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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــعودي  -مرصع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش الس
ــف صاروخي ومدفعي  ــبقها قص إثر عملية هجومية س

عىل مواقعهم قبالة منفذ الخرضاء
ــعودي خالل  ــدد من مرتزقة الجيش الس - مرصع ع
ــة موقع الطلعة   ــش واللجان يف رقاب ــة نوعية للجي عملي

العسكري
ــعودي يف  ــتهداف تجمعات مرتزقة الجيش الس -اس

تبة الخشباء بقذائف املدفعية
ــات  ــتهدف تجمع ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي

للجنود السعوديني يف موقع الرشفة
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــتهدف تجمع ــة تس - املدفعي

السعودي يف التبة الرملية قبالة منفذ الخرضاء
a: عسري

ــة الجيش  ــن مرتزق ــرية م ــرح أعداد كب ــرصع وج -م
السعودي بعملية نوعية عىل مواقعهم قبالة منفذ علب 
ــعوديني  ــتهدف تجمعات للجنود الس � املدفعية تس

ومرتزقتهم يف رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالة املنفذ
#جيزان :

ــعودي وسقوط  ــالح للجيش الس � احراق مخزن س
ــي عىل  ــتهداف مدفع ــم باس ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت

معسكر وعالن

الجمعة 2017/12/1       

نهم :
ــة  ــات مرتزق ــات وآلي ــتهداف تجمع - اس

العدوان بقذائف املدفعية يف منطقة الحول
ــىل  ع ــة  للمرتزق ــلل  تس ــة  محاول ــد  ص  -

العظمية يف جبهة نهم
#تعز :

ــة للمرتزقة بقصف مدفعي  -اعطاب دباب
يف الضباب

ــان  ــش واللج ــكرية للجي ــات عس - عملي
استهدفت مواقع املرتزقة رشق جبل نمان

ــىل تبة  ــة العدوان ع ــف ملرتزق ــرس زح - ك
مجيل بالكدحة يف مديرية املعافر

ــتهداف تجمعات  ــى إثر اس -قتىل وجرح
ــة  بمديري ــل  يخت رشق  ــة  باملدفعي ــة  املرتزق

املخاء 
ــقوط قتىل  ــكرية وس ــة عس ــاب آلي - اعط
ــتهداف  ــة باس املرتزق ــوف  ــى يف صف وجرح
مدفعي عىل تجمعاتهم يف السلسلة الجبلية 

بذوباب
ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص

للمرتزقة يف الضباب
ــة يف مناطق متفرقة  ــن املرتزق - قنص 7 م

بجبهات تعز
-الجوف :

ــكريتني للمرتزقة يف  ــني عس ــري آليت - تدم
مديرية خب والشعف

- قنص مرتزق يف العبيد بمديرية املتون
-مارب :

ــة بصاروخ  ــة باملرتزق ــري آلية محمل - تدم
ــة رصواح  ــة بمديري ــة املغرب ــه يف جبه موج

وسقوط طاقهما بني قتيل وجريح
ــق متفرقة  ــن املرتزقة يف مناط ــص 7 م -قن

بمديرية رصواح
#ميدي :

ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــمال  ــعودي ش تجمعات ملرتزقة الجيش الس

صحراء ميدي
البيضاء :

-قنص 2 من املرتزقة يف مديرية ذي ناعم
-شبوة :

- قنص مرتزق يف جبهة عسيالن

جبهة الداخلجبهة الداخل

مارب :
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  -غارت

السعودي عىل مديرية رصواح
ــهاد مواطن إثر استهداف طريان  - استش
ــاب بمديرية  ــيارته يف وادي حب ــدوان لس الع

رصواح
عمران :

-طريان العدوان األمريكي السعودي يش 
غارتني عىل املجمع الحكومي يف مدينة حوث
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -

السعودي عىل مزرعة دواجن بمدينة حوث
صعدة :

ــريان العدوان عىل منطقة بركان  - غارة لط
بمديرية رازح

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
يستهدف مناطق متفرقة يف املديرية رازح

 طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 
ــع والفرع والصوح  9 غارات عىل مناطق القم

بمديرية كتاف
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــن مديرية منبه  ــتهدف مناطق متفرقة م يس

الحدودية
 غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل منطقة البقع بمديرية كتاف
صنعاء :

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  -
السعودي عىل منطقة قطبني بمديرية نهم

ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  -ط
ــة رمادة يف مديرية  ــن 3 غارات عىل منطق يش

نهم
حجة :

ــىل  ــارات ع ــن 7 غ ــدوان يش ــريان الع - ط
مديريتي حرض وميدي

جيزان :
ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع - ط

يشن 5 غارات عىل قرية الجابري
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  -غ

السعودي عىل جبل تويلق
ــن 17 غارة عىل وادي  - طريان العدوان يش
ــع الدفاع  ــوى وبتول ومجم ــارة وقريتي ق ج

وموقع مشعل
عسري :

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  -غارت
السعودي عىل جبل سبحطل

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/سبا
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال ــس  الرئي ــن  أعل
ــت عىل خلفية  ــىل وأد الفتنة التي اندلع ــيايس األع الس
قيام العنارص التخريبية بإثارة الفوىض وقطع الطرقات 
ــف يف العاصمة  ــد النبوي الرشي ــل املحتفلني باملول وقت

صنعاء.
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال ــس  الرئي ــه  ووج
ــا املغرر  ــا هاما دع ــس بيان ــاء أم ــيايس األعىل مس الس
ــوا يف األعمال التخريبية إىل العودة بعد  بهم ممن تورط

التنسيق مع األجهزة األمنية.
نص البيان الرئايس:

يا أبناء الشعب اليمني العظيم
ــوي الرشيف وبعيد  ــرة احتفاالتكم باملولد النب يف غم
ــض أيادي  ــي حاولت بع ــتعمر بريطان ــر مس ــالء آخ ج
ــة صنعاء  ــتقرار العاصم ــل من أمن واس ــب الني التخري
ــة ضاربة عرض  ــكينة العام ــالق الس ــدن وإق وبعض امل
ــم الذي  الحائط بكل القوانني ومتجاهلة العدوان الغاش
ــعودية واإلمارات ومارست  ــن عىل بالدنا بقيادة الس يش
ــني األبرياء  ــد للمواطن ــل العم ــعة والقت ــم البش الجرائ
ــتهداف  ــاالت باملولد النبوي باالس ــاركني يف االحتف املش

املبارش دون رادع من دين أو ضمري.
ــيات  وامليليش ــارص  العن ــذه  ه ــه  ب ــببت  تس ــا  م إن 
ــه الجبهة الداخلية  ــة هو اخطر ما تعرضت ل التخريبي
ــب الوطني  ــن الواج ــا م ــدوان، وانطالق ــة الع ــذ بداي من
ــا وبعيدا عن مصالح  ــدس واملصلحة الوطنية العلي املق

ــية تعاطت أجهزة الدولة مع ما حدث  املكونات السياس
ــاء من أبناء  ــف إىل جانبها الرشف ــئولية واصط بكل مس
ــية والقوى  ــف املكونات السياس ــذا الوطن ومن مختل ه

الوطنية لوأد هذه الفتنة وتثبيت األمن واالستقرار.
يا أبناء شعبنا اليمني البطل

ــذه الفتنة وإننا إذ نطمنئ  ــم نبأ وأد جذور ه أزف إليك
أبناء الشعب اليمني وكل الهيئات واملنظمات األجنبية 

العاملة يف بالدنا نؤكد عىل النقاط التالية:
- الشكر والتقدير لألجهزة األمنية والجيش واللجان 
ــن  ــت األم ــة يف تثبي ــم البطولي ــىل مواقفه ــعبية ع الش

واالستقرار وواد هذه الفتنة.
- الشكر للجان الوساطة وما بذلته من جهود وطنية 

مميزة وكان لهم دور بارز يف تخفيف التوتر.
- الشكر لكل رجال القبائل األحرار الذين وقفوا وقفة 
ــش وتعزيز موقف  ــزة األمنية والجي ــة مع األجه تاريخي

الدولة والنظام والقانون.
ــعبي العام  ــكر للرشفاء من قيادات املؤتمر الش - الش
وقواعده الجماهريية العريضة الذين نأوا بأنفسهم عن 
ــط اإلجرامي ووقوفهم إىل صف  االنخراط يف هذا املخط
ــهم الوطني  ــاتها والذي يدل عىل حس ــة ومؤسس الدول

العايل.
ــؤولني يف قيادة الدولة والسلطات  ــكر لكل املس - الش
ــىل دورهم  ــي للدولة ع ــكادر الوظيف ــة وجميع ال املحلي

الريادي يف استقرار الوضع والحفاظ عىل املؤسسات.
ــع الطرقات  ــاركوا يف قط ــم ممن ش ــرر به ــوة املغ - دع

ــىل املواطنني ورجال  ــات واالعتداء ع ــام املؤسس واقتح
الجيش واألمن يف جميع املناطق إىل رسعة ترك السالح 
ــخصيات االجتماعية  ــة وحث الش ــدم تأجيج الفتن وع
ــيق مع األجهزة األمنية لتسهيل عودتهم إىل  عىل التنس

قراهم بعد أخذ الضمانات الالزمة عليهم.
ويف حال لم يستجيبوا لفرصة العودة إىل قراهم فعىل 
ــراءات الالزمة بحق كل من  ــزة املعنية اتخاذ اإلج األجه
ــارك يف األعمال التخريبية كونهم  ــجع أو ش تواطأ أو ش
ــن يف ظل هذه الظروف  ــوا جريمة كربى بحق الوط ارتكب

االستثنائية.
ــة  ــخصيات االجتماعي ــرية للش ــة أخ ــة فرص - إتاح
ــادة املؤتمر ومن  ــوة يف قي ــاطة إلقناع اإلخ ولجان الوس
ــليم  ــم وتس ــف اعتداءاته ــرضورة وق ــم ب ــف يف صفه وق
ــات  ــىل املواطنني واألمن واملؤسس ــن ع ــاة واملعتدي الجن
ــتحداثات  ــة والقضائية ورفع كافة االس ــزة األمني لألجه
التي استخدموها وإعطائهم كافة الضمانات علما بان 
ــتحمي الجميع دون تمييز، وإنهاء كل مظاهر  الدولة س
التوتر والتحقيق يف أسباب التوتر من بدايته ومحاسبة 

املتسببني من أي طرف كان .
عاشت اليمن حرة أبية مستقلة

املجد والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى.
صالح عيل الصماد

رئيس املجلس السيايس األعىل
صنعاء الثاني من ديسمرب 2017م

التخريبية األعمال  في  المتورطين  بمحاسبة  وتوعد  اليمني  الشعب  وطمأن  الفتنة  وأد  أعلن  التخريبيةالرئيس  األعمال  في  المتورطين  بمحاسبة  وتوعد  اليمني  الشعب  وطمأن  الفتنة  وأد  أعلن  الرئيس 
الــوســاطــة ــان  ــج ول الشعبية  ــان  ــج ــل وال ــش  ــي ــج وال ــيــة  ــن األم ــهــزة  ــألج ل والــتــقــديــر  الــوســاطــةالــشــكــر  ــان  ــج ول الشعبية  ــان  ــج ــل وال ــش  ــي ــج وال ــة  ــي ــن األم ــزة  ــه ــألج ل والــتــقــديــر  الــشــكــر 

ما قامته به هذه العناصر والمليشيات التخريبية هو أخطر ما تعرضت له الجبهة الداخلية منذ بداية العدوانما قامته به هذه العناصر والمليشيات التخريبية هو أخطر ما تعرضت له الجبهة الداخلية منذ بداية العدوان

طالبت المجلس السياسي باتخاذ اإلجراءات لضبط األمن والسكينةطالبت المجلس السياسي باتخاذ اإلجراءات لضبط األمن والسكينة

الثورة /
ــا  نفذته ــي  الت ــداءات  االعت ــت  الق
ــلحة يف العاصمة صنعاء،  املليشيات املس

إدانات جماهريية واسعة.
ــزاب التنظيمات  ــن األح ــت عدد م ودان
السياسية، أمس، زعزعة األمن واالستقرار 
ــيات  ــاء من قبل املليش ــة صنع يف العاصم

املسلحة .
ــة  املناهض ــزاب  األح ــل  تكت ــتنكر  واس
ــدوان محاوالت زعزعة األمن يف صنعاء  للع

من قبل
ــدد التكتل عىل أهمية الحفاظ عىل  وش
ــبة من  ــة ومحاس ــة الداخلي ــدة الجبه وح

يسعى لزعزعة األمن واالستقرار.
ــية إىل  ــادة الثورية والسياس ــا القي ودع
رسعة فرض قانون الطوارئ وتفعيل العمل 
ــوى وحكماء  ــا كافة الق ــيس، كما دع املؤس
وعقالء اليمن إىل االضطالع بمسؤولياتهم 

إزاء تماهي البعض مع مخطط العدوان.
ــم التصحيح النارصي  ــدوره دان تنظي ب
ــىل األطقم  ــؤولة ع ــري املس ــداءات غ االعت
ــد  باملول ــني  واملحتفل ــني  واملدني ــة  األمني

النبوي.
ــني من قبل  ــتهداف املدني ــرب أن اس واعت
ــح دليل عىل  ــارق صال ــة لط ــيا تابع مليش
ــة  ــدوان الهادف ــات الع ــا بمخطط ارتباطه

لإلرضار بالجبهة الداخلية
ــة الوقوف  ــوى الوطني ــكل الق ــاب ب وأه
ــالها  الجاد أمام مخططات العدوان وإفش

ومساندة قوات األمن واللجان الشعبية.
ــة التحرير إىل  ــت جبه ــا دع ــن جهته م
ــة  ــوارئ ومالحق ــة الط ــالن حال ــة إع رسع
ــدة  ــس والوقوف بحزم وش ــور الخام الطاب

ضد كل من يسعى لإلخالل بأمن الوطن.
ــا إىل جانب  ــدت الجبهة عىل وقوفن وأك
يف  ــن  واألم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــة دول  ــدم أنظم ــن يخ ــكل م ل ــدي  التص
ــددة عىل قوات األمن الرضب  العدوان، مش
ــوى الطامعة يف  ــىل الق ــد ع ــن حدي ــد م بي
ــا وتوفري  ــا ويوجهه ــن يموله ــلط وم التس

الحماية للمواطنني.
ــد أدان  ــة التنموي فق ــزب الحري ــا ح أم

ــني بعد  ــن واملواطن ــال األم ــتهداف رج اس
ــاء املولد النبوي  ــن فعالية إحي االنتهاء م
ــىل رضورة الحفاظ عىل  الرشيف، مؤكدا ع
ــىل  ــددا ع ــة، مش ــة الداخلي ــدة الجبه وح

رضورة إعالن قانون الطوارئ.
ــد أدان  ــة فق ــزب الكرام ــرب ح ــدورة ع ب
ــارص  العن ــض  لبع ــبوهة  املش ــركات  التح
ــتهدف  ــون والتي تس ــن القان ــة ع الخارج

زعزعة أمن واستقرار العاصمة صنعاء.
ــام األجهزة األمنية  وأكد عىل رضورة قي
ــال العنارص الخارجة  بضبط األمن واعتق
ــد  ــاء يف القواع ــا الرشف ــام، داعي ــن النظ ع
ــعبي العام  ــر الش ــزب املؤتم ــعبية لح الش
ــاف إىل جوار  ــل واالصطف ــم العق إىل تحكي

الشعب.
ــال التخريبية التي  وأدان الحزب األعم
ــة صنعاء من  ــهدتها أحياء من العاصم ش
ــلحة خارج النظام، وحذر  قبل عنارص مس
ــف والفوىض  ــة العن ــرار يف دوام ــن االنج م

الذي سبق وأن حذرنا منها.
ــرك  التح إىل  ــا  العلي ــلطات  الس ــا  ودع
ــة والحفاظ  ــث بأمن العاصم وإيقاف العب
ــد من  ــرضب بي ــة وال ــكينة العام ــىل الس ع
ــه تنفيذ ما  ــول له نفس ــد لكل من تس حدي

عجز تحالف العدوان عن تحقيقه.
ــة  ــة اليمني ــددت وزارة الداخلي ــذا ون ه
ــدم االنجرار إىل  ــداءات ودعت إىل ع باالعت
ــعى إىل إثارة  الدعوات التخريبية التي تس
ــاظ عىل  ــن والحف ــالل باألم ــة واإلخ الفتن

وحدة الصف ومنع سفك الدماء.
ــا دعت إىل  ــة من جهته ــل اليمني القبائ
ــدم العدوان  ــت هذه الفرصة التي تخ تفوي
وتقوض وحدة الجبهة الداخلية والنسيج 

االجتماعي.
ــارصي الديمقراطي فقد  ــا الحزب الن أم
ــدة مثل هذه األعمال  ــتنكر وبش أدان واس
التحريضية التي تخدم العدوان، وتسعى 

إىل تفجري الوضع الداخيل.
ــعبي العام  ــال يف بيانه املؤتمر الش محم
ــار للوضع  ــن أي انفج ــؤولية ع كامل املس
ــاة ملعاناة املواطنني  الداخيل دون أي مراع
ــية  وما وصلت الحالة االقتصادية واملعيش

به من رضر.
ــس  برئي ــة  ممثل ــة  الدول ــادة  قي ــا  داعي
املجلس األعىل إىل تحمل مسؤولية حيال 
ذلك ورضورة أن يمارس صالحيته املطلقة 
ــع العنارص  ــعب بتتب ــذي فوضه به الش ال
ــكينة املجتمع  اإلجرامية واملقلقة ألمن وس
ــوا جزاءهم الرادع  وتقديمهم للعدالة لينال
ــاس بأمن هذا  ــوا عربة ملن يريد املس ويكون

الوطن ومواطنيه.
ــي  الديمقراط ــعب  الش ــزب  ح وأدان 
ــلحة التي  ــوىض املس ــد" أعمال الف "حش
ــكينة  ــتهدفت س ــت يف العاصمة واس حدث
ــاء يف حزب  ــني . داعيا  الرشف ــن املواطن وام
ــم العقل وتفويت الفرصة  املؤتمر إىل تحكي

أمام املرتبصني بوحدة الجبهة الداخلية..
ــام  القي إىل  ــن  األم ــزة  أجه ــا  دع ــا  كم
بواجبها يف الحفاظ عىل األمن يف العاصمة 
ــط كل العنارص الخارجة عن القانون  وضب
والتي تهدف إىل إشاعة الفوىض واالقتتال 

الداخيل خدمة للعدوان وأجندته.
ــف الوطني الديمقراطي  أحزاب التحال
ــد  بأش ــتنكرت  واس ــت  أدان ــا  جهته ــن  م
ــوى زعزعة  ــاوالت بعض الق ــارات مح العب
ــة  ــم الرامي ــتقرار، ومحاوالته ــن واالس األم
ــات تنفيذاً  ــل العاصمة إىل كنتون إىل تحوي
ــىل أهمية  ــي.. مؤكدة ع ــط اإلمارات للمخط
ــة  ــة الداخلي ــدة الجبه ــىل وح ــاظ ع الحف
ــببون  املتس ــة  ومالحق ــبة  محاس ورضورة 
ــتقرار يف  ــن واالس ــد األم ــة وتهدي يف زعزع
ــات  ــف محافظ ــاء ومختل ــة صنع العاصم

الجمهورية اليمنية..
ــيق األحزاب  ــس األعىل لتنس ــا املجل أم
ــا  العلي ــة  والثوري ــية  السياس ــوى  والق
ــتنكر هي  ــي اس ــع املدن ــات املجتم ومنظم
ــؤدي إىل  ــي قد ت ــات الت ــرى االحتقان األخ
ــة ودعا كل العقالء  تفكك الجبهة الداخلي
ــول  ــن تس ــبة كل م ــني إىل محاس يف املكون
ــتقرار يف  ــن واالس ــة األم ــه زعزع ــه نفس ل

العاصمة وغريها من املحافظات.

إدانات واسعة لالنتهاكات التي أقدمت عليها إدانات واسعة لالنتهاكات التي أقدمت عليها 
المليشيات المسلحة بالعاصمة صنعاءالمليشيات المسلحة بالعاصمة صنعاء

طالبت الدولة القيام بدورها في الحفاظ على األمن واالستقرارطالبت الدولة القيام بدورها في الحفاظ على األمن واالستقرار

صنعاء/ سبأ 
ــن  اليم ــاء  علم ــة  رابط ــت  دع
ــالق النار  ــف الفوري إلط إىل الوق
ــل  العق ــق  منط إىل  ــكام  واالحت

وداعي الحكمة .
ــة يف بيان حول  ــت الرابط وقال
األحداث واملستجدات بالعاصمة 
ــا ونتابع األحداث  صنعاء" تابعن
ــري يف العاصمة صنعاء  التي تج
ــا  ــديد وم ــف ش ــغ وأس ــق بال بقل
ــبِّبه هذه األحداث األليمة من  ُتس
ــكينة العامة  ــالق للس ــوف وإق خ
ــتقرار  واالس ــن  لألم ــة  وزعزع
ــن  الذي ــداء  األع ــراد  مل ــق  وتحقي
يرتبصون رشاً بالوحدة الداخلية 
ــذا اليوم بفارغ  وينتظرون مثل ه
ــنونه  ــا يش ــة إىل م ــم إضاف صربه
ــعب  ــم عىل الش ــن عدوان غاش م

اليمني".
ــوم أنهم  ــن املعل ــت " م وأضاف
ــة دون فئة وال  ــتهدفوا فئ ــم يس ل
ــتهدفون  مكوناً دون مكون بل يس
دون  ــه  بأكمل ــي  اليمن ــعب  الش
ــن  ع ــرب  نع إذ  ــن  ونح ــتثناء  اس
ــغ حزننا عىل  ــفنا وبال قلقنا وأس
ــب  ــقطوا عق ــن س ــا الذي الضحاي
ــي صىل  النب ــد  ــة بمول االحتفالي
ــلم من بعض  ــه وآله وس ــه علي الل
ــن  الذي ــن  املتهوري ــخاص  األش
وترصفاتهم  ــم  بحماقته يحققون 

للعدوان ما يريد".
ــوري  الف ــف  الوق إىل  ــت  ودع
إلطالق النار واالحتكام إىل منطق 
ــة امتثاًال  ــي الحكم ــل وداع العق
ــواْ  َواْعَتِصُم ــاىل"  تع ــه  الل ــول  لق
ــواْ  ــا وََال َتَفرَُّق ــِه َجِميًع ــِل الل ِبَحْب

إِْذ  ــْم  َعَلْيُك ــِه  الل ــَة  ِنْعَم ــُرواْ  َواْذُك
ــنْيَ ُقُلوِبُكْم  ــَف َب ــَداء َفأَلَّ ــْم أَْع ُكنُت
ــِه إِْخَواًنا َوُكنُتْم  َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِت
َن النَّاِر َفأَنَقَذُكم  َعَىلَ َشَفا ُحْفرٍَة مِّ
ــْم آَياِتِه  ــنيُِّ اللُه َلُك ــا َكَذِلَك ُيَب ْنَه مِّ

َلَعلَُّكْم َتْهَتُدون".
ــع  جمي ــة  الرابط ــت  دع ــا  كم
ة من علماء ومشائخ  القوى الخريِّ
وعسكرية  سياسية  وشخصيات 
ــواء  الحت ــل  العاج ــرك  التح اىل 
املوقف وتهدئة األوضاع وتخفيف 
ــىل  ــل ع ــات والعم ــرية املواجه وت
ــماع من كل  ــع األطراف والس جم
ــة  ــأن ومناقش طرف إلصالح الش
ــل  والعم ــوار  بالح ــكاالت  اإلش
ــتتبات األمن واالستقرار  اس عىل 
ــىل املرتبصني  ــت الفرصة ع وتفوي
بالشعب اليمني الذين ال يريدون 

له أمناً وال خرياً .
ــة  ممثل ــة  الدول ــت  وطالب

باملجلس السيايس األعىل للقيام 
ــا والعمل عىل  ــاط به ــا املن بدوره
ــتقرار  ــىل األمن واالس ــاظ ع الحف
ــت  ــن تثب ــدي م ــىل أي ــذ ع واألخ
ــذه  ه يف  ــببهم  وتس ــم  إدانته

األحداث دون مواربة وال مهادنة.
ــوات  الدع ــان  البي ــتنكر  واس
ــض  بع ــل  قب ــن  م ــة  التحريضي
ــعب ضد بعضه  القوى ألبناء الش
الجسيمة  التضحيات  ــية  متناس
ــعب يف  الش ــاء  أبن ــا  ــي قدمه الت
ــزة  والع ــة  الحري ــل  ني ــبيل  س

والكرامة .. داعيا
ــني إىل التالحم  ــع املواطن جمي
ــد  ــف والتعاض ــي والتكات والتآخ
وعدم السماع ألصوات املغرضني 
ــعب  بالش ــون رشاً  ــن يرتبص الذي
ــىل  ــت ع ــون الزي ــي ويصب اليمن

النار.

رابطة علماء اليمن تدعو إلى الوقف الفوري رابطة علماء اليمن تدعو إلى الوقف الفوري 
الطالق النار واالحتكام للعقل والحكمةالطالق النار واالحتكام للعقل والحكمة

الناطق باسم حكومة اإلنقاذ:الناطق باسم حكومة اإلنقاذ:

صنعاء - سبأ 
ــالم  ــر األع ــة وزي ــق الحكوم أدان ناط
ــي طالت  ــد، االعتداءات الت ــد حام أحم
ــة  بالعاصم ــن  األم ــال  ورج ــني  املواطن
ــيا خارجة عن  ــل مليش ــاء، من قب صنع
ــة  ــام والقانون وال تتبع أي مؤسس النظ

عسكرية أو أمنية رسمية.
ــيا  وقال وزير اإلعالم " إن هذه املليش
ــارق صالح  ــرة املدعو ط ــل تحت إم تعم
ــهداء والجرحى  ــدد الش ــغ ع ــي بل والت
جراء اعتداءاتهم حتى اآلن ما يقارب 50 
ما بني شهيد وجريح معظمهم من املارة 
ــوارع ومن املشاركني يف احتفاالت  يف الش
ــال  رج ــن  وم ــف  الرشي ــوي  النب ــد  املول
ــتقرار  ــن حفظوا األمن واالس األمن الذي
ــوام وكانوا  ــن ثالثة أع ــدى أكرث م عىل م
ــكات الناس  ــني عىل أرواح وممتل املؤتمن
ــري  الكب ــتهداف  ــات واالس التحدي ــم  رغ

للشعب اليمني".
ــائل إعالم  ــع وس ــن يتاب ــاف" م وأض

ــق  تتطاب ــي  وه ــعودية  والس ــارات  اإلم
ــارص  العن ــذه  له ــاً  إعالمي ــي  وتغط
املليشاوية التي أقلقت األمن واالستقرار 
ــت  وقطع ــني  املواطن ــىل  ع ــدت  واعت

ــدم أجندات  ــم بأنها تخ ــات ، يعل الطرق
ــق معه  ــكل كامل بل وتنس ــدوان بش الع

أوًال بأول" .
ــال  ــي ورج ــعب اليمن ــال " إن الش وق
ــمحوا  الجيش واألمن بكل تأكيد لن يس
للعابثني واملغامرين من أجل مصالحهم 
ــادهم الذي ال  ــخصية الضيقة وفس الش
ــي وال يراعي الوضع الصعب الذي  ينته
يعاني منه الشعب اليمني بأن يضيعوا 
ــال  ــن نض ــة م ــنني طويل ــات س تضحي
ــاد  ــرر من الفس ــي للتح ــعب اليمن الش
ــة والخضوع  ــان والعمال ــم واالرته والظل
ــوداوية من الحكم  للخارج طوال فرتة س

العائيل".
إىل  ــني  املواطن ــد  حام ــر  الوزي ــا  ودع
ــوف إىل جانب الجيش واألمن الذي  الوق
ــداً منيعاً ويضحون بأنفسهم  يقفون س
ــي  ــرة الت ــذه املؤام ــال ه ــل إفش ــن أج م
ــتهدف الجبهة الداخلية التي فشل  تس

العدو طوال فرتة العدوان من زعزعتها.

على المواطنين الوقوف إلى جانب الجيش واألمن وإفشال على المواطنين الوقوف إلى جانب الجيش واألمن وإفشال 
المؤامرة الرامية لضرب الجبهة الداخليةالمؤامرة الرامية لضرب الجبهة الداخلية

ناطق القوات املسلحة

ــالن  إع أن  إىل  ــت  ولف
ــوى  ــه لق ــض انضمام البع
العدوان لن يضعف من قوة 
الشعبية  واللجان  الجيش 
وصمود الشعب اليمني يف 
ــن الوطن  ــة الدفاع ع معرك
ــا صعبا  ــف رقم ــن يضي ول
ــعود  س ــي  بن ــف  تحال يف 

الباغي.
ــن  اليم ــاء  برشف ــاد  وأش

ــني الذين القوا  من املؤتمري
ــد كلمة قائد  ــلحتهم بع أس
ــك  عبداملل ــيد  الس ــورة  الث
ــك  ــن بذل ــي، مؤكدي الحوث
ــكام إىل منطق العقل  االحت
وداعي الحكمة باالنضمام 
ــن يف معركة  ــرار اليم إىل أح
ــن  م ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف

العدو الخارجي.
ــش  الجي ــق  ناط ــا  ودع
املواطنني إىل عدم االنجرار 
ــداء  األع ــف  أراجي وراء 

ــذي  ال ــور،  املأج ــه  وإعالم
ــن  بأم اإلرضار  ــتهدف  يس
ــع وخلخلة الجبهة  املجتم

الداخلية.
ــكل الرشفاء يف  ــاب ب وأه
ــاء الوطن إىل االلتفاف  أرج
ــن  األم ــزة  أجه ــول  ح
ــا يف تثبيت  ــاون معه والتع

األمن واالستقرار.

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

ــي بالحوبان  ــتلم املعهد التقني الصناع اس
ــمي  ــس عدداً من التجهيزات الخاصة بقس أم
ــدوق تنمية  ــم صن ــات، بدع ــاحة والطرق املس

املهارات.
ــي نبيل  ــب التعليم الفن ــر مكت ــح مدي وأوض
ــبأ) أن هذه التجهيزات  محمد الجندي لـ (س
ــمل املرحلة  ــا ستش ــة األوىل، فيم ــد املرحل تع
ــمي  ــري التجهيزات الخاصة بقس ــة توف الثاني

تقنية املعلومات وصيانة األجهزة الطيبة.
ــيعمل  ــب التعليم الفني س ــح أن مكت وأوض
ــىل توفري احتياجات الطالب من التجهيزات  ع

ومواد التدريب واملواد التشغيلية.
ولفت الجندي إىل أن التعليم الفني سيشهد 
ــورا تدريبيا نوعيا خالل املرحلة القادمة ..  تط
ــد التقني الصناعي  مثمنا جهود عمادة املعه
ــس يف تطوير أداء  ــم التدري ــان وطاق يف الحوب
ــة التي يمر بها  ــد يف ظل الظروف الصعب املعه

الوطن.
ــد  ــد املعه ــليم عمي ــتالم والتس ــرض االس ح
ــر العام  ــاعد املدي ــور مانع ومس ــي منص التقن
ــؤون  ــدوق تنمية املهارات لش ــذي لصن التنفي

التجهيزات عيل البهلويل.

المعهد التقني بالحوبان يتسلم تجهيزات المعهد التقني بالحوبان يتسلم تجهيزات 
خاصة بقسمي المساحة والطرقاتخاصة بقسمي المساحة والطرقات


