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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران

ــي للجيش  ــف صاروخي ومدفع - قص
ــعوديني  ــىل مواقع للجنود الس واللجان ع
ــر والقناصني  ــال وتبتي الحم ــة رج يف طلع

ومستحدث السديس
- قنص جندي سعودي يف موقع العشة

جيزان
ــش  الجي ــدي  ــة ملجاه نوعي ــة  - عملي
ــع الجيش  ــىل مواق ــعبية ع ــان الش واللج
ــس  ــز قي ــة مرك ــة قبال ــعودي واملرتزق الس

بجيزان
ــعوديني ومرتزقة  - مرصع عسكريني س
ــعودي خالل  ــكري س ــاب طقم عس وإعط

العملية بجيزان
ــة  ــالل العملي ــة خ ــن املرتزق - أرس 4 م

النوعية قبالة مركز قيس بجيزان
ــة  ــعوديني يف قري ــني س ــص جندي -  قن

حامضة وخلف جاضع نمري
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــف  ــة بقذائ ــة حامض ــعوديني يف قري الس

املدفعية
- قنص جندي سعودي يف موقع شمال 

قرية قوى
ــرب قرية  ــعودي غ ــدي س ــص جن - قن

املمعوط
عسري

ــات  تجمع ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  -
للمرتزقة قبالة منفذ علب

الثالثاء 2018/3/6       

تعز
ــىل مواقع  ــة نوعية ع ــة هجومي - عملي
ــعودي األمريكي يف  ــدوان الس ــة الع مرتزق
ــائر يف األرواح  الرصمني وتكبيد العدو خس

والعتاد
- إفشال محاولة تسلل ملرتزقة العدوان  
ــتهداف  واس ــي  الغرب ــاحل  الس ــوب  جن
ــرشات  ــقوط ع ــة وس ــم باملدفعي تجمعاته

القتىل والجرحى يف صفوفهم
- قنص 8 من املرتزقة يف جبهة الساحل 

الغربي خالل الساعات املاضية
الجوف

- إغارة ملجاهدي الجيش واللجان عىل 
مواقع مرتزقة العدوان يف املهاشمة سبقها 
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــف مدفعي وس قص

صفوفهم
ميدي

ــدك  ت ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــات وتحصين تجمع
السعودي شمال صحراء ميدي ويف منفذ 

الطوال

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس - ط

يستهدف مديرية حيدان بـ3 غارات
ــعودي  ــف صاروخي ومدفعي س - قص
ــن مديريتي  ــق متفرقة م ــتهدف مناط يس

رازح وغمر الحدوديتني
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــارات لط - 6 غ
ــد واألزهور  ــي الق ــعودي عىل منطقت الس

بمديرية رازح الحدودية
ــعودي  ــف صاروخي ومدفعي س - قص
ــة منبه  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــىل مناط ع

الحدودية
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس - ط
ــن غارتني عىل منطقة طخية بمديرية  يش

مجز
ــراح جراء  ــني اثنني بج ــة مواطن - إصاب
ــدوان  الع ــات  مخلف ــن  م ــة  قنبل ــار  انفج

بمنطقة الطويلة يف مديرية سحار
الحديدة

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــان لط - غارت
السعودي عىل مصنع زيوت جوار النادي 

السياحي بمديرية املراوعة
ــعودي  ــريان العدوان الس ــان لط -  غارت
ــن يف منطقة  ــىل مزرعة مواط ــي ع األمريك

السويق بمديرية التحيتا
ــدوان عىل مزارع  ــارات لطريان الع - 6 غ

املواطنني بمديرية التحيتا
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــارات لط - 6 غ

السعودي عىل مديرية الجراحي
نهم

- أربع غارات لطريان العدوان السعودي 
األمريكي عىل مديرية نهم

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
األمريكي عىل منطقة محيل بمديرية نهم

نجران
ــعودي األمريكي  -  طريان العدوان الس

يشن 5 غارات عىل موقع الطلعة
حجة

ــعودي   - طريان العدوان  األمريكي الس
ــرض  ــي ح ــىل مديريت ــارات ع ــن 9 غ يش

وميدي 
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

محاولة اقتحام منفذ الطوال - حرض من عدة محاور هدفت تشتيت دفاعات الجيش واللجان ومحاصرتهامحاولة اقتحام منفذ الطوال - حرض من عدة محاور هدفت تشتيت دفاعات الجيش واللجان ومحاصرتها
الثورة / يحيى الشامي

ــكرية من محور  ــدو العمليات العس ــوات الع معاودة ق
ــد وفق خرباء  ــهدته الجبهة ُع ــود طويل ش ــرض بعد رك ح
عسكريني ومراقبني لسري املعارك يف اليمن، إجراء تكتيكياً 
ــوات املرتزقة واملقاتلني يف  ــدف لتخفيف الّضغط عىل ق يه
ــة ومحور،  ــارات يف أكرث من جبه ــعودية واإلم صفوف الس
ــياق مراحل  ــوة تصعيدية يف س ــا خط ــة إىل كونه باإلضاف
ــن خاللها دول  ــر م ــرتاتيجية ُتدي ــة كاس ــد املتبع التصعي
ــة لراهن  ــراءة اآلني ــن ، ويف الق ــا عىل اليم ــدوان حربه الع
ــرية  األخ ــرض  ح ــات  عملي ــرس  تف ــكرية  العس ــة  اللحظ
كمحاولة لاللتفاف عىل حقيقة الفشل يف األداء العسكري 
واخرتاق جدار الصمود والثبات الذي بقي الثابت الوحيد 
ــكر  ــانة معس رغم باهظ محاوالت االخرتاق وضخامة ترس
ــا فتئ يزج باآلالف من مرتزقته يف جحيم  العدوان الذي م
ــن أربعني نقطة  ــات امللتهبة يف أكرث م ــار الجبه املعارك ون
ــذا خالل  ــد تجىل كل ه ــة اليمن، وق ــن جغرافي ــاخنة م س
ــهر األخرية عرب مئات الزحوفات التي يشنها مرتزقة  األش
ــتي  ــاندها من غطاء جوي ودعم لوجس ــدوان وما يس الع
ــة توازي برضاوتها  ــتخباراتي وحرب أمنية واقتصادي واس

الحرب العسكرية وتمثل وجهاً آخر للعدوان عىل اليمن.
ــا يف بوابة  ــعودية ومرتزقته ــه الس ــذي تلقت ــدرس ال ال
ــتعدون  ــوال أن قوات الجيش واللجان حارضون ومس الط

للمواجهة يف كل ساحة وجبهة كما أن الكمني الذي قدرت 
ــعبية عرب  ــش واللجان الش ــه الجي ــع في ــعودية أن يق الس
ــبياً ألشهر تبنّي أنه  ــهد هدوءاً نس الهجوم عىل جبهة تش
ــعودية وزّينه لها مرتزقتها، ليغدو  مجرّد وهم تخيلته الس
ــريان املقاتلني  ــهًال لن ــا كل زحوفاتهم صيداً س ــف كم الزح
ــرض ومحيطها وعىل ثغور املنفذ  ــني املرابطني يف ح اليمني
ــدو ومواقعه  ــة داخل أرايض الع ــوط النار املتقدم ويف خط

العسكرية.
ــفت للثورة  مصادر القوات اليمنية يف جبهة حرض كش
ــذ ومدينة حرض  ــىل املنف ــوم ع ــن مخطط الهج ــاً م جانب

ــيض باقتحام منفذ  ــده قادة مرتزقة يمنيون ويق والذي أع
ــات متزامنة  ــرب هجم ــدة محاور ع ــرض من ع ــوال- ح الط
ــان ومن ثم  ــش واللج ــات الجي ــتيت دفاع ــدف إىل تش ته
ــة تفرتض  ــا، وفق رؤي ــعة ملحارصته ــات واس ــل التفاف عم
ــهل إحداث  ضعف خطوط الدفاع وانهيار بعضها، ما ُيس
ــني اليمنيني  ــراج املقاتل ــاعد عىل إخ ــات كربى تس اخرتاق
ــذ الجمركي  ــن املنف ــعة م ــاحات واس ــيطرة عىل مس والس
ومحيطه ومن ثم تشكيل وبناء خطوط دفاعية جديدة يف 
ــرض، وأضاف املصدر أن  ــمالية من مدينة ح األطراف الش
ــاء عىل نحو مغاير تماماً ملا  ــا جرى واقعاً عىل امليدان ج م

ــبب يف وقوع املرتزقة ومن شاركهم  افرتضته الخطة، ما تس
ــة كبرية  ــودانيني يف حالة صدم ــة س ــف من مرتزق يف الزح
ــن  بدايتها،  ــات األوىل م ــة يف اللحظ ــة انهيار الخط نتيج
ــارات أخرى تحكم فيها وقاد  لتدخل املعركة بعدها يف مس

مجرياتها الجيش واللجان الشعبية، 
ــريان العدوان خالل  ــنها ط وعن كثافة الغارات التي ش
ساعات الزحف أشار املصدر إىل أن انهيار الخطة وفقدان 
ــرص املفاجأة حّول  ــىل األرض زمام املبادرة وعن ــة ع املرتزق
ــالح الطريان الذي شن أكرث من  عبء املعركة وثقلها إىل س
ــة واملحيطة،  ــاحات القريب ــني غارة يف املحور واملس خمس

ــن املعركة  ــيض أن ال يتجاوز زم ــة تقت ــت الخط ــا كان بينم
ــدودة للطريان  ــاركة مح ــايل مش ــة وبالت ــاعات القليل الس
ــن املعلوم أن  ــرية بهدف الرصد، وم ــة الطائرات املس خاص
ــارك التي تكون  ــناد يف املع ــريان يفقد قدرته عىل اإلس الط

فيها االشتباكات من مسافة قريبة.
ــار إىل أن معظم القوات الذين شنوا الهجوم هم من  يش
القوات السودانية املرابطة يف مخيمات ومعسكرات خاصة 
ــم جنوب جيزان، والتي باتت ُتشّكل عبئاً  يف منطقة املوس
ــذي لم يختلف كثرياً  ــعودية خاصة بعد أدائها ال عىل الس

عىل أداء الجيش السعودي واملرتزقة اليمنيني.

ــة ــس الهزيم ــرض – تكري ــى ح إل ــدى  ــن مي ــةم ــس الهزيم ــرض – تكري ــى ح إل ــدى  ــن مي م
تصعيد العدوان مؤخراً لتغطية  الفشل المخزي في المرات السابقةتصعيد العدوان مؤخراً لتغطية  الفشل المخزي في المرات السابقة
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ــي للمرأة يف ظل  ــدان العالم باليوم العامل ــائر بل تحتفل اليمن مع س
ــبب الحصار والحرب التي تشنها  ــية صعبة تفاقمت بس أوضاع معيش

دول العدوان عىل اليمن منذ قرابة ثالث سنوات.
ــبيل الحفاظ عىل أمن  ــات كبرية يف س ــرأة اليمنية تضحي وقدمت امل
واستقرار وتحرير الوطن بدفعها باالبن والزوج واألخ إىل جبهات القتال 

دفاعاً عن كرامة اليمن.
ــاورياً  ــان أمس لقاًء تش ــياق نظمت وزارة حقوق اإلنس ــذا الس ويف ه
ــبة اليوم  ــلحة " بمناس ــول "واقع املرأة اليمنية يف ظل النزاعات املس ح
ــامية لحقوق  ــة األمم املتحدة الس ــرأة بالتعاون مع مفوضي ــي للم العامل

اإلنسان.
ويف افتتاح اللقاء حيا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود 
ــاب .. وقال "  الجنيد كل امرأة وكل أم  تعطي وطنها وأبناءها بغري حس
ــنوي وتحية لليمن األم الكربى التي  تحية للمرأة اليمنية يف عيدها الس
ــهدائها  ــزم وتصميم وهي تخلد بش ــجاعة وع ــه اعتى عدوان بش تواج

وصمودها كرامة األمة وتقدم للوطن خري أبنائها".
ــو من أجل  ــرأة فقط بل ه ــن أجل امل ــوم ليس م ــاء الي ــح أن لق وأوض
ــباباً، بل وأكرث من  ــيوخاً وأطفاًال وش ــاًء ورجاًال وش املجتمع اليمني نس
ــوض باملرأة  ــدف منه هو النه ــال القادمة واله ــل األجي ــك هو من أج ذل

والرجل بصفتهما عماد الحياة .
ــبة احتفالية  ــرأة ليس مجرد مناس ــوم العاملي للم ــار إىل أن الي  وأش
تلقى فيها الخطب حول دور املرأة أو نجسم املخاوف تجاه مستقبلها، 
ــي للمرأة التي كرمها الله فهي أم العباقرة  وإنما قضية الوجود اإليجاب
ــهداء املدافعني عن الوطن وأخت العلماء والفالسفة  واملفكرين وأم الش
ــة والفاعلة  وابنة القادة وهي اليوم الوزيرة والوكيلة والطبيبة واملهندس

يف كل مناشط الحياة.
ــتعداد اليمن  ــرأة مع اس ــوم العاملي للم ــد إىل تزامن الي ــت الجني ولف
ــان والحكمة يف وجه اعتى  ــعب اإليم ــاء الذكرى الثالث لصمود ش إلحي
ــتكبار العاملي  ــادة قوى الرش واالس ــه البرشية بقي ــدوان إرهابي عرفت ع

أمريكا والسعودية.
ــا إىل  ــبتني يدعون ــني املناس ــني هات ــق ب ــك أن التواف ــاف" " الش وأض
ــداء الحياة  ــوب االنتصار عىل أع ــنا األمل ص ــاؤل ويبعث يف نفوس التف
ــال واضحا يف تحقيق أهدافهم العسكرية  ــانية الذين فشلوا فش واإلنس
ــار املمهنج الذي طال  ــن القتل والترشيد والحص ــنوات ثالث م طوال س

شعبنا الحر بأكمله ".
ــات إىل أن الجمهورية  ــؤون الخدم ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك
ــدد  ــي متع ــدوان  الهمج ــا الع ــي فرضه ــات الت ــم التحدي ــة برغ اليمني

الجنسيات، ماضية يف طريق التطور والبناء.
ــلوب  ــد يف برنامج عملها عىل أس ــة اإلنقاذ تعتم ــت إىل أن حكوم ولف
التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتغلب عىل آثار العدوان 
العاملي الذي تسبب يف استشهاد اآلالف من النساء واألطفال والشيوخ 
ــان معظمهم من  ــباب ونزوح ما يزيد عن ثالثة ماليني ونصف إنس والش

ــوم ثمنا غاليا  ــا أن كل أم يف اليمن تدفع كل ي ــال.. مبين ــاء واألطف النس
لفقدان أبنها أو زوجها أو قريبا لها بسبب العدوان.

ــة للمجتمع  ــتمرار العدوان إدان ــس الوزراء أن اس ــا أكد نائب رئي كم
ــه منظومة األمم املتحدة التي رشعنت  ــدويل ويرتك ندوبا غائرة يف وج ال

وما تزال لهذا العدوان املكتمل األركان وباتت رشيكة يف العدوان.
ــورى  ــؤون مجلس الش ــة لش ــر الدول ــرضه وزي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــارت وزيرة  الدكتور عىل أبو حليقة ووزير الدولة عبد العزيز البكري، أش
ــان علياء فيصل عبد اللطيف، إىل أن اليوم العاملي للمرأة  حقوق اإلنس
ــاوز املصاعب  ــتطعن تج ــاء األكرث تأثريا والالتي اس ــو احتفال بالنس ه

وتحقيق إنجازات كبرية.
ــي توجت  ــدات اليمنيات الت ــة للرائ ــرية النضالي ــتعرضت املس واس
بتحسني واقع املرأة اليمنية  وكرس الكثري من الحواجز والعوائق وأصبح 
ــب وافر من فرص  ــاء والتنمية ونالت نصي ــرية البن لها دور فاعل يف مس

املشاركة يف الحياة السياسية والعامة.
ــتثنائية وعصيبة جراء  ــروف اس ــل ظ ــل اليوم يف ظ ــت " نحتف وقال
ــاع كارثية  ــا وأدى إىل أوض ــر مقدراتن ــا ودم ــرض علين ــم ف ــدوان غاش ع
ــببت يف تعطيل كافة مناحي الحياة وفقد اليمنيني خالله الكثري من  تس

حقوقهم األساسية".
ــن التي كن  ــات الكثري من حقوقه ــاء اليمني ــت " فقدت النس وأضاف
ــراء العدوان، حيث تعرضن  ــنوات من النضال ج قد وصلن إليها عرب س
ــوية  للقتل واإلصابة والترشيد والتفكك األرسي والعيش يف أوضاع مأس
ــات عائلهن  ــا فقدت أخري ــادر دخلهن فيم ــد منهن مص ــدت العدي وفق

الوحيد".
ــة أصبحت عرضه  ــرأة اليمني ــان أن امل ــرة حقوق اإلنس ــت وزي  وبين
ــور الكبري الذي  ــددة للحياة وخاصة مع التده ــد من املخاطر امله للعدي
ــوء التغذية  ــار األوبئة وتزايد معدالت س ــاب القطاع الصحي وانتش أص

والفقر والبطالة يف مختلف املحافظات.
ــطر أنصع صور  ــم ما تمر به ال تزال تس ــدت أن املرأة اليمنية رغ وأك

التضحية والصمود والبحث عن البدائل لتوفر سبل الحياة.
ودعت الوزيرة علياء إىل توفري املزيد من الرعاية واملشاريع الخاصة 
ــاء وعمل التقارير والبحوث التي من شأنها  بتمويل برامج حماية النس
ــلط الضوء عىل معاناتها  ــري البيانات الحقيقية عن واقع املرأة وتس توف

ليتم تقديم الحلول واملعالجات املستقبلية.
ــة لتمكني املرأة  ــاذ خطوات عملي ــات املعنية عىل اتخ ــت الجه  وحث
ــا يف التفاوض  ــف نواحي الحياة وخصوص ــاركتها يف مختل وتعزيز مش

وبناء السالم.
ــامية  ــم املتحدة الس ــال مفوضية األم ــم بإعم ــارت القائ ــا أش بدوره
ــرث الفئات  ــرأة اليمنية من أك ــدر، إىل أن امل ــان مارينا حي ــوق اإلنس لحق

ترضرا يف هذه الظروف وتدفع الفاتورة األعىل.
ــات االجتماعية والثقافية  ــت املرأة تغالب التحدي وقالت "بينما كان
ــات والصعوبات  ــد من التحدي ــي اآلن تجابه املزي ــائدة من قبل، ه الس
ــدت جريحة  ــت قتيلة وغ ــلح وأصبح ــرصاع املس ــات ال ــة بتبع املرتبط

وأمست أرملة أو أم مكلومة".

واعتربت إحياء يوم املرأة العاملي فرصة ملناقشة قضايا املرأة اليمنية 
ذات األولوية التي تعاني منها، وآثار الرصاع عليها والخروج بتوصيات 
تعمل عىل تخفيف معاناتها ويف مقدمتها حقها يف الحياة بأمن وسالم.. 

مستعرضة جهود املفوضية يف توثيق جرائم وانتهاكات العدوان.
ــة يف ظل  ــرأة اليمني ــول واقع امل ــتعراض تقرير ح ــاء اس ــم يف اللق وت
ــائر البرشية  ــانية والخس ــم الكارثة اإلنس ــلحة بني حج النزاعات املس
ــة والقطاعات  ــة التحتي ــت لها البني ــاء واألرضار التي تعرض ــن النس م
األخرى والتي أثرت بشكل مبارش يف إهدار مختلف الحقوق والحريات 

األساسية لإلنسان اليمني بشكل عام واملرأة بشكل خاص.
ــه اآلليات الوطنية املعنية  ــرق التقرير إىل التحديات التي تواج وتط
ــات دول  ــة ممارس ــن نتيج ــن حقوقه ــاء ومنحه ــا النس ــة قضاي بخدم
ــارش قدرة  ــكل مب ــعودية والتي تعيق بش ــدوان بقيادة الس ــف الع تحال
مؤسسات الدولة عىل القيام بواجبها لضمان حقوق النساء وبما يكفل 

الوفاء بالتزامات اليمن وفقا للمواثيق واملعاهدات الدولية.
وأوىص اللقاء برضورة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقيص 
الحقائق والتحقيق يف مختلف الجرائم واالنتهاكات التي ترتكب يف حق 

الشعب اليمني ومقدراته.
ــدوره يف إحالة الدول  ــن إىل القيام ب ــات مجلس األم ــت التوصي ودع
ــة والجرائم ضد  ــادة الجماعي ــرب واإلب ــي جرائم الح ــة ومرتكب املعتدي

اإلنسانية وكذا جريمة التعدي عىل سيادة اليمن إىل املحاكم الدولية.
ــم املتحدة يف اليمن  ــزة ومكاتب األم ــدت عىل رضورة تفعيل أجه وأك
ــانية  ــؤوليتها تجاه الكارثة اإلنس ــاني  وتحمل مس للقيام بدورها اإلنس
ــكل عام واملرأة بشكل خاص منذ  ــعب اليمني بش التي يعاني منها الش

بدء العدوان يف مارس 2015م .
ــائل اإلعالم  ــوة املنظمات الدولية ووس ــددت التوصيات عىل دع وش
ــيص الحقائق واإلطالع عن قرب  ــة لزيارة الجمهورية اليمنية لتق املهتم
ــي ترتكب بحق املدنيني واألعيان  والتحقيق يف الجرائم واالنتهاكات الت

املدنية والثقافية.
ــع املدني، العمل يف تقديم العون  ودعت التوصيات منظمات املجتم
ــاء واألطفال  ــانية للمترضرين من النس ــاعدات القانونية واإلنس واملس

وغريهم.
ــة احتفائية لتكريم  ــة والتجارة فعالي ــك نظمت وزارة الصناع إىل ذل
ــبة اليوم العاملي للمرأة والذي يصادف الثامن  العامالت بالوزارة بمناس

من مارس من كل عام.
ــيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة  ويف الفعالية أوضح عبداإلله ش
أن االحتفال بيوم املرأة اعرتاف بالدور العظيم الذي تبذله املرأة يف كافة 
ــية واالقتصادية خاصة يف  ــة والسياس ــاالت الحياتية واالجتماعي املج
قطاع الزراعة واالستثمار منافسة وبقوة يف سوق العمل بكفاءة واقتدار 

يشهده الجميع.
ــر بها الوطن ورغم  ــيبان أنه رغم الظروف العصيبة التي يم وقال ش
ــرأة اليمنية يف كافة االتجاهات إال  ــج عن ذلك من معاناة كبرية للم مانت
ــوارها النهضوي يف انتزاع  أنها بإرصار وعزم تغلبت عليها وواصلت مش
ــواء يف وزارة الصناعة  ــا حتى وصلت إىل مراكز صناعة القرار س حقوقه

ــة للبالد يف  ــة وخري ممثل ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ــا من ال أو غريه
مختلف املحافل واملؤتمرات الدولية .

ــرأة وتوفري  ــام همة وطموح امل ــع إىل تذليل الصعاب أم ــا الجمي داعي
ــف القوانني  ــه مختل ــق تكلف ــا كح ــا ومكانته ــة لحقوقه ــة الداعم البيئ
ــاملة ملا يعود  ــاز وبما يحقق نقلة نوعية يف التنمية الش ــع بامتي والرشائ

بالنفع عىل املرأة واملجتمع ككل.
من جهتها تطرقت مديرة اإلدارة العامة للمرأة بالوزارة فدوى نعمان 
ــا التهجري والنزوح  ــرأة اليمنية منه ــات التي تواجه امل ــرز التحدي إىل أب

متحملة مختلف األعباء إىل جانب مهامها االجتماعية واألرسية.
ــل القيادة  ــي يف ظ ــي واملجتمع ــم الحكوم ــىل أهمية الدع ــدة ع مؤك
ــق ذاتها  ــرأة وتدعمها يف تحقي ــل امل ــاد فرص عمل تؤه ــة إليج الحكيم

وكفالة أرستها حتى تستمر بالتضحية والعطاء.
ــرأة بمحافظة حجة  ــت اإلدارة العامة لتنمية امل ــن جانب آخر كرم م
ــاء املربزات الالتي كان لهن دور يف تأدية أعمالهن أو  أمس عدد من النس

مواجهة العدوان وذلك بمناسبة اليوم العاملي للمرأة.
ــارت املديرة  ــؤويل املحافظة ..أش ــور عدد من مس ــم بحض ويف التكري
ــب الرتبية والتعليم عىل  ــائر الرشيف ومدير مكت ــة لتنمية املرأة بش العام
ــرأة يأتي عرفانا بدور املرأة  ــب إىل أن االحتفال باليوم العاملي للم القطي
ــاهمن يف مواجهة  ــات س ــة أو أمه ــا كموظف ــة واجبه ــا يف تأدي وجهوده

العدوان وإفشال مخططاته.
ــم مروعة من قبل  ــرأة اليمنية من جرائ ــا إىل ما تعرضت له امل وتطرق
ــم من صمود  ــل تلك الجرائ ــز وما قاب ــل صمت دويل مخ ــدوان يف ظ الع

أسطوري.
ــا تحملته من  ــرأة اليمنية من صعوبات وم ــتعرضا ما تعانيه امل واس
ــم البطولية  ــار .. وثمنا املالح ــدوان والحص ــراء والع ــة ج ــاء إضافي أعب
ــرشف من أبطال الجيش  ــطرها املرابطون يف جبهات العزة وال ــي يس الت

واللجان الشعبية دفاعاً عن األرض والعرض .
ــرأة بمحافظة حجة  ــت اإلدارة العامة لتنمية امل ــن جانب آخر كرم م
ــاء املربزات الالتي كان لهن دور يف تأدية أعمالهن أو  أمس عدد من النس

مواجهة العدوان وذلك بمناسبة اليوم العاملي للمرأة.
ــارت املديرة  ــؤويل املحافظة ..أش ــور عدد من مس ــم بحض ويف التكري
ــب الرتبية والتعليم عىل  ــائر الرشيف ومدير مكت ــة لتنمية املرأة بش العام
ــرأة يأتي عرفانا بدور املرأة  ــب إىل أن االحتفال باليوم العاملي للم القطي
ــاهمن يف مواجهة  ــات س ــة أو أمه ــا كموظف ــة واجبه ــا يف تأدي وجهوده

العدوان وإفشال مخططاته.
ــم مروعة من قبل  ــرأة اليمنية من جرائ ــا إىل ما تعرضت له امل وتطرق
ــم من صمود  ــل تلك الجرائ ــز وما قاب ــل صمت دويل مخ ــدوان يف ظ الع

أسطوري.
ــا تحملته من  ــرأة اليمنية من صعوبات وم ــتعرضا ما تعانيه امل واس
ــم البطولية  ــار .. وثمنا املالح ــدوان والحص ــراء والع ــة ج ــاء إضافي أعب
ــرشف من أبطال الجيش  ــطرها املرابطون يف جبهات العزة وال ــي يس الت

واللجان الشعبية دفاعاً عن األرض والعرض .

لقاء تشاوري لوزارة حقوق اإلنسان حول واقع المرأة اليمنية.. والصناعة تكّرَم عامالتهالقاء تشاوري لوزارة حقوق اإلنسان حول واقع المرأة اليمنية.. والصناعة تكّرَم عامالتها
 احتفاًء باليوم العالمي للمرأة: احتفاًء باليوم العالمي للمرأة:

صنعاء / سبأ
ــم  ــن عبدالحكي ــواء الرك ــة الل ــر الداخلي ــد وزي  أك
ــدرات رجال  ــة دور التوجيه يف تعزيز ق ــاوري أهمي امل

األمن ملواجهة التحديات الراهنة.
وأشار اللواء املاوري خالل لقائه أمس مدراء فروع 
ــح األمنية،  ــدات واملصال ــه بالوح ــات والتوجي العالق
ــور مدير عام التوجيه والعالقات العميد محمد  بحض
ــائعات التي  ــيس، إىل أهمية التصدي للش محمد اآلن
تطلقها وسائل إعالم العدوان للتقليل من اإلنجازات 

التي تحققها األجهزة األمنية.
ــن بما يمكنه  ــة رجل األم ــدد عىل رضورة توعي وش
من التعامل مع معطيات الواقع والتحديات األمنية.. 
ــزة  الركي ــل  يمث ــة  األمني ــدة  العقي ــاء  بن "إن  ــال  وق

ــة األمنية،  ــاء املؤسس ــة األوىل يف بن ــية واللبن األساس
ــبي التوجيه الذين يجب أن  وهذا الدور منوط بمنتس

يتسموا باملعرفة ".
وأكد وزير الداخلية عىل رضورة التعريف بمبادئ 
ــة إىل إعادة  ــبتمرب وأهدافها الرامي ــن س ــورة الـ21 م ث
ــره من هيمنة  ــعب اليمني وتحري ــة والعزة للش الكرام

قوى االستكبار.
ــه  للتوجي ــة  العام اإلدارة  ــوادر  ك ــود  بجه ــاد  وأش
ــحة  ش ــم  رغ ــود  جه ــن  م ــه  يبذلون ــا  وم ــات  والعالق

اإلمكانيات.
وأبدى اللواء املاوري االستعداد لتوفري اإلمكانيات 
ــز دور اإلدارة العامة للتوجيه  ــق ما هو متاح لتعزي وف

والعالقات وفروعها وتفعيل أنشطتها.

وزير الداخلية يؤكد أهمية دور التوجيه وزير الداخلية يؤكد أهمية دور التوجيه 
في تعزيز قدرات رجال األمنفي تعزيز قدرات رجال األمن صنعاء - سبأ

ــة  ــاء أمس برئاس ــاع بصنع ــش اجتم  ناق
ــغال العامة والطرق غالب مطلق،  وزير األش
ــار محافظة  ــاريع يف إط ــذ املش ــال تنفي أعم

صنعاء.
وتطرق االجتماع الذي ضم رئيس مجلس 
ــدس  املهن ــرق  الط ــة  صيان ــدوق  صن إدارة 
ــغال  ــب األش ــر مكت ــماوي ومدي ــس الس أني
بصنعاء الدكتور ناجي األعوج، إىل مشاريع 
ــدة التنفيذية  ــن قبل الوح ــرق املنفذة م الط
ــز الخط  ــرشوع حزي ــة م ــة وخاص باملحافظ

املوازي للشارع الرئييس وسوق رضوان.
ــل  نقي ــم  ترمي ــرشوع  م ــتعرض  اس ــا  كم
ــة الخارجية عىل خط  ــار مفحق بالحيم املن
ــال الصيانة يف عدد  ــدة وأعم صنعاء الحدي
ــوارع يف املنطقة الجنوبية للعاصمة  من الش

صنعاء.

ويف االجتماع حث وزير األشغال صندوق 
ــاريع  ــىل رسعة تنفيذ املش ــة الطرق ع صيان
ــود  ــا جه ــار.. مثمن ــم األمط ــدء موس ــل ب قب
ــم الظروف  ــة الطرق رغ ــدوق يف صيان الصن

الراهنة.

ــل الصعوبات التي  ــتعداد تذلي وأكد االس
ــرق بمحافظة  ــاريع الط ــرتض تنفيذ مش تع
ــة  ــادة املحافظ ــدور قي ب ــا  .. منوه ــاء  صنع
ــا  ــي فرضه ــات الت ــىل التحدي ــب ع يف التغل

والعدوان والحصار.

وزير األشغال يستعرض أعمال مشاريع الطرق بصنعاءوزير األشغال يستعرض أعمال مشاريع الطرق بصنعاء


