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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــف ملرتزقة الجيش  ــار زح • انكس
السعودي يف صحراء البقع وسقوط 
ــم وتدمري  ــىل وجرحى يف صفوفه قت

آليتني عسكريتني
• مرصع عدد من املرتزقة بتفجري 

عبوة ناسفة يف صحراء البقع
ــوة  بعب ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •

ناسفة يف صحراء البقع
يف  ــة  للمرتزق ــف  زح ــرس  ك  •
ــل باألجارش ومرصع العديد  القذامي

منهم 
يف   50 ــار  عي ــاش  رش ــاب  إعط  •
رقابة مراش من قبل وحدة القناصة

عسري:
ــة باتجاه  ــف للمرتزق ــرس زح • ك
ــقوط قتىل وجرحى  ــذ علب وس منف

يف صفوفهم 
جيزان:

ــاب دبابتني إبرامز يف موقع  • إعط
مشعل باستهداف مدفعي

• قنص 2 من املرتزقة رشق الدود

االحد 9 / 9 / 2018م 

الساحل_الغربي:

ــزاة بعبوات  ــري 3 آليات للغ • تدم
ــرى بصواريخ  ــفة و3 آليات أخ ناس
ــي  الدريهم ورشق  ــمال  ش ــة  موجه

ومرصع العديد منهم
ــد فضل  ــزق ”محم ــرصع املرت • م
ــرب الكتيبة  ــعيد“ أركان ح مقبل س
األوىل بما يسمی لواء الجن ومرصع 

عدد من مرافقيه يف الدريهمي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــزة  قح ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  •

شمال املدينة
ــق  ــة أضي ــىل منطق ــارات ع • 3 غ

بمديرية كتاف
ــدا  ش ــة  مديري ــىل  ع ــارات  غ  3  •

الحدودية
ــرة منها  ــارات بمنطقة غاف • 3 غ
ــيارة مواطن من  ــتهدفت س غارة اس

مديرية الظاهر
ــهاد مواطن جراء قصف  • استش
ــىل قرى آهلة  صاروخي ومدفعي ع

بالسكان يف مديرية رازح الحدودية
الحديدة:

• استشهاد مواطنني اثنني وجرح 
ــارات بالقرب من مزرعة  ثالث إثر غ

األبقار يف مديرية الحايل
الضالع:

ــهاد امرأة حامل وإصابة  • استش
طفلة حالتها حرجة بنريان املرتزقة 
ــيارة مواطن يف  ــتهدافهم س ــر اس إث

نقيل الخشبة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
الثورة / اسماء البزاز  

ــوي الخاص  ــوزارة الربنامج التوع ــام ال ــة بديوان ع ــارة الداخلي ــن قطاع التج دش
ــاء فيما يتعلق  ــارة ومكاتبها باألمانة ومحافظة صنع ــي وزارة الصناعة والتج بموظف
ــآت واملحالت  ــع التمويني وضبط املخالفات يف املنش ــي ملراقبة الوض ــزول امليدان بالن

التجارية يف األسواق.
ــاركني يف عملية  ويف اللقاء التوعوي رحب وزير الصناعة بجميع الحارضين واملش
ــرز اهتمامات وزارة  ــوي يعد من أب ــذا الربنامج التوع ــي . موضحا ان ه ــزول امليدان الن
ــيس والذي سينعكس إيجابا  ــهم يف إنجاح العمل املؤس الصناعة والتجارة والتي تس
ــي ومجاالته وبدرجة أوىل املواطن  ــاحة اليمنية وخدمة دور االقتصاد الوطن عىل الس

املعني.
وقال الدرة إن الصناعة بذلت العديد من الجهود وقامت بالعديد من الزيارات التي 
ــني البيئة والبنية االقتصادية والوضع املعييش للمواطنني  ــعى يف مجملها لتحس تس
ــبة 50%  ــاالت وصوال إىل االكتفاء الذاتي ولو بنس ــو االنتاج يف كافة املج ــرشوع نح وال
ــاء والتنمية  ــاً للعمل والبن ــة وتفتح فرص ــة الخارجي ــن الهيمنة االقتصادي ــا ع تغنين
ــانية خاصة  ــات الدوائية باعتبار ذلك رضورة صحية وإنس ــة يف مجال الصناع خاص

ونحن يف إطار عدوان وحصار جائر.
ــع االقتصادي واملعييش  ــة العدوان يف تأزيم الوض ــار وزير الصناعة إىل سياس وأش
ــع واإلذالل لرشاء الذمم بعد  ــن ذلك ورقة للضغط واالبتزاز والرتكي ــن واتخاذ م للمواط
ــاحة كبرية للتعامل مع العملة  ــله سياسيا وعسكريا وأمنيا ومحاوالته يف خلق س فش
ــدة املفروضة من قبله النهيار العملة املحلية يليه ارتفاع الدوالر وغالء  النقدية الجدي
ــك التصعيد  ــتتعامل مع كل ذل ــية، إال أن الوزارة س ــة واألساس ــواد الغذائي ــعار امل أس
ــم وتوعية لتنظيم الجانب التجاري واالقتصادي ودعم مختلف الرشكات  بحزم وحس
ــات الوطنية لتوفري املخزون الغذائي لكافة أبناء محافظة الجمهورية تحت  واملؤسس
ــة كل أنواع الغش التجاري  ــالمة والجودة ومحارب ــري املواصفات واملقاييس والس معاي

والتضليل .
ــهام يف نزول ميداني رقابي ناجح  وتطرق الدرة ألهمية هذه الربامج التوعوية لإلس
ــلع والتخاذ اجراءات صارمة ضد املخالفني واملتالعبني، وفق  ومنظم عىل مختلف الس
ــتهلك وبالتنسيق مع منظمات املجتمع املدني  القانون دون أدنى تهاون لحماية املس
ــوزارة مع املعنيني من داخل  ــذا الربنامج التوعوي نتاج جهود لل ــة . حيث كان ه املعني
ــوزارة ومع النائب العام ومع الجهات املعنية واملنظمات والجمعيات والتي تصب يف  ال
ــتهلك والتخفيف من معاناته، مشريا إىل ان الربنامج التوعوي يستهدف  مصلحة املس

األمانة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران تليها بقية محافظات الجمهورية.
ــة  ــو يف اللجنة االقتصادية من خالل دراس ــوزارة تقوم بدورها كعض ــا أن ال موضح
ــة إىل مقاطعة  ــالل عام كامل، باإلضاف ــية خ ــة االحتياج الفعيل للمواد األساس ومعرف

العملة الجديدة والحفاظ عىل العملة املحلية.
ــمي أن الوزارة  ــن جهته أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاش م
ــتبذل كافة الجهود لتوفري قوته املعييش وان  ــتكون عونا وخري داعم للمستهلك وس س
ــلع  ــيكون يف خدمة تأمني وضع املواطن املعييش والرقابة عىل الس ــف فيها س كل موظ
ــن أراد أن يكون تاجرا من تجار  ــتكون الوزارة خصما مل ــة ويف الجانب اآلخر س الغذائي

الحروب عونا ملن أراد أن يكون عونا للوطن واملواطن.
ــص عدد من  ــة واألمانة لتخصي ــة التجاري ــال بالغرف ــاص ممث ــاع الخ ــا القط داعي
ــد العقوبات  ــزال أش ــم إن ــعني.  وأن يت ــار الجش ــىل التج ــاء ع ــوا رقب ــبيه ليكون منتس

واالجراءات  بحق تجار الحروب واألزمات .
ــبب  ــدة ملرتزقة العدوان لكونها الس ــداول العملة الجدي ــددا عىل أهمية عدم ت مش
ــة االقتصادية والتي يلجأ العدوان لطباعتها هربا من التزاماته  الرئيس النهيار العمل
أمام املرتزقة والعمالء ومن خاللها تم إنشاء املعسكرات والوالءات واألرايض والعقارات.
ــنوات من  ــي ان اربع س ــة منذر الرشجب ــارة الداخلي ــح وكيل التج ــن جهته أوض م
الحرب االقتصادية عىل بالدنا ال يمكن للعدوان ان يحقق أدنى أهدافه يف شعب وصفه 

سيد املرسلني بالحكمة واإليمان وبينت السنني مدى صموده وصربه وقوته وجلده.  
ــة خارطة طريق للتغلب عىل  ــال ان توجيهات معايل وزير الصناعة كانت بمثاب وق
ــات التدريبية وصوال لالستقرار التمويني  تلك األزمات االقتصادية بدءا بعمل الورش

والحد من االرتفاعات السعرية وتداول العملة الجديدة.

وزير الصناعة يشدد على ضرورة حماية وزير الصناعة يشدد على ضرورة حماية 
المستهلك والحد من ارتفاع األسعار المستهلك والحد من ارتفاع األسعار 

  الثورة / خاص 
ــانية للحقوق والتنمية تقريره الخاص عن  اطلق مركز عني اإلنس
أرسى الجيش واللجان الشعبية لدى تحالف العدوان ومرتزقتهم يف 

اطار حماية القانون الدويل االنساني.
ــبة أكد  ــاء بهذه املناس ــذي عقد بصنع ــي ال ــر الصحف ويف املؤتم
ــة ان القيادة  ــة الجمهوري ــار رئاس الدكتور عبدالعزيز الرتب مستش
ــا مع هذا  ــا وأن تعاملن ــف األرسى اهتماما عالي ــويل مل ــية ت السياس
ــاني وتعامل دولة يحفظ  ــكل قانوني وانس ــاس يتم بش امللف الحس
ــانيته وليس كما تتعامل دول العدوان  ــري حقوقه وكرامته وانس لألس

مع أرسانا.
ــدوان ال يراعي املبادئ واملعايري الدولية  ــال: إن تعامل دول الع وق
ــني املحتجزين لديها  ــاه األرسى اليمني ــة تج ــانية واألخالقي واإلنس
ــحل  ــا وثقته ورصدته الكامريات لحاالت القتل والتعذيب والس وان م
لألرسى انما هي نماذج بسيطة تعكس الجرائم الجسيمة التي يقوم 

بها دول العدوان ومرتزقته.
ــة الجمهورية يف كلمته اىل الهبة الشعبية  وتطرق مستشار رئاس
ــا للغزاة  ــات يف جنوب الوطن رفض ــض املحافظ ــي اندلعت يف بع الت
واملحتلني من السعودية واالمارات ومن حالفهما, مشيدا بهذه الهبة 
ــي تعكس الروح الوطنية لليمنيني الذين ال يقبلون بتواجد الغزاة  الت

واملحتلني يف اراضيهم.
ــل املحتل  ــن قب ــردوا م ــوب ط ــاء الجن ــول: إن أبن ــتطرد بالق واس
ــرد الغزاة  ــن يعجز اليمنيني ط ــكل جربوته وعنفوانه ول ــي ب الربيطان

واملحتلني الجدد.
ــانية  ــق من مركز عني اإلنس ــدث األخ حميد الرفي ــن جانبه تح م
ــم  ــامه حيث ركز القس ــوق والتنمية بكلمة حول التقرير واقس للحق
ــكام والقواعد الخاصة بحماية االرسى واالتفاقيات  االول حول االح
ــاي لعام 1907  ــري مثل اتفاقية اله ــة التي تحمي حقوق االس الدولي

واتفاقيه جنيف الثانية لعام 1929م.
واملادة الرابعة من اتفاقيه جنيف الثالثة لعام 1949  والتي تعني 
جميعها باألرسى اثناء الحروب وضوابط وآليات التعامل مع االسري 

ــبل الحماية التي كفلها القانون  ــاني وس وفق القانون الدويل واالنس
ــانية والحق  ــل الحق يف املعاملة اإلنس ــاني لألرسى مث الدويل االنس
ــخصية والرشف والحق يف الرعاية  ــاواة والحق يف احرتام الش يف املس
ــة والتعليمية  ــعائر الديني ــه الش الطبية والصحية والحق يف ممارس

واملأوى والغذاء وامللبس وحق االتصال والحق يف املحاكمة العادلة.
ــم الثاني للتقرير حول االنتهاكات  وتطرق حميد الرفيق يف القس
ــعبية من قبل  ــت بحق األرسى من الجيش واللجان الش التي مورس

دول تحالف العدوان ومرتزقتهم يف الداخل.
ــدوان للتعامل  مع  ــاكات الع ــات وانته ــض ممارس ــرق إىل بع وتط
ــت ضده  ابشع  ــري اليمني التابع للجيش واللجان حيث مورس األس
ــراف واالديان  ــة للقوانني واالع ــاكات املخالف ــواع  الجرائم واالنته ان

واالخالق اإلنسانية.
ــىل الحياة  ــل يف االعتداء ع ــاكات تتمث ــرز االنته ــار إىل ان اب واش
ــالمة البدنية واالعدام املبارش بالذبح والرصاص مثل تلك التي  والس
ــت ايضا يف 2016  ــني  كما حدث ــخ 7/ 12 /2015 يف أب ــت يف تاري حدث
عندما اقدمت جماعات مسلحة تابعة لدول العدوان بإعدام االرسى 
وتعليقهم يف اعمدة الكهرباء، باإلضافة اىل حاالت االعدام بالرصاص 

ــدوان  ــة للع ــلحة تابع ــة مس ــت مجموع ــا قام يف 4 - 8 - 2018 عندم
ــوا بذلك بل  ــا بالرصاص ولم يكتف ــة ثالثة أرسى رمي ــدام وتصفي بإع
ــل بها ونرشوا ذلك يف مقطع فيديو  ــادهم والتمثي قاموا بتقطيع اجس

عرب مواقعهم.
ــرية لحاالت  ــق نماذج كث ــد الرفي ــذي قرأه حمي ــر ال ــر التقري وذك
ــش واللجان ومنها  ــري اليمني التابع للجي ــاكات العدوان لألس وانته
ــري محمد العرسة يف  ــكاكني كالذي حدث مع األس حاالت الذبح بالس

البيضاء وحاالت الذبح التي وقعت يف أبني.
باإلضافة اىل حاالت الرمي من أعىل مبنى كالتي حدثت يف 2018 
ــري عيل سمنان ..وكذلك حاالت كثرية للقتل بالغدر كالتي  بحق االس
حدثت يف 2017 عندما تم إعدام اربعة أرسى من الجيش واللجان يف 

مديرية موزع بتعز..
ــق الغارات  ــل عن طري ــيمة كالقت ــن االنتهاكات الجس ــا م وغريه
ــكرية  ــجن املباحث العس ــتهداف االرسى يف س الجوية عندما تم اس
ــري حيا  ــريا .. وكذلك حاالت دفن األس بصنعاء وأدى إىل مقتل 41 أس

يف الرتاب كالذي حدث مع االسري عبدالقوي الجربي.
ــيس  ــب النف ــدي والتعذي ــاك الجس ــاالت االنته ــن ح ــا م وغريه
ــاالت وانتهاكات  ــاألرسى وكلها ح ــل ب ــويه والتمثي ــحل والتش والس
ــانية واألخالقية  ــة للقوانني الدولية واإلنس ــيمة صارخة مخالف جس
ــاتها بحق  ــف العدوان يف انتهاجها وممارس ــتمر تحال والدينية ..يس

ارسى  الجيش واللجان الشعبية .
ــات التقرير والتي  ــراءة توصي ــر الصحفي تم ق ــة املؤتم ويف نهاي
ــها مجلس األمن  دعت من خاللها توصيات االمم املتحدة وعىل رأس
الضغط عىل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم باحرتام قواعد وأحكام 

القانون الدويل االنساني.
وحثت اللجنة الدولية للصليب االحمر للتدخل املبارش يف عملية 
االفراج عن االرسى من الجيش واللجان ومراقبة التعامل مع االرسى 

وتقديم منتهكي القانون الدويل واالنساني للمحاكمة العادلة.
ــور لنماذج توضح  ــر الصحفي عرض مص ــل املؤتم ــد تخل وكان ق

انتهاكات العدوان ومرتزقته بحق أرسى الجيش واللجان.

مركز عين اإلنسانية يطلق تقريره عن أسرى الجيش واللجان لدى تحالف العدوان ومرتزقتهممركز عين اإلنسانية يطلق تقريره عن أسرى الجيش واللجان لدى تحالف العدوان ومرتزقتهم
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نددت بالحرب االقتصادية التي يقوم بها الغزاةنددت بالحرب االقتصادية التي يقوم بها الغزاة

ــًا  ــة رفض ــات االحتجاجي ــيرات والوقف ــل المس ــًا تواص ــة رفض ــات االحتجاجي ــيرات والوقف ــل المس تواص
ــعب اليمني  ــع الش ــي تجوي ــدوان ف ــات دول الع ــعب اليمني لسياس ــع الش ــي تجوي ــدوان ف ــات دول الع لسياس

ــة التحرير  ــم ومديري ــد والتنظي ــة الحش نظمت لجن
ــد  ــة للتندي ــة احتجاجي ــس وقف ــاء أم ــة صنع بالعاصم
ــرب االقتصادية التي تقوم بها دول تحالف العدوان  بالح

وارتفاع سعر رصف العمالت األجنبية.
ــادق أبو  ــورى ص ــا عضو مجلس الش ــة دع ويف الوقف
ــات االحتجاجية  ــع إىل التفاعل مع الوقف ــوارب الجمي ش
التي تنظم يوميا أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء رفضا 

لسياسات دول العدوان يف تجويع الشعب اليمني.
ــع يف التغلب عىل التحديات  وأكد أهمية وقوف الجمي
ــتهداف  ــدوان والحصار واس ــتمرار الع ــة جراء اس الراهن

العدوان لالقتصادي الوطني.
ــام لألمم  ــني الع ــة، األم ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــا بي ودع
ــؤون اإلنسانية  ــقة الش املتحدة ومبعوثه إىل اليمن ومنس
ــرب االقتصادية عىل  ــدوان والح ــاف الع ــىل إيق ــل ع العم

الشعب اليمني.
ــاء  ــزي إىل صنع ــك املرك ــادة البن ــان بإع ــب البي وطال
ــات املوظفني كون األمم املتحدة هي الضامنة  ورصف مرتب
ــتمرار يف طباعة العملة الوطنية  عىل ذلك .. مبينا أن االس

سيؤدي إىل حدوث كارثة إنسانية ال يمكن تالفيها.
ــدة و  ــم و الرضمة والس ــات " يري ــاء مديري ــم أبن ونظ
ــدة  ــرية جماهريية حاش ــة إب أمس مس ــادرة" محافظ الن
ــعار "  ــالح تحت ش ــد ص ــظ إب عبدالواح ــا محاف تقدمه
الحصار وطباعة العملة وغالء األسعار أدوات العدوان " .
ــد  ــم أك ــة يري ــوارع مدين ــت ش ــي جاب ــرية الت ويف املس
ــعب  ــم الش ــود وتالح ــتمرار صم ــالح أن اس ــظ ص املحاف
ــال كافة مخططات العدوان التآمرية  اليمني كفيل بإفش

والكارثية عىل الوطن .
ــدد عىل رضورة استمرار الثبات والتصدي للحرب  وش
ــرض لها الوطن منذ ما  ــكرية التي يتع االقتصادية والعس
يقارب أربع سنوات .. حاثا الجميع عىل استمرار الحشد 

ورفد الجبهات ودعمها باملال والرجال .
ــة رشائحها وفئاتها  ــاء املحافظة بكاف ــت إىل أن أبن ولف
ــة العامة  ــة التعبئ ــاهمون إلنجاح حمل ــة يس االجتماعي
ــر قوى  ــن الوطن ودح ــاع ع ــيد للدف ــد والتحش والتجني
العدوان.. الفتا إىل رضورة تحمل كافة النخب يف املحافظة 
ــة  الراهن ــة  االقتصادي ــات  التحدي ــة  مواجه ــؤولية  مس

ومساندة عملية التحشيد لالنتصار للوطن .
ــاء إب لن يكونوا إال إىل جانب الوطن وضد  وبني أن أبن
ــات  ــد الجبه ــال لرف ــال والرج ــتقدم امل ــدوان           وس الع
ــات العزة  ــي ومختلف جبه ــاحل الغرب ــدود والس يف الح

والكرامة.
ــيل باملحافظة  ــس مجلس التالحم القب ــار رئي فيما أش
ــه  ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــاهري إىل أن ق ــد الش عبدالحمي
ــاليب لتدمري االقتصاد الوطني  تسعى بكل الطرق واألس
والعملة اليمنية بعد فشلها عسكرياً وهزائمها الكبرية يف 

جميع الجبهات .
ــة التي  ــرب االقتصادي ــن للح ــاء اليم ــد رفض أبن وأك
ــعب  ــدوان لتضييق الخناق عىل الش ــوى الع ــا ق تنتهجه

اليمني ومحاولة إخضاعه .
ــاق بإخوانهم يف  ــاء القبائل لاللتح ووجه الدعوة ألبن
ــكل املواقع ورسعة  ــعبية املرابطني ب الجيش واللجان الش

التحرك والنفري ورفد الجبهات باملال والرجال .
ــار املفروض  ــرية الحص ــتنكر بيان صادر عن املس واس
ــاركة يف  ــد اليمني للمش ــة وصول الوف ــىل اليمن وعرقل ع

مفاوضات جنيف.
وأدان البيان الحرب االقتصادية عىل الوطن والجرائم 
التي يرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن منذ ما يقارب أربع 

سنوات .
ــئولية تدمري  وحمل البيان قوى العدوان ومرتزقته مس
ــاء ما أدى إىل  ــع العملة دون غط ــاد الوطني بطب االقتص

ارتفاع األسعار.
وشدد البيان عىل رضورة استمرار رفد الجبهات باملال 
ــل األمم املتحدة  ــى تحقيق النرص ، كما حم والرجال حت
ــل  ــاد وفش ــري االقتص ــؤولية تدم ــدويل مس ــع ال واملجتم

املشاورات وعرقلة مشاركة الوفد الوطني فيها .
ــني  ــة أم ــل وزارة اإلدارة املحلي ــرية وكي ــارك يف املس ش
األرحبي وعضو مجلس الشورى محمد عبدالله الكبيس 
ــئويل وأعضاء  ــفيان ومس ــماعيل س ووكيل املحافظة إس
ــائخ  ــري من املش ــدد كب ــة وع ــة والتنفيذي ــلطة املحلي الس
ــذه  ــة به ــخصيات االجتماعي ــان والش ــاء واألعي والوجه

املديريات .
ــار عزلة جبل عميقة  ــك نظم أبناء منطقة حض إىل ذل
ــرية جماهريية تحت شعار  مديرية حبيش بإب  أمس مس

"صامدون رفضا للحرب االقتصادية".
ــة راكان النقيب قوى  ــرية حمل وكيل املحافظ ويف املس
ــعر رصف العمالت األجنبية  ــؤولية ارتفاع س العدوان مس

وعرقلة الوفد الوطني من املشاركة يف مفاوضات جنيف.
ــف العدوان  ــا تحال ــي ارتكبه ــة الت ــتنكر الجريم واس
ــبة  ــتهداف امرأة يف نقيل الخش ــوم أمس باس ومرتزقته ي
ــلة جرائم  ــي ضمن سلس ــك يأت ــريا إىل أن ذل يف إب .. مش
ــعب اليمني  وانتهاكات تحالف العدوان وأدواته بحق الش

منذ ما يقارب أربعة أعوام.
وأشاد الوكيل النقيب بصمود الشعب اليمني .. داعيا 
ــاحل  ــد للجبهات خاصة جبهة الس ــع إىل التحش الجمي

الغربي.
ــا أوضح رئيس الكتلة الربملانية ملحافظة إب أحمد  فيم
ــرب االقتصادية لتحالف العدوان لن تزيد  النزييل أن الح
ــة  ــة غطرس ــة يف مواجه ــوة وصالب ــي إال ق ــعب اليمن الش

العدوان .
ــد الجبهات  ــات املحافظة يف رف ــتمرار مديري ــد اس وأك

باملال والرجال حتى تحقيق النرص املؤزر.
وحمل بيان صادر عن املسرية دول العدوان مسؤولية 
تداعيات اللعب بالورقة االقتصادية .. داعيا أحرار العالم 
ــوف إىل  ــة الوق ــانية واإلغاثي ــة واإلنس ــات الدولي واملنظم
ــل عىل إيقاف  ــي ومظلوميته والعم ــعب اليمن جانب الش

العدوان ورفع الحصار.
ــخصيات االجتماعية  ــرية عدد من الش ــارك يف املس ش

واملشائخ واألعيان بمديرية حبيش.
ــة املحافظ  ــر اجتماع بمحافظة حجة أمس برئاس وأق
ــة العامة "ثبات  ــة حملة التعبئ ــالل عبده الصويف خط ه
ــة والتعليم واألوقاف  ــن مكاتب الرتبي ــار" مقدمة م وانتص
ــتيعاب  ــة والثقافة بعد اس ــباب والرياض ــاد والش واإلرش

املالحظات عليها.
ــب الرتبية  ــدراء مكات ــذي ضم م ــر االجتماع ال ــا أق كم
والتعليم عيل القطيب واألوقاف يحيى جحاف والشباب 
ــبأ عبدالودود  ــاء اليمنية س ــة ووكالة األنب ــارش الدخين ن
ــر، تقديم  ــمري النم ــر مكتب الثقافة س ــيل ونائب مدي الغي
ــي  الت ــات  والفعالي ــطة  لألنش ــة  مزمن ــة  تفصيلي ــة  خط

شملتها خطة التعبئة العامة.
ــز  ــة تعزي ــويف أهمي ــظ الص ــد املحاف ــاع أك ويف االجتم
ــة  والرتبوي ــادية  واإلرش ــة  الثقافي ــطة  واألنش ــج  الربام
والرياضية واإلعالمية التي سيتم تنفيذها يف إطار حملة 
ــر العدوان  ــار" والتوعية بمخاط ــات وانتص ــة " ثب التعبئ

وحربه االقتصادية عىل الشعب اليمني.

ــريات  ــات االحتجاجية واملس ــة الوقف ــار إىل أهمي وأش
ــدوان وحربه االقتصادية  الجماهريية املنددة بجرائم الع
ــدويل، إضافة إىل  ــع ال ــني للمجتم ــوت اليمني ــال ص إليص
ــوف إىل جانب  ــاد والوق ــرك الج ــع للتح ــجيع الجمي تش
الجيش واللجان الشعبية يف التصدي للعدوان ومرتزقته.
ــطة  ــتهدف األنش ــظ حجة رضورة أن تس ــد محاف وأك
ــاء املعريف  ــىل البن ــا ع ــيتم تنفيذه ــي س ــات الت والفعالي
والثقايف وتنمية القدرات وصقل املواهب وتنظيم الزيارات 
ــاركني يف تلك الفعاليات إىل  والرحالت للمتفوقني من املش

بعض املواقع التي استهدفها العدوان.
ــني واملثقفني واإلعالميني  ــوه بدور الخطباء والرتبوي ون
ــة  ــه والتوعي ــدوان ومرتزقت ــدي للع ــني يف التص والرياضي

بمخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــة  باملحافظ ــايف  الثق ــرشف  امل ــاع  االجتم ــرض  ح
عبدالرحمن الرشوي واملرشف الرتبوي عبدامللك الجرب.

كما ناقش اجتماع عقد بمحافظة إب برئاسة املحافظ 
عبدالواحد صالح سبل تعزيز جهود التحشيد والتعبئة 

العامة وتفعيل دور األجهزة الرسمية باملحافظة .
ــتوى  ــم وكالء املحافظة مس ــاع الذي ض ــم االجتم وقي
ــالل الفرتة املاضية يف مواجهة  األداء والجهود املبذولة خ
ــال  ــات بامل ــد الجبه ــه ورف ــال مخططات ــدوان وإفش الع

والرجال.
ــي إىل املديريات  ــزول امليدان ــر االجتماع خطة الن وأق
ــات العزة  ــد جبه ــة لرف ــد والتعبئ ــود الحش ــز جه لتعزي

والكرامة ورفد جبهة الساحل باملال والرجال.
وخالل االجتماع أكد محافظ إب عىل أهمية استشعار 
ــن الوطن  ــاع ع ــؤولياتهم يف الدف ــم ومس ــع ملهامه الجمي
ــتوى األداء الخدمي وتكريس الجهود لدعم  وتفعيل مس
ــال والقوافل الغذائية خاصة  ورفد الجبهات باملال والرج

جبهة الساحل الغربي.
ــز  ــع لتعزي ــود الجمي ــف جه ــار إىل رضورة تكات وأش
ــعبي من خالل  ــم الش ــود والتالح ــرص والصم ــل الن عوام
ــاركة  ــات القبلية واللقاءات والفعاليات واملش إقامة الوقف

ــال  ــوى العدوان وإفش ــد ق ــة تصعي ــة ومواجه املجتمعي
مخططاتهم .

ــي  الت ــة  البطولي ــات  التضحي إب  ــظ  محاف ــن  وثم
ــة العدوان  ــعبية يف مواجه ــا الجيش واللجان الش يقدمه

واالنتصارات التي يحققونها يف مختلف الجبهات.
ــظ  املحاف ــة  برئاس إب  ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  وناق
ــة النزول  ــاع التموينية وخط ــالح األوض ــد ص عبدالواح
امليداني للجنة الرقابة واملتابعة والتفتيش عىل املحاالت 

التجارية باملحافظة.
ــم وكالء املحافظة ولجنة  ــذي ض ــش االجتماع ال وناق
ــا  ــب تنفيذه ــام الواج ــش امله ــة والتفتي ــة واملتابع الرقاب
ــتقات النفطية والغاز  لضبط أسعار املواد الغذائية واملش

ومنع احتكارها أو التالعب بها.
و استعرض وكيل املحافظة لقطاع الصناعة والتجارة 
ــاوى املهام املنفذة للجنة الرقابة عىل األسواق  قاسم املس

وضبط التجار املتالعبني باألسعار.
وكلف االجتماع اللجنة برفع تقارير يومية عن الحالة 
ــاذ اإلجراءات  ــات بأنواعها ليتم اتخ ــة واملخالف التمويني
ــتقرار  ــوق واس ــن ضبط الس ــا يضم ــني بم ــق املخالف بح

األسعار للتخفيف من معاناة املواطنني.
ــىل أهمية قيام  ــدد املحافظ صالح ع ــاع ش وىف االجتم
ــة بمهامها املكلفة بها وضبط املخالفني واملتالعبني  اللجن
ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــم م ــني واحتياجاته ــوات املواطن بأق

األساسية والسلع والخدمات.
ــار إىل أن التحديات االقتصادية املفتعلة من قبل  وأش
ــل بفضل وعي وتفهم أبناء الشعب  قوى العدوان ستفش
اليمني للمؤامرات التي يتعرض له الوطن بهدف تركيعه .
ــتمرة  وحث محافظ إب اللجنة بالرقابة واملتابعة املس
ــازن التجار  ــالت التجارية ومخ ــي للمح ــزول امليدان والن
ــاء  ــن أو اإلخف ــاول التخزي ــن يح ــط كل م ــران وضب واألف
للمواد الغذائية األساسية أو التالعب بأسعارها وأوزانها.
ــة والتجارة  ــب الصناع ــات الضبط يف مكت ــه جه ووج
والجهات ذات العالقة بإحالة كافة املخالفات إىل الجهات 
املعنية التخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة ضدهم.. الفتا 
ــمية  ــة تكامل الجهود والتفاعل مع الجهود الرس إىل أهمي
ــاة املواطنني التي  ــة يف هذا الجانب لتخفيف معان املبذول

سببها العدوان والحصار.
ــة  ــر بمديري ــة األهج ــيل يف عزل ــاء قب ــش لق ــا ناق كم
ــد املرابطني يف  ــس الجوانب املتصلة برف ــبام كوكبان أم ش

الجبهات وتفعيل املشاركة يف حمالت التحشيد.
ــاء العزلة  ــائخ وأعيان وأبن ــد اللقاء الذي ضم مش وأك
ــعار املسؤولية الوطنية إزاء  علی رضورة التحرك واستش
ــعب من عدوان وحصار ومؤامرات  ما يتعرض له أبناء الش

تستدعي من الجميع الهبة لدعم جبهات القتال .
ــيد والتعبئة  ــات التحش ــاء عيل تفعيل آلي ــث اللق وح
ــبام  ــتوی قری كل عزلة يف مديرية ش املجتمعية علی مس
ــم املادي  ــة بالدع ــزة والكرام ــات الع ــد جبه ــان لرف كوكب

وقوافل املساعدات والرجال للدفاع عن الوطن.
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ــات  إىل رشح توضيحي عن  ــي  املحافظ ــامعي من محافظ ــتمع الس واس
ــعبية تطالب بطرد قوى  ــن انتفاضات ش ــهده املحافظات الجنوبية م ماتش
ــانية التي  ــة واإلنس ــاع األمني ــذا األوض ــوب وك ــم يف الجن ــالل وأدواته االحت
ــهدها املحافظات الجنوبية املحتلة  مشيدا باليقظة الوطنية التي بدت  تش
ــإرادة املخلصني من  ــتجني ثمارها بفضل الله وب ــا تلوح يف األفق وس رشارته
ــتمرار محافظي املحافظات  ــريا إىل رضورة اس أبنائنا يف األرايض املحتلة مش
ــيدها للميدان  ــع مختلف الرشائح املجتمعية وتحش ــة  بالتواصل م الجنوبي
ــن وهو يجر  ــعبية ويرحل عن أرايض الوط ــإلرادة الش ــى يذعن املحتل ل حت

ويالت الخيبة والهزيمة .
ــق أداء املحافظني يف  ــي تعي ــل الت ــات والعراقي ــاع املعوق ــش االجتم وناق
ــن ذلك والتي يدفع  ــيطرة املحتل واآلثار املرتتبة ع ــق الواقعة تحت س املناط
ــيط من خالل تغيب الخدمات وانتشار الفوىض والفراغ  ثمنها املواطن البس
ــات املتاحة وبصورة  ــب اإلمكاني ــة إيجاد بدائل بحس ــا بأهمي اإلداري منوه

تحد من معاناة املواطنني .
ــعبية الخالصة  ــذه االنتفاضة الش ــتمرار ه ــاد االجتماع بأهمية  اس وأش
ــارج ورضورة ان يتحد الجميع  ــة للخ ــن تدخالت القوى املرتهن ــا ع وإبعاده
ــف واحد ملواجهة قوى الغزو واالحتالل وتحرير األرايض الجنوبية من  يف ص

ــيادة اليمن  ــه الدنيئة التي تنال من وحدة وكرامة وس ــس املحتل ومؤامرت دن
ارضآ وإنسانا .

ــرتكة لتوسيع نطاق التواصل  ــكيل غرفة عمليات مش وأكد االجتماع  تش
ــجدات الطارئة للمحافظات التي تشهد احتجاجات  ومتابعة ومتابعة املتس
ــود  ــلطات املحلية يف حماية املدنيني وإدارة الحش ــعبية وتكثيف دور الس ش
ــص ينهض بها من  ــي تبحث عن صوت وطني خال ــة الجماهري الت ومخاطب

سبات االنبطاح املرتهن للخارج .
حرض االجتماع األستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير اإلعالم

بن حبتور  يهنئ نظراءه
ــي تمثلها هذه  ــة الت ــة إىل األهمي ــياق الربقي ــوزراء يف س ــس ال ــار رئي وأش
ــتلهم منها الدالالت  ــي ينبغي أن نس ــالمية والت ــبة يف واقع األمة اإلس املناس
ــه عليه وعىل آله  ــم محمد صىل الل ــامية لهجرة النبي األعظ ــداف الس واأله
ــالق الدعوة  ــي مهدت النط ــة املنورة والت ــة إىل املدين ــلم من مك وصحبه وس
ــد يف واقع  ــاع األرض وبداية عهد جدي ــالم يف أصق ــار اإلس ــالمية وانتش اإلس
ــالم وعدله  ــن ظلمات الجور والظلم إىل نور اإلس ــطته م البرشية نقلت بواس

وسماحته.
ــور من قبل  ــوم من ظلم و ج ــعب اليمني الي ــا يتعرض له الش ــد أن م وأك
ــالم الحنيف  ــعودي اإلماراتي وحصارهم يناقض كليا روح اإلس العدوان الس
ــكل فج إىل جوهره الراقي وغاياته اإلنسانية  ومبادئه السامية بل وأساء بش

واألخالقية.
ــم الدين  ــا يمليه عليه ــع إىل القيام بم ــن حبتور الجمي ــور ب ــا الدكت ودع
ــأرواح املدنيني اليمنيني  ــه وعبثه ب ــذا العدوان وتغول ــاد ه العظيم لوقف فس
ــانية  ــافر للحرمات واملبادئ اإلنس ــاء وانتهاكه الس وخاصة األطفال والنس

السامية لإلسالم عىل هذا النحو البغيض.
رئيس الوزراء

ــأة األوضاع التي  ــاذ للتخفيف من وط ــىل حكومة اإلنق ــدور املعول ع وال
ــة ومختلف  ــة املحافظ ــىل عاصم ــل ع ــامل واملتواص ــدوان الش ــا الع يخلفه

مديرياتها خاصة يف القطاعات الرئيسة ذات األولوية يف الظرف الراهن.
ــة واملكاتب  ــلطة املحلي ــاء بقيادة الس ــوزراء خالل اللق ــس ال ــاد رئي وأش
ــم العدوان األمريكي  ــة وما ينجزونه من مهام برغ ــة وأدوارهم القيم التنفيذي

السعودي املتواصل وتدمريه لكافة املكاتب التنفيذية .
ــات يف القيام  ــة املحافظ ــدة يف طليع ــا محافظة صع ــد وجدن ــال " لق وق
ــة رغم ما  ــاء املحافظ ــة ألبن ــات املختلف ــم الخدم ــة وتقدي ــال اإلداري باألعم
يعرتضها من صعوبات ".. الفتا إىل أنه ومن خالل زيارته وجد إرصار السلطة 
ــادة تأهيل ما دمره  ــا أبناء املحافظة عىل امليض يف إصالح وإع ــة ومعه املحلي
العدوان سيما قطع الطرقات وتدمري املنشأت واعادة تأهيلها للقيام بدورها.
ــطروا  ــاء اليمن س ــن أبن ــم م ــدة كغريه ــة صع ــاء محافظ ــح أن أبن وأوض
ــم مواقف الثبات والصدق والتكاتف ورفد الجبهات يف ظل العدوان  بصموده

والحصار اإلعرابي الذي استخدم كافة األساليب وأنواع الحروب العسكرية 
ــل  ــي كان مصريها كلها الفش ــري والت ــا الكث ــة وغريه ــة واإلعالمي واالقتصادي

الذريع أمام ثبات وشموخ أبناء اليمن.
ــىل دعم كافة  ــتعمل جاهدة ع ــور أن الحكومة س ــور بن حبت ــد الدكت وأك
ــرتة الراهنة ..  ــاح واملمكن خالل الف ــا محافظة صعدة باملت ــات ومنه املحافظ
ــم األفضل من الخدمات يف  ــا لقيادة املحافظة املزيد من التقدم وتقدي متمني

هذه الظروف العصيبة التي خلقها العدوان السافر وحصاره عىل بالدنا.
ويف اللقاء الذي حرضه مدير املؤسسة االقتصادية اليمنية العميد حسن 
ــفياني  ــاع واألمن بمجلس الوزراء طه الس ــي ورئيس دائرة الدف صالح املران
وأمني عام محيل املحافظة محمد العماد .. أعرب محافظ صعدة عن سعادة 

أبناء املحافظة بزيارة رئيس الوزراء
والتي سبقتها زيارات أخرى للمحافظة .

ــا  ــتمرة يف صموده ــة مس ــب التنفيذي ــة واملكات ــلطة املحلي ــد أن الس وأك
ــا فيه خدمة أبناء  ــعها مل ــتعمل بكل وس وأداء واجباتها رغم كل الظروف وس

املحافظة .
ــتمرة تظل  ــت املحافظ عوض إىل أن حرص الحكومة ومتابعتها املس ولف
ــال الخدمية  ــذ الكثري من األعم ــادة املحافظة يف تنفي ــز مهم لقي ــع وحاف داف

والتنموية .


