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املحويت/سبأ
ــرق  ــة والط ــغال العام ــر األش ــد وزي تفق
ــل  ــت فيص ــظ املحوي ــق ومحاف ــب مطل غال
ــل يف مرشوع  ــري العم ــد حيدر أمس، س أحم
إعادة إنشاء جرس الفايش بمديرية الرجم 

يف الخط الرابط بني املحويت وصنعاء.
ــظ حيدر  ــر مطلق واملحاف ــع الوزي وأطل
ــدوق  صن إدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــا  ومعهم
ــدس أنيس  ــور املهن ــة الطرق والجس صيان
ــة  ــذي للمؤسس ــر التنفي ــماوي واملدي الس
ــدس لبيب  ــور املهن ــرق والجس ــة للط العام
ــزة يف إعادة  ــىل األعمال املنج ــز الدين، ع ع
إنشاء الجرس الذي استهدفه العدوان بعدة 
غارات ما أدى إىل تدمريه كليا وخروجه عن 

الخدمة.
ــرشوع إىل  ــديس امل ــن مهن ــتمعوا م واس
إيضاح عن نسبة اإلنجاز واألعمال املتبقة 

ــات  ــتكماله وفقا للدراس واملدة الزمنية الس
والتصاميم الفنية.

ــة والطرق  ــغال العام ــر األش ــث وزي وح

ــىل رضورة اإلرساع  ــني ع املرشفني واملهندس
ــم األمطار  يف تنفيذ املرشوع قبل قدوم موس
ــهيل تنقل املواطنني  ــه من أهمية يف تس ملا ل

ومرور السيارات والشاحنات.
وزارة  ــام  اهتم ــق  مطل ــر  الوزي ــد  وأك
ــغال بهذا املرشوع ومختلف املشاريع  األش
ضمن منظومة شبكة الطرق والجسور عىل 

امتداد محافظات الجمهورية.
فيما أعرب محافظ املحويت عن الشكر 
ــرق  ــة والط ــغال العام ــام وزارة األش الهتم
بشبكة الطرق والجسور باملحافظة خاصة 
ــوم به من  ــذا ما تق ــم األمطار وك ــل موس قب
جهود إلصالح ما دمره العدوان واستهدافه 

املستمر للطرق والجسور.

وزير األشغال ومحافظ المحويت يتفقدان إعادة إنشاء جسر الفايشوزير األشغال ومحافظ المحويت يتفقدان إعادة إنشاء جسر الفايش

ٹ/
ــاح  نج ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــادة  قي ــت  أعلن
ــن أبطال  ــدات متخصصة م ــا وح ــة نفذته ــات نوعي عملي
ــوات  ــن ق ــدة م ــب ع ــتدراج كتائ ــان يف اس ــش واللج الجي
ــة املدعومة أمريكيا  ــعودية االماراتي الغزو واالحتالل الس
ــبقا بمحيط مدينة  ــا إىل نقطة مميتة اعدت مس وبريطاني

الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
ــعبية يف بيان لها  ــان الش ــش واللج ــدت قيادة الجي وأك
ــب معطيات  ــذت بموج ــي نف ــتدراج الت ــات االس أن عملي
ــتخباراتية اخرتقت صفوف العدو , اسفرت عن مرصع  اس
وإصابة واستسالم ما يزيد عن 150 مرتزقاً وحصار كتيبة 

وأعداد متفرقة فارة وتدمري 10 آليات بمن عليها.
ــعبية يف  ــادة الجيش واللجان الش ــارت قي ويف حني أش
بيانها ببطوالت أبناء تهامة ومحافظة الحديدة , وبتوايل 
ــحابات أبناء املحافظات الجنوبية من صفوف قوات  انس
ــدت أن تكتيكاتها  ــالحل الغربي أك ــدوان يف جبهة الس الع
النوعية الربية والبحرية والجوية ستظل باملرصاد لقوات 
ــي لليمن  ــاحل الغرب ــداد الس ــالل عىل امت ــزو واالحت الغ

كامًال.
ــتقلة  ــتبقى حرة أبية مس ــىل أن " اليمن س ــددت ع وش

موحدة بشعبها العظيم العزيز".
نص بيان القوات املسلحة 

ــاِل الجيِش واللجاِن  ــذت وحداٌت متخصصٌة من أبط نف
ــىل معلوماٍت  ــٍة مبنيٍة ع ــتدراٍج نوعي ــعبيِة عمليَة اس الش
ــدِة كتائَب من  ــوِف العدِو لع ــرتاٍق لصف ــتخباراتيٍة واخ اس
ــِة املدعومِة  ــعوديِة اإلماراتي ــالِل الس ــواِت الغزِو واالحت ق
أمريكياً وبريطانياً يف الساحِل الغربِي للجمهوريِة اليمنيِة  
ــِط مدينِة  ــبقاً يف محي ــٍة تم اإلعداُد لها مس ــٍة مميت إىل نقط
الدريهمي الواقعِة جنوَب محافظِة الحديدَة غربِيّ اليمن.

ونتج عِن العمليِة مرصُع وإصابُة واستسالُم ما يزيُد عن 
150مرتزقاً من قواِت الغزِو واالحتالِل بينهم قياداٌت هامة، 
ــواِت الغزاِة يف الحصاِر  ــوُع كتيبٍة وأعداٍد متفرقٍة من ق ووق
ــكٍل  املميِت يف عدٍد من النقاِط التي حاولِت الفراَر إليها بش

عشوائٍي نتيجَة اإلرباِك الذي ساَد قواِت العدو.
ــد تعاملوا  ــعبيِة ق ــاِن الش ــِش واللج ــاُل الجي وكان أبط

ــكريِة  ــاِت العدِو وأطقمِه العس ــِة مع مدرع ــِة العملي يف بداي
بأسلحٍة مناسبٍة دمرت 10 آلياٍت عسكريٍة بمن عليها.

ــُد نجاَح هذه  ــعبيِة إذ تؤك ــادُة الجيِش واللجاِن الش وقي
ــكريِة التي  ــكاِت العس ــوِر التكتي ــورٍة من ص ــِة يف ص العملي
ــاحِل  ــزِو واالحتالِل يف الس ــواِت الغ ــا مع ق ــُل وفَقه تتعام
ــكاِت  التكتي ــِف  ــَل بمختل العم ــتواصُل  ــا س الغربِي..فإنه
ــنودِة باملجتمِع  ــكريِة الربيِة والبحريِة والجويِة املس العس
ــهِل وساحل  املحِيلّ من أبناِء محافظِة الحديدة، وأبناِء س
ــاِب املندِب وحتى أقىص  ــَة األحراِر عىل امتدادِه من ب تهام
ــعِبها  ــَق النُرص لليمِن وش ــى يتحق ــماِل اليمني، وحت الش

العزيز.

ــعبيِة بأبناِء ِتهامَة  ــيُد قيادُة الجيِش واللجاِن الش وتش
ومحافظة الحديدة  األحراِر والبطوالِت التي يحققونها يف 
ــاحِل  املواجهاِت الدائمِة مع الغزاِة واملحتلنَي يف جبهِة الس

ومختلِف الجبهات.
 وترحُب قيادُة الجيِش واللجاِن الشعبيِة باالنسحاباِت 
املتواليِة ألبناِء املحافظاِت الجنوبيِة املشاركني يف صفوِف 
ــاِف أجندِة  ــاحِل الغربِيّ بعد انكش الُعدواِن من جبهِة الس
ــتهدُف اليمَن  ــِه التي تس ــم يف أعمال ــدواِن الذي وّرطه الُع

والشعَب اليمني.
ــعبيِة  ــكريُة للجيِش واللجاِن الش ــدُد القيادُة العس وتج
ــالِل  ــزِو واالحت ــدواِن والغ ــىل أن كَل أدواِت الُع ــَد ع التأكي

ــتلقى املصَري ذاَته الذي لقيُه الغازي لليمِن عَرب التاريِخ  س
وستبقى اليمُن حرًة أبيًة مستقلًة موحدًة بشعِبها العظيِم 

العزيز.
صنعاء 23 ذي القعدة 1439هـ 
املوافق الخامس من أغسطس 2018
ــم أنصار  ــمي باس ــىل نفس الصعيد قال الناطق الرس ع
ــالم أمس األحد أن العمليات مستمرة  الله محمد عبد الس
ــأت  ــة فاج ــكات خاص ــي بتكتي ــاحل الغرب ــة الس يف منطق
ــا أجربهم عىل ترك  ــعودي، م قوى العدوان اإلماراتي الس

مواقعهم وعتادهم وجرحاهم والفرار من حيث أتوا.
وأضاف عبد السالم، يف ترصيح خاص لوكالة «تسنيم» 

الدولية لألنباء بأن املجاهدين رفعوا أعداد األرسى من 35 
أسرياً يف فرتة الظهرية، إىل 60 أسرياً مع عرص أمس، إضافة 

إىل إبادة كتيبة عسكرية بعتادها البرشي واملادي.
ــكرية النوعية ألبطال الجيش  وبني أن «العمليات العس
اليمني واللجان الشعبية ستستمر يف محيط الدريهمي»، 
ــاحل الغربي  ــي وغريها من مدن الس ــداً أن «الدريهم مؤك

ستكون مقربة لقوى العدوان السعودي اإلماراتي».
ــو  ــالح الج ــة وس ــوة الصاروخي ــر أن الق ــر بالذك الجدي
ــتهدفت  ــرتكة اس ــابق عملية مش ــت س ــذا يف وق ــري نف املس
تجمعات املنافقني يف الساحل الغربي ما أسفر عن سقوط 

قتىل وجرحى وحالة هلع وإرباك يف صفوفهم.

■ ■ مصرع وإصابة واستسالم أكثر من مصرع وإصابة واستسالم أكثر من ١٥٠١٥٠ مرتزقًا بينهم قيادات بمحيط الدريهمي و تدمير ١٠١٠ آليات بمن عليها آليات بمن عليها
ـــزاة ـــغ ـــة ال ـــه ـــواج ـــاء تـــهـــامـــة وبـــطـــوالتـــهـــم فــــي م ـــن ـــأب ب ــد  ــي ــش ــة ت ــح ــل ــس ــم ــــوات ال ــــق ـــزاةال ـــغ ـــة ال ـــه ـــواج ـــاء تـــهـــامـــة وبـــطـــوالتـــهـــم فــــي م ـــن ـــأب ب ــد  ــي ــش ــة ت ــح ــل ــس ــم ــــوات ال ــــق ■ ■   ال

عمليات "النقطة المميتة " تستدرج كتائب للغزاة إلى هالك جماعيعمليات "النقطة المميتة " تستدرج كتائب للغزاة إلى هالك جماعي
نفذتها وحدات متخصصة بمعطيات استخباراتية اخترقت العدو بالساحل نفذتها وحدات متخصصة بمعطيات استخباراتية اخترقت العدو بالساحل 

ــرة لقوى العدوان  ــتكون مقب ــاحل الغربي س ــرة لقوى العدوان الدريهمي وغيرها من مدن الس ــتكون مقب ــاحل الغربي س ــار الله: الدريهمي وغيرها من مدن الس ــق أنص ــار الله: ناط ــق أنص ناط

ٹ/
ــة بالقائم بأعمال  ــدة ممثل ــفت قيادة محافظة الحدي كش
محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومدراء عدد من مكاتب 
ــود لتحالف  ــجل إجرامي أس ــن س ــة ع ــوزارات يف املحافظ ال
ــرح املدنيني  ــاوز قتل وج ــدة تج ــة الحدي ــدوان يف محافظ الع
ــكنية واملصانع إىل تعمد إحداث مجاعة  وقصف األحياء الس
ــتهدافه املمنهج لقوارب الصيادين  ــكان املحافظة عرب اس لس

ومنشآت القطاع السمكي ومنشآت القطاع الصحي.
جاء ذلك يف مؤتمر صحايف نظمته أمس محافظة الحديدة 
ــتعراض  ــكان باملحافظة الس ــة والس ــة العام ــب الصح ومكت
بشاعة مجزرتي ميناء االصطياد السمكي وبوابة مستشفى 
ــوم الخميس املايض،  ــني ارتكبهما العدوان ي ــورة العام اللت الث
ــة الحديدة محمد عياش  ــم بأعمال محافظ محافظ أكد القائ
قحيم بأن العدوان صعد عملياته العدوانية يف كل االتجاهات 
ــل والتدمري  ــالل القت ــن خ ــك م ــدة وذل ــة الحدي ــىل محافظ ع
ــد ال يزيد املجتمع اليمني   ــاف وغريها وهذا التصعي واالختط
ــائل  ــكا وصمودا يف مواجهته  والتصدي له بكل الوس إال تمس

املتاحة لدى الشعب اليمني.
ــاء  بمين ــايض  امل ــس  الخمي ــوم  ي ــي  جريمت أن  ــح  وأوض
االصطياد وأمام بوابة مستشفى الثورة اللتني راح ضحيتهما 
55 شهيدا و124 جريحا من الصيادين واملواطنني األبرياء  لن 
ــيتم  تمر دون ثأر من قبل قواتنا الجوية والبحرية والربية وس

رضب املعتدين يف عقر دارهم.
ــار وكيال املحافظة عبد الرحمن جماعي  من جانبهما أش
وعيل قرش إىل بشاعة الجريمتني اللتني ارتكبهما العدوان يوم 
الخميس املايض بسوق السمك وأمام بوابة مستشفى الثورة 
بحق األبرياء الذين يذهبون إىل سوق السمك لالرتزاق بهدف 
ــم ولم يكونوا  ــيطة ألطفاله ــول عىل لقمة العيش البس الحص
ــم  فكانت املفاجأة والجريمة  ــون بأن العدوان يرتبص به يعلم
ــح  ــل وجري ــني قتي ــرشات ب ــا الع ــي راح ضحيته ــعة الت البش
ــن واملواطنني  ــم من الصيادي ــاء الذين كان معظمه ــن األبري م
ــت املجتمع  ــط صم ــتبيحت دماؤهم وس ــطاء الذين اس البس

الدويل.
وأكد الوكيالن أن أهداف العدوان من ارتكاب هذه الجرائم 
ــالمي والقانون الدويل وقواعد  التي تتناىف مع قيم الدين اإلس
ــاط الشعب اليمني  الحروب هو زرع الخوف والرعب بني أوس

ــذه الجرائم إال عزيمة وقوة  ــعب اليمني لن تزيده ه ولكن الش
وصموداً يف مواجهة عدوان ظالم، منوهني بأن املالحة الدولية 
ــاج إىل املزيد  ــر آمنة تماما وال تحت ــة بالبحر األحم والتجاري
ــيد األساطيل  والقطع البحرية وكما يعرف الجميع  من تحش
ــعب اليمني ليس قاطع طريق ولكنه يدافع عن أرضه  بأن الش

ومياهه اإلقليمية.
ــه مدير عام  ــن جارالل ــور عبدالرحم ــح الدكت ــدوره أوض ب
مكتب الصحة والسكان بالحديدة أنها ليست هذه املرة األوىل 
التي يستهدف فيها العدوان املنشآت الصحية، ففي األسبوع 
ــربات الصحة املركزية والصيدلية  املايض فقط تم خروج مخت
ــا ألرضار كبرية  ــا نتيجة تعرضهم ــة عن الخدمة تمام املركزي
ــكرية املجاورة  ــدوان للرشطة العس ــريان الع ــبب قصف ط بس
لهذه املنشآت كما خرج مستشفى حيس الريفي عن الخدمة 
ــات واألمومة  ــا والحمي ــز املالري ــه للقصف ومرك ــد تعرض بع
ــتهدافهما من  والطفولة تم إخراجهما عن الخدمة نتيجة اس

العدوان.
ــة التي يرتكبها  ــر هذه  األعمال العدواني ــريا إىل أن آخ مش
ــس املايض  ــة كان يوم الخمي ــآت الصحي ــد املنش ــدوان ض الع
ــاء الصطياد  ــفى الثورة ومين ــتهدف بوابة مستش عندما اس
ــة 124  ــخصا وإصاب ــهاد 55 ش ــه استش ــم عن ــمكي ونج الس
آخرين بإصابات مختلفة من الصيادين واملواطنني املرتادين 

ملستشفى الثورة وميناء االصطياد.
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر 
ــمكي تعرض  ــأن القطاع الس ــي ب ــادر الوادع ــر عبدالق األحم

ــهاد 202  ــدوان نجم عنها استش ــتهدافا من قبل الع ـــ 68 اس ل
ــائر مادية  ــبب بخس صياد  الزال 9 منهم مجهويل الهوية وتس
ــبب العدوان يف  ــارات و642 مليون دوالر وتس ــاوزت 5 ملي تج
ــمكية عن الخدمة وتدمري  إخراج 14 مركز إنزال وجمعيات س

204 قوارب صيد يعمل بها أكرث من 5 آالف صياد.
ــع ألكرث من ألف قارب  ــريا إىل أن ميناء االصطياد يتس مش
باإلضافة إىل القوارب الثابتة ويوفر 1000 فرصة عمل مبارشة 
ــم امليناء 15 وكالة ملصانع الثلج و70 محًال تجارياً يعمل  ويض
ــر امليناء فرص عمل غري مبارشة  ــا أكرث من 200 عامل ويوف به
ــاء وخارجها ويف  ــل املين ــماك داخ ــويق األس للعاملني يف تس
ــع الفيرب جالس وغريها ويتم يف امليناء تداول 50  مجال مصان

طناً من املنتجات السمكية يوميا بمعدل 1500 طن شهريا .
ــاف أكرث من 14  ــبب يف إيق ــد الوادعي بأن العدوان تس وأك
ــاد وتوقف  ــن 40 ألف صي ــا أكرث م ــد يعمل به ــف قارب صي أل
ــا وحرمان ما يقارب من مليونني ونصف  األعمال املرتبطة به
ــدر دخل  ــمكي كمص ــاد الس ــىل االصطي ــدون ع ــمة يعتم نس
ــاحلية األمر  ــات الس ــارش يف املحافظ ــارش وغري مب ــكل مب بش
ــانية غري مسبوقة . الفتا إىل أن آخر  الذي تسبب يف أزمة إنس
ــمكي  كان يوم  ــدوان للصيادين والقطاع الس ــتهدافات الع اس
الخميس املايض عندما تم استهداف هنجر تسويق األسماك 
بامليناء املكتظ بالصيادين واملشرتين مما تسبب يف استشهاد 
وإصابة العرشات ومتابعتهم إىل بوابة مستشفى الثورة العام 

واستهدافهم للقضاء عىل املصابني.

■ ■ الوادعي: الوادعي: ٢٠٢٢٠٢ شهيد من الصيادين وخسارة  شهيد من الصيادين وخسارة ٥٫٦٥٫٦ مليار دوالر حصيلة  مليار دوالر حصيلة ٦٨٦٨ استهدافًا من العدوان استهدافًا من العدوان
■ ■   جار الله: العدوان عطل المختبرات والصيدلية المركزيتين ومستشفى حيس ومركز المالريا واألمومة والطفولةجار الله: العدوان عطل المختبرات والصيدلية المركزيتين ومستشفى حيس ومركز المالريا واألمومة والطفولة

قحيم: مجزرتا ميناء االصطياد ومستشفى الثورة قحيم: مجزرتا ميناء االصطياد ومستشفى الثورة 
لن تمرا دون ثأر من النظامين اإلماراتي والسعوديلن تمرا دون ثأر من النظامين اإلماراتي والسعودي

في مؤتمر صحافي الستعراض جرائم العدوان في الحديدةفي مؤتمر صحافي الستعراض جرائم العدوان في الحديدة


