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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــعة  ــذ عملية واس ــة تنف ــوة الصاروخي الق
ــق مختلفة يف  ــتية عىل مناط برضبات باليس

السعودية
عسري

ــن تنفيذ  ــن ع ــري يعل ــو املس ــالح الج – س
ــىل مطار  ــرة قاصف1 ع ــة بطائ رضبات جوي

أبها يف عسري
ــالت  الرح ــل  تعط ــكري:  عس ــدر  مص  –
ــذ  ــد تنفي ــري بع ــا بعس ــار أبه ــة يف مط الجوي

رضبات لسالح الجو املسري
ــل  ــد تعط ــعودية تؤك ــالم س ــائل إع – وس
ــار أبها وتحويلها إىل  الرحالت الجوية يف مط

مطارات جيزان وجدة والرياض
جيزان

ــن تنفيذ  ــن ع ــري يعل ــو املس ــالح الج – س
ــىل رشكة  ــرة قاصف1 ع ــة بطائ ــات جوي رضب

أرامكو يف جيزان
قصف مدينة امللك عبدالله االقتصادية يف 
ــاع بدفعة من  ــزان وأهداف أخرى يف القط جي

صواريخ بدر1
ــا عىل  – اطالق عدد من صواريخ الكاتيوش
تجمعات للجنود السعوديني يف موقع املرشق

– قنص جندي سعودي يف الخوبة
نجران

ــران  ــو يف نج ــع أرامك ــى توزي ــف مبن قص
وأهداف أخرى يف القطاع بدفعة من صواريخ 

بدر1
ــىل تجمعات  ــزال 2 ع ــالق صاروخ زل – إط
ــع  موق يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس ــود  الجن

السديس
ــش  الجي ــدي  ملجاه ــة  نوعي ــة  عملي  –
واللجان الشعبية عىل مواقع مرتزقة الجيش 

السعودي يف الطلعة
ــرصع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش  – م
ــىل مواقعهم يف  ــالل العملية ع ــعودي خ الس

الطلعة
ــة  العملي ــبق  س ــكري:  العس ــدر  املص  –
ــف مدفعي  ــة بنجران قص ــة يف الطلع النوعي

وصاروخي عىل مواقع املرتزقة
ــكرية سعودية وإعطاب  – تدمري آلية عس
3 آليات أخرى يف موقع السديس بالصواريخ 

وقذائف املدفعية
الرياض

ــف وزارة الدفاع  ــوه الصاروخية تقص – الق
السعودية وأهدافا أخرى بالرياض بصواريخ 

بركان إتش 2

االربعاء 2018/4/11         

البيضاء
ــاء التصدي  ــن املرتزقة أثن ــىل وجرحى م – قت
ــع الجيش واللجان يف  ــة زحف باتجاه مواق ملحاول

قيفة
الجوف

– الجيش واللجان يغريون عىل مواقع منافقي 
ــىل  ــون قت ــوب ويوقع ــة باملصل ــدوان يف الهيج الع

وجرحى يف صفوفهم
نهم

ــدوان  الع ــي  بمنافق ــة  محمل ــة  آلي ــري  تدم  –
بصاروخ موجه يف وادي ملح بجبهة نهم

ميدي
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــدك  ي ــة  املدفعي ــالح  س  –
ــراء  ــمال صح ــني ش ــوداني واملنافق ــش الس الجي

ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــهاد 4 أطفال وجرح 10آخرين بينهم  – استش
ــة غمار  ــىل منطق ــني ع ــر الغارت ــال إث ــرأة وأطف ام

بمديرية رازح
ــارات لطريان  ــر 3 غ ــنة إث ــرأة مس ــة ام – إصاب
ــة  منطق ــىل  ع ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع

الحمزات بمديرية سحار
ــن  ــعودي يش ــريان العدوان األمريكي الس – ط
ــهاد  واستش ــدة  الجدي ــة  الجامع ــىل  ع ــني  غارت

حارسها
ــريان العدوان  ــن بغارة لط ــري منزل مواط – تدم

األمريكي السعودي عىل مديرية باقم
ــعودي  – غارتان لطريان العدوان األمريكي الس

عىل منطقة غمار بمديرية رازح وسقوط ضحايا
ــة بركان  ــىل منطق ــدوان ع ــريان الع ــارة لط – غ

بمديرية رازح الحدودية
ــعودي مكثف  ــف صاروخي ومدفعي س – قص

عىل مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية
ــعودي  س ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  –
ــدا  ــة ش ــن مديري م ــة  ــق متفرق ــتهدف مناط يس

الحدودية
– قصف صاروخي سعودي يستهدف مناطق 

أسفل جبل مران
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس ــارة لط – غ

عىل منطقة األزقول بمديرية سحار
صنعاء

ــعودي  – غارتان لطريان العدوان األمريكي الس
عىل كلية الطريان وسط العاصمة

ــدوان عىل مطار صنعاء  ــارات لطريان الع – 7 غ
الدويل وقاعدة الديلمي

تعز
– 5 غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي 

عىل مديرية مقبنة
عمران

ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس ــارة لط – غ
عىل مديرية حرف سفيان

حجة
ــىل مناطق  ــن 13 غارة ع ــريان العدوان يش – ط

متفرقة من مديريتي حرض وميدي
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

 تعز / سبأ
ــلطة  ناقش محافظ تعز عبده الجندي أمس مع الس
ــة من القضايا التنموية  املحلية بمديرية التعزية جمل

والخدمية واألمنية باملحافظة.
ــتمع من مدير عام املديرية حميد عيل عبده إىل  واس
ــول أوضاع املديرية وجهود تعزيز روح التالحم  رشح ح

املجتمعي ملواجهة العدوان ومرتزقته.
ويف اللقاء، أكد محافظة تعز أهمية مضاعفة الجهود 
ــة  ــني وتلبي ــوم املواطن ــس هم ــي لتلم ــزول امليدان والن
ــلطة  ــني الس ــيق ب ــوات التنس ــل قن ــم وتفعي متطلباته
ــتقرار  ــظ األمن واالس ــة لحف ــزة األمني ــة واألجه املحلي

والسكينة العامة.
ــني األداء وتنمية اإليرادات  ــدد عىل أهمية تحس وش
ــو جبهات  ــاد نح ــد الجبهة الداخلية واالحتش وتوحي
ــيادته واستقالله،  العزة والكرامة للدفاع عن الوطن وس
ــرد الغزاة واملحتلني من  واالنتصار للرشف والكرامة وط

ــف املرشفة ألبناء  ــا املحافظ املواق ــن .. وحي أرض الوط
التعزية وانحيازهم إىل صف الوطن واألمن واالستقرار.

ــظ تعز عبده الجندي  ــن جهة أخرى، التقى محاف م
ــتمع  ــادة مكتب رضائب تعز، وخالل اللقاء اس اليوم قي
ــد املجيد معجب إىل  ــن مدير عام املكتب عب املحافظ م
ــرادات وتطوير  ــود املكتب يف تنمية اإلي ــول جه رشح ح

األداء واملعوقات التي تعرتض سري العمل.
وأكد املحافظ رضورة مضاعفة الجهود والعمل بروح 
ــة بصورة  ــرادات الرضيبي ــد وتنمية اإلي ــق الواح الفري
ــرب الرضيبي والوصول إىل الوعاء  عامة ومكافحة الته
ــب مع التطور التجاري  الرضيبي الحقيقي بما يتناس
ــي تقع تحت  ــهده املديريات الت ــذي تش ــي ال والعمران

سيطرة الجيش واللجان الشعبية.
ــار إىل أن وضع الخطط والربامج الكفيلة بتفعيل  وأش
ــاط الحرص والربط والتحصيل الرضيبي والتوريد  نش
ــود  ــز جه ــأول لتعزي ــزي أوال ب ــك املرك ــة البن إىل خزين

ــات االقتصادية  ــة التحدي ــاد الوطني ومواجه االقتص
التي تواجه بالدنا جراء استمرار الحرب والحصار عىل 

بالدنا من قبل دول العدوان الغاشم.
حرض اللقاء مدير عام مكتب املحافظ رامي الجندي 
ــات فائق  ــؤون الق ــب لش ــب الرضائ ــر مكت ــب مدي ونائ

الصويف ومدير رضائب ماوية فضل نعمان.

محافظ تعز يلتقي السلطة المحلية بالتعزية وقيادة مكتب الضرائب ويشدد على أهمية تحسين األداءمحافظ تعز يلتقي السلطة المحلية بالتعزية وقيادة مكتب الضرائب ويشدد على أهمية تحسين األداء

أخباروتقارير

صعدة/سبأ
ــتهداف طريان  ــب املهني بمحافظة صعدة اس ــب التعليم الفني والتدري أدان مكت
ــعودي كلية املجتمع بغارتني أدتا إىل تدمريه جزئيا واستشهاد  العدوان األمريكي الس

حارس املبنى.
ــبأ) استهداف طريان العدوان لكلية  واعترب مكتب التعليم الفني يف بيان تلقته (س
ــل املجتمع  ــم ومحاولة تجهي ــتهداف التعلي ــدوان اس ــد تعمد قوى الع ــع يؤك املجتم

اليمني.
ــتمرار العملية  ــن اس ــن تثني ع ــة ل ــال اإلجرامي ــذه األعم ــان إىل أن ه ــار البي وأش
التعليمية .. مشيدا بدور القوة الجوية والصاروخية عىل إطالق الرضبات الصاروخية 

واالنجازات التي حققتها يف الفتك بتحالف العدوان وإرباك مساره وكرس شوكته.

حجة/ سبأ 
ــة الوطنية  ــام فرع الهيئ ــى مدير ع  التق
ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة 
ــة حجة عالن  ــة الكوارث بمحافظ ومواجه
ــة  ــاريع منظم ــق مش ــس منس ــل أم فضائ
ــران وصنعاء  ــة والحديدة وعم كري يف حج

واملحويت مايكل باوا.
ــدراء  ــري م ــرضه كب ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــعود وضابط  ــام مس ــري عص ــاريع بك املش
ــة جميل  ــري يف املحافظ ــب ك ــج بمكت الربام
ــب التخطيط  ــب مدير مكت ــدوي، ونائ املغ
ــؤولو كري الدعوة  محمد سيالن .. قدم مس
ــور اجتماع  ــة لحض ــة الوطني ــرع الهيئ لف
ــرتاتيجية املنظمة املقرر عقده  مناقشة اس

األسابيع القادمة.
ــبل تعزيز التنسيق  وتطرق اللقاء إىل س
ــم بني الجانبني وتوجهات منظمة كري  القائ
ــاريعها وعزمها عقد عدد من  بتوسيع مش
ــل  ــطتها قب ــة بأنش ــل التعريفي ورش العم
ــه املنظمة  ــة إىل ما تقوم ب ــا، إضاف تنفيذه
ــة والتنموية  ــاريع الطارئ ــن تنفيذ للمش م
ــات  ــة بمخيم ــا املتعلق ــة وجهوده يف حج

النازحني.
ــن فضائل اهتمام وحرص  ويف اللقاء ثم
ــيع أنشطتها  منظمة كري العاملية عىل توس
ــي احتياجات  ــاريع التي تلب ــذ املش وتنفي

املحافظة.
ــات التعاون مع  وأكد أهمية تعزيز عالق
ــأن تنفيذ أي مرشوع  قيادة فرع الهيئة بش
ــات متطلبات أبناء  لضمان تلبية احتياج
ــم تلك  املحافظة. . الفتا إىل رضورة أن تتس

املشاريع بالديمومة.
ــة حرص خالل  ــرع الهيئ ــت إىل أن ف ولف
ــكاالت  ــىل معالجة اإلش ــة ع ــرتة املاضي الف
ــري أعمال املنظمات  ــي كانت تعرتض س الت
ــانية وذلك بفضل الدعم الفاعل من  اإلنس
قبل قيادة املحافظة ممثلة باملحافظ هالل 

الصويف لجهود الهيئة الوطنية.
ــىل تنفيذ  ــة كري ع ــرص منظم ــن ح وثم

ــة ذات املردود  ــاريع الطارئة والتنموي املش
ــذا ما أبدوه  ــىل املواطنني وك االقتصادي ع
ــات النازحني  ــام نحو دعم مخيم من اهتم

يف عبس .
ــعود أن املنظمة  ــاوا ومس ــا أوضح ب فيم
تعمل حاليا عىل اإلعداد لخطتها لألعوام 
ــث وضعت يف اعتبارها  2018 – 2020م حي
ــي تعود  ــاريع الت ــن املش ــد م ــذ العدي تنفي

بالنفع والفائدة عىل أبناء حجة .
ــاون القائم بني  ــتوى التع ــادا بمس وأش
ــاه من  ــة واملنظمة وما ملس ــادة املحافظ قي
ــهيالت وحرص عىل تذليل الصعوبات  تس

التي تعرتض سري أعمال كري يف حجة .

تعز / سبأ
 اطلع محافظ تعز عبده الجندي 
أمس عىل سري العملية التعليمية يف 

فرع جامعة تعز بالحوبان.
ــظ الجندي املعامل  وتفقد املحاف
ــة،  بالجامع ــة  الطبي ــادة  والعي
ــرع الدكتور  ــتمع من مرشف الف واس

أحمد األمريي إيل رشح حول نشاط 
ــة  ــود املبذول ــة والجه ــرع الجامع ف
ــة  التعليمي ــة  العملي ــتمرار  الس

والصعوبات التي تعرتضها.
رضورة  ــز  تع ــظ  محاف ــد  وأك
ــىل  ع ــز  والرتكي ــود  الجه ــة  مضاعف
ــة للجامعة التي  ــات العلمي املخرج

تلبي أهداف التنمية املستدامة.
ــة  ــلطة املحلي ــار إىل أن الس وأش
ــة  العملي ــم  دع ــيل  ع ــتعمل  س
ــري  وتوف ــة  بالجامع ــة  التعليمي
ــل .. الفتا إىل أن  ــزات واملعام التجهي
ــل األولوية يف الخطط  التعليم يحت

والربامج.

ويتفقد سير العملية التعليمية بفرع جامعة تعز بالحوبانويتفقد سير العملية التعليمية بفرع جامعة تعز بالحوبان

املحويت/سبأ
ــة  الناتج ــة  األولي ــائر  الخس ــة  قيم ــت  بلغ
ــعودي  ــتهداف العدوان األمريكي الس عن اس
ــياحية يف مديرية شبام كوكبان  للمناطق الس

بمحافظة املحويت مليارا و 700 مليون ريال.
ــة العامة  ــرتكة للهيئ ــت تقارير مش وأوضح
ــة  العام ــة  والهيئ ــياحة  الس ــب  ومكت ــار  لآلث
ــبأ)  ــدن التاريخية تلقت (س ــاظ عىل امل للحف
نسخا منها أن قصف العدوان للمواقع األثرية 
ــياحية يف مدينة شبام التاريخية  واملرافق الس
ــون  ــا 700 ملي ــة قيمته ــأرضار مادي ــبب ب تس

ريال..
وأشارت التقارير إىل تكبد القطاع السياحي 
يف شبام كوكبان خالل سنوات العدوان الثالث 
ــراء تجمد عمل  ــار ريال ج ــائر بنحو ملي خس
ــم ومتنزهات  ــن مطاع ــياحية م ــآت الس املنش

وفنادق بسبب استمرار العدوان والحصار.
ــار  ــة لآلث ــة العام ــرع الهيئ ــر ف ــار مدي وأش
ــد يحيى  ــت املهندس محم ــة املحوي بمحافظ
ابراهيم إىل حجم األرضار التي لحقت بكل من 

ــبام التاريخية وسمرسة املرازم  قلعة وبوابة ش
ــي  ــة والت ــة باملدين ــة املحيط ــوار العالي واألس
ــا أدى إىل تدمري أجزاء  ــدوان م ــتهدفها الع اس

مهمة فيها .
ــة إىل التحديات  ــرع الهيئ ــار مدير ف كما أش
ــا  ــا بالدن ــر به ــي تم ــة الت ــة الراهن االقتصادي
ــك املواقع  ــم تل ــال ترمي ــذ أعم ــة تنفي وصعوب
ــد من تهالكها خاصة  األثرية والتاريخية للح

مع قدوم موسم األمطار.
ــة املعنية  ــات الدولي ــد أن صمت املنظم وأك
ــة  األثري ــع  للمواق ــدوان  الع ــتهداف  اس إزاء 
ــدن املحويت  ــا م ــر به ــي تزخ ــة الت والتاريخي
ــياحية جريمة  ــآت الس ــري املرافق واملنش وتدم
ــه وحضارته وتراثه  ــق اليمن وتاريخ حرب بح

االنساني.
ــة باتخاذ  ــات الدولية املعني ــب املنظم وطال
موقف جاد إزاء جرائم التدمري املمنهج للمدن 
ــا من  ــة باعتباره ــة واألثري ــع التاريخي واملواق

الرتاث اإلنساني العاملي .

١٫٧١٫٧ مليار ريال خسائر القطاع السياحي بمدينة شبام بسبب العدوان مليار ريال خسائر القطاع السياحي بمدينة شبام بسبب العدوان

الثورة/ حسن حمود
ــت  املحوي ــظ  محاف ــع  أطل
ــه  ــدر ومع ــد حي ــل أحم فيص
ــس مجلس التالحم القبيل  رئي
ــيخ ضيف الله رسام امس  الش
ــة  اإلصالحي ــم  زيارته ــالل  خ
ــىل  ع ــة  املحافظ يف  ــة  املركزي
أوضاع السجناء والسجينات.

ــظ  املحاف وزع  ــارة  الزي ويف 
ــة  مؤسس ــام  ع ــر  مدي ــه  ومع
السجني الوطنية  فضل عبيد 
ــجناء  ــة عىل الس ــواد صحي م
ــجينات  الس ــات  واحتياج
ومالبس لإلحداث بتمويل من 
ــيل محمد  ــة الحاج ع مجموع

الحباري واوالده.
ــس  ورئي ــظ  املحاف ــن  وثم
ــيل دور  ــم القب ــس التالح مجل
ــري  توف ــجني يف  الس ــة  مؤسس
ــجناء  للس ــة  صحي ــواد  م

ــجينات  الس ــات  واحتياج
ومالبس لإلحداث.. مؤكدا دعم 
ــات  ــري متطلب ــة لتوف املحافظ

السجناء يف اإلصالحية. 
ــة  مؤسس ــام  ع ــر  مدي
ــجني الوطنية أشار إىل أن  الس
ــجناء  توفري مواد صحية للس
ــجينات من  ــات الس واحتياج
إىل  ــدف  ته ــة  املؤسس ــج  برام
ــة  ــذه الرشيح ــه إىل ه االلتفات
ــدا  ــع.. موك ــية يف املجتم املنس

استمرار هذه األعمال الخريية 
ــل  داخ ــجناء  الس ــة  لرعاي

اإلصالحيات.
ــظ ورئيس  ــتمع املحاف واس
ــي  الوطن ــم  التالح ــس  مجل
ــة  ــن إدارة االصالحي ــرشح م ل
ــجناء وعدم  ــاع الس ــن أوض ع
ــري  توف ــىل  ع اإلدارة  ــدرة  ق
ــبب  ــم بس ــة له ــواد الغذائي امل
ــة  املخصص ــة  املوازن ــف  توق

لإلصالحية.

توزيع احتياجات السجناء في إصالحية المحويتتوزيع احتياجات السجناء في إصالحية المحويت

الجوف / سبأ 
ــام  ــوف س ــظ الج ــم محاف ــس ض ــاء أم ــش لق  ناق
ــيق  ــة إلدارة وتنس ــة الوطني ــس الهيئ ــي ورئي املالح
ــم عباس وقيادات  ــانية الدكتور قاس ــؤون اإلنس الش
ــات برط  ــان مديري ــائخ وأعي ــة ومش ــلطة املحلي الس

الثالث، الوضع اإلنساني باملحافظة.
ــاء إىل تداعيات الحصار والعدوان وما  وتطرق اللق

نتج عنه من أرضار وخسائر مادية وبرشية.
ــا  ــاس إىل قضاي ــي وعب ــتمع املالح ــاء اس ويف اللق
املواطنني واحتياجاتهم من املساعدات الغذائية وكذا 

حاجة مناطق برط للمشاريع الخدمية الرضورية يف 
مجاالت الصحة واملياه والتعليم.

ــز  ــرط إىل تعزي ــاء ب ــي أبن ــظ املالح ــا املحاف ودع
الصمود والتالحم والتكافل االجتماعي حتى تحقيق 

النرص.
ــانية  ــؤون اإلنس ــس هيئة الش ــه أكد رئي من جهت
ــة  بكاف ــوف  الج يف  ــاني  اإلنس ــب  بالجان ــام  االهتم
مديرياتها والسعي لتخفيف معاناة املجتمع وتلبية 
ــاني  ــع رشكاء العمل اإلنس ــيق م احتياجاته بالتنس

وفقا لإلمكانيات املتاحة.

لقاء يناقش الوضع اإلنساني واحتياجات لقاء يناقش الوضع اإلنساني واحتياجات 
مديريات برط بالجوفمديريات برط بالجوف

مكتب التعليم الفني بصعدة يدين استهداف مكتب التعليم الفني بصعدة يدين استهداف 
طيران العدوان لكلية المجتمعطيران العدوان لكلية المجتمع

مناقشة إمكانية توسيع مشاريع منظمة كير في حجةمناقشة إمكانية توسيع مشاريع منظمة كير في حجة
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ريمة / سبأ 
ــم واألبارة  ــت قبائل الري  أعلن
ــة ريمة  ــة مزهر محافظ بمديري
ــتجابة للنكف  ــام اس ــري الع النف
ــىل  ع ــرد  لل ــي  التهام ــيل  القب

جريمة االغتصاب.
ــم واألبارة  ــدت قبائل الري وأك
ــة  ــس برئاس ــع أم ــاء موس يف لق
ــد  ــل املحافظة محمد الوس وكي
ــات  الجبه ــد  رف يف  ــتمرار  االس
ــاد  والعت ــال  الرج ــن  م ــد  باملزي
ــرض  الع ــن  ع ــا  دفاع ــذاء  والغ

واألرض.
ــذي ضم  ــاء ال ــد اللق ــا أك كم
املشائخ واألعيان والشخصيات 
االجتماعية الوقوف صفا واحدا 
ــدوان األمريكي  ــة الع يف مواجه

السعودي.
اإلنجازات  املجتمعون  وبارك 
التي تحققها القوة الصاروخية 
ــات موجعة  ــه رضب ــي توج والت
ــىل أهمية  ــددين ع ــدو.. مش للع

ــاء مبدأ  ــود وإرس ــر الجه تضاف
ــني أبناء  ــامح ب ــح والتس التصال
ــوى  لق ــدي  للتص ــة  املحافظ
ــات  الجبه ــد  ورف ــتكبار  االس

بالرجال والعتاد.
ودعا مشائخ ووجهاء وأعيان 
ــة  ريم ــل  قبائ ــارة  واالب ــم  الري
ــة للتحرك  ــة واليمن عام خاص

ــة  والبطول ــزة  الع ــن  ميادي إىل 
للثأر لجريمة االغتصاب وكافة 
ــق  بح ــب  ترتك ــي  الت ــازر  املج

الشعب اليمني.
ــد املواقف  وثمن الوكيل الوس
ــم واألبارة  ــاء الري ــة ألبن الوطني
ــبيل الدفاع  ــم يف س وتضحياته

عن الوطن وامنه واستقراره .

قبائل الريم واألبارة بريمة تعلن النفير قبائل الريم واألبارة بريمة تعلن النفير 
العام استجابة للنكف التهاميالعام استجابة للنكف التهامي

المعهد العالي الشوكاني يسّير المعهد العالي الشوكاني يسّير 
قافلة الوفاء للقوة الصاروخيةقافلة الوفاء للقوة الصاروخية

صنعاء / سبأ 
ــوكاني"  ــّري طالب وطالبات املعهد العايل "الش  س
ــة ودعما  ــوة الصاروخي ــاء للق ــة الوف ــاء قافل بصنع
ــني يف  ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج ــال الجي ألبط

الجبهات.
ــد محمد  ــد عميد املعه ــيري القافله أك ــاء تس وأثن
ــنوية للشهيد  غالب أن القافلة تأتي يف الذكرى الس
ــني بدر الدين الحوثي وكذا دخول العام  القائد حس

الرابع بمزيد من الصمود واملواجهة .
وأشاد بالدور البطويل للجيش واللجان الشعبية 
ــازات التي تحققها القوة  يف ميادين الصمود واإلنج

الصاروخية .
ــون األخرية  ــد أن القافلة لن تك ــد املعه ــد عمي وأك

وستعقبها قوافل أخرى.
ــواد غذائية  ــتملت القافلة عىل مرشوبات وم واش

وتربعات نقدية من أساتذة وطالب وطالبات املعهد.

بنيان توزع بنيان توزع ٨٨٤٨٨٤ سلة غذائية لألسر  سلة غذائية لألسر 
المحتاجة في السوادية بالبيضاءالمحتاجة في السوادية بالبيضاء

ــة بنيان التنموية 884 سلة غذائية عىل  وزعت مؤسس
ــوادية بمحافظة  ــة واملعوزة يف مديرية الس األرس املحتاج

البيضاء.
ــآ  ــة وفق ــزل املديري ــة ع ــع كاف ــة التوزي ــملت عملي ش
ــد احتياجا ضمن  ــن األرس الفقرية األش ــوفات تتضم لكش
عملية توزيع 15 ألف سلة غذائية عىل مديريات محافظة 

البيضاء.
ــبأ) أن بنيان  ــان تلقته (س ــة يف بي ــت املؤسس وأوضح

وزعت 11 ألفا و500 سلة حتى اليوم.
ــة التوزيع بمديريات  ــة قد أنهت عملي وكانت املؤسس
ــاء  ــة البيض ــاء ومدين ــف البيض ــم وري ــر وذي ناع الزاه
ــاح والعرش  ــع ونعمان وصب ــد ربيع وناط ــية وول والقريش

ومكرياس والطفة واملالجم.
ــة بنيان التنموية تستعد  ــار البيان إىل أن مؤسس وأش
ــان خالل األيام  ــة يف مديرية ردم ــالل الغذائي لتوزيع الس

القادمة.
وبحسب البيان فإن عملية التوزيع تتم وفق آلية تنفرد 
ــالل الغذائية إىل  ــال الس ــة واملتمثلة يف إيص ــا املؤسس به
ــاق التي تتطلبها هذه اآللية  منازل املستفيدين رغم املش

جراء قصف العدوان لبعض مناطق مديرية السوادية .

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

تدمري 6 آليات
ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــم يف النبيع  ــتهدف مواقعه ــة يف هجوم نوعي اس املرتزق

بمنطقة الكدحة.
ــس عملية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــا نفذ الجي كم
ــاع الحيايف  ــة العدوان يف ق ــع مرتزق ــة عىل مواق هجومي

بمحافظة الضالع.
ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
املرتزقة يف هجوم الجيش واللجان عىل مواقعهم يف قاع 

الحيايف.
عمليات نوعية

اىل ذلك كرس أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــه عىل موقع  ــعودي ومرتزقت ــاً للجيش الس زحفاً مكثف

السديس بقطاع نجران .
ــبأ) أن  ـــ (س ــران ل ــكري بنج ــدر عس ــح مص وأوض
ــدت  تص ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدات  وح
ــعودي ومرتزقته عىل موقع  ــع للجيش الس لزحف واس
ــد من الجنود  ــرصع وإصابة العدي ــديس.. مؤكدا م الس

السعوديني واملرتزقة خالل كرس الزحف.
ــديس  ــدر إىل أن الزحف عىل موقع الس ــار املص وأش
ــي املعادي دون  ــاء جوي للطريان الحرب تزامن مع غط

تحقيق أي تقدم.
ــة للجيش  ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــت الق ــا دك كم
ــض ملدفعية  ــات ومراب ــعبية أمس تجمع ــان الش واللج

الجيش السعودي يف عسري ونجران.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض

ــتهدفت بصلية من  ــة اس ــوة الصاروخي ــبا) أن الق (س
صواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية الجيش السعودي 

خلف قعمة الشيخ بعسري.
ــا دك تجمعات  ــدر إىل أن قصفا مدفعي ــار املص وأش
ــعودي قبالة منفذ علب وتجمعات  مرتزقة الجيش الس
ــعوديني ومرتزقتهم يف الربوعة ويف جمارك  الجنود الس

منفذ علب، محققا إصابات مبارشة.
ــش واللجان  ــة الجي ــتهدفت مدفعي ــران اس ويف نج
ــعودي قبالة  ــة الجيش الس ــات مرتزق ــعبية تجمع الش

منفذ الخرضاء ويف صحراء البقع.
توجهات سعودية

ــود جدول األعمال ما يتناقض  وللمفارقة، فإن يف بن
ــه يف الرياض أمس  ــمي الذي تم توزيع ــع البيان الرس م
ــم املواضيع التي  ــن أه ــاء فيه أن "م ــاء، الذي ج األربع
ــس  أم ــرب  الع ــة  الخارجي ــاع وزراء  ــها اجتم سيناقش
ــل العربي  ــز وتطوير العم ــبل تعزي ــس بحث س الخمي
ــدد األمة العربية،  ــرتك ملواجهة التحديات التي ته املش
ــطينية واألزمات الراهنة يف  ويف مقدمتها القضية الفلس

سوريا وليبيا واليمن".
ــرتح- ــعودي املق ــال الس ــدول األعم ــت أن ج والالف

ــّمى "املبادرة  وليس العربي- للقمة، لم يتحدث عّما تس
ــوق  ــن حق ــطينية وال ع ــة فلس ــن دول ــة"، وال ع العربي
ــار إليه لم يتطرق  ــطيني، فالنص املش ــعب الفلس الش
ــة  ــز الوصاي ــم وتعزي ــة، وال لدع ــدس املحتل ــى للق حت
ــرار الرئيس األمريكي  ــم يتطرق لق ــمية عليها، ول الهاش
ــي  الت ــات  للتحدي وال  ــا،  بخصوصه ــب  ترام ــد  دونال

تواجهها.


