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تعز تعلن النفير العام لمواجهة العدوانتعز تعلن النفير العام لمواجهة العدوان

مستشفيات عدن تكتظ بجثث العمالء القادمة من جبهة حيسمستشفيات عدن تكتظ بجثث العمالء القادمة من جبهة حيس

تطهير مناطق واسعة في الجوف بعد مصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوانتطهير مناطق واسعة في الجوف بعد مصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان

ا /خاص
ــز عبده محمد  ــور محافظ تع بحض
ــور  ــة منص ــرشف املحافظ ــدي وم الجن
ــدد من  ــة  وع ــي ووكالء املحافظ اللكوم
ــل عن  ــة وممث ــب التنفذي ــدراء املكات م
املنطقة العسكرية الرابعة وشخصيات 
ــاء  ــايخ ووجه ــة ومش ــكرية وأمني عس
ــاء مديريتي التعزية وصاله، وتحت  أبن
ــعار (انفروا خفافا وثقاال) نفذ ابناء  ش
ــه أمس بمفرق  ــة التعزية و صال مديري
ــري  ــلحة للنف ــة مس ــة  قبلي ــة وقف ماوي
ــات وتعزيزاً للصمود  العام ورفد الجبه

ــطوري الذي حققه اليمنيون عىل  االس
مدى ثالثة اعوام ،تخلل الوقفة العديد 

من الكلمات والقصائد الشعرية.  
ــطوري  الكلمات حيت الصمود االس
ــه  ــعبية يف وج ــان الش ــش واللج للجي
ــاء تعز االحرار  ــدوان ، كما حيت ابن الع
ــدوان واملدافعني  الصامدين يف وجه الع
عن عزة وكرامة ابناء تعز وابناء اليمن،  
ودعت الكلمات اىل رفد الجبهات باملال 
ــعو  الس ــدوان   الع ــة  ملواجه ــال  والرج
صهيو امريكي ودحر الغزاة واملحتلني .
ــى كلمة نقل   ــدوه ألق ــظ تعز ب محاف

ــيد  الس ــري  الكب ــد  املجاه ــة  ــا تحي فيه
ــة   ــي وتحي ــن الحوث ــك بدرالدي عبداملل
ــيايس  الس ــس  املجل ــاء  وأعض ــس  رئي
ــة ووزارة الدفاع ألبناء  ــس الحكوم ورئي
ــة وأبناء محافظة تعز يف  صالة والتعزي
جميع مديريتها، وأضاف: نحن النريد 
ــن الن ثمن الجهاد  ان يكون للجهاد ثم
ــباقان  س ــاك  هن ــاف:  ،وأض ــة  هوالجن
ــباق عىل اآلخرة  ــباق عىل الدنيا وس س
ــابق عىل اآلخرة والجنة وهم  نحن نتس

يتسابقون عىل الدنيا..

ــام القليلة  ــالل األي ــة عدن خ ــفيات مدين ــتقبلت مستش اس
ــات  ــوا يف جبه ــني قتل ــود جنوب ــث لجن ــرشات الجث ــة ع املاضي
ــأن أكرث من 50  ــي يف مدينة عدن ف ــاً ملصدر طب ــمال ، ووفق الش
ــاحل  ــدن من جبهات الس ــى وصلوا ع ــرشات الجرح ــالً وع قتي

الغربي .
وأكد املصدر إن ثالجات املستشفى الجمهوري بعدن اكتظت 
ــار إىل  ــد من القتىل ، وأش ــتوعب املزي ــث القتىل ولم تعد تس بجث

ــس الخميس من مدينة  ــني جنوبيني وصلت ام ــة ملقاتل أن 13 جث
ــفى  ــتقبال املستش ــس إىل عدن ، وذلك بعد يوم واحد من اس حي

الجمهوري بعدن 19 قتيالً وجريحاً يف  الجبهة ذاتها.
ــفيات عدن  ــن مستش ــأن عدداً م ــدر الطبي ف ــاً للمص ووفق
ــاقون  ــة لجنوبيني يس ــورة يومي ــرشات الجثث بص ــتقبل ع تس
للموت تحت شعار التحالف العربي واإلمارات بشكل خاص يف 

جبهات الساحل الغربي .

طيران العدوان يشن عشرات الغارات على الجوف والحديدة وصعدة وعمران وحجةطيران العدوان يشن عشرات الغارات على الجوف والحديدة وصعدة وعمران وحجة
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس 12 غارة عىل منطقة  ش

اليتمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.
ــبأ) أن طريان العدوان استهدف منطقة  وأوضح مصدر محيل لـ (س

اليتمة بنحو 12 غارة، خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنني.
ــس ناقلة  ــعودي أم ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــتهدف ط ــا اس كم

للدواجن ألحد املواطنني بمحافظة الحديدة.
ــتهدف بغارة  ــدر محيل املحافظة أن طريان العدوان اس وأوضح مص
ــا أدى إىل  ــي وزبيد، م ــق مديريتي الجراح ــىل طري ــة للدواجن ع ناقل

تدمريها.
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس غارة عىل محافظة  وش
الحديدة . وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن الغارة استهدفت مديرية 

الجراحي.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس ثالث غارات عىل 

مديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة.
ــتهدف بغارة  ــريان العدوان اس ــي باملحافظة أن ط ــاد مصدر أمن وأف
ــن غارتني عىل  ــة يف منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية ، وش مدرس

منطقة مندبة بمديرية باقم.

استهدف ناقلة دواجن بالجراحي ومدرسة يف رازح

عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان تكبد المرتزقة خسائر كبرية يف عدد من الجبهات
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ا /إيهاب شوقي 
ــا رغم كل ما أحاطها من  ــعودية اإلرسائيلية عالقات ممتدة زمني العالقات الس
ــات التي تحولت  ــرتاتيجي بحيث ال تظهر الترسيب ــة، وممتدة يف العمق االس رسي
ــة بجميع جوانبها  ــات متواترة ومكثف ــرة ومتباعدة إىل ترسيب ــن ترسيبات متناث م

وتنسيقاتها الواقعية.
ــري عىل  ــارع األخري يف تحويلها للعلن إال أن األمور يبدو وأنها ال تس ورغم التس
ما يرام لعدة أسباب منها ما تم إعالنه عىل هيئة تقارير لألمن القومي اإلرسائييل.
ــتعراض بعض  ــباب الواردة يف التقارير، يجدر اس ــتعراض بعض األس وقبل اس
ــباب التي عجلت من إعالن التقارب وربما اخفت يف طياتها مستويات عالية  األس

من التنسيق:
ــم واملتدهورة  ــروف املتغرية لإلقلي ــارب هي الظ ــباب إعالن التق ــا أهم أس * ربم
ــباب  ــوريا ألس ــا واملتمثلة يف مرص والعراق وس ــمية تقليدي ــادة العربية الرس للقي

متفاوتة..

السعودية و إسرائيل  وأمريكا... فشل السعودية و إسرائيل  وأمريكا... فشل 
متبادل للرهانات متبادل للرهانات 

الرئيس الصماد يشدد على التنسيق والتكامل بين الوحدات اEمنية لرفد جبهات الشرف والبطولة الرئيس الصماد يشدد على التنسيق والتكامل بين الوحدات اEمنية لرفد جبهات الشرف والبطولة 
/ 

ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــاد رئي أش
القائد األعىل للقوات املسلحة صالح الصماد 
ــة  األمني ــزة  لألجه ــطوري  األس ــود  بالصم
ــكرات  ــعبية املنخرطني يف معس ــان الش واللج
ــريان  ط ــن  متحدي ــل،  والتأهي ــب  التدري
ــد والتعقب واألقمار  ــدوان وعمليات الرص الع
االصطناعية والقصف املتواصل عىل منشآت 
الدولة بما فيها املنشآت  األمنية والعسكرية.

ــة  ــس بالعاصم ــوره أم ــالل حض ــال خ وق
ــوات األمن  ــة من ق ــل تخرج دفع ــاء حف صنع
ــر  الفخ ــىل  ع ــث  يبع يشء  ــه  إن  " ــزي.   املرك
ــع وهؤالء الرجال  ــزاز أن نرى هذه الدف واالعت
ــن املركزي التي ما  ــن الخريجني بقوات األم م
ــاع عن الوطن  ــاً منيعاً للدف ــزال تمثل حصن ت

وحماية أمنه واستقراره".
ــادة قوات األمن  ــث الرئيس الصماد قي وح
املركزي والضباط والصف والجنود عىل مزيد 
من اليقظة األمنية ملواجهة التحديات الراهنة 

ويف املقدمة مكافحة الجريمة .
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــدد رئي  وش
ــيق والتكامل بني الوحدات  عىل رضورة التنس
ــة يف  ــرشف والبطول ــات ال ــد جبه ــة لرف األمني
ــن وأمنه  ــدوان والدفاع عن الوط ــة الع مواجه

واستقراره. 
ونبه الجميع من سعي ومحاوالت تحالف 
ــن  ــارات م ــعودية واإلم ــادة الس ــدوان بقي الع
ــتهداف الجبهة الداخلية وإقالق السكينة  اس

العامة للمجتمع.

حضر حفل تخرج دفعة من قوات األمن المركزي وأشاد بالصمود األسطوري لألجهزة األمنية واللجان الشعبية 

التفاصيل صفحة 03

ــة العدوان  ــن مرتزق ــرشات م ــي الع لق
ــرون  ــب آخ ــم وأصي ــعودي مرصعه الس
أمس يف عملية عسكرية نوعية للجيش 
ــوا خاللها من  ــعبية تمكن ــان الش واللج
ــة خب  ــعة بمديري ــق واس ــري مناط تطه

والشعف بالجوف.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــت  ــان تمكن ــش واللج ــدات الجي أن وح
ــل حبش  ــلبة وجب ــري وادي س ــن تطه م
ــه  ل ــاورة  املج ــاب  والتب ــرتاتيجي  االس
ــال  ــف وجب ــال ووادي القعي ــال كه وجب
حمر الصيد وجبال حمر الذياب وجبال 

تواثنة بمديرية خب والشعف.
ــة  ــراق 11 آلي ــدر إىل إح ــار املص وأش
ــدوان وأرس أكرث من 21 مرتزقا  ملرتزقة الع

واغتنام أسلحة متنوعة.
ــن  وأفاد املصدر أن طريان العدوان ش
ــعف يف  ــارة عىل مديرية خب والش 12 غ

محاولة إلسناد مرتزقته الفارين.
ويف تعز لقي عدد من مرتزقة العدوان 
مرصعهم وأصيب آخرون أمس بعمليات 
نوعية للجيش واللجان الشعبية ودمروا 
فيها أربع آليات عسكرية بمحافظة تعز.
البقية صفحة 02البقية صفحة 02

رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يزوران العالمة رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يزوران العالمة 
محمد عباس ورئيس مؤسسة التأمينات اEسبقمحمد عباس ورئيس مؤسسة التأمينات اEسبق

ــس مجلس القضاء القايض  زار رئي
ــر العدل  ــى املتوكل، ووزي ــد يحي أحم
ــد عبدالله عقبات أمس،  القايض احم
ــيل عباس رشف  ــة محمد بن ع العالم

الدين وذلك لالطمئنان عىل صحته.
ــس ووزير العدل  وعرب رئيس املجل
ــفاء  بالش ــة  للعالم ــم  تمنياته ــن  ع
ــة والعمر  ــة والعافي ــل والصح العاج
ــهاماته الوطنية  ــد، الفتني إىل إس املدي

ــة  الديني ــوم  العل ــة  خدم يف  ودوره 
ــني وحل  ــالح ذات الب ــاد وإص واإلرش

القضايا بني املواطنني .
ــاء  ــس القض ــس مجل ــا زار رئي كم
ــاد  االقتص ــل  رج ــدل،  الع ــر  ووزي
للتأمينات  ــة  العام ــة  املؤسس ــس  رئي
االجتماعية األسبق عبد امللك محمد 
عالمة، وذلك لالطمئنان عىل صحته.

ــس ووزير العدل  وعرب رئيس املجل

ــفاء، الفتني  ــه بالش ــم ل ــن تمنياته ع
ــال االقتصادي  ــهاماته يف املج إىل إس
ــي  االجتماع ــل  والعم ــة  والتنمي
ــاني  ومبادراته يف مجال العمل اإلنس

والخريي.
ــارة وكيل وزارة  رافقهما خالل الزي
ــة  واإلداري ــة  املالي ــؤون  للش ــدل  الع

القايض سعد هادي..

أطمأنا على صحة اللواء يحيى الشامي 
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 / يحيى املدار
ــذا ُعرفت  ــُة التي ال تنام" هك "املدين
ــة ومتواصلة  ــع.. حركة دؤوب بني الجمي
ــوام وعاش  ــت ألع ال تكاُد تنقطع، عاش
ــريُ والصغريُ،  ، الكب ــريُ والغنيُّ ــا الفق فيه
ــادل  للتب ــا  هام ــزا  مرك ــت  وأَصَْبــح
التجاري.. إنها مدينة حرض الواقعة يف 

أقىص شمال محافظة حّجة واليمن..

ــُة  الحرك ــرت  ازده ــنوات  س ــُذ  من
التجاريُة يف مدينة َحرَض؛ كونها املنفَذ 
األَكْثَـَر حركًة بني ما تسمى السعودية 
ــن، يف تبادل الصادرات والواردات  واليم
ــئولون أن ما  ــد مس ــني، يؤك ــني الدولت ب
ــبته ثالثون يف املائة من متحّصالت  نس

الدولة يأتي من هذا املنفذ الحيوي..
ــة  محافظ ــاً  إداري ــُع  تتب ــرض"  "ح
ــمال اليمن، تبُعُد عن صنعاء  حجة ش

ــمال منها، لكنها  ــرتاً إىل الش 422 كيلوم
ــرتات فقط عن  ــوى 6 كيلوم ــد س ال تبع
ــدودي  الح ــط  الخ ــوال"  "الط ــذ  منف

السعودي..
ــارعت  خالل العقدين األخريين تس
ــرض؛  ــة ح ــة يف مدين ــة الُعمراني الحرك
ــة  االقتصادي ــة  الحرك ــي  تنام ــرّاء  ج

والسياحية بني اليمن والسعودية..

حرض.. المدينة التي ذبحها العدوانحرض.. المدينة التي ذبحها العدوان
نالت النصيب األكرب من الوحشية واالنتقام السعودي:
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صنعاء / سبأ
ــرى أمس يف البنك املركزي اليمني تحليل عروض  ج
ــم (1035)  ــزاد رق ــية للم التنافس ــة  رشاء أذون الخزان
ــة 116 ملياراً و356 مليوناً و800  ألف ريال لآلجال  بقيم

الثالثة (91، 182، 364) يوماً.
ــط معدل  ــادر عن البنك ، أن متوس ــح بيان ص  وأوض
ــة) (15.83  ــغ (16.61باملائ ــال الثالثة بل ــدة لآلج الفائ

باملائة) (15.82 باملائة) عىل التوايل.
ــيتم فتح مظاريف الطلبات  ــار البيان إىل أنه س  وأش

غري التنافسية يوم األحد القادم.

تحليل عروض شراء أذون تحليل عروض شراء أذون 
خزانة في البنك المركزيخزانة في البنك المركزي
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