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صنعاء / سبأ 
ــكي، قائد  ــة األركان العامة اللواء عيل املوش ــب رئيس هيئ ــى نائ  التق
ــكرية الخامسة اللواء يوسف املداني، وقادة كتائب حماة  املنطقة العس

الساحل وكتائب املندب املنشأة مؤخرا.
ــري  ــة وس ــتعراض األوضاع يف املنطقة الخامس جرى خالل اللقاء اس
ــا خاصة يف ظل األوضاع الراهنة  ــج التدريب والتأهيل واحتياجاته برام

وتصعيد العدوان.
ــبي  ــتوى انضباط قادة ومنتس ــاء إىل جاهزية ومس ــرق اللق ــا تط كم
ــن الوطن وأمنه  ــدب وجاهزيتهم للدفاع ع ــاحل واملن ــب حماة الس كتائ

واستقراره والتصدي لقوى العدوان عىل السواحل.
ــد نائب رئيس هيئة األركان عىل أهمية مضاعفة الجهود واليقظة  وأك
ــيدا  ــواحل اليمن .. مش ــة يف ظل تصعيد العدوان عىل س ــة خاص العالي
ــاحل ومختلف  ــعبية يف جبهات الس ــات الجيش واللجان الش بتضحي

الجبهات .
ــاحل واملندب التي تم  ــار إىل الدور املعول عىل كتائب حماة الس وأش

إنشاؤها مؤخرا يف التصدي للعدوان وتصعيده عىل السواحل.
ــا املرابطون يف جبهات العزة والرشف  ونوه باالنتصارات التي يحققه

وتكبيد جحافل العدوان خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــكر لقيادة  ــة وقادة الكتائب عن الش ــرب قائد املنطقة الخامس فيما ع
ــام بأوضاعهم  ــىل االهتم ــة ع ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس وزارة الدف
ــدوان.. مؤكدين  ــود يف مواجهة الع ــم لتعزيز الصم ــس احتياجاته وتلم
ــال مخططاته مهما كانت  ــم وصمودهم يف مواجهة العدوان وإفش ثباته

التضحيات.

نائب رئيس األركان يلتقي قائد المنطقة نائب رئيس األركان يلتقي قائد المنطقة 
الخامسة وقادة كتائب حماة الساحل والمندبالخامسة وقادة كتائب حماة الساحل والمندب

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان :

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
تجمعات للجنود السعوديني يف موقعي 

الشبكة واملنتزه وقرية حامضة
- مجاهدو الجيش واللجان الشعبية 
ــىل مواقع  ــة ع ــة هجومي ــذون عملي ينف

املرتزقة يف جبل قيس 
ــعوديني يف موقع  ــود س ــص 3 جن - قن
ــة قمر ويف تبة  ــبكة بالخوبة ويف قري الش

الخزان بقرية قوى
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــة بقذائف  ــع الخقاق ــعوديني يف موق الس

املدفعية
ــش واللجان ينفذون  - مجاهدو الجي
ــع الجيش  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي عملي
ــج  ــة اللح ــع وقري ــعودي يف املجازي الس
واحراق آليتني وسقوط قتىل وجرحى يف 

صفوفهم
- قنص 5 من املرتزقة يف الرمضة

ــز  مرك ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
محولة العسكري

نجران :
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعوديني يف موقع  ــات للجنود الس تجمع

نهوقة
عسري :

ــكريني سعوديني  - مرصع وجرح عس
ــتهدف  اس ــي  مدفع ــف  بقص ــة  ومرتزق
ــوداء بمجازة وجبل سبحطل  التبة الس

والهنجر

الجمعة 2018/2/2       

تعز :
- كرس زحف للمرتزقة عىل تبة البلس 
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــا وس يف بري باش

صفوفهم
ــة يف عصيفرة  ــف للمرتزق ــرس زح - ك

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــش واللجان  ــة هجومية للجي - عملي
ــان  ــل عمق ــة يف جب ــع املرتزق ــىل مواق ع
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس ــان  بحيف

صفوفهم
ميدي :

- مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعودي  ــش الس ــة الجي ــات ملرتزق تجمع

شمال صحراء ميدي
نهم :

ــزق  املرت ــد  الرائ ــادي  القي ــرصع  م  -
ــمی ركن  ــم داوود الخضمي مايس ابراهي
ــاة جبيل بنريان  ــه اللواء األول مش توجي
الجيش واللجان الشعبية يف جبهة نهم

مارب :
ــتهدف تجمعات  - قصف مدفعي يس
للمرتزقة بالزغن محققا اصابات مبارشة 
- قنص 4 من املرتزقة يف جبهة رصواح

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
ــني وإصابة  ــهاد مواطنني إثن * استش
ــتهدفت الطريق العام  ــارة اس آخرين بغ

بمديرية غمر
ــور بمديرية  ــارة عىل منطقة األزه * غ

رازح
* غارة عىل منطقة الشومية بمديرية 

غمر
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
ــة من  ــق متفرق ــتهدف مناط ــف يس مكث

مديرية رازح الحدودية
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي 

يستهدف منطقة الغور بمديرية غمر
ــار  ــي آل عم ــىل منطقت ــارات ع * 5 غ
ــىل مدينة  ــحار وع ــاذر بمديرية س وامله
ــوقاً  ــتهدفت س صعدة أحدا الغارات اس

بمدينة صعدة وأنباء عن ضحايا
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
ــة من مديرية  ــتهدف املناطق الغربي يس

منبه الحدودية
ــان عىل منطقة مندبة بمديرية  * غارت

باقم
ــر  ــر إث ــرح آخ ــل وج ــهاد طف * استش

غارات عىل مدينة صعدة
الحديدة :

* غارة عىل مديرية حيس
الجوف :

ــزل املواطن احمد  ــارات عىل من * 4 غ
ــرايش وانباء  ــة يف مديرية برط_امل الفرج
ــروح  بج ــال  األطف ــض  بع ــة  إصاب ــن  ع

خطرية
حجة :

ــرض  ح ــي  مديريت ــىل  ع ــارات  غ  7  *
وميدي

تعز :
* غارة عىل مديرية الصلو

عسري :
* غارة عىل مدينة الربوعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/محافظات /سبأ
ــهدت عدد من  ــهيد ش ــات ذكرى الش ــتمراراً لفعالي اس
ــطة احتفائية بأسبوع  املحافظات يوم أمس فعاليات وأنش
ــارات ميدانية  ــم معارض صور وزي ــهيد تضمنت تنظي الش
ــهداء وندوات فكرية تمجيداً لتضحيات  ألرس ورياض الش
ــن حيث زار رئيس  ــتقرار اليم ــهداء يف حماية أمن واس الش
ــوكل، ووزير  ــد املت ــايض أحم ــىل الق ــاء األع ــس القض مجل
ــدل القايض أحمد عقبات، والنائب العام القايض ماجد  الع
ــة أمس  ــلطة القضائي ــادات الس ــن قي ــدد م ــي، وع الدرباب
ــراف بأمانة  ــني والج ــارع الخمس ــهداء يف ش ــات الش روض

العاصمة.
ــىل أرواح  ــورة الفاتحة ع ــراءة س ــارة ق ــالل الزي ــم خ وت
ــريين إىل  ــم بالرحمة واملغفرة .. مش ــهداء، والدعاء له الش

أهمية تخليد مآثر الشهداء، ورعاية أرسهم.
ــهداء  ــن تضحيات الش ــامي م ــدف الس ــدوا أن اله وأك
ــد قوى الرش  ــعب اليمني وص ــار ملظلومية الش ــو االنتص ه
والبغي والعدوان وتحرير الوطن من دنس الغزاة .. معربين 
ــهداء وأرسهم يف الدفاع عن  ــن اعتزازهم  بتضحيات الش ع

الوطن وأمنه واستقراره.
ــس مصلحة  ــه رئي ــام ومع ــب الع ــح النائ ــك افتت إىل ذل
ــهداء  ــه الهادي معرض صور الش ــجون اللواء عبدالل الس
ــن  ضم ــة  العاصم ــة  بأمان ــزي  املرك ــجن  الس ــة  بإصالحي

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــة إىل رشح  ــن مدير اإلصالحي ــب العام م ــتمع النائ واس
ــم للمعرض يف تعزيز روح التضحية  حول اإلعداد والتنظي

والفداء يف نفوس أبناء الوطن ومنهم السجناء .
ــة يف تنظيم  ــة املصلح ــب العام جهود رئاس وثمن النائ
ــهداء من تضحيات يف الدفاع  املعرض عرفانا بما قدمه الش

عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــهداء وتلمس احتياجاتهم  ودعا إىل االهتمام بأرس الش
يف مختلف الجوانب إىل جانب ما تقدمه مؤسسة الشهداء 

من رعاية لهم.
ــاد القايض رشف  ــاف واإلرش ــه زار وزير األوق ــن جانب م
ــوزارة العزي راجح والدكتور حميد  القلييص ومعه وكالء ال
ــادات الوزارة أمس  ــح الخوالني وعدد من قي املطري وصال

روضة الشهداء يف منطقة الجراف بأمانة العاصمة .
ــارة تأتي يف  ــاد أن هذه الزي ــاف واإلرش ــد وزير األوق وأك
إطار إحياء الذكرى السنوية للشهيد، الذين حافظوا عىل 
ــتقراره وسيادته وبذلوا أرواحهم رخيصة  الوطن وأمنه واس

يف سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة املعتدين .
ــهداء أقل واجب تجاه  ــار إىل أن زيارة روضات الش وأش
ــم ورووا بدمائهم الزكية تربة هذا الوطن  من قدموا أرواحه
ــم التي أنزلهم الله  ــا ملنزلته وعرفانا بتضحياتهم وتقديس
ــبيل التمكني  ــم يف س ــري عىل خطاه ــا والس ــز وجل إياه ع

والنرص والعزة للشعب اليمني.
فيما أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد 
ــهداء إجالال وتقديرا  العزي راجح إىل أن زيارة روضات الش
ــيادته  ملن بذلوا أرواحهم رخيصة يف الدفاع عن الوطن وس

واستقالله.
ــنوية  ــرى الس ــبة الذك ــاء مناس ــة إحي ــت إىل أهمي ولف
ــلوك  ــال " ال طريق إىل العزة والكرامة إال بس ــهيد .. وق للش
ــهداء العظماء  ــهادة وواجب الجميع تجاه الش طريق الش
مراعاة أرسهم وتفقد أحوالهم وتوفري الرعاية الالزمة لهم ".
ــاف " كان نزولنا إىل الروضات، ملعرفة عظم ما كان  وأض
ــان والوفاء  ــداء واإليم ــن التضحية والف ــهداء م ــه الش علي
ــعب اليمني  ــدا ميض الش ــن " .. مؤك ــه تعاىل والوط ــع الل م
ــس والدماء من  ــاذال األرواح واألنف ــهداء ب عىل طريق الش
ــاز أو معتد عىل هذه األرض  ــل العزة والكرامة ضد أي غ أج

الطاهرة.
ــجون اللواء عبدالله  كما  قام أمس رئيس مصلحة الس
ــبو املصلحة  ــادة وضباط ومنتس ــادي ومعه قي ــد اله محم
ــهيد املجاهد حسن املليص أبو حرب  بزيارة إىل رضيح الش

يف مسقط رأسه بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
ــس مصلحة  ــاد رئي ــاص لـ"الثورة" أش ــح خ ويف ترصي
ــجون اللواء عبدالله الهادي بمواقف الشهيد املجاهد  الس
ــال أن البطل أبو  ــيص يف املعارك حيث ق ــن املل البطل حس
ــعود يف جبهات  ــرب قاد معارك االقتحامات ونكل بآل س ح
ــون العدوان  ــع عي ــارات وقل ــطر أروع االنتص ــدود وس الح

وأذاقهم املر يف جميع الجبهات.
ــنوية بأن  ــهيد الس وأوضح اللواء الهادي يف ذكرى الش
ــيواصلون السري عىل خطى الشهيد املليص يف  الجميع  س
ــم رخيصة يف  ــيبذلون أرواحه ــن الوطن وأنهم س الدفاع ع

وجه أعداء اليمن الذي قتلوا األطفال ودمروا البالد .. 
ــن املليص ومعه  ــهيد حس ــواء الهادي أن الش ــال الل وق
ــم وباعوا  ــوالت واملالح ــطروا البط ــه س ــاق درب ــاءه ورف أبن
ــقطوا  ــهداء واألبرياء الذي س ــهم لله دفاعا عن الش أنفس
من أبناء الوطن وهم يف مساكنهم من الصواريخ السعودية 
ــى بالرجل اليمني  ــه مواقف قتالية ترق ــا أنه كانت ل ..مبين

ــف واملواجهات  ــن املواق ــه العديد م ــذي كانت ل ــور ال الغي
ــات واملدرعات   ــات والدباب ــا أصابة اآللي ــة وأبرزه البطولي
ــعودية يف  ــن األبراج الس ــام العديد م ــذا أقتح ــز ..وك األبرم

نهوقة وغريها من املواقع السعودية ..
ــني املقديش  ــد حس ــار محم ــظ ذم ــد محاف ــك أك إىل ذل
الحرص عىل االهتمام بالشهداء وذويهم عرفانا بما قدموه 

من تضحيات من أجل عزة وكرامة الوطن.
ــلطة  ــار املحافظ املقديش يف مهرجان ، نظمته الس وأش
ــنوية للشهيد  ــبة الذكرى الس املحلية بمدينة ذمار بمناس

إىل أهمية السري عىل نهج الشهداء وتضحياتهم.
ــتقرار، يأتي  ولفت إىل أن ما ينعم به الوطن من أمن واس
ــم الجميع  ــا لينع ــادوا به ــهداء التي ج ــاء الش ــل دم بفض

باألمن والسكينة العامة.
وأكد محافظ ذمار أهمية تكريم أرس الشهداء ورعايتهم 
ــإلرادة الوطنية  ــبيل االنتصار ل ــا بتضحياتهم يف س عرفان

وإفشال مخططات العدوان.
ــة رعاية  ــات أكدت أهمي ــان كلم ــالل املهرج ــت خ وألقي
ــدي للعدوان  ــىل نهجهم يف التص ــري ع ــهداء والس أرس الش

وإفشال مخططاته.
ــس فعالية  ــار أم ــت بمديرية املن ــا نظم ــار أيض ويف ذم

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــلطة  ــا قيادات وأعضاء الس ــة التي حرضه ويف الفعالي
ــاء وجمع  ــائخ والوجه ــب التنفيذية واملش ــة واملكات املحلي
ــهداء  ــني إىل فضل الش ــار الوكيل الجب ــني، أش ــن املواطن م

ومكانتهم يف الدنيا واآلخرة.
ــتلهام الدروس  ولفت إىل أهمية إحياء هذه الذكرى واس
ــهداء  ــطرها الش ــداء التي س ــة والف ــف التضحي ــن مواق م
ــري عىل دربهم  ــبيل الدفاع عن الوطن، والس بدمائهم يف س

ملواجهة الغزاة واملحتلني.
ــني معرضا  ــح الوكيل الجب ــش الفعالية افتت ــىل هام وع
ــيل، تضمن صور  ــور الفوتوغرافية يف منطقة حمام ع للص
الشهداء الذين قدموا أرواحهم يف جبهات الكرامة ملواجهة 

تحالف العدوان.
ــة والتضحية  ــف البطول ــني بمواق ــاد الوكيل الجب وأش
والفداء التي سطرها الشهداء يف مختلف الجبهات دفاعا 

عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
ــلطة  ــادات الس ــه قي ــني ومع ــل الجب ــك زار الوكي إىل ذل
ــدا أهمية  ــهداء .. مؤك ــازل أرس الش ــن من ــة عدداً م املحلي

رعايتهم واالهتمام بالجرحى عرفانا بتضحياتهم.
ــلطة املحلية،  ــا زار الوكيل الجبني ومعه قيادات الس كم
ــم الطاهرة  ــىل أرواحه ــرأوا الفاتحة ع ــهداء وق ــة الش روض
ــهيد  ــنوية للش ــاء الذكرى الس ــة إحي ــريين إىل أهمي .. مش
ــبيل الدفاع عن  ــن تضحياتهم يف س ــتلهام الدروس م واس

الوطن.
ــري والدكتور  ــة زار الوكالء عيل القف ــة العاصم ويف أمان
ــع  عبدالواس ــة  وفتحي ــقاف  الس ــيل  وع ــيص  املل ــد  أحم
ــس، أرس عدد من  ــيل رشيم، أم ــري وع ــف العم وعبداللطي
ــرصف الصحي  ــة املياه وال ــي مؤسس ــهداء من موظف الش

باألمانة وذلك ضمن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــني  ــات أم ــىل توجيه ــاء ع ــي بن ــي تأت ــارة الت ويف الزي
ــة بتفقد أرس  ــادة ووكالء األمان ــة حمود عباد، لقي العاصم
ــهداء ... أكد الوكالء عىل حرص قيادة السلطة املحلية  الش
ــراً ووفاًء  ــهداء تقدي ــام ورعاية أرس الش ــة يف االهتم باألمان
ــه ال يكاد  ــريين إىل أن ــرار ... مش ــهداء األب ــات الش لتضحي
ــة العاصمة إال وقدم  ــو جهاز من أجهزة الدولة يف أمان يخل
شهداء يف سبيل الله دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقالله 

وكرامة وحرية وعزة الشعب اليمني.
ــدس  ــة املهن ــاعدون لألمان ــوكالء املس ــح ال ــا أوض فيم
ــن القايض  ــرم وأحس ــه مح ــي وعبدالل ــم الحوث عبدالكري
ــة املياه املهندس محمد مداعس  خالل  ومدير عام مؤسس
نزولهم امليداني لتفقد أرس عدد من الشهداء ...عىل عظمة 
ــهم  ــه تعاىل لجهادهم  بأنفس ــم عند الل ــهداء ومكانته الش

ــني بذلك نيل  ــن الوطن مبتغ ــه أوًال ودفاعا ع ــبيل الل يف س
الشهادة التي كرمهم الله بها .

ــعب اليمني إىل رفد  ودعا وكالء األمانة جميع أبناء الش
ــال والعتاد لتعزيز  ــة والرشف بالرجال وامل جبهات البطول
ــات أبطال الجيش واللجان يف مواجهة العدوان  صمود وثب
ــم .. مؤكدين عىل االستمرار يف  ــعودي الغاش االمريكي الس

الصمود ومواجهة العدو بكل االمكانيات والوسائل .
ــم  اعتزازه ــن  ع ــهداء  الش وارس  ــايل  أه ــرب  ع ــم  بدوره  
ــهداء يف  ــذات أكبادهم واوالدهم ش ــم فل ــم بتقدي وافتخاره
ــعب  ــيادته وكرامة الش ــن الوطن وس ــه دفاعاً ع ــبيل الل س

اليمني .. 
ــعيد بحيبح ومعه  ــل محافظة مأرب س ــك زار وكي إىل ذل
ــران عدداً من أرس  ــباب والرياضة قايد نم مدير مكتب الش

الشهداء من أبناء قبيلة مراد .
ــهداء دفاعا عن  ــاد الوكيل بحيبح بتضحيات الش وأش
ــيادته واستقالله .. مقدما ومرافقوه هدايا رمزية  الوطن وس

وعينية ألرس الشهداء.
ــب القراميش  ــام مديرية حري ــه أفتتح أمني ع من جهت
ــان املديرية  ــائخ وأعي ــن مش ــاب وعدد م ــد ذي ــاب أحم ذي
ــجاع وبني  ــي بني ش ــهداء بمنطقت ــور الش ــني لص معرض

هيسان.
ــت عظمة  ــان عىل لوحات وصور عكس ــوى املعرض احت

الشهداء يف نفوس أبناء املجتمع .
ــائخ عدداً من أرس  ــني عام املجلس املحيل واملش وزار أم
ــمة رشف  ــم هدايا رمزية وعينية وأوس ــهداء وقدموا له الش

وفاء وعرفانا بتضحيات أبنائهم .
ــراص أمس  ــة أمني ف ــل املحافظ ــح وكي ــران افتت ويف عم
ــهداء بمديرية ريدة يف إطار  معرض صور فوتوغرافية للش

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ويف االفتتاح الذي حرضه وكيل املحافظة يحيى داحش 
ــن الوكيل فراص  ــب التنفيذية .. ثم ــن مدراء املكات وعدد م
ــدة الذين قدموا  ــاء مديرية ري ــهداء من أبن تضحيات الش

أرواحهم يف سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.
ــرض الذي  ــم للمع ــداد والتنظي ــتوى اإلع ــاد بمس وأش
ــهداء  ــمات عن الش ــوى عىل صور فوتوغرافية ومجس احت
ــال  ــدوان وإفش ــة الع ــهم يف مواجه ــادوا بأنفس ــن ج الذي

مخططاته .
وأشار إىل أهمية إحياء الذكرى السنوية تخليدا ووفاًء 
ــلطة املحلية بأبناء  ــادة الس ــدا اهتمام قي ــهداء .. مؤك للش

الشهداء وأرسهم.
ويف املحويت افتتح وكيل املحافظة حمود حزام شمالن 
ــام أمس معرض الشهيد بمدينة املحويت  وعبد الغني رس

ضمن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد .
ــة  وثائقي ــور  وص ــمات  مجس ــىل  ع ــرض  املع ــتمل  يش
ــعودي األمريكي من أبناء  ــهداء وضحايا العدوان الس لش
ــوا أرواحهم يف مختلف ميادين الفداء  املحويت الذين قدم

والتضحية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــنوية  ــة إحياء الذكرى الس ــمالن أهمي ــد الوكيل ش وأك
ــهداء يف سبيل الدفاع عن  للشهيد عرفانا بتضحيات الش
الوطن والذود عن حياضه .. مؤكدا رضورة الرعاية الدائمة 

بأرس الشهداء وذويهم.
ــة  النظاف ــدوق  ــب وصن الرضائ ــا  ــم مكتب ــك نظ ذل إىل 
ــني بمحافظة صنعاء أمس ندوتني ضمن فعاليات  والتحس

الذكرى السنوية للشهيد.
ــتمرار  ــت يف الندوتني محارضتني أكدتا رضورة اس وألقي
ــل  ــة يف ظ ــدوان وخاص ــة الع ــات يف مواجه ــود والثب الصم

املرحلة الصعبة واالستثنائية التي تمر بها البالد.
ــهيد  ــنوية للش ــة إحياء الذكرى الس ــارتا إىل أهمي وأش
ــهداء من تضحيات يف سبيل  تقديرا وعرفانا بما قدمه الش

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــي الرضائب عبدالجبار  ــارا مديرا مكتب ويف الندوتني أش
ــاري إىل رضورة  ــرت الحب ــة عن ــدوق النظاف ــري وصن املقط

ــىل التعاون  ــات لحث املوظفني ع ــم مثل هذه الفعالي تنظي
ــهداء يف الدفاع عن  ــتلهام الدروس من تضحيات الش واس

اليمن أرضا وإنسانا.
افتتح وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع صالح نارص 
ــتان  ــيخ حمود ش ــويف  ومعه مرشف عام املحافظة الش الج
ــهداء بمديريات  معارض صور فوتوغرافية لكوكبة من الش
ــعار "نحو  ولدربيع والعرش وصباح بمنطقة رداع تحت ش
ــور  كبريمن أقارب  ــط حض ــهدائنا". وس ــا وفاًء لش جبهاتن

وزمالء الشهداء .
ــويف واملرشف  ــل املحافظة الج ــاد وكي ــاح أش ويف االفتت
ــات ولدربيع  ــرض يف مديري ــم املع ــتوى تنظي ــتان  بمس ش
ــق بحجم التضحيات التي قدمها  والعرش وصباح بما يلي

الشهداء يف الدفاع عن األرض والعرض.
ــهيد السنوية  ــارا الجويف وشتان إىل أن ذكرى الش وأش
ــاء واإليثار  ــا الجميع روح العط ــتلهم منه ــد محطة يس تع
ــا4ً إىل أهمية تعزيز  ــجاعة والثبات .. الفت والتضحية والش
ــة  ــة معرك ــل مواصل ــن أج ــال م ــال واالستبس روح النض

الصمود والتحدي حتى االنتصار .
ــور تعبرياً  ــن املواطنني عىل معارض الص ــد عدد م وتواف

عن اعتزازهم بالشهداء وتضحياتهم.
ــرضه  مدير عام مدينة رداع احمد  ويف االفتتاح الذي ح
محمد العكام والشخصيات العلمائية واالجتماعية وجمع 

من املواطنني ..
ــا افتتح بمديرية رشس محافظة حجة أمس معرض  كم
ــة، نظمته  ــاء املحافظ ــن أبن ــهداء م ــور فوتوغرايف للش ص
ــرى  ــات الذك ــن فعالي ــة ضم ــة باملحافظ ــدة الثقافي الوح

السنوية للشهيد.
ــلطة املحلية  ــرض بحضور قيادات الس ويف افتتاح املع
ــع من أبناء املديرية، ترحم  ومدراء املكاتب التنفيذية وجم
ــوا أرواحهم  ــن قدم ــهداء الذي ــىل أرواح الش ــارضون ع الح
ــه وكرامته  ــن وعزت ــداًء للوط ــرشف ف ــزة وال ــن الع يف ميادي

واستقالله.
ــاء يف مواجهة  ــهداء العظم وأكدوا امليض عىل درب الش

العدوان السعودي األمريكي حتى تحقيق النرص املؤزر.
ــة باملديرية أرس  ــلطة املحلي عقب ذلك زارت قيادة الس
الشهداء واطلعوا عىل األوضاع املعيشية لها واحتياجاتها 
.. مؤكدين الحرص عىل توفري احتياجاتها عرفانا بما قدمه 

الشهداء من تضحيات يف مواجهة العدوان.
ــر عوض  ــدة محمد جاب ــظ صع ــح محاف ــك افتت إىل ذل
ــحار أربعة  ووكيل املحافظة صالح عقاب أمس بمديرية س

معارض للشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــعود وبني  ــارض بمناطق ولد مس ــارك يف افتتاح املع ش
ــع من أهايل  ــة واجتماعية وجم ــخصيات علمائي ــاذ ش مع
ــهداء الذين أكدوا اعتزازهم بتضحيات الشهداء  وأرس الش
ــتضعفني والدفاع عن الوطن وسيادته  يف سبيل نرصة املس

واستقالله.
ــى  ــاء حت ــن العط ــد م ــذل املزي ــتعدادهم ب ــدوا اس وأك

االنتصار عىل الظاملني واملعتدين.
ــتة  ــاح أكرث من س ــني افتت ــني املاضي ــالل اليومي ــم خ وت
معارض يف عدد من العزل بمديرية سحار واحتوت جميعا 

عىل صور ملئات من الشهداء إحياًء ملآثرهم وتضحياتهم.
ويف املحويت تفقد محافظ صنعاء حنني محمد قطينة 
ــاعد ملحافظة املحويت حسني عركاض امس  والوكيل املس

أحوال عدد من أرس الشهداء بمديرية الطويلة.
ــظ قطينة رضورة االهتمام والرعاية الكاملة  وأكد املحاف
ــبيل  ــاً بتضحياتهم يف س ــم عرفان ــهداء وذويه ــأرس الش ب

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــن تضحيات  ــهداء م ــا قدمه الش ــن اعتزازه بم ــرب ع وع
ــعب  ــة والكرامة للش ــيضء دروب الحري ــعلة ت ــتظل ش س

اليمني عرب التاريخ ..
ــكر ملحافظ صنعاء  ــهداء عن الش ــا عربت أرس الش فيم
ــىل زياراتهم وتلمس  ــلطة املحلية باملحويت ع وقيادة الس

أحوالهم والذي يؤكد الحرص عىل الرعاية واالهتمام بهم .
ــح وكيل أول املحافظة حميد  ويف محافظة صنعاء افتت
عاصم أمس يف مديرية أرحب معرض صور الشهداء ضمن 

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــة  ــوم الطبي ــبتمرب للعل ــة 21 س ــس جامع ــح رئي وافتت
ــه مدير مكتب  ــارس عبدالغنى ومع ــور ي ــة الدكت والتطبيقي
ــهداء بالجامعة  الرتبية باملحافظة هادي عمار معرض الش

ضمن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــد عاصم وعمار وعبداملغني  وأثناء افتتاح املعرضني أك
أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد تقديرا وعرفانا بما 
ــن الوطن وأمنه  ــهداء من تضحيات يف الدفاع ع قدمه الش
ــهداء  ــأرس الش ــام ب ــني إىل رضورة االهتم ــتقراره .. داع واس

وتلمس احتياجاتهم ومعاناتهم .
ــة  ــر مؤسس ــاح ومدي ــد مفت ــة محم ــاد العالم ــا أش فيم
ــر مديرية أرحب  ــزة ومدي ــة صالح حم ــهداء باملحافظ الش
ــم يف الدفاع  ــهداء وتضحياته ــدور الش ــاري ب ــري الحب نص
ــنوية للشهيد  عن الوطن .. مؤكدين أن إحياء الذكرى الس
ــن والذود عن  ــهداء من أجل الوط ــرا لتضحيات الش تقدي

حياضه.
ــلطة  ــل أول محافظة صنعاء ومعه قيادة الس وكان وكي
ــهداء  الش ــة  مؤسس ــر  ومدي ــب  أرح ــة  بمديري ــة  املحلي
ــة ووضعوا  ــهداء باملديري ــد زاروا روضة الش ــة ق باملحافظ

إكليًال من الزهور وقراءة الفاتحة عىل أرواح الشهداء.
ــاء  يف غضون ذلك  ٌعقدت بالجامع الكبري بصنعاء مس
ــهدائنا  أمس ندوة توعوية بعنوان " نحو جبهاتنا وفاًء لش
ــإرشاف اإلدارة العامة  ــة القرآنية ب ــا دائرة الثقاف "، نظمته
ــاد ضمن فعاليات  ــاد بوزارة األوقاف واإلرش للوعظ واإلرش

الذكرى السنوية للشهيد.
ــس مجلس  ــارضات من رئي ــدوة مح ــت خالل الن وقدم
ــس التحرير ضيف  ــبأ رئي ــة س ــاء اليمني ــة األنب إدارة وكال
ــي والعالمة محمد  ــة عبدامللك املرون ــامي والعالم الله الش
ــهيد ومنزلته عند  ــة الش ــول مكان ــن ح ــم رشف الدي إبراهي

الخالق تبارك وتعاىل.
ــهيد  ــنوية للش ــة إحياء الذكرى الس ــاروا إىل أهمي وأش
ــهداء يف السري عىل  ــتلهام الدروس من تضحيات الش واس
ــعب اليمني يف مواجهة  ــرصة وتمكينا وعزة للش خطاهم ن

العدوان.
ــن الوطن  ــاع ع ــهداء يف الدف ــات الش ــدوا أن تضحي وأك
ــيضء دروب  ــعلة ت ــا لليمنيني وش ــا ونرباس ــتظل عنوان س
ــة والحكومة بدورها يف  ــم .. الفتني إىل اضطالع الدول حياته
رعاية أرس الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتخفيف آالمهم 

وتفقد أحوالهم باعتبار ذلك واجب ديني.
ــهداء  ــن واملروني أن الش ــامي ورشف الدي ــح الش وأوض
ــال ويف نفوس اليمنيني نظري ما  أحياء عند الخالق جل وع
ــة وبطوالت مرشفة يف مواجهة  قدموه من تضحيات عظيم
ــل والبرش  ــه البرشية أهلك الحرث والنس ــى عدو عرفت أعت

والحجر والشجر ودمر مقدرات الوطن.
ــى االداري  ــة وامللتق ــدة االكاديمي ــنت الوح ــا  دش كم
ــي بجامعة صنعاء أمس فعاليات  وملتقى الطالب الجامع

الذكرى السنوية للشهيد بكلية الطب جامعة صنعاء.
ــر التعليم الفني  ــب وزي ــذي حرضه نائ ــني ال ويف التدش
ــي خالد الحويل، أكد رئيس جامعة صنعاء  والتدريب املهن
ــهيد بإقامة  الدكتور أحمد الدغار أهمية إحياء ذكرى الش
ــبيل الدفاع  ــطة عرفانا بما قدموه يف س ــات واألنش الفعالي

عن الوطن وحريته وعزته وكرامته.
ــهداء جامعة  ــاء نصب تذكاري لش وقال " وجهنا بإنش
ــهداء  صنعاء من األكاديميني والطالب تخليدا ألرواح الش

عامة وشهداء جامعة صنعاء بصورة خاصة ".
ــهيد  ــة الش ــني كلمات من قبل مؤسس وألقيت يف التدش
ــة الفعاليات  ــدت أهمية إقام ــالب، أك ــهداء والط وأرس الش
ــهيد وتفقد أرسهم وتلمس أحوالهم وتقديم  ــنوية للش الس

الرعاية لهم.
ــهيد أقل  ــنوية للش ــارت إىل أن إحياء الذكرى الس وأش
ــهداء الذين ضحوا بأرواحهم  واجب يتم تقديمه تجاه الش
يف سبيل عزة وكرامة الوطن، ومن أجل أن يحيا اآلخرون يف 

عزة وكرامة .. مؤكدة أهمية إيالء أرس الشهداء ورعايتهم.
ــات األكاديميني وقيادة جامعة صنعاء إىل  ودعت الكلم
ــهداء بما يمكنهم من  ــام بالطالب من ذوي أرس الش اإلهتم

اكمال دراساتهم األكاديمية .
ــعرية عربت عن  ــادية وش ــرات إنش ــني فق تخلل التدش

املناسبة.
ــم الفني والتدريب  ــك افتتح نائب وزير التعلي عقب ذل
ــاء وعدد من  ــة صنع ــويل ورئيس جامع ــد الح ــي خال املهن
ــن  ــذي تضم ــور ال ــرض الص ــة مع ــات الجامع ــداء كلي عم
ــي الجامعة، وكذا  ــالب وأكاديمي ــهداء ط عدداً من صور ش
ــن الوطن  ــهيد يف الدفاع ع ــن دور الش ــمات عربت ع مجس

وعزته وكرامته.

تواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى السنوية للشهيد في مختلف المحافظاتتواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى السنوية للشهيد في مختلف المحافظات
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الرئيس يعزي
ــي كان لها دور  ــهاماته والت ــهيد وإس ونوه بدور الش
ــداد جبهات  ــدوان وأذياله عىل امت ــة الع ــري يف مواجه كب
ــكري  ــا صفات القائد العس ــة، عكس من خالله املواجه
ــجاع .. مؤكدا أن الشهيد سيبقى بمواقفه  الناجح والش
ــال للقيادي  ــد النموذج واملث ــا بعد أن جس ــه حي ومبادئ
ــؤول واملتفاني يف عمله وأدائه  ــكري املس الوطني والعس

لواجبه يف القوات املسلحة وبذل يف سبيل ذلك روحه.
ــزاء وصادق  ــن خالص الع ــس الصماد ع ــرب الرئي وع
ــهيد وأصدقائه ومحبيه.. سائال الله  املواساة ألرسة الش
ــكنه فسيح  ــع رحمته ويس العيل القدير أن يتغمده بواس

جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

مجلس النواب يصادق
ــر اللجنة الخاصة  ــن جانب آخر أقر املجلس تقري م
ــة ما ورد يف تقرير وزيري العدل  املكلفة بدراسة ومناقش
والداخلية بشأن أوضاع السجون والسجنـاء للفـرتة من 
ــو  يونيو 2017م ووجه الحكومة بعدد من التوصيات  ماي
ــا الجنائية يف  ــاه للبت يف القضاي ــا رسعة تعيني قض منه
ــة بمحافظة  ــوم املحافظات وتحديداً قضاء املحابش عم
ــني اللجان  ــات وتمك ــان مديري ــم ثم ــذي يض ــة وال حج
الربملانية من االستمرار يف عملها ملتابعة مستوى تنفيذ 

الحكومة لتوصيات املجلس.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب بوزير الداخلية 
ــة األجهزة األمنية التوفيق  ــا لقيادة الوزارة وكاف .. متمني
ــة وتثبيت  ــة األمني ــق ضبط الحال ــا يحق ــم بم يف مهامه
دعائم األمن واالستقرار والحفاظ عىل السكينة العامة .

ــر الداخلية عىل  ــواب، وزي ــس مجلس الن ــث رئي وح
ــجون يف أمانة  ــدراء الس ــن م ــوفات م ــب كش ــة طل أهمي
ــماء  العاصمة وبقية محافظات الجمهورية تتضمن أس
ــة التهم املوجهة إليهم واإلفراج عن من  املوقوفني وطبيع

ــم وفقاً لألنظمة  ــة تهم والتعامل معه ــم تثبت عليهم أي ل
والقوانني النافذة ذات الصلة بهذا املوضوع .

ــام والقانون  ــت النظ ــىل تثبي ــة العمل ع ــد أهمي وأك
ــاً لألنظمة والقوانني ذات  ــد إجراءات الضبط وفق بتوحي
ــام بتفتيش أي منزل  ــأن األمني وعدم القي الصلة بالش

والقبض عىل أي شخص إال بأمر من النيابة.
ــة أنه تم اإلفراج عن أغلب  فيما أوضح وزير الداخلي
ــتكمال اإلفراج عن من  ــجون وسيتم إس املوقوفني يف الس
ــت عليهم التهم  ــم تباعاً ومن ثبت ــب عليهم أية ته ــم تث ل
ــة والقوانني  ــات وفقاً لألنظم ــم إىل النياب ــيتم تحويله س

النافذة .
ــتعراض  باس ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح  محرضه الس

اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل.
ــة لقطاع األمن  ــل وزارة الداخلي ــة وكي حرض الجلس
اللواء الركن رزق الجويف ومدير الشؤون القانونية بوزارة 

الداخلية العميد عبدالله املداني .
رئيس الوزراء :

ــا  ــي يصنعه ــة الت ــارات املتالحق ــريا إىل االنتص مش
ــد  ــم التصعي ــات رغ ــة الجبه ــني يف كاف ــان امليام الفرس
ــدو  الع ــل  ــن قب ــبوقة م ــري املس ــرية وغ الكب ــود  والحش

السعودي واإلماراتي ومرتزقتهم.
ميناء الحديدة

ــورة :أن امليناء  ــامي يف حوار صحفي لـ الث وأكد الش
ــة  ــلم ألي رشك ــن يس ــم ول ــوادره، ول ــواعد ك ــل بس يعم
ــؤوليتها  ــدة إىل تحمل مس ــاً األمم املتح ــغيل.. داعي تش
ــم  ــرار تاريخي حاس ــاذ ق ــانية يف اتخ ــة واإلنس القانوني
ــن وفتح  ــدوان عىل اليم ــاف الع ــهام يف إيق ــاه اإلس باتج
مطار صنعاء املقفل إقفاال نهائيا ملا يقرب العام ليسافر 
ــني صنعاء  ــات الربية ب ــون يف الطرق ــرىض الذين يموت امل

وعدن وسيئون..

(الصناعة) تناقش
ــة التجارية  ــاء الغرف ــاع بحضور أعض ــتعرض االجتم واس
ــرف التجارية وجمعية الصناعيني اليمنيني  واالتحاد العام للغ
ــنة 2018م الصادرين عن الجمارك  ــني  رقم 18 و19 لس التعميم
ــتقات النفطية والسلع  ــماح بدخول املش والخاصني بعدم الس
ــد بأنه تم تقييد  ــهادة من البنك تفي ــة إال بعد إصدار ش الغذائي

قيمة البضاعة بالريال اليمني.
ــاع الخاص حول  ــة نظر القط ــتمع االجتماع إىل وجه واس
ــيرتتب عىل تطبيق تلك التعميمات .. وتم االتفاق  األثر الذي س
ــىل التعميمني يف  ــكاليات املرتتبة ع ــة اإلش ــم مناقش ــىل أن يت ع
ــادات والجهات  ــال القادم بحضور القي ــاع مجلس األعم اجتم

ذات العالقة وممثيل القطاع الخاص.
النائب العام

ــة عند  ــل النياب ــرص عىل أن تظ ــام، الح ــب الع ــد النائ وأك
ــن الجميع العمل  ــو ما يتطلب م ــتوى ظن املواطن بها، وه مس
ــال الحقوق إىل أصحابها  ــة الفصل يف القضايا وإيص عىل رسع

وإنصاف املظلومني وتطبيق العدالة عىل الجميع.
وشدد، عىل رؤساء ووكالء وأعضاء النيابة العامة مضاعفة 
الجهود والعمل عىل معالجة أي إشكاالت قد تعرتضهم يف إطار 

القوانني واللوائح ذات الصلة بعملهم.
ــام، بحضور وكيل  ــة النائب الع ــك ناقش لقاء برئاس إىل ذل
ــم عددا من أعضاء اللجنة  ــة األحداث بأمانة العاصمة، ض نياب
الفنية لنظام عدالة األطفال يف اليمن، املواضيع املتصلة بنيابة 

األحداث واإلجراءات املتبعة يف التعامل مع قضايا األحداث .
ــتمع النائب العام من أعضاء اللجنة إىل إيضاح حول  واس
الصعوبات التي تواجه اللجنة يف متابعة برامج الرعاية والدعم 
لنظام العدالة واملخالفات القانونية الحاصلة من البعض أثناء 

التعاطي مع قضايا األطفال ممن هم يف خالف مع القانون.
ــر بعدد  ــداث برفع تقري ــة األح ــام، نياب ــب الع ــه النائ ووج
ــتوى  ــن كثب عىل مس ــالع ع ــي لالط ــزول امليدان ــا والن القضاي
ــدور األحداث ومدى  ــات املطلوب توفريها ل الرعاية واالحتياج

ــح ذات  ــة واللوائ ــط القانوني ــة بالضواب ــات املعني ــزام الجه الت
الصلة بهذه القضايا.

ــكاالت التي تعاني  ــة كافة اإلش ــرص عىل معالج ــد الح وأك
ــواغر فيها  ــد الش ــداث وتوفري االحتياج وس ــا نيابات األح منه
ــة، وتوفري كافة املتطلبات  ــن أعضاء نيابة وكوادر إدارية مؤهل م
ــق الدولية  ــني واملواثي ــا للقوان ــراءات وفق ــالمة اإلج لضمان س

املتصلة بهذا الجانب.
مصرع وجرح

ــكري مرصع أربعة مرتزقة بعمليات قنص  وأكد مصدر عس
يف مواقع متفرقة بمديرية رصواح.

ــعبية  ــش واللجان الش ــة الجي ــدر أن مدفعي ــح املص وأوض
ــدوان يف منطقة الزغن محققة  ــتهدفت تجمعات ملرتزقة الع اس
ــرع  ــعاف ته ــيارات اإلس ــوهدت س ــث ش ــارشة حي ــات مب إصاب

للمكان.
ــس آلية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــر الجي ــوف دم ويف الج
ــني بمديرية خب  ــكرية محملة باملرتزقة يف منطقة الخليف عس

والشعف.
ــة عدد من  ــبأ) مرصع وإصاب ــكري لـ (س وأكد مصدر عس

مرتزقة العدوان بتدمري آليتهم يف منطقة الخليفني.
أمريكا تتذرع بالنووي

ــدرات  ــر الق ــب مدي ــر" نائ ــج ويف ــر "جري ــه ذك ــن جانب م
ــتكون عىل  ــرتاتيجية بالبنتاجون: إن الواليات املتحدة س االس
ــيا  ــاروخ إذا قامت روس ــذا الص ــن تطوير ه ــد م ــتعداد للح اس

"بمعالجة الخلل يف القوات النووية غري االسرتاتيجية".
ــبة ملن  ــي: إن أصعب مهمة بالنس ــؤول األمريك ــع املس وتاب
ــة الهوة بني  ــة معالج ــي محاول ــذه املراجعة ه ــون عىل ه يعمل

األسلحة النووية غري االسرتاتيجية الروسية واألمريكية.
جدير بالذكر أن البنتاجون األمريكي يتهم روسيا بامتالك 
ــرتاتيجية يبلغ 200  ــري االس ــلحة النووية غ ــن األس ــزون م مخ
ــلحة  ــات من األس ــدة بضع مئ ــات املتح ــك الوالي ــالح. وتمل س

الفعالة ذات القوة التدمريية املنخفضة يف أوروبا.
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