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اختتام برنامج حماية الطفل اختتام برنامج حماية الطفل 

تعز/سبا
ــز أمس، ضم  ــش لقاء بمحافظة تع ناق
املحافظ عبده الجندي ، ورئيس املحكمة 
ــي  ــد الجهالن ــايض احم ــتئنافية الق االس
ــايض  الق ــتئناف  االس ــة  نياب ــس  ورئي
ــز دور األجهزة  ــبل تعزي ــوي، س ــيل عل ع

القضائية باملحافظة .
ــاء  ــور رؤس ــاء بحض اللق ــتعرض  واس
 ، ــة  النياب ووكالء  ــة  االبتدائي ــم  املحاك
ــام وأعمال  ــي تعرتض مه ــات الت الصعوب

املحاكم والنيابات .

ــة ودور القضاء يف  ــد املحافظ أهمي وأك
ــة ، وحماية مصالح  ــيخ أركان العدال ترس
ــات، ،  ــوق والحري ــون الحق ــع وص املجتم
ــة  ــة ملتزم ــلطة املحلي ــريا إىل أن الس مش
بتنفيذ كافة القرارات واألوامر القضائية .

ــتمر  ــيق املس ــت إىل رضورة التنس ولف
ــة والقضائية للتغلب  ــزة األمني بني األجه
ــة ومعالجة أوضاع  عىل التحديات الراهن

السجناء .
ــز العميد  ــن تع ــاء مدير ام ــرض اللق ح

منصور امليايس .

محافظ تعز يؤكد على دور القضاء محافظ تعز يؤكد على دور القضاء 
في ترسيخ العدالةفي ترسيخ العدالة

الثورة/ مصطفى املنترص
ــة  ــاء للتنمي ــة  الفيح ــذ منظم تنف
ــان  رمض ــهر  ش ــالل  خ ــة  االجتماعي
ــلة الغذائية  املبارك مرشوع توزيع الس
إىل  ــة  واملحتاج ــرية  الفق األرس  ــىل  ع
ــاريع  املش ــن  م ــدد  ع ــذ  تنفي ــب  جان

التنموية.
ــت   ــورة" أوضح ــح لـ"الث ويف ترصي
أن  ــرة  النوي ــوال  ن ــة   املنظم ــة  رئيس
ــتهدف  ــة يس ــلة الغذائي ــرشوع الس م

1000أرسة من األرس الفقرية واألكرث احتياجا يف العاصمة 
صنعاء، كمرحلة أوىل خالل شهر رمضان املبارك.

ــرية إىل أن مرشوع السالل الغذاء يتزامن مع تنفيذ  مش
ــور ترضرت  ــم وتأهيل طرقات وجس ــة مرشوع ترمي املنظم
جراء غارات طريان العدوان، إىل جانب تنفيذ مرشوع حفر 
ــار مياه الرشب بعزلتي بني الذواد وردمان بمديرية بني  آب

ــة والذي توقف  ــوام محافظة حج الع
منذ عام 2000م.

ووفقا لرئيسة منظمة الفيحاء فإن 
ــم املعونات  ــىل تقدي ــة تعمل ع املنظم
ــرىض الكولريا  ــة مل ــعافات الالزم واإلس
ــيش يف محافظة  ــي حش ــة بن بمديري
صنعاء، يف إطار مشاريعها وبرامجها 
ــة  ــا املؤسس ــي تتبناه ــانية الت اإلنس
ــات  ــح والفئ ــتهدف الرشائ ــي تس والت

املستحقة.
ــاريعها  مش يف  ــة  املنظم ــعى  وتس
ــي  الت ــني  ــاة املواطن ــن معان ــف م التخفي ــا إىل  وبرامجه
ــىل اليمن ألكرث من 3  ــراء العدوان والحصار ع ــت ج تفاقم
ــق أهدافها  ــعى املنظمة إىل تحقي ــوام متتالية، كما تس أع
ــالمة املهنية  ــة والصحة والس ــانية الخاصة بالبيئ اإلنس
ــة ونرش الوعي البيئي  ــؤولية االجتماعي وتعزيز مبدأ املس

والثقافة السليمة  لدى كافة العاملني يف مجال البيئة.

"منظمة الفيحاء" توزع "منظمة الفيحاء" توزع ١٠٠٠١٠٠٠ سلة غذائية وتنفذ مشاريع تنموية سلة غذائية وتنفذ مشاريع تنموية

إب/سبأ
ــظ إب عبدالواحد صالح  دعا محاف
ــني  والحقوقي ــطني  والناش ــني  اإلعالمي
يف  ــود  الجه ــد  توحي إىل  ــة  باملحافظ
ــم  ته ــي  الت ــة  العام ــا  القضاي ــاول  تن

الحياة املعيشية للمواطنني وأمن 
وسالمة أبناء املحافظة.

ــالح يف  ــظ ص ــث املحاف وح
ــد أمس  ــع عق ــاع موس اجتم
وكالء  ــن  م ــدد  ع ــور  بحض
ــب  املكات ــدراء  وم ــة  املحافظ
التنفيذية املعنية واإلعالميني 
ــطني والحقوقيني عىل  والناش
ــرار وراء القضايا  ــدم االنج ع
ــية التي تهتم باإلثارة  الهامش
ــن  بأم ــني  املرتبص ــدم  وتخ

واستقرار املحافظة.
وأهاب بكافة أبناء املجتمع 
توجهاتهم  ــف  بمختل ــيل  املح
ــية عىل  ــم السياس وإنتماءاته
ــا  ــؤوي م ــي ت ــلمية إب الت س
ــازح من  ــون ن ــن ملي ــارب م يق
ــراء  ج ــات  املحافظ ــف  مختل
ــعودية  الس ــادة  بقي ــدوان  الع

منذ أكرث من ثالثة أعوام .
ــظ إب الجميع  كما دعا محاف

ــؤولية وقول كلمة الحق  إىل تحمل املس
ــة توزيع  ــىل مراقبة آلي ــة، والعمل ع ــا كانت مؤمل مهم
مادة الغاز ومدى االلتزام باألسعار لكشف املخالفات 

ــتماع إىل  ــدال من االس ــدت ب إن وج
ــائعات التي قد تكون يف معظم  الش

األحيان مغرضة .
ــل املحافظة  ــن جهته أرجع وكي م
ــباب أزمة الغاز  ــاوى أس قاسم املس
ــة إىل  ــهدها املحافظ ــي تش الت
ــىل  ع ــول  الحص ــة  صعوب
للمحافظة  ــررة  املق الكمية 
ــة  الكمي أن  ــا  موضح  ..
ــل إىل املحافظة  التي تص
ــه  وأن ــرض  بالغ ــي  تف ال 
ــال  ح ــا  توزيعه ــم  يت
ــة  لخط ــا  وفق ــا  وصوله
ــن  م ــة  مرفوع ــع  توزي
ــات وعقال  ــدراء املديري م

الحارات.
ــر فرع  ــا أوضح مدي فيم
رشكة الغاز بإب عبدالتواب 
ــرار ثالث  ــه تم إق ــايض أن الق
الغاز  ــادة  ــع م ــات لتوزي آلي
ــا  بم ــان  ــهر رمض ــالل ش خ
ــذه املادة  ــري ه ــهم يف توف يس

وتخفيف معاناة املواطنني.
ــرق  تط ــم  جانبه ــن  م
ــطون  والناش ــون  اإلعالمي
ــم إىل العديد  ــالل مداخالته خ
ــم املحافظة يف  ــن القضايا التي ته م
ــانية والخدمية  ــف القطاعات واملجاالت اإلنس مختل

والتنموية .

بحث القضايا المتصلة بمادة الغاز بإببحث القضايا المتصلة بمادة الغاز بإب

صنعاء / سبأ
ــؤون  ــة الفنية لإلغاثة والش ــت اللجن ناقش
ــة  ــس برئاس ــة أم ــة العاصم ــانية بأمان اإلنس
ــون املبارش  ــة الع ــع جمعي ــب، م ــود النقي حم
ــاريع املوسمية واإلغاثية  ممثلة بمنسقة املش
ــاريع  للمش ــيق  التنس ــة  آلي ــزي،  الع ــدى  ن

اإلنسانية واإلغاثية بأمانة العاصمة.
كما جرت يف اللقاء بحضور أعضاء اللجنة 
ــدس  املهن ــط  التخطي ــب  مكت ــر  مدي ــة  الفني
ــؤون  ــر مكتب الش ــنحاني ومدي ــه الس عبدالل
ــش والقائم بأعمال  ــة مجيب الفات االجتماعي
ــارة  ــارش س ــون املب ــة الع ــب جمعي ــر مكت مدي
ــة الرتتيبات بشأن املساعدات  بازرعة، مناقش
ــرضرة واألكرث  ــانية للنازحني واألرس املت اإلنس
ــتقدمها  ــات بأمانة العاصمة التي س احتياج

العون املبارش خالل شهر رمضان املبارك.
ــؤون االجتماعية  ــة الش ــس لجن ــن رئي وثم
ــود جمعية العون  ــة حمود النقيب جه باألمان
ــانية  ــطة إنس ــه من أنش ــوم ب ــا تق ــارش وم املب
للفقراء والنازحني واملستحقني األكرث احتياجاً 

يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات.
ــمية  ــاريع املوس ــقة املش ــدت منس فيما أك

ــيتم توزيع  ــون أنه س ــة الع ــة بجمعي واإلغاثي
ــان  ــهر رمض ــالل ش ــة خ ــلة غذائي 10 آالف س
ــد  األش ــراء  والفق ــن  واملترضري ــني  للنازح
ــة إىل جانب مرشوع  ــا بأمانة العاصم احتياج

إفطار الصائم.
حرض اللقاء مقرر اللجنة الفنية محمد أبو 

عريج.
ــة أمس  ــة العاصم ــم بأمان ــد اختت ــذا وق ه
ــرشكاء يف  ــاء قدرات ال ــي لبن ــج التدريب الربنام
املساحات الصديقة لحماية الطفل بمديريات 
ــة  ــؤون االجتماعي ــب الش ــه مكت ــة نظم األمان
ــال  األطف ــة  حماي ــة  مؤسس ــع  م ــاون  بالتع

والشباب بدعم من منظمة اليونيسف.
ــؤون  ــة الش ــس لجن ــد رئي ــام أك ويف االختت
ــة حمود  ــة العاصم ــيل أمان ــة بمح االجتماعي
ــى  ــذي يعن ــج ال ــة الربنام ــىل أهمي ــب ع النقي
ــىل حقوقهم يف التعليم  ــال للحصول ع باألطف

والصحة والتأهيل والتدريب.
ــواء لألطفال  ــار إىل رضورة تهيئة األج وأش
ــار  وآث ــانية  اإلنس ــاة  املعان ــن  م ــم  وإخراجه
ــؤون  الش ــب  مكت ــود  جه ــاً  مثمن  .. ــدوان  الع
االجتماعية باألمانة ومؤسسة حماية األطفال 

وكل من ساهم يف تنفيذ الربنامج.
ــاركني إىل عكس ما تلقوه  ودعا النقيب املش
ــن خربات ومهارات يف الواقع العميل من أجل  م

تأهيل وحماية األطفال.
ــؤون  الش ــب  مكت ــر  مدي ــح  أوض ــدوره  ب
أن  ــش،  الفات ــب  مجي ــة  باألمان ــة  االجتماعي
ــه الثانية  ــتهدف يف مرحلت ــج الذي اس الربنام
25 مشاركاً ومشاركة من منظمات ومؤسسات 
ــة  ــدى ثماني ــىل م ــدف ع ــي ه ــع املدن املجتم
ــع األطفال  ــارات التعامل م ــابهم مه أيام إكس
ــن أرسهم وذويهم  ــتضعفني واملنفصلني ع املس

يف مديريات أمانة العاصمة.
ــاركني  للمش ــون  يك أن  رضورة  ــىل  ع ــد  وأك
ــتهداف املدربني  ــل يتم تنفيذها الس خطة عم

واألطفال يف املساحات الصديقة لألطفال.
ــي ألقتها  ــاركني الت ــارت كلمة املش فيما أش
ــاهم يف  ــج س الربنام أن  إىل  ــدي  الحمي ــا  ماري
ــة  ــال حماي ــاركني يف مج ــدرات املش ــز ق تعزي
الطفل إىل جانب تعزيز العالقات بني منظمات 

ومؤسسات املجتمع املدني.
ــاركني  املش ــم  تكري ــم  ت ــام  االختت ويف 

بالشهادات التقديرية.

ـــع  ـــاري ـــش ـــم ــــة تـــنـــســـيـــق ال ــــي ـــة آل ـــش ـــاق ـــن ـــع م ـــاري ـــش ـــم ــــة تـــنـــســـيـــق ال ــــي ـــة آل ـــش ـــاق ـــن م
اإلغـــاثـــيـــة واإلنــســانــيــة بــأمــانــة الــعــاصــمــةاإلغـــاثـــيـــة واإلنــســانــيــة بــأمــانــة الــعــاصــمــة

صور من مشاهد وزعها االعالم الحربي لمناورة وتخرج دفعة عسكرية من القوات الخاصة تحمل اسم "يد الحمى"صور من مشاهد وزعها االعالم الحربي لمناورة وتخرج دفعة عسكرية من القوات الخاصة تحمل اسم "يد الحمى"

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــعودي يعرتف بمرصع  إعالم العدو الس
ثالثة من جنوده يف جبهات ما وراء الحدود

األسماء:
ــند  • العريف/ عبدالله عواد عايش س

االيداء العنزي
ــاري  الجب ــيل  ع ــد  محم ــب/  الرقي  •

االسلمي
ــربان أحمد  ــب/ حمد بن ج • وكيل رقي

الجعفري
جيزان

• إحباط محاولة تسلل ملرتزقة الجيش 
ــع قبالة جبل  ــد املواق ــىل أح ــعودي ع الس

قيس
ــش  ــوف الجي ــى يف صف ــىل وجرح • قت
ــعودي واملرتزقة إثر دك تجمعاتهم يف  الس
ملحمة وقلة الشخف ومعريضة باملدفعية
ــعودية  س ــكرية  عس ــة  جراف ــري  تدم  •

بصاروخ موجه يف املحروق
ــدك  ي ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــعوديني ومرتزقتهم  ــات للجنود الس تجمع

يف بوابة املوسم وخلف منفذ الطوال
نجران

• تدمري دبابة بصاروخ موجه يف الطلعة 
ومرصع من كان عىل متنها

ــة الجيش  ــص 3 عنارص من مرتزق • قن
السعودي غرب موقع السديس

السبت 2018/5/12         

تعز
ــة أربعة  ــرشة مرتزقة وإصاب • مرصع ع
بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة 

الساحل الغربي
ميدي

ــتهدف تجمعات ملرتزقة  • املدفعية تس
ــعودي وتعطب آليتني شمال  الجيش الس

صحراء ميدي
الجوف

ــايف  ــرصع املرتزق/ طارق عيل الش • م
بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة 

خب والشعف

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
• العدوان يقصف بأكرث من 90 صاروخاً 
ــن مديرية رازح  ــق متفرقة م ــة مناط وقذيف

الحدودية
ــرأة بحروق  ــرتاق منزل وإصابة ام • اح
ــي عىل  ــي واملدفع ــف الصاروخ ــر القص إث

مديرية رازح
ــاء مديرية  ــن من أبن ــهاد مواط • استش
ــعودي يف  ــريان حرس الحدود الس رازح بن

مديرية منبه الحدودية
ــىل منطقة  ــدوان ع ــريان الع ــارة لط • غ

عكوان يف مديرية الصفراء
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس • ط

يشن غارة عىل منطقة مران
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
ــة بمديرية  ــىل منطقة الحجل ــي ع األمريك

رازح الحدودية
ــعودي  ــف صاروخي ومدفعي س • قص
ــة منبه  ــن مديري ــة م ــق متفرق ــىل مناط ع

الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
ــركان بمديرية  ــة ب ــىل منطق ــعودي ع الس

رازح الحدودية
ــعودي األمريكي  ــريان العدوان الس • ط
يشن غارة ثانية عىل منطقة مران بمديرية 

حيدان
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس • ط
ــة األزهور وغارة  ــن 6 غارات عىل منطق يش

عىل منطقة بني معني برازح
ــعودي  ــف صاروخي ومدفعي س • قص
عىل منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
السعودي عىل منطقة بني معاذ بمديرية 

سحار
الحديدة

ــريان العدوان  ــارة لط ــهداء إثر غ • 3 ش
استهدفت مزرعة بمديرية الجراحي

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
ــاحل بمديرية  ــي عىل منطقة الس األمريك

الدريهمي
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •

األمريكي عىل مديرية اللحية
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
ــة  التابع ــة  الرش ــرة  جزي ــىل  ع ــي  األمريك

ملديرية الصليف
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــارات لط • 7 غ
ــاح بمديرية  ــة الج ــعودي عىل منطق الس

بيت الفقية
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــان لط • غارت
ــىس  عي رأس  ــة  منطق ــىل  ع ــعودي  الس

بمديرية الصليف
حجة

ــدوان األمريكي  ــريان الع ــارات لط • 8 غ
السعودي عىل مديريتي حرض وميدي

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

مجلس القضاء يدين جرائم تحالف العدوان بحق السلطة القضائيةمجلس القضاء يدين جرائم تحالف العدوان بحق السلطة القضائية
ــىل، جرائم تحالف  ــس القضاء األع أدان مجل
ــة  املدني ــآت  واملنش ــني  املدني ــق  بح ــدوان  الع
ــتهداف  ــة وأخرها جريمة اس ــح الخدمي واملصال
ــدة للمرة  ــة صع ــة رازح يف محافظ ــى محكم مبن

الثالثة، والذي نتج عنه تدمريها بالكامل.
ــبأ)  ــادر عن املجلس تلقت (س ــد بيان ص وأك
نسخة منه، أن جرائم تحالف العدوان السعودي 
ــكل الترشيعات  ــي الصهيوني، انتهاك ل األمريك

والقوانني واألنظمة واألعراف البرشية.
ــم العدوان وما  ــار إىل أن اعتداءات وجرائ وأش
ــان املدنية  ــتهداف ممنهج لألعي ــكله من اس تش
ــا للقانون الدويل  ــتهدافها يمثل خرق ــرم اس املج

اإلنساني والرشعية الدولية وقراراتها.
ــدوان الوحيش  ــام األوىل للع ــذ األي ــال" من وق
ــن القضاء  ــل تحالف العدوان م ــىل اليمن جع ع
ــاً لجرائمه  ــم هدف ــه ومنازله ــآته وموظفي ومنش
ــقوط العرشات من  ــج عنها س ــررة والتي نت املتك
ــري أكرث من  ــى، وقصف وتدم ــا والجرح الضحاي
ــا  آخره كان  ــة  قضائي ــأة  ومنش ــة  محكم  (40)

محكمة رازح بصعدة الجمعة املاضية".
ــذه الجرائم  ــاء به ــس القض ــدد مجل ــا ن وفيم
ــلطة  ــاة واملوظفني يف الس ــاء والقض ــق القض بح
ــتنكاره  القضائية بمختلف أجهزتها، عرب عن اس
ــم  الجرائ ــذه  ه إزاء  ــدويل  ال ــت  للصم ــديد  الش
ــن وتراثه  ــان يف اليم ــاكات لحقوق اإلنس واالنته
التاريخي العريق، والتي تحرم استهدافه جميع 
ويف  ــة  الدولي ــني  والقوان ــات  والترشيع ــق  املواثي
ــف األوىل والثانية  ــة اتفاقيتا الهاي وجني املقدم

وبروتوكوالتها امللحقة.
ــدة  املتح ــم  األم  ، ــاء  القض ــس  مجل ــا  ودع
ــة  والحقوقي ــانية  اإلنس ــة  الدولي ــات  واملنظم
ــاعة ما  ــة بش ــن ملعرف ــارة اليم ــة إىل زي والقانوني
ــادة وجرائم ضد  ــم إب ــدوان من جرائ ــه الع يرتكب

اإلنسانية.
ــم الحر إىل  ــات العال ــا أنظمة وحكوم ــا دع كم
ــام بدورها إليقاف هذه الحرب العدوانية وما  القي

يرتكبه العدوان من جرائم بشعة يف اليمن.
ــاء األعىل،  ــة هنأ مجلس القض ــن جهه ثاني م

ــاط  ــية ممثلة باألخ مهدي املش القيادة السياس
ــع  وجمي ــىل،  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
منتسبي وأعضاء السلطة القضائية وكافة أبناء 

الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان.
ــس  أم ــه  اجتماع ــاء يف  القض ــس  ــر مجل وأق
ــد يحيى  ــس القايض أحم ــس املجل ــة رئي برئاس
ــة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  املتوكل ، الالئح
ــات  ــتيعاب املالحظ ــد اس ــنة 2010م بع ( 7) لس

الواردة عليها.
ــىل  األع ــاء  القض ــس  مجل أدان  ــك  ذل إىل 
ــلطة القضائية  ــة التحتية للس ــتهداف البني اس
ــدوان  ــل دول الع ــن قب ــكنهم م ــبيها وس ومنتس
ــى  مبن ــا  ــارات وآخره واإلم ــعودية  الس ــادة  بقي
ــدة،  صع ــة  بمحافظ ــة  االبتدائي رازح  ــة  محكم
ــا املجتمع الدويل  ــريه للمرة الثالثة .. مطالب وتدم
ــنها  بالقيام بواجباته إزاء حرب اإلبادة التي يش

تحالف الرش والطغيان عىل الوطن.
ــه  ــرض اجتماع ــتعرض مح ــس اس وكان املجل
السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديالت عليه.
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إب/سبأ
ــظ إب عبدالواحد صالح  دعا محاف
ــني  والحقوقي ــطني  والناش ــني  عالمي
يف  ــود  الجه ــد  توحي إىل  ــة  ملحافظ
ــم  ته ــي  الت ــة  العام ــا  القضاي ــاول 

حياة املعيشية للمواطنني وأمن 
ي

سالمة أبناء املحافظة.
ــالح يف  ــظ ص ــث املحاف وح
ــد أمس  ــع عق ــاع موس جتم
يف ح
وكالء  ــن  م ــدد  ع ــور  حض
ــب  املكات ــدراء  وم ــة  حافظ
نفيذية املعنية واإلعالميني 
ــطني والحقوقيني عىل  ناش
ــرار وراء القضايا  ـدم االنج
ــية التي تهتم باإلثارة  هامش
ــن  بأم ــني  املرتبص ــدم  خ

إل م إلي
ستقرار املحافظة.

وأهاب بكافة أبناء املجتمع 
توجهاتهم  ــف  بمختل ــيل  ح
ــية عىل  ــم السياس نتماءاته
ــا  ــؤوي م ــي ت ــلمية إب الت
ــازح من  ــون ن ــن ملي ــارب م
ــراء  ج ــات  املحافظ ــف  ختل
ــعودية  الس ــادة  بقي ــدوان  ع

ذ أكرث من ثالثة أعوام .
ــظ إب الجميع  كما دعا محاف

ــتماع إىل ــدال من االس ــدت ب إن وج
ــائعات التي قد تكون يف معظم الش

األحيان مغرضة .
ي

ــل املحافظة ــن جهته أرجع وكي م
ــباب أزمة الغاز ــاوى أس قاسم املس

عع
ــة إىل ــهدها املحافظ ــي تش الت
ــىل ع ــول  الحص ــة  صعوب
للمحافظة ــررة  املق الكمية 
ــة الكمي أن  ــا  موضح  ..
ــل إىل املحافظة التي تص
ــه وأن ــرض  بالغ ــي  تف ال 

إ ي
ــال ح ــا  توزيعه ــم  يت
ــة لخط ــا  وفق ــا  وصوله
ــن م ــة  مرفوع ــع  توزي
ــات وعقال ــدراء املديري م

الحارات.
ــر فرع ــا أوضح مدي فيم
رشكة الغاز بإب عبدالتواب
ــرار ثالث ــه تم إق ــايض أن الق

إ
الغاز ــادة  ــع م ــات لتوزي آلي

م يض
ــا ــان بم ــهر رمض ــالل ش خ
ــذه املادة ــري ه ــهم يف توف يس
وتخفيف معاناة املواطنني.

ــرق تط ــم  جانبه ــن  م
ــطون والناش ــون  اإلعالمي
ــم إىل العديد ــالل مداخالته خ

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
طريان العدوان

ــي زورقاً ألحد  ــعودي األمريك ــتهدف طريان العدوان الس واس
الصيادين يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ــبأ) أن طريان العدوان  ــح مصدر محيل باملحافظة لـ(س وأوض
شن غارة عىل زورق قبالة ميناء الحيمة بمديرية التحتيا.

فلسطني تستعد
وهو ما قد يؤدى إىل تصعيد األمور وحدوث اشتباكات عنيفة 

بني الفلسطينيني وقوات الجيش اإلرسائييل.
وقد نرشت قيادتا الجيش والرشطة اإلرسائيليتان قوات معززة 
ــدن، كما تم نرش  ــدود ونقاط االحتكاك وداخل امل ــىل امتداد الح ع

عدة ألوية عسكرية يف محيط قطاع غزة وىف الضفة الغربية.
ــة كبرية أن  ــادر أمني ــث اإلرسائييل، عن مص ــة الب ــت هيئ ونقل
ــاس بحدودها، عىل حد  إرسائيل لن تتهاون مع أى محاولة للمس

قولهم.
ــن اندالع  ــة، عن قلقها م ــة إرسائيلي ــت جهات أمني ــد أعرب وق
ــث نقلت  ــريات العودة، حي ــرات ومس ــالل مظاه ــف خ ــال عن أعم
ــارز يف القيادة  ــدر ب ــن مص ــة، ع ــس" اإلرسائيلي ــة "هاآرت صحيف
الجنوبية بجيش االحتالل، قوله، إن الجيش اإلرسائييل يتوقع أن 
ــة، أكرث عنفا من تلك  ــون املظاهرات يوم االثنني، قبل يوم النكب تك
ــابيع األخرية، ألنها تتزامن مع  التي جرت عىل حدود غزة يف األس

نقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل القدس.
ــوم  ــة، الي ــراره للمواجه ــيل، اضط ــش اإلرسائي ــع الجي ويتوق
االثنني، يف 17 نقطة يف غزة، باإلضافة إىل مظاهرات عنيفة متوقعة 

يف الضفة الغربية.
ــب الصحيفة العربية، من  ــا يتخوف جيش االحتالل، حس كم
ــرش 11 كتيبة عىل  ــة، وقام بن ــرات يف القدس الرشقي ــدالع مظاه ان
ــز القوات يف الضفة  ــيتم تعزي ــياج مع قطاع غزة، كما س طول الس

الغربية بشكل كبري.
ــب املصدر العسكري اإلرسائييل الكبري، فان من وجهة  وبحس
ــرات بمثابة اختبار  ــتكون املظاه ــر حركة "حماس" يف غزة، س نظ
ــدرة الحركة  ــيتم فحص ق ــبوع املقبل، س ــة، كما أنه يف األس للحرك
ــات أكرب من أى وقت  ــز املتظاهرين عىل الوصول بكمي ــىل تحفي ع

مىض، ومحاولة إصابة الجنود اإلرسائيليني.
ــلل جماعي إىل  ــىش الجيش اإلرسائييل من عمليات تس ويخ
إرسائيل، ومحاوالت اختطاف جنود وإلقاء قنابل يدوية وعبوات 

ناسفة، ويستعد الجيش ملشاركة 100 ألف متظاهر غدا.
ــاني  ــكري اإلرسائييل، فان الوضع اإلنس ووفقا للمصدر العس
ــض جدا، وتأمل  ــتوى منخف ــزة وصورة حماس وصال إىل مس يف غ
ــش اإلرسائييل، ومع  ــو الجي ــاط املدنيني نح ــاس توجيه إحب حم
ــن الوضع  ذلك، تعتقد األجهزة األمنية بتل أبيب أنه إذا لم يتحس

يف قطاع غزة، فسوف يتم توجيه اإلحباط إىل حماس.
ارتفاع صارخ

ــتهدفت املكتب الرئاّيس  بما يف ذلك الرضبات الجوّية التي اس
ــادئ الحيطة والتمييز  ــكوَك حيال احرتام مب يف صنعاء، تثري الش

والتناسب التي ينّص عليها القانون اإلنسانّي الدوّيل.
ــب األمم  ــي جمعها مكت ــات الت ــإن املعلوم ــان ف ــب البي وحس
ــان تشري إىل أّن الغارة األوىل رضبت املكتب  املّتحدة لحقوق اإلنس
ــّكان كما ُرضِب  ــع يف منطقة تكتّظ بالس ــارشًة، وهو يق ــاّيس مب الرئ
ــه مرّة ثانية بعد مرور سبع دقائق عىل الرضبة األوىل،  املبنى نفس
ــعفني  ــّبب يف وقوع املزيد من اإلصابات يف صفوف أّول املس ما تس

الذين هرعوا إىل املكان.
ــف  التحال ــا  ــي نفذه الت ــة  الجوي ــارة  الغ ــان إىل  البي ــت  ولف
ــا أدى إىل مقتل  ــة م ــود يف محافظة حّج ــة وق ــتهدفت محّط واس

وجرح العرشات.
ــو 2018م، وّثق مكتبنا  ــارس 2015 و10 ماي ــاف" بني 26 م وأض
ــتة آالف و385 قتيًال وعرشة  ــاً و432 مدنياً منهم س ــقوط 16 ألف س
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــات الجوّي ــة الرضب ــاً، نتيج آالف و47 جريح

التحالف بقيادة السعودّية".
ــة األطراف إىل  ــامي كاف ــم املفوض الس ــت املتحدثة باس ودع

احرتام القانون اإلنسانّي الدوّيل.


