعة العربية إلى إنجاح جهود ايقاف العدوان ال التزلف للسعودية على حساب دماء األبرياء

ــي في اليمن وال يتدخل إليقافها ــي في اليمن وال يتدخل إليقافهاوزارة الخارجية : مجلس األمن يكتفي بتكرار عرض المآس وزارة الخارجية : مجلس األمن يكتفي بتكرار عرض المآس
ــي العدوان ــالحًا ف ــتخدمها س ــانية ومن يس ــاعدات اإلنس ــن هوية من يعيق ايصال المس ــة اإلفصاح ع ــة الدولي ــى المنظم ــي العدوانعل ــالحًا ف ــتخدمها س ــانية ومن يس ــاعدات اإلنس ــن هوية من يعيق ايصال المس ــة اإلفصاح ع ــة الدولي ــى المنظم عل

صنعاء /سبأ
ــن أسفه  ــوزارة الخارجية ع ــؤول ب ــدر مس ــرب مص ع
ــن مجلس األمن  ــان الرئايس الصادر ع ــا تضمنه البي مل
برقم S/PRST/2017/14 يف جلسته تحت بند " صون 
ــرق فيها إىل الوضع  ــم واألمن الدوليني " والتي تط السل

اإلنساني يف اليمن.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــدر يف ترصي ــد املص وأك
ــة إنسانية هي من  ــا يعانيه اليمن من كارث (سبأ) أن م
ــس األمن  ــال : " مجل ــدوان.. وق ــراء الع ــع البرش ج صن
ــآيس واملعاناة وال يأتي  ــد يكرر عرض امل لألسف الشدي

بجديد، وكأن األمر إسقاط واجب"
ــن عىل  ــر ملجلس األم ــن الشك ــدر ع ــرب املص ــا ع كم
ــت نفسه إىل أن  ــم.. الفتا يف الوق ــن قلقه الدائ ــه ع إعراب
ــح متنوعة يحجم  ــاب سياسية ومصال ــس وألسب املجل
ــن التدخل الفعال لوقف تلك املآيس واتخاذ خطوات  ع

متقدمة لوقف أسبابها أو محاسبة املتسببني فيها.
ــن أن يعلن  ــس األم ــرى بمجل ــان األح ــاف : " ك وأض
ــال شحنات  ــال إيص ــن يعيق فع ــن هوية م ــىل املأل ع ع
ــة والحيوية  ــة والدوائي ــة الغذائي ــدات اإلنساني املساع
ــق  ــد لتحقي ــالح مساع ــك كس ــدم ذل ــان ويستخ للسك
ــو األمر  ــن، وه ــاة املواط ــادة معان ــدوان وزي ــداف الع أه
ــذ بداية  ــن من ــح يف اليم ــيل وواض ــل ج ــل بشك الحاص

العدوان السعودي يف 26 مارس 2015".
ــن، وباألخص  ــاء مجلس األم ــرف أعض ــع : " يع وتاب
ــة  البحري ــوات  الق ــأن  ب ــة  العضوي ــي  دائم ــة  الخمس
ــع ويعرقل ، وال يزال  ــة وتحالفها، هي من يمن السعودي
ــة والعالجية  ــواد الغذائي ــن املحملة بامل ــول السف ، وص
ــع وصول  ــزال تمن ــا الت ــا أنه ــة، كم ــات النفطي واملشتق
ــاء  ــات ملين ــة بالحاوي ــات خاص ــس رافع ــب خم وتركي
الحديدة مساعدة عرب برنامج الغذاء العاملي بما يسهل 
ــوردة ومنها،  ــواد املست ــع وامل ــة البضائ ــة مناول يف رسع
ــدات اإلنسانية، وذلك عوضا عن الرافعات التي  املساع

ــا ودمرها طريان العدوان يف هجومه املستمر عىل  قصفه
امليناء ومرافقه املدنية".

ــات األسلحة  ــدر إىل أن املصالح وصفق ــار املص وأش
ــا السعودية مع دول  ــي تعقده ــارات الدوالرات الت بملي
ــل مجلس  ــى عىل تعام ــس األمن تطغ ــاء يف مجل أعض
ــا الحالة  ــة لألزمات ومنه ــة الفعال ــع االستجاب األمن م
اليمنية ، مما منح العدوان السعودي شعوراً بأن ال رادع 
يوقفه عن غيه ، بل وتتجرأ سلطات العدوان السعودي 
ــد كل مذبحة  ــارة أخرى بع ــارة واإلنكار ت ــىل الكذب ت ع
ــني الذين تقصفهم  ــرب ترتكبها بحق املدني وجريمة ح

طائراتها.
ــل وصور  ــل الشواهد والدالئ ــدر أن ك ــد املص ــا أك كم
ــم  ــازر والجرائ ــك املج ــت أن تل ــة تثب ــار الصناعي األقم
استخدم فيها سالح الجو.. وقال :" العالم أجمع يعرف 
ــرح يف أجواء  ــرسح ويم ــالح جوي ي ــه ليس هناك س أن

اليمن سوى طريان العدوان السعودي اإلماراتي".
ــىل التزام حكومة  ــدد املصدر املسؤول التأكيد ع وج

ــل املساعدات والدخول إىل  االنقاذ بالسماح بوصول ك
ــب وبطرق آمنة،  ــة ويف الوقت املناس ــق املستهدف املناط
إضافة إىل التعاون يف تيسري وصول الواردات األساسية 
ــة والوقود واإلمدادات الطبية كونها شحنات  من األغذي
ــروف العدوان بشكل  ــا مواطنو البالد يف ظ يحتاج إليه

ملح.
ــن الدول املانحة  ــدر بدعوة مجلس األم وأشاد املص
ــة ..منوها بما تقدمه  ــة اإليفاء بتعهداتها املالي إىل رسع
ــدف تخفيف املعاناة اإلنسانية يف  العديد من الدول به
اليمن، يف الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية 
ــل دول العدوان،  ــد املتواصل من قب ــف والتصعي والقص
ــن املعاناة ويؤدي إىل ترشيد اآلالف عن  وبشكل يزيد م

مناطقهم، وجعل تلك املساعدات غري ذات أثر.
ــادى به مجلس  ــدر أن التعايف الذي ن ــد املص كما أك
ــة  ــق معالج ــاد منط ــىل اعتم ــوم ع ــب أن يق ــن يج األم
األحداث عرب االستجابة لحاجات ومتطلبات الشعوب 
يف األمن واالستقرار ووقف املؤثرات التي تسبب املعاناة 

ــه العسكرية واالقتصادية،  ــا العدوان بكافة أشكال ومنه
ــي تعاني من  ــردة للدول الت ــرد الدعوة املج ــس مج ولي
ــات والعدوان للتعايف وتحمل  ويالت الرصاعات والنزاع

األزمات.
ــوزارة  ــؤول ب ــدر مس ــرب مص ــرى أع ــة أخ ــن جه م
ــرار أمني عام  ــد الستم ــن استيائه الشدي ــة ع الخارجي
ــي لها، يف  ــق الرسم ــة عرب الناط ــدول العربي ــة ال جامع
ــم شملهم،  ــرب الذي أنشئ لل ــدم بيت الع ــة به املشارك
ــه  ــم مصالح ــة وتقدي ــال مسؤول ــه ال ــك بترصيحات وذل
ــذات عىل  ــل يشء وبال ــىل ك ــة ع ــة والوظيفي الشخصي

حساب مصري ماليني املدنيني يف اليمن.
ــة  ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــدر يف ترصي ــال املص وق
ــة اليمنية منذ 26  ــا يحدث يف الجمهوري (سبأ) " إن م
ــوده السعودية  ــي تق ــدوان همج ــو ع ــارس 2015م ه م
ــب  وأسالي ــل  وسائ ــل  ك ــه  خالل ــارس  وتم ــا  وتحالفه
ــة وانتهاكات لكل قيم  ــرب واإلبادة اإلنساني جرائم الح
ــة والقانون  ــدات واالتفاقيات الدولي ــة واملعاه اإلنساني

اإلنساني الدويل".
ــح للمتحدث  ــدر" إن ما جاء يف ترصي ــاف املص وأض
ــخ 8 أغسطس  ــدول العربية بتاري ــي لجامعة ال الرسم
ــن االستقرار  ــط ع ــث أبو الغي ــق بحدي ــاري املتعل الج
ــادا وال يقصد  ــايس والصحي يف اليمن، إن كان ج السي
ــا، عرب اإلشادة  ــة آل سعود وقادته ــه التزلف إىل مملك ب
ــة ضئيلة  ــن مساهمة مالي ــا قدمه م ــان وم ــز سلم بمرك
ــة  السعودي ــت  ساهم ــذي  ال ــريا  الكول ــاء  وب ــة  ملكافح
ــة النتشاره، فعليه  ــىل توفري البيئة املناسب وتحالفها ع
االضطالع بمسؤولياته كأمني عام ومسؤول عن جامعة 
ــدول العربية وليس ديكورا لالستخدام يف املناسبات،  ال
ــدث عىل أرض الواقع وذلك  والتحقق من حقيقة ما يح
ــٍص  ــة تق ــال بعث ــريء بإرس ــاع وج ــرار شج ــاذ ق باتخ
ــب بحق املدنيني  ــق يف جرائم الحرب التي ترتك للتحقي

يف اليمن ".

ــط  ــو الغي ــام أب ــؤول إىل أن اته ــدر املس ــار املص وأش
ــل بالتمسك بالسلطة ورفض  للقوى الوطنية يف الداخ
ــوض رفضا  ــة السياسية مرف ــات حلول التسوي مقرتح

تاما من قبل السلطات الوطنية يف صنعاء.
ــدر التأكيد عىل أن األمني العام للجامعة  وجدد املص
ــا يحدث يف اليمن من  ــة الزال يتلقى تقاريره عم العربي
ــودي وليس من  ــرات التابع للعدوان السع جهاز املخاب
جهات دولية محايدة، وأنه مستمر يف اإلساءة لتاريخه 

الدبلومايس مقابل مصالح وقتية.
ــط يعلم أو  ــو الغي ــا إذا كان أب ــدر عم ــاءل املص وتس
ــق اليمنية املحتلة من انفالت  يدرك ما يحدث يف املناط
ــات اإلرهابية  ــاالت ونهب وسيطرة للجماع أمني واغتي
ــة، وهل هي نموذج يحتذى به، ويريد باملقابل  واملتطرف
ــق غري املحتلة االستسالم  من القوى الوطنية يف املناط

لنرش الفوىض واإلرهاب وتدمري البالد.
ــدول العربية  ــام لجامعة ال ــدر األمني الع ــر املص وذكَّ
ــف الواضح  ــاء بالجامعة باملوق ــدول األعض ــيل ال وممث
ــايس األعىل  ــة للمجلس السي ــوة وثق ــح وعن ق والرصي
ــول بالجلوس يف  ــاذ بمد يد السالم والقب وحكومة اإلنق
ــدف لتحقيق  ــراف، طاملا ته ــات سالم لكل األط مفاوض
ــي، وأن عليه أن  ــب اليمن ــف للشع ــادل وُمنص سالم ع
ــي  ــود واملساع ــاح الجه ــه إلنج ــاً يف مواقف ــون أمين يك
ــة ورفع الحصار وإعادة  الرامية لوقف العدوان والتهدئ
ــالت التجارية  ــدويل وتسيري الرح ــار صنعاء ال فتح مط

واملدنية.
وأختتم املصدر ترصيحه بالقول" هذه هي الظروف 
ــات تسوية  ــة مفاوض ــىل طاول ــوس ع ــة للجل األساسي
تجمع كل األطراف ومنها الطرف السعودي وبما يسهم 

يف تهدئة األوضاع ال العمل عىل تأجيجها".
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محافظات/الثورة/سبأ
 نظمت بمديرية مكرياس بمحافظة البيضاء أمس 
ــة للتنديد بمجازر العدوان السعودي  وقفة احتجاجي

األمريكي واستمرار الحصار الجائر.
ــا وكيل  ــة التي حرضه ــون يف الوقف ــار املشارك وأش
ــؤون الوحدات اإلدارية عبدالله  محافظة البيضاء لش
الجمايل ومدير عام مديرية مكرياس يارس جحالن، إىل 
أن ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق الشعب 

اليمني جرائم حرب ال تسقط بالتقادم.
ــرار  أن استم ــة  الوقف ــن  ــادر ع الص ــان  البي ــد  وأك
ــب اليمني  ــق الشع ــم بح ــاب الجرائ ــدوان يف ارتك الع
ــى التحتية  ــة والخاصة والبن ــري املمتلكات العام وتدم
ــار يف جبني  ــر وصمة ع ــار جائ ــن حص ــه م ــا يفرض وم

اإلنسانية.
ــاء مديرية  ــاء ووجه ــذي وأبن ــيل وتنفي ــا مح وحي
ــال الجيش  ــي يحققها أبط ــارات الت ــرياس االنتص مك
ــات العزة والرشف  ــان الشعبية يف مختلف جبه واللج
ــة  مواجه يف  ــات  والثب ــود  الصم ــرار  استم ــن  ..مؤكدي

العدوان والدفاع عن الوطن.
ــدويل ويف املقدمة األمم  ــع ال ــان املجتم ــل البي وحم
ــدة املسؤولية الكاملة لتغاضيها وغضها للطرف  املتح

عما يتعرض له اليمن من عدوان وحرب إبادة.
ــة  ــة الرياشي ــل مديري ــاء وقبائ ــد أبن ــك أك إىل ذل
ــاء استمرار النفري العام  بمنطقة رداع محافظة البيض

يف مواجهة العدوان السعودي االمريكي.
ــداد لرفد  ــة أمس االستع ــة قبلي ــدوا يف وقف ــا أك  كم
ــال والرجال  ــة باملزيد من امل ــرشف والبطول جبهات ال

إلفشال مخططات العدوان اإلجرامية.
ــان الرياشية ما يرتكبه  ــاء قبائل واعي واستنكر أبن
ــاء الشعب  ــق أبن ــم بح ــن جرائ ــه م ــدوان ومرتزقت الع
ــة محضة  ــداف أرسة يف منطق ــا استه ــي وآخره اليمن
ــة  ــا مرتزق ــي ارتكبه ــا الت ــدة و آخره ــة صع بمحافظ
ــن أحد  ــىل دف ــم ع ــز وإقدامه ــة تع ــدوان بمحافظ الع
ــال  ــم ال ــاع ملطالبه ــه اإلنصي ــد رفض ــاً بع األرسى حي
ــم لن تزيد اليمنيني  ــة.. مؤكدين أن تلك الجرائ إنساني
إال إرصارا وقوة ملواجهة االرهاب الذي يمارسه العدوان 
ــاب مرتزقة العدوان  ــة.  معتربين إرتك بقيادة السعودي

لهذه الجريمة يؤكد إفالسهم وحقدهم الدفني.

ــود أبناء  مديرية  ــد بيان صادر عن الوقفة صم وأك
ــني  ــدوان ..معلن ــد الع ــم ض ــات موقفه ــة وثب الرياشي
ــدوان ومرتزقته  ــدي للع ــم إىل الجبهات للتص توجهه

بكل حزم.
ــة  ــة الرياشي ــاء مديري ــف أبن ــان، مواق ــن البي وثم
ــن والدفاع عنه ضد  ــم إىل جانب الوط ــا وقوفه وقبائله
ــم  ــادئ والقي ــع املب ــم. وم ــني ومرتزقته ــزاة واملحتل الغ
ــة والترشيعات السماوية واألعراف والقوانني  اإلنساني

اإلنسانية الخاصة باألرسى والتعامل معهم.
ــوران آنس  ــر أبناء ض ــل استنك ــد متص ــىل صعي ع
بمحافظة ذمار يف لقاء قبيل موسع الجرائم الوحشية 
ــق األرسى ، وآخرها  ــي يرتكبها مرتزقة العدوان بح الت

دفن األسري عبدالقوي الجربي حياً .
ــة دفن األسري  ــون يف اللقاء أن جريم ــد املشارك وأك
ــدوان الغاشم  ــة جرائم الع ــاف إىل سلسل الجربي تض
ــاىف مع تعاليم  ــا الجبني وتتن ــه التي يندى له ومرتزقت
ــق  واملواثي ــة  القبلي ــراف  واألع ــة  السماوي ــان  األدي

اإلنسانية.
ــاروا إىل أن هذه العنارص اإلرهابية تجردت عن  وأش
ــا لتنفيذ مخططات  ــة وسخرت نفسه القيم اإلنساني
إجرامية تستهدف الدين اإلسالمي الحنيف والنسيج 

االجتماعي ألبناء اليمن .
ــة القبائل اليمنية  ــا بيان صادر عن اللقاء كاف ودع
ــاف والتحرك ملواجهة  ــد من التالحم واالصطف إىل مزي
قوى العدوان وأذنابه من الجماعات اإلرهابية وتطهري 

الوطن من رشورهم وجرائمهم البشعة.
ــد الجبهات  ــة مواصلة رف ــان عىل أهمي وشدد البي
ــدي  والتص ــن  الوط ــن  ع ــاع  للدف ــال  وامل ــال  بالرج
ــي ومرتزقته، وافشال كافة  للعدوان السعودي األمريك

مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنسانا.
ــة محافظة  ــني عاصم ــة الجب ــت بمديري ــا نظم كم
ــة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان  ريمة أمس وقف

السعودي األمريكي.
ــخ ووجهاء وأبناء الجبني يف الوقفة  واستنكر مشائ
ــد الوسد، صمت  ــل املحافظة محم ــي حرضها وكي الت
ــات الحقوقية واإلنسانية إزاء  املجتمع الدويل واملنظم
ــا يرتكبه تحالف العدوان من مجازر يندى لها جبني  م
ــذ أكرث من  ــب اليمني من ــق أبناء الشع ــة بح اإلنساني

عامني.
ــة العدوان  ــري العام يف مواجه ــدوا استمرار النف وأك
ــن الوطن  ــاد دفاعا ع ــات بالرجال والعت ــد الجبه ورف

وأمنه واستقراره.
ــاء قبائل  ــة وقوف أبن ــن الوقف ــد بيان صادر ع وأك
ــان  ــش واللج ــب الجي ــدا إىل جان ــا واح ــني صف الجب
ــدوان ومخططاته اإلجرامية  ــة يف مواجهة الع الشعبي
ــاب املجازر  ــف العدوان يف ارتك ــددا بتمادي تحال .. من
ــاء والتي تتناىف مع  ــق اليمنيني من األطفال والنس بح

األعراف واملواثيق والقوانني الدولية اإلنسانية.

وقفات احتجاجية تندد بمجازر العدوان ومرتزقته وقفات احتجاجية تندد بمجازر العدوان ومرتزقته 
في عدد من المحافظاتفي عدد من المحافظات

ــزل  ــدي ــزل نــــداء اســتــغــاثــة لــتــوفــيــر ال ــدي نــــداء اســتــغــاثــة لــتــوفــيــر ال
لمؤسسة مياه الحديدةلمؤسسة مياه الحديدة

الثورة / غمدان أبوعيل 
ــداء استغاثة  ــة الحديدة ن ــي بمحافظ ــاه والرصف الصح ــت مؤسسة املي أطلق
ــاه إىل منازل املواطنني  ــان استمرارها يف ضخ املي ــة لتوفري مادة الديزل لضم عاجل
ــوى العدوان  ــه ق ــر الذي تفرض ــار الجائ ــل الحص ــاري يف ظ ــاه املج ــف مي وترصي

السعودي .
ــظ الحديدة  ــاه والبيئة ومحاف ــا إىل وزير املي ــرة بعثته ــة يف مذك ــت املؤسس وقال
ــل آبار  ــزل لتشغي ــادة الدي ــة مل ــة ماس ــة بحاج ــة: إن املؤسس ــات اإلغاثي واملنظم
ــاه الرصف الصحي  ــات الرفع والضخ ملي ــخ املياه ومحط ــاه ومحطات إعادة ض املي

باملحافظًة .
وأشارت إىل أنه يف الوقت الذي تمر به املؤسسة بظروف مالية صعبة وعدم توفري 
ــة لرشاء الكمية املطلوبة من مادة الديزل إال أنها مطالبة بالتشغيل واإلنتاج  سيول

عىل مدار الساعة يف ظل انتشار وباء الكولريا وارتفاع درجة حرارة الصيف .
ــل وتوقف بعض  ــض ساعات التشغي ــة: إنها سعت إىل تخفي ــت املؤسس وأضاف
ــرشاء الكمية املطلوبة  ــري سيولة ل ــن العمل بسبب عدم توف ــات واملعدات ع املحط

التي تقدر بـ 12740 لرتاً يوميا من مادة الديزل.
ــدة وزير املياه والبيئة ومحافظ  ــت مؤسسة املياه والرصف الصحي بالحدي ودع
الحديدة واملنظمات اإلغاثية إىل إيجاد حلول رسيعة وعاجلة يف توفري مادة الديزل 

وبصورة مستمرة بما يضمن استمرار خدمات املياه وخدمات الرصف الصحي.

اللجنة العسكرية
ــري االحتياجات لتحسني  ــة أوضاع اإلصالحيات وتوف ــا ناقشت اللجن كم
ــات املجلس  ــذ توجيه ــة بتنفي ــات املعني ــة الجه ــرت متابع ــا، وأق أوضاعه

السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ بهذا الصدد.
ــرارات واإلجراءات  ــن الق ــة واألمنية عدداً م ــة العسكري ــا أقرت اللجن كم

املتعلقة بتهيئة مسارح العمليات.

من يحقق الرضبة
ــرب األمريكية خطة  ــاة NBC األمريكية، فقد أعدت وزارة الح ــب قن وبحس
ــالق الصواريخ يف كوريا  ــة استباقية عىل املواقع املحتملة إلط لتوجيه رضب

الشمالية، يف حال أصدر الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمرا بذلك.
ــادر يف القوات املسلحة قولها "إن النقطة الرئيسة  ونقلت القناة عن مص
  B-1B " ــات اسرتاتيجية من طراز ــة تشمل هجوما باستخدام قاذف يف الخط
النرس"، تنطلق من قاعدة "أندرسن" يف جزيرة غوام لرضب أكرث من عرشين 

موقعا إلطالق الصواريخ واملرافق اللوجستية التابعة لها.
ــة كورية شمالية عن عزم الجيش  ــل، أعلنت وسائل إعالم رسمي يف املقاب
ــغ أون، تتضمن هجوما صاروخيا  ــة تفصيلية للرئيس كيم جون تقديم خط
محتمًال لرضب أهداف اسرتاتيجية يف القاعدة العسكرية األمريكية يف غوام، 

يف موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس الحايل.

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


