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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــاً  صاروخ ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  –
ــة الصناعية  ــدر1 عىل املدين ــتياً طراز ب بالس

جيزان
– عملية نوعية ملجاهدي الجيش واللجان 
ــعودي يف  ــع الجيش الس ــعبية عىل مواق الش

قرية الالحج ومركز محولة
ــات  تجمع ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  –

الجنود السعوديني يف مركزي محولة وَعتمة
ــا إثر قصف  ــة ومرصع طاقمه ــري آلي – تدم
مدفعي استهدف مواقع وتحصينات املرتزقة 

يف منفذ الطوال
نجران

ــعودي  الس ــش  للجي ــف  زح ــار  انكس  –
ومرتزقته عىل موقع السديس

ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــتهداف تجمع – اس
ــعودي قبالة منفذ الخرضاء ويف صحراء  الس

البقع بقذائف املدفعية
عسري

ــا عىل  ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي – إط
ــعودي خلف  ــة الجيش الس ــض مدفعي مراب

قعمة الشيخ
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــتهداف تجمع – اس
السعودي قبالة منفذ علب بقذائف املدفعية

ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  تجمع دك   –
ومرتزقتهم يف الربوعة ويف جمارك منفذ علب 

بقذائف املدفعية

الخميس 2018/4/12         

مارب
مرصع كل من:

ــيل  ــن ع ــد الرك ــزق العقي ــادي املرت – القي
عبدالله السعيدي قائد جبهة العبدية

– املرتزق جارالله عبدربه احمد االحرق
ــنجل  الش ــه  عبدالل ــيل  ع ــزق  املرت  –

السعيدي
ــوض املنصوري  ــزق صالح أحمد ع – املرت

املرادي
وكذالك مرصع كل من:

ــد محمد احمد  ــزق العقي ــادي املرت – القي
ــديل قائد الكتيبة الثالثة للواء  الصندوح املش

“117”
ــارص الحبجي  ــد ن ــارص محم ــزق ن – املرت

الحميقاني
– املرتزق محمد موىس الفقري

واصابة:
– املرتزق عبدالحق القطيبي الثابتي

– املرتزق عامر مسعد بلغيث
– املرتزق هيثم دغمه الثابتي

يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن
جبهة قانية العبدية بمارب

تعز
ــش  الجي ــدي  ملجاه ــة  نوعي ــة  عملي  –
واللجان عىل مواقع املرتزقة يف النبيع بجبهة 

الكدحة ومرصع وجرح العديد من املرتزقة
ــكرية  عس ــات  آلي  6 ــاب  وإعط ــري  تدم  –
ــاحل  ــوب الس ــة جن ــدوان بجبه ــة الع ملرتزق

الغربي
ــدوان يف جبهة  ــن مرتزقة الع ــص 3 م – قن

الساحل الغربي
الضالع

ــاع  ــدوان يف ق ــة الع ــن مرتزق ــص 1 م – قن
الحيايف بجبهة دمت

ــن املرتزقة يف  ــد م ــرح العدي ــرصع وج – م
ــان يف قاع  ــش واللج ــة للجي ــة هجومي علمي

الحيايف
الجوف

– قنص 3 من املرتزقة يف جبهة حام

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــرة بإصابتها إثر  ــة متأث ــهاد طفل – استش
ــالن  ــة ط ــىل منطق ــي ع ــف الصاروخ القص

بمديرية حيدان
ــة غافرة بعد إصابة  – إصابة رجل بمنطق
ــف صاروخي  ــة الظاهر بقص ــه بمديري منزل

سعودي
– قصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل 

مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
ــة  ــىل منطق ــدوان ع الع ــريان  لط ــارة  – غ

الحجلة يف مديرية رازح
ــزل  ــىل من ــدوان ع ــريان الع ــان لط – غارت

ومزرعة يف مديرية باقم
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ – قص
ــن مديرية رازح  ــتهدف مناطق متفرقة م يس

الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  –

السعودي عىل مديرية شدا الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  –
السعودي عىل مدينة صعدة و 3 عىل منطقة 

قحزة
الحديدة

– استشهاد اثنني وجرح آخرين من طاقم 
ــل رمضاني إثر استهدافهم بـ4  عمل مسلس

غارات يف إحدى املزارع بمديرية باجل
حجة

ــتهدف  ــدوان تس ــريان الع ــارات لط – 5 غ
ــر يف مديرية  ــة الج ــني بمنطق ــزارع املواطن م

عبس
البيضاء

– 4 غارات لطريان العدوان السعودي عىل 
منطقتي عشار والعقبة

الجوف
ــتهدفون بقذائف  ــدوان يس ــة الع – مرتزق
ــني يف املتون دون  ــة منزل أحد املواطن املدفعي

وقوع أي إصابات
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــات فعاليات  ــن املحافظ ــدد م ــس بصنعاء وع ــت أم نظم
ــهيد القائد  ــنوية للش جماهريية وثقافية إحياء للذكرى الس
ــات عىل عظمة  ــدت الفعالي ــن الحوثي، وأك ــني بدر الدي حس
ــار عليها الشهيد  ــبة الهادفة إىل إحياء الرؤية التي س املناس
ــداء األمة،  ــة أع ــف ومواجه ــن والضع ــاوز الوه ــد يف تج القائ
ــتعمار  ــتكبار واالس ــوى االس ــالم لق ــون واالستس ــدم الرك وع
العاملي ومكافحة كافة األفكار التي تخل بوحدة ونسيج األمة 

اإلسالمية.
الحديدة

وبمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد احتفل املعهد 
ــة الركن  ــدة  بتخرج دفع ــل بالحدي ــب والتأهي ــايل للتدري الع

اليماني .
ــل بمحافظة  ــب والتأهي ــد العايل للتدري ــام املعه حيث أق
ــدة حفآل تكريميا لعدد 121 خريجا وخريجه من عدة  الحدي

تخصصات
ــهيد  ــنوية للش ــذي تواكب مع الذكرى الس ــل ال ويف الحف
ــت العديد من  ــني بدر الدين الحوثي ألقي ــيد حس القائد الس
ــد عياش قحيم وكيل  ــتاذ محم الكلمات من قبل كل من األس
ــيايس ألنصار الله  أول محافظة الحديدة وعضو املكتب الس
ــرشف مربع املدينة  ــايض عبدالله النعمي م ــد والق حزام األس
وعميد املعهد العايل يف الحديدة األستاذ سعيد عياش ونائب 
ــع لإلخوة  ــد بارك الجمي ــتاذ عبدالله كني ــد األس ــد املعه عمي
ــية ويف ظل  الخريجني تخرجهم وتفوقهم خالل الفرتة الدراس
ــتمرار العدوان األمريكي السعودي عىل بالدنا واستهداف  اس
ــدارس محاولني إيقاف  ــات وامل ــن الجامعات والكلي ــد م العدي
ــق كافة أبناء  ــع الجرائم بح ــة التعليمية وارتكاب أبش العملي

الشعب اليمني الصامد.
ــام الدرايس  ــن اليماني للع ــة الرك ــأن تخرج دفع ــدوا ب وأك
ــم 121 طالبا وطالبة املتزامنة مع  2017_2018م البالغ عدده
ــني بدر الدين  ــيد حس ــهيد القائد الس ــنوية للش الذكرى الس
ــرية القرآنية  ــس األول للمس ــي رضوان الله عليه املؤس الحوث
ــعب ذا كفاءة  ــوم ش ــعب اليمني الي ــاء الش ــت أبن ــي جعل الت
ــر قوته الصاروخية  ــدى للعدوان من خالل تطوي عالية يتص
ــني املجاهدين  ــال الصادق ــرية الرج ــة من خ ــربات محلي وبخ

املنطلقني بخطى الشهيد القائد 
ــة قرانية  ــي وبثقاف ــن اليمان ــة الرك ــرج دفع ــوم وبتخ والي

ــماء مملكة الرش ووصول  ــرية يف س ــع تحليق طائراتنا املس وم
ــكرية  ــتية  كل يوم لترضب األهداف العس ــا البالس صواريخن

املحددة من قبل املجاهدين يف القوة الصاروخية
ــم اليوم يضيف رضبة قاضية وقوية لكل األعداء  وتخرجك

يف الداخل والخارج
ــمالية بمديرية اللحية  ــا نظم أبناء عزلة البعجية الش كم
ــرى  ذك ــبة.  بمناس ــة   ثقافي ــة  فعالي ــدة    الحدي ــة  بمحافظ
ــني بن بدرالدين الحوثي رضوان الله  ــيد حس ــهاد الس استش

عليه 
ــهيد  ــن الحارضين عن الش ــدد م ــدث ع ــة تح ويف الفعالي
ــريته القرآنية الطاهرة  ــي وبداية مس ــني بدرالدين الحوث حس
ــرب  ــات إىل الح ــت الكلم ــة وتطرق ــة الواضح ــة الصافي النقي
ــنت عليه بقلوب حاقدة كما تطرقت الكلمات  الظاملة التي ش
ــاب  ــاً راود أرب ــبحاً وكابوس ــت ش ــي كان ــيد الت ــاة الس إىل حي
ــتكربة وكان علماً صار يرفرف حراً  ــيطان وقوى الرش املس الش
ــامخاً يف سماء العزة والكرامة حتى  نالت تلك األيادي  أبياً ش

القذرة منه  بعد أن تلطخت بدمه الطاهرة وأباحوا دمه.
 وتطرقت كلمات املشاركني. إىل رشف ووسام الشهادة التي 
ــي رضوان  ــن بدرالدين الحوث ــني ب ــيد حس حصل عليها الس
ــالء لكلمته ونرصة لدينه وإزاحة  ــبيل الله وإع الله عليه يف س
ــت املر لتذيقها  ــه ورغبة يف إحياء أرواح ذاق ــني من أرض للظامل
ــهيد القائد.  ــىل طريق الش ــع الله ع ــش الكريم م ــالوة العي ح
ــاد والتضحية  ــث لجيل الجه ــرية الحق والباع ــس ملس املؤس

والفداء
ــاركون يف ختام كلماتهم أن الجهاد فرض واجب  وأكد املش
ــعب للدفاع عن العزة والكرامة والعرض  عىل جميع أبناء الش
ــد جبهات  ــري إىل الجبهات ورف ــع للنف ــني الجمي واألرض داع

العزة و الرشف بالرجال 
ذمار

ــس بمحافظة ذمار  ــد بمديرية عن ــت بقرية َعِم ــا أقيم كم
ــاء للذكرى  ــة كربی إحي ــة فعالية ثقافي ــس الجمع ــاح أم صب
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــهاد الش ــنوية الستش الس

الحوثي.
ــس التالحم القبيل  ــي دعا لها مجل ــة الثقافية الت الفعالي
ــائخ  ــظ املحافظة وعدد من املش ــي حرضها محاف بذمار والت
ــات  ــن الكلم ــدد م ــا ع ــت فيه ــة ألقي ــات االجتماعي والوجاه

ــات العالية من  ــتلهام الصمود واملعنوي التي أكدت أهمية اس
ــذي جاء مجددا إلحياء  ــهيد القائد ومرشوعه الوطني ال الش

األمة علی منهج كتاب الله تعالی.
ــاركني يف الفعالية علی صفات الشهيد  وأثنت كلمات املش
ــعة التي كان يتمتع بها وتحذيراته من مؤامرات  ونظرته الواس
أعداء الدين.. داعية إلی امليض علی خطی الشهيد ومرشوعه 

املناهض ألعداء األمة والخطر الصهيوني األمريكي.
وبمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد  حسني 
ــل الذي كان  ــوان الله عليه هذا الرج ــدر الدين الحوثي رض ب
ــم بدأ مرشوعه القرآني  ــق حليف القرآن ومن القرآن الكري بح
ــداء ومكائدهم  ــف بها زيف األع ــدم لألمة رؤية قرآنية كش وق
ــل الذي  ــل هذا الرج ــل يف زمن الالح ــدم الح ــم وق ومؤامراته
استهدفه املجرمون بغري حق فكان استهدافه استهدافا للحق 

استهدافا لألمة التي هي بأمس الحاجة إليه.
بهذه املناسبة أقامت الهيئة النسائية بقرية جرف إسبيل 
ــذه الفعالية  ــة ثقافية تخللت ه ــس فعالي ــة ميفعة عن مديري
ــهيد القائد وعن مرشوعه  محارضات توعوية عن عظمة الش
ــتعمار  ــه ومواجهته لالس ــىل أساس ــذي تحرك ع ــي ال القرآن
الجديد دفاعا عن أمتنا وشعبنا ووقوف يف وجه املستكربين.

ــلع  ــائي يف منطقة أس ــياق اقام القطاع النس ويف ذات الس
بمديرية ضوران آنس فعالية ثقافية إحياء للذكرى السنوية 
ــني بن بدر الدين الحوثي رضوان  ــهيد القائد السيد حس للش

الله عليه.
تخللت الفعالية العديد من الكلمات واألناشيد والقصائد 
ــه لألمه  ــة ما قدم ــهيد القائد وعظم ــة الش ــن عظم ــربة ع املع
ــان، وتقديم  ــن الظلم والطغي ــتنهاضها من براث ــبيل اس يف س
ــتضعفني  ــالء راية الحق ونرصة املس ــات من أجل إع التضحي

والوقوف يف وجه املستكربين.
ــائي يف قرية امللحا  ــام القطاع النس ــة الحدا اق ويف مديري
ــهيد  ــنوية للش ــبة الذكرى الس فعالية ثقافية مركزية بمناس

القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
تخللت الفعالية العديد من الكلمات واالناشيد والقصائد 
ــهيد القائد  ــتعرضت مقتطفات من حياة الش املعربة التي اس
ــه يف خلق وعي بخطورة املرشوع األمريكي الصهيوني  ودعوت

عىل حياة األمة ومعتقداتها.
ــارت إىل ما حذر منه الشهيد القائد من خطر احتالل  وأش

ــا من خالل  ــزو اليمن وما يراه الجميع اليوم واقعا ملموس وغ
ــن عدوانا  ــي الذي يش ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع تحال

ويفرض حصارا عىل الشعب اليمني.
ــهيد القائد  وأكدت الكلمات رضورة امليض عىل خطى الش
ــة والخطر  ــن واألم ــداء الدي ــة أع ــه ملناهض ــني مرشوع وتدش

األمريكي الصهيوني.
إب

ــورة بمحافظة إب  ــربة ومنطقة مش ــت بمديرية الس ونظم
ــني بدر  ــهيد القائد حس ــنوية للش ــرى الس ــيتان يف الذك أمس

الدين الحوثي.
ــة إحياء  ــارت إىل أهمي ــت كلمات أش ــيتني ألقي ويف األمس
ــهيد القائد الذي كرس حاجز الصمت  ــنوية للش الذكرى الس

وواجه قوى االستكبار العاملي. 
ــق  ــدح بالح ــد ص ــهيد القائ ــات أن الش ــت الكلم وأوضح

وضحى بنفسه من أجل حياة األمة. 
يف  ــود  الصم ــة  مواصل رضورة  ــىل  ع ــات  الكلم ــددت  وش
ــهيد القائد  ــدوان وإكمال الطريق الذي بدأه الش مواجهة الع

والسري عىل دربه.
ــرع العدين  ــار ومذيخرة وف ــات الظه ــت بمديري ــا نظم كم
ــهيد  ــنوية للش ــار الذكرى الس ــيات يف إط ــة إب أمس محافظ

القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــيات أن الشهيد القائد  ــاركني يف األمس وأكدت كلمات املش
ــورة مرشوعهم التدمريي  ــتكبار إلدراكه بخط واجه قوى االس

عىل األمة من خالل تحريك أدواتها يف املنطقة.
ــه  ــذي أسس ــي ال ــرشوع القرآن ــات أن امل ــت الكلم وأوضح
ــة وتحرر من  ــزة وكرام ــرشوع ع ــتمر لكونه م ــهيد، سيس الش

هيمنة أعداء األمة .
ــاركون عىل أهمية تعزيز الصمود يف مواجهة  ــدد املش وش
ــن أرضا  ــتهدف اليم ــه التي تس ــال مخططات ــدوان وإفش الع

وإنسانا.
املحويت

إىل ذلك أقيمت بمديرية شبام كوكبان بمحافظة املحويت 
ــنوية للشهيد القائد حسني  أمس فعالية إلحياء الذكري الس

بدر الدين الحوثي، نظمتها الوحدة الثقافية.
ويف الفعالية ألقيت كلمات تناولت فكر وشخصية الشهيد 

القائد ومرشوعه القرآني الذي حمله لألمة اإلسالمية كلها.

ــد تميز  ــهيد القائ ــاركني إىل أن الش ــات املش ــارت كلم وأش
ــبيل  ــه وأرسته يف س ــجاعا جاد بنفس ــعة الصدر  وكان ش بس

الوطن والدفاع عن املرشوع القرآني. 
وأكدت الكلمات أن مرشوع الشهيد استمر بمسرية قرآنية 
ــذي يتحرك  ــدر الدين الحوثي ال ــيد عبدامللك ب ــا الس يقوده

بنفس املبادئ والنهج الذي استشهد ألجله القائد حسني.
تخللت الفعالية قصائد شعرية عربت عن صدق واخالص 
الشهيد القائد وعظمة املرشوع الذي حمله عىل عاتقه وفكره 

الواعي لتحرير األمة من سطوة أعدائها.
حجة

ــس الفعاليات الخاصة  ــت بمدينة حجة عرص أم واختتم
بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.

ــظ املحافظة  ــة التي حرضها محاف ــة الختامي ويف الفعالي
ــدد من  ــة وع ــويف ووكالء املحافظ ــده الص ــالل عب ــايض ه الق
ــزاب واملكونات  ــادات األح ــة واألمنية وقي ــادات التنفيذي القي
ــرشف االجتماعي  ــى امل ــاء ألق ــائخ والوجه ــية واملش السياس
ــا األحداث التي  ــايم كلمة تناول فيه ــة ابو حمزة ش باملحافظ
ــرية حياته  ــض املحطات من س ــهيد القائد وبع ــا الش عارصه
ــبيل إعالء كلمة الدين  ــة بالعطاء واملآثر والفداء يف س الحافل

و راية الوطن.
ــهيد القائد عايش معاناة أبناء الشعب  ــار إىل أن الش وأش
ــم عنهم وعىل  ــع الظل ــم فعمل عىل رف ــم لواقعه ــي وتأل اليمن
ــة ممثله  ــتكبار والهيمنة العاملي ــوى االس ــح ق ــة وفض مواجه
ــتهدافه حيا  ــر الذي دفعهم الس ــكا وإرسائيل وهو األم بأمري
ــتمرا عىل اليمن حتى  ــن عدوان غاشم ما يزال مس وميتا وش
ــد فضح حقيقة  ــهيد القائ ــة,, الفتا إىل أن مرشوع الش اللحظ
ــم وراء  ــم وأذرعته ــي وضلوعه ــي والصهيون ــام األمريك النظ

اإلرهاب وتغذيته عىل مستوى املنطقة.
ــاعرين عيل النعمي  ــعريتان للش كما ألقيت قصيدتان ش
ــرشوع القرآني الذي  ــة امل ــتعرضتا عظم ــري املدومي  اس وبش
ــة وتبصريها  ــتنهاض األم ــد بهدف  اس ــهيد القائ ــاه الش أحي
ــف مخططات أعداء األمة تجاهها وكذا أثر  بأمور دينها وكش
هذا املرشوع الصادق يف  واقعنا اليوم بتعزيز الصمود والثبات 

األسطوري أمام قوى العدوان واالستكبار.
تخلل االختتام قبسات نورانية من كلمات الشهيد القائد 

وعدد من الفقرات اإلنشادية.

التأكيد على مواصلة السير في درب الشهادة والتضحية من أجل حياة األمةالتأكيد على مواصلة السير في درب الشهادة والتضحية من أجل حياة األمة
ـــــداء اإلســـالم ـــوخ واالســـتـــســـالم ألع ـــرض ــــدم ال ــي وع ــم ــال ــع ــار ال ــب ــك ــت ــوى االس ــق ــدي ل ــص ــت ـــــداء اإلســـالمال ـــوخ واالســـتـــســـالم ألع ـــرض ــــدم ال ــي وع ــم ــال ــع ــار ال ــب ــك ــت ــوى االس ــق ــدي ل ــص ــت ال

أخباروتقارير

فعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد القائدفعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد القائد

الحديدة / سبأ
ــة  بحث  اجتماع بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة أمس برئاس
املحافظ حسن أحمد الهيج، األوضاع يف املديرية واحتياجاتها يف ظل 

العدوان.
ــس املحيل باملديرية عادل  ــاع الذي ضم أمني عام املجل ويف االجتم
ــائخ ووجهاء  ــاء املجلس املحيل واملكتب التنفيذي ومش أهيف وأعض
وأعيان املديرية، أكد املحافظ عىل أهمية تفعيل املؤسسات الحكومية 
ــود ملواجهة العدوان  ــة وتوحيد الجه ــاظ عىل الجبهة الداخلي والحف

ومخططاته.
ــتقرار وتوفري  ــدد املحافظ الهيج عىل أهمية تعزيز األمن واالس وش
ــة عىل رضورة  ــس املحيل باملديري ــني.. حاثا املجل ــات للمواطن الخدم
ــة والعمل بروح  ــات الدوري ــب اإلداري وعقد االجتماع ــل الجان تفعي

الفريق الواحد للحفاظ عىل السلم واالستقرار يف املديرية.
ــدوان والحصار ..  ــة يف ظل ظروف الع ــاد بصمود أبناء املديري وأش
ــود األجهزة األمنية  ــددا عىل رضورة تجاوزر الخالفات ودعم جه مش

للحفاظ عىل السكينة العامة.
وأكد االجتماع الذي حرضه وكيل املحافظة أحمد دهموس والقايض 
ــة للمديرية  ــات الرضوري ــة توفري االحتياج ــايم.. عىل أهمي ــيل الش ع
ــاه ومصنع  ــرشوع املي ــغيل م ــة نظافة وإعادة تش ــذ حمل ــا تنفي ومنه
التمور وحل اإلشكال حول األرايض التي يقع عليها املصنع واألرايض 

املجاورة ودعم املديرية باملواد الغذائية عرب املنظمات الدولية.
ــفى الريفي  ــل باملستش ــري العم ــد املحافظ الهيج س ــك تفق إىل ذل
باملديرية .. واطلع عىل الخدمات الطبية التي يقدمها ألبناء املديرية.

ــد أهيف إىل  ــة باملديرية أحم ــر الصح ــن مدي ــظ م ــتمع املحاف واس
ــي باملديرية والصعوبات التي  ــاح عن احتياجات القطاع الصح إيض

تواجه سري العمل.
ــري  توف ــة  برسع ــة  املختص ــات  الجه ــدة  الحدي ــظ  محاف ــه  ووج
ــفى ليقوم بدوره اإلنساني يف خدمة  االحتياجات الرضورية للمستش

املرىض .

في اجتماع برئاسة محافظ الحديدةفي اجتماع برئاسة محافظ الحديدة

بحث احتياجات مديرية بحث احتياجات مديرية 
التحيتا في ظل العدوانالتحيتا في ظل العدوان

البيضاء/محمد املشخر / سبأ
ــد املنصوري  ــظ البيضاء عيل محم ناقش محاف
ــادن بمجلس  ــة والنفط واملع ــع لجنة التنمي أمس م
النواب برئاسة حسني بن حسني السوادي، مستوى 
ــم ومعالجة  ــة املالج ــار بمديري ــرك عف األداء يف جم

الصعوبات التي ترافق العمل فيه.
ــواب املكونة من  ــس الن ــتعرضت لجنة مجل واس
حسني السوادي رئيس الشكوى املرفوعة للمجلس 
ــط بجمرك عفار  ــة مقطورات الغاز والنف حول عرقل
ــزول إىل الجمرك  ــكيل لجنة للن ــرار املجلس بتش وق
ــات والرفع  ــات ومعالجة الصعوب ــة أي مخالف وإزال

بتقرير حول أداء العمل فيه.
ــاء جهود  ــظ البيض ــتعرض محاف ــاء اس ويف اللق
قيادة السلطة املحلية ونزولها امليداني ملركز جمرك 
ــع أي عراقيل  ــل ومن ــري العم ــالع عىل س ــار لإلط عف
ــم أي مالحظات بما يعزز األداء اإليرادي وفقا  وتقدي

للقوانني املنظمة.
ــاز  ــة الغ ــع رشك ــل م ــم التواص ــه ت ــار إىل أن وأش
ــاز املحتجزة  ــورات الغ ــراج عن مقط بخصوص اإلف
ــزام بتوزيع القاطرات  وأخذ ضمانات قانونية بااللت
ــب جدول التوزيع والبيع بالسعر املحدد ورفع  حس

تقرير دوري مفصل عن املوارد الجمركية.
ــلطة املحلية  ــدد من قيادات الس ــرض اللقاء ع ح

ومدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة.
ــاء  البيض ــة  محافظ رداع  ــة  بمدين ــد  عق ــا   كم
ــة األطفال   ــارصة حماي ــاوري حول من ــاء التش اللق
ــات األهلية والجهات الحكومية ذات الصلة  للجمعي
ــاة ورعاية  ــات إنقاذ حي ــز ممارس ــبل تعزي حول س

وحماية األطفال باليمن .

ــيق  ــة التنس ــه هيئ ــذي نظمت ــاء ال ــرق اللق وتط
ــوق الطفل  ــة لرعاية حق ــري الحكومي ــات غ للمنظم
ــؤون االجتماعية والعمل  ــع  وزارة الش ــاون م وبالتع
ــدويل  بدعم  ــط والتعاون ال ــب التخطي ــروع مكات وف
ــاع أطفال املحافظة  ــة رعاية األطفال إىل أوض منظم
ــل العدوان والوضع الحايل لهم من ناحية التعليم  قب
ــد  ــف ورص ــاه والعن ــدل واملي ــة والع ــة العام والصح
حاالتهم من قبل املنظمات املحلية والدولية وغريها.

وأكد اللقاء الذي شارك فيه 20 مشاركا ومشاركة 
ــال  ــان األطف ــة وبرمل ــس املحلي ــادات املجال ــن قي م
ومنظمات املجتمع املدني واملنظمات دولية  بمدينة 
ــق  ــبيك لخل ــيق والتش ــز التنس رداع ، رضورة تعزي
ــدر االمكان لحياة أفضل لهم وأيضا  ظروف مواتية ق
ــر الخامس لحقوق األطفال واملزمعة  مراجعة التقري
ــطس 2018م يف  ــدورة القادمة بأغس ــته يف ال مناقش
ــراؤه من قبل  ــان بجنيف وإث ــوق اإلنس مجلس حق

الحضور بما تطلع به املحافظة.

ويف اللقاء ألقيت عدد من الكلمات من قبل مدير 
ــدويل باملحافظة  ــط والتعاون ال ــام مكتب التخطي ع
ــس لجنة التخطيط واملالية  محمد عيل املقبيل ورئي
باملجلس املحيل حسني صالح بجري ومنسق الهيئة 
الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية والكوارث خالد 
ــارت إىل أهمية أقامة مثل هذه للقاءات  الحبيس، أش
ــال   األطف ــة  ــىل حماي ــعى ع ــي تس الت ــاورية  التش
ــع الرصاع  ــم املختلفة يف ظل توس ومنارصة قضاياه
ــم  ــي الغاش ــعودي األمريك ــدوان الس ــتمرار الع واس
ــال وتجنيبهم  ــرث باألطف ــام أك ــن  واالهتم عىل الوط

الرصاعات .
ــس املحلية  ــة دور املجال ــات أهمي ــدت الكلم وأك
ــلوكيات  ــرش التوعية املجتمعية بالس واملجتمع يف ن
ــال  ــة باألطف الخاص ــاة  ــذة للحي املنق ــات  واملمارس
وحث العقال والشخصيات االجتماعية عىل القيام 
ــهم يف  ــال وقضاياهم. بما يس ــم تجاه األطف بواجبه

تخفيف معاناة األطفال جراء العدوان الغاشم.

ــاء  ــة البيض ــاع بمحافظ ــش اجتم ــك ناق إىل ذل
ــس،  ــوري أم ــد املنص ــيل محم ــظ ع ــة املحاف برئاس
ــتوى الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى  مس

الثورة العام  باملحافظة.
ــرضه نائب مدير  ــاع الذي ح ــتعرض االجتم واس
ــر مدير  ــري تقري ــة مقبل الطاه ــب الصح ــام مكت ع
ــن صالح  ــورة العام الدكتور حس ــفى الث عام مستش
العوايض حول الخدمات الطبية املقدمة للمواطنني 
ــتوى  ــني مس ــبل تحس ــات املطلوبة، وس واالحتياج
ــفى بالتنسيق مع السلطة  األداء الصحي باملستش

املحلية واملنظمات الفاعلة يف هذا الجانب.
 وأشاد محافظ البيضاء، باالنضباط والخدمات 
ــني، مؤكدا حرص  ــفى للمواطن ــي يوفرها املستش الت
قيادة املحافظة عىل املساهمة يف توفري االحتياجات 
ــي  الصح ــل  بالعم ــاء  واالرتق ــات  الصعوب ــل  وتذلي

باملحافظة.
ــتلزمات  ــري األدوية واملس ــة توف ــار إىل أهمي  وأش
ــا، داعيا  ــدوان يف انعدامه ــبب الع ــي تس ــة الت الطبي
ــاعدة  ــانية إىل القيام بدورها يف املس املنظمات اإلنس
ــفى من  عىل توفري االحتياجات الرضورية للمستش

مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية.
ــظ البيضاء كافة املنظمات الدولية  وطالب محاف
ــام  ــورة الع ــفى الث ــم ملستش ــم الدع ــرضورة تقدي ب
ــتمرار العمل يف تقديم  ــة البيضاء من أجل اس بمدين

الخدمات العالجية والطبية  للمواطنني.
حرض االجتماع أمني عام مجلس املحيل بمدينة 
ــر الرعاية  ــايض ومدي ــم الق ــادق ابراهي ــاء ص البيض
ــة  األولية  والتحصني بمكتب الصحة العامة  الصحي
ــرشف  وامل ــماوي  الس ــد  محم ــه  عبدالل ــة  باملحافظ
ــوكل وعدد من  ــك املت ــة عبداملل ــي باملحافظ الصح

املسؤولني.

مناقشة شكوى عرقلة مقطورات الغاز بجمرك عفارمناقشة شكوى عرقلة مقطورات الغاز بجمرك عفار
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ــتهدف  ــرصع طاقمها إثر قصف مدفعي اس ــم تدمري آلية وم  وت
مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان يف منفذ الطوال.

ــعوديني  ــن الجنود الس ــدد م ــرصع وإصابة ع ــدر م ــد املص  وأك
واملرتزقة خالل كرس زحف لهم عىل موقع السديس يف نجران تزامن 

مع غطاء جوي للطريان الحربي دون تحقيق أي تقدم.
وأشار املصدر إىل استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 

قبالة منفذ الخرضاء ويف صحراء البقع بقذائف املدفعية.
ــا  ــري أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوش ويف عس
ــعودي خلف قعمة الشيخ، ودكت  عىل مرابض مدفعية الجيش الس
ــم يف الربوعة ويف  ــعوديني ومرتزقته ــة تجمعات الجنود الس املدفعي
ــات أخرى للمرتزقة قبالة  ــتهدفت تجمع جمارك منفذ علب كما اس

منفذ علب.
ــس آلية  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــدات الجي ــرت وح ــا دم كم
عسكرية سعودية وأعطبت أخرى بقطاع جيزان فيما قنصت اثنني 

من املرتزقة بعسري.
ــدات  وح أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــزان  بجي ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــكرية  ــرت آلية عس ــعبية دم ــان الش ــش واللج ــة يف الجي متخصص

سعودية وأعطبت أخرى يف خط املجازيع .
ــة الجيش  ــني من مرتزق ــم قنص جندي ــدر إىل أنه ت ــار املص وأش
ــة إىل دك تجمعات  ــري ، باإلضاف ــة منفذ علب بعس ــعودي قبال الس

للجنود السعوديني خلف موقع املسيال .
مصرع 15 مرتزقًا

ــي حقق  ــف املدفع ــبأ) أن القص ــكري لـ(س ــدر عس ــد مص وأك

إصابات مبارشة يف صفوف املرتزقة شمال صحراء ميدي.
ــعبية أمس زحفا ملرتزقة  ــال الجيش واللجان الش كما كرس أبط

الجيش السعودي يف صحراء الجوف.
ــكري لـ(سبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة  وأكد مصدر عس
ــم يف صحراء  ــد زحف له ــكريتني بص ــني عس ــري آليت ــدوان وتدم الع

الجوف.
كما قتل وأصيب العرشات من مرتزقة العدوان السعودي بينهم 
ــة قانية جنوب  ــعبية يف جبه ــريان الجيش واللجان الش ــادات بن قي

مأرب.
ــبأ) مرصع عرشات املرتزقة بينهم  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــيا املرتزقة  ــواء 117 بمليش ــة الثالثة يف الل ــمى بالكتيب ــد ما يس قائ
ــة العبدية  ــمى بجبه ــدوح وقائد ما يس ــو محمد أحمد الصن املدع
ــعيدي يف عمليات نوعية للجيش واللجان  املدعو عيل عبدالله الس

الشعبية بجبهة قانية.
ــة العدوان  ــش واللجان كبدوا مرتزق ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش

خسائر يف العتاد واآلليات واغتنام أسلحة.
ــي بعد نقض  ــات النوعية تأت ــدر إىل أن هذه العملي ــت املص ولف
ــب منطقة قانية  ــأن تجني ــابقة بش املرتزقة للعهود واالتفاقات الس

أي مواجهات.
ــس عملية  ــعبية أم ــال الجيش واللجان الش ــذ أبط ــك نف إىل ذل
ــي  ــدوان األمريك ــة الع ــع ملرتزق ــتهدفت مواق ــة اس ــكرية نوعي عس

السعودي جنوب الساحل الغربي.
ــدوان خالل  ــن مرتزقة الع ــرصع 15 م ــكري م ــد مصدر عس وأك

العملية وإحراق آليات تابعة لهم.
ــعودي مرصعهم أمس األول  ولقي ثالثة من مرتزقة العدوان الس

بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة حام بمديرية املتون.
ــة يف عمليات قنص  ــة مرتزق ــكري مرصع ثالث ــد مصدر عس وأك
للجيش واللجان بمنطقة حام األسفل شمال رشق مديرية املتون .

السيد نصر اهللا: 
ــان الرشقية  ــلة لبن ــني إىل سلس ــل اإلرهابي ــن أرس ــراً أن "م  مذك
ــة"، محّذراً من  ــال حرب أهلي ــة أراد افتع ــني إىل الضاحي واالنتحاري
ــة يف لبنان عىل غرار  ــارج من ال يزال يخطط لحرب أهلي أن "يف الخ

خططهم لتدمري سوريا والعراق واليمن".
ــيد نرص الله إنه "تعّمد إرسائييل بالقتل ال سابقة له  واعترب الس
ــنوات"، قائًال "إن املسؤولني اإليرانيني هم الذين سيقررون  منذ 7 س
ماذا سيفعلون رّداً عىل قتل إرسائيل عمدا عنارص الحرس الثوري".

ــرص الله أن  ــزب الله ن ــني العام لح ــد األم ــه، أك ــت نفس ويف الوق
ــأ تاريخياً وأقدموا  ــم ارتكبوا خط ــىل اإلرسائيليني أن يعرفوا أنه "ع
ــدداً عىل أن "العدوان اإلرسائييل  عىل حماقة كربى باعتدائهم"، مش

مفصل تاريخي يفتح مساراً جديدا يف املواجهة".
ــتخدام الكيميائي يف الغوطة الرشقية  ــق باس وحول اتهام دمش
ــرى يف دوما هو  ــا املؤكدة أن ما ج ــه "معلوماتن ــيد نرص الل قال الس
ــع كل انتصار  ــتخدام الكيميائي، وم ــأن اس ــارة عن مرسحية بش عب

كبري يف سوريا تتكرر مرسحيات استخدام الكيميائي".
ــدات ( الرئيس األمريكي دونالد) ترامب  ــني رأى أن "تهدي ويف ح
ــاهد االستكبار األمريكي"،  ــهد جديد من مش تدل عىل أننا أمام مش
ــىل كل دول العالم وجرّها  ــه ع ــب يريد أن يفرض نفس ــد أن "ترام أك
إىل خياراته، لذا يحّق لكل دول العالم أن تقلق من إدارة أمريكية غري 

منسجمة تعيش حرية اسرتاتيجية".

ــعودي مستعد  وقال األمني العام لحزب الله إن "ويل العهد الس
ألن يدفع األموال لإلدارة األمريكية من دون تردد"، رغم أن "الغموض 
يلّف املوقف األمريكي نتيجة شخصية ترامب االنفعالية والتجارية 

واملأزومة واإلدارة غري املنسجمة".
ــور يف رصيده  ــدوان عىل مح ــر بالع ــب يفك ــه  "ترام ــم بقول وخت
العديد من االنتصارات فيما رصيد الواليات املتحدة ميلء بالهزائم، 
ــعوب يف  ــل مع الش ــة والجيوش ب ــع األنظم ــون م ــن تك ــا ل ومعركته

املنطقة".
سودانيون: النظام

ــابق  ــوداني الس ــر الدولة الس ــن وزي ــالح الدي ــازي ص ــال غ وق
ــؤون الخارجية الذي بات معارضا للبشري لفرانس برس الناس  للش
ــألون عن الفائدة التي حصلنا عليها من قرار (ارسال قوات إىل  يس

اليمن) لكنهم ال يحصلون عىل إجابة.
ــيا واضحا وراء هذا القرار".. ولفت صالح  وقال "ال هدف سياس

الدين إىل أنه كان يتطلب موافقة الربملان "وهذا لم يحدث".
ــطون بدورهم  ــي، طالب ناش ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق وع
ــائلني "ملاذا نخوض  ــودانيني من اليمن. متس ــحب الجنود الس بس
حربا ال تعنينا؟ إن هؤالء الرجال (الجنود الذين قتلوا) هم ضحايا 

النظام".
ــبوعية إيالف السودانية  وقال خالد التيجاني رئيس تحرير أس
ــؤولون السودانيون) أنه قرار ديني لحماية  "منذ البداية قال (املس
ــن "ال أعتقد أن  ــعودية ولك ــة يف اململكة العربية الس األماكن املقدس

حماية األماكن املقدسة من واجب السودان".
ــودانيني للقتال يف اليمن  ــال الجنود الس ــرب التيجاني إرس واعت

"دليال عىل فشل السياسة الخارجية للخرطوم".
وقال الصحفي السوداني البارز النور أحمد النور كاتب الزاوية 
ــودانية  ــوات الس ــودانية إن "الق ــف الس ــدى الصح ــة يف إح اليومي
ــعودية  ــا يجعل الس ــة وهذا م ــعودية اليمني ــدود الس ــرس الح تح

محتاجة لهذا التعاون العسكري".
ــودانيني  ــتمرارا ملطالب الس ــض والضغط اس ــة الرف تأتي موج
ــائر التي منيوا بها يف  ــحب جنودهم من حرب اليمن بعد الخس بس
ــعبية كان آخرها يوم  ــات القتال من قبل الجيش واللجان الش جبه

أمس يف منطقة ثعبان بعسري.
ضحايا مدنيون

ــىل منطقة  ــن غارة ع ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة يف مديرية رازح وغارتني عىل منزل ومزرعة يف مديرية باقم  الحجل

، كما شن غارة عىل مديرية شدا الحدودية .
واستهدف طريان العدوان مدينة صعدة بغارتني و منطقة قحزة 

بثالث غارات.
ــن طاقم عمل  ــرح آخرين م ــهاد اثنني وج ــدر استش ــد املص وأك
ــارات يف إحدى املزارع  ــتهدافهم بأربع غ ــل رمضاني إثر اس مسلس

بمديرية باجل محافظة الحديدة.
وذكر املصدر أن الطريان املعادي استهدف بخمس غارات مزارع 
ــن  ــر يف مديرية عبس بمحافظة حجة، وش ــني بمنطقة الج املواطن

أربع غارات عىل منطقتي عشار والعقبة بمحافظة البيضاء.
ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية 

منزل أحد املواطنني يف مديرية املتون بمحافظة الجوف.


