
0202 أخباروتقارير

ذمار/سبأ
ــظ ذمار محمد  اطلع محاف
ــس عىل  ــديش أم ــني املق حس
ــات الصحية  ــتوى الخدم مس
ــة  بمنطق ــي  الصح ــز  املرك يف 
حورور مديرية ميفعة عنس.

ــديش  املق ــظ  املحاف ــد  وأك
ــة  أهمي ــىل  ع ــارة  الزي ــالل  خ
ــتوى الخدمات  ــاء بمس االرتق

ــة  األدوي ــري  وتوف ــة  املقدم
ــة لتلبية  ــتلزمات الطبي واملس
ــتفيدين من  ــات املس احتياج

خدمات املركز.
ــكادر  ال ــود  بجه ــاد  وأش
ــم  رغ ــز  املرك يف  ــي  الصح
ــي يمر  ــة الت ــروف الصعب الظ
ــتمرار  ــراء اس ــن ج ــا الوط به
ــار .. الفتا إىل  العدوان والحص

ــي  ــاع الصح ــود القط أن صم
ــود  صم ــن  ع ــة  أهمي ــل  يق ال 

املرابطني يف الجبهات.
ــه محافظ ذمار مكتب  ووج
ــري  بتوف ــة  باملحافظ ــة  الصح
ــات املركز من األدوية  احتياج
ــا  بم ــزات  والتجهي ــاث  واألث
ــه من أداء دوره يف خدمة  يمكن
املواطنني وتخفيف معاناتهم.

ــيايس  ــس الس ــو املجل ــع عض اطل
ــر  ووزي ــي  النعيم ــد  محم ــىل  األع
ــدس لطف الجرموزي  الكهرباء املهن
ــود محمد عباد  ــني العاصمة حم وأم
ــري العمل يف عدد من مشاريع  عىل س
ــوارع  ــف الش ــلفتة ورص ــر وس تطوي

الرئيسية بأمانة العاصمة.
ــيايس  الس ــو  عض ــد  تفق ــث  حي
ــوي وعباد،  ــىل النعيمي والجرم األع
ــري العمل الجاري يف تقاطع شارع  س
ــارع الدائري ويف جولة  ــاط مع ش الرب
ــارع الزراعة والذي  ــيتي مارت بش س
ــة  العام ــغال  األش ــرشوع  م ــذه  ينف

باألمانة.
ــاعد  ــل املس ــن الوكي ــتمعوا م واس
ــاريع  ــاع املش ــة لقط ــة العاصم بأمان
ــم  عبدالكري ــدس  املهن ــغال  واألش
الحوثي، إىل رشح حول نسبة اإلنجاز 
ــت نحو 90 %  ــرشوع والتي بلغ يف امل

ــا للمواصفات  ــل وفق ــري العم وكذا س
واملقاييس املعتمدة واملحددة.

ــىل  األع ــيايس  الس ــو  عض ــث  وح
ــة  العاصم ــني  وأم ــي  النعيم ــد  محم
ــذة عىل  ــة املنف ــاد، الرشك ــود عب حم
ــتكمال بقية األعمال باملرشوع مع  اس
ــودة العمل ورسعة  ــاة الدقة وج مراع
ــدد بما يكفل  ــا يف املوعد املح إنجازه
ــري أمام املواطنني  ــهيل حركة الس تس

للتخفيف من االزدحام املروري.
ــادة  قي ــود  جه ــي  النعيم ــن  وثم
ــالل الفرتة املاضية  أمانة العاصمة خ
ــات  الخدم ــني  وتحس ــر  تطوي يف 
ــات  مديري ــف  مختل يف  ــني  للمواطن
ــدد من  ــذ ع ــب تنفي ــة إىل جان األمان
يف  ــة  والحيوي ــة  الخدمي ــاريع  املش
ــغال  ــف الجوانب وأبرزها األش مختل
ــفلتة وإنارة الشوارع  والرتميمات وس

الرئيسية وغريها.

المقدشي يوجه بتوفير احتياجات المركز الصحي بحورور ميفعة عنسالمقدشي يوجه بتوفير احتياجات المركز الصحي بحورور ميفعة عنس

إب/سبأ
ــة وكيل  ــاع بمحافظة إب أمس برئاس ــش اجتم ناق
ــيد والتعبئة  املحافظة عيل النوعة، آلية تعزيز التحش
ــات  ــد الجبه ــياني لرف ــفال والس ــي ذي الس بمديريت

بالرجال والعتاد ملواجهة العدوان.
ــلطة املحلية  ــادة الس ــذي ضم قي ــاع ال ويف االجتم
ــائخ  ومش ــة  باملحافظ ــة  والتعبئ ــيد  التحش ــة  ولجن
ووجهاء مديريتي ذي السفال والسياني، أشاد وكيل 
ــياني  ــفال والس ــدور أبناء ووجهاء ذي الس النوعة ب
ــني يف مختلف  ــة للمرابط ــيري قافل ــي توجت بتس والت

الجبهات.
ــار إىل الدور الذي يضطلع بها الجميع يف رفد  وأش

ــة أبنائه  ــن الوطن وكرام ــال للذود ع ــات بالرج الجبه
ومواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ــاد عضو اللجنة القايض عبدالفتاح غالب  فيما أش
بتفاعل مشائخ ووجهاء وأبناء ذي السفال والسياني 

يف رفد الجبهات بالرجال ملواجهة العدوان ومرتزقته.
ــة مع  ــيد والتعبئ ــة التحش ــت لجن ــك ناقش إىل ذل
مشائخ ووجاهات املديريات الرشقية "بعدان، الشعر، 

السربة " مستوى التحشيد للجبهات.
ــايض غالب,  ــة والق ــل النوع ــد الوكي ــاء أك ويف اللق
ــال  ــم يف مواجهة العدوان وإفش ــة تعزيز التالح أهمي
ــىل التفاعل  ــع ع ــا الجمي ــة، وحث ــه التآمري مخططات

إلنجاح حملة التحشيد .

جهود  لتعزيز التحشيد والتعبئة بذي السفال والسياني بإب جهود  لتعزيز التحشيد والتعبئة بذي السفال والسياني بإب 

صنعاء/سبأ
ــة  والطاق ــاء  الكهرب ــر  وزي ــد  تفق
ــس  أم ــوزي  الجرم ــف  لط ــدس  املهن
ــدوان  ــى الع ــن جرح ــدد م ــوال ع أح
ــفيي  ــعودي األمريكي يف مستش الس
ــورة  والث ــي  التعليم ــوري  الجمه

بالعاصمة صنعاء.
ــوزي  ــر الجرم ــع الوزي ــث اطل حي
ــن أصيبوا  ــوال الجرحى الذي عىل أح
ــة  رئاس ــب  مكت ــىل  ع ــني  الغارت ــر  إث
ــات  الخدم ــتوى  ومس ــة،  الجمهوري

املقدمة لهم يف املستشفيني.
ــفاء  ــن تمنياته لهم بالش وأعرب ع
العاجل .. مؤكدا أن جريمة استهداف 
ــة بحي التحرير املكتظ  مكتب الرئاس
ــن  ــم ل ــن الجرائ ــا م ــكان وغريه بالس

تسقط بالتقادم.
ــل  كام ــدوان  الع دول  ــل  وحم
ــاكات والجرائم  ــؤولية إزاء اإلنته املس

التي ترتكب بحق الشعب اليمني.
ــم  األم ــوزي  الجرم ــر  الوزي ــا  ودع
ــع الدويل،  ــدة وهيئاتها واملجتم املتح
ــا  م إزاء  ــؤولية  باملس ــالع  االضط إىل 
يتعرض له الشعب اليمني من عدوان 
ــنوات  ــرث من ثالث س ــار منذ أك وحص
ــراف واملواثيق  ــافر لألع ــاك س يف إنته

والقانون اإلنساني الدويل.
ــن امتنانهم  ــرب الجرحى ع فيما ع
ــتهدف  ــذه الزيارة .. مؤكدين أن اس له
ــريه من  ــة وغ ــب الرئاس ــدوان ملكت الع
ــن  ع ــم  يثنيه ــن  ل ــة  العام ــآت  املنش
ــام  والقي ــود  الصم يف  ــتمرار  االس

بواجبهم بما يخدم املصلحة العامة.

ـــى الــــعــــدوان  ـــرح ــد ج ــق ــف ــت ـــى الــــعــــدوان وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء ي ـــرح ــد ج ــق ــف ــت وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء ي
ــــورة ــــث ـــوري وال ـــه ـــم ـــج ــي ال ــي ــف ــش ــت ــس ــم ــــورةب ــــث ـــوري وال ـــه ـــم ـــج ــي ال ــي ــف ــش ــت ــس ــم ب

النعيمي والجرموزي وعباد يطلعون على سير النعيمي والجرموزي وعباد يطلعون على سير 
العمل بسفلتة الشوارع بأمانة العاصمةالعمل بسفلتة الشوارع بأمانة العاصمة

الثورة/ أحمد زيدان
ــبت لجنة متخصصة يف استقبال  تبدأ اليوم الس
ــل  الدخ ــدودي  ومح ــني  والنازح ــهداء  الش أرس 
للحصول عىل خدمات طبية بأسعار مخفضة يف 18 

مستشفى وملدة ثمانية عرش يوماً بأمانة العاصمة.
ــر التنفيذي التحاد  ــم الهاميل، املدي وقال إبراهي
ــورة" أن الخدمات  ــح لـ"الث ــفيات، يف ترصي املستش
يف  ــتتم  س ــفى  مستش  18 ــا  تقدمه ــي  الت ــة  الطبي
ــة  مقدم ــات  تخفيض ــن  ع ــارة  عب األول  ــارين:  مس
للجمهور العام ويف مقدمتهم محدودو الدخل سواًء 

يف املعاينات أو الفحوصات والعمليات وغريها.
ــه تجميع  ــي فيتم في ــار الثان ــا املس ــاف: أم وأض
ــن تقديم  ــي يمك ــاالت الت ــة بالح ــات الخاص البيان
خدمات طبية مجانية لها ودراسة تلك البيانات من 
ــكلة من قبل االتحاد  قبل اللجنة الطبية العليا املش
ــق املعايري املعتمدة واألولوية والفرص املتاحة من  وف
ــفيات والجهات  املنح املجانية التي تقدمها املستش
املشاركة والراعية، بحيث يتم التوزيع لتلك املنح يف 

الفرتة الزمنية التي تعقب إعالن.

خدمات طبية ألسر الشهداء والنازحين خدمات طبية ألسر الشهداء والنازحين 
والمحتاجين في والمحتاجين في ١٨١٨ مستشفى باألمانة مستشفى باألمانة

صنعاء/ املحويت/ سبأ
ــتهداف العدوان  ــائر األولية الناتجة عن اس بلغت الخس
األمريكي السعودي للمعاهد الفنية والصناعية بمحافظة 
ــارات و 247  ــوام ثالثة ملي ــن ثالثة أع ــاء خالل أكرث م صنع

مليون ريال وفقا لتقرير لجنة حرص األرضار.
ــم الفني واملهني  ــر صادر عن مكتب التعلي وأوضح تقري
ــتهدف  ــف العدوان اس ــبأ) أن تحال ــه (س ــة تلقت باملحافظ
ــرث ترضرا  ــة جحانة األك ــي بمديري ــي الصناع ــد الفن املعه
بأكرث من 12 غارة أدت إىل تدمريه شبه كليا بتكلفة تقديرية 
إلعادة إنشائه وترميم مكوناته تصل إىل مليار و 187 مليوناً 

و 530 ألف ريال.
ــر معهد مناخة تدمريا  ــار التقرير إىل أن العدوان دم وأش
ــالب  الط ــكن  وس ــي  والتعليم اإلداري  ــى  املبن يف  ــا  جزئي
ــغ 766 مليوناً و  ــائه بمبل ــني قدرت تكلفة إعادة إنش واملعلم
ــريان العدوان يف تدمري صالة  ــبب ط 703 آالف ريال، كما تس
ــى التعليمي يف املعهد التقني  ــام ومبنى العميد واملبن الطع
ــدرت بمبلغ 570  ــائر ق ــاري بالحيمة الخارجية بخس التج

مليوناً و775 ألف ريال.
ــرض ألربع  ــي بمديرية همدان تع ــد التقن ــر أن املعه وذك
ــا وترضر الورش والهناجر  ــارات أدت إىل تدمري املبنى كلي غ

ــه 574 مليوناً و 666 ألف ريال  ــة تقديرية إلعادة بنائ بتكلف
ــي  ــد املهن ــتهدف املعه ــدوان اس ــريان الع ــا إىل أن ط .. الفت
ــد  ــري ورش املعه ــبب يف تدم ــر وتس ــي مط ــي يف بن الصناع
ــة تقديرية 148  ــى بتكلف ــزات املبن ــاث وتجهي ــالف األث وإت

مليوناً و107 آالف ريال.
ــائر األولية الناتجة  ــة املحويت بلغت الخس ويف محافظ
ــد  ــي للمعاه ــعودي األمريك ــدوان الس ــتهداف الع ــن اس ع

التقنية والفنية بمحافظة املحويت 334 مليون ريال .

ــب املهني  ــم الفني والتدري ــب التعلي ــح مدير مكت وأوض
ــبأ) أن العدوان  ــة الدكتور عبدامللك مزارق لـ (س باملحافظ
ــي يف مديرية الرجم،  ــد الفني والتقن ــتهدف مبنى املعه اس
ــد وتوقف  ــات املعه ــة يف محتوي ــة بالغ ــا أرضاراً مادي مخلف

الدراسة فيه.
وأشار إىل أن استمرار العدوان والحصار تسبب يف إيجاد 
ــره العدوان  ــم وإصالح ما دم ــة إلعادة ترمي ــات مادي صعوب

واستعادة الدراسة يف أقسام املعهد.
وبني الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان والحصار 
ــي واملهني  ــم الفن ــع التعلي ــىل وض ــة ع ــه الكارثي وتداعيات
ــات 443 طالبا،  ــن تفاقم معان ــببه ذلك م باملحافظة وما س
ــني والدورات  وعدم توفر اإلمكانات الفنية والغذائية للدارس

التطبيقية باملعهد التقني الزراعي يف الرجم والخبت.
ــي باملعاهد  ــتمرار التعليم الفن ــزارق اس ــد الدكتور م وأك
التقنية والفنية باملحافظة رغم الظروف الصعبة وتحديات 

املرحلة االستثنائية التي يشهدها الوطن.
ــة بإعادة  ــات الحقوقي ــع الدويل واملنظم ــب املجتم وطال
ــام  ــا النظ ــي يرتكبه الت ــم  ــا إزاء الجرائ ــر يف مواقفه النظ
ــآت التعليم الفني بهدف  السعودي يف اليمن وتدمريه ملنش

تعطيل التعليم فيها.

٣٫٥٨١٣٫٥٨١ مليار ريال خسائر استهداف العدوان للمعاهد الفنية بصنعاء والمحويت  مليار ريال خسائر استهداف العدوان للمعاهد الفنية بصنعاء والمحويت 

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــعودي يعرتف بمرصع  اعالم العدو الس
اثنني من جنوده يف جبهات ما وراء الحدود

األسماء:
• الرقيب/ حسن بن أحمد بن عبدالله 

عسريي
ــي  حبيب ــد  أحم ــن  حس ــب/  الرقي  •

عتودي
نجران

ــعبية  ــدو الجيش واللجان الش • مجاه
ــع للمرتزقة  ــرس زحف واس ــون من ك يتمكن

عىل موقع الطلعة 
ــة باملرتزقة بعبوة  ــار آلية محمل • انفج

ناسفة غرب السديس
ــدك  ي ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــة  الطلع ــع  مواق يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع

والقيادة والشبكة
ــرب  ــة غ ــن املرتزق ــارص م ــص 3 عن • قن

موقع السديس
• قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي 

يف صحراء البقع
عسري

ــزال 2 عىل تجمعات  • إطالق صاروخ زل
مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب
ــع مرتزقة  ــدك مواق ــي ي ــف مدفع • قص
ــذ علب ويف  ــعودي خلف منف الجيش الس

التباب السود وقلة حسن بالربوعة
• قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي 

قبالة منفذ علب
جيزان

• قصف مدفعي يدك تجمعات للجنود 
ــل ام بي يس  ــم يف جب ــعوديني والياته الس

والدحرة والخوبة
ــعوديني يف  ــات الجنود الس • دك تجمع

جبل قيس بقصف صاروخي ومدفعي

الخميس 2018/5/10         

ميدي
ــكرية  ــة تدمر آلية عس • وحدة الهندس
ــقة واحراق  ــوة ناس ــة بعب ــة باملرتزق محمل
ــدة  وح ــتهداف  باس ــكريتني  عس ــني  آليت

القناصة شمال صحراء ميدي
تعز

ــش  الجي ــريان  بن ــاً  مرتزق  11 ــرصع  م
ــاحل  الس ــة  جبه يف  ــعبية  الش ــان  واللج

االغربي.
البيضاء

مرصع كل من:
ــي  الرقاب ــح  صال ــالم  س  / ــزق  املرت  •

العريفي.
ــالم عبدالله هادي  • املرتزق / صالح س

العريفي.
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــريان الجي بن

جبهة ناطع

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــتهدف  ــعودي يس ــي س ــف مدفع • قص

مناطق متفرقة بمديرية الظاهر
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــريان الع • ط
ــة من  ــق متفرق ــىل مناط ــارات ع ــن 8 غ يش

مديرية باقم
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ • قص
ــه  ــة منب ــن مديري ــة م ــق متفرق ــىل مناط ع

الحدودية
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ • قص

عىل منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية
ــىل منطقة  ــريان العدوان ع ــان لط • غارت

املالحيظ يف مديرية الظاهر
ــدوان عىل منزل  ــريان الع ــارات لط • 3 غ

مواطن يف منطقة آل بيان بمديرية سحار
ــعودي  ــي ومدفعي س ــف صاروخ • قص
ــتهدف مناطق متفرقة من مديرية باقم  يس

الحدودية
صنعاء

ــىل  ــني ع ــا الغارت ــدد ضحاي ــاع ع • ارتف
ــهداء بينهم  منزل بمنطقة األزرقني إىل 6 ش
ــالن ورجل يف محل  ــه وطف رب األرسة وزجت

مجاور وانتشال 6 مصابني بينهم 3 أطفال
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  • غارت

السعودي عىل مقر النقل الثقيل
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  • غارت
السعودي عىل تبة التلفزيون وغارتان عىل 

املطار
نهم

ــة  وإصاب ــاء  نس  3 ــهاد  استش  •
ــدوان  ــني للع ــرة بغارت ــروح خط ــة بج رابع
ــتهدفتاهن يف مزرعة بقرية عيال محمد  اس

بمديرية نهم
ــارات  ـــ 3 غ ب ــر  ــدوان يدم الع ــريان  • ط
ــة بمديرية  ــاج يف منطقة ثوم ــاً للزج مصنع

نهم
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  • غارت

السعودي عىل مديرية نهم
الحديدة

ــة 3 آخرين  ــن وإصاب ــهاد مواط • استش
ــات العدوان يف  ــر انفجار قنبلة من مخلف إث
منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا

حجة
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــريان الع • ط
ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــارات  غ  9 ــن  يش

بمديريتي حرض وميدي
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

أسطورة الصمود في اليمن.. لهذه األسباب ال يمكن للسعودية االنتصارأسطورة الصمود في اليمن.. لهذه األسباب ال يمكن للسعودية االنتصار
   لقمان عبد الله   

ــىل اليمن  ــول العدوان ع ــم من دخ ــىل الرغ ع
ــعب اليمني عازماً عىل  ــه الرابع، ما زال الش عام
مواصلة الكفاح حتى نيل استقالله، مهما كّلفه 
ــنوات  ــر من تضحيات. ما يزيد عىل ثالث س األم
ــم تفلح يف  ــار والتجويع ل ــف والحص ــن القص م
ــالم.  ــم عىل االستس ــني وإجباره ــع اليمني تركي
ــبة  ــىل الصمود (وهي باملناس ــت القابلية ع ظّل
متصلة بعوامل جينية ومعنوية ومادية) السمة 
ــد، بل إن قبائل  ــهد يف هذا البل الغالبة عىل املش
ــتمرّت  اليمن ورشائحه االجتماعية املتنوعة اس

يف رفد الجبهات من دون خوف أو تردد.
ــعب اليمني هو  ــه الش ــا تعرّض ل ــد يكون م ق
ــرص الحديث،  ــعب يف الع ــىص ما تعرّض له ش أق
ــات الدولية،  ــر املنظم ــه تقاري ــا توحي ب ــق م وف
ــا قليلة هي  ــم املتحدة. إال أنه ــها األم وعىل رأس
ــل ما واجهه  ــعوب التي واجهت مث ــدول والش ال
ــذالن والتآمر  ــن الخ ــط أجواء م ــون، وس اليمني
ــة  ــد. يف كل جول ــب والبعي ــن القري ــة م والخيان
ــرج اليمنيون  ــرام، يخ ــوالت القتل واإلج ــن ج م
ــركام  ال ــني  ب ــن  م ــاة  الحي إىل  ــبيًال  س ــدوا  ليج
واألنقاض، رافعني شارة النرص والتحدي واألمل 
ــتقبل أفضل ال هيمنة فيه آلل سعود. وهم  بمس
ــون والتكتيكات  ــذا اإلرصار، وبامتالكهم الفن به
ــدة يف العالم  ــة جدي ــكرية، أضحوا مدرس العس

ومثاًال يحتذى عرب التاريخ.
ــباب الكامنة خلف  ــص األس ــو أردنا تلخي ول

ذلك الصمود األسطوري، لربز لدينا ما يأتي: 
ــوي  ــا تنط ــة بم ــة اليمني ــة القبلي 1 - الطبيع
ــا الكثري من القوة  ــادات وتقاليد فيه عليه من ع
ــّكل قرابة 85%  والصالبة، علماً بأن القبائل تش
ــروف دورها التاريخي يف  ــكان اليمن، ومع من س
تكوين السلطات ودعم الثورات ضد االستعمار. 
وهو دور برز يف هذه املواجهة أيضاً، حيث مثلت 

ــعبية عىل  ــس للجان الش ــد الرئي ــل الراف القبائ
جبهات القتال، جنباً إىل جنب الجيش. يضاف 
ــة يف  ــة الصعب ــة الجغرافي ــك أن الطبيع إىل ذل
ــال الوعرة واألرايض الجرداء،  اليمن، وكرثة الجب
ــوداً، ومعتاداً  ــان اليمني أصلب ع جعلت اإلنس
ــرياً يف  ــا تجّىل أخ ــذا م ــا، وه ــاب وتحّمله الصع
مواجهة العدوان، بل يمكن القول إن االستغالل 
املثمر للتضاريس يف التكتيكات العسكرية املرنة 
ــاً يف تطوير  ــّكل أساس ــتمرار ش ــددة باس واملتج
مستوى التحدي بني الجيش واللجان من جهة 

والغزاة وحلفائهم املحليني من جهة أخرى.

ــا األمة  ــى التفاعل مع قضاي ــون عل ــرص اليمني يح
رغم ظروفهم

ــة  ــي يف مواجه ــم الوطن ــدة والتالح 2 - الوح
ــة الدعاية  ــن محاول ــم م ــىل الرغ ــدوان، إذ ع الع

الخليجية صبغ «أنصار الله» والجيش اليمني 
ـــ بقبائلهم  ــني ـ ــة، إال أن اليمني ــة مذهبي بصبغ
ــه آلة  ــدوا يف وج ـــ توّح ــم ـ ــم ومذاهبه وأحزابه
ــم إال ما  ــتطع تفريقه ــف» التي لم تس «التحال
ــذا ما أظهرته التطورات يف املناطق التي  ندر. وه
ــاحل  ــيما عىل الس ــا مواجهات، ال س ــدور فيه ت
ــة يف القتال  ــرط قبائل تهام ــي، حيث تنخ الغرب
ــك محافظة تعز  ــب «أنصار الله»، وكذل إىل جان
التي ُتعّد أكرب تجمع للمذهب الشافعي، ويقاتل 
ــش واللجان، كما  ــا جنباً إىل جانب الجي أبناؤه
ــة للعدوان،  ــع الفعاليات املناهض ــون م ويتفاعل
ــني  ب ــز  التميي ــتطيع  يس ال  ــب  املراق إن  ــى  حت
ــز من حيث  ــرى يف تع ــدة وأخ ــرات يف صع تظاه
كثافة الحضور والشعارات. واألمر نفسه ينطبق 
ــف الناس  ــث يتآل ــات، حي ــة املحافظ ــىل بقي ع
بمذاهبهم وفئاتهم وقبائلهم رغم محاوالت دول 

ــيج االجتماعي،  ــررة اخرتاق النس ــج املتك الخلي
ــدى املواطنني.  ــة الفقر والعوز ل ــتغالل حال واس
كذلك، يحرص اليمنيون عىل الحضور باستمرار 
ــاحات، والتوّحد خلف القيادة  يف امليادين والس
ــتوى الوعي  ــية، والتماهي معها يف مس السياس
ــالم. وعىل  ــدرج يف املواجهة ورفض االستس والت
ــة يف هذا  ــتوى التنمي ــاض مس ــم من انخف الرغ
ــن أبنائه  ــتهان بها م ــبة ال يس ــد، إال أن نس البل
متعلمة ومثقفة، وهو ما انعكس إيجاباً عىل قوة 
اليمنيني ووعيهم، فضًال عن اعتزازهم بأنفسهم 
ــدى أقدم الحضارات  ــيس إح بوصفهم من مؤس
يف املنطقة، مع ما يعنيه األمر بالنسبة إليهم من 

رفض مطلق ألي وصاية خارجية.
ــتقالل  االس ــل  وني ــرر،  التح إىل  ــوق  الت  -  3
ــيادة، والتطلع إىل  ــق الس ــة ح ــل، وممارس الكام
ــة ويحوز دوره  ــن مكانته الطبيعي ــّوأ اليم أن يتب

ــيايس مع  ــة، والتفاعل الس ــي يف املنطق الطليع
ــطني، التي  ــيما قضية فلس ــة، ال س ــا األم قضاي
ــك بها اليمنيون ويحرصون عىل إحيائها  يتمس
ــم من كل  ــىل الرغ ــباتهم، ع ــم ومناس بفعالياته

الظروف التي يعيشونها. 
ــف»  ــت دول «التحال ــل منع ــك العوام كل تل
ــّنت  ــرتاتيجية التي ش من تحقيق أهدافها االس
العدوان من أجلها، ال بل تحّولت السعودية من 
ــلة وأقّل  ــة قوية وآمنة إىل دولة عاجزة وفاش دول
ــت يف التصعيد  ــا بالغ ــابق. ومهم ــاً من الس أمان
ــعب  ــادات الش ــن قي ــث ع ــكري، ويف البح العس
ــا لن تصل  ــل منهم، فإنه ــم والني ــي لقتله اليمن
ــتبقى عاجزة أمام إرادة القتال  إىل مبتغاها، وس

وقوة التحدي لدى اليمنيني.
عن األخبار اللبنانية
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استكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الرتتيبات لتنفيذ 
ــن اليوم السبت يف املديريات عالية  حملة التحصني ضد الدفترييا والتي ستدش

اإلصابة.
ــة باملحافظة الدكتور عبدالله الرحمن جار الله لـ  وأوضح مدير مكتب الصح
ــتهدف تحصني 589 ألفاً و587 طفال وطفلة من سن ستة  ــبأ) أن الحملة تس (س
ــنة بمديريات الحايل، الحوك، بيت الفقيه، باجل  ــابيع إىل ما دون سن 15 س أس

والزهرة.
ــع الفرق  ــور إىل التعاون م ــات وأولياء األم ــة يف املديري ــلطة املحلي ــا الس ودع

امليدانية إلنجاح الحملة التي تستمر حتى 17 مايو الجاري.
ــب الصحة باملحافظة عبد الفتاح القباطي  فيما أوضح مدير التحصني بمكت

ــرتاتيجية التطعيم يف املرافق الصحية ويف املواقع املؤقتة  ــتنفذ باس أن الحملة س
يف األحياء والقرى يف املديريات املستهدفة.

ــىل لقاح الدفترييا  ــيتم بلقاح الخمايس املحتوي ع ــار إىل أن التطعيم س وأش
ــحايا للفئة  ــعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد البائي B ولقاح التهاب الس والس
ــن عمر خمس  ــنوات واألطفال م ــابيع إىل دون خمس س ــتة أس ــن س ــة م العمري

سنوات إىل 15 سنة التطعيم بلقاح Td لقاح الدفترييا والتيتانوس.
ــدد دون العام  ــة املواليد الج ــة تغطي ــيتم خالل الحمل ــي أنه س ــني القباط وب
ــيتم  ــوا جرعات التطعيم، كما س ــن لم يكمل ــات لألطفال الذي ــتكمال الجرع واس
تطعيم األطفال بجرعة من لقاح الدفترييا كجرعة تنشيطية ملستكميل جرعات 

الخمايس الذين تحاوزت أعمارهم الخمس سنوات.

استكمال الترتيبات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا بالحديدةاستكمال الترتيبات لتنفيذ حملة التحصين ضد الدفتيريا بالحديدة

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

تحالف العدوان
ــدوان يتعامل مع  ــان إىل أن تحالف الع ــار البي وأش
ــة مخالفة  ــتهداف بطريق ــفن بالتهديد واالس كل الس

للقوانني واألنظمة واللوائح الدولية.
ــئ البحر  ــة موان ــياق قالت مؤسس ــىل نفس الس ع
األحمر أن العدوان استهداف سفينة محملة بـ 49770 
طناً من مادة القمح كانت متوجهة إىل ميناء الصليف.

ــة أن السفينة حصلت عىل ترصيح  وأكدت املؤسس
ــب األمم املتحدة  ــه إىل ميناء الصليف من مكت بالتوج
ــفينة من  ــم اقتياد الس ــها وت ــد تفتيش ــي بع يف جيبوت

ــدوان إىل ميناء جيزان حيث تعرضت  قبل تحالف الع
لالستهداف وسط مخاوف من غرقها

انطالق حملة التوعية
ــور  ــاء أم ــني وأولي ــاجد املصل ــاء املس ــا خطب ودع
ــد  ــاح ض ــات اللق ــم جرع ــاء أبنائه ــال إىل إعط األطف
ــل  ــاهل أو التكاس ــراض الخطرية وعدم التس هذه األم
والتهاون يف دفع األطفال إىل املراكز ألخذ اللقاح الالزم 

بما يعزز من املناعة لديهم ضد هذه األمراض.
ــز والبيضاء  ــات تع ــت بمحافظ ــد اختتم ــت ق وكان
ــدة  بالحدي ــراء  والزه ــل  باج ــي  ومديريت ــت  واملحوي

ــة بأهمية التحصني  ــج تدريبي للتوعي فعاليات برنام
ــة األملانية،  ــة والحصب ــرض الدفترييا والحصب ــد م ض
ــاف  األوق ــوزارة  ب ــل  والتأهي ــب  التدري ــز  ــا مرك نظمه
ــاف يف املحافظات  ــاد بالتعاون مع مكاتب األوق واإلرش

املستهدفة .
ــاء  ــن الخطب ــف م ــن أل ــرث م ــج أك ــارك يف الربنام ش
ــة  مديري  53 ــن  م ــات  الديني ــدات  واملرش ــدين  واملرش
ــج وزارة األوقاف  ــة عىل 12 محافظة ضمن برنام موزع
ــع الحملة التي  ــني، تزامنا م ــة بأهمية التحص للتوعي
ــف للفرتة 12 – 17 مايو  تنفذها وزارة الصحة واليونيس

الجاري.


