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الثورة/محمد املشخر
ناقش اللقاء التشاوي املوسع ألبناء مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء  
ــتجدات واألوضاع األمنية  ــد املنصوري املس ــة املحافظ عيل محم برئاس
ــعودي الغاشم  واحتياجات املواطنني من  باملديرية  يف ظل العدوان الس
ــم  ــعودي الغاش ــبة مرور 1000 يوم عىل العدوان الس الخدمات ,وبمناس
ــة محمد أحمد  ــم وكيل املحافظ ــرق االجتماع الذي ض ــيل اليمن وتط ع
ــايخ وعقال واعيان ووجهاء  وشخصيات مديرية الزاهر  الوحييش ومش
ــب أن يضطلع به الجميع لتعزيز األمن  ــة، إىل الدور الذي يج االجتماعي
ــتمرار  ــة التي يمر بها الوطن جراء اس ــالل املرحلة الراهن ــتقرار خ واالس

العدوان والحصار، وكذا االستمرار يف رفد جبهات الرشف والبطولة.
ــاروي  ــاء  إىل أهمية اللقاء التش ــار محافظ البيض ــاع أش  ويف االجتم
ــة األوضاع  ــاء آل حميقان بمديرية الزاهر ملناقش ــائخ ووجه ألبناء ومش
ــات املديرية  ــة هموم واحتياج ــة باملديرية ومناقش ــتجدات الراهن واملس
ــم عيل  ــعودي الغاش ــىل العدوان الس ــبة مرور1000ع ــة يف مناس وخاص

بالدنا .
ــاء مديرية الزاهر  ــاد محافظ البيضاء باملواقف التي يقدمها أبن وأش
ــاض الوطن وحماية  ــذود عن حي ــات التاريخية وال ــف املنعطف يف مختل
ــتقراره وحماية وحدته الوطنية . وثمن املنصوري  االنتصارات  أمنه واس
ــف جبهات  ــعبية يف مختل ــش واللجان الش ــا ابطال الجي ــي يحققه الت
ــعب اليمني سيواصل الصمود يف مواجهة  العزة والرشف.. مؤكدا ان الش
العدوان والدفاع عن الوطن وسيادة اراضيه ولفت املحافظ املنصوري إىل 
ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار جائر وإغالق لكل املنافذ وتكالب 
ــعب اليمني ..  ــع أبناء الش ــرب يف محاولة لرتكي ــن الرشق والغ ــداء م األع
ــدوان والتصدي  ــك يف مواجهة الع ــات والتماس ــىل رضورة الثب ــدا ع مؤك
ــعب اليمني خالل 1000 يوم من  ــيدا  بصمود الش ــالة. .ومش له بكل بس

العدوان وتضحياته العظيمة .

محافظ البيضاء يشيد بالدور الوطني محافظ البيضاء يشيد بالدور الوطني 
ألبناء  قبيلة آل حميقان ألبناء  قبيلة آل حميقان 

الثورة/  أحمد مسعد الوعيل
ــرع الجمارك  ــرادات ف ــت إي بلغ
ــهر نوفمرب  ــة إب خالل ش بمحافظ

املايض 304 ماليني. ريال  
األخ  ــورة"  لـ"الث ــك  ذل ــح  أوض
عمر أحمد الحبابي مدير عام فرع 
الجمارك بمحافظة إب، مشريا إىل 
ــاق،  ــري عىل قدم وس ــل يس أن العم
ــر كافة  ــل تضاف ــك بفض ــي ذل يأت
جهود العاملني بالجمرك واللجنة 
ــىل  ع ــون  يعمل ــن  الذي ــة   األمني
ــات الجمركية   ــة الخدم تقديم كاف
ــام املتبع  ــط والنظ ــب الخط بحس
ــارك ممثلة  ــة مصلحة الجم لرئاس
ــطى القائم  ــتاذ يحيى األس باألس
ــذي  ــة ال ــس املصلح ــال رئي بأعم
يعمل عيل تذليل كافة الصعوبات. 
وتطوير مستوى األداء لكافة فروع 

املحافظات .
ــق تطورات  ــأن الفرع حق ونوه ب
ــد  وتوري ــل  تحصي يف  ــة  ملموس
اإليرادات مقابل الرسوم الجمركية 
ــة  الدول ــة  خزين ــد  ورف ــأول  ب اوال 
ــم  ــدوان الغاش ــل الع ــة يف ظ خاص
 : ــال  .وق ــادي  االقتص ــار  والحص
ــزات   التجهي ــة  كاف ــتكمال  اس ــم  ت
ــبكة النظام اآليل وتأثيث الفرع   بش
ــتقبال كافة البضائع الواصلة  الس
ــذ كما يتم مطابقة  من معظم املناف
الواقع  ــىل  ــة ع الجمركي ــات  البيان
ــول عىل  ــو معم ــا ه ــن موجب م م
ــه  ــة مطابقت ــن ناحي ــرات م القاط
ــعار  واألس ــات  الكمي ــات  املواصف
ــة  مصلحة  املعتمدة من قبل رئاس

ــرب اإليرادات  ــث تعت ــارك  حي الجم
استيفاء للرسوم الجمركية .  

األخ  ــار  أش ــار  اإلط ــس  نف ويف 
ــيل الكهايل نائب مدير عام  عبده ع
فرع الجمارك بمحافظة اب إىل انه 
ــارك من قبل  ــرع الجم ــاء ف تم إنش
ــة الوزراء ومصلحة الجمارك  رئاس
وقيادة وزاره املالية ممثلة بالدكتور 
ــر املالية  ــعبان وزي صالح احمد ش
ــه الكبري  ــل اهتمام ــويل ج ــذي ي ال
ــة الصعوبات ملصلحة  وتذليل كاف

الجمارك وفروعها .
ــز  ــار مرك ــم اختي ــه ت ــا ان  مبين
ــراً  ــة إب مم ــم محافظ ــرك ميت جم
ــط الضالع عدن  ــاً يربط خ تجاري
ــرايف والتجاري كونه  لتميزها الجغ
ــاورة  بعد  ــات املج ــط املحافظ يرب
ــبكة للبيانات  ــتكمال ربط الش اس
ــروع األخرى  ــز الرئييس والف باملرك
ــه  ــاطه وخدمات ــرع بنش ــوم الف يق

ــتيفاء الجمركي كما  ــراء االس إلج
ــع   ــة البضائ ــن  كاف ــد م ــم التأك يت
ــرك محافظة  ــواردة إىل مركز جم ال
ــة واملطابقة  ــَمّ يتم املعاين اب ِمن ُث
ــع التجارية  ــاف البضائ ــىل أصن ع
ــة  ومنفذ  ــن منفذ الوديع الواردة م
ــة  ــاذ كاف ــد اتخ ــا بع ــدن وغريه ع
ــم إصدار  ــة يت ــراءات القانوني اإلج
ــع  البضائ ــاب  ألصح ــح  التصاري
أي   دون  ــأول  ب أوال  ــة  الجمركي
ــل الفنيني املختصني  تأخري من قب
ــتيفاء  ــن اس ــد م ــة والتأك باملعاين

الرسوم الجمركية  .
ــه  ترصيح ــام  خت يف  ــن  وثم
ــاط املجتمع وذلك  الوعي بني أوس
ــتيفاء  اس ــم  وتفهمه ــم  لتجاوبه
الرسوم الجمركية واإلقبال الدؤوب 
ــرات املحملة  ــاب القاط ــن أصح م

بالبضائع املختلفة األصناف.

٣٠٤٣٠٤ ماليين ريال إيرادات جمرك  ماليين ريال إيرادات جمرك 
محافظة إب خالل نوفمبر الماضيمحافظة إب خالل نوفمبر الماضي

صعدة / سبأ
ــر  ــد جاب ــدة محم ــظ صع ــش محاف  ناق
ــة الفرعية  ــة البعث ــع رئيس ــوض أمس م ع
ــر مكتب  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي للجن
صعدة مريام يل مولر، مهام اللجنة الدولية 

يف الجانب اإلنساني باملحافظة.
ويف اللقاء رحب محافظ صعدة برئيسة 
ــدة بمكتب صعدة  ــة الجدي ــة الفرعي البعث
ــا ومهامها  ــا التوفيق يف عمله ــاً له .. متمني

اإلنسانية خالل الفرتة املقبلة .
وأشار إىل رضورة تعزيز جوانب التنسيق 
ــلطة املحلية وفرع البعثة  والتعاون بني الس
ــات  باالحتياج ــوض  النه يف  ــهم  يس ــا  بم
ــل  ظ يف  ــة  وخاص ــع  للمجتم ــانية  اإلنس
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــتمرار  اس
ــبة االحتياجات مع القصف  الذي فاقم نس

املتواصل والحصار .
ــتعداد قيادة  ــدى املحافظ عوض اس وأب
ــة  ــام البعث ــهيل مه ــة تس ــلطة املحلي الس
ــا دور  ــة .. مثمن ــاء املحافظ ــدم أبن بما يخ
ــة للصليب  ــة للجنة الدولي ــة الفرعي البعث
ــاعدات إنسانية  األحمر وما تقدمه من مس

للمترضرين واملحتاجني .
وعرب عن أمله يف زيادة حجم املساعدات 
ــة التي  ــراً للظروف الصعب ــة نظ للمحافظ
ــراء العدوان  ــة ج ــاء املحافظ ــا أبن ــر به يم

والحصار.
ــة  الفرعي ــة  البعث ــة  ــدت رئيس أك ــا  فيم
ــر مكتب  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي للجن
ــعب  صعدة اإللتزام بالعمل إىل جانب الش
ــاة  ــف معان ــهم يف تخفي ــا يس ــي وبم اليمن
ــن تطلع البعثة  ــة .. معربة ع أبناء املحافظ
ــلطة املحلية  ــع الس ــاون م ــن التع ــد م ملزي

باملحافظة.
ــد بمحافظة صعدة  عىل صعيد آخر عق
أمس اجتماع برئاسة املحافظ محمد جابر 
ــس الهيئة  ــم بأعمال رئي ــم القائ عوض ض
ــط  والتخطي ــاحة  واملس ــألرايض  ل ــة  العام
الحرضي أحمد أحمد مفتاح ووكيل الهيئة 

لقطاع التخطيط املهندس يحيى لقمان.
ــة  املتعلق ــب  الجوان ــاع  االجتم ــش  ناق
ــط مدينة  ــق هنديس لتخطي ــكيل فري بتش
ــن املديريات القريبة  ــدة وما جاورها م صع
ــاملة للتخطيط العمراني  لوضع دراسة ش
ــفيات  مستش ــن  م ــات  الخدم ــد  وتحدي
ومدارس وحدائق وتوسيع املخطط ليشمل 

عدداً من املديريات.
ــتمع االجتماع من مدير فرع الهيئة  واس
ــامي إىل رشح  باملحافظة يحيى محمد الش
ــط العمراني للمحافظة  عن وضع التخطي
ــيقوم بإعداد  واحتياجات الفريق الذي س
ــود إلنجاح  ــة تضافر الجه ــة وأهمي الدراس

مهام الفريق.
ويف االجتماع أكد املحافظ عوض أهمية 
ــاملة للتخطيط العمراني  ــة ش وضع دراس
ــدة من  ــة صع ــات ملحافظ ــد الخدم وتحدي
ــة  عام ــق  وحدائ ــدارس  وم ــفيات  مستش

وغريها .
ــة  ــلطة املحلي ــتعداد الس ــت إىل اس ولف

تسهيل أعمال الفريق النجاز مهامه .
ــار القائم بأعمال رئيس الهيئة  فيما أش
ــط  والتخطي ــاحة  واملس ــألرايض  ل ــة  العام
ــدة  ــة صع ــط مدين ــرضي إىل أن تخطي الح
ــة بغريها من  ــريبط املحافظ وما جاورها س

املحافظات .
ــق  املناط ــد  تحدي رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــاه باعتبار  ــة والرعي وأحواض املي الزراعي

أن التخطيط منظم للحياة العامة.
ــل املحافظة محمد  حرض االجتماع وكي
ــم  ــغال إبراهي ــب األش ــر مكت ــة ومدي كعيب

النمري.

محافظ صعدة يبحث مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية محافظ صعدة يبحث مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر المهام االنسانيةللصليب األحمر المهام االنسانية

مناقشة وضع دراسة التخطيط العمراني للمحافظة مناقشة وضع دراسة التخطيط العمراني للمحافظة 

أكدت موقفها الثابت في مواجهة العدوان ورفد الجبهاتأكدت موقفها الثابت في مواجهة العدوان ورفد الجبهات

محافظات/ سبأ
ــد أبناء قبائل همدان بمحافظة صنعاء موقفهم الثابت يف   أك
ــي ورفد الجبهات بالرجال  ــعودي األمريك مواجهة العدوان الس

وقوافل الدعم حتى تحقيق االنتصار.
ــن الصمود يف  ــرور 1000 يوم م ــاء قبيل أمس بم ــدوا يف لق واك
مواجهة العدوان بحضور محافظ صنعاء حنني قطينة، وقوفهم 
ــتقرار يف  ــدوان وتعزيز األمن واالس ــدا يف مواجهة الع ــا واح صف

املديرية.
ــدي لكل من يحاول  ــدد بيان صادر عن اللقاء عىل التص وش

العبث بأمن واستقرار الوطن وشق الصف الوطني.
ــعب  ــب الش ــوف إىل جان ــىل الوق ــد ع ــان التأكي ــدد البي وج

الفلسطيني حتى تحرير كامل أرايض فلسطني.
ــار املحافظ حنني قطينة إىل أن الشعب اليمني  ويف اللقاء أش
ــطر أروح مالحم الصمود خالل ألف يوم من العدوان.. مثمنا  س
ــبيل الدفاع عن  ــل همدان يف س ــي تقدمها قبائ ــات الت التضحي

الوطن.
ــادات املؤتمر يف  ــائخ القبيلة وقي ــف املرشفة ملش ــوه باملواق ون
ــال مخططات  الوقوف إىل جانب الوطن واألجهزة األمنية وإفش
ــاف الوطني  ــدا أهمية تعزيز االصطف ــرات العدوان.. مؤك ومؤام

ورفد الجبهات بالرجال والغذاء.
ــم بمديرية همدان قافلة  ــري مكتب الرتبية والتعلي إىل ذلك س
ــزة والكرامة  ــني يف ميادين الع ــنادا للمرابط ــا وإس ــة دعم غذائي

والرشف.
ــب الرتبية  ــني قطينة ومدير مكت ــظ صنعاء حن ــاد محاف وأش
ــي الرتبية ورفدهم  ــخاء وكرم موظف ــة هادي عمار بس باملحافظ

للمرابطني يف الجبهات.
ــا يمكن  ــم القافلة أقل م ــة أن تقدي ــو الرتبي ــد موظف ــا اك فيم
ــن األرض  ــاع ع ــبيل الدف ــم يف س ــون أرواحه ــن يبذل ــه مل تقديم

والعرض والسيادة الوطنية.
ــة إب أمس وقفة  ــة العدين محافظ ــت بمديري ــك  نظم إىل ذل

حاشدة بمرور ألف يوم من العدوان والحصار.
وأكد املشاركون يف الوقفة التي حرضها وكيل املحافظة قاسم 
ــتمرار الصمود  ــاس فايع، اس ــام املديرية عب ــاوى ومدير ع املس
ــتهدف اليمن أرضا  ــه التي تس ــدوان ومخططات ــة الع يف مواجه

وإنسانا.
ــار بيان صادر عن الوقفة إىل أن العدوان بعد ألف يوم لم  وأش

يستطع كرس إرادة اليمنيني يف تنفيذ مؤامراته ومخططاته.
ــفري األمريكي حول القبائل اليمنية  ونددوا بترصيحات الس

التي لم ولن تكون يف صف العدوان.

ــك نظمت بمديرية حزم العدين وقفة قبلية بمرور ألف  إىل ذل
يوم من العدوان.

ــالل ألف يوم  ــل خ ــاركون أن تحالف العدوان فش ــد املش وأك
ــعب اليمني  ــود وتالحم أبناء الش ــق مآربه بفضل صم يف تحقي

وتضحيات الشهداء.
ــتمرار أبناء حزم العدين يف رفد جبهات  وأكد بيان الوقفة اس
ــتيائهم  إزاء املواقف  ــن عن اس ــال والرجال .. معربي ــرشف بامل ال
ــدس بعد القرار  ــالمية تجاه الق املخزية لألنظمة العربية واإلس

األمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني .
ــاش محافظة املحويت أمس فعالية  كما نظمت بمديرية حف
ــعار " ألف يوم من الصمود والثبات يف مواجهة العدوان  تحت ش

السعودي األمريكي".
ــجاف  ــة ثمن وكيل محافظة املحويت العزي الش ويف الفعالي
ــامي مواقف أبناء حفاش املناهضة  ومدير عام املديرية زيد الش

للعدوان.
ــد قدرة  ــات يؤك ــود والثب ــن الصم ــوم م ــف ي ــارا إىل أن أل وأش

الشعب اليمني عىل االستمرار يف مواجهة العدوان .
ــف العدوان  ــامي إىل أن تحال ــجاف والش ــل الش ــت الوكي ولف
ارتكب خالل ألف يوم مجازر مروعة بحق الشعب اليمني وسط 
ــاف والتالحم  ــدا رضورة تعزيز االصطف ــت دويل معيب، وأك صم
ووحدة الصف والجبهة الداخلية وإفشال مخططات العدوان.

ــعرية  ــاركون يف الفعالية التي تخللها قصائد ش ــل املش وحم

وعروض مرسحية، الالفتات املنددة بالعدوان.
ــدة بمرور  ــرية حاش ــا  نظمت بمحافظة عمران أمس مس كم

ألف يوم من العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن.
ــادات من  ــارك فيها قي ــي ش ــرية الت ــاركون يف املس ــد املش وأك
ــكرية ومجلس التالحم القبيل  ــلطة املحلية واملدنية والعس الس
ــي واألحزاب  ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــادات املجتمعي والقي
ــية ، أهمية تعزيز الثبات واستمرار الصمود يف مواجهة  السياس

قوى العدوان .
ــرشف والبطولة ورفدها  ــددوا عىل رضورة دعم جبهات ال وش

بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــت صمود  ــات .. ثمن ــن الكلم ــرية عدد م ــالل املس ــت خ وألقي
الشعب اليمني خالل ألف يوم من العدوان، وثباته رغم القصف 
ــد الجبهات  ــتمرار رف ــار والحصار .. مؤكدة اس ــم والدم والجرائ

وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان ومرتزقته .
ــتمرار الصمود والثبات  ــرية اس فيما أكد بيان صادر عن املس
ــيداً  ــال واملال حتى تحقيق النرص .. مش ــد الجبهات بالرج ورف
ــعبية يف مختلف  ــش واللجان الش ــة للجي ــات النوعي بالنجاح

الجبهات وامليادين .
ــرار العالم  ــالمية وأح ــعوب العربية واإلس وطالب البيان الش
ــم  ــىل حكوماته ــط ع ــرات للضغ ــريات ومظاه ــروج يف مس بالخ

إليقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
ــة نجاحات القوة  ــارك أبناء مدينة حج ــياق  ب ويف نفس الس

ــاض كرد عىل  ــة يف الري ــرص اليمام ــتهداف ق ــة يف اس الصاروخي
ــعب  ــق الش ــعودية بح ــادة الس ــدوان بقي ــف الع ــم تحال جرائ
ــداف املرشوعة يف  ــتمرار يف قصف األه ــي.. مطالبني باالس اليمن

عواصم دول العدوان.
واستنكر أبناء ووجهاء وأعيان حجة يف مسرية حاشدة أمس 
ــة العدوان، الجرائم التي  ــرور ألف يوم من الصمود يف مواجه بم
يرتكبها طريان العدوان بحق أبناء اليمن يف مختلف املحافظات.
ــزي لدول  ــان، الصمت املخ ــة يف بي ــة حج ــاء مدين وأدان أبن
ــة بحق  ــبه يومي ــورة ش ــب بص ــي ترتك ــم الت ــم إزاء الجرائ العال
ــة بإعالن القدس  ــرار اإلدارة األمريكي ــاء، وكذا ق األطفال والنس
ــاذ  ــىل رضورة اتخ ــددين ع ــي.. مش ــان الصهيون ــة للكي عاصم

الشعوب العربية موقفاً قوياً رداً عىل القرار.
ــا تحالف  ــي ارتكبه ــة الت ــم املروع ــان إىل الجرائ ــار البي وأش
ــري املنازل  ــال عن تدم ــف يوم فض ــن منذ أل ــق اليم ــدوان بح الع
ــا يتطلب تعزيز  ــات والطرقات، م ــآت واملصانع واملؤسس واملنش
ــدوان بحق اليمن  ــرات الع ــاف ملواجهة مؤام ــم واالصطف التالح

أرضا وإنسانا .
ــيل عىل ترصيح  ــة إىل الرد العم ــان القبائل اليمني ــا البي ودع
ــيري  ــفري األمريكي برفد جبهات الرشف بالرجال واملال وتس الس
ــتمرار  ــعب األحرار إىل اس ــا أبناء الش ــداد .. كما دع ــل اإلم قواف

الصمود والثبات والتحرك الجاد يف مواجهة العدوان.
ــىل بتفعيل النقاط الـ  ــيايس األع وطالب البيان املجلس الس
ــيدا  ــبة .. مش 12 التي تحدث عنها قائد الثورة يف أكرث من مناس
بتضحيات ومواقف ارس الشهداء والجرحى واملرابطني ورضورة 

رعايتهم واالهتمام بهم كأقل واجب .
ــل مدير مديرية املدينة  ــرية كلمتان من قب وألقيت خالل املس
ــطبي،  الدكتور أحمد نصار وعن أبناء املدينة محمد حميد الش
ــذل املزيد من  ــة العدوان وب ــود يف مواجه ــتمرار الصم أكدتا اس

التضحيات ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .
ــدوره يف إيقاف العدوان  ــا املجتمع الدويل باالضطالع ب وطالب
ورفع الحصار .. وأشادا باالنجازات املستمرة للقوة الصاروخية 
ــطوري يف  وخاصة بعد مرور ألف يوم من الصمود والثبات األس

وجه العدوان.
ــدراء املكاتب  ــن وكالء املحافظة وم ــرية عدد م ــارك يف املس ش

التنفيذية.

ــهدتها المحافظات ــن الصمود ش ــهدتها المحافظات يوم م ــن الصمود ش ــرور ١٠٠٠١٠٠٠ يوم م ــبة م ــات مختلفة  بمناس ــرور فعالي ــبة م ــات مختلفة  بمناس فعالي
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

ــتهدف تجمعات  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
للجنود السعوديني يف موقعي البيت األبيض والعبادية

ــود عىل  ــاروخ صم ــق ص ــة تطل ــوة الصاروخي - الق
معسكر مسحية كتيل

ــعبية يتمكنون من  ــش واللجان الش ــال الجي - أبط
ــعودي واملرتزقة عىل الجمارك  كرس زحف للجيش الس

بالطوال 
ــتهدف  ــعبية تس ــش واللجان الش ــة الجي - مدفعي
ــعوديني وآلياتهم يف جبل قيس  ــات للجنود الس تجمع

وفرار جماعي من املوقع
ــات للمرتزقة يف  ــتهدف تجمع - قصف مدفعي يس

الرمضة محققاً إصابات مبارشة
- انكسار زحف واسع للجيش السعودي عىل قرية 

الخل 
ــن  م ــدد  وع ــا  كاتيوش ــخ  صواري ــة  صلي ــالق  إط  -
ــعوديني يف قائم  ــود الس ــىل تجمعات الجن ــف ع القذائ

زبيد وجنوب قرية الخل والكرس 
- قنص 3 من املرتزقة يف الرمضة

عسري :
ــود  ــات للجن ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص

السعوديني يف معسكر الحاجر
نجران :

ــي ومدفعي عىل تجمعات مرتزقة  - قصف صاروخ
ــة الرملية  ــذ الخرضاء والتب ــعودي يف منف الجيش الس

وعباسة
ــعودي يف تبة  ــش الس ــن مرتزقة الجي ــص 3 م - قن

الخشباء قبالة منفذ الخرضاء
ــتهدف تجمعات  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــبكة  ــعودي يف التبة الرملية والش ــة الجيش الس مرتزق

ومنفذ الخرضاء

االربعاء 2017/12/20       

الضالع :
ــع املرتزقة يف قرية  ــكرية عىل مواق - عملية عس

يعيس وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
الجوف :

ــع مرتزقة  ــة عىل مواق ــكرية نوعي ــة عس - عملي
ــيد بمنطقة وادي  العدوان يف نوبة صابر وبيت الس

شواق وسقوط قتىل وجرحى من املرتزقة
ــة باملرتزقة بعبوة  ــكرية محمل - تدمري آلية عس
ــفة يف صربين وانقالب مدرعة أخرى يف العقبة  ناس

بخب والشعف وسقوط قتىل وجرحى
ــدوان يف  ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس ــال محاول - إفش

وادي ملحان بجبهة املصلوب
- قنص مرتزق يف املصلوب

تعز :
ــتهدف تجمعات للمرتزقة  - قصف مدفعي يس

يف الضباب محققاً اصابات مبارشة
ــذون عملية  ــان ينف ــش واللج ــدو الجي - مجاه
هجومية عىل مواقع املرتزقة شمال يختل بمديرية 
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــني وس ــراق آليت ــا واح املخ

صفوفهم 
ــبكة  ــف ش ــة خل ــات املرتزق ــتهداف تجمع - اس
ــدد من قذائف  ــوب مدارس العمري بع ذوباب وجن

املدفعية
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 

ملرتزقة العدوان يف جبهة الوازعية
ــري مدرعة ملرتزقة العدوان بصاروخ موجه  - تدم

يف جبهة الهاميل بمديرية موزع
ميدي :

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات 
للمرتزقة شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــم بمديرية جبل  ــة وادي النعي ــىل منطق ــارة ع • غ

راس
• 6 غارات عىل مديرية حيس

ــني مديريتي  ــني ماب ــزارع املواطن ــىل م ــان ع • غارت
الجراحي وزبيد

ــة  ــني يف مديري ــد املواطن ــة أح ــىل مزرع ــارة ع • غ
الحسينية

عمران:
• 4 غارات عىل املجمع الحكومي يف مديرية حوث

• غارتان عىل مديرية ثال
ــمنت  ــارات عىل جبل املرحة جوار مصنع اس • 5 غ

عمران
ــع الحكومي  ــى املحكمة واملجم ــان عىل مبن • غارت

بمديرية حرف سفيان
صنعاء:

• 3 غارات عىل معسكر السواد
ــتني  ــى مجلس النواب يف الس ــىل مبن ــارات ع • 3 غ

الغربي
• 4 غارات عىل منطقة حاز بمديرية همدان

ــه يف  ــتهدفت منزل ــارة اس ــن بغ ــهاد مواط • استش
منطقة السواد

• 3 غارت عىل حوش تابع للتاجر حيدر فاهم جوار 
الصيانة بمديرية الثورة

صعدة:
• غارة عىل جبل العبال

ــىل منزل  ــني ع ــر غارت ــى إث ــهيداً و 9 جرح • 12ش
ــتهداف  واس ــيخ  الش ــاري  عبدالب ــد  محم ــن  املواط
ــن وأرضار يف املنازل  ــيارة مواط ــرتاق س ــعفني، واح املس

واملمتلكات املجاورة
ــهاد 4 مواطنني بغارة عىل الطريق العام يف  • استش

منطقة عكوان بمديرية الصفراء
• غارتان عىل مديرية كتاف

• غارتان عىل مديرية باقم
• 6 غارات عىل مناطق متفرقة بمديرية رازح

• غارتان عىل منطقة عكوان بمديرية الصفراء
• غارة عىل مدينة صعدة

مارب:
• 3 غارات عىل مديرية رصواح

تعز:
• غارة شمال رشق معسكر خالد بمديرية موزع

• غارة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع
حجة:

• 7 غارات عىل مديريتي حرض وميدي
جيزان:

ــة ومناطق  ــر وحامض ــي قم ــىل قريت ــارة ع • 33 غ
متفرقة من وادي جارة

عسري:
• غارتان عىل الربوعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

Friday: 4 Rabi AL-thani 1439 - 22 December 2017 - Issue No. 19391
ــمرب 2017م - العدد 19391 ــي 1439ه - 22 ديس ــع الثان ــة: 4 ربي الجمع

عملية توسعة سريرية لمجمع عملية توسعة سريرية لمجمع ٤٨٤٨ الطبي الطبي
بدأت بمجمع 48 الطبي النموذجي بمحافظة صنعاء عملية التوسعة 

الرسيرية والقدرة االستيعابية للمجمع الستقبال املرىض والجرحى.
ــبأ) أن  ــوريف لـ(س ــماعيل ال ــع الدكتور إس ــام املجم ــح مدير ع وأوض
ــن 300 رسير اىل  ــتيعابية للمجمع م ــل يف رفع القدرة االس ــعة تتمث التوس

. 400
ــبوع بسبب تزايد  ــعة خالل أس وأكد الحرص عىل انجاز عملية التوس

اعداد الجرحى جراء استمرار العدوان.

ورشة حول آلية المسح الميداني بأمانة العاصمةورشة حول آلية المسح الميداني بأمانة العاصمة
صنعاء / سبأ

 نظمت مؤسسة أطفال السالم بأمانة العاصمة أمس ورشة تدريبية 
ــتمارة وإدخال البيانات  ــح امليداني وكيفية تعبئة االس حول آلية املس

الصحيحة والشاملة لكافة األرس الفقرية والنازحة واملحتاجة.
ــني لتدريب  ــع جمعية املنتج ــني بالتعاون م ــة يف يوم وتهدف الورش
ــاركني قواعد  ــاب املش ــن إىل إكس ــت اليم ــة بن ــرأة، وصحيف ــل امل وتأهي

وأساسيات املسح امليداني ومهارات تعبئة االستمارة.
ــالم إزهار العجي، أن الورشة  ــة مؤسسة أطفال الس وأوضحت رئيس
ــم األرس الفقرية وطالب  ــاركة املجتمعية لدع ــي يف إطار مرشوع املش تأت
املدارس والجامعات .. مشيدة بكل من ساهم ودعم إلقامة هذه الورشة 

وتفاعل املشاركني.
ــة هي منارصة قضايا األطفال وتعزيز  وأشارت إىل أن رسالة املؤسس
ــاط املجتمع  ــالم يف أوس ــالم ونرش ثقافة وحب الس مبادئ وقواعد الس
ــال وتنظيم  ــة بحقوق األطف ــدوات ومؤتمرات خاص ــالل إقامة ن ــن خ م

املسريات واملسابقات وغريها.
ــع املدني إىل  ــات املجتم ــات الدولية ومنظم ــي املنظم ــت العج ودع
ــة يف برامجها  ــطتهم، أولوي ــارصة قضايا األطفال ودعم أنش ــاء من إعط

وخططها باعتبارهم جيل املستقبل الواعد.

الرئيس الصماد
ــي  ــن اإلريان ــايض عبدالرحم ــالن الق ــم املناض  ويف مقدمته
ــايض العالمة محمد بن  ــد نعمان والق ــتاذ أحمد بن محم واألس

عبدالله الفسيل .
ــد  ــف الفقي ــىل بمواق ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــوه رئي ون
ــعب  ــا األمة والش ــة قضاي ــاء يف خدم ــل بالعط ــجله الحاف وس
ــال عن زهده  ــي عن املنكر، فض ــر باملعروف والنه ــي، واألم اليمن
ــه إىل جانب  ــجايا فاضل ــن أخالق وس ــا اتصف به م ــه وم وورع
ــه واملحيطني به وكثري من  ــه ومجتمع تزوده بالعلم النافع لنفس
ــىل يديه يف الجامع الكبري بصنعاء  ــاء الذين تلقوا العلم ع العلم

ونهلوا من بحر العلم الذي كان يتشبع به.
ــم الوزير أحد  ــد إبراهي ــرس برحيل الفقي ــد أن الوطن خ وأك
مناضليه الثوار وجهابذة العلماء، حيث كان رحمه الله صاحب 
ــه وإبداعاته األدبية  ــالغ، وتميز يف كتابات ــاز لصحيفة الب اإلمتي
ــطية واالعتدال يف  ــاد فضال عن اتصافه بالوس ومحاربته للفس
ــطه يف حل  ــعى إىل اإلصالح بني الناس وتوس ــا س ــاره ولطامل أفك
ــول بما يريض  ــة وطرحه املتزن واملعق ــري من القضايا الوطني كث

املوىل جل وعال واملصلحة الوطنية العليا للبالد.
ــاته  ــرب الرئيس الصماد عن خالص تعازيه وصادق مواس وع
ــيل القدير أن  ــه الع ــائال الل ــه .. س ــه ومحبي ــد وأهل ألرسة الفقي
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

وكل زمالئه ومحبيه الصرب والسلوان.
 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ــيد  ــة بيت الس ــرثى يف منطق ــد ال ــان الفقي ــد ووري جثم وق
ــيش محافظة صنعاء عقب صالة ظهر أمس  بمديرية بني حش

الخميس.
كرس زحف واسع

ــعبية أمس معدل  ــان الش ــة الجيش واللج ــت مدفعي أعطب
ــكري  ــهوة العس ــتهداف موقع س عيار 50 وآخر عيار 14.5 باس

السعودي يف قطاع عسري.
ــبأ" أن قصفا مدفعيا  ــكري بعسري لـ"س وأوضح مصدر عس
ــدل عيار 50 وآخر  ــهوة، أدى إىل إعطاب مع ــتهدف موقع س اس

عيار 14.5.
وأشار املصدر إىل أن القوة املدفعية قصفت تجمعات للجنود 

ــتهدفت تجمعات  ــعوديني يف رقابة نهوقة بنجران، فيما اس الس
أخرى للجنود السعوديني يف موقعي الكرس والعبادية بجيزان 

محققة إصابات مبارشة .
ــه ابن  ــذي يقوم ب ــارز ال ــدور الب ــة أن "ال ــت املنظم وأوضح
سلمان بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف العسكري 
ــات القانون الدويل  ــؤولية انتهاك ــه يتحّمل مس ــن يجعل يف اليم

التي يرتكبها هذا التحالف".
ــه "ال ينبغي أن تكون لويل  ــن رايتس ووتش" أن ورأت "هيوم
ــال، بل يجب  ــام بتلك األعم ــعودي الحرية يف القي ــد الس العه
ــات دولية"،  ــار قادة التحالف عقوب ــه هو وغريه من كب أن يواج
ــلطة فرض عقوبات عىل أي  وأضافت أن "لدى مجلس األمن س
شخص ينتهك قوانني الحرب، وأن هذا الرشط ينطبق عىل قادة 

التحالف بمن فيهم ابن سلمان".
ــة  ــتمرار يف الدفاع عن السياس ــن االس ــة م ــذرت املنظم وح
ــني يف براثن املوت  ــيرتك ماليني اليمني ــك س ــعودية، "ألن ذل الس
ــلمان من التغطية  ــه "ال يجوز تمكني ابن س ــؤس"، ورأت أن والب

عىل انتهاكات الخارج بالحديث عن إصالحات يف الداخل".
األجهزة األمنية

ــت بطريقة  ــوات صنع ــن تلك العب ــدر أن جزء م ــني املص وب
ــدان املواجهة؛  ــتخدام يف مي ــدل عىل أنها لم تكن مجهزة لالس ت
ــتخدام يف مناطق آمنة  ــا قابلية االس ــدت بتمويه يمنحه بل أع
وآهلة بالسكان، فيما العبوات التي يمكن أن تستخدم يف ميدان 

املعركة فقد وجدت بنسبة ضئيلة.
ــل برهانا إضافيا عىل تجرد  ــد املصدر أن ذلك النهج يمث وأك
ــالمية  ــة واملبادئ اإلس ــم الوطني ــة القي ــارص من كاف ــك العن تل

وانخراطها يف مرشوع إجرامي ال يخدم سوى أعداء الوطن.
ــر املصدر أن األجهزة األمنية قامت بتحريز املضبوطات  وذك

الستكمال اإلجراءات.
طريان العدوان

ــعودي األمريكي أمس غارتني  ــن طريان العدوان الس كما ش
عىل مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ــن  ــريان العدوان ش ــة أن ط ــيل باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
غارتني عىل املديرية خلفتا أرضارا بممتلكات املواطنني.

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


