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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــعبية عىل  ــان الش ــش واللج ــة للجي ــة هجومي - عملي
ــقوط عدد من  ــعودي يف الحثرية وس ــش الس ــع الجي مواق
ــدد من آلياتهم  ــى يف صفوفهم واعطاب ع ــىل والجرح القت

العسكرية
ــا عىل تجمع الجنود  ــالق صلية صواريخ كاتيوش - إط

السعوديني وآلياتهم يف معسكر املراني
ــعوديني يف قرية  ــود الس ــات للجن ــتهداف تجمع - اس

اللحج بقذائف املدفعية
ــعودي  ــات للجيش الس ــد تجمع ــة ي ــالح املدفعي - س

واملرتزقة يف الحثرية محققاً اصابات مبارشة
ــعبية ينفذون عملية  ــدو الجيش واللجان الش - مجاه
نوعية عىل موقع القرنع ونعشاو وإحراق 3 آليات عسكرية 
ومقتل وجرح عدد من الجنود السعوديني واغتنام أسلحة 

متوسطة وخفيفة
- قنص جندي سعودي يف تبة القمامة

ــعوديني بعبوة  ــود الس ــكرية للجن ــار آلية عس - انفج
ــن كان عىل  ــكري ومرصع م ــاو العس ــفة يف مركز نعش ناس

متنها
نجران

ــعبية عىل  ــان الش ــش واللج ــة للجي ــة هجومي - عملي
ــقوط عدد من  ــة وس ــعودي يف الطلع ــش الس ــع الجي مواق

القتىل والجرحى يف صفوفهم
ــعودي  ــرصع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش الس - م

بعملية هجومية عىل مواقعهم يف الطلعة
ــعودي خلف  ــش الس ــلحة للجي ــزن أس ــراق مخ - إح

موقع املخروق بقذائف املدفعية
ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــي ومدفع ــف صاروخ - قص

الجنود السعوديني وآلياتهم يف موقع سقام
عسري

- قنص 3 من املرتزقة قبالة منفذ علب
ــة الجيش  ــىل تجمعات مرتزق ــي ع ــتهداف مدفع - اس

السعودي قبالة منفذ علب
ــات للمرتزقة قبالة  ــتهدف تجمع - قصف مدفعي يس

منفذ علب

الخميس 2018/3/8       

الجوف
ــعبية ينفذون عملية  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــة املصلوب  ــع املرتزقة يف جبه ــعة عىل مواق ــة واس هجومي
ــقوط عرشات  ــة والزرقة وس ــع الهيجة والغرف ــملت موق ش

القتىل والجرحى يف صفوفهم
- انفجار آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة ومرصع 

من كان عىل متنها يف جبهة حام
ــفة يف  ــة بعبوة ناس ــكرية للمرتزق ــة عس ــار آلي - انفج

منطقة املهاشمة ومرصع من كان عىل متنها
ــعبية ينفذون عملية  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــع املرتزقة يف صفر الحنايا بجبهة حام  هجومية عىل مواق
واحراق آلية محملة باألسلحة والذخائر وسقوط عدد من 

القتىل والجرحى يف صفوفهم
تعز

ــعبية ينفذون عملية  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــاب  ــرس الضب ــق وج ــة يف عس ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع نوعي
ــن القتىل  ــقوط عدد م ــان واملفاليس وس ــارك بحيف والجم

والجرحى يف صفوفهم
- صد محاولة تسلل للمرتزقة يف الدار االبيض بجبهة 

حمري وسقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم
الضالع

ــعبية ينفذون عملية  - مجاهدو الجيش واللجان الش
ــرياس وتكبيد  ــة يف عقبة مك ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع هجومي

العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد
مارب

ــدوان يف  ــات مرتزقة الع ــدك تجمع ــف مدفعي ي - قص
الزغن وامليمنة بمديرية رصواح محققاً إصابات مبارشة

ميدي
ــتهدف تجمعات للمرتزقة شمال  - سالح املدفعية يس

صحراء ميدي وكانت الرضبات مسددة

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــر القصف  ــراح خطرة إث ــني إثنني بج ــة مواطن - إصاب

الصاروخي واملدفعي عىل مديرية رازح الحدودية
ــىل مناطق  ــعودي ع ــي ومدفعي س ــف صاروخ - قص
متفرقة من مديرية منبه الحدودية ونفوق عدد من املوايش
ــي ومدفعي  ــروح بقصف صاروخ ــة بج ــة طفل - إصاب

سعودي عىل مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
ــن 3 غارات  ــعودي يش - طريان العدوان األمريكي الس

عىل جبل شعري ومنطقة آل صبحان بمديرية باقم
ــن غارتني  ــعودي يش ــدوان األمريكي الس ــريان الع - ط

عىل منطقة طخية بمديرية مجز
ــعودي يشن 10 غارات  - طريان العدوان األمريكي الس

عىل منطقة البقع بمديرية كتاف
ــىل  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط - غ

منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر
- غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي تستهدف 
سيارة أحد املواطنني بمنطقة آل سنحان بمديرية ساقني

الحديدة
ــهيد و3 جرحى بغارة لطريان العدوان عىل مزرعة  - ش

دواجن ألحد املواطنني بمديرية زبيد
ــدوان دون طيار  ــني لطريان الع ــهيد وجريح بغارت - ش

عىل مزرعة دواجن يف الجراحي
ــار عىل منطقة جبل راس  ــان من طائرة دون طي - غارت

دون حدوث أي أرضار
ــدوان  ــريان الع ــارة لط ــر غ ــني إث ــهاد 5 مواطن - استش

بالقرب من سوق دهمش يف مديرية زبيد
ــر غارتني عىل  ــن إث ــدان آخري ــزارع وفق ــهاد م - استش

إحدى املزارع يف وادي زبيد
ــتهدف  ــي يس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع - ط

بغارتني هناجر للدواجن بمديرية الجراحي
صنعاء

ــعودي عىل  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــان لط - غارت
معسكر فريجة بمديرية أرحب

حجة
ــىل مزرعة مواطن يف  ــن غارتني ع ــريان العدوان يش - ط

مديرية حريان
- أكرث من 20 غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي 

عىل مديريتي حرض وميدي 
إعداد / عبدالصمد الخوالني
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ــاد األوروبي  ــة بعثة االتح أكدت رئيس
ــا تأييد  ــا كالفو بيورت ــن انتوني ــدى اليم ل
ــية  ــوية السياس ــاد األوروبي للتس االتح
ــت"  ــن .. وقال ــة يف اليم ــة لألزم التفاوضي

يجب أن تتوقف الحرب اآلن" .
ــان لها  ــو يف بي ــا كالف ــت انتوني وأضاف
ــت  ــرأة تلق ــي للم ــوم العامل ــبة الي بمناس
(سبأ) نسخة منه " ونحن نحتفل باليوم 
ــزال اليمنيون يعانون  العاملي للمرأة، ال ي
ــك عىل  ــة التي توش ــرب الجاري ــن الح م
ــد  ــاء هن األش دخول عامها الرابع والنس
تأثرا من هذا الرصاع املدمر ويواصلن دفع 
ــتى  ــتمرار الحرب يف ش الثمن األغىل الس

مناحي الحياة".
ــاة جميع  ــم معان ــارت إىل أن حج وأش
اليمنيني جراء الحرب ال يوصف ولألسف 
ــرأة وحقوقها  ــىل امل ــال الرتكيز ع ــم إهم ت

بشكل كبري.
ــاد  االتح ــة  بعث ــة  رئيس ــدت  أك ــا  كم
ــتمرار االتحاد بزخم متجدد  األوروبي اس
ــم  األم ــا  تقوده ــي  الت ــود  الجه ــم  دع يف 
ــخ  ــيايس راس املتحدة للتوصل إىل حل س
ــمل املرأة  والذي من رشوط نجاحه أن يش

وتمكينها.
ــكري لهذه  ــت " ال يوجد حل عس وقال
ــي إىل  ــيايس يرم ــاق س ــة، إن أي اتف األزم
ــانية الراهنة  ــة اإلنس ــف الحرب واألزم وق
ــني االعتبار  ــذ بع ــب أن يأخ ــن يج يف اليم

ــأن تمكني املرأة  ــا فمن ش ــرأة وتطلعاته امل
ــادة بناء  ــالم وإع ــهم يف تعزيز الس أن يس

املجتمعات وتعزيز التعايف بعد النزاع".
ــاد األوروبي عىل  وجددت تأكيد االتح
ــي الدولة  ــات موظف ــع مرتب ــتئناف دف اس
ــات يفاقم من  ــع املرتب ــت" عدم دف .. وقال
ــك من  ــا لذل ــن مل ــر يف اليم ــاة والفق املعان
ــية كالتعليم  تأثري عىل القطاعات األساس
والرعاية الصحية، مما يرتتب عليه إعاقة 
ــول  ووص ــدارس  امل إىل  ــات  الفتي ــاب  ذه

النساء إىل خدمات الصحة اإلنجابية ".
ــل  ــة تظ ــرأة اليمني ــارت إىل أن امل وأش
مساهما قويا يف االقتصاد الوطني خاصة 
ــم كل التحديات  ــاع الزراعي برغ يف القط
ــي  ــاد األوروب ــة أن االتح ــة.. مبين القائم
ــة  ــاء املرون ــىل بن ــد ع ــكل متزاي ــز بش رك
ــاعد  ــكان الريف مما يس ــة لس االقتصادي
ــول إىل  ــىل الوص ــة ع ــات املحلي املجتمع
ــني ظروفهم  ــية وتحس الخدمات األساس

املعيشية.

ــاء اليمنيات أثبنت عىل  وأكدت أن النس
ــكلن عوامل قوية  ــدى التأريخ أنهن يش م
للتغيري ولديهن اإلمكانات واملهارات لرسم 

مستقبل أكرث إرشاقا لبلدهن.
ــا، التزام  ــو بيورت ــا كالف ــدت انتوني وأك
ــة  ــع كاف ــاون م ــي بالتع ــاد األوروب االتح
ــر بالفرص  ــتقبل يزخ األطراف لبناء مس
ــاء ورجال اليمن .. وقالت  ــاوية لنس املتس
" ومن أجل ذلك، يجب أن تتوقف الحرب 

اآلن".
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الثورة / إبراهيم القريض
ــة  الثقافي ــراء  الزه ــة  ــة فاطم ــذ مؤسس تنف
ــن  م ــة  ــة جمل الخريي ــة  التنموي ــة  االجتماعي
يف  ــة  وخاص ــانية  واإلنس ــة  الخريي ــطة  األنش
ــتعلة بمختلف املحافظات، وذلك  املناطق املش
بهدف التخفيف من حدة املعاناة التي يعيشها 

املواطن اليمني جراء العدوان والحصار.
ــاح، رئيس  ــد محمد صب ــيد أحم ــال الس  وق
ــت بجهود  ــة الزهراء قام ــة، أن مؤسس املؤسس
ــة توزيع  ــداً يف عملي ــة وتحدي ــانية وخريي إنس
ــم  معظ يف  ــتهدفني  للمس ــة  الغذائي ــالل  الس
ــث تم  ــة حي ــات الجمهوري ــات ومديري محافظ
ــتحقة يف  ــف حالة مس ــن 12 أل ــرث م ــع أك توزي
ــل املخا – ميدي – حرض  ــق خط النار مث مناط
ــدة والجوف  ــب القراميش وصع ــم – حري – نه
ــاً إىل منطقة  ــزول أيضاً ميداني – ورصواح، والن
ــة بالضالع إضافة  ــود بمحافظة إب املتصل الع
إىل أن املؤسسة قامت بفتح فرن خريي لتوزيع 
ــاكني  ــني واملس ــراء واملحتاج ــىل الفق ــز ع الخب
ــيتم  ــة بأمانة العاصمة، كما س بمنطقة الروض
ــي باألمانة  ــريي يف منطقة الخفج فتح فرن خ
ــتهدفة  لتوزيع الخبز الخريي عىل الفئات املس
ــد فقراً بهدف تقديم املساعدات  والفقرية واألش
ــبب العدوان  لهم وبما يخفف من معاناتهم بس
ــة  ــأن املؤسس ــداً ب ــا.. مؤك ــىل بالدن ــم ع الغاش
تسعى بكل ما تملك من جهود ونشاط لتفعيل 

مهامها اإلنسانية والخريية بشكل أفضل.
ــم الخطط  ــة قامت برس  وأضاف أن املؤسس

ــم الخدمات  ــن تقدي ــا يضاعف م ــج بم والربام
ــاء  والضعف ــني  للنازح ــانية  واإلنس ــة  الخريي
ــم  ــاكني واملحتاجني واأليتام حيث تم رس واملس
ــتهدف  ــف مس ــن 13 أل ــرث م ــع ألك ــة توزي خط
ــاعدات  ــم بحاجة لهذه املس ــم كونه و1300 يتي
ــط النار يف  ــق التي تقع بني خ ــة يف املناط خاص
ــات .. داعياً رجال  ــات واملديري ــم املحافظ معظ
ــورين إىل تقديم  املال واألعمال والتجار وامليس
ــم إيصالها  ــهم ليت ــود به أنفس ــا تج ــم بم الدع
ــاكني  ــراء والنازحني واملس ــىل الفق وتوزيعها ع
ــل  ــوم بعم ــة تق ــار املؤسس ــني باعتب واملحتاج
ــاعدات عىل  ــم املس ــاني يف تقدي ــريي وإنس خ
ــمل أكرب عدد ممكن من  ــتحقني بحيث تش املس
الفقراء واملساكني الذين هم بحاجة ماسة لهذه 
املساعدات باعتبار هذا العمل خريياً وإنسانياً 
يكتب الله تعاىل األجر والثواب العظيم.. منوهاً 

ــاباً لدى الكريمي رقم  ــة حس بأن لدى املؤسس
(183221) وكذلك لدى بنك اليمن الدويل.

ــام  ــا االهتم ــن أهدافه ــة م ــا أن املؤسس  كم
ــم  تعلي ــم  دع ــالل  خ ــن  م ــع  املجتم ــة  بحاج
ــات  االحتياج وذوي  ــدود  املح ــل  الدخ ذوي 
ــة مهاراتها  ــرأة وتنمي ــة ودعم تعليم امل الخاص
ــاء  أعب ــن  ــف م بالتخفي ــام  ــا واالهتم وقدراته
ــة واالجتماعية يف املجتمع  الظروف االقتصادي
ــي  الوع ــرش  ون ــة  األمي ــو  مح يف  ــاهمة  واملس
ــاهمة يف دعم تعليم  الثقايف واالجتماعي واملس
ــاهمة يف  ــات واملس ــة املعلوم ــوب وتقني الحاس
ــة  الوطني ــدة  الوح ــىل  ع ــاظ  بالحف ــة  التوعي
ــة وتأهيلية  ــاهمة يف إيجاد برامج تدريبي واملس
ــة بالجانب االقتصادي واالجتماعي  ذات عالق

والتنموي.

صنعاء /سبأ
ــة املوطن للتنمية  نفذت منظم
ــا  وبرامجه ــطتها  أنش ــن  ضم
ــانية للعام الجاري، مرشوع  اإلنس
السلة الغذائية عىل األيتام واألرس 

األشد فقرا يف أمانة العاصمة.
ــة  منظم ــة  رئيس ــت  وأوضح
الصباري  ــماح  للتنمية س املوطن 
ــلة  س  150 ــت  وزع ــة  املنظم أن 
واألرس  ــام  األيت ــىل  ع ــة  غذائي

ــن مديريات  ــد فقرا يف عدد م األش
ــف معاناة  ــة العاصمة لتخفي أمان
ــراء األوضاع الصعبة  املواطنني ج

التي تمر بها البالد.
ــة نفذت  ــارت إىل أن املنظم وأش
ــني ثالثة  ــهرين املاضي ــالل الش خ
ــة  حمل ــرشوع  م ــا  منه ــاريع،  مش
 200 ــتهدف  اس ــذي  ال ــتاء  الش
ــة  واملحتاج ــرية  الفق األرس  ــن  م
ــدارس  ــالب امل ــار ط ــرشوع إفط وم

ــرشوع حليب  ــة العاصمة وم بأمان
وحفاظات األطفال.

ــذي  التنفي ــر  املدي ــد  أك ــا  فيم
ــارة  زب ــن  عبدالرحم ــة  للمنظم
ــرتة  ــالل الف ــزم خ ــة تعت أن املنظم
ــب  ــرشوع التدري ــذ م ــة تنفي املقبل
ــة  الخياط ــاالت  مج يف  ــل  والتأهي
ــة  وصناع ــل  والتجمي ــز  والتطري
البخور والعطور والحقائب ضمن 

برنامجها للعام الجاري .

توزيع توزيع ١٥٠١٥٠ سلة غذائية على األيتام واألسر  سلة غذائية على األيتام واألسر 
األشد فقرًا بأمانة العاصمةاألشد فقرًا بأمانة العاصمة

مؤسسة الزهراء توزع مؤسسة الزهراء توزع ١٢١٢ ألف سلة غذائية على الفقراء في المناطق المشتعلة بمختلف المحافظات ألف سلة غذائية على الفقراء في المناطق المشتعلة بمختلف المحافظات
في إطار أنشطتها اإلنسانيةفي إطار أنشطتها اإلنسانية

الثورة /محمد املشخر /سبأ
ــتفاد 34 ألفا و 622 مواطناً من خدمات  اس
املستشفى الجمهوري العام بمدينة املحويت 

خالل العام املايض 2017م.
ــور  ــفى الدكت ــام املستش ــر ع ــح مدي وأوض
ــام  أقس أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــد  محم ــارص  عبدالن
ــة،  حال و519  ــاً  ألف  11 ــتقبلت  اس ــة  الباطني
ــة  حال و652  آالف  ــة  ثالث ــوالدة  وال ــاء  والنس
ــة 10 آالف و915 حالة  ــادات التخصصي والعي
ــادات  ــن عي ــتفيدين م ــدد املس ــغ ع ــا بل ، فيم
ــهاالت  ــال ثالثة آالف و652 حالة واإلس األطف

الحادة أربعة آالف و884 حالة.
ــبعة آالف و46 حالة  ــار إىل استفادة س وأش
ــراء 22 ألفاً  ــكىل، وتم إج ــات مركز ال ــن خدم م
ــاً  ــخيصية و37 ألف ــعة تش ــاً وأش و727 فحص
ــني و303 عمليات  ــاً مخربياً ، وألف و214 فحص

جراحية .
ــفى  ــور عبدالنارص أن املستش ــر الدكت وذك
ــم  ــة ، وت ــتة آالف و212 حال ــهدت والدة س ش
ــًال إىل الحضانة، وقدمت  ــال ألف و77 طف إدخ
ــاً و495  ـــ 17 ألف ــوارئ خدماتها ل ــدة الط وح
ــة،  ــني و19 حال ــة ألف ــوارئ الجراح ــة وط حال
ــة والعناية واإلنعاش  ــود أللفني و85 حال والرق
لـ 945 حالة ورعاية األمومة أللف و286 حالة.
ــازات التي تحققت خالل  وتطرق إىل االنج
ــبكة  الش ــال  بإدخ ــة  واملتمثل ــايض  امل ــام  الع
ــزة  بأجه ــفى  املستش ــد  وتزوي ــة  االلكرتوني
ــل وتدريب عدد من  ــات حديثة  وتأهي فحوص

الكوادر الطبية والصحية.
ــادة  قي ــرص  ح ــفى  املستش ــر  مدي ــن  وثم

ــس  تلم ــىل  ع ــة  الصح ــب  ومكت ــة  املحافظ
ــل الصعوبات  ــفى وتذلي ــات املستش احتياج

التي تواجه سري العمل يف األقسام الطبية.
ــاً و518  ــن 124 ألف ــتفاد أكرث م ــك اس إىل ذل

شخصاً من الرجال والنساء من الخدمات
ــفى  الطبية والعالجية التي قدمتها مستش
ــم 38 ألفاً  ــة البيضاء منه ــورة العام بمدين الث
ــم  ــادات الخارجية والعامة وقس و308 يف العي
ــالل الفرتة  ــة  خ ــاً و953 حال ــوارئ 20 ألف الط
ــام املايض  ــمرب  من الع ــر وحتى ديس ــن يناي م

2017م..
ــفى الثورة  ــام مستش ــك مدير ع ــح ذل أوض
ــن صالح  ــام بمدينة البيضاء الدكتور حس الع
ــرياً إىل أن  ــوايض  يف ترصيح لـ"الثورة" مش الع
ــدد العمليات الجراحية التي أجريت خالل  ع
الفرتة من يناير حتى ديسمرب من العام املايض 
ــة  ــني عملي ــة ماب ــة جراحي ــف و722 عملي أل
ــربى. فيما بلغ. ــطة وعملية ك صغرى ومتوس
ــعة  6 آالف  ــم األش ــتفيدين من قس ــدد املس ع

و667 أشعة ..الفتا اىل أن الفحوصات املخربية 
ــفى خالل الفرتة نفسها  التي أجريت املستش
ــملت  ــت 54 ألفاً و155 فحصاً ش ــة بلغ املاضي
ــجة وغريها.  فحوصات الدم واألمصال واألنس
وقسم األسنان ألفاً و745 حالة وباإلضافة إىل 
ــغ عدد املرتددين  ــمي التغذية العالجية بل قس

649.حالة واملسالك البولية 875 حالة.
ــفى الثورة العام  ــاف مدير عام مستش وأض
ــتقبلها قسم الوالدة  إن عدد الحاالت التي اس
ــم االسهاالت  وصل إىل ألف و493 حالة ، وقس
وزاوية اإلرواء استقبل خمسة آالف و53 حالة 
ــام تنظيم  ــدد املرتددين عىل أقس ــغ ع فيما بل
ــة  ــة ثالث ــة العالجي ــم والتغذي األرسة والتطعي
آالف و941 طفًال وطفلة كما استقبلت العناية 
ــام ألفني و267  ــزة 54 حالة  وعيادة العظ املرك
ــتقبلت ألفني و208  ــادة العيون اس حالة  وعي
ــاً و603حاالت  ــب ألف ــادة القل ــتقبلت عي واس
..الفتاً إىل أن قسم الرقود استقبل خالل يناير 

وحتى ديسمرب املايض 877 حالة.

٣٤٣٤ ألف مواطن استفادوا من خدمات المستشفى الجمهوري بالمحويت  ألف مواطن استفادوا من خدمات المستشفى الجمهوري بالمحويت 
مستشفى الثورة في البيضاء يقدم خدماته آلالف المرضى:مستشفى الثورة في البيضاء يقدم خدماته آلالف المرضى:

إب/سبأ
ــدويل بمحافظة إب كمال الحارثي مع  ــش مدير مكتب التخطيط والتعاون ال ناق
ــا" يف املحافظة حازم الجندي، آلية تعزيز  ــؤون اإلنسانية "اآلوتش مدير مكتب الش

جوانب التنسيق مع منظمات األمم املتحدة العاملة يف إب.
وتطرق اللقاء الذي حرضه نائب مدير مكتب التخطيط الدكتور بسام مياس، إىل 
ــة  الجوانب املتعلقة بتحديد اإلحتياجات يف مراكز ومخيمات النازحني وكذا مناقش
وسائل توزيع املساعدات اإلنسانية وفقا لخطط اإلستجابة واإلحتياجات الفعلية.
ــبل  ــتعرض اللقاء معاناة النازحني واملترضرين جراء العدوان والحصار وس واس
ــتمرا  ــهد تدفقا مس ــانية يف املحافظة التي تش ــاريع اإلنس ــذ املش ــع يف تنفي التوس

للنازحني.
ــني مكتب  ــذل الجهود ب ــيق وب ــتمرار التنس ــاق عىل اس ــاء االتف ــم خالل اللق وت

التخطيط واملنظمات لتوفري البيانات عن النازحني واملترضرين .
ــؤون اإلنسانية التسهيالت التي تقدمها السلطة املحلية  وثمن مدير مكتب الش
ــاني وتمكينها من تقديم املساعدات  باملحافظة للمنظمات العاملة يف املجال اإلنس
ــكانية  ــداد النازحني والكثافة الس ــا يتواكب مع تزايد أع ــني واملترضرين وبم للنازح

باملحافظة.
ــية احتفالية  ــة جبلة بإب أمس ــائي بمديري ــد اخر نظم القطاع النس ــىل صعي ع
ــن مع اليوم  ــالم بالتزام ــة الزهراء عليها الس ــيدة فاطم ــبة ذكرى ميالد الس بمناس

العاملي للمرأة.
ــية ألقيت كلمات أشارت إىل الخصال الحميدة والفضائل التي تتحىل  ويف األمس

بها فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ومكانتها يف اإلسالم.
وشددت الكلمات عىل رضورة تأيس النساء املسلمات بالسيدة فاطمة وأن تكون 

لهن خري قدوة يف حياتهن وسلوكهن.
ــتذكار الدروس  ــا يأتي يف إطار اس ــاء ذكرى ميالده ــات أن إحي ــت الكلم وأوضح
والعرب من سريتها وسلوكها ومنهجها باعتبار أن النساء املسلمات يف أمس الحاجة 

إىل ذلك.
تخلل األمسية فقرات إنشادية وشعرية.

جهود لتعزيز التنسيق والتعاون جهود لتعزيز التنسيق والتعاون 
مع المنظمات اإلنسانية في إبمع المنظمات اإلنسانية في إب

أمسية احتفالية بمديرية جبلة بذكرى ميالد فاطمة الزهراءأمسية احتفالية بمديرية جبلة بذكرى ميالد فاطمة الزهراء

خسائر متزايدة
ــس  ــنوا، أم ــعبية ش ــان الش ــش واللج وكان الجي
الخميس، هجوما عىل مواقع املرتزقة يف منطقة عسق 
وجرس الضباب والجمارك واملفاليس بتعز ما أدى إىل 
ــم قيادات, كما  ــوع قتىل وجرحى يف صفوفهم بينه وق
ــن املرتزقة خالل التصدي ملحاولة  قتل وجرح عدد م
ــض يف منطقة حمري  ــدار األبي ــاه ال ــم باتج ــلل له تس

بمديرية مقبنة غرب املحافظة.
الرئيس يعزي

ــن والدفاع عن  ــدور الفقيد يف خدمة الوط منوها ب
قضاياه والصلح بني الناس.

ــيايس األعىل عن خالص  وعرب رئيس املجلس الس
ــاة ألرسة الفقيد وأهله ومحبيه  ــزاء وصادق املواس الع
ــه العيل القدير أن يتغمده  ــائال الل يف هذا املصاب .. س
ــه ويلهم أهله  ــيح جنات ــكنه فس ــع رحمته ويس بواس
وذويه الصرب والسلوان .." إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

عدن.. محافظة
وترجح مصادر محلية سقوط ضحايا بسبب هذه 
ــداد ضحايا  ــرية إىل أن أع ــني املارة مش ــتباكات ب االش
ــرتة املاضية تتجاوز  ــالت األمني بعدن خالل الف االنف

الـ 105 قتىل ومئات املصابني.
ــدن اقرتنت  ــي بع ــالت األمن ــرة االنف ــر أن ظاه يذك
ــني بذريعة  ــة قبل عام ــارات عىل املدين ــيطرة اإلم بس
ــىل حكومة الفار  ــم انقلبت ع ــادة الرشعية ، ومن ث إع
ــه هناك، لتعمل  ــد أن اتضح لها إن ال والء ل ــادي بع ه
عىل اخرتاق املجتمع من خالل صناعة تيارات موالية 
ــا وتأييدها عىل األرض مطالب فك ارتباط الجنوب  له

عن الشمال عىل حدود ما قبل 1990م  .
السعودية تحتجز

ــب االتفاق قبل  ومطالبتهم بالعودة إىل عدن حس
ذهابهم للتدريب.

ــاط  ــف ضب ــا وص ــايل إىل أن 44 ضابط ــار األه وأش
ــجون  ــبي القوات الخاصة اليزالون يف الس من منتس

السعودية دون تحرك من جانب حكومة الفار هادي.
ــراد ما  ــن ضباط وأف ــعودية املئات م ــل الس وتعتق
ــذي تم  ــدود، ال ــرس ح ــس ح ــواء الخام ــمى بالل يس
ــن لحماية حدودها، يف  ــد أفراده من جنوب اليم تجني
ــايض، بتهم  ــهر يناير امل ــذ مطلع ش ــجون رسية من س

"التمرّد عىل األوامر العسكرية السعودية".
ــة من  ــة مقّرب ــة وحقوقي ــع إخباري ــت مواق وتناقل
ــد  ــات تفي ــة، معلوم ــام املاضي ــالل األي ــدوان،  خ الع
بتعرّض املئات من ضباط وأفراد اللواء، لعملية تنكيل 
ــة رفضهم  ــعودية عىل خلفي ــلطات الس ــن قبل الس م
ــاركة يف الدفاع عن األرايض السعودية يف جبهات  املش

الحدود.
طريان العدوان

ــبأ )أن  ــة لـ (س ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــزارع أحد  ــالث غارات م ــتهدف بث ــريان العدوان اس ط

املواطنني باملديرية.
ــهدت امرأة أمس إثر قصف  من جهة آهرى استش
ــة  الحدودي رازح  ــة  مديري ــىل  ع ــعودي  س ــي  مدفع

بمحافظة صعدة.
ــبأ) أن العدو  ــدر أمني بصعدة لـ (س وأوضح مص
ــي منطقة بني  ــف مدفع ــتهدف بقص ــعودي اس الس
ــهاد امرأة  ــا أدى إىل استش ــة رازح، م ــاح بمديري صي

وحدوث أرضار يف منازل املواطنني.
يف  ــعودي  الس ــدو  الع ــتمرار  اس ــدر  املص وأدان 
استهداف منازل املواطنني وممتلكاتهم منذ ما يقارب 

ثالثة أعوام، مرتكباً أبشع الجرائم بحق املدنيني.
ــني  ــس يف غارت ــني أم ــة مواطن ــهد ثالث ــا استش كم
لطريان العدوان السعودي استهدفت مزرعة بمديرية 

رصواح بمأرب.
ــبأ) أن  ــة لـ(س ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
طريان العدوان، استهدف مزرعة بمنطقة آل حجالن 

ما أسفر عن استشهاد ثالثة مواطنني .
ــد عيل  ــدر محم ــم ب ــهداء ه ــدر أن الش ــنّي املص وب
حجالن وعبدالله عيل ادويشه ونواف محمد محسن 

املحبوبي.

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


