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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــات  تجمع ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
للجيش السعودي يف السديس والرشفة

- تدمري آلية عسكرية تابعة ملرتزقة الجيش 
السعودي بعبوة ناسفة يف صحراء البقع

ــعودي  ــار زحف ملرتزقة الجيش الس - انكس
رشق صحراء البقع 

ــة  ــات مرتزق ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص
يف  ــف  القذائ ــن  م ــدد  بع ــعودي  الس ــش  الجي
ــرضاء وقتىل  ــذ الخ ــة منف ــع قبال ــراء البق صح

وجرحى يف صفوفهم
ــتهداف تجمعات وتحصينات الجيش  - اس
ــديس  والس ــة  الرشف ــي  موقع يف  ــعودي  الس

بقذائف املدفعية
- قنص جندي سعودي يف موقع الرشفة

جيزان :
ــوة  ــعودية بعب ــكرية س ــة عس ــاب آلي - اعط
ــفة يف حامضة واعطاب جرافة يف الخفاقة  ناس

بقصف مدفعي
ــعوديني يف قريتي املعنق  - قنص جنديني س

وحامضة الشمالية
ــة حامضة  ــعودي يف قري ــص جندي س - قن

الجنوبية
ــعوديني  ــتهداف تجمعات للجنود الس - اس
ــة بقذائف  ــة الغاوي ــق ويف مدرس ــة املعن يف قري

املدفعية
- مدفعية الجيش واللجان تستهدف جرافة 

تابعة للجيش السعودي يف جيزان
ــوى  ــة ق ــعوديني يف قري ــود س ــص 3 جن - قن

وموقع الفريضة
عسري :

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــدو  مجاه  -
ــة عىل مواقع املرتزقة يف  ينفذون عملية هجومي
ــقوط قتىل وجرحى  تبة الخزان والقناصني وس

يف صفوفهم
ــع  ــات ومواق ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص
ــه قبالة منفذ علب  ــعودي ومرتزقت الجيش الس

ويف رقابة الهنجر
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تعز :
ــتهداف  ــراق آلية واعطاب أخرى يف اس - اح

مدفعي بمديرية موزع
ــفة ومرصع من كان  ــري آلية بعبوة ناس - تدم

عىل متنها من املرتزقة يف الساحل الغربي
ــة مباغتة للجيش واللجان  - عملية هجومي
عىل مواقع شمال معسكر خالد بمديرية موزع 

ومقتل وجرح العديد من املرتزقة
ــىل  ــا ع ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي - إط

تجمعات ومواقع املرتزقة شمال رشق يختل
ــة للمرتزقة  ــكرية تابع ــراق مدرعة عس - اح

غرب معسكر خالد بمديرية موزع
ــات  تجمع ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــة يف الصلو وس للمرتزق

صفوفهم
الجوف :

ــات  تجمع ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  -
للمرتزقة يف اليتمة

- تفجري آلية محملة باملرتزقة بعبوة ناسفة 
ــعف  ــة خب والش ــني بمديري ــة الخليف يف جبه

ومرصع من كان عىل متنها
الضالع :

ــني  مع ــدم  املق ــزق  املرت ــادي  القي ــرصع  م  -
ــمى كتيبة الدفاع الجوي  الشميس قائد ما يس

باللواء 83
واملرتزق مباوك الرضيبي

 اصابة:
ــادل الجرادي  ــب ع ــزق النقي ــادي املرت القي

عمليات الكتيبة
ــاعري  ــاد الش ــب إي ــزق النقي ــادي املرت القي

املسؤول املايل للكتيبة
املرتزق عز الدين الجمايل

املرتزق معاذ الشلييل
املرتزق عديش الخوباني

بانفجار عبوة ناسفة يف مدينة قعطبة
ميدي :

ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي

مارب :
ــا عىل  - اطالق صلية من صواريخ الكاتيوش

ثكنات املرتزقة يف معسكر ماس

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
- غارة عىل مديرية نهم

صعدة :
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــه  منب ــة  بمديري ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  يس

الحدودية
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف 
ــة رازح  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــتهدف مناط يس

الحدودية
- قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف 
عىل مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية

- غارتان عىل مدينة صعدة ومحيطها
ــة األزهور بمديرية رازح  - غارتان عىل منطق

الحدودية
الحديدة :

ــي يف مديرية  ــد املهن ــىل املعه ــارات ع - 3 غ
اللحية

حجة :
- 8 غارات عىل مديريتي حرض وميدي

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/سبأ
ــن حبتور، أن الجامعات  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز ب أكد رئيس ال
ــة  ــمل العملي ــة تش ــات رئيس ــالث مقوم ــىل ث ــاطها ع ــز يف نش ترتك

التدريسية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
ــة  ــاركته أمس بصنعاء يف الجلس ــح رئيس الوزراء لدى مش وأوض
ــانية الذي تنظمه  ــي األول للعلوم اإلنس ــة للمؤتمر العلم االفتتاحي
ــعار "  ــىل مدى يومني تحت ش ــوم والتقنية ع ــس للعل ــة األندل جامع
ــانية تطورت عىل مر  ــم"، أن العلوم اإلنس ــم واملعرفة تبنى األم بالعل
ــتها ونقدها  ــراءة الواقع وتحديد الفكرة ومناقش ــخ من خالل ق التاري

وصوال إىل قبولها أو رفضها .
ــاء فرصة للباحثني  ــن حبتور، عىل أهمية إعط ــا أكد الدكتور ب كم
ــاطهم البحثي ..وقال " مهم جدا إعطائهم هذه  حتى ينطلقوا يف نش
ــون أبحاثهم أمام  ــات العلمية لهم حتى يقدم ــة وتوفري املنص الفرص

الجميع وإفساح املجال لالستفادة منها".
ــيايس  ــني الس ــة ب ــدان العربي ــوة يف البل ــاك ه ــار إىل أن هن وأش
ــري .. وأضاف: "  ــع األخ ــل م ــن التعام ــي وان األول ال يحّس واألكاديم
ــن حيث الرغبات  ــيايس أن هذا املجتمع الكبري يتنوع م ــاىس الس يتن

واألفكار والتطلعات واإلسهامات الفكرية لبناء املجتمع ".
ــب من الباحث  ــكالت اليوم تتطل ــوزراء إىل أن مش ــت رئيس ال ولف

دراستها وقراءتها واقرتح ما يراه مناسبا ملواجهتها والتغلب عليها.
ــة  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــات السياس ــرق إىل التحدي وتط
ــاورات لبدء  ــال " نحن حاليا يف مش ــام الجميع .. وق ــة اليوم أم املاثل
ــرة الكاملة  ــد منا يمتلك الفك ــيايس من منطلق أن ال اح ــوار الس الح
ــهل جدا  باعتبار أنها مجزأة يف عقول الناس ".. الفتا إىل انه من الس
ــة، وباملقابل يصعب عليك  ــموم وثقافة األحقاد والكراهي أن تبث الس
ــن اآلثار التي  ــروح والتخلص م ــة للملمة الج ــرة ايجابي ــويق فك تس

تخلفها تلك السموم.
ــمها انفصال،  وأوضح بهذا الخصوص أن البذرة الخبيثة التي اس
ــتوردة من الخارج ولذلك ال يمكن أن تنجح ألنها تّحول حاملها  مس
إىل إداة تحرك من الخارج ..معتربا ما تقوم به مشيخة اإلمارات حاليا 

يف املحافظات املحتلة خري دليل عىل ذلك.
ــفة يف عدن  ــن تداعيات األحداث املؤس ــس الوزراء ع وتحدث رئي
خالل األسبوع املنرصم .. مبينا أن الحديث واألهداف يف عدن تبدلت 

اليوم ألن املحتل يوجه أتباعه كما يريد.
ــرار للفكرة والكذب  ــوات الفتنة هو تك ــمعه يف قن ــال " إن ما نس وق
الذي بدأ منذ أول يوم من العدوان وذلك للتأثري النفيس السلبي عىل 
ــددا عىل أن اليمنيني ال  ــعبنا ودفعه إىل رفع الراية البيضاء "..مش ش
ــكنوا  ــن أن يرفعوا الراية البيضاء كثقافة متأصلة فيهم ولذلك س يمك

قمم الجبال منذ القدم.
ــعب اليمني لم يدفع هذا الثمن الباهظ  وبني رئيس الوزراء أن الش
ــراره والتخلص من  ــالك ق ــن أجل امت ــنوات إال م ــىل مدى ثالث س ع

الهيمنة الخارجية .
ــم هذا  ــة عىل تنظي ــكره للجامع ــن ش ــه ع ــام كلمت ــرب يف خت وأع
ــني التوفيق  ــات والباحث ــة الباحث ــه لكاف ــي، وتمنيات ــاط العلم النش

وتحقيق الغايات املنشودة لهذا املؤتمر.
ــار وزير التعليم العايل والبحث العلمي حسني عيل  من جانبه أش
ــة األندلس  ــطة التي تقيمها جامع ــات واألنش ــازب إىل أن الفعالي ح

ــاركة  ــد اهتمامها بالبحوث العلمية واملش ــوم والتكنولوجيا تؤك للعل
املجتمعية.

وأثنى عىل دور الجامعة يف دعم وتشجيع األبحاث العلمية وعقد 
املؤتمرات والندوات يف مختلف املجاالت اإلنسانية واالجتماعية.

ــد الرصوح  ــد أح ــة تع ــات األهلي ــازب أن الجامع ــر ح ــد الوزي وأك
ــق بالتعليم العايل  ــا يتعل ــة للحكومة فيم ــة والفاعل ــة الرشيك العلمي
وتأهيل العنرص البرشي القادر عىل النهوض بعملية البناء والتنمية.

وأشاد وزير التعليم العايل بجهود رئيس مجلس الوزراء واهتمامه 
ــطة والفعاليات  ــوره مختلف األنش ــايل وتفاعله وحض ــم الع بالتعلي
ــي دافعاً وحافزاً  ــات التعليم العايل والذي يعط ــي تقيمها مؤسس الت

لقيادة الوزارة واملؤسسات للقيام بعملها عىل أكمل وجه.
ــد رئيس جامعة األندلس للعلوم والتقنية الدكتور أحمد  بدوره أك
برقعان أن إقامة املؤتمر العلمي األول للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
ــي وخدمة  ــث العلم ــال البح ــة بمج ــام الجامع ــار اهتم ــي يف إط يأت

املجتمع ويف إطار خطتها السنوية.
ــل فرصة لتبادل الباحثني  ــار إىل أن املؤتمر العلمي األول يمث وأش
ــربات واآلراء  ــة الخ اليمني ــات  ــف الجامع ــن مختل ــني م واألكاديمي
ــانية  ــا ومتطلبات البحث العلمي املتعلق بالعلوم اإلنس حول قضاي
ــاث العلمية لتكون متاحة لكل  ــة والعمل عىل نرش األبح واالجتماعي

الباحثني والعاملني يف هذا املجال.
ــام  ــالل الع ــة خ ــازات الجامع ــان انج ــور برقع ــتعرض الدكت واس
ــاب بعنوان " عىل  ــة كت ــا ترجم ــدرايس 2017 – 2018م ويف مقدمته ال
ــوث بالجامعة،  ــز الرتجمة والبح ــة" من إصدار مرك ــة إمرباطوري حاف
ــية ألعضاء هيئة التدريس فيها يف برامج  إضافة إىل توفري منح دراس
ــث العلمي من  ــرش البح ــجيع ون ــوراه ودعم وتش ــتري والدكت املاجس

خالل إصدار دوريتني بمعايري معتمدة بالرقم املعياري الدويل.
ــانية رئيس  ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــد كلي ــتعرض عمي ــا اس فيم
ــه عبدالرحمن بكري  ــور عبدالل ــر الدكت ــة للمؤتم ــة التحضريي اللجن
ــعار " بالعلم واملعرفة  ــذي ينعقد تحت ش ــداف ومحاور املؤتمر ال أه

تبنى األمم".
ــتمر يومني سيناقش 60 بحثاً  وأوضح أن املؤتمر العلمي الذي يس
ــات اليمنية، منها  ــاتذة الجامع ــاً محكماً من قبل نخبة من أس علمي

ستة أبحاث من السودان الجزائر العراق وفلسطني.
ــىل مختلف  ــاركة تتوزع ع ــاث املش ــري أن األبح ــور بك ــني الدكت وب
ــبية واملرصفية واالقتصادية،  حقول املعرفة والعلوم اإلدارية واملحاس
والعلوم الرتبوية، بمختلف اتجاهاتها ومدارسها الفلسفية ويف علوم 
ــات واآلداب  ــة إىل علوم اللغ ــة، إضاف ــالمية املختلف ــات اإلس الدراس
ــة  ــفة وعلوم السياس ــة واالنجليزية، وعلوم االجتماع والفلس العربي
ــانية واالجتماعية  والقانون وعلوم البيئة وارتباط هذه املعارف اإلنس

بالوسائل والوسائط التقنية يف مجال نظم املعلومات اإلدارية.
حرض افتتاح املؤتمر وزير الثقافة عبدالله الكبيس ووزير األوقاف 
ــات الحوار  ــؤون مخرج ــة لش ــر الدول ــيص ووزي ــايض رشف القلي الق
ــع ووكالء وزارة التعليم العايل، وعدد  ــة الوطنية أحمد القن واملصالح
ــة وأمني عام اتحاد  ــاء وممثيل الجامعات الحكومية واألهلي من رؤس
ــات  ــداء الكلي ــس، وعم ــد الحام ــور محم ــة الدكت ــات األهلي الجامع
ــن مختلف الجامعات  ــاركة ونخبة من الباحثني واألكاديميني م املش

اليمنية.

رئيس الوزراء: الشعب اليمني لم يقدم كل هذه التضحيات الجسيمة رئيس الوزراء: الشعب اليمني لم يقدم كل هذه التضحيات الجسيمة 
إال من أجل امتالك قراره والتخلص من الهيمنة الخارجيةإال من أجل امتالك قراره والتخلص من الهيمنة الخارجية

شارك في المؤتمر العلمي األول للعلوم اإلنسانية بجامعة األندلس:شارك في المؤتمر العلمي األول للعلوم اإلنسانية بجامعة األندلس:

ــطة  ــد الفعاليات واألنش ــوم أمس األح تواصلت ي
ــهيد  الش ــبوع  ألس ــنوية  الس ــرى  بالذك ــة  االحتفالي
ــدت  ــث أك ــات حي ــات واملحافظ ــن املديري ــدد م يف ع
ــور وزيارات  ــارض ص ــت مع ــي تضمن ــات الت الفعالي
ــبة  ــهداء وأرسهم عىل عظمة هذه املناس ــاض الش لري
ــهداء الخالدين  ــعب اليمني ودور الش عىل أبناء الش
ــتقرار اليمن  ــبات الوطنية وأمن واس يف حماية املكتس

ويف هذا السياق:
ــد الحكيم  ــواء الركن عب ــر الداخلية الل افتتح وزي
ــهداء األمن، الذي  ــاء معرض ش ــاوري أمس بصنع امل
ــوي والعالقات،  ــة للتوجيه املعن ــه اإلدارة العام تنظم

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــش عام الوزارة  ــتمع وزير الداخلية ومعه مفت واس
ــة واملالية  ــوارد البرشي ــن ووكيل امل ــل قطاع األم ووكي
ــام التوجيه  ــن مدير ع ــن املركزي م ــوات األم وقائد ق
ــام  والعالقات العميد محمد اآلنيس إىل رشح عن أقس
ــن 900 صورة  ــد ع ــف ملا يزي ــة التصني ــرض وآلي املع
ــوا أرواحهم يف  ــن قدم ــة، الذي ــهداء وزارة الداخلي لش
مختلف مواقع الرشف من أجل حماية أمن واستقرار 

وعزة الوطن واملواطن.
ــار وزير الداخلية إىل أهمية دور هذه املعارض  وأش
ــرى  ــبة الذك ــة بمناس ــات املقام ــطة والفعالي واألنش
السنوية للشهيد، كونها تأتي كتعبري رسمي وشعبي 

عن الوفاء لتضحيات الشهداء.
ــذه  ــي به ــة إذ نحتف ــا يف وزارة الداخلي ــال " إنن وق
ــبي  ــهدائنا من منتس ــبة ونرتحم عىل أرواح ش املناس
ــتلهم من  ــعب اليمني، نس ــوزارة ومن كل فئات الش ال
ــة والثبات  ــم الكرام ــاء قي ــة بالعط ــريتهم الحافل مس
ــا يف وزارة الداخلية ماضون عىل  والصمود، ونؤكد أنن

دربهم، أمناء عىل تضحياتهم".
ــكر والتقدير للقائمني  وعرب اللواء املاوري عن الش

عىل املعرض وحسن التنظيم واإلعداد.
ــدراء عموم  ــح وم ــاء املصال ــاح رؤس ــرض اإلفتت ح
ــوي  املعن ــه  التوجي ــرة  دائ ــر  ومدي ــة  الداخلي وزارة 
بالقوات املسلحة وعدد من ضباط ومنتسبي وزارتي 

الداخلية والدفاع وأقارب الشهداء.
ــا افتتح محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان  كم
ــهداء  ــور لش ــرض الص ــس مع ــفيان أم ــة س بمديري

املديرية.
ــرض إىل  ــني يف املع ــن املعني ــظ م ــتمع املحاف واس
ــفيان يف  ــا أبناء مديرية س ــي خاضه ــات الت التضحي

جبهات الرشف والبطولة .
ــرى  ــد ذك ــة تخلي أهمي ــان  ــظ جعم املحاف ــد  وأك
الشهداء ورعاية أرسهم تقديرا لتضحياتهم يف الدفاع 

عن الوطن.
وأشار إىل أن أبناء سفيان كانوا والزالوا نموذجا يف 

التضحية والفداء يف سبيل الوطن والعزة والكرامة.
ــقص  ــن االش ــرض االفتتاح وكيل املحافظة حس ح
ــد املتوكل ورئيس  ــن املحافظة العميد محم ومدير ام
ــادات  ــاع وقي ــل املط ــور فض ــة الدكت ــة املحافظ نياب

السلطة املحلية باملديرية.
ــل  ووكي ــران  عم ــظ  محاف زار  ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــلطة املحلية  املحافظة ومدير األمن وقيادات من الس

واملجتمعية روضة الشهداء بمديرية حوث.
ــاء وعرفانا  ــي وف ــارة تأت ــذه الزي ــاروا إىل أن ه وأش
ــوا بأرواحهم دفاعاً  ــهداء الذين ضح ــات لش لتضحي
ــريين إىل أن  ــي، مش ــعب اليمن ــزة وكرامة الش ــن ع ع
ــتمر  ــهيد تأتي يف مرحلة يس ــنوية للش ــرى الس الذك

فيها العطاء واالستبسال والتضحية.
ــف  ــن مواق ــدروس م ال ــتلهام  ــة اس ــدوا أهمي وأك
التضحية والفداء التي سطرها الشهداء والسري عىل 

دربهم يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــت احمد  ــة املحوي ــل محافظ ــح وكي ــك افتت إىل ذل

ــرض لصور  ــة ملحان ، مع ــس ، بمديري ــش ، أم االخف
الشهداء، يف إطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــة ملحان محمد  ــع الوكيل ومعه مدير مديري واطل
ــرض من صور  ــام ومحتويات املع ــىل اقس ــان، ع هيج
ــبيل  ــة الذين ضحوا بأرواحهم يف س ــهداء املديري لش
ــدوان  ــة تحالف الع ــن همجي ــن م ــن الوط ــاع ع الدف

السعودي االمريكي الغاشم .
ــة  ــمات وثائقي ــوراً ومجس ــرض ص ــم املع ــا ض كم
ــق األبرياء من االطفال  ــا وجرائم العدوان بح لضحاي

والنساء وتدمري للمنشآت الخدمية .
ــة  ــلطة املحلي ــادة الس ــش وقي ــك زار االخف إىل ذل
ــهداء، مؤكدا ان ارس  ــن منازل الش ــة، عدداً م باملديري
ــع وفاء  ــام الجمي ــع اهتم ــيضلون موض ــهداء س الش

لتضحياتهم ونضالهم يف سبيل الوطن .
ــد عباد أمس  ــة حمود محم ــا زار أمني العاصم كم
روضة الشهداء يف منطقة الخمسني بأمانة العاصمة 

وذلك يف إطار الذكرى السنوية للشهيد.
ــهداء الذين  ــاد أمني العاصمة بتضحيات الش وأش
ــبيل الدفاع عن الوطن وسيادته  قدموا أرواحهم يف س

واستقالله.
ــىل  ع ــة  باألمان ــة  املحلي ــلطة  الس ــرص  ح ــد  وأك
ــهداء وأقاربهم كأقل واجب تقديرا  االهتمام بأرس الش
وعرفانا بتضحيات الشهداء.. مؤكدا امليض عىل درب 
ــم رخيصة يف مواجهة  ــهداء الذين قدموا أرواحه الش

الغزاة واملحتلني.
ــس  أم ــم  والتعلي ــة  الرتبي وزارة  ــت  أقام ــك  ذل إىل 
ــهيد املهرجان الخطابي  ــيق مع مؤسسة الش بالتنس
ــني  الرتبوي ــهداء  للش األول  ــرايف  الفوتوغ ــرض  واملع
ــنوية للشهيد تحت شعار " نحو  أحياًء للذكرى الس

جبهاتنا وفاًء لشهدائنا " .
ويف املهرجان أكد وزير الرتبية والتعليم يحيى بدر 
ــتلهام معاني العزة والكرامة  الدين الحوثي أهمية اس
ــوا بأرواحهم الغالية  ــهدائنا األبرار الذين ضح من ش

رخيصة يف سبيل الله .
ــب الوزير  ــرضه نائ ــذي ح ــان ال ــدد يف املهرج وش
الدكتور عبدالله الحامدي ووكالء الوزارة عىل رضورة 
تجسيد الوفاء للشهداء بمواصلة العطاء والتضحية 
ــات اليمانيني ووقوفهم  ــرياً اىل بطوالت و تضحي ، مش
ضد البغي والظاملني عىل مر التاريخ اإلسالمي ابتداء 

من أول شهيد يف اإلسالم يارس العنيس وزوجته.
ــة  العظيم ــة  املكان اىل  ــي  الحوث ــر  الوزي ــرق  وتط
ــع  ــعار الجمي ــهيد ورضورة استش ــا الش ــي يناله الت
للمسؤولية امللقاة عىل عاتقهم يف الوفاء لتضحياتهم 

والسري عىل خطاهم يف طريق العزة والكرامة .
ــج والتوجيه  ــاع املناه ــار وكيل قط ــن جانبه اش م

ــي  واملعان ــدالالت  ال اىل  ــقاف  الس ــد  محم ــور  الدكت
ــهداء باعتبارهم صناع  ــا الش ــة التي يصدره العظيم
ــة ، وحيا  ــزة والكرام ــاء والوفاء والع ــرص ورمز اإلب الن
ــام  القي يف  ــتمرارهم  واس ــني  الرتبوي ــود  وصم ــات  ثب
ــات والظروف  ــة التحدي ــن كاف ــم متجاوزي بواجباته
ــا العدوان يف  ــي راهن عليه ــة الت ــتثنائية الصعب االس

سبيل سعيه إليقاف العملية التعليمية .
ــة األحوال  ــال رئيس مصلح ــم بأعم ــا زار القائ كم
ــد عبدالعظيم  ــواء محم ــجل املدني الل ــة والس املدني
ــة  ــة الروض ــهداء بمنطق ــة الش ــس روض ــم أم الحاك

بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
ــجل  ــه مدير عام الس ــم - ومع ــواء الحاك ــرأ الل وق
ــن موظفي  ــدد م ــم وع ــم إبراهي ــد هاش ــي العقي املدن
ــهداء  املصلحة وفرع األمانة - الفاتحة عىل أرواح الش
ــبيل الدفاع عن الوطن  ــن ضحوا بأرواحهم يف س الذي

وأمنه واستقراره.
ــار إىل أن زيارة روضات الشهداء اقل ما يمكن  واش
ــم يف مقارعة  ــاً بتضحياتهم وبطوالته ــه عرفان تقديم
ــن حياض الوطن  ــتكبار والذود ع دول العدوان واالس

واألرض والعرض والسيادة الوطنية . 
ــل  والتأهي ــب  للتدري ــايل  الع ــد  املعه ــم  نظ ــا  كم
بالتعاون والتنسيق مع كلية املستقبل للعلوم الطبية 
بمحافظة حجة اليوم ندوة ثقافية بعنوان ( الشهداء 
ــك يف اطار  ــات ) وذل ــات ونبل الغاي ــة التضحي عظم
ــنوية  ــة بالذكرى الس ــطة الخاص ــات واألنش الفعالي

للشهيد .
ــة  ــل املحافظ ــا وكي ــي حرضه ــدوة الت ــت الن تناول
اسماعيل املهيم ، ثالثة محاور رئيسية شملت عظمة 
ــهداء وثقافة االستشهاد ومقام الشهداء العظيم  الش
ــدي للعدوان  ــرأة اليمنية يف التص ــد الله، و دور امل عن
السعودي األمريكي وماقدمته من تضحيات عظيمة، 
فيما تناول املحور الثالث سرية الشهيد عادل النجار 
ــب  وواج ــايل  الع ــد  باملعه ــة  التعليمي ــوادر  الك ــد  اح

املجتمع نحو الشهداء وأرسهم.
ــادة املعهد  ــت كلمة عن قي ــدوة القي ــة الن ويف بداي
ــذه الندوة  ــل أوضحت أن ه ــب والتأهي ــايل للتدري الع
ــنوية  ــي يف إطار الفعاليات الخاصة بالذكرى الس تأت
ــم العظيمة التي  ــهيد تقديراً لدورهم وتضحياته للش
ــبيل الله ودفاعا عن أمن الوطن  بذلوها رخيصة يف س
ــتقراره وكرامته ضد العدوان السعودي االمريكي  واس

الغاشم.
ــذه  له ــع  الجمي ــعار  استش ــرضورة  ب ــت  ونوه
ــهداء من خالل تخليد  التضحيات والوفاء لدماء الش
ــك باملبادئ  ــىل نهجهم والتمس ــري ع بطوالتهم والس

التي ضحوا بأنفسهم من اجلها.

ــب والتأهيل  ــايل للتدري ــد الع ــم املعه ــك نظ إىل ذل
ــوم  ــتقبل والعل ــة املس ــع كلي ــيق م ــاون والتنس بالتع
ــة أمس، ندوة ثقافية بعنوان "  الطبية بمحافظة حج
ــل الغايات " وذلك  ــهداء عظمة التضحيات ، ونب الش
ــرى  ــة بالذك ــطة الخاص ــات واألنش ــار الفعالي يف إط

السنوية للشهيد .
ــة  ــل املحافظ ــا وكي ــي حرضه ــدوة الت ــت الن تناول
اسماعيل املهيم ، ثالثة محاور رئيسية شملت عظمة 
ــهداء وثقافة االستشهاد ومقام الشهداء العظيم  الش
ــدي للعدوان  ــرأة اليمنية يف التص ــد الله، و دور امل عن
ــات  ــن تضحي م ــه  ــا قدمت وم ــي  األمريك ــعودي  الس

عظيمة.
ــهيد عادل  ــرية الش ــاول املحور الثالث س ــا تن فيم
ــار احد الكوادر التعليمية باملعهد العايل وواجب  النج

املجتمع نحو الشهداء وارسهم.
ــن إدارة املعهد  ــة ع ــت كلم ــدوة القي ــة الن ويف بداي
ــارت إىل أن الندوة تأتي  ــايل للتدريب والتأهيل أش الع
ــهيد ، وتقديرا لدورهم  ــنوية للش يف اطار الذكرى الس
وتضحياتهم العظيمة التي بذلوها رخيصة يف سبيل 
ــتقراره وكرامته ضد  ــن أمن الوطن واس الله ودفاعا ع

العدوان السعودي االمريكي الغاشم.
ــذه  له ــع  الجمي ــعار  استش ــرضورة  ب ــت  ونوه
ــهداء من خالل تخليد  التضحيات والوفاء لدماء الش
ــك باملبادئ  ــىل نهجهم والتمس ــري ع بطوالتهم والس

التي ضحوا بأنفسهم من اجلها.
كما نظمت يف مديرية وصاب السافل أمس فعالية 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــاء  وأعض ــادات  قي ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــائخ  واملش ــة  التنفيذي ــب  واملكات ــة  املحلي ــلطة  الس
ــار مدير املديرية  ــع من املواطنني، أش والوجهاء وجم
ــهداء ومكانتهم يف  فؤاد احمد القديمي، إىل فضل الش

الدنيا واآلخرة.
ــتلهام الدروس  ــريا إىل أهمية هذه الذكرى الس مش
ــطرها الشهداء  من مواقف التضحية والفداء التي س
ــه وامنه  ــن وحدت ــيادة الوط ــن س ــا ع ــم دفاع بدمائه
ــم يف مواجهة  ــىل دربه ــري ع ــدا الس ــتقراره.. مؤك واس

العدوان وإفشال مخططاته.
ــلطة  الس ــادات  ــة وقي املديري ــر  ــك زار مدي اىل ذل
ــهداء  ــب التنفيذي باملديرية، أرس الش املحلية واملكت
يف بني حي وبني سواده ومرشافة وبني عيل، وقدموا 

لهم هدايا رمزية ونقدية وسلة غذائية.
ــهداء والجرحى  ــادوا باملواقف البطولية للش واش
ــزو والعدوان.. مؤكدين  ودورهم يف التصدي لقوى الغ
ــم عرفانا  ــلطة املحلية برعايته ــة والس ــام الدول اهتم

بتضحياتهم يف سبيل الوطن.

ــيل القفري  ــة العاصمة ع ــال أمان ــك زار وكي إىل ذل
ــاعدان  ــمريي والوكيالن املس ــض الش ــدس عاي واملهن
ــهداء  ــايض أمس أرس ش ــن ق ــة وأحس ــروس عقب مح
ــنوية  ــة يف إطار الذكرى الس ــب الرضائب باألمان مكت

للشهيد.
ــي وفاء وعرفانا  ــرب الوكالء أن هذه الزيارة تأت وأعت
ــوا بأرواحهم دفاعاً  ــهداء الذين ضح ــات لش لتضحي
ــريين إىل أن  ــي، مش ــعب اليمن ــزة وكرامة الش ــن ع ع
ــتمر  ــهيد تأتي يف مرحلة يس ــنوية للش ــرى الس الذك
ــة يف مواجهة  ــال والتضحي ــاء واالستبس ــا العط فيه

تصعيد العدوان.
ــب الرضائب بأمانة العاصمة  فيما أعلن مدير مكت
محمد عيل الشامي، تكفل املكتب برعاية أرس شهداء 
ــالل غذائية  ــيتم رصف س ــب، حيث س ــب الرضائ مكت
ــهرية لها بشكل مستمر، إضافة إىل تسوية أوضاع  ش
الشهداء اإلدارية واملالية يف املكتب باإلضافة إىل دعم 

تعليم أبنائهم وذويهم.
ــن تقديرهم لهذه  ــهداء ع ــد عرب أهايل وأرس الش وق
ــات  ــا بتضحي ــم عرفان ــس احتياجاته ــارة لتمل الزي

ذويهم دفاعا عن الوطن وسيادته واستقالله.
ــة بأمانة  ــر مكتب املالي ــالل الزيارة مدي رافقهم خ

العاصمة ماجد املعمري نواب مدراء الرضائب.
ــقاف  ــة العاصمة عيل الس ــال أمان ــك زار وكي إىل ذل
وفتحية عبدالواسع ومستشار أمانة العاصمة محمد 
ــب الواجبات  ــهداء مكت ــي أمس أرس ش ــد الحوث أحم
ــهداء  ــا عىل أحوال أرس الش ــة، اطلعوا خالله باألمان
وقدموا لذويهم السالل الغذائية والهدايا والشهادات 

التقديرية .
ــل واجب من  ــذه الزيارة تعد أق ــوكالء أن ه وأكد ال
ــهداء  ــلطة املحلية تقديرا لتضحيات الش ــادة الس قي

الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن .
ــات واهتمامه برعاية  ــود مكتب الواجب وثمنوا جه
ــهداء  ــيض عىل درب الش ــن امل ــهداء .. مؤكدي أرس الش

والسري عىل نهجهم حتى تحقيق النرص.
ــة  ــات باألمان الواجب ــب  ــر مكت ــار مدي ــدوره أش ب
ــهداء وما  ــرصي، إىل عظمة مكانة الش ــالم امل عبدالس
سطروه من بطوالت ستبقى خالدة يف ذاكرة األجيال.
فيما عرب أهايل وأرس الشهداء عن الشكر والتقدير 
ــة.. مؤكدين  ــة العاصم ــادة أمان ــارة من قي ــذه الزي له
ــهداء  اعتزازهم وافتخارهم بتقديم فلذات أكبادهم ش
ــبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة الشعب  يف س

اليمني .
ــب التعليم الفني  ــالل الزيارة مدير مكت رافقهم خ
ــر عام املوارد  ــب املهني يحيى املاخذي ومدي والتدري

البرشية عبدالله الفضيل.
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