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عمران / سبأ
ــران الدكتور فيصل  ــد محافظ عم  تفق
ــغال  األش وزارة  أول  ــل  ووكي  ، ــان  جعم
ــني  ــة والطرق املهندس محمد حس العام
ــال الصيانة والرتميم  ــذاري، أمس ، أعم ال
ــمايل بمدينة  ــري الش ــق خط الدائ لطري

عمران .
واطلع املحافظ والوكيل الذاري ومعهما 
ــدس  ــرق املهن ــاع الط ــوزارة لقط ــل ال وكي
ــل املؤيد ونائب رئيس صندوق صيانة  نبي
ــىل  ع ــي،  الحرضم ــن  عبدالرحم ــرق  الط
ــور  ــي تعرضت له جس ــار الت ــم الدم حج
ــه بعمران ،  ــة وحبور ظليم ــة العش مديري

نتيجة استهداف طريان العدوان .
ــان املمتدة  ــا تفقدا طريق عقبة لس كم
ــة  من مديرية حوث وحتي مديرية العش
ــران بمديرية  ــط محافظة عم ــي ترب والت

ــدوق  صن ــا  ووجه  ، ــة  الحدودي ــرض  ح
ــل التدخالت  ــرق برسعة عم ــة الط صيان
ــور  املبارشة إلعادة تأهيل الطرق والجس

املترضرة.
ــل الذاري  ــظ والوكي ــع املحاف ــا اطل كم
عىل حجم االرضار التي تعرضت لها عدد 
ــودة  ــات بمديرية الجبل والس من الطرق
ــيول  ــة نتيجة س ــه والقفل ــور ظليم وحب
ــة، ووجها  ــار واالنزالقات الصخري اإلمط
ــام بأعمال الصيانة وتنظيف  برسعة القي
ــح العبارات يف جميع  مصارف املياه ، وفت
الطرقات وعمل البدائل الالزمة للجسور 
ــهيل حركة مرور  ــرات املترضرة لتس واملم

السيارات وتنقل املواطنني.
ــن  م ــدد  ع ــارة  الزي ــالل  خ ــم  رافقه
ــغال  ــني واملختصني بوزارة اإلش املهندس

واملؤسسة العامة للطرق والجسور .

جعمان والذاري يتفقدان الطرق المدمرة في عمران بفعل العدوانجعمان والذاري يتفقدان الطرق المدمرة في عمران بفعل العدوان

صعدة  /سبأ
ــد الذاري  ــة املهندس محم ــغال العام ــل أول وزارة األش ــع وكي  اطل
ووكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات صالح عقاب، أمس عىل عدد 
ــط مركز محافظة  ــل فيها والتي ترب ــاريع الطرق الجاري العم من مش

صعدة مع عزل املديريات املجاورة.

ــغال لقطاع  وتفقد الوكيالن الذاري وعقاب ومعهما وكيل وزارة األش
ــل الجاري يف  ــتوى العم ــم، مس ــاب الحاك ــدس عبدالوه ــرق املهن الط
ــاريع الطرق باملحافظة واملترضرة جراء استهدافها من قبل طريان  مش

العدوان والصعوبات التي تواجه تعرث تنفيذ تلك املشاريع.
ــدس إبراهيم  ــغال باملحافظة املهن ــتمعوا من مدير مكتب األش واس

ــتني الغربي  ــة العمل يف مرشوع طريق الس ــري إىل رشح عن طبيع النم
ــة صعدة واملديريات املجاورة لها وكذا طريق األربعني الذي يربط  ملدين
ــم عدد من  ــاف البقع وترمي ــق الرشقي كت ــي والطري ــتني الغرب بني الس
ــري  ــدوان والصعوبات التي تعرتض س ــي دمرها طريان الع ــور الت الجس

العمل فيها .
ــرق املترضرة جراء  ــة لصيانة الط ــة وضع خطة رسيع ــدوا أهمي وأك
العدوان يف املحافظة واملديريات الغربية ومعالجة اإلشكاليات الناتجة 

عن تعرث العمل بسبب فوارق األسعار وارتفاع أسعار املحروقات.
ــاريع الطرق  ــل الذاري أهمية إصالح مش ــالل الزيارة أكد الوكي وخ
باعتبارها رشيان الحياة .. مشددا عىل رضورة إستكمال العمل يف تلك 

املشاريع وفق جدول زمني .
ــعار  ــول لفوارق األس ــل وإيجاد حل ــة التحلي ــة عملي ــه برسع ووج
ــعر املحروقات وبما يسهم يف استكمال تنفيذ املشاريع  جراء ارتفاع س

وتخفيف الضغط عىل مركز املحافظة .
ــدة حرمت كثريا من  ــاب إىل أن محافظة صع ــار الوكيل عق فيما أش
ــة التي تم  ــات املحافظ ــا إىل أن مديري ــا الطرق .. الفت ــات ومنه الخدم
ــدوان، وأصبحت هذه املديريات  ــول الطريق إليها دمرها طريان الع وص

معزولة تماما عن مركز املحافظة .
رافقهم خالل الزيارة عدد من املهندسني املتخصصني بالوزارة .

الوكيل الذاري يوجه بسرعة صيانة الطرق المتضررة من العدوان بصعدةالوكيل الذاري يوجه بسرعة صيانة الطرق المتضررة من العدوان بصعدة

الثورة/ حاشد مزقر
ــهرين  ــث الجنائي  أن الش ــات بالبح ــه والعالق ــر التوجي ــري مدي ــيل العام ــد ع ــد العقي  أك
ــراد البحث الجنائي   ــا ضباط وأف ــازات النوعية التي حققه ــددا من اإلنج ــهدا ع املنرصمني ش
بمختلف تخصصاتهم ومن ذلك ضبط ما ال يقل عن ?? عصابات للرسقة والسطو املسلح وهي 
ــت تحريات رجال البحث  ــت هذا النوع من الجرائم  كما نتج ــن أخطر العصابات التي امتهن م
عن إلقاء القبض عىل ثالث عصابات منظمة يف التزوير والتزييف وعدد من مروجي املخدرات  
ــن يف جرائم ارتكبت يف العديد  ــيمة كما تم ضبط عنارص مطلوبة لألم ــي الجرائم الجس ومرتكب

من املحافظات . 
ويف سياق متصل  أوضح  العقيد العامري لـ" الثورة" أن هذه اإلنجازات األمنية تزامنت مع 
ــج تدريبية مكثفة ومتواصلة   تقيمها اإلدارة العامة للبحث الجنائي لكوادرها يف مجاالت  برام
التحقيق والتحري وجمع االستدالالت  والتعامل مع مرسح الجريمة  وغريها من التخصصات  
ــتقرار  ــة والحفاظ عىل أمن واس ــادف اىل ضبط الجريم ــل األمني اله ــق   تطوير العم ــا يحق بم

املجتمع  و وفق املعايري العلمية والضوابط القانونية املنظمة لعمل رجال االمن.

ضبط ضبط ١٣١٣ عصابة سرقة وتزوير  عصابة سرقة وتزوير 
ومروجي مخدراتومروجي مخدرات

نجاحات أمنية لرجل البحث الجنائي:نجاحات أمنية لرجل البحث الجنائي:

ــل تخرج  ــاهد من حف ــس مش ــي أم ــالم الحرب وزع اإلع
ــهيد الجبيل، يف  ــم الشهيد ابو ش ــكرية تحت اس دفعة عس

املنطقة العسكرية السادسة.
وأجرت الدفعة يف حفل التخرج عرضاً عسكرياً وقتالياً 
أظهرت بعض املهارات والخربات واألساليب وفنون القتال 

التي تلقاها املقاتلون خالل الدورة العسكرية املكثفة.
كما أجرت الدفعة مناورة عسكرية تحاكي واقع املعركة 
ــَبها املقاتلوَن  ــارة والدقَة التي اكتس ــرت القدرة وامله أظه
ــري  ــيطرة عىل واقع وس ــن الس ــن م ــدورة والتمك ــالل ال خ

املعركة املفرتضة.
ــذل والخنوع  ــن يقبلوا بال ــو الدورة أنهم ل ــد خريج وأك
ــيتوجهون إىل امليدان  ــم س ــد إال لله، وأنه ــة ألح والعبودي

ليلقنوا األعداء والغزاة دروسا قاسية.
ــة انفروا خفافاً  ــت الدفعة التي تأتي ضمن "حمل وضم
ــال القبائل  ــن مقاتيل رج ــة نوعية م ــة قتالي ــاًال" نخب وثق
اليمنية الذين التحقوا مؤخراً بمعسكرات التدريب بهدف 

االنضمام إىل جبهات القتال دفاعاً عن اليمن.

"انفروا خفافًا وثقاًال".. قوة قتالية نوعية جديدة تنضم إلى جبهات القتال"انفروا خفافًا وثقاًال".. قوة قتالية نوعية جديدة تنضم إلى جبهات القتال

صنعاء / سبأ 
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم  أدى األخ صال
ــعب بالعاصمة  ــالة الجمعة يف جامع الش ــىل أمس ص األع

صنعاء .
ــني إىل  املصل ــوع  ــع جم م ــاد  الصم ــس  الرئي ــتمع  واس
ــان  ــا أهمية الدعاء لإلنس ــة اللتني تناولت ــي الجمع خطبت
ــن يتوّجه له  ــتجابة لكّل م ــد اإللهي الحتمّي باالس والوع

بالدعاء والتقرب إليه جل وعال .
ــي " إن لكّل  ــؤاد ناج ــة العالمة ف ــب الجمع ــال خطي وق
ــتجابة الدعاء لها رشوط، فال يستجاب  وعد رشوطه، فاس
لدعاء لم يراع فيه الداعي رشوط الدعاء ولم يتقّيد بآدابه، 
ــل والتحرك الجاد من  ــرتن هذا الدعاء بالعم ويجب أن يق

أجل تحقيق الغاية املرادة منها".
ــار إىل أن الدعاء وااللتجاء إىل الله تعاىل من أعظم  وأش
ــاس بالقرب من  ــائل التي تربط العبد بربه، فاإلحس الوس
ــده وتحميده،  ــه، وتمجي ــب بحرضت ــوم القل ــه وبّث هم الل

ــن مصاديق الدعاء  ــة منه، م ــوّدد إليه، وطلب الحاج والت
كما قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم "الّدعاء ُمخُّ 

العبادة وال ُيْهَلُك مع الُدعاء أحد" .
ــد فاطمة  ــرى مول ــي إىل ذك ــة فؤاد ناج ــرق العالم وتط
ــث األخري من  ــذي يتزامن يف الثل ــالم ال الزهراء عليها الس
ــتلهام  ــري وأهمية اس ــام الهج ــه لهذا الع ــادى الثاني جم
ــزود من نبع األخالق والقيم  ــدروس من هذه الذكرى والت ال

الدينية للمرأة املسلمة.
ــه عنها قدمت أرقى  ــح أن فاطمة الزهراء ريض الل وأوض
ــلمة .. منوها  ــاذج ومعاني األخالق والقيم للمرأة املس النم
ــهامها يف تقديم  ــرأة اليمنية ودورها الكبري وإس بصمود امل
ــوة واألزواج واألقارب  ــاء واإلخ ــات من األبن أغىل التضحي

وعطائهن وجودهن يف دعم الجبهات.
ــطينية  ــة الفلس ــىل القضي ــة ع ــب الجمع ــرج خطي وع
ــعب  ــعب اليمني تجاه الش ــف املبدئي والثابت للش واملوق
ــدا أن إرصار  ــريه .. مؤك ــه يف تقرير مص ــطيني وحق الفلس

ــاعر  ــتهانة بمش ــفارتها إىل القدس اس أمريكا عىل نقل س
ــلمني وانتهاك لقدسية مرسى رسول الله صىل  ماليني املس

الله عليه وآله وسلم .
ــذا القرار  ــالمية برفض ه ــة واإلس ــة العربي ــب األم وطال
ــدويل ومبادئه  ــون ال ــاكا للقان ــد انته ــذي يع ــي ال األمريك
ــل عىل  ــة والعم ــة الدولي ــمى بالرشعي ــا يس ــده وم ومقاص

مقاطعة املنتجات والبضائع األمريكية واإلرسائيلية.
ــعب اليمني إىل  ــوف الش ــؤاد ناجي وق ــة ف ــد العالم وأك
ــطيني للدفاع عن املسجد األقىص  ــعب الفلس جانب الش
ــالمية رغم  ــات اإلس ــبيل حماية املقدس ــة يف س والتضحي
ــتثنائية جراء  ــاع صعبة واس ــروف وأوض ــا يمر به من ظ م
ــا يفرضه من  ــعودي وم ــي الس ــدوان األمريك ــتمرار الع اس

حصار منذ ما يقارب ثالث سنوات.
ــاد جموع  ــح الرئيس الصم ــة صاف ــالة الجمع عقب ص
ــبة واالجتماع  ــم التهاني بهذه املناس ــني .. مقدما له املصل

املبارك.

الرئيس الصماد يؤدي صالة الجمعة في جامع الشعب بالعاصمة صنعاءالرئيس الصماد يؤدي صالة الجمعة في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

- قصف مدفعي يدك تجمعات 
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  الجن

الحسكول
ــعودية  ــري دبابة ابرامز س - تدم

يف موقع جالح العسكري
ــود  الجن ــن  م  2 ــص  قن  -
ــالح  ج ــع  موق يف  ــعوديني  الس

العسكري
ــكرية  ــتهداف جرافة عس - اس
سعودية يف موقع الشبكة بقذائف 

املدفعية
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدف  تس

السعوديني يف موقع الشبكة
نجران

ــىل تجمع  ــي ع ــف مدفع - قص
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  للجن

الضبعة

الخميس 2018/3/1       

تعز
ــع  ــىل مواق ــعة ع ــة واس - عملي
ــاحل  الس ــة  جبه يف  ــة  املرتزق
الغربي وتكبيدهم خسائر فادحة

لحج
ــن املرتزقة  ــى م ــىل وجرح - قت
واغتنام معدل عيار 50 يف عملية 
ــع املرتزقة يف  ــىل مواق هجومية ع

الصوالحة بحيفان
ــلل للمرتزقة  - صد محاولة تس
باتجاه طور الباحة وسقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم
البيضاء

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــتهدف  تس
ــردي  األج ــة  جبه يف  ــدوان  الع

بمديرية الزاهر
ــكرية تابعة  - إعطاب آلية عس
ــاروخ  بص ــر  الزاه يف  ــة  للمرتزق

موجه
الجوف

ــكرية محملة  - تدمري آلية عس
ــفة يف جبهة  باملرتزقة بعبوة ناس
ــعف  ــن بمديرية خب والش صربي
ومرصع وجرح من كان عىل متنها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة

ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــىل مناطق  ــل ع ــعودي متواص س

متفرقة من مديرية رازح
ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
ــعودي عىل منطقة  األمريكي الس

بني معني يف مديرية رازح
ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  7  -
ــىل  ع ــعودي  الس ــي  األمريك
ــارة  واالم ــني  العطف ــي  منطقت
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سگرتريو التحرير

الضحايا يتم إيهامهم بالعمل في اإلمارات قبل الزج بهم في جبهات القتالالضحايا يتم إيهامهم بالعمل في اإلمارات قبل الزج بهم في جبهات القتال

موقع " هافنغتون بوست":موقع " هافنغتون بوست":

ــت" تقريراً  ــون بوس ــع "هافنغت ــرش موق ن
ــد  ــارات بتجني ــة اإلم ــام دول ــه قي ــاول في تن
ــا  قواته ــن  ضم ــال  للقت ــة  األفارق ــض  بع
املوجودة باليمن مقابل الحصول عىل املال 

والجنسية اإلماراتية.
وقال التقرير الذي نرش مؤخراً إن حكومة 
ــيئة  ــة املادية الس ــتغلت الحال ــي اس أبوظب
ــو الطيويل"  ــي "كامب ــش يف ح ــالت تعي لعائ
ــا، وتنتمي إىل  ــوب ليبي ــبها، جن ــة س بمدين
ــاد  ــرشة يف تش ــوارق املنت ــو والط ــل التب قبائ

والنيجر، للزج بهم يف أتون الحرب اليمنية.
ــب هذه  ــباب أغل ــإن ش ــر، ف ــق التقري ووف
ــارة  وتج ــي  الرع ــىل  ع ــون  يعيش ــل  القبائ
ــة، وخاصة  ــىل الحدود الجنوبي التهريب ع
ــني  الرشعي ــري  غ ــن  واملهاجري ــجائر  الس

الحاملني بالسفر إىل أوروبا.
ــرب اليمنية عام 2014م،  ومنذ اندالع الح
ــن  ــل م ــروض عم ــباب ع ــؤالء الش ــى ه تلق
ــرتاوح  ــات ت ــة بتعويض ــن إماراتي رشكات أم
ــة إىل  ــني 900 دوالر و3000 دوالر، إضاف ــا ب م

الحصول عىل الجنسية اإلماراتية.
ــر 2018م، يقول التقرير، تم رصد  ويف يناي
ــر،  ــال للنيج ــال األعم ــن رج ــد م ــارة لوف زي
ــة عربية،  ــاك زعامات قبلي ــث التقوا هن حي
ــن أبناء هذه  ــتطاعوا تجنيد 10 آالف م واس

ــني ليبيا  ــش متنقلًة ما ب ــل، التي تعي القبائ
وتشاد والنيجر.

 حملة تحذر التشاديني
ــطاء  النش ــط  وس ــة  حمل ــت  وانطلق
ــباب  ــت، تحّذر الش ــىل اإلنرتن ــاديني ع التش
ــارات، أبرزها فيديو  ــاب اإلم من العمل لحس
ــم، حّذر فيه من  ــط محمد زين إبراهي للناش
ــا "تجنيد  ــرباً أنه ــل تلك، معت ــروض العم ع

للمشاركة يف حرب اليمن".
ــك  يمل ــه  إن ــادي  التش ــط  الناش ــال  وق
ــد  ــات تجني ــن عملي ــة ع ــات موثق "معلوم
تستهدف القبائل العربية يف تشاد، بإرشاف 
ــار  ــع تج ــا م ــب منه ــمية تتكس ــات رس جه

البرش".
ــرة إثر عودة  ــف املؤام ــح أنه "اكتش وأوض
ــاديني الذين  ــرَّر بهم من التش ــة من املغ دفع
ــم خداعهم"،  ــارات بعد أن ت ــلوا إىل اإلم أُرس
ــح فيها أنهم  ــود عملهم موضَّ ــاً: "عق مضيف
ــي  واملبان ــط  النف ــار  آب ــة  لحراس ــون  ذاهب
الحيوية هناك مقابل مبالغ طائلة، وعندما 
ــني طلبوا إعادتهم  تم عرضهم عىل اإلماراتي
ــوا  ليس ــم  ألنه ــا؛  ليبي ــوب  وجن ــاد  تش إىل 

باملواصفات التي تريدها اإلمارات".
ــي  ينتم أن  ــرتط  تش ــود  "العق ــع:  وتاب
ــرب  الع ــاديني  التش ــل  قبائ إىل  ــدون  املجن

أن  ــحنتهم  س ــن  م ــن  يمك ــن  الذي ــاة،  الرع
ــرض  يع ــث  حي ــني،  إماراتي إىل  ــوا  يتحول
ــود عمل يف  ــباب إما عق ــطاء عىل الش الوس
رشكات الحراسة ليجدوا أنفسهم بساحات 
ــغ مالية تصل  ــرب يف النهاية، وإما مبال الح
ــم مبارشًة إذا  ــرض عليه إىل 3 آالف دوالر، تع

ما قبلوا الذهاب إىل القتال يف اليمن".

ــة من  ــادر مقرب ــن مص ــر ع ــل التقري ونق
عائالت املجندين الذين سافروا إىل اإلمارات 
ــد أبناء  ــت مؤخراً لتجني ــرية "اتجه أن األخ
ــة،  والنيجريي ــادية  التش ــة  العربي ــل  القبائ
ــي، ثم  ــكري اإلمارات ــزي العس ــهم ال وإلباس
ــات القتال يف اليمن عىل  توزيعهم عىل جبه
ــاس أنهم عنارص من الجيش اإلماراتي،  أس

ــم يف رشكات  ــم وتدريبه ــل ذلك توظيفه وقب
أمن خاصة".

ــا  أبناءه إن  ــن  املجندي ــالت  عائ ــول  وتق
ــم ذاهبون  ــرب إقناعهم بأنه ــم خداعهم ع يت
ــة  األمني ــرشكات  ال ــل يف  للعم ــارات  اإلم إىل 
ــغ وامتيازات خرافية،  ــودة هناك بمبال املوج
ــالهم إىل  ــم أخذهم وإرس ــني وصولهم يت وح
ــني كجنود  ــاخنة مع الحوثي ــات الس الجبه

إماراتيني.
ــت  أصبح ــر  األم ــذا  ه ــاف  اكتش ــد  وبع
ــد،  التجني ــىل وكالء يف  ــد ع ــارات تعتم اإلم
منهم شخصية دبلوماسية تشادية، سافرت 
ــل العربية  ــر إلقناع القبائ ــراً إىل النيج مؤخ
ــاق  ــارشة، بإلح ــات مب ــرب مفاوض ــاك، ع هن
ــي مقابل امتيازات  أبنائها بالجيش اإلمارات

مالية، بحسب التقرير.
ــف  رشي ــادي  التش ــي  الحقوق ــط  الناش
ــدوره هذه  ــد ب ــس، أك ــم يف باري ــو، املقي جاك
املعلومات، قائًال: "لديَّ معلومة بأن اإلمارات 
ــال األعمال  ــرب وكالء من رج ــتطاعت، ع اس
ــرث  ــد أك ــج، تجني ــني بالخلي ــة املقيم األفارق
ــن الجالية املقيمة  ــادياً م ــاباً تش من 150 ش
ــن يتحدثون  ــة، والذي ــبها الليبي ــة س بمدين
ــبه إىل حد  ــة، ومالمحهم تش ــة بطالق العربي

كبري مالمح اإلماراتيني".

ــن "تم الزّج بهم يف  وأكد جاكو أن املجندي
ــط حقوقي يتابع  ــن"، وأنه كناش حرب اليم
ــرباً أن ما تقوم  ــدة"، معت ــذه القضية من م ه
ــار الرق واالتجار  ــارات "يندرج يف إط به اإلم

بالبرش".
وطالب الناشط الحقوقي املجتمع الدويل 
ــة  "الجريم ــذه  ه ــع  ملن ــل  العاج ــرك  بالتح
ــراء  ــتغالل الفق ــىل اس ــة ع ــة، القائم املروع
ــوا لصالح  ــة ليموت ــروب دموي ــم يف ح وزّجه
ــك ملفات موثقة  ــاء"، مؤكداً أنه يمتل األغني
ــباب تم "خداعهم والتغرير بهم وزّجهم  لش

يف املناطق الساخنة باليمن ليموتوا".
ــاد والنيجر قبائل  ــش يف كل من تش وتعي
ــودان،  ــرتكة مع ليبيا والس عربية كبرية، مش
ــاد بـ%40، ويف النيجر  ــبتها يف تش ر نس تقدَّ

بـ20%.
ــارات قد خصصت 150 مليون  وكانت اإلم
ــني الذي  ــر املانح ــالل مؤتم ــاد خ دوالر لتش
ــهر قليلة، مكافأًة لها  أقيم بباريس، قبل أش

عىل قطع العالقات مع قطر.
ــرب يف اليمن وتفاقم  ــول زمن الح وبعد ط
ــائر البرشية خاصة، اتجهت أبوظبي  الخس
ــة الفقرية،  ــدول األفريقي ــط ال ــد وس للتجني
وخصوصاً تلك التي أظهرت تعاوناً معها يف 
أزمتها مع قطر، وعىل رأسها تشاد والنيجر.
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صنعاء /سبأ
ــيايس  ــاد رئيس املجلس الس ــح الصم ــث األخ صال  بع
ــاة يف استشهاد أحد أبرز أعالم  األعىل برقية عزاء ومواس
ــميط إمام  ــه بن س ــن عبدالل ــة عيدروس ب ــن العالم اليم
ــة حرضموت، الذي  ــار بمدينة تريم محافظ جامع املحض

طالته عنارص غادرة وجبانة صباح أمس الجمعة.
وأشاد الرئيس الصماد يف برقية العزاء بمناقب الشهيد 
ــادي وما قدمه  ــميط ودوره الدعوي واإلرش العالمة بن س
من عطاء متميز يف خدمة اإلسالم والعلم النافع ملجتمعه 

ووطنه .
ــميط قامة  ــرس برحيل العالمة بن س ــد أن اليمن خ وأك
ــاد واملعرفة  ــرف باالجته ــال ُع ــة ورمزا أصي ــة وديني علمي
ــعي الدؤوب لتعزيز قيم الوسطية  ــعة والزهد والس الواس
واالعتدال لخدمة اإلسالم وأهدافه السامية وغاياته املثىل 

من أجل خري ورخاء اإلنسانية.
ــر الطيبة  ــيايس األعىل باملآث ــس املجلس الس ونوه رئي
ــتوى العلمي واالجتماعي  ــهيد عىل املس واملشهودة للش
ــي  والت ــوت،  حرضم ــة  محافظ يف  ــاني  واإلنس ــي  والدين
ــة العربية  ــدان اليمنيني واألم ــتظل حية يف ذاكرة ووج س

واإلسالمية.
وقال" ستظل أعمال الشهيد العالمة بن سميط وأدواره 
ــوذج يف االجتهاد والعلم وتعليم األجيال،  وما قدمه من نم
ــا لألمة تهتدي به يف طريقها لنيل كرامتها وعزتها"  نرباس
ــوم الفقهية  ــىل تدريس العل ــرص العالمة ع ــيدا بح .. مش
ــر األجيال وتكريس ثقافة االعتدال الذي  والرشعية وتنوي

يعد جوهر اإلسالم.
ــديد لهذه  ــتنكاره الش ــن اس ــاد ع ــس الصم ــرب الرئي وع
ــهيد  الجريمة النكراء التي نفذتها أيادي الغدر بحق الش
ــميط إمام جامع املحضار يف تريم  العالمة عيدروس بن س

حرضموت.
ــعب اليمني  ــات التي تواجه الش ــاف " إن التحدي وأض
ــتمرار العدوان، يحتم عىل الجميع الوقوف  اليوم جراء اس
صفاً واحداً يف تعزيز التالحم الوطني ملحاربة الجماعات 
ــني لها  ــني واملمول ــا والداعم ــف وراءه ــة ومن يق اإلجرامي
ــة لينالوا جزاءهم الرادع  وتعقب الجناة وتقديمهم للعدال

."
ــاة ألرسة  ــدق املواس ــازي وأص ــر التع ــن أح ــرب ع وأع
ــم يف هذا  ــاء مدينة تري ــه وكافة أبن ــهيد وطالبه وذوي الش
ــع  ــر أن يتغمده بواس ــيل القدي ــه الع ــائًال الل ــاب ..س املص
ــكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه  رحمته ويس

الصرب والسلوان .
ــوزراء  ــس مجلس ال ــث رئي ــد  بع ــس الصعي ــىل نف وع
ــزاء  ــة ع ــور، برقي ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــدروس بن  ــد عي ــة املجته ــهاد العالم ــاة يف استش ومواس
ــار بمدينة تريم  ــع املحض ــميط إمام جام ــه بن س عبدالل
ــادي الغدر والخيانة  ــة حرضموت والذي طالته أي محافظ

صباح أمس الجمعة.
ــص تعازيه  ــن خال ــة ع ــوزراء يف الربقي ــس ال ــرب رئي وع
ــذه  ــم به ــل يف تري ــة األه ــهيد وكاف ــاته ألرسة الش ومواس

الفاجعة.
ــذه  ــق ه ــادرة بح ــة الغ ــة اإلرهابي ــذه الجريم وأدان ه
ــخرت جل جهدها  ــة املعتدلة التي س ــخصية الديني الش
ــوم الفقهية والدفاع  ــبيل خدمة الدين وتدريس العل يف س
ــالل اإلماراتي  ــالم وقيمه الرفيعة.. محمال االحت عن اإلس

املسؤولية الكاملة عن هذا الفعل اإلرهابي الجبان .

ــوي والجهد  ــدور الدع ــور بال ــن حبت ــور ب ــوه الدكت ون
ــالم ونرش  ــميط يف خدمة اإلس ــة بن س ــادي للعالم اإلرش
ــخصية  ــي الش ــي تبن ــطية الت ــم الوس ــع وقي ــم الناف العل
ــالمي  ــها ومجتمعها والدين اإلس ــدة لنفس ــلمة املفي املس

الحنيف.
ــه من أعمال  ــهيد وما خلف ــت إىل مناقب ومآثر الش ولف
ــوب الجميع  ــتظل محفورة يف قل ــة وذكرى طيبة س جليل
ــاالت الدينية  ــه من جهد متميز يف املج ــالوة عىل ما بذل ع
ــدت نهجه السليم ونواياه  ــانية جس واالجتماعية واإلنس

الخرية.
ــميط، عاملا  ــد أن اليمن خرس برحيل العالمة بن س وأك
ــدا وزاهداً تقيا كرس علمه ومعرفته يف خدمة الدين  مجته
ــي جاء بها  ــق واالعتدال الت ــالمي ونرش مبادئ الح اإلس

النبي الكريم لصالح وخري البرشية جمعاء.
ــد الفقيد  ــاىل أن يتغم ــبحانه وتع ــوىل س ــل إىل امل وابته
ــردوس األعىل.  ــكنه الف ــرة وأن يس ــة واملغف ــع الرحم بواس
ــه بالصرب  ــه وطالبه ومحبي ــه وذوي ــوب أهل ــم قل وأن يعص

والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

ــدة اغتيال  ــيايس ألنصار الله بش كما أدان املكتب الس
ــام جامع  ــميط إم ــن عبدالله بن س ــدروس ب ــة عي العالم
ــة حرضموت والذي طالته  ــار بمدينة تريم محافظ املحض

يد الغدر واإلجرام يف منزله صباح أمس.
ــان تلقته  ــه يف بي ــار الل ــيايس ألنص ــب الس ــد املكت وأك
ــال العالمة عيدروس تمثل  ــبأ) أن جريمة اغتي وكالة (س
استهدافا لكل قيم وتعاليم املجتمع اليمني املسلم وتأتي 
يف سياق املخطط االستعماري لدول العدوان التي تحتل 
ــىل كل مقومات الحياة فيها  ــيطر ع أجزاء من الوطن وتس
ــذي يفرض عىل  ــاء وتعتقل األحرار، األمر ال ــل العلم وتقت
ــف التوجهات  ــات ومن مختل ــوم املحافظ ــع يف عم الجمي
ــؤولية يف مواجهة دول  ــوض باملس ــود والنه توحيد الجه

العدوان ومرتزقته يف الداخل أينما كانوا.
وأشار البيان إىل أن الشهيد بن سميط كان عاملا جليال 
ــره يف تعلم العلم  ــا مصلحا قىض عم ــدا عابدا ومعلم وزاه
وتعليمه للناس وحرص عىل ترسيخ قيم التسامح والبذل 
ــكار التكفريية  ــق يف مواجهة األف ــدع بالح ــاء والص والعط

التدمريية الدخيلة عىل املجتمع والشعب اليمني.
ــه  ــهيد وأصدقائ ــه ألرسة الش ــن تعازي ــب ع ــرب املكت وع
ــعب اليمني عامة يف هذا املصاب الجلل.. سائال الله  والش
ــكنه  ــع رحمته ويس ــهيد بواس العيل القدير أن يتغمد الش
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
ــلحون مجهولون أمس قد اقدموا عىل اغتيال  وكان مس
ــام وخطيب  ــميط إم ــن س ــدروس ب ــب عي ــة الحبي العالم

مسجد تريم بمحافظة حرضموت.
وقال مصدر أمني أن مسلحني اقتحموا منزل الحبيب 
ــم وقاموا  ــب جامع املحضار برتي ــميط الواقع بجان بن س
ــؤدي صالة  ــراد أرسته وهو ي ــام أف ــار عليه أم ــالق الن بإط

الضحى ما أدى إىل مقتله عىل الفور والذوا بالفرار.
ــزل  ن ــي  الجنائ ــث  البح ــق  فري أن  ــدر  املص ــح  وأوض  
ــذا  ــي ه ــتدالالت ويأت ــع االس ــة لجم ــرسح الجريم إىل م
ــة الكبرية التي  ــادث اإلجرامي يف إطار الفوىض األمني الح
ــات الجنوبية يف ظل االحتالل  ــهدها عدد من املحافظ تش

والرصاعات بني أدوات العدوان.
ــل باغتيال  ــاء اليمن أدوات املحت ــت رابطة علم  واتهم
ــميط يف إطار  ــن عمر بن س ــة عيدروس ب ــب العالم الحبي
تصفية الكثري من العلماء والدعاة يف مختلف املحافظات.
ــارت رابطة علماء اليمن يف بيان صادر عنها إىل أن  وأش
الجريمة التي حصلت هي واحدة من مئات الجرائم التي 

تستهدف علماء وعقالء ورشفاء وأحرار اليمن“.
وأكد علماء اليمن يف بيانهم أن ”جريمة اغتيال العالمة 
سميط لن تكون األخرية إذا لم يتيقظ علماء وأحرار األمة 

ويتخذوا موقفا حازما من املحتل وأدواته“.
ودعت رابطة علماء اليمن ، ”علماء املحافظات املحتلة 
ــؤوليتهم إزاء ما يتهدد الجنوب خصوصاً  إىل القيام بمس

واليمن عموماً“.
ــات أمريكية  ــرية ومخطط ــاراً كب ــت: نواجه أخط وتابع

صهيونية تستهدف الجميع وتسعى الحتالل البالد.
ــكل جهد  ــالل تعمل ب ــان أن ”قوى االحت ــاف البي وأض
ــة واملذهبية حتى يتمكن املحتل من  لبذر الفتنة املناطقي

تحقيق أهدافه“.
ــاء املحافظات الجنوبية الخاضعة  ووجهت دعوة  ألبن
لسلطة االحتالل بأن ”ال يسمحوا لإلماراتيني والسعوديني 

وأدواتهم أن يستعبدوهم ويصّفوا علماءهم“.
ــة اغتيال  ــرتك جريم ــاء املش ــزاب اللق ــت أح ــا أدان كم
ــام جامع  ــميط إم ــن عبدالله بن س ــدروس ب ــة عي العالم

املحضار يف تريم بحرضموت الذي اغتيل أمس يف منزله.
ــه وكالة  ــرتك يف بيان تلقت ــزاب اللقاء املش ــت أح وحمل
ــعودية  ــها اإلمارات والس ــبأ) قوى العدوان وعىل رأس (س

ومرتزقتهم مسؤولية وتبعات هذه الجريمة.
ــذا برنامجا إلثارة  ــعودية تنف ــدت أن اإلمارات والس وأك
ــف نتائجها  ــة يف اليمن لن تق ــة والطائفي ــة املذهبي الفتن

وآثارها عىل اليمن بل ستتعداها إىل ما هو أبعد.
ــا  ــف وراءه ــة يق ــري األرضح ــان إىل أن تدم ــار البي وأش
ــهده اليمن إال مع  ــعودي ولم تش االحتالل اإلماراتي والس
ــق اليمن أرضا  ــالل وانتهاكاته بح ــم العدوان واالحت جرائ

وإنسانا ورعايته لداعش والقاعدة.
ــالمية  ــدويل والدول اإلس ــان املجتمع ال ــا حمل البي كم
ــاني  اإلنس ــاإلرث  ب ــالل  االحت ــث  عب ــف  وق ــؤولية  مس

والحضاري للشعب اليمني.
وأكد البيان أن جريمة اغتيال العالمة بن سميط يأتي 

ــا قوات االحتالل  ــن الجرائم التي ترعاه ــلة م ضمن سلس
ــة والعلمية ومنها  ــة واملراجع الديني بحق الكوادر الوطني
ــا  ــا واتباعه ــد علمائه ــة وترشي ــوادر الصوفي ــة الك تصفي
ــرايف ملختلف املناطق  ــدف التغيري العقائدي والديموغ به

ورضب النسيج االجتماعي.
ــرتك تأكيدها عىل مواقفها  ــددت أحزاب اللقاء املش وج
ــن وتدمري  ــاره الجائر لليم ــدوان وحص ــة تجاه الع املبدئي
ــوار والتعايش  ــددة عىل أهمية الح ــه التحتية .. مش بنيت
ــم  ــة انتماءاته ــىل كاف ــني ع ــع اليمني ــني جمي ــلمي ب الس

الحزبية واملذهبية.
ــريي الذي  ــرشوع التكف ــدت رضورة مواجهة امل ــا أك كم
يفتك باليمن ويف املقدمة املناطق الجنوبية التي يعد فيها 
ــه لتحقيق أطماعه وأهدافه الحقيقية  االحتالل مخططات

من العدوان عىل اليمن.
ــرتك أبناء الشعب إىل الدفاع  ودعت أحزاب اللقاء املش
ــات والرتاث الحضاري  ــن وعلمائه واملقدس عن رموز اليم
والثقافة املتجذرة الضاربة يف عمق التأريخ والتي تتعرض 
ــل الجاد  ــف إال بالعم ــة لن تق ــع حملة نازي ــا ألبش حالي
ــدوان يف الجنوب  ــيق مع كافة القوى املواجهة للع والتنس

والشمال عىل حد سواء.
ــاء يف املحافظات  ــطاء والوجه كما عرب املئات من النش
ــذه الجريمة التي  ــديد له ــتنكارهم الش الجنوبية عن اس

استهدفت احد علماء الوسطية واالعتدال.
مؤكدين ان هذه الجريمة جاءت عقب اطالق حملة "إال 
ــوت" والتي تدعوا إىل انقاذ املحافظة من محاوالت  حرضم
الزج بها يف اتون الرصاعات بني مختلف الفصائل املوالية 

لقوات الغزاة.
واتهم الناشطون هاني بن بريك بالوقوف وراء جريمة 
ــكات كل  ــىل اس ــدروس، وإرصاره ع ــة عي ــال العالم اغتي

األصوات املنددة بتواجد قوات الغزاة يف املحافظة.
ــرام االرهابي  ــن انتقال مرسح االج ــطون م وحذر الناش
ــن خالل  ــة حرضموت م ــدن إىل محافظ ــهده ع ــذي تش ال

استهداف العلماء وأئمة املساجد.
ــعبي القبيل  ــم الش ــس التالح ــال رئيس مجل ــدوره ق ب
ــة الفاضل  ــماحة العالم ــام ان س ــف الله رس ــيخ ضي الش
ــع املحضار  ــميط إمام جام ــن عبدالله بن س ــدروس ب عي
ــىل تنوير األجيال  ــم حرضموت كان من الحريصني ع برتي

وتكريس ثقافة االعتدال الذي يعد جوهر اإلسالم .
وأضاف " فالله الله يا مشايخ وقبائل اليمن يف الجنوب 
ــمحوا ملعدومي الهويه  ــرب ال تس ــمال والغ والرشق  والش
ــتعبدوكم ويصفوا  ــانية وأدواتهم التكفرييه أن يس واالنس

علماءكم ويطمسوا هويتكم الدينية والحضارية".
ــداً متكاتفني متالحمني  ــق صفاً واح ــد قائال" لننطل واك
ــمل   ــر ولننظر لألمور من منظار أش ــني عىل الصغائ مرتفع
ــالل اصطفاف وطني  ــع بحجم الوطن واالمه من خ واوس
ــدو الجميع  ــاً حازماً من ع ــه موقف ــذ من خالل ــع نتخ واس
ــذره الذي  ــه الق ــه وأذرعت ــي وأدوات ــل األحنب ــك املحت ذل
ــار ومعالم  ــمس يف وضح النه ــار عداوته واضحًة كالش ص
ــت  أضح ــة  الخبيث ــة  االجرامي ــه  ومخططات ــاريعه  مش

مكشوفة للجميع.
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ــعودي ثمان  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع ش
ــا تعرضت مناطق  ــة صعدة فيم ــارات عىل محافظ غ
ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــة لقص ــة باملحافظ متفرق

سعودي.
ــبأ) أن طريان  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــن غارة عىل منطقة بني معني يف مديرية  العدوان ش
ــبع غارات عىل منطقتي العطفني واإلمارة  رازح، وس

بمديرية كتاف.
ــة بمديرية  ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــع بمديرية منبه  ــيخ وآل مقن رازح ومنطقتي آل الش
تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف 

أرضاراً بممتلكات ومزارع املواطنني.
ــعودي أمس  ــن طريان العدوان األمريكي الس وش

غارتني عىل العاصمة صنعاء.
ــة العاصمة أن طريان  ــح مصدر محيل بأمان وأوض

العدوان شن غارتني عىل منطقة عطان.

كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس 
أربع غارات عىل مديرية بني مطر محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محيل باملديرية أن طريان العدوان 
ــارة عىل  ــل عيبان وغ ــارات جب ــالث غ ــتهدف بث اس
منطقة الصباحة خلفت أرضاراً بممتلكات املواطنني 

ومنازلهم.
ويف مارب شن طريان العدوان األمريكي السعودي 

أمس ثالث غارات عىل مديرية رصواح.
ــريان  ط أن  ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــق متفرقة  ــارات مناط ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس الع

برصواح.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس 

تسع غارات عىل محافظة حجة.
ــريان  ط أن  ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــق متفرقة يف  ــىل مناط ــع غارات ع ــن تس العدوان ش

مديريتي حرض وميدي.

غارات هستيرية لطيران العدوان على صنعاء وعدد من غارات هستيرية لطيران العدوان على صنعاء وعدد من 
المحافظات خلفت أضرارًا بمنازل وممتلكات المواطنينالمحافظات خلفت أضرارًا بمنازل وممتلكات المواطنين

قصف جوي وصاروخي على منازل ومزارع المواطنين بصعدةقصف جوي وصاروخي على منازل ومزارع المواطنين بصعدة

حماية األطفال من مخاطر االنترنت حماية األطفال من مخاطر االنترنت 
في ورشة بصنعاءفي ورشة بصنعاء

الثورة/
ــل لحماية طلبة  ــة عم ــت اليمنية ورش ــت جمعية االنرتن نظم

املدارس من مخاطر االستخدام السلبي لالنرتنت .
ــة أن هذه  ــق الورش ــالم النقيب منس وأوضح املهندس عبدالس
ــارص تحت  ــت يف ثانوية عبدالن ــي أقيم ــة الت ــة التدريبي الفعالي
ــتهدفت طلبة املدارس  عنوان "حماية األطفال عىل االنرتنت ” اس

املتفوقني.
ــع الهادفة تخللها  ــدداً من املواضي ــة تناولت ع ــال ان الورش وق
ــتفادة منه يف  ــت وكيفية االس ــات حول اإلنرتن ــري من النقاش الكث
ــن لإلنرتنت ، وركزت  ــتخدام اآلم ــل العلمي وقواعد االس التحصي
الورشة حول توضيح محركات البحث الخاصة باألطفال وكيفية 
استخدامها ، ومخاطر وتأثريات مواقع التواصل االجتماعي عىل 
الطالب، كما تم التطرق لبعض املخاطر التي قد تواجه الطفل أو 

املراهق من عملية االستدراج اإللكرتوني وكيفية تفاديه ..
ــة تم قراءة التوصيات والنصائح التي تساعد  ويف ختام الورش
ــت للطالب وتم التأكيد عىل  ــتخدام آمن لإلنرتن يف الوصول إىل اس
ــة األبوية وكذلك دور  ــن طريق تفعيل الرقاب ــة دور األرسة ع أهمي
املدرسة يف توجيه الطالب الستخدام اإلنرتنت بشكل آمن ومنظم 

وبما يخدم تحصيلهم العلمي ..

(بنيان)توزع (بنيان)توزع ٧٠٠٧٠٠ سلة غذائية  سلة غذائية 
لألسر المحتاجة في البيضاءلألسر المحتاجة في البيضاء

 البيضاء / محمد املشخر
بدأت مؤسسة بنيان التنموية  الخريية توزيع 700 سلة غذائية 
ــدد من مناطق مديرية البيضاء يف إطار  عىل األرس املحتاجة يف ع

مرشوع " أغنياء من  التعفف " .
ــل املحافظة صالح  ــرضه وكي ــع الذي ح ــني التوزي وخالل تدش
ــاد  ــادي .. أش ــوري ومدير عام مديرية البيضاء عادل الكس املنص
وكيل املحافظة لشؤون الوحدات اإلدارية عبدالله احمد الجمايل 
ــاة  ــف معان ــة يف تخفي ــة الخريي ــان  التنموي ــة بني ــدور مؤسس ب
ــايل أهمية تضافر  ــار وأكد الجم ــدوان والحص ــني جراء الع املواطن
ــني والفئات  ــن والنازح ــاعدات للمترضري ــود يف توزيع املس الجه

األشد فقرا  يف عزل وقرى مديريات البيضاء.
ــة بنيان التنموية باملحافظة  عبدالحميد  وأوضح ممثل مؤسس
ــد  ــرية ((األش ــملت األرس الفق ــع ش ــة التوزي ــني أن عملي الحس
ــى يف كافة عزل  ــهداء والجرح ــاً)) باإلضافة اىل أرس الش احتياج
ــل  ــيد التكاف ــىل تجس ــة ع ــرص املؤسس ــار إىل ح ــة . وأش املديري
املجتمعي والتنسيق مع املؤسسات  لتقديم املساعدات وإيصالها 

إىل مستحقيها.

رئيس الثورية العليارئيس الثورية العليا

ــة  الثوري ــة  اللجن ــس  رئي وكان 
ــديدا عىل  ــا ش ــن هجوم ــا ش العلي
الواليات املتحدة األمريكية، صباح 
ــؤولني  األربعاء، إثر ترصيحات مس
ــكريني  وعس ــني  مدني ــني  أمريكي
ــر  ــا يف تمري ــال أمريكي ــت فش أعقب
مرشوع قرار بريطاني بشأن اليمن 

يف مجلس األمن الدويل..
مصرع العشرات

يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس
صفوفهم.

ــان  واللج ــش  الجي ــد  نف ــا  كم
ــة  ــة هجومي ــس عملي ــعبية أم الش
يف  ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع

مريس بمحافظة الضالع.
ــقوط  ــكري س ــد مصدر عس وأك
قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة يف 
ــعبية  هجوم للجيش واللجان الش
ــس  يعي ــة  قري يف  ــم  مواقعه ــىل  ع

والحيايف بمريس.

ــوة الصاروخية  ــت الق ــا أطلق كم
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج للجي
ــا  الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م ــة  صلي
ــة العدوان يف  ــات مرتزق عىل تجمع
ــب  ــة خ ــر بمديري ــكر الخنج معس

والشعف بالجوف.
ــكري لـ (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي أن 
ــخ  ــن صواري ــة م ــتهدفوا بصلي اس
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــا  الكاتيوش
ــر،  الخنج ــكر  معس يف  ــدوان  الع
يف  ــارشة  مب ــات  إصاب ــة  محقق

صفوفهم.
خبري بريطاين: لندن

يف  ــالم  اإلع كان  ــو  ل ــاف:  وأض
بريطانيا حراً ومستقال لكان سهل 
ــي أن يّطلع  ــعب الربيطان عىل الّش
ــة الترصفات الربيطانية  عىل حقيق
ــّدم املال  ــي تق ــدول الت ــا لل ودعمه
ــاك حرسة بأن  ــني؛ لكن هن لإلرهابي
ــالم  اإلع ــىل  ع ــيطرون  يس ــن  الذي
ــيطرة عىل الرأي العام  يمكنهم الّس

الربيطاني.
.

استشهاد وإصابة

وشن طريان العدوان ثالث غارات 
ــة  بمحافظ ــع  ناط ــة  مديري ــىل  ع
البيضاء وغارة عىل مديرية رصواح 
ــن ثالث  ــا ش ــأرب، كم ــة م بمحافظ
ــعب  غارات عىل مديرية خب والش

بالجوف.
ــريان  ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــىل مديرية  ــن غارتني ع املعادي ش
ــان غارات  ــتهدف بثم ــحة واس وش
مديريتي حرض وميدي بمحافظة 

حجة.
ــريان العدوان  وذكر املصدر أن ط
ــن غارة عىل وادي جارة بجيزان  ش

وغارة عىل مجازة بعسري.
مؤتمر دويل

ــج  نتائ ــوفا  ميزينتس ــت  وتوقع
ــرر عقده  ــن املؤتمر املق ــة م إيجابي
ــة يف أن تنتهي معاناة  بعد أيام، آمل
ــف الحرب  ــي وتوقي ــعب اليمن الش
ــم القضاء  ــه وأن يت ــة علي العدواني
ــاذ األرواح  ــاء الكولريا، إلنق ــىل وب ع

ــول  ــال يف الحص ــاعدة األطف ومس
عىل حياة طبيعية.

العدو الصهيوين

ويف غزة خرجت مظاهرة بمنطقة 
بيت الهيا شمال القطاع احتجاجا 
عىل قرار ترامب أكد املشاركون فيها 
أن االصطفاف واالنحياز األمريكي 
ــل عىل  ــي دلي ــالل الصهيون لالحت
ــارس التضليل  ــكا كانت تم أن أمري
ــيايس عىل  ــي والدجل الس اإلعالم
ــة من خالل  ــض األنظمة العربي بع
ــة  ــيط يف عملي ــا وس ــا بأنه ادعائه
ــة  هرول ــف  وق إىل  ــوا  ودع ــالم  الس
ــع مع  ــو التطبي ــة نح ــذه األنظم ه

االحتالل.
ــن  ـــ 6 م ــن يف ال ــب أعل وكان ترام
ــه بالقدس  ــايض اعرتاف ــمرب امل ديس
عاصمة لكيان االحتالل اإلرسائييل 
الغاصب يف خطوة تمثل استخفافا 
ــدويل والقرارات الدولية  بالقانون ال
ــل  نق ــه  عزم ــرا  مؤخ ــن  أعل ــا  كم
ــدس يف  ــة إىل الق ــفارة األمريكي الس

مايو املقبل.
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