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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــة  ــية تابع ــرة تجسس ــقاط طائ • إس
لقوى العدوان رشق جبل الدود

• تدمري آلية عسكرية محملة بمرتزقة 
الجيش السعودي بصاروخ موجه رشق 

جبل الدود
عسري:

ــار زحف للمرتزقة قبالة منفذ  • انكس
علب وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

نجران:
ــارش  ــة يف األج ــف للمرتزق ــرس زح • ك

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

االثنين 12 / 11 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــع  م ــارك  ش ــري  سالح_الجو_املس  •
وحدة املدفعية عدة عمليات عىل الغزاة 

واملرتزقة يف الساحل الغربي 
ــدو  الع ــى  وجرح ــىل  قت ــة  حصيل  •
ــي برضبات  ــاحل الغرب ــات يف الس باملئ

املدفعية
ــزاة ومرتزقتهم  ــدد من الغ • مرصع ع
بانفجار عبوة ناسفة بآليتهم يف الجبلية
ــزاة  للغ ــة  تابع ــة  جراف ــاب  إعط  •
ــن ومرصع من  ــمال املطاح ــة ش واملرتزق

عليها
الجوف:

ــع املرتزقة  ــىل مواق ــارة ع ــة إغ • عملي
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــوب وس يف املصل

صفوفهم 
• كمني محكم يف مجموعة من املرتزقة 
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــام وم ــة ح يف جبه

منهم
مأرب

ــلل للمرتزقة يف  • إحباط محاولة تس
منطقة األشقري بـرصواح

البيضاء
• إغارة عىل مواقع مرتزقة العدوان يف 
جبهة األجردي بمديرية الزاهر ومرصع 

عدد منهم
الضالع

• إغارة عىل مواقع مرتزقة العدوان يف 
ــرصع وإصابة  ــبة وم جبهة نقيل الخش

عدد منهم
حريان:

ــىل  ع ــزال_1  زل ــاروخ  ص ــالق  إط  •
تجمعات للمنافقني غرب حريان 

حرض:
ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي  •
ــة  ــم بجبه ــث عاه ــرب مثل ــة غ للمرتزق
ــكرية ومرصع  حرض وإعطاب آلية عس

وإصابة عدد منهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء/ سبأ
ــامي أن أولوية الوزارة خالل  أكد وزير اإلعالم ضيف الله الش
الفرتة املقبلة، العمل عىل ثالثة مسارات، لتعزيز األداء اإلعالمي 

وإيصال الرسالة اإلعالمية الصادقة إىل الرأي العام العاملي.
ــات  ــس قيادات املؤسس ــالل لقائه أم ــالم خ ــر اإلع ــال وزي وق
ــنتحرك يف  ــوزارة "س ــات التابعة لل ــاء القطاع ــة ورؤس اإلعالمي
ــارات األول تفعيل  ــن ثالثة مس ــننطلق م ــع االتجاهات وس جمي
ــكاليات  ــالم الخارجي يف البالد من خالل معالجة اإلش أداء اإلع

التي تواجه املراسلني واملندوبني" .
ــارة اليمن  ــالم الدولية لزي ــائل اإلع ــوة لكافة وس ــه الدع ووج
ــالع عىل ما يتعرض له من جرائم ومجازر وحرب اقتصادية  واإلط
من قبل تحالف العدوان األمريكي السعودي .. مؤكدا االستعداد 
لتذليل الصعوبات للوفود اإلعالمية واملراسلني، من أجل إيصال 
الرسالة اإلعالمية الصحيحة للعالم عن جرائم الحرب واملجاعة 

والوضع املأساوي يف اليمن.
ــار الثاني ضمن أولويات عمل  ــت وزير اإلعالم إىل أن املس ولف
ــة توجهات  ــب اإلعالمي لخدم ــه الجان ــل يف توجي ــوزارة يتمث ال
ــائل إعالم  ــة العدوان ووس ــالل مواجه ــة من خ ــة والحكوم الدول

تحالف العدوان وأدواته.
ــلوب خاص بها،  ــيلة إعالمية لها نمط وأس ــاف " كل وس وأض
ــل اإلعالمي لخدمة  ــة العم ــن ليس معنى ذلك أن تتم ممارس لك
ــذي يخدم القضية  ــب بالنقد البناء ال ــدات خارجية، ونرح أجن

اليمنية ومظلومية الشعب اليمني ومواجهة العدوان".
ــامي العزم عىل إقامة منصات إعالمية يف  وأكد ضيف الله الش
ــف  ــا رؤية لتفعيل العمل اإلعالمي وكش ــال " لدين كل وزارة .. وق
ــات الدولة من خالل عقد املؤتمرات  اإلختالالت بوزارات ومؤسس
ــف نواحي  ــة إلبراز النجاحات التي يتم تحقيقها وكش الصحفي

القصور إن وجدت بحضور املختصني".
ــة تتعرض ألكرب نقد خالل  ــار وزير اإلعالم إىل أن الحكوم وأش
ــاب إعالمي  ــون هناك خط ــب أن يك ــا يتطل ــة، م ــة الراهن املرحل

متوازن ونقد بناء للحكومة.
ــل يف تنظيم العمل اإلعالمي  ــار الثالث يتمث ولفت إىل أن املس
ــة..  ــة العام ــدم املصلح ــذي يخ ــي ال ــرح املنطق ــالل الط ــن خ م

ــعب  ــات اإلعالمية صوتا للش ــون املؤسس ــد أن تك ــاف" نري وأض
والدولة عىل حد سواء ".

ــة إعالمية للعام  ــات اإلعالمية عىل إعداد خط وحث املؤسس
ــات اإلعالمية إعداد خطة للعام  ــل .. وأضاف " عىل املؤسس املقب
ــة للتنفيذ  ــة قابل ــة ومنطقي ــة عملي ــون خط ــث تك 2019م، بحي

لنعرف من خاللها كيف نستطيع تنفيذها بتوفري اإلمكانيات".
ــة عمليات  ــاء غرف ــن التوجه إلنش ــالم ع ــر اإلع ــف وزي وكش
ــمية  ــة الرس ــات اإلعالمي ــم أداء املؤسس ــة وتقيي ــوزارة ملتابع بال
ــن تكون لفرض أجندة  ــة ..الفتا إىل أن غرفة العمليات ل والخاص
ــم األداء اإلعالمية  ــن ملتابعة وتقيي ــيلة إعالمية ولك ــىل أي وس ع

وتنظيم العمل واالبتعاد عن العشوائية.
ــي، ما  ــل اإلعالم ــه العم ــي تواج ــات الت ــتعرض الصعوب واس
ــود لتجاوزها .. مؤكدا الحرص  ــب من الجميع تضافر الجه يتطل
ــي جبهة متكاملة كما هي  ــىل أن يكون الصوت اإلعالمي اليمن ع

الجبهة السياسية والعسكرية .
ــون القيادات  ــه يف أن تك ــن أمل ــامي ع ــف الله الش ــرب ضي وع
ــق الواحد  ــروح الفري ــة والعمل ب ــتوى الثق ــد مس ــة عن اإلعالمي
ــي .. الفتا إىل أن  ــه اإلعالم الوطن ــات التي تواج ــاوز التحدي لتج
ــتعدادها دعم املؤسسات اإلعالمية  القيادة السياسية أبدت اس

لتكون رديفاً أساسياً للجبهات املختلفة.

ــف  وكش ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــني  اإلعالمي ــود  صم ــا  وحي
ــات اإلعالمية وإيصال  ــه من خالل تعزيز أداء املؤسس مخططات

الرسالة إىل العالم.
ــفي، بوزير اإلعالم  فيما رحب نائب وزير اإلعالم فهمي اليوس
ــوادر الوزارة  ــادة وك ــم قي ــاركا له باس ــامي .. مب ــف الله الش ضي
ــه هذا  ــية يف تولي ــادة السياس ــة القي ــة ثق ــات اإلعالمي واملؤسس

املنصب الذي يعد تكليفا ال ترشيفا يف ظل األوضاع الراهنة.
ــوادر اإلعالمية، وعىل  ــامي هو أحد الك وقال " ضيف الله الش
ــاوز التحديات  ــوزارة لتج ــادة ال ــوف إىل جانب قي ــع الوق الجمي

الراهنة يف ظل استمرار العدوان والحصار ".
ــة  ــة وكال ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــب رئي ــاء نائ ــرض اللق ح
ــد عبدالقدوس  ــب رئيس التحرير محم ــبأ نائ األنباء اليمنية س
ــل  ــر ووكي ــه جاب ــة عبدالل ــة والتجاري ــؤون املالي ــب للش والنائ
ــالم الخارجي  ــة والتلفزيون واإلع ــؤون اإلذاع ــالم لش وزارة اإلع
ــؤون املالية واإلدارية  ــارص الحماطي ووكيل الوزارة للش أحمد ن
ــريي وعدد من  ــار الوزارة توفيق الحم ــر عبدالقادر ومستش ماه

املسؤولني.
ــة وزير  ــاع بصنعاء أمس برئاس ــر ناقش اجتم ــن جانب آخ م
اإلعالم ضيف الله الشامي، أنشطة الوزارة وقطاعاتها املختلفة 

والصعوبات التي تواجه سري العمل.

ــالم فهمي  ــب وزير اإلع ــاع الذي ضم نائ ــتعرض االجتم واس
ــون واإلعالم  ــؤون اإلذاعة والتلفزي ــفي ووكيل الوزارة لش اليوس
ــؤون املالية  الخارجي أحمد نارص الحماطي ووكيل الوزارة للش
ــاعدين ومدراء العموم،  ــر عبدالقادر والوكالء املس واإلدارية ماه
ــر وتقييم  ــة وآلية تطوي ــوزارة واإلدارات العام ــات ال ــام قطاع مه

األداء وسبل التغلب عىل الصعوبات الراهنة.
ــة الراهنة التي يمر  ــد وزير اإلعالم أن املرحل ــاع أك ويف االجتم
ــتمرار الصمود  ــن الجهود واس ــب بذل املزيد م ــا الوطن تتطل به
ــدوان وفضح  ــا دول الع ــي تدعمه ــة الت ــة اإلعالمي ــة اآلل ملواجه

وكشف جرائم العدوان ومخططاته.
ــالم  اإلع وزارة  ــا  تواجهه ــي  الت ــات  الصعوب أن  إىل  ــار  وأش
ــيتم التغلب عليها بتعاون الجميع  ــاتها، س وقطاعاتها ومؤسس
ــني وتعزيز مستوى األداء واالنضباط  .. مؤكدا عىل رضورة تحس
ــوزارة وتفعيل مبدأ  ــة إىل قيادات وكوادر ال ــذ املهام املوكل يف تنفي

الثواب والعقاب.
ــطة  ــوم عىل تقييم أنش ــدراء العم ــامي، م ــر الش ــث الوزي وح
ــهم يف تحسني األداء وتعزيز العمل  اإلدارات ووضع تصورات تس

اإلعالمي.
ــؤون اإلذاعة  ــالم ووكيل الوزارة لش ــد نائب وزير اإلع ــا أك فيم
ــعار  استش ــىل  ع ــع  الجمي ــي  الخارج ــالم  واإلع ــون  والتلفزي
ــمي يف  ــاس العمل اإلعالمي الرس ــار ذلك أس ــؤولية، باعتب املس

الوقت الراهن.
ــتوى  ــني مس ــة وضع الخطط الكفيلة بتحس ــارا إىل أهمي وأش
ــروح  ــل ب ــي والعم ــال اإلعالم ــورات يف املج ــة التط األداء ومواكب
ــدوان يف  ــي فرضها الع ــات الت ــاوز التحدي ــد لتج ــق الواح الفري

مختلف املجاالت، بما يف ذلك املجال اإلعالمي.
ــب رئيس مجلس  ــرضه نائ ــالل االجتماع الذي ح ــت خ وقدم
ــس التحرير محمد  ــبأ نائب رئي ــة س ــاء اليمني ــة األنب إدارة وكال
ــاركني، أكدت يف  ــن املالحظات من قبل املش ــدوس، عدد م عبدالق
ــا أهمية تضافر الجهود والعمل عىل وضع خطة واضحة  مجمله

لعمل اإلدارات العامة بالوزارة.

صعدة:
ــل بقصف  ــني وطف ــة 3 مواطن • إصاب
يف  ــيش  األبات ــات  ملروحي ــي  صاروخ

الطريق العام بمديرية باقم
ــني  املواطن ــكات  ممتل يف  أرضار   •
بقصف صاروخي ومدفعي عىل مديرية 

رازح الحدودية
الحديدة:

• 3 غارات عىل مديرية التحيتا وسط 
تحليق مكثف

ــباب يف  ــة الش ــىل مدين ــارات ع • 3 غ
شارع الـ90

ــزل مواطن يف منطقة  ــتهداف من • اس
غليل بمديرية الحوك

ــة الحديدة وغارة  ــارة غرب جامع • غ
بالقرب من املطار

ــارات بالقرب من فندق  ــدد من الغ • ع
االتحاد ومحيط شارع الـ50

ــر  إث ــروح  بج ــني  مواطن  3 ــة  إصاب  •
غارتني استهدفتا ميناء الحديدة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

التقى قيادات المؤسسات اإلعالمية وناقش أنشطة الوزارة وقطاعاتهاالتقى قيادات المؤسسات اإلعالمية وناقش أنشطة الوزارة وقطاعاتها

الحديدة-سبأ
اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومعه فريق 
ــة املدير  ــزور املحافظة حاليا برئاس ــذي ي ــذاء  العاملي ال ــن برنامج الغ م

التنفيذي للربنامج ديفيد بيزيل عىل الوضع بميناء الحديدة.
ــن املختصني إىل رشح عن  ــم ألرصفة امليناء م ــتمعوا خالل زيارته واس
الصعوبات التي يواجهها العمل بميناء الحديدة بعد استهداف عدد من 

األرصفة وتدمري عدد من الكرينات العاملة يف امليناء.
ــي بالحديدة ضم  ــذاء  العامل ــب برنامج الغ ــاء بمكت ــك ناقش لق إىل ذل
القائم باألعمال وفريق الربنامج برئاسة ديفيد بيزيل ووكيل املحافظة عبد 
ــة موانئ البحر األحمر  الجبار أحمد محمد ورئيس مجلس إدارة مؤسس
ــؤون  ــيق الش ــرع الهيئة الوطنية لتنس ــحاق ومدير ف ــو بكر إس ــد أب محم

اإلنسانية جابر الرازحي، الوضع باملحافظة جراء العدوان والحصار.
ــي  ــذاء  العامل ــج الغ ــود ودور برنام ــم بجه ــاد قحي ــاء أش ــالل اللق وخ
ــن  ــة الذي ــني باملحافظ ــاة املواطن ــف معان ــة يف تخفي ــاركته الفاعل ومش

يتعرضون ألبشع الجرائم من قبل دول العدوان .
ــل التصعيد  ــم خصوصا يف ظ ــج بمضاعفة الدع ــب إدارة الربنام وطال
ــتمر لدول تحالف العدوان عىل املحافظة .. مؤكدا استعداد السلطة  املس
ــام الربنامج  ــري أعمال ومه ــي تعرتض س ــل الصعوبات الت ــة لتذلي املحلي

اإلنسانية.
من جانبه أشاد ديفيد بيزيل بتعاون السلطة املحلية يف تهيئة الظروف 

إليصال املساعدات إىل مستحقيها بصورة رسيعة وسهلة .
وقال " نحن رشكاء يف العمل اإلنساني، ساعدونا كي نساعدكم وكل ما 
أعنتمونا ثقوا أننا سنضاعف جهودنا الحتواء أي محتاجني ملعوناتنا ".

ــات العدوان  ــة عن ممارس ــائر الناتج ــاء حجم الخس ــتعرض اللق واس
ــة املرسحني من  ــن املجتمع ويف املقدم ــملت فئات كثرية م ــا التي ش وآثاره
ــني واألطفال  ــن املدني ــهداء م ــى وأرس الش ــم والجرح ــم ووظائفه أعماله
والصيادين واملزارعني الذين ترضرت وانقطعت مصادر رزقهم وغريهم من 

الفئات التي أصبحت تعاني كثريا جراء العدوان والحصار.
ــابقة  وأكد اللقاء أهمية تبني إدارة الربنامج عملية إزالة الكرينات الس
ــدوان وتوفري معدات لرتكيب الكرينات البديلة والعمل  املدمرة من قبل الع
ــتهداف امليناء مستقبال  ــتهدافها وكذا اس من موقعهم عىل عدم تكرار اس

بموجب نصوص قوانني ومواثيق األمم املتحدة.

صنعاء /سبأ 
ــة يف اجتماعهم الذي  ــش محافظو املحافظات الجنوبية والرشقي ناق
ــها محافظاتهم يف ظل  ــس بصنعاء األوضاع الراهنة التي تعيش عقد أم

االحتالل األعرابي السعودي اإلماراتي وانتشار العنارص املتطرفة.
ــي حرضموت لقمان  ــتعرض االجتماع الذي ضم كًال من محافظ واس
ــب الرهوي واملهرة  ــد عيل الطمباله وأبني أحمد غال ــبوة محم باراس وش
ــعيد السقطري ولحج أحمد  ــني وسقطرى هاشم س القعطبي عيل حس
ــات التي ينفذها  ــح دريب، املخطط ــب والضالع حنني صال ــود جري حم
ــم يف العمليات  ــذه املحافظات وإقحامه ــد أبناء ه ــدوان وعمالؤه ض الع

العسكرية سيما الساحل الغربي وجعلهم وقود ملعركة خارسة.
ودعا االجتماع أبناء املحافظات الجنوبية والرشقية إىل عدم االنجرار 

واملشاركة مع تحالف العدوان واالحتالل ضد وطنهم وإخوانهم.
ــم العودة إىل حضن الوطن والوقوف مع  وطالب املجتمعون املغرر به
ــا عىل تحرير  ــدي واملحتل والعمل مع ــة ودحر املعت ــم يف مواجه أخوته

املحافظات املحتلة وتطهريها من دنس املحتلني.
كما حث املحافظون أبناء املحافظات الجنوبية والرشقية االنسحاب 
ــدة املحتل والغازي  ــاركة يف تنفيذ أجن ــاحل الغربي وعدم املش من الس

الذي يقودهم إىل محرقة ال ناقة لهم فيها وال جمل.
ــوخ عيبان  ــخة رس ــة والراس ــم الثابت ــىل مواقفه ــد ع ــددوا التأكي وج

وشمسان باالنتصار للوطن ومظلوميته ضد الغازي واملحتل .
ونددوا باملوقف املخزي للفار جابر وارتمائه وارتضائه باالهانة والذل 
يف حضن العدو السعودي اإلماراتي بعد أربع سنوات من ثقة القيادة به 
ــني أن موقف الفار جابر  ــش بكرامة يف العاصمة اليمنية .. موضح والعي

ومواقف غريه أيا كان ال يعرب إال عن نفسه فقط.

المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يطلع على المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يطلع على 
األضرار التي ألحقها  العدوان بميناء  الحديدةاألضرار التي ألحقها  العدوان بميناء  الحديدة

محافظو المحافظات الجنوبية يناقشون محافظو المحافظات الجنوبية يناقشون 
األوضاع في محافظاتهماألوضاع في محافظاتهم

متابعة / الثورة/ سبأ
ــة مكوناتها  ــات الوطنية بكاف ــت الفعالي أدان
ــتهداف طريان  ــية واملحلية واملدنية اس السياس
ــاء الحديدة،  ــعودي األمريكي ملين ــدوان الس الع
ــعب اليمني  ــتهدافاً لحياة الش ــك اس معتربة ذل

وانتهاكاً صارخاً للقوانني واملواثيق الدولية.
ــو وزارة الصناعة  ــذا الصدد نظم موظف ويف ه
ــة لها  ــات التابع ــاتها والهيئ ــارة ومؤسس والتج
ــلة جرائم اإلبادة  ــة احتجاجية إلدانة سلس وقف
الجماعية بحق أكرث من خمسة وعرشين مليون 
ــتهداف  ــراء إقدام تحالف العدوان الس يمني ج
ــاء  بمين ــل  املتمث ــادي  االقتص ــن  اليم ــان  رشي
ــي  ــع الجماع ــرب التجوي ــار ح ــدة يف إط الحدي

للشعب والنيل من سيادته وكرامته الوطنية.
وعربوا لـ“الثورة“ عن إدانتهم لهذه  الجريمة 
ــاد اقتصادية وكارثة  ــري له من أبع النكراء وما تش
إنسانية يف قطع العدوان مصدر اإلمداد الوحيد 
ــية  ــني يف كافة املجاالت الحياتية واملعيش لليمني
والصحية. وان هذا االعتداء الهمجي والوحيش  
انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدويل اإلنساني 
ــف بجرائم حرب  ــان وتوص وقانون حقوق اإلنس
ــا  ــرض مرتكبيه ــة األركان,  تع ــدة ومكتمل متعم
ــة الدولية  وإىل  ــاءلة الجنائية والقانوني إىل املس

املثول امام املحاكم الدولية  .
ــلطة  كما أدانت قيادة محافظة صنعاء والس
املحلية استهداف طريان تحالف العدوان مليناء 
ــعب  ــد للش الوحي ــذ  ــان واملنف الرشي ــدة  الحدي

اليمني.
أن  إىل  ــبأ)  (س ــه  تلقت ــان  بي يف  ــارت  وأش
ــاء الحديدة تحد صارخ  ــتهداف العدوان ملين اس
ــة  الدولي ــني  والقوان ــراف  واألع ــق  املواثي ــكل  ل

واإلنسانية.
وأكد البيان أن قصف ميناء الحديدة جريمة 
حرب مكتملة األركان تعرض مرتكبيها للمساءلة 

أمام املحاكم الدولية.
ــاء املجتمع  ــة صنع ــادة محافظ ــت قي وحمل
ــؤوليَة  ــدويل واملنظمات والهيئات الدولية املس ال
إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وتدمري 

ملقدرات الشعب اليمني.
ــدويل عىل  ــتمرار الصمت ال ــن اس ــذرت م وح
ــتهداف  ــدوان وصلفه يف اس ــف الع ــت تحال تعن
ــانية  ــآت الحيوية والذي ينذر بكارثة إنس املنش

غري مسبوقة.
ــت  ــة املحوي ــادة محافظ ــددت قي ــك ن إىل ذل
ــدة وآخرها  ــدوان يف محافظة الحدي ــم الع بجرائ
ــافر وتحد واضح  ــتهداف امليناء يف انتهاك س اس

للمواثيق والقوانني الدولية.
ــدر يف ترصيح  ــل بن حي ــد املحافظ فيص وأك
ــف  بقص ــدوان  الع ــوی  ق ــد  تصعي أن  ــبأ)  (س
ــف  ــة يكش ــة والخدمي ــق املدني ــآت واملراف املنش
ــة ويف مقدمتها  ــف املنظمات الدولي تواطؤ وضع
األمم املتحدة التي تتنصل عن دورها إزاء جرائم 

النظامني السعودي اإلماراتي.

ــتهداف  وأكد أن إمعان تحالف العدوان يف اس
ــآت العامة  ــات واملنش ــازل والطرق ــاء واملن األبري
ــعب عن  واملمتلكات الخاصة لن يثني أبناء الش
مواصلة الصمود وتعزيز التحرك نحو الجبهات 

ملواجهة صلف وغطرسة العدوان.
ــت كافة أبناء  ــادة محافظة املحوي ــت قي ودع
الشعب ومنتسبي القوات املسلحة إلی التحرك 
ــني وإعالن النفري  ــؤول لدعم املرابط الجاد واملس
ــدوان والدفاع عن  ــعبي للرد علی جرائم الع الش

سيادة اليمن وأمنه واستقراره.
ــبام  ونظم مكتب الرتبية والتعليم بمديرية ش
ــت أمس وقفتني طالبية  كوكبان محافظة املحوي
ــتهدافه  ــم العدوان واس ــدا بحرائ ــة تندي وتربوي

ميناء الحديدة.
ــات  للبن ــة  عائش ــة  بمدرس ــني  الوقفت ويف 
ــاركة مرشف املديرية ابراهيم النارص وعدد  بمش
من املسؤولني والعلماء رفعت الطالبات الالفتات 
املنددة بصمت العالم وصمت املنظمات الدولية 
ــه علی  ــه وحرب ــدوان يف جرائم ــادي الع إزاء تم

الشعب اليمني.
ــركاض أن  ــني ع ــة حس ــل املحافظ ــد وكي وأك
ــد الجبهات باملال  ــار الصمود واملواجهة ورف خي
ــم تحالف  ــی جرائ ــل للرد عل ــو الح ــال ه والرج

العدوان.
ــه  ــة عبدالل ــب الرتبي ــر مكت ــاد مدي ــا أش فيم
القاسمي بصمود الرتبويني والطالب والطالبات 
ــة  العملي ــة  مواصل ــی  عل ــع  الجمي ــرص  وح

التعليمية رغم تحديات الوضع الراهن.
ــني  الوقفت يف  ــاركات  واملش ــاركون  املش ــد  وأك
ــل والهزيمة  ــيبوء بالفش ــد العدوان س أن تصعي
ــة ومعهم كل  ــني يف جبهات الكرام بثبات املرابط

أبناء الشعب.
ــية  ــت إذاعة مدرس ــة قد أقام ــت املدرس وكان
خصصت فقراتها الفنية واملرسحية واإلنشادية 
ــف والدعوة  ــوي الرشي ــد النب ــول ذكری املول ح
ــىل أهميتها يف تعزيز  ــبة تأكيدا ع إلحياء املناس

الصمود ملواجهة قوی العدوان.
ــت اللجنة العليا لتنظيم  من جانب آخر أدان
ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــتهداف  اس ــح  التصحي

ــعب  ميناء الحديدة الذي يعد رشيان حياة الش
اليمني .

واعتربت اللجنة العليا للتنظيم يف بيان تلقت 
ــتهداف امليناء يأتي  ــخة منه أن اس ــبأ) نس (س
ــم اإلبادة الجماعية وحرب التجويع  ضمن جرائ
ــاء اليمن يف  ــق أبن ــدوان بح ــها الع ــي يمارس الت

انتهاك صارخ للقوانني الدولية .
ــدويل ويف مقدمته  ــان املجتمع ال ــل البي وحم
ــن ومجلس حقوق  ــدة ومجلس األم ــم املتح األم
ــؤولية الكاملة  ــان واالتحاد األوروبي املس اإلنس
ــآت  ــتهداف املنش ــتمرار العدوان يف اس جراء اس

االقتصادية والحيوية.
ــة  بمحافظ ــة  املحلي ــلطة  الس ــت  أدان ــا  كم
ــتهداف العدوان املسافرين  الحديدة جريمة اس
ــية  الرئيس ــوط  والخط ــرق  الط يف  ــني  املدني

باملحافظة.
ــان تلقته  ــلطة املحلية يف بي ــتنكرت الس واس
ــبأ) جريمة استهداف  وكالة األنباء اليمنية (س
ــعودي األمريكي سيارة أحد  طريان العدوان الس
ــة الجراحي ،  ــط العام بمديري ــني يف الخ املواطن
ــة مواطنني وإصابة  ــهاد ثماني ما أدى إىل استش

آخرين.
ــدوان يف  ــتمرار تحالف الع ــان باس ــدد البي ون
ــآت  ــتهداف املدنيني واملنازل والطرق واملنش اس
ــكاب مجازر مروعة بحق املواطنني  الحيوية وارت

يف ظل صمت دويل مخز ومعيب.
وجددت السلطة املحلية بمحافظة الحديدة 
ــم  األم ــة  املقدم ويف  ــدويل  ال ــع  املجتم ــة  مطالب
ــرضورة العمل  ــس األمن الدويل ب ــدة ومجل املتح
ــف جرائم العدوان بحق أبناء  الجاد من أجل وق
ــرتة األخرية بما  ــي تضاعفت يف الف املحافظة الت
ينذر بكارثة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل.
ــة الحقوقية  ــات الدولي ــان املنظم ــا البي ودع
ــة حقوقها يف رفع املعاناة  واإلنسانية إىل ممارس
ــم  ــرض للظل ــذي يتع ــي ال ــعب اليمن ــن الش ع

واإلبادة من قبل دول التحالف .
ــار واألحياء  ــاء منطقة جبل الن ــا نظم أبن كم
ــاء الحديدة أمس وقفة احتجاجية  املجاورة ملين
ــتهداف طريان العدوان بوابة امليناء  للتنديد باس

ونتج عنه إصابة عدد من املواطنني.
ــارك فيها  ــاركون يف الوقفة التي ش ورفع املش
ــظ املحافظة محمد عياش  القائم بأعمال محاف
ــني وعبد  قحيم ووكيال املحافظة مجدي الحس
ــب الرتبية عمر  ــار أحمد محمد ومدير مكت الجب
ــد، الفتات  ــة امليناء عيل عبي ــر ومدير مديري بح
ــآت  ــان املدنية واملنش ــتهداف األعي ــددة باس من

الحيوية.
ــن  األم ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــدوا  وناش
باتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني 
ــآت االقتصادية  ــتهداف للمنش ــازر واس من مج
واملؤسسات املدنية الحكومية والخاصة .. داعني 
ــذه الجرائم ورفع  ــم إدانة ه ــرار ورشفاء العال أح
ــدف إيقاف  ــدويل به ــام املجتمع ال ــم أم أصواته
ــذ ما يقارب  ــتمر من ــدوان ورفع الحصار املس الع

أربع سنوات.
ــة حقهم يف املطالبة  ــاركون يف الوقف وأكد املش
ــم  املحاك يف  ــم  ومالحقته ــن  املعتدي ــة  بمحاكم
الدولية لينالوا جزاءهم العادل عاجال أو عاجال.
ــلطة  والس ــار  ذم ــة  محافظ ــادة  قي ــت  وأدان
ــتهداف  ــتمرار تحالف العدوان يف اس املحلية اس
البنى التحتية واملنشآت االقتصادية والخدمية 
ــاء الحديدة الرشيان الوحيد  وآخرها قصف مين

للشعب اليمني.
ــة األنباء اليمنية  ــارت يف بيان تلقته وكال وأش
ــي يف إطار  ــاء يأت ــتهداف املين ــبأ) إىل أن اس (س
ــاوالت تحالف العدوان  الحرب االقتصادية ومح

كرس إرادة الشعب اليمني.
ــدة  ــم املتح ــدويل واألم ــع ال ــت املجتم وطالب
ــعب  ــؤولية تجاه ما يتعرض له الش بتحمل املس
اليمني من جرائم وتدمري ممنهج للبنية التحية 
ــني الدولية  ــق والقوان ــارخ للمواثي ــاك ص يف انته

واإلنسانية.
ــة  املطالب ــار  ذم ــة  محافظ ــادة  قي ــددت  وج
ــكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق يف كافة  بتش
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــف الع ــم تحال جرائ

بحق اليمن أرضا وإنسانا.
ــوي تصعيد  ــة التنم ــزب الحري ــا أدان ح كم
تحالف العدوان يف الساحل الغربي، واستهدافه 
مليناء الحديدة لقطع الرشيان الذي يمد الشعب 

اليمني بالغذاء والدواء.
ــه وكالة  ــان تلقت ــة يف بي ــزب الحري ــار ح وأش
ــة  ــذه الجريم ــبأ)إىل أن ه ــة (س ــاء اليمني األنب
ــي يرتكبها بحق  ــلة الجرائم الت تضاف إىل سلس

الشعب اليمني.
ــذه الجريمة تأتي بعد  ــت البيان إىل أن ه ولف
ــف العدوان من  ــرات األممية لدول تحال التحذي
ــافر إلرادة  ــد س ــاء يف تح ــتهداف املين ــة اس مغب

املجتمع الدويل واملنظمات اإلنسانية .
ــاء  ــتهداف مين ــة أن اس ــزب الحري ــد ح وأك
ــم األوضاع  ــة تفاق ــات كارثي ــه تداعي ــدة ل الحدي
ــف العدوان  ــىل أن تحال ــانية وهو دليل ع اإلنس

يهدف إىل إبادة الشعب اليمني.
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ــىل تدفق  ــلبية ع ــا الس ــن آثاره ــال ع  فض
ــية الداخلة عرب  ــاعدات والسلع األساس املس

ميناء الحديدة نتيجة استهدافه للميناء.
ــن القضايا التي  ــرق اللقاء إىل عدد م وتط
ــعب  ــن معاناة الش ــف م ــأنها التخفي ــن ش م
اليمني ووطأة الحصار االقتصادي املفروض 

عليه.
ــه  تمنيات ــن  ع ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وأع
ــه  مهام يف  ــق  التوفي ــي  األمم ــئول  للمس
ــز  ــة أن ترك ــدا أهمي ــرية .. مؤك ــانية الكب اإلنس
ــنة املقبلة  ــانية للس ــتجابة اإلنس خطة االس
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــالت العملي ــىل التدخ ع
ــدم من  ــي املق ــم اإلغاث ــبة الدع ــف نس تخفي
ــي يف محنته  ــعب اليمن ــع الدويل للش املجتم

الراهنة.
ــني  ــة املحتاج ــف قائم ــح أن تخفي وأوض
ــع عملهم اإلنتاجي  وإعادة توطينهم يف مواق
ــيكون من النقاط املضيئة والفارقة يف خطة  س
ــيق  ــا إىل أن التنس ــة .. الفت ــتجابة املقبل االس
ــانية واألجهزة الحكومية  بني املنظمات اإلنس
ــاهم يف تسهيل تنفيذ األنشطة اإلنسانية  يس

وإيصال أثرها إىل املستهدفني.
ونوه الدكتور بن حبتور بالدور اإلنساني 
ــالت  التدخ ــر  وأث ــا  األوتش ــه  ب ــوم  تق ــذي  ال

اإلنسانية يف تاليف املزيد من الضحايا.
أن  ــا،  األوتش ــب  مكت ــر  مدي ــد  أك ــدوره  ب
ــالمة اليمنيني  ــب التأكد من س ــات املكت أولوي
ــدة بوظائفه  ــاء الحدي ــتمرار مين ــان اس وضم

الحيوية تجاه الشعب اليمني .
ــات املختصة  ــع الجه ــل م ــه يعم ــني أن وب
ــواد  وامل ــاعدات  املس ــن  م ــدر  ق ــرب  أك ــري  لتوف
ــد الراهن يف  ــار التصعي ــة آث ــة ملواجه الغذائي
الساحل الغربي .. مؤكدا الحرص عىل توثيق 
عالقات التعاون بشكل أكرب خالل هذه الفرتة.
ــف الجهود  ــتيان تري ــتعرض سبيس واس
املبذولة ملواجهة املجاعة واإلجراءات املتخذة 
لضمان استمرار هذه العملية التي تستهدف 

ماليني اليمنيني.
ويلتقي أولياء

ــتكمال  ــزة األمنية رسعة اس ــه األجه ووج
ــف القضية إىل  ــة إلحالة مل ــراءات الالزم اإلج
ــا الحرابة التي  ــا من قضاي ــاء باعتباره القض
ــن قبل األجهزة  ــتدعي رسعة البت فيها م تس

األمنية والعدلية.
مجلس الشورى

ــتهداف العدوان  ــان إىل أن اس ــار البي وأش
ــة  ــتهداف محط ــا اس ــدة وقبله ــاء الحدي ملين
ــات،  ــات والكرين ــاء والرافع ــات باملين الحاوي
ــغيلية  وإلحاق األرضار الفادحة بالقدرة التش
ــدويل  ال ــون  للقان ــاكا  انته ــل  يمث ــاء،  للمين
ــوات املعلنة  ــرتاث بالدع ــدم اك ــاني وع اإلنس
ــن مجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة  م
ــتهداف ميناء  ــن قصف أو اس ــذان حذرا م الل

الحديدة.
ــورى املجتمع الدويل  ــل مجلس الش وحم
ــدويل  ال ــن  األم ــس  ومجل ــدة  املتح ــم  واألم
املسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني 
ــافر  ــاف العدوان الس ــع إليق ــل الرسي والتدخ
ــع عىل  ــام الراب ــتمر للع ــار املس ــع الحص ورف

التوايل.
ــذه  ه أن  إىل  ــورى  الش ــس  مجل ــت  ولف
ــود  جه أي  ــض  تجه ــة  العدواني ــاليب  األس
ــالم والحوار السيايس،  إلحياء مشاورات الس
ــوث األممي إىل  ــود املبع ــا تقوض جه كما أنه
ــاء مفاوضات  ــث يف إحي ــن مارتن غريفي اليم

السالم .
ــاء بتعهدات  ــدة الوف ــب األمم املتح وطال
ممثليها حول ضمان سالمة املوانئ البحرية 
ــاء الدويل .. مؤكدا أن  وإعادة فتح مطار صنع
ــوى الوطنية  ــيعمل إىل جانب الق املجلس س
ــتهدف  ــة العدوان واملؤامرات التي تس ملواجه
ــع العمل  ــوازي م ــاناً بالت ــاً وإنس ــن أرض اليم
ــة كخيار  ــوى اليمني ــوار بني الق ــدؤوب للح ال
ــل عادل  ــات وصوًال إىل ح ــل الخالف أمثل لح

وتحقيق السالم الشامل ال االستسالم.
ــكيل  ــورى دعوته لتش وجدد مجلس الش
ــق يف الجرائم  ــتقلة للتحقي ــة مس ــة دولي لجن
ــي ترتكبها دول العدوان يف اليمن  واملجازر الت
ــاحل الغربي  ــوص بالس ــه الخص ــىل وج وع

والحديدة.
مصرع عدد من

ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــذ  نف ــا  كم
ــكرية استهدفت  ــعبية، أمس عملية عس الش
مواقع مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف 

قانية بالبيضاء.
ــاء  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــبأ) م ــة (س اليمني

ــش واللجان،  ــارة للجي ــة إغ ــة يف عملي املرتزق
عىل عدد من املواقع يف جبهة قانية .

املكتب السياسي
ــع  التطبي ــذا  ه أن  إىل  ــان  البي ــت  ولف
ــي ودويل للعدو  ــاء عرب ــدف إىل توفري غط يه
ــعب  اإلرسائييل يف حمالته العدوانية عىل الش
ــذا  ه أن  إىل  ــا  الفت ــاوم..  املق ــطيني  الفلس
التغايض الدويل والتواطؤ األعرابي املقيت لن 
ــي وداعميه من تحمل  ــي العدو الصهيون يعف
ــعة  ــم البش ــن كل الجرائ ــؤولية ع ــل املس كام

واالنتهاكات التي لن تسقط بالتقادم.
ــه  ــار الل ــيايس ألنص ــب الس ــاد املكت وأش
ــطينية  الفلس ــة  املقاوم ــل  فصائ ــة  بيقظ
ــه  ــل وتضامن ــه الكام ــدا وقوف ــلة.. مؤك الباس
ــطينية  ــة الفلس ــارات املقاوم ــع خي ــق م املطل
ــة يف ميادين التصدي لهذا  وتحركاتها الفاعل

العدوان الدموي.
ــة  بحتمي ــق  املطل ــه  إيمان ــن  ع ــرب  وع
ــعب  ــتضعفني ويف مقدمتهم الش انتصار املس

الفلسطيني عىل قوى التآمر والعدوان.


