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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــرتف بمرصع اثنني  ــدو السعودي يع ــالم الع اع
ــدود بنريان  ــا وراء الح ــات م ــوده يف جبه ــن جن م

الجيش واللجان الشعبية وهما:
– كمال يعقوب محسن حكمي.

– عبدالله عبدالرحيم الطوييل املالكي.
جيزان

ــق صاروخاً باليستياً  – القوة الصاروخية تطل
ــداد والتموين يف  ــدر1 عىل معسكر اإلم من طراز ب

أحد املسارحة جنوب جيزان
ــزان  ــة الخ ــني يف تب ــني سعودي ــص جندي – قن

والتبة الحمراء
عسري

ــق صاروخاً باليستياً  – القوة الصاروخية تطل
ــر مستحدث للجيش  ــر تو ام عىل معسك نوع قاه

السعودي والسوداني يف علب بـعسري
ــود قبالة  ــىل التباب الس ــد زحف واسع ع – ص
ــى يف صفوف  ــىل وجرح ــوط قت ــب وسق ــذ عل منف

مرتزقة الجيش السعودي
ــة ملجاهدي الجيش واللجان  – عملية هجومي
ــع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ  عىل مواق

علب وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نجران

ــني  ــود السعودي ــات للجن ــداف تجمع – استه
ــة بصلية  ــي السديس ونهوق ــم يف موقع ومرتزقته

صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف املدفعية

الثالثاء 2018/4/10         

مارب
– مرصع 11 من مرتزقة العدوان بنريان الجيش 

واللجان الشعبية يف جبهة رصواح.وهم:
ــن  ــد حس ــود محم ــزق/ حم ــادي املرت – القي

الجعمي .
– القيادي املرتزق/ صالح عبدالله الربام.

– املرتزق/ خالد عبدالواسع احمد.
– املرتزق / يارس خالد العرب.

– املرتزق / عبدالرب محسن محمد جحزه.
– املرتزق / محمد محسن محمد جحزه.

– املرتزق / بشار سعيد محمد جحزه.
– املرتزق / مصعب مبخوت محمد جحزه.

– املرتزق / نجيب عبدالله شعفل اليدومي.
– املرتزق / محمد صادق العمري.

– املرتزق / حمود محمد عوض دحه املرادي.
الجوف

– قنص 4 من املرتزقة يف جبهة مزوية بمديرية 
املتون

– مرصع كل من:
– القيادي املرتزق / كمال نايف الغرابي.

– املرتزق / ارشف محمد عيل احمد اليوسفي.
– املرتزق /  محفوظ عبده محمد سيف مارش 
ــان الشعبية يف  ــش واللج ــريان الجي ــاليف. بن املخ

جبهة املصلوب.
تعز

ــان الشعبية ينفذون  ــدو الجيش اللج – مجاه
ــع املنافقني باتجاه الدار يف  عملية إغارة عىل مواق

جبهة حمري وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــدوان يف جبهة  ــن مرتزقة الع ــز: قنص 4 م – تع

عصيفرة
ــري آلية عسكرية تابعة للمرتزقة تحمدل  – تدم

معدل عيار 12.7 جنوب الساحل الغربي
ــن املرتزقة يف جنوب معسكر خالد  – قنص 2 م

بموزع
ــدف  تسته ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  –

تجمعات للمرتزقة يف عصيفرة
الحديدة

ــة الحديدة تعلن  ــة بمحافظ ــزة األمني – األجه
إلقاء القبض عىل عدد من مرتزقة وعمالء العدوان

لحج
– هجوم للجيش واللجان الشعبية عىل مواقع 
ــر يف  ــرش وخسائ ــة لك ــة الغربي ــة يف الجه املرتزق

صفوف قوى العدوان

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  –
ــع بمديرية  ــة آل مقن ــودي عىل منطق السع

منبه الحدودية
ــي سعودي  ــي ومدفع ــف صاروخ – قص
ــه  ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــىل مناط ع

الحدودية
ــف  ــراء قص ــروح ج ــرأة بج ــة ام – إصاب
ــىل مناطق  ــي سعودي ع ــي ومدفع صاروخ

متفرقة من مديرية شدا الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  –

السعودي عىل مديرية باقم
ــي سعودي  ــي ومدفع ــف صاروخ – قص
ــن مديرية رازح  ــدف مناطق متفرقة م يسته

الحدودية
تعز

ــي السعودي  ــدوان األمريك ــريان الع – ط
ــور املؤدية إىل  ــد الجس ــدف بغارة أح يسته

مديرية الصلو 
ــى بينهم  ــن الجرح ــداء وعدد م – 4 شه
أطفال ونساء يف غارات بطريان العدوان عىل 
ــوان بمديرية  ــة ضب ــزل مواطن يف منطق من

خدير
ــي السعودي  ــدوان األمريك ــريان الع – ط
يشن غارة عىل سوق الكمب بمديرية مقبنة

عسري
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط – 7 غ
ــود قبالة منفذ  ــىل التباب الس السعودي  ع

عليب
صنعاء

ــي  ــدوان  األمريك الع ــريان  ــان لط – غارت
ــل يف  ــي مهله ــة بن ــىل منطق ــودي ع السع

مديرية الحيمة الداخلية
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

فيما بدأت البرلمانية المشتركة مناقشة مشروع قانون مكافحة اإلرهابفيما بدأت البرلمانية المشتركة مناقشة مشروع قانون مكافحة اإلرهاب

 صنعاء / سبأ
ناقش مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة نائب رئيس 
ــح هشول زابية، عددا من مواد  املجلس األخ عبدالسالم صال
ــة الرسطان يف  ــون إنشاء صندوق مكافح ــام مرشوع قان وأحك

ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.
ــة عىل خمسة  ــون من 30 مادة موزع ــون مرشوع القان يتك
ــاء واألهداف  ــف واإلنش ــة والتعاري ــت التسمي ــول شمل فص

واإلختصاصات وأحكاما عامة وإدارة الصندوق وموارده.
ــأ  ــه ينش ــارة إىل أن ــرشوع إش ــام امل ــواد وأحك ــن م وتتضم
ــدوق مكافحة  ــى "صن ــدوق يسم ــذا القانون صن ــب ه بموج
ــة ذات استقالل مايل  ــة اعتباري ــع بشخصي ــان" يتمت الرسط
ــاء  إنش ــرب  ويعت ــة  الصح ــر  وزي إلرشاف  ــع  ويخض وإداري 
ــة يف مكافحة  ــود الحكوم ــة ودعما لجه ــذا الصندوق إضاف ه
ــا من مسؤوليتها تجاه  ــان وليس بديال عنها وال يعفيه الرسط
ــوزارة املالية من  ــان وال يعفي الحكومة ممثلة ب ــرىض الرسط م
ــة الرسطان ويكون املركز  ــد املوازنات والدعم ملراكز مكافح رص
ــة العاصمة ويجوز له إنشاء فروع يف  الرئييس للصندوق أمان

املحافظات.
ــة تتسم بالثبات  ــدوق إىل إيجاد موارد مالي ويهدف الصن
ــه  ــة من ــان والوقاي ــة الرسط ــق مكافح ــة لتحقي واالستمراري
ــز واملشاريع والربامج املتعلقة  واإلسهام يف إنشاء ودعم املراك
ــة ملكافحة  ــاً لإلسرتاتيجية الوطني ــان طبق ــة الرسط بمكافح

ــزة  ــات واألجه ــة واملستلزم ــري األدوي ــم وتوف ــان ودع الرسط
ــة الرسطان يف  ــة لتشخيص ومعالج ــة الالزم ــدات الطبي واملع
ــات  ــاث والدراس ــج واألبح ــل الربام ــة وتموي ــز الحكومي املراك
ــة املتعلقة بمكافحة الرسطان وفقاً لإلمكانيات املتاحة  العلمي

للصندوق. 
ــة يف دعم برامج تدريب  ــا يهدف الصندوق إىل املساهم كم
ــان واإلسهام يف  ــة الرسط ــوادر العاملة يف مكافح ــل الك وتأهي
ــة وعالج  ــل ملكافح ــي الشام ــي املرجع ــز الوطن ــاء املرك إنش

الرسطان وإقامه مراكز فرعية له يف املحافظات.
ــل  الوسائ ــع  جمي ــري  توف ــىل  ع ــدوق  الصن ــل  يعم ــا  كم
ــة وكذا توفري التغذية والسكن  التشخيصية والعالجية الالزم
ــن الكادر  ــالج بما يمك ــرتة التشخيص والع ــالل ف للمرىض خ
ــاع  انقط ــة دون  ــط العالجي ــال الخط ــن استكم ــي م الصح

ويضمن حصول مريض الرسطان عىل أفضل النتائج.
ــه لبقية مواد وأحكام مرشوع  وسيواصل املجلس مناقشت

قانون إنشاء صندوق مكافحة الرسطان يف جلسة قادمة.
ــراض محرضه  ــل جلسته باستع ــس قد استه ــان املجل وك
ــل أعماله صباح يوم السبت  السابق املوافقة عليه، وسيواص

بمشيئة الله تعاىل.
ــد  ــور فه ــة الدكت ــار وزارة الصح ــة مستش ــرض الجلس ح
ــان  ــة الرسط ــي ملكافح ــز الوطن ــر املرك ــل ومدي ــني الفض حس
ــي لعالج األورام  ــف النابهي ومدير املركز الوطن ــور عفي الدكت
ــد للمركز الوطني لعالج  ــور عيل األشول واملدير املساع الدكت
ــس رابطة  ــالن ونائب رئي ــد شم ــد أحم ــور أحم األورام الدكت
ــان ونائب رئيس  ــد شعب ــد نارص محم ــرىض الرسطان محم م

رابطة مرىض الرسطان إيهاب عيل فضل املاوري.
ــة  ــة الربملاني ــدت اللجن ــان عق ــال اللج ــد أعم ــىل صعي ع
ــؤون  والش ــن  واألم ــاع  الدف ــة  لجن ــن  م ــة  املشكل ــة  املشرتك
ــدل واألوقاف ولجنة تقنني  ــة والقانونية ولجنة الع الدستوري
أحكام الرشيعة اإلسالمية اجتماعاً موسعاً لها برئاسة أحمد 

محمد الخوالني.
ــي  ــب الحكوم ــن الجان ــرضه م ــذي ح ــاع ال ــرس االجتم ك
ــادي ونائب مدير الشؤون  ــل وزارة العدل القايض سعد ه وكي
ــرشيف،  ــن ال ــد عبدالرحم ــة العمي ــوزارة الداخلي ــة ب القانوني

ملناقشة مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب.
ــي كل فعل  ــل اإلرهاب ــرشوع القانون، العم ــرب م ــث اعت حي
مقصود من أفعال العنف أو التهديد به أو الرتويع، يقع تنفيذاً 
ملرشوع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إىل اإلخالل بالنظام 
العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه أو مصالحه للخطر أو 
إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو 

حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر.
كما اعترب املرشوع العمل اإلرهابي إلحاق الرضر بالبيئة أو 
ــا أو إالرضار باالتصاالت  ــوارد الطبيعية أو اإلستيالء عليه امل
ــة أو املنظمات  ــة الدبلوماسية والقنصلي ــم املعلوماتي أو النظ
ــن ممارسة كل أو بعض أوجه   ــات اإلقليمية والدولية م والهيئ
ــار حكومة أو  ــني فيها أو إجب ــداء عىل العامل ــا واإلعت نشاطه

منظمة دولية أو إقليمية عىل القيام بأي عمل غري مرشوع.
ــص الطبيعي  ــي هو الشخ ــرشوع إىل أن اإلرهاب ــار امل وأش
ــة مبارشة أو غري مبارشة  ــذي يرتكب فعال إرهابيا بأي وسيل ال

أو يحرض عليه أو يرشع أو يشرتك فيه.
ــذا املرشوع يف  ــة مناقشتها له ــل اللجنة املشرتك وستواص

اجتماع قادم.

النواب يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطانالنواب يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان

أخباروتقارير

صنعاء / سبأ
ــد القائد  ــرى السنوية للشهي ــم أمس الذك ــة والتعلي ــت وزارة الرتبي أحي

السيد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
ــة والتعليم  ــاد وزير الرتبي ــالء الوزارة اش ــي حرضها وك ــة الت ويف الفعالي
ــة أخالقه املقرونة  ــب الشهيد القائد ودماث ــى بدرالدين الحوثي بمناق يحي
ــق يف زمن  ــدل وإقرار الح ــوار طلبا للع ــرب االغ ــه وجلده يف س ــه وقوت بدرايت

الخنوع واالستكانة.
ــد القائد وجهاده لنرصة الحق  ــرض يف ملحة رسيعة نضال الشهي واستع
ورفضه لقوى الرش والتكرب والطغيان ، مسلطا الضوء عىل النهج الذي سار 
ــا منه لفضح االعيب قوى  ــه الشهيد القائد وحرصه عىل تحقيقه سعي علي

الهيمنة واالستعمار وتصحيح مسار األمة .
ــار الوزير الحوثي إىل أهمية التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وهو ما  وأش
حرص عليه الشهيد القائد يف مسريته القرآنية وفق منهاج املرسلني واألئمة 
ــىل خطاه يف كفاحه  ــم علينا مواصلة السري ع ــني األمر الذي يحت والصالح

ونضاله ضد قوى الظلم واالستكبار. 
ــي إىل مفهوم الرتبية  ــث القايض حمود االهنوم ــن جانبه، تطرق الباح م
ــا إىل الثقافات واملفاهيم  ــه يف تربية األمة ، الفت ــدى الشهيد القائد ودروس ل
املغلوطة التي كانت تؤلم الشهيد ومنها تقديم الخنوع واالستسالم عىل انه 

حكمة يف ظل نضاله لتحقيق العزة والكرامة والشجاعة لألمة. 
ــاب املحبيش الحالة  ــو املجلس السيايس عبدالوه ــا استعرض عض فيم
ــي يف ظلها قام  ــوع والت ــط وفرقة وخن ــن تخب ــا األمة م ــت تعيشه ــي كان الت
ــة والعداء  ــة الصهيوامريكي ــد الهيمن ــادى بالوقوف ض ــد ون ــد القائ الشهي
التاريخي مع العدو الصهيوني الغاصب ملقدساتنا اإلسالمية وهي القضية 

الجوهرية لألمة.
ــودة للقرآن  ــد القائد املتمثل بالع ــك بمرشوع الشهي ــد أهمية التمس وأك
ــة للخروج من حالة  ــه وإحياء الشعور باملسؤولي ــم وتعزيز الثقة بالل الكري

الضياع والتيه الذي تتخبط فيها األمة.
ــا نظمت الوحدة الثقافية ألنصار الله بمحافظة املحويت أمس ندوة  كم

ثقافية الحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــد القائد حمل  ــدر أن الشهي ــن حي ــل ب ــظ فيص ــد املحاف ــدوة أك ويف الن
ــر أروع التضحيات  ــرس حياته من أجله وسط ــا وإسالمياً ك ــاً وطني مرشوع

وهو يدافع عنه.
ــع التدمريية لقوى  ــة املشاري ــد أدرك حقيق ــد القائ ــار إىل أن الشهي وأش

االستكبار لفرض الوصاية عىل األمة ونهب خرياتها فقاومها وتصدى لها.
ــن حياه  ــام الدروس م ــة استله ــدت أهمي ــات أك ــدوة كلم ــت يف الن وألقي
ــدي يف مواجهة  ــود والتح ــرب والكفاح والصم ــة بالص ــد املليئ ــد القائ الشهي

املرشوع الصهيوامريكي الهادف لتمزيق األمتني العربية واإلسالمية.
ــد عبد القادر املاخذي وعدد من قيادات  حرض الندوة مدير األمن العمي
ــات االجتماعية  ــة والشخصي ــب التنفيذي ــدراء املكات ــة وم ــة املحلي السلط

باملحافظة.
ــة صنعاء يف  ــدوة فكرية بجامع ــي أمس ن ــم معهد الشوكان ــك نظ إىل ذل
ــت عنوان "الشهيد  ــد حسني بدر الدين الحوثي تح ــرى استشهاد السي ذك

القائد قرين القرآن".
ــي إىل أن إحياء  ــاف صالح الخوالن ــل وزارة األوق ــت وكي ــاح لف ويف االفتت
ــذي أطلقه الشهيد القائد بات يردد يف جميع  ــذه الذكرى يأتي والشعار ال ه

املحافل واملناسبات.
وقال "إن الشهيد أطلق هذا الشعار كرصخة يف وجه االستكبار األمريكي 
ــس األمريكي بوش االبن عند انهيار برجي التجارة  ــرا بما قاله الرئي "..  مذك

بأن تلك حرب مقدسة.
ــان موقفا ضد بوش وقال  ــف الشهيد حسني بدر الدين ك ــاف " موق وأض
ــىل رأس قوى  ــا دمت ع ــن ضدك م ــي نح ــس األمريك ــت للرئي ــك الوق يف ذل

االستكبار".
ــذه الذكرى  ــي محمد غالب إحياء ه ــد معهد الشوكان ــدوره اعترب عمي ب
ــال " إن الشهيد حسني بدر  ــد القائد لألمة .. وق ــا قدمه الشهي ــارا مل استشع
ــار يف زمن االنبطاح  ــدق باألمة، فصدح بالشع ــن استشعر الخطر املح الدي

حني كادت األمة تفقد هويتها بفعل االستكبار األمريكي".

ــرشف يف الوحدة األكاديمية  ــدوة ورقتي عمل لكل من امل ــت يف الن وعرض
دكتور عبد الله الخالد واألستاذ يف كلية الرشيعة والقانون بالجامعة دكتور 

أمني القريش.
ــع الوعي، وتساءل  ــرشوع القرآني يف رف ــان إىل أهمية امل ــت الورقت وتطرق
ــدوان.. واعتربا التحرك  ــرب الورقتني عن ماهية الحل يف ظل الع املتحدثان ع

باتجاه املرشوع القرآني هو الحل واملخرج.
وعددت الورقتان الفئات املتباينة مواقفها من العدوان بما فيها الصامتة 
ــة ضد العدوان  ــق الصحيح للمقاوم ــة السائرة يف الطري ــرى االيجابي واألخ

وآلته الحربية الظاملة.
ــة للشهيد  ــة يف الذكرى السنوي ــاء أمس فعالي ــت بصنع ــك، أقيم إىل  ذل
ــة بجامعة صنعاء  ــا الوحدة األكاديمي ــن الحوثي، نظمته ــني بدر الدي حس
ــاون مع دائرة التعليم الجامعي تحت شعار " الشهيد القائد أحيا أمة  بالتع

."
ويف الفعالية التي شارك فيها رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد دغار 
ــني واملهتمني .. أشار وزير العدل  ــة من األكاديميني واملفكرين والباحث ونخب
ــد عقبات إىل أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد الذي حذر  أحم

من الخطر واملؤامرات التي تحاك ضد األمة والشعب اليمني.
ــوى االستكبار  ــة ق ــد يف مواجه ــرشوع الشهي ــن م ــح م ــرض مالم واستع
ــة الظلم والتضحية والفداء واإلباء واالستبسال ووصوًال إىل تخريج  ومقارع
ــل قادر عىل مواجهة أعتى آلة حرب شنها العدوان السعودي األمريكي  جي

عىل اليمن .
وتطرق الوزير عقبات إىل الرؤية اإلسترشافية للشهيد القائد يف مخطط 
أمريكا الستهداف املنطقة والتحرك املبكر ملواجهة هذا املرشوع واستعراض 
اللحظات التي مر بها الشهيد يف مراحل حياته وقدرته عىل تشخيص واقع 

األمة.
ــي  ــه الشام ــور عبدالل ــة الدكت ــرة األكاديمي ــؤول الدائ ــار مس ــا أش فيم
ــن القيم  ــض م ــار بع ــد الستحض ــد القائ ــرى الشهي ــاء ذك ــة إحي إىل أهمي
ــه االسترشافية يف أبعاد ومؤامرات  ــي التي جاء بها واستعراض رؤيت واملعان

ومخططات العدوان األمريكي الصهيوني عىل اليمن .
ــح أن الشهيد القائد ركز عىل أهمية كشف العدو الحقيقي وأدواته  وأوض
ــى السبل ويف مقدمتها الرصخة يف وجه الظاملني  يف املنطقة ومجابهته بشت

واملستكربين والدعوة ملقاطعة البضائع األمريكية والصهيونية.
ــا عطاء الشهيد وبذله  ــدد من الكلمات استعرضت يف مجمله وألقيت ع
وتضحيته يف نرش العلم والجهاد يف سبيل الله ومقاومة الطغاة واملستكربين 
ــرآن الكريم الذي تحدث عن  ــزام بالدستور اإللهي الق ــدة أهمية االلت .. مؤك

كل مفاهيم الحياة وحقوق اإلنسان وتبيني طرق الخري والرش.
ــدة  للرجال يف جبهات  ــت الكلمات إىل رضورة تقديم الدعم واملسان ودع

العزة والكرامة والرشف دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.
ــة ثقافية إحياء  ــار أمس فعالي ــت بمحافظة ذم ــة أخرى، أقيم ومن جه
لذكرى الشهيد القائد نظمتها الوحدتني االجتماعية والرتبوية ألنصار الله 

باملحافظة.
ــة محسن هارون ومحمود  ــالل الفعالية التي حرضها وكالء املحافظ وخ
ــني املقديش،  ــظ محمد حس ــرزاق استعرض املحاف ــد عبدال ــني ومحم الجب
ــوى االستكبار  ــد يف مقارعة ق ــال للشهيد القائ ــن محطات النض ــب م جوان

وإفشال مخططاتها.
ــني بدر الدين الحوثي كرس حياته من  ــار إىل أن الشهيد القائد حس وأش

أجل مرشوعه املستمد من ثقافة القرآن للنهوض بواقع األمة.
ــد أدرك حقيقة  ــارت إىل أن الشهيد القائ ــت يف الفعالية كلمات أش وألقي
ــوى االستكبار العاملي الساعية لفرض الوصاية عىل  املشاريع التدمريية لق

األمة ونهب خياراتها.
حرض الفعالية مدير أمن املحافظة العميد عيل صالح الحربي وعدد من 

قيادات السلطة املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية.
كما أقامت وزارة الداخلية أمس فعالية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية 
ــة التي  ــي . ويف الفعالي ــن الحوث ــني  بدر الدي ــد حس ــد السي ــد القائ للشهي
ــاوري ، ونائبه اللواء  ــن عبد الحكيم   امل ــر الداخلية اللواء الرك ــا وزي حرضه
ــى العميد محمد محمد اآلنيس مدير عام  ــن عبد الحكيم الخيواني ألق الرك

ــوزارة الداخلية  ــوي والعالقات ب التوجيه املعن
ــي وزارة الداخلية  ــا أن منتسب ــذه املناسبة أكد فيه ــوزارة به ــة قيادة ال كلم
ماضون عىل الطريق التي رسم معاملها الشهيد القائد ، يؤدون واجباتهم يف 
ــل الرشور والجرائم ، باذلني قصارى جهودهم يف سبيل  حماية الوطن من ك
تحقيق األمن و االستقرار ، بوعي وعقيدة أمنية قائمة ومسرتشدة بالثقافة 
القرآنية التي تحدد لهم السلوك الذي يجب ان يتبعه رجل األمن يف تعامله 
ــي أصبح يعلم أهميتها وأثرها عىل واقع  ــع املواطن من موقع املسؤولية الت م

األمة ومستقبلها  .
و قال العميد محمد اآلنيس يف كلمة وزارة الداخلية   : إن االحتفاء بهذه 
ــل العليا التي  ــاوي  واحتفاء بالقيم واملث ــاء بالنور السم ــرى هو احتف الذك
ــه )  إلرسائها .  ــدر الدين  (رضوان الله علي ــد القائد حسني ب ــد الشهي جاه
ــي قدم ألجلها  ــاد والحرية والكرامة الت ــق والعدل والرش ــو احتفاء بالح وه
ــر معامله ، و طريقاً  ــي ، لريسم لألمة درباً ال تندث ــه الطاهر الزك ــا بدم وتوجه

للحق ال تغلق أبوابه .
ــن الحوثي يف  ــد القائد حسني بدر الدي ــد جاء الشهي ــاف قائال : لق وأض
ــادئ ، وتخاذلوا الناس  ــوان وانقرضت فيها املب ــة ساد فيها الذل واله مرحل
ــد القائد للحق  ــني ، فأوفد الشهي ــت الطواغيت واملجرم ــواروا خلف أردي وت
ــق الحق ، وهيهات أن ينطفئ  ــة ال زال وهجها يمتد لييضء لألمة طري شعل

نور الله (( والله متم نوره ولو كره الكافرون )) .
ــز  بهذه  ــد السالم املمي ــا الشاعر عب ــدة شعرية ألقاه ــت قصي ــا ألقي كم
ــد وتتحدث عن سريته ومسريته  ــة تتحدث عن مناقب الشهيد القائ املناسب

يف الدعوة والجهاد.
ــام الفعالية كرمت وزارة الداخلية املجاهد عيل حسني بدر الدين  ويف خت

الحوثي نجل الشهيد القائد .
حرض الفعالية . اللواء إبراهيم املؤيد مفتش عام وزارة الداخلية ، واللواء 
ــن رزق الجويف وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة ، واللواء عيل  الرك
ــد األمن املركزي  ــوارد البرشية و املالية ، وقائ ــي وكيل قطاع امل ــم الصيف سال
ــاء املصالح ومدراء عموم الوزارة وعدد كبري من ضباط  ووكالء الوزارة ورؤس

وزارة الداخلية.
ــرى السنوية للشهيد  ــران أمس فعالية بالذك ــا نظمت بمحافظة عم كم

القائد حسني بن بدر الدين الحوثي.
ــل جعمان  ــران الدكتور فيص ــظ عم ــا محاف ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــي ورئيس  ــد عبدالله العربج ــة العمي ــر أمن املحافظ ــال مدي ــم بأعم والقائ
ــم القبيل جربان مرفق والعالمة طه املتوكل ومحمد املاخذي،  مجلس التالح
ــة تجلت يف املرشوع القرآني  ــارت كلمات إىل أن الشهيد القائد حمل رؤي أش

الذي تميز بقدرته عىل مواجهة الباطل.
ــي  ــام معان ــة الستله ــد فرص ــة للشهي ــرى السنوي ــت أن الذك وأوضح
ــة قوى االستكبار.. مستعرضة ما يتعرض له اليمن من  التضحية يف مواجه
ــا جبني اإلنسانية يف ظل  ــه من جرائم وانتهاكات يندى له ــدوان وما ارتكب ع

صمت دويل مخجل.
تخللت الفعالية قصائد شعرية معربة عن مكانة الشهيد وما قدمه لألمة 

من مرشوع تنويري حضاري يسهم يف عزتها ورفعتها.
حرض الفعالية عدد مدراء املكاتب التنفيذية ووجهاء وأعيان املحافظة.
ــة بالذكرى  ــس فعالي ــاء أم ــاف بمحافظة صنع ــب األوق ــم مكت ــا نظ كم

السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــة إىل دور الشهيد القائد  ــة أشار املحافظ حنني محمد قطين ويف الفعالي
ــه .. الفتا إىل أن الشهيد  ــىل مصلحة الوطن والحفاظ عىل وحدت وحرصه ع

القائد أطلق رصخة الحق والعزة يف مواجهة قوى االستكبار والطغيان.
ــان للذل واالستكانة والخنوع، ولكن تعززت لدى  وقال" لم يعد هناك مك
ــاد ثورة عىل  ــا إىل أن الشهيد  ق ــة ".. الفت ــزة والكرام ــة والع ــني الحري اليمني

الثقافة املغلوطة وودع الحياة بعد أن وضع اللبنات القوية لبناء األمة.
ــم يف رفد  ــع بمسؤولياته ــالع الجمي ــاء أهمية اضط ــظ صنع ــد محاف وأك

جبهات الرشف والبطولة بالرجال والعتاد .
ــة العدوان  ــاف يف مواجه ــم واالصطف ــىل رضورة تعزيز التالح ــدد ع وش

وإفشال مخططاته والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
فيما أشار وكيل وزارة األوقاف لقطاع التوجيه واإلرشاد العزي راجح إىل 

ــن العزة والكرامة لألمة .. الفتا إىل أن  ــث عن الشهيد، هو حديث ع أن الحدي
ــاظ عىل وحدة األمة وعزتها وانتصارها  الشهيد القائد أوجد مرشوعا للحف

عىل أعدائها .
ــة عبدالباسط  ــب اإلرشايف ألنصار الله باملحافظ ــوه رئيس املكت ــدوره ن ب
الهادي بما تحىل به الشهيد القائد من معاني اإلنسانية والشجاعة.. الفتا 

إىل دور الشهيد يف مقارعة قوى االستكبار والطغيان.
ــة جوانب  ــي يف كلمة الفعالي ــد الشام ــرض الدكتور أحم ــني استع يف ح
ــن شجاعة وخدمة  ــا إىل ما كان يتمتع به م ــاة الشهيد القائد .. الفت ــن حي م

املستضعفني.
ــيل الشيخ  ــس التالحم القب ــا رئيس مجل ــي حرضه ــة الت ــل الفعالي تخل
ــف الله رسام ووكالء املحافظة وقيادات السلطة املحلية ومدراء املكاتب  ضي

التنفيذية واملشائخ واألعيان قصيدة شعرية للشاعر عبدالسالم املتميز.
كما أقام مجلس التالحم القبيل بمحافظة الحديدة أمس األربعاء، ندوة 
ــة ومؤسس ملرشوع  ــد عنوان لقضية عادل ــوان " الشهيد القائ ــة بعن سياسي
ــة الذكرى السنوية  ــة الرتبية بجامعة الحديدة  بمناسب ــم " بقاعة كلي عظي

للشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله علية .
ــة واإلعالم  ــؤون الثقاف ــل املحافظة لش ــي حرضها وكي ــة الت ويف الفعالي
والوكيل املساعظ مجدي الحسني والقايض عيل شايم املرشف االجتماعي 
ــدل رئيس  ــور محمد أحمد االه ــد والدكت ــور حزام األس ــة والدكت باملحافظ
جامعة الحديدة  وعدد من مدراء عموم املكاتب التنفيذية واعضاء السلطه 
ــات االجتماعية  ــان والشخصي ــخ واألعي ــة واملشائ ــادات أمني ــة وقي املحلي

باملحافظة .
ــه ومنهاجه  ــد و معالم رويت ــرية الشهيد القائ ــراض مس ــث تم استع حي
للقرآن الكريم ومرشوعه القرآني الذي يعترب املخرج الوحيد لالمة بعد حالة 

من االنحطاط والذل التي تعيشة االن األمة اإلسالمية 
ــم إيمانا  ــرشوع قرآني عظي ــد يف تبنيه مل ــرية الشهيد القائ ــني س موضح
ــل الوحيد لعزة وكرامة األمة العربية  ــه أن ثقافة القرآن الكريم هي السبي من

واإلسالمية وهي املخرج لقضاياها مهما تعاظمت عليها املحن
ــرات واالناشيد والكلمات استعرضت مقتطفات  تخللها العديد من الفق
ــي بخطورة املرشوع األمريكي  ــن حياة الشهيد القائد ودعوته يف خلق وع م

الصهيوني عىل حياة األمة ومعتقداتها.
ــر إحتالل وغزو اليمن  ــذر منه الشهيد القائد من خط ــارت إىل ما ح وأش
ــا ملموسا من خالل تحالف العدوان السعودي  ــا يراه الجميع اليوم واقع وم

األمريكي الذي يشن عدوانا ويفرض حصارا عىل الشعب اليمني.
ــد وتدشني  ــد القائ ــى الشهي ــىل خط ــيض ع ــات رضورة امل ــدت الكلم وأك

مرشوعه ملناهضة أعداء الدين واألمة والخطر األمريكي الصهيوني.
ــيل باملحافظة  ــس التالحم القب ــت جامعة الحديدة ومجل ــك نظم إىل ذل

أمس ندوة يف الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــار وكيل املحافظة  ــا عدد من السياسيني، أش ــدوة التي شارك فيه يف الن
ــذه الذكرى والوطن  ــد قرش، إىل حلول ه ــة واإلعالم عيل احم ــون الثقاف لشئ

تعرض للعام الثالث لعدوان وحصار غاشم.
ــب من حياة الشهيد القائد .. مؤكدا أنه كان عنوانا  واستعرض قرش جان

لكل القضايا الوطنية العادلة.
ــي ورئيس  ــدي الحسن ــل املحافظة مج ــا وكي ــي حرضه ــدوة الت ويف الن
ــايس النصار الله  ــد االهدل أشار عضو املكتب السي ــة الحديدة محم جامع
ــد مدافعا  ــا الشهيد القائ ــي قام به ــة الت ــد، إىل األدوار الجهادي ــزام األس ح

ومحافظا عىل األمة اليمنية.
ــيل الشايم، إىل  ــيل باملحافظة ع ــس التالحم القب ــا أشار عضو مجل فيم

النهج والتوجه الذي رسمه الشهيد القائد لنرصة الشعب .
ــد عزالدين  ــة السلفي محم ــم والتنمي ــزب السل ــرض الندوة عضو ح ح
ــدوان محمد أمني  ــزاب املناهضة للع ــة لتكتل األح ــة التنفيذي ــو الهيئ وعض
ــارف  ــزاب ع ــل األح ــايس بتكت ــل السي ــدة التأهي ــول وح ــريي ومسئ الحم

العامري.

تحت شعار "قرين القرآن":تحت شعار "قرين القرآن":

ــهيد القائد  ــنوية للش ــرى الس ــاء الذك ــة إلحي ــات متنوع ــهيد القائد فعالي ــنوية للش ــرى الس ــاء الذك ــة إلحي ــات متنوع فعالي

ــظ إب عبدالواحد صالح ، أمس ،   التقى محاف
عدداً من مشايخ وأعيان مديرية املشنة بإب.

ــز  ــل تعزي ــة سب ــاء مناقش ــالل اللق ــرت خ وج
ــزة األمنية يف  ــم جهود األجه ــع يف دع دور املجتم
ــة ومواجهة  ــن والسكينة العام ــاظ عىل األم الحف

األعمال الخارجة عن النظام والقانون .
ــة  أهمي ــالح  ص ــظ  املحاف ــدد  ش ــاء  اللق ويف 
يف  ــة  الوطني ــة  للمسؤولي ــع  الجمي ــار  استشع
ــة يف  ــن واملساهم ــات الوط ــىل مكتسب ــاظ ع الحف
ــام بواجباتها  ــن القي ــات الدولة م ــني مؤسس تمك

تجاه مواطنيها .
ــرض عىل الجميع  ــد أن األوضاع الراهنة تف وأك
ــت الفرصة عىل  ــة وتفوي ــة العام ــاة املصلح مراع

ــوىض خدمة لألعداء  ــني بالوطن إثارة الف املرتبص
والحاقدين عىل محافظة إب.

ــات قيادة املحافظة  ــت إىل أن من أهم أولوي ولف
ــود  ــز جه ــوف وتعزي ــد الصف ــىل توحي ــل ع العم
ــة  العدال ــس  أس ــس  وتكري ــدوان  الع ــة  مواجه
ــاء والتنمية وامتثال  ــاواة والتوجه نحو البن واملس

الجميع للنظام والقانون .
ــود التي  ــارضون الجه ــن الح ــن جانبهم ثم م
ــة املحلية لحل وتحاوز كافة  تبذلها قيادة السلط
ــرق القانونية واملرضية،  القضايا املجتمعية بالط
ــل من يعمل  ــأ واحداً ضد ك ــن وقوفهم صف مؤكدي
ــارة الفنت  ــف وإث ــق الص ــن وش ــة األم ــىل زعزع ع

باملحافظة.

محافظ إب يؤكد على دور المجتمع في محافظ إب يؤكد على دور المجتمع في 
الحفاظ على األمن واالستقرارالحفاظ على األمن واالستقرار
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ــات باهتمام  ــة العليا لالنتخاب ــس اللجن ــد أشاد رئي وق
الرئيس الصماد باستمرار دور ومهام اللجنة.

ــة القايض  ــؤون القانوني ــاع الش ــس قط ــا أشار رئي فيم
محمد أحمد القايض إىل إعداد رؤية بالجلوس مع الجهات 

ذات العالقة لالرتقاء بعمل اللجنة وتفعيلها.
ــد املنعم  ــالم القايض عب ــار رئيس قطاع اإلع ــدوره أش ب
ــة  ــة نتيج اللجن ــه  ــي تواج الت ــات  ــي إىل الصعوب اإلريان
ــة واحدة من  ــىل مساف ــاد ووقوفها ع ــدأ الحي ــا مب اتخاذه

الجميع.
ــاء أمني عام اللجنة العليا لالنتخابات إلهام  حرض اللق
محمد عبد الوهاب ومدير مكتب رئيس اللجنة فهد مغلس.

مصرع 11 مرتزقًا
ــدد من مرتزقة  ــدر عسكري مرصع وإصابة ع وأكد مص
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــت للجي ــوم مباغ ــدوان يف هج الع

استهدف مواقعهم بمنطقة الهيجة بمديرية املصلوب.
ــة الجيش واللجان الشعبية أمس  إىل ذلك دكت مدفعي
ــة العدوان  ــي ومرتزق ــش السودان ــة الجي ــات مرتزق تجمع

شمال صحراء ميدي.

ــف املدفعي  ـــ (سبأ) أن القص ــدر عسكري ل ــد مص وأك
ــش  والجي ــة  املرتزق ــوف  صف يف  ــارشة  مب ــات  إصاب ــق  حق

السوداني وعتادهم العسكري.
كما دمر الجيش واللجان الشعبية أمس آلية عسكرية 

محملة باملرتزقة يف وادي ملح بجبهة نهم.
ــد مصدر عسكري استهداف آلية للمرتزقة يف وادي  وأك

ملح  بصاروخ موجه ومرصع من كان عىل متنها.
14 شهيدا وجريحا

ــودي أمس  ــدوان األمريكي السع ــريان الع ــن ط ــا ش كم
سلسلة غارات عىل محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان شن 
13 غارة عىل مديريتي حرض وميدي.

ضغوط متزايدة
ــة يوجوف أن  ــه مؤسس ــرأي أجرت ــر استطالع لل وأظه
ــدون أن يعلق ماكرون  ــيس يري ــة من الشعب الفرن 75 باملئ

صادرات السالح للسعودية.
ــد  العه ويل  ــع  م ــي  صحف ــر  مؤتم يف  ــرون  ماك ــم  وزع
ــرصاع يف اليمن  ــان "منذ بدء ال ــودي محمد بن سلم السع

ــم بحث  ــة حيث يت ــددة للغاي ــى عملية مح ــا تتبن وفرنس
ــىل حدة  ــل حالة ع ــري ك ــاد العسك ــات العت ــع مبيع جمي
ــون الدويل  ــس احرتام القان ــاس معايري قوية تعك وعىل أس

اإلنساني والخطر من إلحاق أي أذى بالسكان املدنيني".
وقال محاميان إن جماعة حقوقية يمنية أقامت دعوى 
ــا تتهمه  ــه لفرنس ــالل زيارت ــد السعودي خ ــد ويل العه ض

بالتواطؤ يف التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية يف اليمن.
ــم ويل العهد  ــا املدنيني، زع ــل عن الضحاي ــا سئ وعندم
ــد االشتباك  ــل عىل تحديث قواع ــودي إن بالده تعم السع
ــوف املدنيني لكنه  ــة بها لتجنب أي خسائر يف صف الخاص
ــاف أن "العمليات العسكرية عىل مدار التاريخ شهدت  أض

أخطاء أيا كان البلد الذي وقعت فيه".
اللقاء املشرتك

ودعا كل القوى السياسية العربية واإلسالمية املقاومة 
ــام بواجبها يف إدانة ما يتعرض له الشعب السوري  إىل القي
ــدف روح املقاومة وصمود  ــرات استعمارية تسته ــن مؤام م
ــن الحرية  ــة الدفاع ع ــوري يف معرك ــي الس ــش العرب الجي

والسيادة واالستقالل.


