
0202أخبار وتقارير
ــدوان  ــع ــات  الــمــنــددة بــجــرائــم ال ــاج ــج ــت ــل الــوقــفــات واالح ــواص ــدوان ت ــع ــات  الــمــنــددة بــجــرائــم ال ــاج ــج ــت ــل الــوقــفــات واالح ــواص ت
ــــد الــجــبــهــات ـــى الــنــفــيــر ورف ــــد الــجــبــهــاتبــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي وتـــدعـــو إل ـــى الــنــفــيــر ورف بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي وتـــدعـــو إل

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــعوديني  ــود الس ــف للجن ــرس زح • ك
ــقوط قتىل  واملرتزقة قبالة منفذ علب وس

وجرحى يف صفوفهم 
ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  •
ــة قبالة منفذ علب وغرب مجازة  للمرتزق

والرضبات مسددة
جيزان:

ــة جبل  ــة قبال ــف للمرتزق ــرس زح • ك
قيس وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
• مدفعية الجيش واللجان تستهدف 
تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم 

وآلياتهم خلف موقع محولة 
ــتهدف تجمعات  • قصف مدفعي اس

للمرتزقة رشق الدود 
نجران:

ــاش عيار 14.5 بصاروخ  • إعطاب رش
موجه بصحراء األجارش

ــتهدف تجمعات  • قصف مدفعي اس
للمنافقني يف صحراء األجارش

الجمعة 16 / 11 / 2018م 

مارب:
ــذ هجوما  ــري ينف ــو املس ــالح الج • س
ــكر  ــىل معس ــف1 ع ــرة قاص ــا بطائ جوي

تدريبي للغزاة واملرتزقة يف مارب
الساحل_الغربي:

• تدمري مدرعة تابعة للغزاة واملرتزقة 
جنوب كيلو16 ومرصع طاقمها

ــن الغزاة  ــة العديد م ــرصع وإصاب • م
ــفة أثناء  ــة إثر انفجار عبوة ناس واملرتزق
ــارع الـ50  ــللهم إىل مباٍن مجاورة لش تس

بالساحل الغربي
تعز:

ــتهدف تجمعات  • قصف مدفعي اس
للمرتزقة يف املفاليس بـحيفان 

حريان:
ــات  تجمع ــدك  ي ــي  مدفع ــف  قص  •
ــريان  ــعودي يف ح ــش الس ــة الجي مرتزق

ومرصع عدد منهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

الثورة / مصطفى املنترص/ سبأ
ــايل محافظة  ــة الح ــة بمديري ــت إدارة الرتبي نظم
ــة  وقف ــوي  الرتب ــور  الزه ــع  بمجم ــس  أم ــدة  الحدي
ــية التي يرتكبها  احتجاجية تنديدا باملجازر الوحش
العدوان السعودي األمريكي بحق األطفال والنساء.

ــا  حرضه ــي  الت ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــتنكر  واس
ــاش قحيم ووكيل  ــم بأعمال املحافظ محمد عي القائ
ــب  ــر مكت ــب مدي ــني ونائ ــدي الحس ــة مج املحافظ
ــتهداف العدوان للمنشآت  الرتبية عيل الطبييش، اس
املدنية الحكومية والخاصة من مدارس ومستشفيات 

ومصانع وغريها.
ــة العدوان  ــة بجريم ــن الوقف ــان صادر ع ــدد بي ون
ــق أرسة املدرس بجامعة الحديدة ماجد الواحدي  بح
ــات األربع وجرح  ــه الطالب ــا بنات ــي راح ضحيته والت
ــه  ملنزل ــدوان  الع ــريان  ط ــتهداف  اس ــراء  ج ــن  آخري

بمديرية الحايل.
ــتمرارهم يف العملية التعليمية  وأكد املشاركون اس

والرتبوية يف كافة مدارس املديرية..
ــا من جرائم  ــذه الجريمة وغريه ــد البيان أن ه وأك

تحالف العدوان لن تمر دون عقاب.
ــام املديرية  ــال أمني ع ــة القائم بأعم ــرض الوقف ح
ــن  صالح الحرازي ومدير إدارة الرتبية باملديرية حس

وهبان ومديرة مجمع الزهور.
ــمة  كما نظمت قبائل منطقة الظبارة بمديرية كس
ــة ريمة  ــة الجعفرية محافظ ــاع بمديري ــة رم ومنطق
ــدوان وما يرتكبه  ــتمرار الع أمس وقفتني للتنديد باس

من جرائم.
ــور وكيل أول  ــاركون يف الوقفتني بحض ــد املش وأك
ــل املحافظة  ــد طه ووكي ــن محم ــة ريمة حس محافظ
محمد الوسد وعدد من القيادات املجتمعية، الوقوف 
صفا واحداً يف مواجهة العدوان الذي دمر كل مقدرات 

ومكتسبات الوطن وقتل األطفال والنساء واملدنيني.
ــاء القبائل  ــة أبن ــني كاف ــاركون بالوقفت ــا املش ودع
ــال  ــة بالرج ــات البطول ــد جبه ــة لرف ــة ريم بمحافظ

والعتاد للتصدي للعدوان والرد عىل جرائمه.
ــة يف الفعالية  ــاركة الفاعل ــاروا إىل أهمية املش وأش
ــف  الرشي ــوي  النب ــد  املول ــرى  ذك ــاء  إلحي ــة  املركزي

بمحافظة الحديدة بما يليق بمكانتها وأهميتها.
ــدة  ــم املتح ــاع، األم ــارة ورم الظب ــل  ــت قبائ ودع
ــا يتعرض له  ــاذ موقف إزاء م ــس األمن إىل اتخ ومجل
ــآت  ــتهداف للمنش ــي من مجازر واس ــعب اليمن الش

االقتصادية واملؤسسات املدنية.
ــاء العالم بإدانة هذه الجرائم  وطالبوا أحرار ورشف
ــتمر  ــىل إيقاف العدوان ورفع الحصار املس والعمل ع

منذ ما يقارب أربع سنوات.
ــيش وهمدان  ــت قبائل أرحب وبني حش كما أعلن
ــام لرفد  ــس، النفري الع ــد أم ــم يف لقاء قبيل حاش ونه

جبهات نهم والساحل الغربي بالرجال والعتاد.
ــبة ذكرى املولد  ــد بمناس ــدت يف اللقاء الحاش وأك
ــة  ــد قطين ــني محم ــظ حن ــور املحاف ــوي، بحض النب
ــل القرييش ووكييل  ــل وزارة اإلدارة املحلية خلي ووكي
املحافظة عيل الغشمي ومحسن أبو هادي واملشائخ 
ــة  ــات ملواجه ــود والثب ــتمرار يف الصم ــان االس واألعي

العدوان السعودي األمريكي.
ــباب  ــالح من ش ــىل حمل الس ــادر ع ــت كل ق ودع
ــد  لرف ــكرات  باملعس ــاق  االلتح إىل  ــل  القبائ ــاء  وأبن

الجبهات دفاعا الوطن وأمنه واستقراره.
ــائر  ــة إىل أن بش ــظ قطين ــار املحاف ــاء أش ويف اللق
ــدأت تلوح يف األفق.. داعيا القبائل لاللتحاق  النرص ب
ــد  والحش ــام  الع ــري  والنف ــة  التدريبي ــكرات  باملعس

ملواجهة العداون يف جبهة نهم والساحل الغربي.
ــد النبوي يف ظل الظروف  وأكد أن االحتفال باملول
ــوى العدوان  ــالة لق ــة التي يمر بها الوطن رس الصعب
ــتمرار ثبات اليمنيني.. الفتا إىل أن االحتفاء بهذه  باس
ــداء بالنبي  ــط بل لالقت ــبة ليس لالحتفال فق املناس

الكريم وبمبادئه والسري عىل نهجه.
وأشاد محافظ صنعاء بجهود وتضحيات ومواقف 
ــة ومحافظة  ــمايل الرشقي خاص ــاع الش ــل القط قبائ

صنعاء عامة يف الدفاع عن الوطن منذ بدء العدوان.
فيما أشار وكيل املحافظة مانع األغربي إىل أهمية 
هذا اللقاء الحاشد لقبائل أرحب ونهم وهمدان وبني 
ــة  ــة يف التضحي ــت أروع األمثل ــي رضب ــيش الت حش
ــرشف والبطولة، وما  ــات ال ــف جبه ــداء يف مختل والف

زالت تقدم التضحيات دفاعا عن الوطن.
ــة  ــبة محط ــذه املناس ــال به ــت إىل أن االحتف ولف
ــتلهام الدروس  ــا الجميع واس ــي أن يقف عنده ينبغ
ــل الصالة  ــه أفض ــى علي ــداء باملصطف ــرب واالقت والع
ــاء  والعط ــداء  والف ــة  التضحي يف  ــليم  التس ــى  وأزك

ومواجهة التحديات.
ــري وشمسان  ــائخ محمد بش  من جانبهم أكد املش
ــطان وراجح سعيد، استعداد وجاهزية قبائل  أبو نش
ــد جبهات  ــيش لرف ــدان وبني حش ــب ونهم وهم أرح
ــاع عن األرض  ــال والعتاد للدف ــرشف بالرج العزة وال

والعرض والسيادة.
ــبة يف  ــال بهذه املناس ــة االحتف ــاروا إىل أهمي وأش
ــر بها الوطن يف تعزيز  ــل الظروف الصعبة التي يم ظ
ــال  ــدوان وإفش ــة الع ــم ملواجه ــاف والتالح االصطف
ــاركة يف الفعالية املركزية  ــه.. داعني إىل املش مخططات

لالحتفاء باملولد النبوي الرشيف.
ــعب اليمني  ودعا بيان صادر عن اللقاء أبناء الش
ــات ملواجهة  ــد الجبه ــد لرف ــام والحش ــري الع إىل النف
تصعيد العدوان يف جبهة نهم والساحل الغربي وكل 

الجبهات وتسيري قوافل العطاء والجود للمرابطني.
ــد البيان عىل أهمية مواجهة حمالت التضليل  وأك
ــدوان خلخلة  ــف الع ــن خاللها تحال ــعى م التي يس

الجبهة الداخلية.
ــة  ــاركة الفاعل ــع إىل املش ــان الجمي ــا البي ــا دع كم
ــة بالعاصمة  ــة املركزي ــرشف يف الفعالي ــور امل والحض

صنعاء بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــني  والحيمت ــر  ــي مط بن ــل  قبائ ــدت  أك ــك  ذل اىل 
ومناخة وصعفان بمحافظة صنعاء االستمرار يف رفد 

الجبهات بقوافل الرجال والعطاء.
ــد أمس بذكرى املولد  كما أكدت يف لقاء قبيل حاش
ــاء األعىل  ــام مجلس القض ــور أمني ع ــوي بحض النب
ــايف  ــيل املحافظة ش ــد الرشعي ووكي ــايض محم الق
ــس التالحم  ــي داوود ورئيس مجل ــم وعبداملغن عاص
ــدراء املديريات  ــام وم ــف الله رس ــيخ ضي القبيل الش
ــتمرار يف  ــاع، االس ــان القط ــاء وأعي ــائخ ووجه ومش

الصمود والثبات يف مواجهة العدوان السعودي.
ــاء بني مطر  ــائخ ووجهاء وأعيان وأبن ــدد مش وش
ــتمرار  ــني ومناخة وصعفان عىل أهمية االس والحيمت
ــد الجبهات بالرجال والغذاء .. داعني كافة أبناء  يف رف
الشعب اليمني ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته 

التي تستهدف النسيج االجتماعي.
ــد  ــعب اليمني إىل النفري العام والحش ــوا الش ودع
ــاحل  ــدوان يف جبهة نهم والس ــد الع ــة تصعي ملواجه
ــاركة الفاعلة يف الفعالية  الغربي وكل الجبهات واملش
ــد النبوي  ــرى املول ــاء بذك ــة صنع ــة بالعاصم املركزي

الرشيف.
ــام مجلس القضاء األعىل  ــاد أمني ع ويف اللقاء أش
ــاع  ــاء القط ــان ووجه ــائخ واعي ــاء ومش ــف أبن بمواق
ــتلهام  الغربي يف التصدي للعدوان.. مؤكدا أهمية اس
ــوي الرشيف واالقتداء  ــدروس من ذكرى املولد النب ال

به وبأخالقه ومبادئه.
ــول والدين  ــار إىل دور اليمنيني يف نرصة الرس وأش
ــبة  ــذه املناس ــال به ــا إىل أن االحتف ــالمي.. الفت اإلس
ــة  مواجه يف  ــات  والثب ــود  الصم ــز  لتعزي ــة  محط

التحديات.
ــس  ــو مجل ــن عض ــات م ــاء كلم اللق ــت يف  والقي
الشورى محمد سلمان والعالمة محمد عقيدة وعيل 
ــد النبوي  ــرى املول ــاء بذك ــدت أن االحتف ــز، أك املتمي
ــتلهام  ــال فقط بل الس ــس ملجرد االحتف ــف لي الرشي

الدروس من سرية النبي الكريم والسري عىل نهجه.
ودعت الكلمات أبناء القطاع واملحافظة للمشاركة 
ــد الثالثاء  ــة املركزية بذكرى املول ــة يف الفعالي الفاعل
ــتكبار أنهم  ــالة لقوى الغزو واالس القادم إليصال رس
يواجهون شعبا يسري عىل نهج النبي الكريم ويرفض 

الذل والخنوع واالستسالم.
ــائية بعزلة  عىل نفس الصعيد قدمت الهيئة النس
ــدة  ــة صع ــة بمحافظ ــة رازح الحدودي ــار بمديري غم
ــن أبطال  ــات م ــني يف الجبه ــة للمرابط ــة متنوع قافل
ــول املولد  ــبة حل ــعبية بمناس ــش واللجان الش الجي

النبوي الرشيف.
ــم  القافلة أقل  ــارضات يف القافلة اعتربن تقدي الح
ــم رخيصة يف  ــون أرواحه ــه ملن يبذل ــا يمكن تقديم م
ــدات عىل  ــن األرض والعرض.. مؤك ــاع ع ــبيل الدف س
استمرارهن يف تقديم القوافل دعما للجيش واللجان 
ــد احتوت  ــرص املؤزر وق ــق الن ــى تحقي ــعبية حت الش

القافلة عىل مبالغ مالية واملواد الغذائية
ــمة  ــت قبائل عزلة الضبارة بمديرية كس كما نظم
ــل اول محافظة  ــور وكي ــس بحض ــة ريمة أم محافظ
ــلطة  ــن محمد طه ومعه قيادة الس ريمة العميد حس
ــائخ ووجهاء املنطقة  املحلية باملديرية وعدد من مش
ــتمرار  ــتنكارا وتنديدا باس ــلحة اس ــة مس ــة قبلي وقف
ــن قبل  ــازر اليومية م ــكاب املج ــار وارت ــرض الحص ف

تحالف العدوان وأدواته من املرتزقة.
ــا وكيل اول  ــلحة دع ــة القبلية املس ــالل الوقف وخ
ــحذ  ــاركني اىل بذل الجهود وش ــة املش ــة ريم محافظ
ــد الجبهات  ــة العامة ورف ــتمرار للتعبئ ــم باالس الهم
سيما جبهة الساحل الغربي حيث يسعى العدو من 
ــعب  خالل ذلك اىل فرض حصار خانق لكل ابناء الش
ــاء الحديدة  ــىل مين ــيطرة ع ــن خالل الس ــي م اليمن
ــة بمختلف  ــري البنية التحتي ــكانها وتدم ــري س وتهج
ــود  الجه ــر  وبتضاف ــة  والخاص ــة  العام ــا  قطاعاته
ــل  ــيتحقق النرص وستفش ــرك الجاد حتما س والتح

مخططات العدوان.
ــم لكل الرشفاء  ــاركون دعوته من جانبه جدد املش
اىل  ــه  ريم ــة  ومحافظ ــمة  كس ــة  مديري ــاء  ابن ــن  م
ــاركة الفاعلة إلحياء مناسبة  االستعداد الكبري واملش
ــه أفضل الصالة  ــوي الرشيف عىل صاحب ــد النب املول
ــدة يوم  ــة الحدي ــتقام بمحافظ ــي س ــليم والت والتس

ــة عظيمة  ــبة ديني ــا مناس ــادم باعتباره ــاء الق الثالث
تتحدث وتعرب عن أعظم قائد لهذه البرشية.

ــحار   س ــة  بمديري ــاذ  مع ــي  بن ــاء  أبن ــم  نظ ــا  كم
بمحافظة صعدة لقاء موسعا أمس السبت .. مؤكدين 
ــد لرفد جبهات العزة  ــتمرار يف الحش عىل أهمية االس

والرشف وكذلك إحياء املولد النبوي الرشيف.
ــدد من  ــرضه ع ــذي ح ــع ال ــاء املوس ــش اللق وناق
املدراء ومشائخ وعقال ووجهاء املنطقة ، سري أعمال 
ــرى املولد  ــات لالحتفاء بذك ــذا الرتتيب ــيد وك التحش

النبوي.
يف  ــاركة  للمش ــريات  التحض إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
الفعالية املركزية باملحافظة لإلحتفاء بمناسبة املولد 
ــىل صاحبها أفضل الصالة وأزكى  النبوي الرشيف ع

التسليم.
ــز عوامل الصمود  ــدد اللقاء عىل رضورة تعزي وش
ــال والعتاد للتصدي  ــد لرفد الجبهات بالرج والحش

لقوى العدوان ومرتزقته.
ــبة  ــاركون عىل أهمية إحياء هذه املناس ــد املش وأك
ــتلهام العرب والدروس من سرية  الدينية العظيمة واس

املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــري القطاع الصحي بمحافظة املحويت  اىل ذلك س
ــني يف جبهات  ــاعدات طبية للمرابط ــس قافلة مس أم
ــد النبوي  ــرى املول ــبة ذك ــن الوطن بمناس ــاع ع الدف

الرشيف.
ــظ املحويت  ــاد محاف ــيري القافلة أش ــالل تس وخ
ــب الصحة وكوادره  ــد حيدر بمبادرة مكت فيصل أحم
ــناد أبطال  ــة إلس ــة الطبي ــز القافل ــم يف تجهي ودوره
ــات الدفاع عن  ــعبية يف جبه ــان الش ــش واللج الجي

الوطن.
ــات  القطاع ــة  كاف ــود  ــيق جه ــة تنس أهمي ــد  وأك
ــني  املرابط ــد  لرف ــة  باملحافظ ــة  والتنفيذي ــة  الخدمي

بقوافل املساعدات املالية والغذائية والدوائية .
ــش  الجي ــارات  بانتص ــدر  حي ــظ  املحاف ــاد  وأش
واللجان الشعبية واملالحم البطولية التي يسطرونها 
يف التنكيل بقوى الغزو واالحتالل وتكبيدهم خسائر 

يف العدة والعتاد .
بدوره أشار مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور 
أمني حبيش إىل أن القافلة تتضمن مستلزمات طبية 
وعالجية متنوعة كأقل واجب لدعم األبطال املقاتلني 

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
وكان محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر، دشن، 
ــفى الجمهوري  ــادات يف املستش ــه عدد من القي ومع

حملة تربع بالدم لجرحى العدوان .
ــني حث املحافظ حيدر املختصني عىل  ويف التدش
ــاهمة يف إنقاذ  تعزيز جهود التوعية املجتمعية للمس
جرحى الغارات والجرحى األبطال يف جبهات الدفاع 

عن الوطن.
ــربع ألهمية  ــة الت ــقني لحمل ــود املنس ــاد بجه وأش
ــا ذوي  ــدم خصوص ــى لل ــات الجرح ــري احتياج توف
ــىل الحملة  ــال ع ــدا أن اإلقب ــادرة.. مؤك ــل الن الفصائ
ــدى تالحم أبناء  ــتوى الوعي ويعكس م ــد مس يجس

الشعب وتضافرهم ملواجهة قوى العدوان.
ــع بيت عاطف  ــة اقام ابناء مرب ــة العاصم ويف أمان

ــارث أمس وقفة قبلية  ــي املطار بمديرية بني الح بح
ــة لرفد الرجال  ــريوا قافلة مالية وغذائي ــلحة وس مس
ــبة قدوم  ــات العزة والكرامة بمناس ــني يف جبه املرابط

ذكرى املولد النبوي الرشيف
وخالل الوقفة القبلية املسلحة ألقى برنامج أعده 
ــاء الحي  ــائخ ووجه ــي تضمن كلمات ملش أبناء الح
ــد واملشاركة  رحبوا فيها بالحارضين ودعوا إىل الحش

الفاعلة يف ميدان السبعني .
ــد الجبهات  ــتمرار يف رف ــاركون إىل االس ودعا املش
بالرجال واملال واحياء املناسبات الدينية ومن ضمن 
ــول األعظم صلوات الله  ــبات ذكرى مولد الرس املناس

وسالمه عليه وعىل آله.
ــاع بمديرية  ــل مربع رم ــس ابناء قبائ ــا نظم أم كم
ــلحة  ــة مس ــة قبلي ــة وقف ــة ريم ــة محافظ الجعفري
ــة واالدارية  ــؤون املالي ــل املحافظة للش بحضور وكي
ــتاذ  ــد ومدير عام االوقاف االس ــتاذ محمد الوس االس
ــخصيات االجتماعية  ــن الش ــدد م ــزاز وع ــد الب خال
ــيد  ــن خاللها اىل التحش ــان دعوا م ــائخ واالعي واملش
ــال والرجال  ــكري التدريب بامل ــات ورفد معس للجبه
ــذل الجهود من الجميع يف  ــة تصعيد العدو وب ومقابل

سبيل تحقيق النرص ومقارعة الغزاة. 
وخالل الوقفة  القبلية دعا وكيل املحافظة محمد 
ــد  ابناء مديرية الجعفرية اىل املشاركة الفاعلة  الوس

يف احياء مناسبة املولد النبوي الرشيف.
ــور مرشفاً بما  ــد عىل أن يكون الحض ــدد الوس  وش
ــوات الله عليه وآله  ــا كأمة ننتمي ملحمد صل يليق بن
ــد النبوية  ــبة املول ــه ونتأىس به ومناس ــه ونجل نعظم
التي سيشارك فيها كل الرشفاء واالحرار هي تجديد 

للوالء له وملن هم حملة راية الحق يف هذا الزمن.
ــة والءهم لله  ــاركون يف الوقف ــن جانبه جدد املش م
ــهداء  ــوله وألعالم الهدى وانهم عىل خطى الش ولرس
ــدون  صام ــالل  واالحت ــزاة  الغ ــه  وج ويف  ــون  ماض

ومواجهون حتى يتحقق النرص بإذن الله.
ــروس وبني  ــنحان وبالد ال ــل س ــا نظمت قبائ كم
ــلحة  بهلول بمحافظة صنعاء صباح أمس وقفة مس
ــري العام ورفد  ــكري إلعالن النف ــدة وعرض عس حاش

الجبهات باملال والرجال. 
ــي بهلول وبالد الروس  ــنحان وبن وأكدت قبائل س
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــتمرار  االس ــة  الوقف ــان  بي يف 
السعودي األمريكي الهمجي الذي استباح كل يشء 
ــط عىل الورقة  ــه كلما زاد الضغ ــا الحبيب وأن يف بلدن
االقتصادية دفعنا بأبنائنا إىل الجبهات, مشريين إىل 
أن كل ما يحدث من انهيار اقتصادي وتدهور للعملة 

الوطنية هو بسبب املرتزقة والعدوان.
ــعب  ــة أبناء الش ــة كاف ــاركون يف الوقف ــا املش ودع
ــد والجهوزية التامة  ــي إىل النفري العام والحش اليمن
ــاحل  ــد العدوان يف جبهة نهم والس ــة تصعي ومواجه
ــتمرار يف  ــل? االس ــد ع ــات ونؤك ــي وكل الجبه الغرب
ــداء وقوافل  ــني االش ــات باملقاتل ــذه الجبه ــد كل ه رف
العطاء والجود والكرم وإىل املشاركة الفاعلة والكبرية 
ــة بالعاصمة  ــة املركزي ــرشف يف الفعالي ــور امل والحض

صنعاء بمناسبة املولد النبوي الرشيف. 

الحديدة:
ــارات عىل قرية  ــراء 4 غ ــهداء ج • 6 ش
ــد  زبي ــني  ب ــط  الراب ــق  الطري يف  ــكنية  س

والتحيتا
ــرح 3 أخريات  ــهاد 3 بنات وج • استش
ــني عىل منزل  ــتهداف مدفعية املنافق باس
املواطن ماجد الواحدي يف مديرية الحايل 

وارضار كبرية يف املنزل
ــتهدفون منطقة الكوعي   • املرتزقة يس
باملدفعية ويمشطون بالعيارات الرشاشة 

باتجاه مدينة الدريهمي
• الغزاة واملرتزقة يستهدفون ممتلكات 
ــة  ــو باملدفعي ــة 7يولي ــني يف منطق املواطن
ــفى  ــرب من مستش ــة بالق ــقوط قذيف وس

الكويت
ــعني  ــن دوار التس ــرب م ــان بالق • غارت
ــون  يقصف ــة  واملرتزق ــايل  الح ــة  بمديري

املنطقة ذاتها باملدفعية
ــكنية  ــتهدفون مناطق س • املرتزقة يس
ــمال ورشق مديرية التحيتا باألسلحة  ش

الرشاشة
ــن قذائف  ــدداً م ــون ع ــة يطلق • املرتزق
ــبكة يف املحجر  املدفعية باتجاة غرب الش

بـحيس
ــات  بالهاون ــتهدفون  يس ــة  املرتزق  •
ــمال رشق مدينة الدريهمي ويقصفون  ش

باملدفعية جرس عرفان يف املحجر بحيس
ــن مصنع الثلج يف  ــارات بالقرب م • 3 غ

مديرية التحيتا
ــكنية املجاورة  • غارة قرب األحياء الس

لشارع الخمسني بمديرية الحايل
صعدة:

ــىل  ع ــاً  صاروخ  50 ــة  بقراب ــف  قص  •
ــر  ــي الظاه ــن مديريت ــة م ــق متفرق مناط

وحيدان
• تدمري منزلني ونفوق عدد من املوايش 
ــعودي عىل  بقصف صاروخي ومدفعي س

منطقة طالن بمديرية حيدان.
ــتهدف  • قصف صاروخي ومدفعي اس
ــه  ــي منب ــكان يف مديريت ــة بالس ــرى آهل ق

ورازح الحدوديتني
• 3 غارات عىل مديرية باقم

حرض:
• 3 غارات عىل حرض

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

تسيير قوافل طبية وغذائية إلسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطنتسيير قوافل طبية وغذائية إلسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن

صنعاء / سبأ 
ــري العملية التعليمية بثانوية جمال  ــد وزير الرتبية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي أمس س تفق

عبدالنارص للمتفوقني بأمانة العاصمة.
حيث اطلع الوزير الحوثي عىل مستوى األداء وسري العملية الدراسية ومدى توفر أدوات ووسائل 
ــمي إىل رشح حول الجهود املبذولة  ــتمعا من مدير املدرسة الدكتور محمد القاس التعلم الحديثة، مس

لتحقيق األهداف املرجوة من املدرسة كحاضنة للطالب املتفوقني و أبرز احتياجاتها .
وخالل الزيارة أشاد الوزير الحوثي بالخدمة التعليمية التي تقدمها املدرسة رغم شحة اإلمكانيات 

جراء استمرار العدوان والحصار وكذا عزيمة الطالب وإقبالهم عىل طلب العلم .
ــول  ــم ورقيها األمر الذي حث عليه الرس ــم واملعرفة كرشط لنهوض األم ــلح بالعل ــد أهمية التس وأك
ــد النبوي  ــاء ذكرى املول ــريا إىل أهمية إحي ــادم .. مش ــاء الق ــالده الثالث ــل ذكرى مي ــذي تح ــم ال الكري
ــريته العطرة واالقتداء به يف كل أفعاله وأقواله وثباته ومقارعته لقوى  ــتلهام الدروس والعرب من س واس

الرش واالستكبار.
ــبل وآليات إنتاج مادة  ــة والتعليم مع إدارة ثانوية جمال عبدالنارص س ــك ناقش وزير الرتبي إىل ذل
ــة والتجهيزات الفنية  ــن الخربات الرتبوي ــتفادة م ــدرايس ملرحلة التعليم الثانوي عرب االس ــج ال للمنه

باملدرسة وتعميمها عىل شكل سلسلة حلقات تلفزيونية تبث من خالل القناة التعليمية .

وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية 
بثانوية عبدالناصر للمتفوقينبثانوية عبدالناصر للمتفوقين

الحديدة / سبأ
ــدة محمد  ــظ الحدي ــم بأعمال محاف ــش القائ ناق
ــم املتحدة  ــر مكتب األم ــع مدي ــم، أمس م ــاش قحي عي
ــا) سبيستيان  ــانية (أوتش ــؤون اإلنس ــيق الش لتنس
ــا يف املحافظة،  ــانية لألوتش ــالت اإلنس ــف، التدخ تري
ــي فرضها تصعيد العدوان  وفقا لألولويات القائمة الت

األخري عىل املحافظة.
ــال املحافظة  ــذي حرضه وكي ــاء ال ــتعرض اللق واس
ــني وعبد الجبار أحمد محمد والرئيس  مجدي الحس
ــر األحمر  ــئ البح ــة ملوان ــة العام ــذي للمؤسس التنفي
ــاة  ــحاق، جوانب املأس ــر إس ــو بك ــد أب ــان محم القبط
ــانية الكبرية التي يعيشها أبناء املحافظة بفعل  اإلنس
ــن قبل دول تحالف العدوان يف ظل  التصعيد األخري م

ــىل حياة  ــانية ع ــار وتداعياته اإلنس ــتمرار الحص اس
سكان الحديدة .

ــىل رضورة  ــال ع ــم باألعم ــدد القائ ــاء ش ويف اللق
تنسيق الجهود بني األوتشا والسلطة املحلية لتحقيق 

نتائج ملموسة يف التخفيف من معاناة املواطنني .
بدوره أفاد مدير مكتب األوتشا، أن أولويات املكتب 
ــتمرار ميناء  ــني وضمان اس ــالمة اليمني ــد من س التأك

الحديدة بوظائفه الحيوية تجاه الشعب اليمني .
ــة لتوفري أكرب  ــل مع الجهات املختص وبني أنه يعم
ــة آثار  ــة ملواجه ــواد الغذائي ــاعدات وامل ــن املس قدر م
ــاحل الغربي ، مؤكدا الحرص  التصعيد الراهن يف الس
ــرب خالل هذه  ــكل أك ــات التعاون بش ــىل توثيق عالق ع

الفرتة.

القائم بأعمال محافظ الحديدة يناقش التدخالت القائم بأعمال محافظ الحديدة يناقش التدخالت 
اإلنسانية "لالوتشا" في المحافظةاإلنسانية "لالوتشا" في المحافظة
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رئيس مجلس النواب

ــاع  لقط ــاعد  املس ــة  األمان ــل  وكي ــن  م ــتمعوا  واس
ــغال املهندس عبدالكريم الحوثي، إىل  ــاريع واإلش املش
رشح حول اعمال الرصف للشوارع الرئيسية والحارات 

بمنطقة مذبح ونسبة االنجاز فيها .
ــات  ــدة الرتميم ــر وح ــارة مدي ــالل الزي ــم خ رافقه
ــدد من املعنيني  ــن الديلمي، وع ــة املهندس حس باألمان

باألمانة.
رئيس الوزراء: األطفال

ــانية التي تقوم  ونوه بجهود جميع املنظمات اإلنس
ــدر الذي خطط  ــانية وتقدم عونها بالق بمهامها اإلنس
ــي يفرضها العدوان  ــات والتعقيدات الت له رغم التحدي

وتلك الناشئة عن العمل امليداني.
ــكان الكبري للمستشفىات  واعترب دعم صندوق الس
أثناء الظرف الراهن، عمال عظيما ويستحق كل الشكر 
ــرب رشيحة  ــداً أن أك ــع .. مؤك ــن قبل الجمي ــر م والتقدي
ــال يف  ــو الح ــا ه ــار كم ــدوان والحص ــن الع ــرضرة م مت

الحروب والرصاعات هم األطفال والنساء.
ــات الصندوق  ــن حبتور إىل توجه ــت الدكتور ب ولف
ــتجابة الطارئة تجاه املرأة  ــة والهامة ضمن االس القادم
ــن آالمها جراء النزوح ومنارصتها  اليمنية والتخفيف م

قانونيا وتدخالته اإلنسانية الراهنة.
ــم  ــة تقدي ــاذ بمواصل ــة اإلنق ــزام حكوم ــدد الت وج
ــة بكافة املنظمات  ــهيالت الالزمة واملعني مختلف التس
يف تأدية واجباتها اإلنسانية تجاه التخفيف من مأساة 

القرن التي صنعها العدوان والحصار.
ــئولة األممية عن أملها بانتهاء  بدورها أعربت املس
ــدة عىل واجب  ــي الراهنة .. مؤك ــعب اليمن ــاة الش معان
ــاة امتدادا  ــذه املعان ــص ه ــاهمة بتقلي ــدوق املس الصن

للعالقات الطيبة والطويلة القائمة مع اليمن.
وأشارت إىل طبيعة التدخالت اإلنسانية التي يقوم 
ــكان  ــي وقضايا الس ــاع الصح ــدوق يف القط ــا الصن به
ــاء  ــب القانونية املتصلة بالنس ــاة والجوان واملرأة والفت
ــالل الفرتة  ــم دعم الصندوق خ ــة تنامي حج .. موضح
ــجم وحجم التأجيج  ــعب اليمني بما ينس األخرية للش
ــانية املروعة خالل املرحلة  الذي تشهده املأساة اإلنس

الراهنة.
بن حبتور يهنئ

ــن تهانيه الحارة  ــرب رئيس الوزراء يف الربقية ع واع
ــقيق بهذه املناسبة،  ــعب العماني الش ألخيه فهد والش
ــلطنة اضطراد النمو واالزدهار وللعالقات  وتمنياته للس

األخوية دوام النمو عىل كافة األصعدة.
ــؤولة  وثمن الدكتور بن حبتور األدوار األخوية املس
ــلطان قابوس بن سعيد تجاه  للجارة عمان بقيادة الس

إخوانهم يف الجمهورية اليمنية يف محنتهم الراهنة.
صواريخ زالزال

ــعودي،  ــي عدد من مرتزقة العدوان الس إىل ذلك لق
ــم يف جبهة  ــلل له ــم أمس بإحباط محاولة تس مرصعه

نهم.
ــدد من  ــرصع وإصابة ع ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــم باتجاه  ــلل له ــال محاولة تس ــة العدوان بإفش مرتزق

منطقة الحول يف جبهة نهم.
وزير الخارجية

وأكد وزير الخارجية دعم القيادة السياسية ممثلة 
ــاذ الوطني  ــىل وحكومة اإلنق ــيايس األع ــس الس باملجل
ــانية العاملة  ــج واملنظمات اإلنس ــة املكاتب والربام لكاف
ــري يف التخفيف من  ــكل كب ــاهم بش ــن والتي تس يف اليم

املعاناة الحالية.
ــتاين، إىل أن الهدف من الزيارة  فيما أشارت هاوتش
ــا  ــة م ــات ملرحل ــرؤى والتوقع ــات وال ــث االحتياج بح
ــب ويف املقدمة الجانب  ــرب يف مختلف الجوان ــد الح بع
ــود للدفع  ــبل توحيد الجه ــادي والتنموي وس االقتص

باتجاه مخرجات فاعلة خالل مرحلة إعادة األعمار.
ــر الخارجية  ــرة مكتب وزي ــاء رئيس دائ ــرض اللق ح
ــر ونائب رئيس دائرة  ــور طارق مطهر محمد مطه الدكت
ــرة  ــوة الدائ ــي وعض ــه الرفاع ــد الل ــلوى عب ــب س املكت
ــورك يوني كيم وممثلة  ــية لألمم املتحدة بنيوي السياس
ــدة اإلنمائي يف  ــم املتح ــج األم ــي لربنام ــب اإلقليم املكت

َعمان أسماء شلبي.
حامد: ندعو

ــذا يدل عىل أن ارتباطنا بالنبي محمد وارتباطنا  وه
ــكل كبري وهذا سيزيد من عزتنا ويزيد  برسالته  زاد بش

من كرامتنا ويزيد من تقريب النرص لنا .
ــعب  اليمني العزيز والكريم   ودعا حامد : أبناء الش
ــه وعىل اله  ــوات الله علي ــه للنبي صل ــذي اثبت تولي ال
ــع واملرشف الذي  إىل الحضور الجماهريي الكبري الواس
ــورا جماهرييا  ــبة حض يليق بالنبي ويليق بهذه املناس

يغيظ أعداء الله ، ويفرح املؤمنني .
النيابة العامة تباشر

ــن يمتلكون  ــخاص مم ــع الجهات واألش ــن جمي وم
ــت دعاواهم  ــة صحيحة تثب ــة ولديهم أدل ــة قانوني صف

وتمكن النيابة من االستناد عليها ملبارشة رفع الدعاوى 
ــق  ــة بتطبي ــم واملطالب ــام املحاك ــأنها أم ــة بش الجزائي
ــىص العقوبات بحق كل من رفعت ضده وثبت ارتكابه  أق
ــألرضار باملصالح  ــا ل ــن خالله ــعى م ــال مجرمة س أفع
ــلم  ــكينة العامة والس ــة والخاصة واإلخالل بالس العام

االجتماعي.
ــاد  ــا ملكافحة الفس ــة العلي ــة الوطني ــت الهيئ وكان
ــا إىل النيابة العامة  ــت األربعاء املايض عن إحالته أعلن
ــاد وتزوير  ملف قضية عىل ذمتها 12 متهما بجرائم فس
ــتعمالها يف إدخال ست حاويات  ــمية واس محررات رس
ــم والصفة  ــة االس ــة ومجهول ــة وممنوع ــدات مزيف مبي
ــار بوثائق مزورة  ــالد تحت غطاء قطع غي إىل داخل الب
ــتحقة  ــات القانونية املس ــن الغرام ــب جمركي ع وتهري
ــذة واتفاقيتي "روتردام"  وذلك باملخالفة للقوانني الناف

و"بازل" الدولية ذات العالقة.
ــبة يف 21  ــز للرقابة واملحاس ــا أعلن الجهاز املرك كم
ــاد، قدمها  ــايض عن قائمة بـ74 متهما بالفس أكتوبر امل
ــيايس  ــاد لرئيس املجلس الس ــس الجهاز عىل العم رئي
ــة سري عمل الجهاز ودوره  األعىل خالل لقائه به ملناقش

يف مكافحة الفساد.
وزير اإلعالم

ــم  ــة وعزيمته ــني يف اإلذاع ــود العامل ــاد بجه وأش
ــحة اإلمكانيات  ــدوان وش ــتمرار الع ــم اس ــم رغ وإرادته
ــي أدت إىل نتائج كارثية يف مختلف  واألوضاع املالية الت
ــات اإلعالمية ..  ــزة الحكومية بما يف ذلك املؤسس األجه
ــة وكوادرها  ــائل اإلعالم الوطني ــا بجهود كافة وس منوه
ــتثنائية  ــبيها ودورهم الكبري خالل املرحلة االس ومنتس

التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.
ــىل أن تعود إذاعة  ــد وزير اإلعالم الحرص ع كما أك
ــيتم  ــا اإلذاعي .. الفتا إىل أنه س ــاء أللقها ووهجه صنع
البحث عن اإلشكاليات التي تواجهها وسبل معالجتها 
مع املؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون خاصة 
ما يتعلق بانقطاع البث لإلذاعة يف مختلف املحافظات.
ــج اإلذاعية  ــم الربام ــادة زخ ــدد عىل رضورة إع وش
التي كانت تبثها إذاعة صنعاء، خاصة التي لها ارتباط 
باملجتمع، فضال عن الربامج التفاعلية التي لها أثر كبري 

وصدى يف املجتمع.
ــامي إىل األهمية التي تمثلها  ولفت ضيف الله الش
ــيما وأن  ــطتها، ال س ــا وأنش ــاء يف برامجه ــة صنع إذاع
ــن غالبيتهم  ــق الريفية الذي ــريا باملناط ــا جمهورا كب له
ــة .. مبينا أن العام  ــار وبرامج اإلذاع ــتمعون إىل أخب يس
ــارات  ــا إعالميا عىل مختلف املس ــيكون عام 2019م س

واإلتجاهات .

ــادة وزارة اإلعالم  ــام قي ــىل اهتم ــد ع ــدد التأكي وج
ــة باعتبارهما  ــن الفضائي ــاة اليم ــاء وقن ــة صنع بإذاع
ــال الصوت  ــة يف إيص ــائل اإلعالمي ــكاز الوس ــور إرت مح
ــا إىل  ــي .. الفت ــم الخارج ــة إىل العال ــورة الحقيق والص
رضورة إعداد الخطط والربامج للعام املقبل للعمل عىل 

ضوئها وتوفري اإلمكانيات.
ــاء- الربنامج  ــاع إذاعة صنع ــس قط ــا رحب رئي فيم
ــالم ونائبه ..  ــر اإلع ــران بوزي ــن الحم ــام عبدالرحم الع
ــة  ــة الربامجي ــة والخارط ــطة اإلذاعي ــتعرضا األنش مس
ــة والصعوبات الفنية واملالية التي  خالل املرحلة الراهن

تواجه سري العمل يف اإلذاعة.
ــه والعاملون باإلذاعة يف تفهم قيادة  وأعرب عن أمل
ــبيها  ــات إذاعة صنعاء ومنتس ــالم الحتياج وزارة اإلع
ــتوى األداء والربامج اإلذاعية  بما يعزز من تحسني مس
ــة بمواجهة العدوان  ــالة اإلعالمية الكفيل وإيصال الرس

ومخططاته.
ــاعد رئيس القطاع لشؤون الربامج  حرض اللقاء مس
ــام األخبار بإذاعة صنعاء هائل  محمد الرشيف ومدير ع
ــه ومدير عام  ــج مطيع الفقي ــربي ومدير عام الربام األغ

الصيانة والتشغيل عيل الشيعاني.
ــامي ونائب وزير  وكان وزير اإلعالم ضيف الله الش
ــفي ومرافقوهما، قد زاروا املتحف  اإلعالم فهمي اليوس
ــة الفنية  ــي واملكتب ــيف الصحف ــي وصالة اإلرش اإلذاع
وأستوديو الربامج اإلذاعية وأستديوهات اإلنتاج والبث 

اإلذاعي املبارش واإلدارة العامة لألخبار.
حماس: إيران حاضنة

ــريات  ــن مس ــني م ــة والثالث ــة الرابع ــول الجمع وح
ــريات  العودة وكرس الحصار قال رضوان: إن ما يمّيز مس
ــدات االحتالل  ــت برغم تهدي ــو اآلالف التي أت ــوم ه الي
ــيدا بوحدة  وبعد انتصار املقاومة يف معركة الكرامة، مش

الشعب الفلسطيني يف الداخل يف دول الشتات .
ــعب  الش ــاء  أبن ــن  م اآلالف  ــرشات  ع ــارك  وش
ــريات العودة رافعني  ــطيني اليوم الجمعة يف مس الفلس
علم فلسطني وصور شهداء العدوان اإلرسائييل األخري، 
تأكيداً عىل مواصلة املسرية حتى تحقيق أهدافها بكرس 
ــوات االحتالل  ــريين إىل أن ق ــار عن القطاع، مش الحص
ــبان الفلسطينيني عىل  اإلرسائييل تطلق النار نحو الش

بعد نحو 200 مرت من السياج الزائل رشق مدينة غزة.
وانطلقت مسريات العودة الكربى وكرس الحصار يف 
30 مارس املايض ارتقى خاللها ما يزيد عىل 220 شهيداً 
ــاً آخرين  ــا يزيد عىل 20 ألف ــا أصيب م ــطينياً فيم فلس

بجراح متفاوتة.


