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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• كرس زحف واسع للمرتزقة قبالة رقابة 
ــقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم  مراش وس

وأرس عدد منهم 
ــالت  ــكرية محم ــات عس ــري 3 آلي • تدم

باملرتزقة بعبوتني ناسفتني يف األجارش
ــقوط عرشات القتىل والجرحى من  • س
ــار 7 عبوات  ــي بإنفج ــة بكمني نوع املرتزق
ناسفة وألغام أرضية عىل تجمعاتهم أثناء 
ــة رقابتي الضبعة  ــم الزحف قبال محاولته

ومراش
عسري:

ــش  ــة الجي ــع ملرتزق ــف واس ــرس زح • ك
ــعودي قبالة منفذ علب دون أي تقدم  الس
ميداني وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــدك  ي ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــة منفذ علب وغرب  تجمعات املرتزقة قبال

مجازة وإصابات مبارشة
جيزان:

ــش  ــة الجي ــع ملرتزق ــف واس ــرس زح • ك
ــش واللجان  ــع الجي ــعودي عىل مواق الس
قبالة جبل قيس ومقتل وجرح العديد من 

املرتزقة 
ــة بمرتزقة  ــة وآلية محمل ــري جراف • تدم
ــفة رشق  ــعودي بعبوات ناس ــش الس الجي

الخوبة
• قنص 2 من املرتزقة رشق جبل الدود

االحد 11 / 11 / 2018م 

الساحل_الغربي:
• عملية مشرتكة لـسالح_الجو_املسري 
ــزاة  ــات الغ ــىل تجمع ــة ع ــدة املدفعي ووح

واملرتزقة يف الساحل الغربي
ــم  ــاً بينه ــن 40 مرتزق ــرث م ــرصع أك • م
ــي  ــن 60 بجبهت ــرث م ــة أك ــادات وإصاب قي
ــار الحديدة وتدمري 12  ــو 16 وغرب مط كيل
مدرعة آلية واغتنام آليات عسكرية وكمية 

من األسلحة 
• انكسار محاولتي زحف لقوى العدوان 
ــدة  ــار الحدي ــرب مط ــو 16 وغ ــاه كيل باتج
ــف تجمعات املرتزقة  ــريان العدوان قص وط

غرب املطار ومرصع وإصابة العديد منهم
ــىل قوات  ــة خاطفة ع ــة هجومي • عملي
ــا  بـالتحيت ــة  الجبلي ــة  منطق يف  ــدو  الع

وإفشال محاولة تسلل رشق حيس
ــرصع  ــد م ــة بع ــة للمرتزق ــام آلي • اغتن

سائقها يف الجبلية
تعز:

ــفتني يف املرتزقة  ــار عبوتني ناس • انفج
أثناء محاولتهم التسلل إىل كالبة وسقوط 

قتىل وجرحى يف صفوفهم
لحج:

ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  •
ــة بـالقبيطة  ــة الرشيج ــة يف جبه للمرتزق

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
الضالع:

ــتهدف  ــة الجيش واللجان تس • مدفعي
ــة  جبه يف  ــة  للمرتزق ــع  ومواق ــات  تجمع
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــبة وس نقيل الخش

صفوفهم
حريان:

• إطالق صاروخ زلزال_2 عىل تجمعات 
الغزاة واملرتزقة غرب حريان

ــعبية  ــش واللجان الش ــة الجي • مدفعي
تدك تجمعات للمرتزقة يف حريان 

حرض:
ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  •

للمرتزقة غرب جبل النار 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء / سبأ 
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ــن حبتور، امس وفد برنامج الغذاء العاملي الذي يزور بالدنا  ب

حاليا برئاسة املدير التنفيذي للربنامج ديفيد بيزيل.
ــني  ب ــة  الرشاك ــب  جوان ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــانية  ــاه التحديات اإلنس ــة والربنامج تج ــة اليمني الجمهوري
ــص الغذاء  ــل بمواجهة نق ــا يتص ــاص م ــه خ ــة وبوج الراهن
ــوء التغذية الذي يعاني منها ماليني اليمنيني بفعل اآلثار  وس
االقتصادية للعدوان والحصار السعودي اإلماراتي املتواصل 

منذ ما يقارب أربع سنوات عىل الشعب اليمني.
ــرضه وزراء التخطيط والتعاون الدويل  ويف اللقاء الذي ح
ــى الحوثي واملياه  ــم والرتبية والتعليم يحي ــز الكمي عبدالعزي
ــكان  ــة العامة والس ــر والصح ــل الوزي ــدس نبي ــة املهن والبيئ
ــار  ــامي ومستش الدكتور طه املتوكل واإلعالم ضيف الله الش
ــز الرتب، جرى  ــىل الدكتور عبدالعزي ــيايس األع املجلس الس
ــاندة الجوانب  ــج يف مس ــاهمة الربنام ــة مس ــة إمكاني مناقش
ــمكية التي  ــة واإلنتاجية الزراعية والحيوانية والس الصناعي
ــم الدعم الذي  ــن الربنامج من حج ــاعد عىل التخفيف ع تس

يقدمه.
ــة التي  ــانية واملادي ــات اإلنس ــاء إىل التحدي ــرق اللق وتط
ــرصف الصحي والرتبية والتعليم  تواجهها قطاعات املياه وال
ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــبوها والتبع ــة ومنتس ــة العام والصح
ــنة الرابعة  ــتمرار إغالق مطار صنعاء الدويل للس يخلفها اس
ــدوان ومرتزقته  ــد الع ــات تصعي ــالف تداعي ــوايل بخ ــىل الت ع
الراهن يف الساحل الغربي عىل دخول املساعدات اإلنسانية 
ــية األخرى والذي وصل  ــلع األساس الغذائية والدوائية والس

حد استهداف ميناء الحديدة.
ــري  ــرتك لس ــم املش ــة التقيي ــاء إىل عملي ــرق اللق ــا تط كم
ــا الربنامج  ــة التي يقدمه ــاعدات الغذائي ــة إيصال املس عملي
ــز  ــؤدي إىل تعزي ــا ي ــا بم ــف مفاصله ــتفيدين يف مختل للمس
ــكاليات قد تواجهها هذه العملية  ــفافية ومعالجة أية إش الش
ــرتك عىل التأكد املستمر من وصول  انطالقا من الحرص املش
الدعم إىل مستحقيه، ملا من شأنه زيادة حجم الدعم اليومي 
ــج ومواكبة أي زيادات جديدة  ــهري الذي يقدمه الربنام والش
ــار  ــدوان والحص ــتمرار الع ــة اس ــتفيدين نتيج ــدد املس يف ع

والحرب املفروضة عىل الشعب اليمني.
ــتهل اللقاء باملسئول األممي  ورحب رئيس الوزراء يف مس

ــر حكومة اإلنقاذ  ــن .. معربا عن تقدي ــة لليم ــه الثاني يف زيارت
ــناد اإلنساني الكبري الذي يقدمه  باسم الشعب اليمني لإلس
ــتثنائي ودوره  ــرف االس ــذا الظ ــي يف ه ــذاء العامل ــج الغ برنام

الفاعل يف إنقاذه من املجاعة .
ــال  إيص ــان  ضم ــىل  ع ــري  الكب ــة  الحكوم ــرص  ح ــد  وأك
ــتحقيها ..الفتا إىل تعمد  املساعدات املقدمة من الربنامج ملس
العدوان قصف مصانع األغذية واملنشآت اإلنتاجية املرتبطة 
ــع اليمني إىل  ــعة من املجتم ــي وبرشيحة واس ــن الغذائ باألم
جانب حصاره الجوي والربي والبحري الذي ساهم يف زيادة 
أعداد املحتاجني للغذاء ويف الوقت ذاته انتشار سوء التغذية 

بشكل كبري خاصة يف أوساط النساء واألطفال.

ــغيل املصانع  ــادة تش ــن حبتور أن إع ــور ب ــح الدكت وأوض
ــم األرس املنتجة والقطاعات املرتبطة باألمن الغذائي من  ودع
ــاعدة اليمنيني  ــج من جهة ومس ــأنه التخفيف عن الربنام ش
ــهم من جهة ثانية.. مشريا إىل أنه حال توقف العدوان  ألنفس
ــة أعمالهم املهنية  ــيتوجهون مبارشة ملمارس فإن املواطنني س

اإلنتاجية التي توقفت بسببه.
ــس الوزراء بهذا الخصوص التأكيد عىل اإلرادة  وجدد رئي
ــس  ــىل ورئي ــيايس األع ــس الس ــدى املجل ــرة ل ــة املتوف القوي
ــاذ الوطني لدعم  ــاط وحكومة اإلنق املجلس األخ مهدي املش
ــعودي لكانت  ــية.. وبني انه لوال التدخل الس العملية السياس

القضية اليمنية قد حلت بأفضل صورة .

كما أكد حرص حكومة اإلنقاذ عىل تعزيز الرشاكة القائمة 
ــعب اليمني  ــن الش ــف ع ــا يخف ــا بم ــج وتطويره ــع الربنام م
ــكاليات إجرائية  ــاته الكبرية وتذليل أي صعوبات أو إش مأس

أو ميدانية.
ــعادته بزيارته  ــؤول األممي بيزل، عن س بدوره اعرب املس
ــوم وغدا  ــل معكم الي ــال " نتطلع للعم ــن .. وق ــة لليم الحالي

ونأمل أن تأتي الزيارة املقبلة وقد انتهت الحرب ".
ــكل ملحوظ وزيادة  ــار إىل ارتفاع مستوى الجوع بش وأش
ــج إىل 12 مليون  ــل الربنام ــتهدفة من قب ــم الحاالت املس حج

شخص مقارنة بسبعة ماليني و800 ألف شخص حاليا.
ــكلة وإنما  ــري الغذاء وحده لن يحل املش ــت إىل أن توف ولف
ــا أن لدى  ــادي اإلنتاجي .. موضح ــب االقتص ــز الجان تحفي
ــي عرب  ــاد الوطن ــوال يف االقتص ــخ األم ــا لض ــج توجه الربنام

تسليمها مبارشة للمستفيدين للرشاء من السوق املحيل.
ــا تعززت  ــذاء انه كلم ــذي لربنامج الغ ــر التنفي ــد املدي وأك
ــاءلة زادت فرص  ــفافية والرقابة واملُس األنظمة املتصلة بالش
ــريا إىل أهمية  ــعب اليمني .. مش ــم املزيد من العون للش تقدي
ــتمر  ــتهدفة والتقييم املس ــة للفئات املس ــوحات امليداني املس
ــة بهذا  ــب الخاص ــل الجوان ــاح مجم ــل يف إيض ــات العم آللي
ــوارد لفائدة  ــن امل ــد م ــد املزي ــان حش ــايل ضم ــب وبالت الجان

االحتياجات الغذائية للمستهدفني.
ــني دوالر يوميا  ــا ثالثة مالي ــق حالي ــج ينف ــنّي أن الربنام وب
ــي يعاني  ــوء التغذية الت ــص الغذاء وس ــكلة نق ملواجهة مش

منها ماليني اليمنيني.
ــرض اللقاء املدير اإلقليمي لربنامج الغذاء العاملي مهند  ح

هادي واملدير القطري للربنامج باليمن ستيفن اندرسن.

صعدة:

ــني  املواطن ــزارع  وم ــازل  من يف  أرضار   •
ــيل مديرية  ــف صاروخي ومدفعي ع بقص

شدا الحدودية
• 3 غارات عىل منطقة األزهور بمديرية 

رازح الحدودية
• غارتان عىل منطقة القد وغارتان عىل 
ــيل بمديرية رازح  ــي الحجلة وآل ع منطقت

الحدودية
عمران:

• غارة عىل مديرية حرف سفيان
الحديدة:

• 3 غارات عىل منطقة كيلو 16
ــتهداف األحياء السكنية يف شارع  • اس

الخمسني بالقصف الجوي واملدفعي
ــر  إث ــني  املدني ــن  م ــا  ضحاي ــقوط  س  •
استهداف سيارة مواطن يف مديرية الحايل

ــازل املواطنني إثر  ــن من ــري عدد م • تدم
ــاون يف منطقة  ــتهداف لها بقذائف اله اس

املحوات بمديرية الحوك
ــة 6 آخرين  ــهاد مواطن وإصاب • استش
ــتهداف طريان  ــراء اس ــة ج ــة أولي كحصيل

العدوان ملنزل يف منطقة الحلقة بـالحايل
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

خالل التصعيد األخير بالساحل الغربيخالل التصعيد األخير بالساحل الغربي

ــعبية  نفذت وحدة املدفعية بالجيش واللجان الش
ألفاً و451 عملية استهدفت تجمعات الغزاة واملرتزقة 
خالل تصعيد قوى العدوان األخري بالساحل الغربي.
ــالم الحربي تلقته  ــادر عن اإلع ــح تقرير ص وأوض
(سبأ) أن وحدة املدفعية نفذت عمليات نوعية نكلت 
ــري للعدوان يف  ــذ التصعيد األخ ــة من ــزاة واملرتزق بالغ
الساحل الغربي وكانت عامًال رئيسياً يف صد زحوفات 

العدو وإفشالها.
ــار التقرير إىل أن عدد العمليات التي نفذتها  وأش
ــاري وحتى اليوم  ــذ 1 نوفمرب الج ــدة املدفعية من وح
ــات الغزاة  ــتهدفت تجمع ــت ألفاً و451 عملية اس بلغ
ــالح الجو  ــع س ــرتكة م ــات مش ــا عملي ــم بينه وآلياته

املسري.
ــتهدفت جميع   وبني التقرير أن وحدة املدفعية اس
ــاحل  ــا العدو يف الس ــي فتحه ــات الت ــع والجبه املواق
ــن  ــداء م ــم، ابت ــارشة يف صفوفه ــات مب ــة إصاب محقق
ــة والجبلية والتحيتا وحيس حتى الدريهمي  الخوخ

وكيلو16.
ــذت  نف ــة  املدفعي ــدة  وح أن  إىل  ــر  التقري ــت  ولف
ــكرية أربكت العدو وأفقدته  عملياتها وفق خطط عس
ــة وفتح ثغرات  ــرست العمليات الهجومي ــيطرة وك الس
ــتغاللها  اس ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــتطاع  اس

والتوغل من خاللها والتنكيل بالعدو.
ــان  ــش واللج ــات الجي ــة عملي ــاندت املدفعي وس
ــعبية الهجومية عىل مواقع املرتزقة وتجمعاتهم،  الش

ودكت تحصينات العدو قبل وصول الجيش واللجان 
الشعبية إليها لتأمينها والسيطرة عليها.

ولفت التقرير إىل أن الوحدات العسكرية بالجيش 
ــة  ــا وحدة املدفعية والهندس ــعبية بينه واللجان الش
ــاب وتدمري  ــدروع تمكنت من إعط ــة وضد ال والقناص
ــزاة واملرتزقة  ــكرية للغ ــرث من 200 مدرعة وآلية عس أك

خالل التصعيد األخري.
ــن ألف من  ــة أكرث م ــرصع وإصاب ــر م ــد التقري وأك
ــادات منهم العميد  ــدوان ومرتزقته بينهم قي ــوى الع ق
املرتزقة عبد الغني الشبيل قائد كتيبة املهام الخاصة، 

ــعد الرعيني، والعقيد  والعقيد املرتزق صالح احمد س
ــة،  ــد كتيب ــيعاني قائ ــن الش ــه محس ــة عبدالل املرتزق
ــد كتيبة،  ــة قائ ــو حوري ــه أب ــزق عبدالل ــد املرت والعقي
ــالء الدين قائد كتيبة  ــزق القيادي عبدالباري ع واملرت

جبل رأس، وعدد من القيادات وقادة الرسايا.
ــدة املدفعية  ــإن وح ــالم الحربي ف ــب اإلع وبحس
والوحدات العسكرية األخرى شاركت يف شهر أكتوبر 
ــيطرة  املنرصم يف تنفيذ عمليات نوعية تم خاللها الس
عىل مواقع للعدو بينها مواقع وقرى يف جيزان ونجران 

وكرس زحوفاته يف مختف الجبهات.

وحدة المدفعية تنفذ (وحدة المدفعية تنفذ (١٤٥١١٤٥١) عملية استهداف ) عملية استهداف 
صنعاء /سبأللغزاة خلفت خسائر فادحة في صفوفهمللغزاة خلفت خسائر فادحة في صفوفهم

ــكان  ــر الصحة العامة والس تفقد وزي
ــري العمل  ــوكل أمس س ــه املت ــور ط الدكت
يف  ــب  القل ــراض  وأم ــة  جراح ــز  بمرك

املستشفى العسكري بصنعاء.
ــتوى  واطلع الدكتور املتوكل عىل مس
ــام  أقس ــرىض يف  للم ــة  املقدم ــات  الخدم
ــوارئ وعمليات  ــدة الط ــتقبال ووح االس
ــطرة القلبية والعمليات الجراحية،  القس
واستمع إىل رشح من رئيس املركز الدكتور 
ــات العالجية  ــن الخدم ــي ع ــه امليمون ط
ــرىض والصعوبات التي  ــي يقدمها للم الت

تواجه سري العمل.
ــة  ــر الصح ــد وزي ــارة أك ــالل الزي وخ
ــم أفضل  ــود لتقدي ــر الجه ــة تضاف أهمي
ــة للمواطنني خاصة يف  الخدمات الصحي
ــا البالد جراء  ــي تمر به ــل الظروف الت ظ

استمرار العدوان والحصار.
ــدة  وح ــيع  توس رضورة  ــد  وأك
ــزة ورفع جودتها  ــوارئ والعناية املرك الط
ــي  ــز يعان ــة وأن املرك ــا، خاص وجاهزيته
ــن املواطنني  ــري م ــال كب ــط وإقب ــن ضغ م
ــهداء  الش وارس  ــني  والنازح ــى  والجرح

والجرحى.

ــر  ــة وزي ــاع برئاس ــش اجتم ــا ناق فيم
ــفى العسكري  الصحة ضم مدير املستش
ــن ونائب املدير  ــور عباس نجم الدي الدكت
ــاج ومدير مركز جراحة  الدكتور أكرم الح
ــه امليموني  ــور ط ــب الدكت ــراض القل وأم
ــة والصحية،  ــوادر الطبي ــن الك ــدداً م وع
آليات تطوير عمل املركز واحتياجاته من 

املستلزمات واملعدات الطبية.
ــاع إىل رضورة االهتمام  وتطرق االجتم
ــق  يتعل ــا  م ــة  خاص ــي  الطب ــكادر  بال

بالتدريب والتأهيل والبحث العلمي.

ــه بعض مواقع  ــؤون األرسى ما تناقلت ــة الوطنية لش ــت اللجن نف
العدو حول مرصع وأرس عدد من قيادات أنصار الله يف جبهة ناطع .
ــدو اإلخبارية  ــع الع ــوم بعض مواق ــا الي ــة: طالعتن ــت اللجن وقال
ــموه مرصع عدد من قيادات أنصار الله يف معارك يف  وتفاجئنا بما أس
ــماء ممن  جبهة البيضاء يوم الجمعة الفائت مقدمني عددا من االس
ــمى بقائد محور  ــبوة لدى ما يس ــهر يف جبهات ش تم أرسهم منذ أش

بيحان  (مفرح بحيبح ).
وكان قد سبق بيننا وبينهم تفاوضات عدة عرب عدد من الوسطاء 

ورفعنا بأسمائهم إىل الوسطاء قبل أشهر. 

ــبما ورد  ــماء االرسى وتقديمهم قتىل حس وأيا تكن دوافع نرش اس
يف مواقع العدو فإننا نحمل قيادة تحالف العدوان بشكل عام وقيادة 
ــؤولية عن حياة  ــكل خاص كامل املس ــمى بمحور بيحان بش ما يس

األرسى املذكورين وحياة بقية األرسى. 
ــاد  ــرك الج ــة إيل التح ــة والدولي ــات املحلي ــة املنظم ــو كاف وندع
ــاكات فظيعة  ــه من انته ــا يتعرضون ل ــة األرسى مم ــع لحماي والرسي

داخل سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم .
ــامل وكامل  ــراء تبادل ش ــام إلج ــتعداد ت ــد أننا عىل اس ــا نؤك كم

بجميع األرسى  دون استثناء..

وزير الصحة يطلع على سير العمل بمركز وزير الصحة يطلع على سير العمل بمركز 
جراحة القلب في المستشفى العسكريجراحة القلب في المستشفى العسكري

اللجنة الوطنية لشؤون األسرى تنفي ما تناقلته وسائل إعالم العدواللجنة الوطنية لشؤون األسرى تنفي ما تناقلته وسائل إعالم العدو

الضالع / سبأ
ــني املقديش أمس،  ــني دريب ومحافظ ذمار محمد حس ــد محافظ الضالع حنني حن تفق
ــة يف مناطق  ــني يف مواقع الرشف والبطول ــعبية املرابط ــال الجيش واللجان الش ــوال أبط أح

الربيعتني عرش مديرية جنب والحقب مديرية دمت بمحافظة الضالع.
ــدي وعدد من  ــيل العم ــة ذمار عباس ع ــل محافظ ــارة بحضور وكي ــالل الزي ــا خ واطلع
ــخصيات االجتماعية والعسكرية من أبناء محافظة ذمار عىل ما حققه أبطال الجيش  الش

واللجان من انتصارات يف مناطق دمت وجنب.
ــة إىل جانب أبطال  ــخصيات االجتماعي ــل والش ــع إلتفاف القبائ ــظ الضال ــن محاف وثم
الجيش واللجان الشعبية يف التصدي ملرتزقة العدوان التي حاولت زعزعة األمن واالستقرار 

يف بعض مناطق محافظة الضالع وتكبيدهم خسائر فادحة.
ــدي للعدوان  ــاء محافظة الضالع يف التص ــال أبن ــتمرار صمود وثبات واستبس ــد اس وأك

وإفشال مخططاته.
ــة العدوان يف  ــعبية يف مواجه ــدور الجيش واللجان الش ــاد املحافظ املقديش ب ــا أش فيم
ــاف وتضافر الجهود  ــة تعزيز االصطف ــزة والبطولة.. مؤكدا عىل أهمي ــف جبهات الع مختل

إلفشال كافة مخططات العدوان.
ــاد محافظ ذمار باليقظة العالية واستبسال الجيش واللجان الشعبية يف التصدي  وأش

ملحاوالت التسلل باتجاه مناطق الربيعتني عرش مديرية جنب والحقب مديرية دمت.
ــتعداد أبناء محافظة ذمار مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية يف إفشال  وأكد اس

مخططات العدوان.

محافظا الضالع وذمار يتفقدان أحوال محافظا الضالع وذمار يتفقدان أحوال 
الجيش واللجان في دمت وجبن بالضالعالجيش واللجان في دمت وجبن بالضالع

نعت قيادة محافظة املحويت والسلطة املحلية القايض حميد عبده حبيش 
الذي وافته املنية بعد حياه حافلة بالعطاء .

ــة يف تعزيز دور  ــهاماته القضائي ــد وإس ــب الفقي ــان النعي بمناق ــاد بي وأش
العدالة والقانون باملحافظة .

ــم نارص  ــاة لعضو مجلس النواب قاس وعرب البيان عن خالص العزاء واملواس
ــيل القدير أن يتغمده  ــائًال الله الع ــش ووالد الفقيد وكافة أرسته وذويه .. س حبي

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون".

قيادة محافظة المحويت تنعي قيادة محافظة المحويت تنعي 
القاضي حميد عبده حبيشالقاضي حميد عبده حبيش

محافظات/سبأ
ــرية  ــت بمحافظة الحديدة أمس وقفة ومس نظم
ــدوان عىل  ــد دول الع ــد بتصعي ــة للتندي احتجاجي

الساحل الغربي.
ــي  ــم الت ــة الجرائ ــاركون يف الوقف ــتنكر املش واس
يرتكبها تحالف العدوان األمريكي السعودي، وسط 

صمت دويل مخجل ومعيب.
ــا قيادات  ــارك فيه ــرية التي ش ــة واملس ويف الوقف
ــة  التنفيذي ــب  املكات ــو  ــادات وموظف ــة وقي املحافظ
ــات ووجهاء  ــدراء املديري ــات وم والهيئات واملؤسس
ــاء .. أكد القائم بأعمال املحافظ محمد عياش  وعلم
ــوى  ــدوان وق ــىل الع ــة ع ــدة عصي ــم أن الحدي قحي
ــني يف دحر  ــم الحصن الحص ــا ه ــالل وأبناءه االحت

الغزاة واملحتلني بصمودهم ومواجهتهم للمعتدين.
ــدوان وارتكابه للجرائم  ــار إىل أن تصعيد الع وأش
ــا التحتية،  ــة وبنيته ــاء املحافظ ــق أبن ــعة بح البش
ــالل  ــدوان يف احت الع ــا دول  ــداف ونواي ــفت أه كش

املحافظة .
ــرية التي  ــتنكر بيان صادر عن الوقفة واملس واس
ــارك فيها وكيال املحافظة مجدي الحسني وعبد  ش
الجبار أحمد محمد ورئيس مصلحة خفر السواحل 
ــرشف املحافظة أحمد  ــد الرزاق املؤيد وم العميد عب
ــه بحق أبناء  ــم دول العدوان ومرتزقت البرشي، جرائ
ــفيات  واملستش ــع  املصان ــت  طال ــي  والت ــدة  الحدي

واملمتلكات العامة والخاصة.
ــدويل إزاء الجرائم التي  ــدد البيان بالصمت ال ون
ــة أمريكا  ــدوان ويف املقدم ــف الع ــا دول تحال ترتكبه
ــعودية واإلمارات واملرتزقة بحق أبناء محافظة  والس

الحديدة.
ــدة للعدوان  ــاء الحدي ــض أبن ــان رف ــن البي وأعل

ــعة .. مؤكدين جاهزيتهم للدفاع عن  وجرائمه البش
ــائل املمكنة وكرس أي  الحديدة وامليناء بشتى الوس

زحوفات ودحر العدو.
ــارات التي يحققها  ــاد البيان بحجم االنتص وأش
ــن أبناء  ــون م ــعبية واملرابط ــان الش ــش واللج الجي
ــدو والتنكيل به عىل طول  ــال تقدم الع الوطن وإفش

جبهة الساحل الغربي.
ــا صفا  ــوف مع ــن الوق ــاء الوط ــان أبن ــا البي ودع
واحدا إىل جانب الوطن للدفاع عنه وأمنه واستقراره 

وسيادته واستقالله.
ــة  بمحافظ ــة  الطويل ــة  مديري ــل  قبائ ــت  وأعلن
ــات العزة  ــو جبه ــري العام نح ــس النف ــت أم املحوي
ــي  األمريك ــدوان  الع ــم  جرائ ــىل  ع ــرد  لل ــة  والبطول

السعودي .
ــة  املديري ــر  مدي ــور  بحض ــة  الوقف يف  ــت  وألقي

ــارات  بانتص ــادت  أش ــات  كلم ــي  الرضم ــد  حمي
ــات الدفاع عن  ــعبية يف جبه ــش واللجان الش الجي
ــدوان ومخططاته  ــارت إىل أن جرائم الع الوطن،وأش

ستفشل بصمود وثبات األبطال يف الجبهات .
ــكها بخيار  وجددت قبائل الطويلة يف بيان تمس
ــرض  ــن األرض والع ــاً ع ــة دفاع ــود واملواجه الصم
ــل اليمن إىل  ــة كافة قبائ ــة ، داعي ــيادة الوطني والس
ــارات الجيش  ــاحل لتعزيز انتص النفري لجبهة الس

واللجان الشعبية.
ــم  جرائ إزاء  ــدويل  ال ــت  الصم أن  ــان  البي ــد  وأك
ــعب اليمني  ــه االقتصادية بحق الش العدوان وحرب

ستظل وصمة عار يف جبني العالم .
ــدان  بع ــة  مديري يف  ــع  موس ــاء  لق ــش  ناق ــا  كم
ــظ عبدالواحد  ــة املحاف ــس برئاس ــة إب أم بمحافظ
ــيد  بالتحش ــة  املتصل ــب  الجوان ــالح،  ص ــد  محم

والتعبئة لرفد الجبهات وإحياء ذكرى املولد النبوي 
الرشيف.

ــال املحافظة صالح  ــرضه وكي ــاء الذي ح ويف اللق
ــري  ــب وعيل بن عيل النوعة ومدير املديرية بش حاج
ــاد املحافظ  ــخصيات  االجتماعية.. أش راجح والش
ــدان الوطنية منذ  ــاء مديرية بع ــف أبن صالح بمواق

بدء العدوان.
ــد الجبهات  ــتمرار يف رف ــدد عىل أهمية االس وش
ــدي ملخططات العدوان التي  باملال والرجال والتص
تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي وزعزعة األمن 

واالستقرار باملحافظة.
ــاركة الفاعلة يف  وأكد محافظ إب عىل أهمية املش

االحتفال بذكرى املولد النبوي.

وقفات ومسيرات حاشدة بالمحافظات تنديدا بجرائم العدوانوقفات ومسيرات حاشدة بالمحافظات تنديدا بجرائم العدوان

قحيم: الحديدة عصية على العدوان وأبناؤها هم الحصن المنيع في دحر الغزاة والمحتلينقحيم: الحديدة عصية على العدوان وأبناؤها هم الحصن المنيع في دحر الغزاة والمحتلين
تصعيد العدوان وارتكابه الجرائم البشعة كشف أهداف ونوايا العدو في احتالل المحافظةتصعيد العدوان وارتكابه الجرائم البشعة كشف أهداف ونوايا العدو في احتالل المحافظة
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الرئيس املشاط

وأشار الشيخ املحضار إىل أن شبوة برجالها وأبنائها األوفياء لن 
يقبلوا بأي تواجد لقوى االحتالل باملحافظة.

والتقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أمس 
مساعد رئيس هيئة األركان لشؤون العالقات الداخلية العميد أحمد 

هندي.
ــة الجوانب املتصلة بأنشطة العالقات  جرى خالل اللقاء مناقش
ــالل الفرتة املاضية  ــة األركان وما تم تنفيذه خ ــة بهيئة رئاس الداخلي

من مهام.
ــر  الدوائ ــف  مختل ــني  ب ــيق  التنس ــب  جوان إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط

العسكرية ملواجهة التحديات التي فرضها العدوان.
رئيس الوزراء

ــة  ــاط املركز ومناقش ــري نش ــالل اللقاء االطالع عىل س ــرى خ وج
ــحة اإلمكانيات  ــه من صعوبات نتيجة ش ــه الراهنة وما يواج أوضاع
ــاتها عىل نشاطه البحثي والتنويري، والدور  املادية والفنية وانعكاس
الحكومي إزاء املركز ملواصلة مهامه تجاه العملية الثقافية والبحثية.

ــس الوزراء ومعه الدكتور املقالح، مكتبة املركز وأطلع عىل  وزار رئي
ــة للباحثني وكل رواد  ــب ذات قيمة عالي ــه من دوريات وكت ما تضمنت
ــرى للمركز ومرسحه  ــام بجولة يف املرافق األخ ــة واملرتادين..  وق املعرف
العام الذي احتضن الكثري من الفعاليات الثقافية والحوارات الفكرية.
ــام التي أنجزتها  ــوزراء عن تقديره للجهود وامله واعرب رئيس ال

هذه املؤسسة العلمية يف ظل قيادة شاعر اليمن الدكتور املقالح .
ــناد  ــتعمل عىل إس ــد الدكتور بن حبتور أن حكومة اإلنقاذ س وأك

ــن وأبنائه  ــاه الوط ــالته تج ــىل مواصلة رس ــا يعينه ع ــز بم ــذا املرك ه
ــتثنائي الراهن وما  ــرف االس ــم خاصة يف ظل الظ ــف رشائحه بمختل
ــتدعي الدراسة والبحث العميق،  يخلفه من تعقيدات ومشكالت تس
عالوة عىل إعادة ترميم مرسحه وتجليد الدوريات والكتب التاريخية 
ــا للباحثني ومرتادي  ــتمرار توفره القيمة للحفاظ عليها وضمان اس
ــات  ــرية ملركز الدراس ــة الكب ــوه باألهمي ــراءة. ون ــالع والق ــز لالط املرك
والبحوث اليمني وغريه من املراكز البحثية يف سياق العملية الفكرية 
ــع .. متمنياً لقيادة  ــة للمجتمع والحداثة بمفهومها الواس والتطويري

املركز وجميع العاملني فيه التوفيق يف مهامهم وجهدهم النوعي.
مجلس القضاء األعلى

ــن املواضيع املدرجة يف جدول أعماله  كما ناقش املجلس عددا م
ــأنها القرارات املناسبة وأقر محرضي اجتماعيه السابقني  واتخذ بش

بعد إجراء بعض التعديالت عليهما.
النعيمي يشدد على

وأكد الدكتور مقبويل أن اإلجراءات والقيود التي اتخذتها حكومة 
ــادي وانخفاض  ــيس وراء التدهور االقتص ــبب الرئي ــار هادي الس الف
ــة وضخها يف  ــتمرار يف طباعة العمل ــة باإلضافة إىل االس ــعر العمل س
ــاذ ووزارة املالية والبنك  ــة اإلنق ــة. ولفت إىل أن حكوم ــوق املحلي الس
املركزي اتخذت عدداً من اإلجراءات التي ساهمت يف استقرار أسعار 
ــق خطة مزمنة  ــتميض يف ذلك وف ــد ما وأنها س ــالت إىل ح رصف العم

للوصول إىل االستقرار االقتصادي املطلوب. 
حرض اللقاء مدير الهيئة اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط 

ــة عبدالغني  ــار وزير املالي ــم املؤيد ومستش ــودة الدكتور إبراهي الج
املعافا.

إسقاط طائرة
ــس طقماً  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــن الجي ــدات م ــرت وح ودم

عسكرياً محمًال بمرتزقة الجيش السعودي يف جيزان .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش 
ــكرياً محمًال باملرتزقة رشق جبل  ــعبية دمروا طقماً عس واللجان الش
ــقوط من كانوا عىل منت الطقم  الدود بصاروخ موجه . وأكد املصدر س
ــعودي  ــة العدوان الس ــن مرتزق ــا لقي عدد م ــل وجريح. كم ــني قتي ب
األمريكي مرصعهم أمس يف كمني محكم للجيش واللجان الشعبية يف 
ــكري لوكالة  جبهة حام بمديرية املتون بالجوف. وأوضح مصدر عس
ــبأ) أن وحدة الهندسة نفذت كمينا ملجموعة من  األنباء اليمنية (س

املرتزقة بعبوات ناسفة ما أسفر عن مرصع وإصابة عدد منهم .
وزير الخارجية: 

ــانية  ــاع اإلنس ــة أن األوض ــر الخارجي ــد وزي ــاء أك ــالل اللق وخ
ــية املتفاقمة وكذا تفيش األوبئة واألمراض هي نتائج مبارشة  واملعيش
ــي والبنى التحتية  ــعب اليمن ــتهدافه الدائم للش ــراء العدوان واس ج
ــعب  ــالد، إضافة إىل الحرب االقتصادية الهادفة إىل تجويع الش يف الب

اليمني وحرمانه من حقوقه األساسية ومنها املرتبات. 
ــارة نتائج  ــذه الزي ــل يف أن يكون له ــن األم ــر رشف ع ــرب الوزي وع
ــع معاناة ما يزيد عن 18 مليون  ــاهمة يف رف خطوات وإجراءات للمس

شخص تأثروا بالعدوان يف مختلف جوانب الحياة.

ــز املجتمع  ــالم وتحف ــارة تمثل دعوة للس ــذه الزي ــت إىل أن ه ولف
ــالزم لبدء عملية  ــوات األوان التخاذ ال ــىل أن يتحرك قبل ف ــدويل ع ال
ــذاء العاملي  ــزيل حرص برنامج الغ ــية. فيما أكد بي ــوية السياس التس
ــي لتخفيف  ــعب اليمن ــة للش ــاعدات املمكن ــة املس ــم كاف ــىل تقدي ع
ــتمرار  ــىل رضورة الحرص عىل اس ــدد ع ــبوقة. وش ــه غري املس معانات
ــدة العالم لزيادة دعمه لربنامج الغذاء  ومضاعفة هذه الجهود ومناش
العاملي يف اليمن.. مؤكداً أن إنهاء املعاناة اإلنسانية يف اليمن ال يأتي 

إال عرب الطرق السلمية وليس الحروب.
طريان العدوان

ــعودي أمس ثالث غارات  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع كما ش
ــدر أمني  ــدة. وأوضح مص ــا يف محافظة الحدي ــة التحيت ــىل مديري ع
ــة التحيتا بثالث  ــتهدف مديري ــادي اس ــريان املع ــة أن الط باملحافظ

غارات وسط تحليق مكثف.
ــرات األباتيش  ــس يف قصف لطائ ــة مواطنني أم ــب أربع كما أصي
ــم يف محافظة  ــة باق ــعودي بمديري ــي الس ــدوان األمريك ــة للع التابع

صعدة .
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن 
ــات األباتيش املعادية قصفت بعدد من الصواريخ مواطنني يف  مروحي
الخط العام بمديرية باقم ما أدى إىل إصابة أربعة منهم بينهم طفل .

الغارديان: الغرب
ــو 10 آالف قتيل،  ــمياً باليمن نح ــجلني رس يبلغ عدد القتىل املس
ــة أضعاف هذا  ــني يقدر البعض العدد الحقيقي بأكرث من خمس يف ح

ــهر املايض،  ــة الصحة العاملية، الش ــت حذرت فيه منظم ــم، يف وق الرق
ــري إىل تسجيل قرابة ألف حالة  من أن التقارير الخاصة بالكولريا تش
ــبوعياً. لقد أصبحت البالد يف حالة فوىض، تقول "الغارديان"، لم  أس
ــزى يف ظل الرصاع الذي تقوده قوات التحالف  يعد هناك كيان له مغ
ــذه  ــة: "ه ــت الصحفي ــن . وتابع ــالل اليم ــعودي-اإلماراتي الحت الس
العوامل وغريها أدت إىل أن تصبح عملية الوصول إىل السالم أصعب 
من أي وقت مىض، وبات العنف اليوم عىل أشده خاصة عقب الدعوة 
ــاع األمريكي جيم ماتيس ألطراف الرصاع من  التي وجهها وزير الدف
ــهر، حيث أطلقت  ــوس إىل طاولة املفاوضات خالل مدة ش أجل الجل
ــيطرة عىل ميناء  ــعاً من أجل الس ــارات هجوماً واس ــعودية واإلم الس
ــالم  ــام لتأجيل محادثات الس ــع بمبعوث األمني الع ــدة، ما دف الحدي

حتى نهاية العام الجاري".
ــف تحارص امليناء، الذي  ــارت الصحيفة إىل أن  قوات التحال وأش
ــات الجوية  ــا تنفذ الرضب ــواردات كما أنه ــن ال ــتقبل %80 م كان يس
الضخمة التي أودت مؤخراً بحياة 40 طفًال كانوا يف حافلة مدرسية.

ــاة الجارية يف اليمن، إال أنها كانت  وترى الصحيفة أنه رغم املأس
ــقجي دفع  ــل الصحفي جمال خاش ــري أن مقت ــري ضئيل، غ ذات تأث
ــرتب بريطانيا  ــالق النار، يف وقت تق ــدار قرار بوقف إط ــنطن إلص واش
ــا يف مجلس األمن  ــد أن أنهت معارضته ــدار موقف مماثل بع من إص
ــعودية   ــدف لوضع مزيد من الضعوط عىل الس ــدويل لطرح قرار يه ال
إلنهاء القتال والسماح بتقديم املساعدات، وإىل أن تتوقف بريطانيا 
ــة بالجريمة، وفق  ــتظل متواطئ ــلحة للرياض، فإنها س عن بيع األس

الصحيفة.


