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اليوم.. حفل تكريمي لجرحى الجيش واللجان الشعبية بالبيضاء اليوم.. حفل تكريمي لجرحى الجيش واللجان الشعبية بالبيضاء 

0202أخبار وتقارير
إدانات محلية لتمادي العدوان في استهداف الصيادين في عرض البحر :

ــودًا جراء غارات العدوان على قواربهم بجوار جزيرة عقبان ــودًا جراء غارات العدوان على قواربهم بجوار جزيرة عقبان صيادًا مفق ١٩١٩ صيادًا مفق

اختتام فعاليات مهرجان صيف إب الثالثاختتام فعاليات مهرجان صيف إب الثالث
إب - سبأ 

ــس فعاليات مهرجان  اختتمت بجامعة إب أم
ــه نقابة الفنانني  ــث، والذي نظمت صيف إب الثال
ــدد من نجوم  ــاركة ع ــاون مع الجامعة بمش بالتع

الفن من مختلف املحافظات.
ــام محيل  ــرضه أمني ع ــذي ح ــام ال ويف االختت
ــس جامعة إب  ــار رئي ــة أمني الورايف .. أش املحافظ
ــة املهرجان يف  ــوب إىل أهمي ــور طارق املنص الدكت
ــات وتنميتها خاصة  ــب واإلبداع ــاف املواه اكتش
ــا إىل أن املهرجان حقق  ــي .. الفت ــب الفن يف الجان

األهداف املنشودة منه.
ــي إب خالد  ــني نقابة فنان ــاد أم من جانبه أش
ــة واللجان التي  ــود قيادة الجامع البعداني بجه
ــف إب الثالث  ــان صي ــاح مهرج ــاهمت يف إنج س

الذي استمر عرشة أيام.

ــان تكريم  ــل الختامي للمهرج ــن الحف وتضم
ــذا تكريم رئيس  ــاركة وك نجوم الفن واللجان املش
ــي املحافظة، كما تم  ــدرع نقابة فنان ــة إب ب جامع

توزيع هدايا رمزية للمشاركني.
ــة عبدامللك  ــني عام الجامع ــرض الفعالية أم ح

ــي  ــار عبدالغن ــي إب عم ــب فنان ــقاف ونقي الس
ــا  لتكنولوجي ــي  العرب ــورد  الب ــز  مرك ــس  ورئي
ــر  ــي ومدي ــد الصباح ــور محم ــات الدكت املعلوم
ــؤون  ــة ش ــة بنياب ــات الطالبي ــطة والخدم األنش

الطلبة يارس صالح.

ــة  النظاف ــدوق  صن ــع  رف
والتحسني بمحافظة صنعاء ألفاً 
ــن املخلفات خالل  ــاً م و 637 طن

إجازة عيد األضحى .
ــن  ع ــادر  ص ــر  تقري ــح  وأوض
ــني  والتحس ــة  النظاف ــدوق  صن
ــبأ)  لـ(س ــه  تلقت ــة  باملحافظ
ــم  ــات ت ــن املخلف ــة م ان 562 زف
ــز املحافظة وبقية  ــا من مرك نقله

املديريات .
ــر التنفيذي  ــاد املدي ــا أش فيم
ــد ونائبه  ــرت محم ــدوق عن للصن
ــي  ــد الحوث ــة زي الفني ــؤون  للش
ــة املبذولة  ــال النظاف بجهود عم
ــاري ملركز  ــراز املظهر الحض يف إب
ــالل  خ ــات  واملديري ــة  املحافظ
ــة وبقية أيام  ــد خاص إجازة العي

السنة بشكل عام.

ــات  املخلف ــة  كمي ــت  وكان
ــة  ــدوق النظاف ــا صن ــي رفعه الت
ــاء  صنع ــة  بمحافظ ــني  والتحس
ــن العام  ــف األول م ــالل النص خ
 409 و  ــاً  ألف  27 ــت  بلغ ــاري  الج
ــادة 10 آالف طن عن  ــان بزي أطن
ــام املايض،  ــن الع ــرتة م ــس الف نف
فيما بلغ عدد زفات نقلها 8 آالف 

و 881 زفة.

أكثر من أكثر من ٥٢٥٢ ألف مستفيد من خدمات مستشفى  ألف مستفيد من خدمات مستشفى ٢٦٢٦ سبتمبر بمتنة  سبتمبر بمتنة 

الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية تدين استهداف العدوان للصيادينالهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية تدين استهداف العدوان للصيادين
صنعاء / سبأ 

ــن خدمات  ــني م ــاً و107 مواطن ــتفاد 52 ألف اس
ــبتمرب بمديرية بني مطر  ــفى 26 س هيئة مستش
ــف األول من العام  ــة صنعاء خالل النص محافظ

الجاري.
ــد  ــة الدكتور مطهر مرش ــس الهيئ ــح رئي وأوض
ــخيصية  ــام التش ــتفيدين من األقس أن عدد املس
ــالل النصف األول 16 ألفاً و957 حالة و11 ألفاً  خ
ــام الطوارئ و14 ألفاً و464  و236 مواطنا من أقس

حالة من العيادات الخارجية.
ــام الجراحة قدمت خدمات  ــار إىل أن أقس وأش
ــوارئ  ــن الط ــة م ــا و430 حال ــف و754 مواطن ألل
ــة و362 حالة من العمليات باإلضافة إىل  التوليدي

ألف و784 مستفيدا من أقسام الرقود.
ــام الرعاية الصحية األولية قدمت  وبني أن أقس
خدمات ألربعة آالف و705 مواطنني فيما استفاد 
ــزة والحضانة وإحالة  ــن العناية املرك ــة م 96 حال

321 إىل مستشفيات أخرى.
ــر  ــىل تطوي ــرص ع ــة الح الهيئ ــس  ــد رئي وأك
ــام.. مثمنا اهتمام  ــة األقس ــتوى األداء يف كاف مس
قيادتي وزارة الصحة واملحافظة ودعمهما للهيئة 

وتذليل الصعوبات التي تواجه سري العمل.
ــه عىل  ــي وحرص ــكادر الطب ــود ال ــاد بجه وأش
ــتثنائية الصعبة  تطوير األداء رغم الظروف االس
ــم  ــات يف دع ــالد ودور املنظم ــا الب ــر به ــي تم الت

الهيئة.

ـــــــرادات ضـــرائـــب مــحــافــظــة الــبــيــضــاء  ـــيـــون ريـــــال إي ـــــــرادات ضـــرائـــب مــحــافــظــة الــبــيــضــاء مـــل ـــيـــون ريـــــال إي ٢٩٨٢٩٨مـــل
الثورة / محمد صالح 

ــة  مصلح ــب  مكت ــرادات  إي ــت  بلغ
ــالل  ــاء خ ــة البيض ــب بمحافظ الرضائ
ــو من العام  ــرتة من يناير وحتى يوني الف
ــاً  ــاً و62 ألف ــاري  2018 م 298 مليون الج
ــها من  770 رياًال بزيادة عن الفرتة نفس
العام املايض 150 مليوناً و339 ألفاً و618 

رياًال .
ــة  ــب مصلح ــام مكت ــر ع ــع مدي وأرج
ــد  ــاء محم ــة البيض ــب بمحافظ الرضائ
ــح لـ"الثورة"  ــار يف ترصي ــه النج عبدالل
ــرتكة  واملش ــة  املركزي ــرادات  اإلي ــاع  ارتف
ــني يف  ــة العامل ــود كاف ــة إىل جه واملحلي
ــل اإليرادات  ــب الرضائب يف تحصي مكت
ــني  املكلف ــىل  ع ــتحقة  املس ــة  الرضيبي

باملحافظة .
ــرادات الرضيبية  وبني النجار  أن اإلي
ــها بلغت 256  املركزية خالل الفرتة نفس
ــاًال وبزيادة  ــاً و148 ري ــاً و362 ألف مليون

ــاً و196 ألفاً و806  عن املقابل123 مليون
ــة  املحلي ــرادات  اإلي ــك  .وكذل ــاالت  ري
ــاً و700  ألف  ــرتكة  بلغت 41مليون واملش

و622 رياًال.
ــلطة املحلية  ــح النجار  أن الس وأوض
ــب  رضائ ــب  ومكت ــاء  البيض ــة  بمحافظ
ــف األول  ــالل النص ــال خ ــة عم املحافظ

ــاون مع مكتب  ــام الجاري  بالتع من الع
ــني وتفعيل  املالية باملحافظة عىل تحس
ــف  ملختل ــي  الرضيب ــل  التحصي ــام  مه
ــة  الرضيبي ــل  الدخ ــادر  ومص ــة  األوعي
ــة املركزية أو  ــرادات الرضيبي ــواء اإلي س
ــرتكة، ما ساهم يف تحقيق  املحلية واملش

تلك الزيادة.

ــب  ــار  إن مكت ــر النج ــاف  املدي وأض
ــاء وضع خطة  ــب محافظة البيض رضائ
ــتمل عىل  ــة العام الجاري تش ــذ بداي من
ــات لرفع  ــراءات واآللي ــلة من اإلج سلس
وترية التحصيل لتحقيق أعىل اإليرادات 
إىل جانب مضاعفة جهود كوادر اإلدارة 
ــق املوارد  ــني لتعزيز تدف ــة والعامل العام

لخزينة الدولة بالشكل املطلوب.
ــب محافظة  ــام رضائ ــر ع ــا مدي ودع
ــني  الخاضع ــني  املكلف ــة  كاف ــاء   البيض
ــة  ــاح التجاري ــل يف األرب ــة الدخ لرضيب
ــادرة  ــارات إىل املب ــرة والعق ــن الح وامله
ــىل  ع ــة  الرضيبي ــم  إقراراته ــم  لتقدي

الدخول املحققة العام الجاري. 
ــي  الوع ــرش  ن رضورة  ــىل  ع ــد  وأك
الرضيبي والتوسع يف عملية التحصيل 
ــاون  بالتع ــات  املديري ــة  كاف ــمل  لتش
ــيق مع قيادات املجالس املحلية  والتنس

بمديريات محافظة البيضاء .

صعدة - سبأ
ــة مالية  ــدة أمس قافل ــاء مديرية صع ــّدم أبن ق
ــت  ــري تضمن ــو املس ــالح الج ــناداً لس ــاً وإس دعم
ــات من  ــال وكمي ــبعة ماليني ري ــغ س ــة مبل القافل

الذخرية.
وخالل تقديم القافلة نظم أبناء مديرية صعدة 
ــية  ــد بالجرائم الوحش ــة للتندي ــة احتجاجي وقف

ــدة  ــي صع ــدوان يف محافظات ــا الع ــي يرتكبه الت
والحديدة وغريها من املحافظات.

ــال  ــات بامل ــد الجبه ــتمرارهم يف رف ــدوا اس وأك
ــيدين بالعمليات البطولية لسالح  والرجال .. مش
ــري والقوة الصاروخية وكذا االنتصارات  الجو املس
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــطرها الجي ــي يس الت

مختلف الجبهات وامليادين.

الثورة/ محمد صالح املشخر 

ــة العامة  ــم  مكتب الصح  ينظ
ــاء   البيض ــة  بمحافظ ــكان  والس
ــا  تكريمي ــال  حف ــبت  الس ــوم  الي
ــش  الجي ــال  أبط ــن  م ــى  للجرح
ــة رداع  ــعبية بمدين الش واللجان 
ــاع الصحي  ــم القط ــك بدع ، وذل
العام والخاص باملحافظة  وتحت 

شعار( يد تقاتل ويد تعالج).
ــح مدير  ــدد أوض ــذا الص ويف ه
ــة  العام ــة  الصح ــب  مكت ــام  ع
ــور  الدكت ــة  باملحافظ ــكان  والس

ــذه  ه أن  ــس  إدري ــد  محم ــؤاد  ف
ــا  م ــع  م ــا  تزامن ــي  تأت ــة  الفعالي
ــام وأعمال  ــب من مه ــذه املكت ينف
ــار  إط ويف  ــة  متواصل ــطة  وأنش
ــن أبطال  ــى م ــام بالجرح االهتم
ــعبية الذين  الجيش واللجان الش
يقدمون أروع البطوالت يف سبيل 
الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه 

واستقراره.
ــام مكتب الصحة  وبني مدير ع
ــة  بمحافظ ــكان  والس ــة  العام
ــؤاد إدريس  ــور ف ــاء الدكت البيض
ــيتم  ــى الذين س ــدد الجرح أن  ع

ــح من جميع  ــم 100 جري تكريمه
ــك  وذل ــةن  املحافظ ــات  مديري
ــن  م ــدم  املق ــف  الكش ــب  بحس
ــة  باملحافظ ــى  الجرح ــدوب  من
ــم  تقدي ــيتم  س ــه  ان إىل  ــريا  ..مش
ــمل عكازات  عربات للمعاقني تش
طبية  وناموسيات وعيديه عبارة 
ــايل لكل جريح وهدايا  عن مبلغ م
ــك يف مبادرة  ــددة وذل أخرى متع
ــاه  تج ــا  نوعه ــن  م األوىل  ــرب  تعت
ــش  الجي ــال  أبط ــن  م ــى  الجرح
ــعبية، وذلك تكريما  واللجان الش

وتقديرا ملواقفهم املرشفة.

تخريج دفعة أمنية قتالية بمحافظة البيضاءتخريج دفعة أمنية قتالية بمحافظة البيضاء

ــن املركزي  بتخرج  احتفت قوات األم
ــة جديدة يف محافظة  ــة أمنية قتالي دفع
ــعار سالح و  ــم  (الش البيضاء تحت اس
ــم االختتام   ــملت مراس ــف) وقد ش موق
ــن املحافظة  ــادات أم ــا قي ــي حرضه الت
ــو  خريج ــا  أجراه ــكرية  عس ــاورة  من  ،
ــلحة الخفيفة  ــف األس ــة ، بمختل الدفع
واملتوسطة، ومضادات الدروع املتطورة، 
ــارات ، والفنون  ــن امله ــوا عددا م وعرض
القتالية التي تلقوها خالل فرتة الدورة.

ــتعدادهم  ــدى الخريجون اس  وقد أب
ــارك  ــوض مع ــات وخ ــم التضحي لتقدي
ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع ــاظ  الحف
والتصدي لكل من يحاول زعزعة األمن 

ــاط كل مخططات و  ــتقرار، وإحب واالس
ــا أكدوا   ــدوان وأذنابه ، كم ــرات الع مؤام
ــرك إىل جبهات العزة   ــم  للتح جهوزيته
ــاركة يف الدفاع عن كرامة  والكرامة للمش
وحرية وعقيدة الشعب اليمني ، وتلقني 

الغزاة ومرتزقتهم أقىس الدروس .
ــة  ــن الخط ــدورة ضم ــذه ال ــي ه  وتأت
ــاري 2018 م التي  ــة للعام الج التدريبي
أعدتها و تنفذها اإلدارة العامة للتدريب 

والتأهيل بوزارة الداخلية .

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــقطت الدفاعات الجوية طائرة  • أس
 CH-4 ــوع ــن ن ــورة م ــتطالعية متط اس
ــوى العدوان يف  ــة الصنع تابعة لق صيني

منفذ الطوال الحدودي 
• مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
ــعوديني يف موقع  ــات للجنود الس تجمع

مشع
• قنص مرتزق رشق جبل الدخان

ــتهدف تجمعات  • قصف مدفعي يس
ــة يف عدد  ــعوديني واملرتزق للجنود الس

من املواقع رشق الخشل
نجران:

• أطلقت القوة الصاروخية صاروخا 
ــكر  ــراز بدر1 عىل معس ــتيا من ط باليس

مستحدث للجيش السعودي بنجران
ــة  محمل ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
ــوة  بعب ــعودي  الس ــش  الجي ــة  بمرتزق

ناسفة قبالة الربعة بصحراء األجارش
ــن املرتزقة إثر تدمري  • مرصع عدد م
ــة  ــم قبال ــة االس ــة طيب ــم يف جبه آليته

نجران بعبوة ناسفة
ــة  مرتزق ــع  مواق ــد  أح ــتهداف  اس  •
ــعودي يف صحراء األجارش  الجيش الس

بقذائف املدفعية 
عسري:

ــن املواقع يف  ــيطرة عىل عدد م • الس
مجازة 

ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  •
املرتزقة غربي مجازة وقبالة منفذ علب 

محققة إصابات مبارشة

الخميس 30 / 8 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــفتني  ــري مدرعتني بعبوتني ناس • تدم
ــن كان  ــرصع وجرح م ــي وم يف الدريهم

عىل متنهما
ــة  للمرتزق ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
ــاروخ  بص  14.5 ــار  عي ــاش  رش ــل  تحم

موجة جنوب رشق التحيتا
ــة آلية للغزاة  • دمرت وحدة الهندس
ــة الدريهمي ومرصع  ــة يف جبه واملرتزق

طاقمها
البيضاء:

• السيطرة عىل موقعني للمرتزقة يف 
جبهة قانية 

مارب:
ــة عىل مواقع  ــة هجومية ليلي • عملي
ــرة وعىل بوابة  ــة خلف جبل بح املرتزق

صلب والسيطرة عىل مواقع املرتزقة 
تعز:

• صد محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة 
يف التبة السوداء بجبهة حمري وسقوط 

عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم 
حجة:

ــرس زحفني للمرتزقة جنوب رشق  • ك
جبل النار 

ــزق عبدالعزيز  ــرصع العقيد املرت • م
ــريان  ــوري بن ــة الحج ــيل زرع ــد ع احم

الجيش واللجان الشعبية
لحج:

• وحدة الهندسة تدمر آلية عسكرية 
ــفة غىل  ــوة ناس ــة بعب ــة باملرتزق محمل
ــم  ــرصع 3 منه ــد وم ــدة العن ــط قاع خ

واصابة 7 آخرين

جبهة الداخلجبهة الداخل

الثورة / سبأ 
ــة  يف محافظة  ــة وإعالمي ــت مصادر محلي قال
ــارات  ــراء غ ــودا ج ــادا مفق ــدة أن 19 صي الحدي
ــوارب  ق ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان بالحديدة.
واستشهد عدد من الصيادين وفقد عدد آخر، 
أمس األول الخميس، جراء خمس غارات لطريان 
ــتهدفت ثالثة  ــي اس ــعودي األمريك ــدوان الس الع
قوارب للصيادين املتواجدين قرب جزيرة عقبان.

ــد  للمصائ ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي ــح  وأوض
ــابق  ــي يف وقت س ــادر الوادع ــد الق ــمكية عب الس
ــنت 3 قوارب  ــىل م ــوا ع ــن كان ــرشات الصيادي أن ع

استهدفها طريان العدوان يف جزيرة عقبان.
ــريان العدوان  ــارات ط ــي أن غ ــاف الوادع وأض
ــعاف إىل  والتحليق املكثف أعاق وصول فرق اإلس

الجزيرة إلسعاف الصيادين وانتشال الضحايا.
ــم العدوان  ــلة جرائ ــن سلس ــذا ضم ــي ه ويأت
ــعب اليمني  ــعودي األمريكي بحق أبناء الش الس
ــاعيه الحتالل الحديدة  ــار محاوالته ومس ويف إط

وجزرها وتهجري سكانها منها.
ــة والقانونية ألنصار  ــرة الحقوقي وأدانت الدائ

ــق الصيادين يف  ــدوان بح ــريان الع ــه جرائم ط الل
جزيرتي كمران وعقبان يف الحديدة والتي خلفت 

عرشات الشهداء واملفقودين.
ــا أن الجرائم بحق  ــان له ــرة يف بي ــت الدائ وقال
ــتهداف محطات  الصيادين يف جزيرة عقبان واس
وآبار املياه بجزيرة كمران هي جرائم ضد اإلنسان 

وتهدف إىل إبادة سكان الجزر.
ــكل  ــة ب ــة والقانوني ــرة الحقوقي ــت الدائ وأهاب
ــة والجهات ذات العالقة أن تقوم  املنظمات الدولي
ــا كون هذه الجرائم عمدية لتحقيق أهداف  بدوره

عدوانية إجرامية.
ــن  ــرب ع ــم تع ــك الجرائ ــرة أن تل ــدت الدائ وأك
سياسة ومنهجية قوى العدوان يف حربها الظاملة 
ــدوان لم  ــة أن الع ــي، موضح ــعب اليمن ــىل الش ع
ــعب بل ازداد غرقا يف  يكتف بحصار وتجويع الش

دمه.
ــار الله اىل ان  ــارت الدائرة الحقوقية ألنص وأش
ــدود الطغيان لتوضح  جرائم العدوان تجاوزت ح
ــي راح  ــازر الت ــا، وأن املج ــة مرتكبيه ــح وخس قب
ــهداء والجرحى تكشف يأس  ضحيتها مئات الش

وحقد قوى العدوان.

ــة بمحافظة  ــلطة املحلي ــت الس ــك أدان إىل ذل
ــدوان  الع ــريان  ط ــتهداف  اس ــدة  بش ــدة  الحدي
السعودي األمريكي الصيادين بالقرب من جزيرة 

عقبان بمديرية اللحية.
ــة  املحلي ــلطة  الس ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــد  وأك
ــا يرتكبه تحالف  ــبأ) أن م باملحافظة تلقته لـ(س
ــق الصيادين  ــية بح ــم وحش ــن جرائ ــدوان م الع

جرائم حرب ال تسقط بالتقادم.
ــدوان يف  ــريان الع ــتمرار ط ــان اس ــرب البي واعت
ــون  يمارس ــم  وه ــن  الصيادي ــوارب  ق ــتهداف  اس
أعمالهم من أجل توفري لقمة العيش، انتهاك لكل 

األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــع الدويل  ــة، املجتم ــلطة املحلي ــدت الس وناش
ــالع بدورها إزاء  ــات الحقوقية إىل االضط واملنظم
ــانية والعمل  ــتمرة بحق اإلنس ــذه الجرائم املس ه

عىل إيقاف العدوان.
وشن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس 

غارتني عىل مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن  ــيل باملحافظة (س ــح مصدر مح وأوض
ــني مزرعة مواطن  ــتهدف بغارت طريان العدوان اس

يف مديرية باجل.
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صعدة:
• غارتان عىل مديرية الظاهر

• غارة عىل البقع بمديرية كتاف
ــكات املواطنني  ــارات عىل ممتل • 4 غ

بمديرية باقم
• غارتان عىل مدرسة قيس يف منطقة 

بني صياح بمديرية رازح الحدودية
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــتهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية  اس

منبه الحدودية 
ــزل  ــتهدف من ــي يس ــف مدفع • قص
مواطن بمنطقة غافرة ومزارع املواطنني 

يف مديرية الظاهر 
الحديدة:

ــن آبار مياه  ــارات دمرت عدد م • 5 غ
الرشب يف جزيرة كمران

ــد  ــه وأح ــل وزوجت ــهاد رج • استش
األرسة  ــس  نف ــن  م  4 ــة  وإصاب أوالده 
بمنطقة املدمن جنوب التحيتا بقذائف 

ومدفعية املرتزقة
ــة 4 بينهم  ــل وإصاب ــهاد طف • استش
ــتهداف منزلهم يف  طفالن وامرأة إثر اس

منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه
ــد بالقرب  ــتهداف 3 قوارب صي • اس
ــع  جمي ــدان  وفق ــان  عقب ــرة  جزي ــن  م

الصيادين
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

نظمت بمحافظة تعز أمس فعالية بمناسبة ذكرى الوالية بمشاركة واسعة.
ــار مدير مكتب  ــادية .. أش ــي تخللها العديد من الفقرات اإلنش ــة الت ويف الفعالي
ــاء ذكرى الوالية  ــة عبدالخالق الرصاري إىل أهمية إحي ــة والتعليم باملحافظ الرتبي

والتمسك بنهج خاتم األنبياء واملرسلني وتوجيهاته.
ــداء من أجل الحق  ــبة من معاني التضحية والف ــت إىل ما تمثله هذه املناس ولف

واالنتصار له.
ــة يف ظل ما  ــرى الوالية خاص ــرشيف إىل الدروس من ذك ــار عيل ال ــن جانبه أش م

تتعرض له األمة من مؤامرات وعدوان.
ــجاعته.. وقاًل " ما أحوجنا إىل  ــت إىل فضائل اإلمام عيل كرم الله وجهه وش ولف
أخالق اإلمام عيل ونحن نواجه عدواناً غاشماً تحالفت فيه قوى الرش واالستكبار".
ــالق  ــا إىل أن أخ ــي .. الفت ــل املجتمع ــز التكاف ــم وتعزي ــرشيف إىل الرتاح ــا ال ودع
ــة التعامل مع  ــى يف كيفي ــيل وأعالم الهدى حت ــن اإلمام ع ــتمدوها م ــني، اس اليمني

األرسى.

تعز تحتفل بالذكرى السنوية للواليةتعز تحتفل بالذكرى السنوية للوالية

بقايا..بقايا..بقايا..
رئيسا النواب

بن  ــور  ــت ــدك ال وأثـــنـــى 
األخوية  األدوار  عىل  حبتور 
وزراء  لرئيس  واإلنسانية 
ماليزيا تجاه اليمن ومواقفه 
الشجاعة املناهضة للعدوان 
ـــي  ـــارات الــســعــودي اإلم
والحصار الجائر عىل اليمن.

ــة  الوطني ــة  الهيئ ــت  أدان  
ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة 
ــة الكوارث،  ــانية ومواجه اإلنس
ــدوان يف  ــف الع ــتمرار تحال اس
ارتكاب الجرائم الوحشية بحق 

الصيادين يف البحر األحمر.
ــة يف بيان  ــتنكرت الهيئ واس
ــبأ) استهداف  تلقته وكالة (س
ــارش  املب ــدوان  الع ــريان  ط

ــوارب الصيادين  ــن ق ــة م لثالث
ــان  عقب ــرة  جزي ــن  م ــرب  بالق
ــري القوارب  ــك تدم ــج عن ذل نت
ــتمراره  واس الصيادين  وفقدان 
ــع  ملن ــق  والتحلي ــف  القص يف 
ــن  م ــرتاب  االق ــن  م ــعفني  املس

منطقة.
وأشار البيان إىل أن العدوان 
ــج  املمنه ــتهداف  االس ــذا  به

ــن  ــع الصيادي ــعى إىل تروي يس
ــم  ــة عمله ــن مزاول ــم م ومنعه
ــدر رزقهم  ــن مص ــم م وحرمانه

الوحيد.
وأكد البيان أن هذه الجرائم 
واملجازر تتناىف مع كل القوانني 
ــة  الدولي ــق  واملواثي ــراف  واألع
ــرم  تج ــي  الت ــانية  واإلنس

استهداف املدنيني.


