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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــن هجوما جويا  • سالح الجو املسري يش
ــة يف خميس  ــك خالد الجوي ــىل قاعدة املل ع
ــارات  غ ــدة  بع ــف1  قاص ــرة  بطائ ــيط  مش
ــتهدفت مرابض الطائرات الحربية التي  اس

تنفذ هجمات عدوانية عىل اليمن
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  ابط  •
ــن املواقع  ــادة تأمني عدد م ــون من إع يتمكن

قبالة منفذ 
ــش  ــة الجي ــان ملرتزق ــف ث ــار زح • انكس
السعودي قبالة منفذ علب بـعسري وسقوط 
ــة  ــري آلي ــم وتدم ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت

بصاروخ موجه 
جيزان:

ــعودي  • قنص 5 من مرتزقة الجيش الس
ــدود وجبل  ــة قبالة جبل ال ــع متفرق يف مواق

الدخان
ــات مرتزقة  ــف مدفعي يدك تجمع • قص

الجيش السعودي قبالة جبل الدخان
ــة الجيش  ــات مرتزق ــتهداف تجمع • اس
ــع  ــة رشق موق ــف املدفعي ــعودي بقذائ الس

جحفان 
ــة من  ــفة بمجموع ــوة ناس ــار عب • انفج

مرتزقة الجيش السعودي رشق جبل الدود
نجران:

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدو الجي • مجاه
ــيطرة عىل عدد من املواقع  يتمكنون من الس

جنوب السديس 
ــة الجيش  ــات مرتزق ــتهداف تجمع • اس
ــبكة قبالة  ــادة والش ــة القي ــعودي يف تب الس
ــب بقذائف  ــال علي ــرضاء ويف جب ــذ الخ منف

املدفعية

السبت 4 /8 /2018م

الساحل_الغربي:
ــة  محمل ــكرية  عس ــات  آلي  3 ــري  تدم  •
ــة يف الدريهمي  ــخ موجه ــة بصواري باملرتزق

بجبهة الساحل الغربي
• مرصع وإصابة أعداد كبرية من املرتزقة 
ــة يف أطراف  ــتدراج ناجح ــالل عملية اس خ

مدينة الدريهمي بـالساحل الغربي
ــن املرتزقة يف التحيتا بجبهة  • قنص 6 م

الساحل الغربي
ــي يدك  ــناد املدفع ــدة االس ــالح وح • س
ــا  ــة رشق التحيت ــزاة واملرتزق ــات للغ تجمع
بجبهة الساحل الغربي ومرصع وجرح عدد 

منهم
الجوف:

ــىل منطقة  ــف للمرتزقة ع ــار زح • انكس
ــن القتىل  ــقوط عدد م ــدح باملصلوب وس س

والجرحى يف صفوفهم
ــية يف مديرية  ــرة تجسس ــقاط طائ • إس

املصلوب
ــف  مكث ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •

يستهدف تعزيزات املرتزقة يف املصلوب
• وحدة الهندسة تدمر آليتني عسكريتني 
ــلة للمرتزقة يف  ــلل فاش ــة تس ــاء محاول أثن

جبهة وقز ومرصع وجرح عدد منهم
ــار  بانفج ــة  املرتزق ــن  م ــدد  ــرصع ع • م
ــلل يف جبهة  ــم أثناء محاولة تس ــني به عبوت

الساقية بمديرية الغيل
• قنص مرتزق يف املصلوب

حرض:
 / ــد  العقي ــزق  املرت ــادي  القي ــرصع  م  •
احمد مانع الصيادي قائد مايسمى الكتيبة 

الثالثة قوات خاصة يف جبهة حرض

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
• غارة عىل مديرية الظاهر

• 3 غارات عىل مديرية شدا
ــوح بمديرية  ــىل منطقة الص ــان ع • غارت

كتاف
ــتهدف  ــي ومدفعي اس ــف صاروخ • قص

مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية
ــن  ــة م ــق متفرق ــىل مناط ــارات ع • 10 غ

مديرية باقم وغارتني عىل منزل مواطن
الحديدة:

ــىل  ــاء ع ــد اإلنش ــى قي ــتهداف مبن • اس
الرشيط الساحيل بمديرية الحوك

ــة بمديرية  ــىل منطقة الالوي ــان ع • غارت
بيت الفقية

ــي التحيتا  ــىل ريف مديريت ــارات ع • 4 غ
وزبيد

حجة:
• إصابة 3 أطفال وامرأة إثر قصف بوارج 
ــة أم الضب باملغاربة عزلة  العدوان عىل قري

بني حسن مديرية عبس
نجران:

• غارتان عىل موقع الطلعة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

محافظات/ سبأ
ــو  ــفيات 22 ماي ــي مستش ــاء وموظف ــت إدارات وأطب نظم
ــيان  وس ــة  الداخلي ــة  بالحيم ــبتمرب  س  21 و  ــدان  هم ــالع  بض
ــنحان واملرافق الصحية بصعفان يف محافظة صنعاء أمس  بس
ــفى الثورة العام  ــدا بجريمتي مستش ــات احتجاجية تندي وقف

وسوق الصيادين بالحديدة.
ــفى الثورة  ــاركون يف الوقفات أن جريمتي مستش وأكد املش
العام وسوق الصيادين تعدان من أبشع الجرائم ضد اإلنسانية 
ــعب  ــتنكرين صمت األمم املتحدة تجاه ما يتعرض له الش ، مس

اليمني من جرائم قتل جماعي وتدمري ممنهج لكل مقدراته.
ــا يف  ــام بدوره ــان إىل القي ــوق اإلنس ــات حق ــوا منظم ودع
ــالم لضغوط  ــدم االستس ــار وع ــع الحص ــدوان ورف ــاف الع إيق
ــتمرار يف دعم الجبهات بالرجال  ــف ، مؤكدين االس دول التحال

والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــور عبدالرحمن  ــة بصعفان الدكت ــاد مدراء الصح فيما أش
ــان  ــور عدن ــالع الدكت ــو بض ــفيات 22 ماي ــي ومستش الصعفان
ــبتمرب  ــي و21 س ــد الرساج ــور محم ــيان الدكت ــي وس الرشعب
ــي وإرصاره عىل  ــب بحرص الكادر الطب ــور دارس أبوطال الدكت

أداء واجبه رغم كل الصعوبات واملعوقات.
ــة صعدة وقفتان  ــت بمديرية حيدان بمحافظ إىل ذلك ُنظم
احتجاجيتان منفصلتان تنديدا بمجزرتي العدوان يف الحديدة 
ــتنكاراً الختطاف مجموعة من النساء يف التحيتا من قبل  واس

العدوان ومرتزقته، ودعما لسالح الجو املسري.
ــة احتجاجية  ــدان وقف ــب بحي ــاء قبائل ذوي ــام أبن ــد أق فق
ــعب اليمني  ــي يرتكبها العدوان بحق الش ــدا بالجرائم الت تندي
ــوق  ــورة العام بالحديدة وس ــفى الث ــا مجزرتي مستش وآخره
ــاف مجموعة  ــتنكارا الختط ــاء الصيادين ، واس ــمك بمين الس

نساء يف مديرية التحيتا من قبل العدوان ومرتزقتهم.
ــالح  ــارضون اىل التربع باملال لس ــة توجه الح ــب الوقف وعق

الطريان املسري الذي وصل إىل مطار أبو ظبي الدويل.
ــه بمديرية حيدان  ــائية ألنصار الل ــا نظمت الهيئة النس كم
ــدوان يف  ــي الع ــا مجزرت ــن خالله ــت م ــة أدن ــة احتجاجي وقف
ــاء التحيتا،  ــتنكرة اختطاف مجموعة من نس ــدة.. ومس الحدي
ــالح بطريقة وحشية من  واقتيادهن اىل مكان مجهول بقوة الس

قبل قوى العدوان ومرتزقتهم.
ــع القيم  ــاىف م ــم تتن ــذه الجرائ ــات أن كل ه ــدت املحتج وأك
ــدوان بقيادة  ــف الع ــة دول تحال ــة.. محمل ــة واألخالقي الديني

السعودية واإلمارات املسؤولية القانونية والجنائية.
ــع بأبنائهن اىل  ــات كل حرائر اليمن اىل الدف ــت املحتج ودع
ــراض وحماية وصونا  ــة دفاعا عن األع ــات العزة والكرام جبه

لكرامة املرأة اليمنية التي أذهلت العالم بصربها وصمودها.
ــمكية والصيادون  ــات الس ــم عمال القطاع ــن جانبهم نظ م
ــاء  مين ــام  أم ــة  ــة إحتجاجي وقف ــس  أم ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
ــدوان التي  ــي تحالف لع ــمكى تنديدا بمجزرت ــاد الس اإلصطي
ــة  ــاد وهيئ ــاء االصطي ــايض بمين ــس امل ــرص الخمي ــا ع ارتكبه

مستشفى الثورة العام.
ــاركون يف الوقفة التي شارك فيها القائم بأعمال  ورفع املش
ــدة محمد عياش قحيم وعدد من الوكالء ومدير  محافظ الحدي
ميناء االصطياد السمكي عبدامللك صربه واملعنيني يف الجهات 
ــات  الالفت ــة،  باملحافظ ــة  العالق ذات  ــات  والقطاع ــة  املختص
ــمك بميناء اإلصيطاد  ــوق الس املنددة بمجزرتي العدوان يف س

ومستشفى الثورة العام.

ــدوان بحق  ــي يرتكبها تحالف الع ــاكات الت ــددوا باالنته ون
ــر األحمر ويف  ــم مهنة الصيد يف البح ــن أثناء مزاولته الصيادي
ــع مصدر  ــتهداف قواربهم وقط ــة واس ــة اليمني ــاه اإلقليمي املي

رزقهم.
ــظ الحديدة محمد  ــال محاف ــار القائم بأعم ــة أش ويف الوقف
ــن الجماعى وعبد  ــة عبدالرحم ــم ووكيال املحافظ عياش قحي
الجبار أحمد محمد ورئيس هيئة املصائد السمكية عبد القادر 
ــيتم  ــقط بالتقادم وس ــدوان لن تس ــم الع ــى إىل أن جرائ الوادع

محاسبة مرتكبيها.
ــعب اليمني وصمة عار  وأكدوا أن جرائم العدوان بحق الش
ــاند ودعم وأدان  ــيدين بكل وقف وس ــانية.. مش يف جبني اإلنس

مجازر العدوان بحق أبناء الحديدة.
ــانية إىل تقديم  ــا املتحدثون املنظمات اإلغاثية واإلنس ودع

املساعدات العاجلة ألرس الضحايا من الصيادين واملدنيني.
ــف العدوان  ــة تحال ــة جريم ــن الوقف ــادر ع ــان ص وأدان بي
ــوق السمك ومستشفى الثورة العام.. مطالبا األمم املتحدة  بس
ومجلس األمن واملنظمات والهيئات الدولية العاملة يف الجانب 
ــة املدنيني وعدم  ــام بدورها يف حماي ــانى، القي اإلغاثى واإلنس
ــمكية، وإتخاذ موقف جاد  ــتهداف الصيادين واملنشآت الس اس
ــق الصيادين  ــم بح ــبقها من جرائ ــا س ــة وم ــذه الجريم إزاء ه

ومحاسبة مرتكبيها.
ــا نفذ عمال وموظفو كهرباء منطقة الحديدة أمس وقفة  كم

احتجاجية للتنديد بجرائم تحالف العدوان.
ــظ الحديدة محمد  ــال محاف ــار القائم بأعم ــة أش ويف الوقف
ــوى الغزو واالحتالل  ــم إىل أن جرائم وانتهاكات ق ــاش قحي عي

ترقى إىل مستوى جرائم حرب بحق اإلنسانية.
ــاء يف مديرية  ــدوان ثمان نس ــاف مرتزقة الع ــرب اختط  واعت
ــني الدولية  ــادئ والقوان ــراف واملب ــكل األع ــاك ل ــا انته التحيت

واإلنسانية.
ــا تحالف  ــي ارتكبه ــة الت ــازر املروع ــم إىل املج ــت قحي ولف
العدوان بحق أبناء الحديدة والساحل الغربي وآخرها مجزرة 
ــمكي وهيئة مستشفى  ــمك يف ميناء االصطياد الس حراج الس

الثورة والتي راح ضحيتها العرشات من الشهداء والجرحى.
ــؤون املالية واإلدارية واملوارد  فيما أكد وكيل املحافظة للش
ــز االصطفاف يف  ــد محمد أهمية تعزي ــد الجبار أحم ــة عب املالي

مواجهة العدوان ورفد الجبهات دعماً ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية يف معركة الساحل الغربي.

ــالم  ــة كهرباء الحديدة جماعي س ــار مدير منطق بدوره أش
كليب إىل أهمية استمرار صمود كافة العاملني يف اإلدارة العامة 
ــبيل إعادة التيار  ــق التابعة لها يف س ــاء الحديدة واملراف لكهرب

الكهربائي للمحافظة رغم الظروف التي فرضها العدوان.
ــاركون يف الوقفة بصمود وتضحيات املرابطني  ــاد املش وأش
ــات قوى اإلحتالل  ــاحل الغربي وتصديهم لزحوف بجبهة الس
ــد الجبهات  ــد لرف ــتمرار الحش ــه.. مؤكدين أهمية اس ومرتزقت

بالرجال واملال والعتاد حتى تطهري الوطن من دنس الغزاة.
وأدان بيان صادر عن الوقفة جرائم اختطاف النساء وقتل 

األرسى من قبل قوى العدوان ومرتزقته.
ــتهداف  ــّري يف اس ــالح الجو املس ــان بإنجازات س ــوه البي ون
ــي يحققها  ــيدا  واإلنتصارات الت ــدو.. مش ــق الع ــداف يف عم أه
الجيش واللجان والشعبية يف جبهة الساحل الغربي ومختلف 

الجبهات.
ــة إحتجاجية  ــس وقف ــران أم ــة عم ــت بمدين ــك نظم إىل ذل
ــعار "  ــت ش ــدوان تح ــف الع ــم تحال ــتمرار جرائ ــد بإس للتندي

بدمائنا نصون أعراضنا".
ــارك فيها املحافظ  ــاركون يف الوقفة التي ش ــتنكر املش واس
ــة صالح  ــيل املحافظ ــني عام مح ــان وأم ــل جعم ــور فيص الدكت
ــف العدوان  ــا تحال ــة التي يرتكبه ــم املروع ــوس، الجرائ املخل
ــاء اإلصطياد  ــمك بمين ــتهداف حراج الس وآخرها مجزرتا اس
ــذا اختطاف  ــورة بالحديدة وك ــفى الث ــمكي وهيئة مستش الس
ــراف والقوانني  ــاك لألع ــة التحيتا يف انته ــاء بمديري ــان نس ثم

الدولية واإلنسانية.
ــدويل املخجل إزاء املجازر التي يرتكبها  ونددوا بالصمت ال
ــف املحافظات..  ــاء الحديدة ومختل ــف العدوان بحق أبن تحال
ــدوان  ــم الع ــىل جرائ ــرد ع ــني يف ال ــق اليمني ــىل ح ــن ع مؤكدي

ومرتزقتهم.
ــتمرار الصمود وتعزيز  ــدد أبناء عمران عىل رضورة اس وش
ــني الرضبات  ــدوان ومرتزقته.. مبارك ــة الع ــاف ملواجه االصطف
ــري وآخرها  ــالح الجو املس ــددة وعمليات س ــة املس الصاروخي

استهداف مطار أبوظبي.
ــارك يف الوقفة وكيل املحافظة حسن األشقص وعدد من  ش

قيادات السلطة املحلية واملشائخ والشخصيات اإلجتماعية.
ــة املحويت يف  ــة الطويلة بمحافظ ــا أعلنت قبائل مديري كم
وقفة قبلية أمس بحضور وزير األشغال غالب مطلق واملحافظ 
ــىل جرائم  ــات للرد ع ــام لرفد الجبه ــدر، النفري الع ــل حي فيص

العدوان والذود عن حياض الوطن.
ــتنكر املشاركون يف الوقفة التي بحضور عدد من وكالء  واس
ــام  ــي ضيف الله رس ــد الغن ــة عب ــرشف املحافظ ــت وم املحوي
ــع الدويل  ــت املجتم ــاء املديرية، صم ــان ووجه ــائخ وأعي ومش
ــعب  املعيب إزاء جرائم اإلبادة التي يرتكبها العدوان بحق الش

اليمني وآخرها مجزرتي الحديدة.
ــدة الصف  ــت إىل تعزيز وح ــات دع ــة كلم ــت يف الوقف وألقي
ــه  ــدوان ومرتزقت ــدي للع ــة للتص ــة الداخلي ــك الجبه وتماس

وإفشال مخططاتهم.
ــتهداف  ــدوان يف اس ــوى الع ــادي ق ــات أن تم ــدت الكلم وأك
املدنيني وتدمري املؤسسات واملنشآت الخدمية والبنی التحتية 

يكشف حقدها عىل الشعب اليمني.
ــدة ومجلس  ــم املتح ــة بموقف األم ــل الطويل ــددت قبائ ون
ــتمرار صمتها إزاء  ــات الحقوقية واس ــان واملنظم حقوق اإلنس
ــرية إىل أن هذه  ــعب اليمني من جرائم.. مش ــا يتعرض له الش م
ــات الدولية التي  ــتظل وصمة عار يف جبني املؤسس الجرائم س

تتشدق بحماية حقوق اإلنسان.
وأكدت أن املجازر اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان لن 
ــكا ملواجهة قوى  ــعب اليمني إال صمودا وتماس تزيد أبناء الش

العدوان والتحرك نحو الجبهات.
ــفى ماوية برعاية مكتب الصحة  ونظم أطباء و كادر مستش
ــدا بمجازر  ــة تندي ــة احتجاجي ــة تعز وقف ــكان بمحافظ و الس
ــق األبرياء التي كان آخرها جريمة  العدوان والتي يرتكبها بح

استهداف مستشفى الثورة وكادره الطبي  بالحديدة.
ــب الصحة بمحافظة تعز  ــر مكتب نائب مدير مكت وأكد مدي
الدكتور محمد العبايس إن استهداف  الكادر الطبي يف الحديدة 
ــاني و يقومون بالخدمات الطبية  الذين يمثلون الجانب اإلنس
ــايض العالم و  ــرب و إن صمت و تغ ــي جريمة ح ــانية ه و اإلنس
ــاعدة   ــانية و األمم املتحدة هو مس ــات اإلنس ــص املنظم باألخ

للعدوان  يف تغطية جرائمه
من جانبهم أدان جميع كادر الصحة بمديرية ماوية جريمة 

ــع  ــدة و جمي ــورة بالحدي ــفى الث ــتهدافه مستش ــدوان واس الع
ــري يف الكلمة التي  ــدوان ، وأكد الدكتور خليل املقط جرائم الع
ــفى ماوية أن  ــا نيابة عن الطاقم الطبي و اإلداري ملستش ألقاه
تنظيمهم لهذه الوقفة يأتي  تنديدا ملجزرة العدوان بمستشفى 
بالحديدة و هو اليشء الذي يؤكد أن أمريكا هي راعية اإلرهاب 
وأن املدن و املحافظات التي لم تستطع الوصول إليها بدواعش 
ــو و أن تلك األعمال  ــق دواعش الج ــا عن طري ــي به األرض تأت
ــكا إنما هي أعمال  ــعودية  ومن ورائها  أمري ــي تقوم بها الس الت
ــعبا و قيادة صامدون يف  إرهابية بالدرجة األوىل ، لكن اليمن ش

وجههم و أن النرص محقق بتأييد الله.
ــة  ــب الصح ــر مكت ــب مدي ــب نائ ــر مكت ــة مدي ــرض الوقف ح
ــن موظفي  ــايس و عدد م ــتاذ محمد العب ــز األس ــة تع بمحافظ

مكتب الصحة يف املديرية.
ــان بمحافظة املحويت  ــبام كوكب ــم أبناء مديرية ش كما نظ
ــا نحمي اعراضنا“  ــعار ”بدمائن ــس وقفة نكف قبيل تحت ش أم
ــعب  ــي يرتكبها تحالف العدوان بحق الش ــدا بالجرائم الت تندي
ــام بالحديدة  ــورة الع ــفی الث ــا مجزرتا مستش ــي وآخره اليمن

وسوق السمك بميناء الصيادين.
وخالل الوقفة  أعلن أبناء مديرية شبام كوكبان  النفري نحو 

جبهات العزة والرشف للتنكيل بالعدوان ومرتزقته.
ــني  ــارك فيها وكيل املحافظة حس ونددوا يف الوقفة التي ش
ــؤول أنصارالله باملحافظة  املحافظة عبدالغني  عركاض ومس
ــام ومدير أمن املحافظة العميد محمد الحمزي  ضيف الله رس
ــخصيات االجتماعية  ــلطة املحلية والش وعدد من أعضاء الس
ــق أبناء  ــدوان بح ــم الع ــتمرار جرائ ــاء، باس ــال والوجه والعق
ــورة العامة  ــفى الث ــا مستش ــا جريمت ــي وآخره ــعب اليمن الش
ــم لن تمر  ــن أن هذه الجرائ ــمك بالحديدة.. مؤكدي ــوق الس وس

دون رد قاس.
ــي إلی  ــعب اليمن ــان أبناء الش ــبام كوكب ــل ش ــت قبائ ودع
ــم لجبهات العزة  ــاف والتالحم وتقديم الدع ــد من االصطف مزي
ــن الوطن  ــال دفاعا ع ــات باملال والرج ــد الجبه ــة ورف والكرام

وأمنه واستقراره.
ــع الدويل واملنظمات  ــان صادر عن الوقفة، املجتم وحمل بي
ــتمرار الجرائم التي يتعرض  ــؤولية اس الحقوقية الدولية، مس

لها الشعب اليمني منذ أكرث من ثالثة أعوام.

الثورة/
ــوم  وعم ــة  العاصم ــة  أمان يف  ــوم  الي ــق  تنطل
محافظات الجمهورية الحملة الوطنية للتحصني 
ــلل األطفال من منزل إىل منزل  ومن خيمة  ضد ش

إىل خيمة خالل الفرتة 6 - 8 أغسطس الجاري.
ــا وزارة الصحة  ــتهدف الحملة التي تنفذه تس
ــي  الوطن ــج  بالربنام ــًة  ممثل ــكان  والس ــة  العام
ــع، بالتعاون مع منظمتي الصحة  للتحصني املوس
ــات العاملي  ــف اللقاح ــف وحل ــة واليونيس العاملي
ــة  ــًال وطفل ــاً و 770 طف ــني و 527 ألف ــة مالي ، خمس
ــبق تحصينهم وكذلك  ــن الخامسة ممن س دون س
ــلل إىل  ــد حديثاً للحد من عودة فريوس الش املوالي

اليمن.
ــه املتوكل أن  ــة الدكتور ط ــح وزير الصح وأوض
ــتكملت كافة الرتتيبات الخاصة بتنفيذ  الوزارة اس
ــة يف كافة املحافظات من فرق صحية عاملة  الحمل
ــف مرئية  ــة وتثقي ــائل توعي ــة ووس ــة ومتنقل ثابت
ــيارات متجولة  ــربات صوت س ــة وعرب مك ومطبوع

ــات وجميع املواطنني إىل الدفع  ودعا اآلباء واألمه
ــة واملؤقتة  ــني الثابت ــز التحص ــم إىل مراك بأطفاله
ــن منزل إىل  ــني املتنقلة م ــرق التحص ــتقبال ف واس

ــبة للنازحني  ــة بالنس ــة إىل خيم ــزل ومن خيم من
ــادة  ــة قي ــر الصح ــث وزي ــم ، وح ــم أطفاله لتطعي
ــة ومكاتب الصحة  ــلطات املحلي املحافظات والس

واملشائخ والشخصيات االجتماعية عىل التفاعل 
االيجابي مع الحملة  بما يكفل عدم عودة فريوس 
ــؤولية  ــداً أن مس ــن، مؤك ــال إىل اليم ــلل األطف ش
ــلل األطفال من  ــن خالية من ش ــاظ عىل اليم الحف
خالل التحصني تقع عىل عاتق كل فرد يف املجتمع 
ــة  ــة العام ــؤولية وزارة الصح ــط مس ــت فق وليس

والسكان.
ــوكل إىل رضورة تكثيف  ــه املت ــت الدكتور ط ولف
ــود  الجه ــر  وتضاف ــني   التحص ــة  بأهمي ــة  التوعي
ــق  ــة وتحقي ــاح الحمل ــن نج ــا يضم ــعبية بم الش
ــراض  ــن أم ــال م ــة األطف ــان حماي ــا وضم أهدافه

الطفولة القاتلة.  
ــوه وزير الصحة د. طه املتوكل إىل أن الحملة  ون
ــتمرار ظهور  ــال "تأتي نتيجة اس ــلل األطف ضد ش
ــض  ــا وبع ــريوس يف نيجريي ــة بالف ــاالت اإلصاب ح
بلدان العالم، مما يعزز املخاوف من إمكانية عودة 
فريوس شلل األطفال إىل اليمن، سيما يف الظروف 
الراهنة جراء تصعيد العدوان عىل مختلف مناطق 

ومحافظات الجمهورية".
وقال الوزير املتوكل أن "تلك الظروف انعكست 
ــىل  ــال ع ــبة اإلقب ــدن "يف نس ــا ت ــج عنه ــلباً ونت س
ــام والنصف من العمر  ــتكمال األطفال دون الع اس
ــات التحصني الروتيني ضد أمراض الطفولة  لقاح

القاتلة ومن ضمنها لقاح شلل األطفال.
وأوضح أن فريوس شلل األطفال مرض فريويس 
ــادة األطفال دون  ــدوى؛ يصيب ع ــديد الع حاد ش
سن الخامسة من العمر..وتبدأ أعراض هذا املرض 
ــعور بالتعب  بحمى وألم يف الحلق واحمراره والش
ــراض قوة وِحّدة بمعية  والقيء ثم تزداد هذه األع
ــٍم يف العنق  ــعور بأل ــرى تتمثل يف الش ــراض أخ أع

والظهر والذراعني والقدمني وتشنج العضالت.
ــخص مصاب إىل  ــلل من ش وينتقل فريوس الش
آخر سليم عن طريق االلتماس املبارش باإلفرازات 
أو  ــس  العط ــاء  أثن ــاب  للمص ــة  والفموي ــة  األنفي
السعال، كما ينتقل عن طريق الطعام واملاء امللوث 

برباز الشخص املصاب.

ــدوان  ــع ال ــن  ع الــنــاجــمــة  الــظــروف  ـــراء  ج الــشــلــل  ــروس  ــي ف انــتــشــار  خــطــر  تــكــافــح  الحملة   ■ ■
ــة ــة القاتل ــراض الطفول ــلل وأم ــروس الش ــن في ــال م ــة األطف ــة لحماي ــة ضروري ــة : الحمل ــة القاتل ــراض الطفول ــلل وأم ــروس الش ــن في ــال م ــة األطف ــة لحماي ــة ضروري ــة : الحمل ــر  الصح ــةوزي ــر  الصح ■ ■ وزي

حملة التحصين ضد شلل األطفال تنطلق اليوم في األمانة والمحافظاتحملة التحصين ضد شلل األطفال تنطلق اليوم في األمانة والمحافظات
تستهدف تستهدف ٥٫٥٥٫٥ مليون طفل وطفلة دون سن الخامسة مليون طفل وطفلة دون سن الخامسة

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الرئيس المشاط

ــالمة  ــعادته بس ــيايس األعىل عن س ــس مجلس الس ــرب رئي  وع
ــه  ــالمة رئيس ــيل بس ــعب الفنزوي ــا الش ــيل  مهنئ ــس الفنزوي الرئي
وطاقم حكومته متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد الرئيس 
املشاط وقوف اليمن إىل جانب الشعب والقيادة الفنزويلية .. الفتاً 

إىل عمق العالقات بني البلدين الصديقني.
ــعوب املستضعفة  ــاد بالدور الذي تقوم به فنزويال مع الش  وأش
واملناهضة لقوى الهيمنة واالستكبار العاملي وعىل رأسها أمريكا.

بوارج العدوان
ــزل بمنطقة  ــتهدف من ــريان العدوان اس ــدر أن ط ــاف املص وأض
ــن غارة عىل منطقة  طالل يف مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وش

الرماديات بمديرية الظاهر بذات املحافظة.
ــتهدف  ــعودي يس ــف العدوان األمريكي الس ــار إىل أن تحال يش
ــعب اليمني الصامد منذ الـ26 مارس 2015م، مستخدما  أبناء الش
ــهداء  ــاً مخلفاً آالف الش ــة دولي ــلحة املحرم ــواع األس ــف أن مختل

والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وزير األشغال ومحافظ
ــل وفقا للمواصفات  ــارة أكد الوزير مطلق رضورة العم  ويف الزي
ــة اإلنجاز للمرشوع يف فرتة ال  ــري الجودة املتفق عليها ورسع ومعاي

تتجاوز ستة أشهر. 
ــريه من الطرق عىل  ــوزارة بهذا الطريق وغ ــت إىل  اهتمام ال  ولف
ــل الوضع الراهن  ــات الجمهورية خصوصا يف ظ ــتوى محافظ مس
الذي يمر به اليمن جراء استمرار العدوان والحصار واالستهداف 

املتعمد واملستمر لشبكة الطرق والجسور.
ــن جانبه ثمن محافظ حجة هالل الصويف تعاون قيادة وزارة   م
ــرشوع ,, الفتا إىل  ــذ امل ــة الطرق يف تنفي ــدوق صيان ــغال وصن األش
ــدة للمرشوع  ــغ امليزانية املعتم ــة مبل ــتكمال رصف بقي رضورة أس
ليتسنى إستكمال تنفيذه وفق الربنامج الزمني املحددة ومقاييس 

الجودة املعتمدة.
االتحاد األورويب

وأوضح البيان أن قصف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ــببة يف تدمري املدارس واملنشآت الطبية واملناطق  والهجمات املتس

ــارات  ــئ واملط ــاه واملوان ــع املي ــة توزي ــواق وأنظم ــكنية واألس الس
ــوأ  ــني وبات اليمن أس ــاة للمدني ــدا من املعان ــدر كبري ج ــبب بق تس
ــخص بحاجة إىل  ــانية يف العالم مع وجود 22 مليون ش ــة إنس كارث

املساعدة.
ــيايس هو الحل الوحيد الذي يمكن أن  وأكد البيان أن الحل الس

يضع حدا للمعاناة الشديدة للشعب اليمني.
ــوث الخاص  ــالن املبع ــن دعمه إع ــي ع ــاد األوروب ــرب االتح وع
ــم املتحدة إىل اليمن، مارتن غريفيث، نيته لدعوة  لألمني العام لألم

األطراف إىل جولة أوىل من املشاورات يف جنيف يف 6 سبتمرب.
ــزام األطراف اليمنية  ــاد األوروبي عن أمله يف الت وأعرب االتح
ــعى الدبلومايس الجاري الذي تقوم به األمم املتحدة  بصدق باملس
ــد يف مختلف  ــور إىل وقف للتصعي ــزام عىل الف ــة ذلك االلت وترجم
ــن أي أعمال من  ــدة، واالمتناع ع ــا الحدي ــزاع بما فيه ــق الن مناط

شأنها تعريض املفاوضات للخطر.
وزير الخارجية : صمت

ــاء  ــن 180 مدنياً، بينهم نس ــل وإصابة أكرث م ــفر عن مقت ــا أس م

ــتهداف  ــاك واضح للقانون الدويل الذي يجرم اس وأطفال، يف إنته
املنشآت الصحية واألسواق.

ــالة عىل أن استمرار تلك الجرائم  وأكد وزير الخارجية يف الرس
ــكيل لجنة تحقيق دولية  ــاكات يؤكد الحاجة امللحة إىل تش واالنته
ــتقلة للتحقيق يف جميع الجرائم املرتكبة بحق الشعب اليمني  مس
ــوق  ــفى الثورة وس ــدوان بما يف ذلك جريمة مستش ــذ بداية الع من
ــاءلة، وعدم اإلفالت من العقاب،  ــمك بالحديدة، لتحقيق املس الس
وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إىل املحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
ــتجدات املتعلقة بعمل فريق  كما تم التطرق اللقاء إىل آخر املس
الخرباء اإلقليميني والدوليني املعني بالتحقيق يف إنتهاكات حقوق 

اإلنسان يف اليمن.
ــامية  ــال املمثل املقيم للمفوضية الس ــدت القائمة بأعم فيما أك
ــىل تعزيز  ــرص املفوضية ع ــان، ح ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح لألم
ــيما يف ظل  ــان الس التعاون القائم مع اليمن يف مجال حقوق اإلنس

الظروف الراهنة التي يمر بها.


