
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــتي من  ــاروخ باليس ــالق ص • إط
ــكر الحرس  ــدر_1 عىل معس ــراز ب ط
ــاب هدفة  ــعودي وإص ــي الس الوطن

بدقة
ــة  آلي ــر  تدم ــة  الهندس ــدة  وح  •
ــرب  غ ــفة  ناس ــوة  بعب ــكرية  عس

السديس ومرصع طاقمها
ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــال  ــة وجب ــع الطلع ــدوان يف موق الع

عليب بقذائف املدفعية
جيزان :

ــر  ــع ثاه ــزق يف موق ــص مرت • قن
الجمل قبالة جبل قيس

االربعاء 5 / 9 / 2018م 

الساحل_الغربي:
• عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة 
ــف مدفعي  ــراف الجبلية وقص يف أط
ــىل  قت ــقوط  وس ــم  تجمعاته ــىل  ع

وجرحى يف صفوفهم
• عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة 
ــداد  ــة أع ــرصع وإصاب ــاح وم يف الج
ــاش  ــة تحمل رش ــري آلي ــم، وتدم منه

عيار 14.5
ــف للمرتزقة  ــة زح ــرس محاول • ك
رشق التحيتا وإعطاب آلية عسكرية 

وقتىل وجرحى يف صفوفهم
ــتهدف مواقع  • قصف مدفعي يس
ــاً  محقق ــا  التحيت رشق  ــة  املرتزق

إصابات مبارشة
ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي  •
ــت  انته ــا  التحيت ــرب  غ ــة  املرتزق

بالسيطرة عليها
• افشال زحف للمرتزقة إلستعادة 

مواقع سيطر عليها املجاهدون 
ــتهداف تجمع آليات املرتزقة  • اس
ــة  ــخ موجه ــي بصواري رشق الدريهم
ــكان  ــتعل يف امل ــريان تش ــوهد الن وش

املستهدف
ــكرية للغزاة  ــة عس ــري مدرع • تدم
ــة من كان  ــرصع وإصاب ــة وم واملرتزق

عىل متنها يف الفازة
• قصف مدفعي مكثف عىل مواقع 
ــة  الجبلي يف  ــة  املرتزق ــات  وتحصين

محققاً إصابات مبارشة
ــوة  بعب ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم  •
ــفة ومرصع وإصابة من كان عىل  ناس

متنها يف الجبلية
ــتهدف  اس ــي  مدفع ــف  قص  •

تجمعات للمرتزقة يف الفازة
حجة:

ــة بعبوات  ــري آليتني للمرتزق • تدم
ناسفة يف حريان ومرصع وإصابة من 

كان عىل متنيهما.
تعز:

ــة  آلي ــر  تدم ــة  الهندس ــدة  وح  •
ــكرية يف وادي الروي بـالوازعية  عس

ومرصع وإصابة من كان عىل متنها
• قتىل وجرحى من املرتزقة بعبوة 
ــلل يف  ــاء محاولتهم التس ــفة أثن ناس

جبهة الشقب بمديرية صرب املوادم
ــوة  ــار عب ــزق بانفج ــرصع مرت • م
ناسفة أثناء محاولته التسلل ملواقع 

املجاهدين يف الكدحة
الجوف:

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
تجمعات املرتزقة يف اليتمة بعدد من 

القذائف بـخب والشعف
لحج:

ــتهدف  يس ــي  مدفع ــف  قص  •
تجمعات املرتزقة يف جبهة كرش

البيضاء:
ــة وإعطاب  ــن املرتزق • مرصع 6 م
ــي للمجاهدين يف  ــة بقصف مدفع آلي

جبهة ناطع

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــة األزهور  ــىل منطق ــارات ع • 4 غ
ــة آل عيل وقصف  ــارة عىل منطق وغ
ــتهدف  اس ــي  ومدفع ــي  صاروخ
ــكان بمديرية رازح  ــة بالس قرى آهل

الحدودية
الحديدة:

ــة الجبانة و4  ــىل منطق ــارة ع • غ
ــزل مواطن يف منطقة  غارات عىل من

كيلو 16 بمديرية الحايل
لحج:

ــني  املواطن ــازل  من ــتهداف  اس  •
ــي  الزوان ــة  قري يف   12.7 ــاش  برش
ــا أدى إىل جرح  ــة القبيطة م بمديري

امرأة وطفلها
عمران:

ــرف  ح ــة  مديري ــىل  ع ــان  غارت  •
سفيان
تعز:

• غارتان عىل مديرية حيفان
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/ حسن حمود

ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة  ــة  الوطني ــة  الهيئ ــس  رئي ــى  التق
ــانية  ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم محمد عباس أمس  اإلنس
ــف يف  ــريين فاراكي نائب املمثل املقيم ملنظمة اليونيس الدكتور ش

اليمن و رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد دغار.
ــة مرشوع دمج الطالب املهمشني يف  جرى خالل اللقاء مناقش
ــية من 50 – 60 مقعداً مجانية يف  املجتمع وإعطائهم مقاعد دراس

جامعة صنعاء سنويا مع تسكينهم يف السكن الجامعي.
وخالل االجتماع  أكد رئيس الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية 
أن مرشوع دمج الطالب املهمشني يف املجتمع يعترب محوراً أساسياً 
وخطوة مهمة من أجل إرشاكهم باملجتمع أكرث وكذلك يجعل هذه 

األرسة تدفع بأبنائهم نحو املدارس والجامعات.

ــار الدكتور القاسم إىل أن هناك مشاكل كبرية  تعاني منها  وأش
ــة متكاملة من الدعم  ــاء والبد أن يكون املرشوع حزم جامعة صنع
ــي من ضعف  ــي الذي يعان ــكن الجامع ــع تأهيل الس ــل م والتأهي
ــور حاالت  ــبب بظه ــع انقطاع املاء مما تس ــات وخاصة م الخدم

مصابة بالكولريا.
ــور أحمد دغار  ــاء الدكت ــس جامعة صنع ــه أفاد رئي ــن جانب م
ــالت التي تقدم يف  ــرب متكامل من حيث التدخ ــرشوع يعت إىل أن امل
ــاعدة  ــاالت مختلفة  للطالب  وربطهم  بالتمويل األصغر مس مج

مقابل العمل.
ــم  املقي ــل  املمث ــب  نائ ــريين  ــور ش الدكت ــح  ــه أوض ــن جهت م
ــن -20 30 حالة من  ــرشوع رعاية حاالت م ــف أن فكرة امل لليونيس
ــني  بعد تدريبهم ويجري املسح من أجل معرفة االحتياج  املهمش
ــاعدة  ــطيع مس ــذه الفئة من أجل  أن تس ــاعدات له وإعطاء مس

نفسها وتعزز عندها القدرة عىل الصمود.

الثورة /سبا
ــم القبيل بإب  ــس مجلس التالح ــيل بإرشاف رئي ــى صلح قب أنه
ــة راكان النقيب،  ــل املحافظ ــاهري ووكي ــد الش ــيخ عبدالحمي الش
ــاب من أرسة حاجب بمديرية  قضية قتل بالخطأ راح ضحيتها ش

حبيش، قبل أربع سنوات.
ــح القبيل الذي حرضه مرشف املحافظة صالح حاجب  ويف الصل
ــس التالحم  ــاء مجل ــاء وأعض ــان ووجه ــائخ وأعي ــن مش ــدد م وع
ــه حمود محمد  ــاء دم املجني علي ــة .. أعلن أولي ــيل باملحافظ القب
عبدالحميد حاجب العفو عن الجاني صدقي عيل عبدالجليل آل 

طه لوجه الله .
ــاهري والنقيب الجهود املبذولة إلنهاء  وخالل الصلح ثمن الش
ــول املرضية للجميع  ــا لألبد من خالل الحل ــة وإغالق ملفه القضي
ــي يمر بها الوطن من  ــتدعيه األوضاع الراهنة الت إضافة إىل ما تس

توحيد للصفوف والتالحم ملواجهة العدوان .
وحاثا الجميع عىل التسامح والتآخي ورص الصفوف والتحرك 

ملواجهة العدوان وتحرير كل شرب يف أرض الوطن .
ــار الشاهري والنقيب إىل أن حل القضايا املجتمعية بطرق  وأش

ــتقرار  ــهم يف الحفاظ عىل األمن واالس أخوية ومرضية للجميع تس
وإخماد نار الفتنة واالقتتال.

فيما أكد الحارضون أن الشعب اليمني عيص عىل قوى العدوان 
ــو العدو  ــم وتوجههم نح ــم فيما بينه ــن خالل تآخيه ــه م ومرتزقت

الحقيقي.
ــاروا إىل أن قوى العدوان لن تحقق مآربها التامرية يف النيل  وأش
ــن أي وقت مىض  ــوم أكرث م ــن يدركون الي ــن وأبنائه الذي ــن الوط م
حقيقة العدوان ومخططاته التدمريية التي تستهدف اليمن أرضا 

وإنسانا.
ــمية والقبلية يف  ــاطات الرس من جانب اخر تكللت جهود الوس
ــاعدة  ــاء قضية االقتتال بني قبيلتي آل خربان وأهل املس حل وانه
بقيفه يف رداع محافظة البيضاء  وذلك يف موقف كبري تجسدت فيه 

الحكمة اليمانية والتالحم واالصطفاف املجتمعي
ــعت من أجل  ــاطات التي س حيث تكللت بالنجاح جهود الوس
ــظ البيضاء  عيل محمد  ــل وإنهاء القضية وذلك بحضور محاف ح
املنصوري والشيخ ضيف الله رسام رئيس  مجلس التالحم القبيل 
ــتان والعميد الركن احمد  ــيخ حمود ش ومرشف عام املحافظة الش

ــاه ميكا برداع  وعدد من الوكالء  ــيف الذهب قائد اللواء 139 مش س
ومدراء املديريات وجمع غفري من املواطنني

ــان  ــاهري وذلك بش ــل الحيدي الش ــم التوقيع عند أه ــث ت حي
ــل أثناء   ــاهري الذي قت ــيل الحيدي الش ــد محمد ع ــل  أحم القتي
ــتباك بني أهل خربان وأهل املسعدي بالرصاص يف وسط مدينه  اش
ــيخ  ــان الش ــو التام من أهل الحيدي وذلك عىل لس رداع  وكان العف
نرص عيل قائد الشاهري . وقد قوبل هذا الصلح بارتياح قبيل واسع 
واكد الحارضون رضورة توحيد الصفوف وتكثيف الجهود من اجل 

حل وإنهاء كافة القضايا القبلية .
ــد املنصوري أهمية  ــاء أكد محافظ  البيضاء عيل محم ويف اللق
ــالف واألعراف  ــىل األس ــة والحفاظ ع ــط االجتماعي ــز الرواب تعزي

القبلية ومعالجة كافة املشاكل االجتماعية.
ولفت املحافظ املنصوري  إىل أهمية أن تسهم القبائل بمحافظة 
ــأر وإنهاء القضايا  ــاكل ومعالجة قضايا الث ــاء  يف حل املش البيض

العالقة والتفرغ ملواجهة العدوان.
ــخصيات االجتماعية والوجاهات يف  ــار إىل أهمية دور الش وأش

حل املشاكل وتعزيز قيم التسامح واإلخاء بني أبناء املجتمع.

ورداع إب  فــــي  ـــل  ـــت ق قــضــيــتــي  يـــنـــهـــي  قـــبـــلـــي  ـــح  ـــل ورداعص إب  فــــي  ـــل  ـــت ق قــضــيــتــي  يـــنـــهـــي  قـــبـــلـــي  ـــح  ـــل ص

رئيس الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية رئيس الهيئة الوطنية للشؤون اإلنسانية 
يلتقي  نائب الممثل المقيم لليونيسفيلتقي  نائب الممثل المقيم لليونيسف

املحويت/ سبأ
أكد لقاء قبيل يف عزلة الظاهر بمديرية الخبت 
ــري العام  ــتمرار النف ــت أمس اس ــة املحوي محافظ
ــال والرجال  ــة بامل ــزة والكرام ــات الع ــم جبه لدع

للدفاع عن الوطن.
ــاء وأعيان املنطقة  ــاء الذي ضم وجه ويف اللق
ــدد املشاركون عيل  والشخصيات االجتماعية ش
ــود الجميع لتعزيز الصمود يف  أهمية تضافر جه

مواجهة تحالف العدوان األمريكي السعودي.
ــاء حث وكيل املحافظة محمد جربان،  ويف اللق
ــة التحديات  ــن التالحم لتجاوز كاف عىل املزيد م

التي فرضها استمرار العدوان والحصار .
ــد  أحم ــة  املديري ــام  ع ــر  مدي ــن  ثم ــا  فيم
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــارات  انتص ــويل  ال
واستبسالهم يف مواجهة قوى العدوان ومرتزقته .
ــتعدادها  ــر اس ــة الظاه ــل عزل ــددت قبائ وج
ــات بقوافل  ــس ورفد الجبه ــايل والنفي ــم الغ تقدي

العطاء حتي تحقيق النرص.
ــة الثبات  ــدت مواصل ــات أك ــت كلم ــا ألقي كم
ــة العدوان  ــوف ملواجه ــد الصف ــود وتوحي والصم
ــن وحدة الصف  ــه يف النيل م ــال مخططات وإفش

الداخيل .
ــع يف مديرية  ــن جانب آخر ناقش لقاء موس م
ــتعدادات  الرجم - محافظة املحويت، أمس، االس

ــة  ــم العملي ــبل دع ــد وس ــدرايس الجدي ــام ال للع
التعليمية والتغلب عىل الصعوبات الراهنة.

ــادات  قي ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــلطة  ــري املدارس والس ــة يف املديرية ومدي الرتبي
ــات التي تواجه  ــة ومجالس اآلباء التحدي املحلي
ــدارس واملعلمني نتيجة الظروف التي تمر  آداء امل

بها بالدنا نتيجة استمرار العدوان والحصار.
ــم  وتفاعله ــني  املعلم ــود  جه ــاء  اللق ــن  وثم
ــة  التعليمي ــة  العملي ــاح  إنج ــىل  ع ــم  وحرصه

والصمود أمام كافة التحديات.
ــود  ــر جه ــىل رضورة تضاف ــاع ع ــد االجتم وأك

ــة بالتعاون مع  ــة التعليمي ــع لدعم العملي الجمي
مجلس اآلباء والسلطة املحلية.

كما أكد املشاركون يف اللقاء عىل أهمية تفعيل 
جوانب التوعية املجتمعية بالتحديات والظروف 
التي فرضها تحالف العدوان السعودي االمريكي 
ــع  الجمي ــم  ــة ورضورة تالح وأهمي ــا  ــىل بالدن ع

ملواجهة العدوان وتجاوز الظروف الصعبة.
ــة  العملي ــتمرار  اس أن  إىل  ــاء  اللق ــار  وأش
ــات يف مواجهة  ــد الصمود والثب ــة يجس التعليمي
ــه ورهاناته بتعطيل  ــال مخططات العدوان وإفش

املؤسسات التعليمية يف اليمن.

لقاء موسع لدعم العملية التعليمية بالرجملقاء موسع لدعم العملية التعليمية بالرجم

قبائل الظاهر بالمحويت تؤكد استمرار النفير قبائل الظاهر بالمحويت تؤكد استمرار النفير 
العام لرفد الجبهات بالرجال والمالالعام لرفد الجبهات بالرجال والمال
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جنيف جنيف .... عود على بدء عود على بدء

إمالءات أمريكية أفشلت مشاورات جنيف .. وقواتنا تهاجم إمالءات أمريكية أفشلت مشاورات جنيف .. وقواتنا تهاجم 
مطار أبها وتصد هجوما على مطار الحديدةمطار أبها وتصد هجوما على مطار الحديدة

تقرير / إبراهيم الوادعي

ــائل اإلعالم بتعليق املشاورات التي دعت إليها  أبلغت األمم املتحدة وس
ــبتمرب، ويبدو أن األمر مرشح ملا هو  يف جنيف حول اليمن إىل الجمعة 07 س
ــا الوفد الوطني يف صنعاء  ــد من الجمعة، فالطائرة العمانية التي طلبه أبع
ــتمرار عرقلة تحالف  ــبب اس ــل أمس الخميس إىل مطار صنعاء بس لم تص
ــاعة  ــدوان عىل اليمن، وتلقيه صفعتني مؤملتني يف امليدان خالل الـ 24 س الع

املاضية.
ــره الصحايف يف  ــدا يف مؤتم ــن مارتن جريفث ب ــي إىل اليم ــوث األمم املبع
ــاورات األوىل التي  ــهد تداعي املش ــاء األربعاء محرجا وهو يش ــف مس جني
يدعو إليها، فالرجل ومؤسسته الدولية ظهرا عاجزين أمام املال السعودي 
ــار صنعاء لنقل وفد املجلس  ــماح لطائرة عمانية بالوصول إىل مط عن الس

السيايس األعىل.
ــفر الوفد  ــن عرقلة لس ــإن ما حدث م ــد الوطني ف ــدر يف الوف ــا ملص ووفق
ــيايس األعىل إىل  ــكل من قبل املجلس الس الوطني دفع بالوفد الوطني املش
ــاورات  ــة ودولية بأن يعود إىل صنعاء حال انتهاء املش ــب ضمانات أممي طل
ــبتمرب إىل العاصمة صنعاء،  ــرر أن تختتم يف الثامن من س ــي كان من املق الت
ــي الوفد الوطني عالقا يف  ــابق حيث بق وعدم تكرار ما حصل مع الوفد الس
عمان الشقيقة لنحو 3 أشهر، قبل ان يعود بتفاهمات لم تكن األمم املتحدة 

طرفا فيها.
ــاورات جنيف ، شنت  وبالتزامن مع عرقلة تحالف العدوان النطالق مش

ــدة يف محاولة  ــار الحدي ــا عنيفا عىل مط ــا هجوم ــدوان ومرتزقته ــوى الع ق
جديدة لالستيالء عليه ، غري أن أبطال الجيش واللجان كانوا لهم باملرصاد 
ــد أن دارت أعنف  ــاد، بع ــرية يف األرواح والعت ــائر كب ــم خس ــرى تكبيده وج
ــار الحديدة ،  ــة الغربية من مط ــاء يف الجهة الجنوبي ــاء األربع ــارك مس املع
ــل الهجوم  ــهود العيان أن الطريان املروحي للعدوان عمل عقب فش وأكد ش
ــال الجرحى والقتىل بسبب عدم إمكانية القيام بذلك برا  الجديد عىل انتش

نتيجة الحصار الذي يفرضه الجيش واللجان الشعبية يف عدة مناطق عىل 
الخط الساحىل.

ــري مطار أبها وعطل  ــل الهجوم بساعات هاجم الطريان املس وعقب فش
ــار الرحالت الجوية بعض  حركته مجددا، وأظهرت املواقع املعنية بتتبع مس
الرحالت الجوية للطريان السعودي وهي يف حالة “ انتظار “ يف سماء مدينة 

أبها فيما حولت رحالت أخرى وجهتها عقب الهجوم.

ــا اإلقليمي ففي الثامن عرش من  ــذا الهجوم هو الثالث عىل مطار أبه وه
أبريل املنرصم نفذت طائرات قاصف 1 املسرية غارات عىل مطار أبها، وأغلق 
ــرى تحويل الطائرات القادمة إليه إىل  ــاعة وج املطار عىل إثرها لنحو 12 س
ــلطات السعودية صورا  مطارات جيزان والرياض وجدة، ونرشت يومها الس
ــد الغارات اليمنية  ــد مدرج املطار ومرافقه بع ــري وهو يتفق ألمري منطقة عس

بطائرات مسرية.
ــن سالح الطريان اليمن املسري هجوما ثانيا  ويف الـ 26 من مايو املايض ش
عىل املطار الذي علق أنشطته بوجه املالحة الجوية، وقوبل الهجوم الثاني 
ــا واإلجراءات التي اتخذت  ــعودي، كونه كان متوقع بصدمة يف الداخل الس

لحماية املطار لم تجد نفعا.
ــهد الجامع يف الـ 24 املاضية فإن ذراع املجلس السيايس األعىل  ويف املش
ــفر الوفد الوطني  ــرد عىل عرقلة تحالف العدوان لس ــكرية قد تولت ال العس
ــلت  ــعبية أفش ــش واللجان الش ــة، قوات الجي ــاورات األممي ــور املش لحض
ــدوان ومرتزقته  ــار الحديدة وكبدت الع ــابيع عىل مط ــوم املعد منذ أس الهج
ــا اإلقليمي  ــار أبه ــري بإغالق مط ــو املس ــالح الج ــة، وقام س ــائر فادح خس
ــاء ويف املثل  ــىل إغالق املطار متى ش ــه وتأكيد قدرته ع ــل املالحة في وتعطي

يقال “ الثالثة ثابتة“ .
ــدة ومجلس األمن،  ــني العام لألمم املتح ــرد األممي منوطا باألم ــى ال يبق
ــت املرة األوىل التي يريق فيها تحالف العدوان ماء وجه األمم املتحدة  فليس
ــيايس األعىل الذي رد  والتي تملك من أدوات القوة ما ال يملكه املجلس الس

الصفعة لقوى العدوان بصفعتني يف الحديدة وأبها.

تدشين نظام البصمة والصورة للموظفين تدشين نظام البصمة والصورة للموظفين 
المتأخرين في صعدةالمتأخرين في صعدة

ــس نظام  ــدة أم ــة صع ــة بمحافظ ــة املدني ــب الخدم ــن بمكت دش
ــة والبالغ عددهم  ــني املتأخرين باملحافظ ــة والصورة للموظف البصم

569 موظفا وموظفة.
ــني املتأخرين  ــورة للموظف ــة والص ــذ البصم ــة أخ ــتمر عملي وتس

باملحافظة أسبوعاً وذلك يف إطار برنامج اإلصالح املايل واإلداري.
ــذ البصمة والصورة،  ــزول الفريق امليداني الخاص بأخ يذكر أن ن
ــب الخدمة املدنية بصعدة،  ــيق مع قيادة املحافظة ومكت جاء بالتنس
للتسهيل عىل املوظفني من السفر إىل صنعاء ألخذ البصمة والصورة.

كاك بنك اإلسالمي يدشن المنح في كاك بنك اإلسالمي يدشن المنح في 
مجال التمويالت الزراعيةمجال التمويالت الزراعية

ــح يف مجال  ــة املن ــس عملي ــاء أم ــالمي بصنع ــك اإلس ــن كاك بن دش
ــان  ــل محافظة الجوف يحيى حلس ــور وكي ــة بحض ــالت الزراعي التموي

واملدير التنفيذي لكاك بنك اإلسالمي عادل محمد الكبيس.
ــالمي  ــل الزراعي بكاك اإلس ــم التموي ــس قس ــد رئي ــني أك ويف التدش
ــليم أحد املزارعني بمديرية  ــعيد أنه تم أمس تس املهندس نبيل أحمد س
ــال يف إطار برنامج  ــة بتكلفة 11 مليون ري ــون محافظة الجوف حراث املت
ــة للمزارعني  ــمكي إلعطاء فرص ــعيد للتمويل الزراعي والس ــن الس اليم

والصيادين للحصول عىل التمويالت بالصيغ اإلسالمية.
ــاط  ولفت إىل أن الربنامج يهدف إىل خلق فرص عمل جديدة بني اوس
ــاهمة يف تحسني املعيشة وتقليل مستويات  املزارعني والصيادين، واملس
ــة  ــل الداخلي ــج التموي ــتيعاب برام ــيل واس ــج املح ــادة النات ــر وزي الفق
ــي للعملية  ــاحل اليمن ــف والس ــادة الري ــة إىل إع ــة ، باإلضاف والخارجي
ــل البيوت املحمية  ــاريع التقنية الحديثة مث ــع يف املش اإلنتاجية والتوس

ومضخات الطاقة الشمسية.
ــالت الزراعية  ــتمر يف أداء تقديم التموي ــعيد أن الربنامج مس ــد س وأك
ــاس لتحقيق  يف مختلف املناطق اليمنية كون التنمية الزراعية هي األس
ــالد جراء  ــي تمر بها الب ــل األوضاع الت ــة يف ظ ــاملة ، خاص ــة الش التنمي

استمرار العدوان والحصار.
ــي الزراعي  ــليف التعاون ــاء مجلس بنك التس ــني أعض حرض التدش
عبدالله الشاطر وعيل الكريم الفضيل وعباس الزبيدي وعدد من املدراء 

بكاك بنك اإلسالمي، ومدير مكتب الزراعة بالجوف هادي الرقييص.

البيضاء.. مستشفى الثورة العام يتسلم البيضاء.. مستشفى الثورة العام يتسلم 
عربة إسعاف من منظمة الصحة العالميةعربة إسعاف من منظمة الصحة العالمية

الثورة/ محمد املشخر
ــاء أمس عربة  ــام بمدينة  البيض ــفى الثورة الع ــلمت إدارة  مستش تس
ــا 33 ألفاً و776  ــة العاملية تبلع تكلفته ــعاف مجهزة من منظمة الصح إس

دوالراً أمريكياً وذلك يف إطار دعم القطاع الصحي باملحافظة. 
ــوارئ متكاملة  ــارة عن باص هايس من ط ــون العربة التي هي عب وتتك
ــعافية باإلضافة اىل  تحوي جميع األجهزة الطبية الخاصة بالطوارئ االس

جهاز إطفاء للحريق ودبة أوكسجني وحقيبة اسعافية متكاملة.
ــفى الثورة يف ترصيح لـ" الثورة " أن هذه املنحة  وأكد مصدر يف  مستش
ــكل إضافة نوعية لتحسني مستوى الخدمات  ــأنها أن تش "الباص" من ش
ــر األداء و تلبية  ــة يف تطوي ــا من أهمي ــفى وذلك ملا له ــة باملستش الصحي
احتياجات القطاع الصحي لتعزيز خدمات منظومة اإلسعاف والطوارئ. 
وأضاف املصدر إن عربة اإلسعاف ستساهم يف تفعيل منظومة اإلسعاف 
والطوارئ بمستشفى الثورة العام باملحافظة بما يكفل االستجابة الرسيعة 

لنداء اإلسعاف .. الفتاً إىل أنها ستدخل يف الخدمة مبارشة. 
ــفى  ــة الصحة العاملية  ملستش ــدم من منظم ــدر الدعم املق ــن املص وثم
ــب األداء يف القطاع  ــل جوان ــاء يف إطار تفعي ــام بمدينة البيض ــورة الع الث

الصحي باملحافظة .

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
مصدر عسكري طائرة

ــري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ زلزال  ــكري بعس وأوضح مصدر عس
ــا إصابات مبارشة.  ــعودي قبالة منفذ علب، محقق ــات مرتزقة الجيش الس 1 تجمع
ــات مرتزقة  ــعبية دكت تجمع ــش واللجان الش ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش

الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان.
مصرع أكرث

ــم يف جبهة  ــوا مرصعه ــة لق ــزو واملرتزق ــوى الغ ــن ق ــدر إىل أن 74 م ــار املص وأش
ــة و19 يف جبهة التحيتا و15  ــر و20 يف جبهة الجبلي ــي و21 يف جبهة املنظ الدريهم

قتلوا يف جبهة الفازة وتسعة لقوا مرصعهم يف جبهة الجاح.
ــفى صابر  ــفى ابن خلدون ومستش ــكرية وطبية أن مستش ــدت مصادر عس وأك
ــتقبلت منذ  ــفيات عبود والجمهوري والنقيب يف عدن اس يف محافظة لحج ومستش

السبت املايض وحتى اليوم 267 جريحا من قوى الغزو واالحتالل واملرتزقة.
ــس بينهم قيادي بنريان  ــعودي مرصعهم أم ولقي ثالثة من مرتزقة العدوان الس

الجيش واللجان الشعبية يف منطقة املخدرة بمديرية رصواح بمأرب.

ــكري لـ (سبأ) مرصع القيادي املرتزق محمد احمد السوادي ركن  وأكد مصدر عس
استطالع ما يسمى بلواء الصقور وأركان الكتيبة الرابعة واملدعو احمد املنترص واملدعو 

سليم برمان يف عملية هجومية للجيش واللجان عىل مواقعهم بمنطقة املخدرة.
ــة العدوان  ــكريتني ملرتزق ــس آليتني عس ــعبية أم ــش واللجان الش ــر الجي اىل دم

السعودي يف مديرية املتون بالجوف.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) تدمري آلية للمرتزقة ومرصع وإصابة من كان عىل 

متنها يف جبهة حام باملتون.
ــه يف الجبل األحمر  ــة للمرتزقة بصاروخ موج ــار املصدر إىل تدمري آلية ثاني وأش

باملتون ومرصع وجرح من كان عىل متنها.
إىل ذلك دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس مواقع الغزاة واملرتزقة وتم 

تدمري آلية عسكرية لهم يف جبهة الساحل الغربي.
ــناد املدفعي دكت مواقع الغزاة واملرتزقة يف  ــكري أن وحدة اإلس وأكد مصدر عس

منطقة الجبلية .
استشهاد مواطن بغارة

ــارة عىل  ــن غ ــة أن طريان العدوان ش ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض

منطقة بني خمج بمديرية حريان ما أدى إىل استشهاد مواطن .
ــارات عىل  ــعودي أمس خمس غ ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط وش

مناطق متفرق بمحافظة صعدة.
ــتهدف بثالث غارات  وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان اس

أماكن متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية.
ــىل مديرية باقم  ــن غارتني ع ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

الحدودية، خلفت أرضارا يف منازل املواطنني ومزارعهم.
ــه تعرضت  ــدا ومنب ــة من مديريتي ش ــدر أن مناطق متفرق ــر املص وذك

لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف ممتلكات املواطنني.
ــعودي األمريكي أمس  كما أصيب مواطن إثر غارة لطريان العدوان الس

يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن طريان العدوان استهدف  وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (س
ــا أدى إىل إصابة  ــا م ــة التحيت ــويق بمديري ــة الس ــة يف منطق ــارة مزرع بغ

مواطن.
ــة الجبانة  ــن غارة عىل منطق ــريان العدوان ش ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

بمديرية الحايل.

في إطار سلسلة من الفعاليات االحتجاجية:في إطار سلسلة من الفعاليات االحتجاجية:

وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء تنديدًا بارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائيةوقفة احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء تنديدًا بارتفاع أسعار الصرف والمواد الغذائية
صنعاء/ سبأ

تتواصل أمام مكتب األمم املتحدة بالعاصمة صنعاء 
ــعر الرصف  ــاع س ــددة بارتف ــة املن ــات اإلحتجاجي الوقف

وأسعار املواد الغذائية.
ــد  الحش ــة  ــس لجن أم ــا   ــي نظمته الت ــة  الوقف ويف 
ــارث بأمانة  ــي الح ــة بن ــع مديري ــاون م ــم بالتع والتنظي
ــد يحيى  ــورى زاي ــس الش ــو مجل ــد عض ــة .. أك العاصم
ــم املتحدة  ــام مكتب األم ــات أم ــتمرار الوقف ــي اس الريام
ــة إزاء ما  ــة الدولي ــف املنظم ــة معرفة موق ــاء بغي بصنع

يحدث باليمن.
ــم املتحدة موقف إزاء  ــار إىل أهمية أن يكون لألم وأش
ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وحرب 

اقتصادية وأن تكون يف صف الضحية ال الجالد.
ــدوق رعاية وتأهيل  ــر التنفيذي لصن بدوره أكد املدي
ــي أن األمم  ــه الديلم ــد عبدالل ــدس محم ــني املهن املعاق
ــعب اليمني .. وقال" األمم  املتحدة رشيك يف تجويع الش
ــزي اليمني إىل  ــن أجازت نقل البنك املرك ــدة هي م املتح

ــدن ولم تمنع طباعة حكومة املرتزقة مليارات الرياالت  ع
ما تسبب يف ارتفاع سعر الرصف وأسعار املواد الغذائية".
ــعب  ــع الش ــن يف تجوي ــدوان يمع ــار إىل أن الع وأش

ــله عن تحقيق ذلك بحربه عىل مدى ما  اليمني بعد فش
يقارب أربع سنوات.

ــة االحتجاجية تاله مدير  ــد بيان صادر عن الوقف وأك

ــتمرار طبع  ــام عجالن أن اس ــي الحارث عص ــة بن مديري
ــانية ال  ــيؤدي إىل حدوث كارثة إنس ــة س ــة الوطني العمل

يمكن تالفيها.
ــعودي  ــدوان الس ــوى الع ــتخدام ق ــار إىل أن اس وأش
ــد  ض ــرب  ح ــة  جريم ــة،  االقتصادي ــة  للورق ــي  اإلمارات

اإلنسانية.
ــم املتحدة ومبعوثه إىل  ــا البيان األمني العام لألم ودع
ــانية باليمن، إىل العمل  ــؤون اإلنس ــقة الش اليمن ومنس
ــعب  ــرب االقتصادية عىل الش ــدوان والح ــىل وقف الع ع
اليمني بشكل عاجل لتاليف املجاعة يف أوساط اليمنيني.
ــزي إىل صنعاء  ــك املرك ــادة البن ــان بإع ــب البي وطال
ورصف مرتبات املوظفني كون األمم املتحدة هي الضامنة 

عىل ذلك.
ــدة  ــة تنظيم وقفة حاش ــة االحتجاجي ــرت الوقف وأق
ــام مكتب األمم املتحدة بصنعاء للتنديد  األحد القادم أم

بارتفاع سعر رصف العمالت األجنبية.


