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صنعاء /سبأ
التقى األخ يحيى عيل الراعي رئيس مجلس النواب أمس 
قيادة وأعضاء مجلس التالحم القبيل برئاسة رئيس املجلس 

الشيخ ضيف الله رسام.
ــئون مجليس  ــة لش ــر الدول ــرضه وزي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــة والقائم  ــيل عبدالله أبو حليق ــورى الدكتور ع النواب والش
ــس أحمد  ــو املجل ــواب عض ــس الن ــام مجل ــني ع ــال أم بأعم
ــح رئيس  ــواب، من ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــرة، وع النوي
ــس مجلس النواب درع  ــاء مجلس التالحم القبيل، رئي وأعض
القبيلة اليمنية، إجالًال وتقديراً وعرفاناً بدور مجلس النواب 
ــتهدف  ــرات التي يتعرض لها اليمن وتس ــدي للمؤام يف التص

وحدته وأمنه وسيادته واستقراره.
ورحب رئيس مجلس النواب خالل اللقاء برئيس مجلس 
ــاء املجلس يف بيت  ــن قيادات وأعض ــم القبيل وعدد م التالح
ــذه اللفتة الكريمة من  ــكره وتقديره له ــعب .. معرباً عن ش الش
ــس التالحم القبيل يف منح قيادة وأعضاء مجلس النواب  مجل

درع القبيلة اليمنية.
ــود األوىل  ــة الصم ــل جبه ــواب يمث ــس الن ــد أن مجل وأك
والصخرة التي تتحطم عليها كافة املؤامرات التي تحاك ضد 

اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله.
وقال" نحن مع أي مبادرة للسالم وتغليب الحل السيايس 
ــتقالله،  ــيادته واس ــظ لليمنيني كرامتهم وللوطن س بما يحف
السالم املرشف، سالم غري املنقوص يف يمن يتسع للجميع ".

ــر منازلنا  ــالم ألن العدوان يدم ــاف " نمد أيدينا للس وأض
ــتهدف الطرق والجسور واملدارس وكافة  ويقتل أطفالنا ويس
ــج طال كل  ــي يف تدمري ممنه ــعب اليمن ــة للش ــة التحتي البني
ــتهداف  ــك املغرر بهم نالهم نصيب من االس ــى أولئ يشء، حت

والقصف ".
ــاك من مؤامرات  ــس مجلس النواب إىل ما يح وتطرق رئي
ــواب يف الخارج بهدف  ــاء مجلس الن ــتقطاب بعض أعض الس
ــعب اليمني،  ــم ومجازر العدوان بحق أبناء الش رشعنة جرائ
ــد األنبوب إىل املهرة  ــوًال إىل تأييد العدوان عىل اليمن وم وص
ــيطر عليها  ــيادة عىل الجزر اليمنية التي يس والتفريط بالس
ــعودية واإلمارات وتقسيم اليمن  تحالف العدوان بقيادة الس
ــيادة اليمن  ــة وعزة وس ــاً بكرام ــاً وتفريط ــربا ذلك بيع .. معت

واليمنيني.
ــاف الوطني  ــم واالصطف ــدة التالح ــز وح ــا إىل تعزي ودع
ــتهدف النيل  ملواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات التي تس

من اليمن وأبنائه.
ــوة ألعضاء مجلس  ــيل الراعي الدع ــدد األخ يحيى ع وج
ــبب  النواب املتواجدين يف الخارج ولم يتمكنوا من العودة بس
ــم وعدم  ــىل مواقفه ــاظ ع ــار، الحف ــدوان والحص ــروف الع ظ
ــن يرحم من  ــال " إن التاريخ ل ــن .. وق ــيادة اليم ــط بس التفري
ــم  ــالده وعىل الجميع أن يكونوا بحجم القس ــيادة ب يفرط بس
ــموه تحت قبة الربملان يف الحفاظ عىل وحدة اليمن  الذي أقس

وسيادته ".
ــرتك  ــمنا املش ــو قاس ــن ه ــن الوط ــف لك ــاف " نختل وأض
ــدة، أما دول العدوان  ــيلتقي الجميع عىل طاولة واح وغداً س
ــدد من  ــه ع ــا تعاني ــا إىل م ــم".. الفت ــم إال مصالحه ــال يهمه ف

املحافظات التي ترزح تحت االحتالل والتي يدعون تحريرها 
من فوىض وإقالق لألمن واالستقرار وزعزعة السكينة العامة 
ــاجد  ــن اغتياالت ألئمة وخطباء املس ــب ما يجري م إىل جان

والعلماء وغريهم.
ــعب اليمني  كما دعا رئيس مجلس النواب، كافة أبناء الش
ــم ورص الصفوف يف  ــن التالح ــد م ــة إىل مزي ــة اليمني والقبيل
مواجهة تحالف العدوان وإسقاط كافة الرهانات التي يحاول 

تحالف العدوان من خاللها تمزيق اليمن وإضعافه.
ــيل عن اعتزاز  ــس مجلس التالحم القب ــن جهته عرب رئي م
ــة باملواقف التاريخية لرئيس وأعضاء مجلس  القبيلة اليمني
ــه املؤامرات واملغريات والواقفني إىل  النواب الصامدين يف وج
جانب الوطن يف جبهة الصمود ملواجهة العدوان ومخططاته.

ــم ولقاونا  ــورون بك ــة فخ ــة اليمني ــن يف القبيل ــال "نح وق
ــت صمودها كالجبال  ــة التي أثبت ــة الترشيعي اليوم باملؤسس
ــخ له مثيال من  ــهد التاري ــه أعتى عدوان همجي لم يش يف وج
ــة  ــة اليمنية واملؤسس ــط بني القبيل ــد مدى الرتاب ــل، يجس قب

الترشيعية يف خندق الدفاع عن الوطن".
ــيخ ضيف الله رسام" ال يسعنا إال أن نتوجه  وأضاف الش
ــم يف مواجهة  ــم وثباتك ــىل صمودك ــم ع ــر لك ــكر والتقدي بالش
ــم القبيلة اليمنية أننا لن نستطيع أن  العدوان ونؤكد لكم باس
ــا لكم وكذا مدى  ــم، لكننا نعرب عن مدى احرتامن ــم حقك نوفيك

احرتامكم يف قلوب كل أبناء اليمن".
ــة  ــف املؤسس ــرب بمواق ــا نك ــول " إنن ــه بالق ــم كلمت واختت
ــرتام والتقدير،  ــة يف االح ــة ونعطيها أولوي ــة الثابت الترشيعي
ــة اليمنية تدين لكم باالحرتام والوفاء، ما يفرض عىل  فالقبيل

الجميع وضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار ".
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
� #جيزان:

ــار زحف واسع للمرتزقة رشق  • انكس
جبل جحفان ومرصع وجرح عدد منهم 

ــدد من املرتزقة يف  • مرصع وإصابة ع
كمني محكم بعبوة ناسفة يف تويلق

ــتهدف تجمعات  ــف مدفعي اس • قص
للمرتزقة رشق الدود

ــم الريمي  ــزق/ إبراهي ــرصع املرت • م
قائد ما يسمى عمليات الكتيبة األوىل يف 

اللواء الثالث عاصفة
� #نجران:

ــع املرتزق  ــىل مواق ــارة ع ــة إغ • عملي
ــقوط قتىل وجرحى  ــديس وس غرب الس

يف صفوفهم
• قصف صاروخي ومدفعي استهدف 

تجمعات للمرتزقة يف صحراء االجارش
� #عسري:

ــتهدف تجمعات  ــف مدفعي اس • قص
ــعودي قبالة منفذ  ــش الس مرتزقة الجي

علب
ــتهدف تجمعات  • طريان العدوان اس
ــقوط عدد من  مرتزقته يف منفذ علب وس

القتىل والجرحى يف صفوفهم
ــش  الجي ــات  تجمع ــتهداف  اس  •
ــة  ــهوة يف الربوع ــع س ــعودي بموق الس

بصلية صواريخ كاتيوشا
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� #الساحل الغربي:
ــزاة  للغ ــري  كب ــد  حش ــتهداف  اس  •
ــتي وإصابة  ــدرP_1 الباليس ــاروخ ب بص
ــن القتىل  ــاً أعداد م ــة مخلف ــه بدق الهدف

والجرحى 
ــن املرتزقة  ــقوط قتىل وجرحى م • س
وتدمري آلية باستهداف مدفعي يف املتينة 

بالفازة
ــن  ــرصع م ــة وم ــة وآلي ــري مدرع • تدم
ــادي يف  ــم قي ــزاة بينه ــن الغ ــا م عليهم

منطقة الجاح
ــزاة  للغ ــلل  تس ــة  محاول ــاط  إحب  •
واملرتزقة رشق حيس وتكبيدهم خسائر 

يف العديد والعتاد
ــة  ــزاة واملرتزق ــة للغ ــاب مدرع • إعط

بعبوة ناسفة رشق التحيتا
ــة 215 بينهم قيادات  ــرصع وإصاب • م
ــة  وآلي ــة  مدرع  20 ــاب  وإعط ــري  وتدم
عسكرية متنوعة من بينها مدرعات ذات 
ــتخدمها القيادات  منظومات حديثة تس

امليدانية
ــم  املهاج ــدو  الع ــأة  مفاج ــت  تم  •
ــة  ناجح ــة  نوعي ــكرية  عس ــات  بعملي
ــا  نفذته ــة  وخاطف ــة  وهجومي ــة  دفاعي
ــم  ــرشات منه ــة والع ــدات متخصص وح
ــفة  ــوات ناس ــل عب ــوا يف رشاك حق وقع

باتجاه كيلو 16 
� #الجوف:

ــفة  ــري آلية للمرتزقة بعبوة ناس • تدم
ــرصع  ــعف وم ــب والش ــني بـخ يف الخليف

وإصابة من عىل متنها
� #تعز:

ــتهدف تجمعات  ــف مدفعي اس • قص
ــقوط  وتحصينات املرتزقة يف الصلو وس

قتىل وجرحى يف صفوفهم
� #حرض:

ــزاة  للغ ــكرية  عس ــة  آلي ــراق  إح  •
واملرتزقة رشق جبل النار

� #نهم:
ــع  ــىل مواق ــان ع ــان هجوميت • عمليت

املرتزقة يف املنارة ويام

جبهة الداخلجبهة الداخل

� #صعدة:
• 3 غارات عىل مديرية الظاهر

ــرشات  ــف ع ــل بقص ــهاد طف • استش
ــة  ــالن بمديري ــة ط ــىل عزل ــخ ع الصواري

حيدان
ــي صياح وأكرث  ــارة عىل منطقة بن • غ
ــىل مناطق  ــة ع ــاً وقذيف ــن 70 صاروخ م

متفرقة من مديرية رازح
� #الحديدة:

ــو 16  ــىل كيل ــارة ع ــن 80 غ ــرث م • أك
وشارع الخمسني وما جاوره

ــتهداف رشكة الحمادي للتجارة  • اس
يف جولة الغرايس بمديرية الحايل

ــة طفلهما  ــهاد أب وأم وإصاب • استش
ــارات عىل منزلهم  ــروح بليغة إثر الغ بج

يف منطقة 7 يوليو
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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الرئيس يستعرض
ــم التصحيح لبناء  ــاء رؤية تنظي ــتعرض اللق واس
ــي فرضها  ــة الت ــات الراهن ــة الصعوب ــة ومعالج الدول

استمرار العدوان والحصار.
وأكد الرئيس املشاط أهمية استمرار التواصل مع 
ــكاليات عن  القيادات واملكونات الوطنية ملعالجة اإلش

طريق الحوار بني كافة املكونات .
العميد سريع

ــف عن قيادات أخرى لقيت  ــيتم الكش وأكد انه س
ــاء ناطع  ــويل ألبن ــدور البط ــاً ال ــا الحقا،مثمن مرصعه
ــان  واللج ــش  الجي ــب  جان إىل  ــم  ووقوفه ــاء  بالبيض

الشعبية يف مواجهة الغزاة واملرتزقة.
ترامب: السعودية

ــس األمريكي  ــن الرئي ــدر ع ــام يص ــذا أول اته وه
ــلحة األمريكية يف اليمن، عىل  ــاءة استخدام األس بإس
ــف مبيعات  ــوات والدعوات لوق ــن تعايل األص الرغم م
ــن  م ــل  الهائ ــدد  الع ــبب  بس ــعودية،  للس ــلحة  األس
ــارات الجوية  ــقطوا يف الغ ــا املدنيني الذي س الضحاي
ــادة  بقي ــي  العرب ــف  التحال ــرات  طائ ــنتها  ش ــي  الت

السعودية يف اليمن.
ــايض، غارة  ــطس امل ــعودية يف 9 أغس ــّنت الس وش
ــان يف محافظة  ــة ضحي ــة يف منطق ــىل حافل ــة ع جوي
ــا  الضحاي ــرشات  ع ــت  أوقع ــن،  اليم ــمال  ش ــدة  صع
ــب األحمر،  ــة الدولية للصلي ــني، وأعلنت اللجن املدني
ــخصاً، معظمهم من  ــل 50 ش ــارة أدت ملقت ــذه الغ أن ه

األطفال األبرياء.
ــكا وقف بيع  ــتطيع أمري ــؤال: هل تس ورداً عىل س
ــس ترامب: "نحن  ــعودية؟ أجاب الرئي ــلحة للس األس
ــو املكان  ــذا ه ــن. ه ــع يف اليم ــب الوض ــن كث ــب ع نراق
ــأتحدث  ــه األرض اآلن ... س ــىل وج ــة ع ــرث فظاع األك
ــدي  ــلحتنا يف أي ــع أس ــد أن تق ــعودية. وال أري إىل الس

أشخاص ال يعرفون كيفية استخدام هذه األسلحة".
إىل ذلك دعا وزير الخارجية الربيطاني، جرييمي 
هانت، أمس مجلس األمن الدويل إىل التحرّك لتشجيع 
ــن، مؤكدا أن الحل  ــيايس عىل اليم التوّصل إىل حّل س

العسكري يف اليمن خّلف عواقب كارثّية.
ــم املّتحدة  ــوث األم ــالل لقائه مبع ــال هانت خ وق
ــي  ــان لك ــت ح ــث: إّن "الوق ــن غريفي ــن مارت إىل اليم
ــي تقودها األمم  ــم العملّية الت ــل املجلس عىل دع يعم

املتحدة"، بحسب بيان لوزارة الخارجّية الربيطانّية.
ــدو أّن هناك فرصة  ــاف "اليوم للمرّة األوىل يب وأض
ــة  طاول إىل  ــور  الحض ــىل  ع ــني  الجانب كال  ــجيع  لتش
املفاوضات ووقف عملّيات القتل، وإيجاد حّل سيايس 
ــّكل الحل الوحيد عىل املدى الطويل للخروج من  ُيش
ــا  ــتخدم كّل نفوذه ــا ستس ــع "بريطاني الكارثة".وتاب
ــرية لكنها  ــاك فرصة صغ ــذا النهج. هن ــز مثل ه لتعزي
ــف األعمال العدائية ُيمكن أن ُيخّفف  حقيقية، بأّن وق

معاناة اليمنّيني".
ــد اليمن  ــم املّتحدة األح ــا وصفت األم ــن جانبه م
بـ"جحيم حي"، مطالبة كل االطراف بوقف الحرب يف 
ــهد موت طفل كّل عرش دقائق و30  هذا البلد الذي يش

ألف طفل سنوًيا.
ــدة أنطونيو  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــا األم ــا دع كم
ــف" يف اليمن والدفع  ــش إىل وقف "أعمال العن غوتريي

باّتجاه محادثات سالم.

ــقطوا نتيجة3675 326 شهيدا  ــر ان الضحايا س ــر التقري وذك
ــالق  ــي وإط ــي ومدفع ــف صاروخ ــة وقص ــارة جوي غ
ــتخدمها تحالف  ــلحة التي اس قنابل وغريها من األس
ــتهدفت املدنيني يف أغلب  ــدوان يف جرائمه التي اس الع

املحافظات .
ــا 616غارات  ـــ3675 غارة منه ــر ان ال ــنّي التقري وب
جوية و132 قصفا صاروخيا و1688 قصفا مدفعيا إىل 
ــتخدام قنابل مختلفة وطائرات بدون طيار  جانب اس
ــف العدوان  ــتخدمها تحال ــي اس ــلحة الت ضمن األس
ــهري  ــر الش ــف التقري ــرصم. وكش ــر املن ــالل أكتوب خ
ــة انتهاكات  ــرت نتيج ــات التي تدم ــايل املنش ان إجم
ــأه تجارية  ــغ 2916 منش ــف العدوان بل ــم تحال وجرائ
ــاجد  ــة بينها منازل ومس ــة وخاص ــة وحكومي وزراعي
ــتهدفها العدوان منها 1528منشأة  ــفيات اس ومستش

تدمرت كليا و1388 ترضرت بشكل جزئي.
ــانية  ــوزع التقرير الذي أصدره مركز عني اإلنس وت
ــور واالنفوجرافيك  ــزوده بالص ــيه م ــواب رئيس إىل  أب
ــطة ومهام املركز   ــر بتعريف عن أنش ــث بدأ التقري حي
ــدد الضحايا  ــهرية لع ثم تاله عرض باإلحصائية الش
املدنيني جراء قصف قوات تحالف العدوان يف مختلف 
املحافظات ثم جداول بيانية تفصيلية باإلحصائيات 
ــي راح ضحيتها  ــا املدنيني والوقائع الت بعدد الضحاي
ــف  ــارات والقص ــدد الغ ــات لع ــم اإلحصائي ــال ث أطف

الصاروخي واملدفعي التي نفذها تحالف العدوان.
ــآت املدمرة  وأفرد التقرير إحصائية نهائية للمنش
ــرات وغارات العدوان  ــتهدفتها طائ واملترضرة التي اس

وبشكل دقيق ومفصل. 
الجدير باإلشارة أن مركز عني اإلنسانية للحقوق 

ــتقلة تهتم  ــة محايدة و مس ــة حقوقي ــة منظم والتنمي
بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ودعم سيادة القانون 
ــف املجاالت ويقوم برصد  ــة املجتمعية يف مختل والبني
ــان وللقانون الدويل  وتوثيق االنتهاكات لحقوق اإلنس
ــة  ــاعدات القانوني ــون واملس ــم الع ــاني وتقدي واإلنس

لضحايا االنتهاكات والحروب والنزاعات.
ــي يرتكبها  ــازر الت ــم واملج ــد الجرائ ــوم برص ويق
ــني يف مختلف املحافظات  ــدوان بحق املدني طريان الع
كما يقوم بإصدار بيانات وتقارير وإحصائيات بشكل 
ــة بهدف فضح  ــتويات مهنية عالي ــن مس دوري وضم
ــبتهم وضمان  مرتكبي االنتهاكات كخطوة أوىل ملحاس

حقوق الضحايا.
ــلطة حركة تنقالت  الس ــات  هيئ ــن  م ــة  لجن ــكيل  بتش ــه  ووج  

ــة  ــات الوظيفي ــويات الدرج ــر يف تس ــة للنظ القضائي
ــا لقانون  ــني وفق ــة اإلداري ــلطة القضائي ــي الس ملوظف
ــذ األثر املايل إىل  ــىل أن يتوقف تنفي ــة املدنية ع الخدم

حني توفر اإلمكانيات املالية للدولة.
ــدل املرفق بها  ــرة وزير الع ــش االجتماع مذك وناق
مذكرة وزير الداخلية بشأن الصعوبات التي تواجهها 
ــال  وأح ــدة،  الحدي ــة  محافظ يف  ــة  األمني ــزة  األجه
املجلس املوضوع للنائب العام ورئيس هيئة التفتيش 
ــي للتحقق مما تضمنه خطاب وزير الداخلية  القضائ

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وفقا للقانون.
ــر املرفوع من هيئة  ــتعرض املجلس التقري كما اس
التفتيش القضائي بشأن نتائج التفتيش عىل محكمة 

خوالن االبتدائية واتخذ إزاءه القرار املناسب.
ــة اجتماعه محرضه  ــس قد أقر يف بداي وكان املجل

السابق بعد إجراء بعض التعديالت عليه.
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ــرتك بشدة التصعيد األخري لقوى العدوان يف منطقة  أدانت أحزاب اللقاء املش
ــوبة العواقب التي يقوم بها  ــو 16 بمحافظة الحديدة، والعمليات غري محس الكيل

العدوان يف هذه املنطقة.
ــاء اليمنية  ــة األنباء األنب ــان تلقت وكال ــرتك يف بي ــت أحزاب اللقاء املش ودع
(سبأ) نسخة منه املنظمات اإلنسانية والدولية إىل الخروج عن صمتها املخزي 

تجاه ما يجري يف اليمن عامة وما يجري بمحافظة الحديدة خاصًة.
ــيكون  ــة يف منطقة الكيلو 16 س ــىل مجريات املعرك ــر املرتتب ع ــدت أن األث وأك
كارثياً عىل املستوى اإلنساني عىل اليمنيني عموما وعىل أبناء محافظة الحديدة 

بشكل خاص.
ــد أمريكي خطري، وقد  ــىل أن هذا التصعيد هو تصعي ــدد البيان التأكيد ع وج
أوضحته الترصيحات األمريكية املخادعة األخرية، والتي دعت إىل إيقاف الحرب 
ــاركتها ودعمها لتحالف  ــرث من مرة مش ــيًة أنها قد أعلنت أك ــهر، متناس خالل ش
العدوان السعودي اإلماراتي، يف ظل صمت دويل مقيت حيال انتهاك كل املواثيق 

الدولية واإلنسانية.
ــدم االنخداع  ــي إىل ع ــعب اليمن ــاء الش ــرتك أبن ــاء املش ــزاب اللق ــت أح ودع

واالستمرار يف رفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النرص.
ــا محمد عيل الحوثي التصعيد  ــن جانبه أعترب رئيس اللجنة الثورية العلي  م
ــات تهدف لوقف  ــة حثيثة إلعاقة أي محادث ــكري لتحالف العدوان محاول العس
ــان صادر عنه هذا  ــا اعترب رئيس الثورية العليا يف بي ــالم .كم الحرب وإحالل الس
ــف فوري للقتال،  ــف الترصيحات األمريكية املطالبة بوق ــد دليال عىل زي التصعي
ــدة األمريكية للظهور  ــل الواليات املتح ــا محاولة من قب ــي ال تعدو عن كونه والت

بمظهر الوسيط النزيه، بينما هي القائد الفعيل يف الحرب .
و قال " بينما لم تنته وسائل اإلعالم الدولية من ترديد دعوات السالم الزائفة 
ــارزون مؤخراً حتى  ــؤولون أمريكيون ب ــرب يف اليمن التي أطلقها مس ــف الح لوق
ــي وحلفائها تصعيداً  ــعودي اإلمارات ــدوان األمريكي الس ــدأت دول تحالف الع ب

عسكرياً مكثفاً بغية احتالل مدينة الحديدة " .
ــىل األرض رشعت  ــن تحقيق أي نرص ميداني ع ــا عجزت ع ــاف " وحينم وأض
ــكنية يف الحديدة وارتكاب مجازر جديدة بحق املدنيني أبناء  بقصف األحياء الس
الشعب اليمني أطفاال ونساء وعجزة، ضاربة كآالف املرات بكافة القوانني الدولية 

عرض الحائط ".

ــكنية الذي  ــدة القصف املتعمد لألحياء الس ــس اللجنة الثورية بش وأدان رئي
ــار اللئيم،  ــيش والحص ــم إزاء العدوان الوح ــدويل املتعاظ ــخط ال ــي رغم الس يأت
اللذين خلفا مجاعة فتكت بأرواح مئات اآلالف من أبناء الشعب، ومازالت تنهش 

أجساد املاليني منهم.
ــكري عقب أي ترصيح  ــار إىل أنه جرت العادة أن يكون هناك تصعيد عس وأش

أمريكي بالسالم أو حديث عن الجانب اإلنساني، إذ يكون النقيض يف امليدان.
ــي وتحديها  ــدم اليمن ــرتخاص دول العدوان لل ــي أن اس ــد الحوث ــد محم وأك
ــتهداف لألحياء السكنية أيضاً، باإلضافة إىل  للمجتمع الدويل كانا وراء هذا االس
ــه قادة النظام  ــقجي الذي تورط في ــرصف أنظار العالم عن مقتل خاش ــعيها ل س

السعودي.
ــدول املتحالفة  ــعودية واإلمارات وال ــل الواليات املتحدة األمريكية والس وحّم
ــذه الجرائم النكراء  ــؤولية الكاملة عن ارتكاب ه ــا يف العدوان عىل اليمن املس معه

وما سبقها وما قد يليها .
ــة الصمود واملواجهة،  ــعب اليمني إىل مواصل ــا رئيس الثورية العليا الش ودع

محيياً ثبات األبطال يف كل الجبهات .
ــار تصعيد تحالف العدوان  ــل األحزاب املناهضة للعدوان من آث كما حذر تكت
ــبب عمليات  ــاني الذي يرتدى كل يوم بس ــة الحديدة عىل الوضع اإلنس بمحافظ

العدو العسكرية.
وأشار تكتل األحزاب يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ)إىل أن تحالف 
ــكرية  ــن يف تصعيد عملياته العس ــي األمريكي يمع ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــامل عىل الشعب اليمني وقطع ما  بمحافظة الحديدة بهدف فرض الحصار الش

تبقى من رشايني حياته وإلحاق الرضر باملواطنني هناك عىل كل األصعدة.
ــعبية ومن  ــا الجيش واللجان الش ــارات التي يحققه ــاد التكتل باالنتص وأش
ورائهم القوة الصاروخية وصد زحوفات العدو وتكبيده خسائر فادحة يف األرواح 
ــد املقابل والتصدي  ــذا التصعيد إال التصعي ــه ال خيار أمام ه ــاد.. مؤكدا أن والعت

ملخططات قوى العدوان التآمرية.
ــانية بدورها األخالقي يف إبراز  ــدد البيان عىل أهمية قيام املنظمات اإلنس وش
ــف وراء ذلك  ــو املجرم الذي يق ــاء الحديدة ومن ه ــي يتعرض لها أبن ــاة الت املأس

والضغط باتجاه إيقاف هذه العمليات العسكرية.
ــكري لتحالف  ــزب الكرامة اليمني التصعيد العس ــياق أدان ح عىل نفس الس

ــاني الصعب يف  ــىل مدينة الحديدة الذي فاقم الوضع اإلنس ــدوان ومرتزقته ع الع
الحديدة.

ــبأ) القوى  ــاء اليمنية (س ــة األنب ــه وكال ــان تلقت ــة يف بي ــزب الكرام ــا ح ودع
ــي يف إدانة  ــام بواجبها الوطن ــة إىل القي ــية اليمني ــات السياس ــزاب واملكون واألح
ــل هيئاتها الحزبية والتنظيمية يف مواجهة تحركات  تصعيد قوى العدوان وتفعي

تحالف العدوان ومرتزقته عىل الصعيد السيايس والجماهريي واإلعالمي .
ــة قوى الغزو  ــعبية يف مواجه ــىل دعم الجيش واللجان الش ــدد التأكيد ع وج

واالحتالل يف محافظة الحديدة وكافة الجبهات.
ودعا البيان الشعب اليمني إىل اإلستمرار يف رفد جبهات العزة والكرامة باملال 

والرجال حتى دحر العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي.
وحيا حزب الكرامة املواقف الوطنية للقبيلة اليمنية التي كانت عند مستوى 

املسؤولية والتحدي.
ــدة أمس،  ــل املحويت يف وقفة حاش ــارع يف مديرية جب ــت قبائل س ــا أعلن كم

النفري العام لرفد الجبهات.
ــجاف يف الوقفة التي حرضها عدد من  ودعا وكيل الحافظة العزي محمد الش
ــم للتصدي للعدوان  ــة إىل تعزيز عوامل الصمود والتالح ــائخ وأعيان املديري مش

وإفشال مخططاته.
ــام والتوجه نحو  ــون إال بالنفري الع ــد العدوان لن يك ــد أن الرد عىل تصعي وأك
ــيدا  ــيادة الوطنية .. مش ــات العزة والكرامة دفاعا عن األرض والعرض والس جبه

بتفاعل قبائل منطقة سارع ومواقفهم الوطنية.
ــد املرابطني يف  ــد القرم أهمية رف ــة جبل املحويت محم ــا أكد مدير مديري فيم

الجبهات ملواجهة قوى العدوان وأدواتها .
ــاد لرفد جبهات الرشف  ــن الوقفة عىل أهمية التحرك الج ــد بيان صادر ع وأك

والبطولة للرد عىل جرائم وتصعيد العدوان.
ويف نفس السياق اصدرت الجبهة الوطنية الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل، 
ــكري وتصعيده يف  ــدوان العس ــتجدات الع ــول مس ــا ح ــس ، بيانا هام ــاء أم مس

الساحل الغربي وحول مدينة الحديدة .
وفيما ييل نص البيان .

ــغ القلق  ــالل ببال ــزو واالحت ــة الغ ــة ملقاوم ــة الجنوبي ــة الوطني ــع الجبه تتاب
ــاحل الغربي وحول مدينة الحديدة عرب  ــكري يف الس ــتجدات العدوان العس مس

استخدام جحافل من املرتزقة املحليني واألجانب وبعض من املغرر بهم من أبناء 
املحافظات الجنوبية .

ــل دول تحالف العدوان  ــة من قب ــد الخطري يأتي كمحاوله يائس ــذا التصعي ه
ــكري عىل األرض يحقق لهم مكاسب سياسية تمكنهم من  لتحقيق اي انجاز عس
ــة إلجهاض أهداف  ــيايس ومحاولة يائس ــتمرار فرض الوصاية عىل قرارنا الس اس

ثورة الـ 21 من سبتمرب 2014 م املتمثلة يف الحرية واالستقالل .
ــنوات من العدوان والحصار فشلت تماما يف تحقيق اي من  رغم مرور أربع س

أهدافها اإلجرامية .
ــنوات من العدوان واالحتالل ملناطق واسعة من محافظاتنا الجنوبية  اربع س
كشفت بجالء لشعبنا األهداف الحقيقية للعدوان واالحتالل من خالل ممارسات 
قوات االحتالل اإلماراتية اإلجرامية التي تجاوزت تعذيب رشفاء الوطن ومناضليه 
ــات  ــأتها لهذا الغرض ناهيكم عن تعطيل كافة املؤسس ــجون رسية أنش داخل س
ــه من الفراغ األمني  ــا الوطنية مع تعمدها إحداث حال ــة ورسقة ثرواتن االقتصادي

تخللتها الكثري من جرائم القتل وانعدام كامل للخدمات االجتماعية .
ــباب الناتجة عن  ــتغالل حالة الفقر والبطالة لدى الش وأمام كل ذلك يتم اس
ــوا حتفهم كما هو حاصل  ــالل للدفع بهم إىل جبهات قتال غري وطنيه ليلق االحت

اليوم يف الساحل الغربي وبالقرب من مدينة الحديدة .
ــزو واالحتالل وإمام هذا العبث  ــا يف الجبهة الوطنية الجنوبية ملقاومة الغ أنن
ــة لتحقيق  ــن أبنائنا خدم ــن املغرر بهم م ــل اآلالف م ــع ثمنه املئات ب ــذي يدف ال
ــا نطالب كافة  ــدون وعي فإنن ــواء بوعي او ب ــدوان واالحتالل س ــداف دول الع أه
ــحب أبنائهم  ــالء يف محافظاتنا الجنوبية وضع حد لهذا العبث الخطري وس العق
ــي و غريه من الجبهات  ــاحل الغرب ــن محارق املوت التي تلتهمهم يوميا يف الس م
ــازي واملحتل لينالوا فقط الخزي والعار  ــي يقدمون فيها خدمة لألجنبي الغ والت
ــيطرة عىل مقدراته  ــي من احتالل الوطن والس ــالك وبهالكهم يتمكن األجنب واله

ونهب ثرواته وإذالل بقية أبنائه .
الخزي والعار للعمالء واملرتزقة .

املجد والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى

النرص لليمن وثورته املباركة

أمانة العاصمة والمحافظات تستعد أمانة العاصمة والمحافظات تستعد 
الحتفاالت المولد النبويالحتفاالت المولد النبوي

صنعاء  / سبأ
ــاع النظافة  ــش اجتماع بقط ناق
ــة أمني  بأمانة العاصمة أمس برئاس
ــاد، املواضيع  ــود عب ــة حم العاصم
ــات  االحتياج ــري  بتوف ــة  املتعلق
ــار  إط يف  ــة  بالنظاف ــة  الخاص
ــد  باملول ــاء  لالحتف ــتعدادات  االس

النبوي الرشيف.
وتطرق االجتماع الذي ضم وكيل 
ــة املهندس  ــاع البلديات باألمان قط
ــيل األمانة  ــمريي ووكي ــض الش عاي
ــويس،  الق ــي  وناج ــر  الوزي ــم  هاش
واملدير التنفيذي لصندوق النظافة 
ــن، ومدير مرشوع  ــد رشف الدي محم
ــدس جمال جحيش،  النظافة املهن
ــات الالزمة لرفع وترية  إىل االحتياج
العمل بمناطق النظافة باملديريات.
ــة  ــة، بكاف ــني العاصم ــاد أم وأش
ــدوق  صن ــا  يبذله ــي  الت ــود  الجه
ــة ومناطق النظافة  ومرشوع النظاف
ــتوى النظافة  ــات لرفع مس باملديري
ــاً إىل أهمية  ــة العاصمة .. الفت بأمان
ــا يكفل  ــن الجهود بم ــد م ــذل مزي ب
ــار  إط يف  ــة  النظاف ــىل  ع ــاظ  الحف

الرتتيبات لالحتفاء باملولد النبوي.
ــتعداد  ــىل رضورة االس ــدد ع وش
ــف جهود  ــري الجيد وتكثي والتحض
ــات  باملديري ــة  النظاف ــق  مناط
ــول  ــرى ميالد الرس ــال بذك لالحتف
ــم وأن تكون العاصمة يف أعىل  األعظ

درجات النظافة.
ــات  البلدي ــاع  ــل قط ــه وكي ووج
والبيئة واملدير التنفيذي للصندوق 
النظافة ومدير عام مرشوع النظافة، 
ــات  ــة لآللي ــإلدارة العام ــزول ل بالن
ــري  ــدات وتوف ــالح املع ــة إص ومتابع
ــة حتى  ــات للورش ــل االحتياج كام
ــل املعدات واآلليات  يتم إصالح كام

لدعم جهود النظافة.
ــرشوع  م ــادة  قي ــىل  ع ــدد  وش
بإلزام  ــة،  العاصم ــة  بأمان ــة  النظاف

اصحاب املحال واألسواق التجارية 
ــع براميل  ــة بوض ــات األمان بمديري
ــم، وكذا اختيار  قمامة أمام محالته
ــالث  ث ــع  وض ــم  يت ــق  مناط ــالث  ث
ــع املخلفات  ــرية لتجمي حاويات كب
حتى يتم نقلها إىل املقلب الرئييس.

ــل  الوكي ــدد  ش ــا  جانبهم ــن  م
ــمريي، ومدير صندوق النظافة  الش
ــن، عىل مضاعفة الجهود  رشف الدي
ــوارع  ــتوى النظافة بالش ــع مس لرف

الرئيسية واإلحياء باملديريات.
ــري  توف ــيتم  س ــه  أن إىل  ــارا  وأش
ــع االحتياجات الالزمة وأدوات  جمي
ــل رفع وترية العمل  النظافة بما يكف
والحفاظ عىل نظافة شوارع وأحياء 
العاصمة بما يتناسب مع االحتفاء 

بذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــة  النظاف ــق  مناط ــدراء  م وكان 
ــة قدموا  ــة العاصم ــات أمان بمديري
ــري  رشحاً حول أهم االحتياجات لس
ــود  ــهيل جه ــة وتس ــال النظاف أعم
ــام بمهامهم  ــال النظافة يف القي عم

عىل أكمل وجه.
ــر  مدي ــواب  ن ــاع  االجتم ــرض  ح
ــة العاصمة  ــة بأمان ــرشوع النظاف م
ــق النظافة باملديريات  ومدراء مناط
ــام الحركة والعمليات  ورؤساء أقس
يف املناطق وعدد من املعنيني بقطاع 

النظافة باألمانة.
كما نظمت عزلة الطلح بمديرية 
ــحار بمحافظة صعدة أمس لقاء  س
قبليا استعداداً إلحياء ذكرى املولد 

النبوي الرشيف .
ــرضه وكيل  ــذي ح ــاء ال ويف اللق
املحافظة عبيد أحسن عبيد وجمع 
ــة  االجتماعي ــخصيات  الش ــن  م
ــد  التأكي ــم  ت ــة  املنطق يف  ــة  والقبلي
ــبة ،  ــاء هذه املناس ــىل أهمية إحي ع
وتجديد العهد للنبي محمد بالسري 
ــني  ــة الظامل ــه يف مواجه ــىل نهج ع

والطغاة .

ــة  أهمي ــىل  ع ــاع  االجتم ــث  وح
ــان كقيم أوىص بها  التكافل واإلحس
ــي محمد صلوات  ــف بها النب واتص

الله وسالمه عليه وعىل آله.
ــاع بمحافظة  ــش اجتم ــا ناق كم
صعدة أمس ، دور منظمات املجتمع 
ــاركة يف  ــة يف املش ــي باملحافظ املدن
ــاء ذكرى  ــة إلحي ــات الجاري الرتتيب

املولد النبوي الرشيف .
ــاع الذي عقد بمكتب  ويف االجتم
ــل  والعم ــة  االجتماعي ــؤون  الش
ــو املنظمات  ــرضه ممثل بصعدة وح
ــة باملحافظة تم  والجمعيات العامل
ــام املنظمات  ــد عىل أهمية قي التأكي
ــات والجمعيات بدورها يف  واملؤسس
أعمال تالمس احتياجات املواطنني 

األشد فقراً يف املحافظة .
ــاع للجانب  ــرق االجتم ــا تط كم
ــة والدور الذي  ــي يف املحافظ الزراع
ــات  واملؤسس ــات  للجميع ــن  يمك
ــم  دع يف  ــه  تلعب أن  ــات  واملنظم

املزارعني يف توفري القوت الرضوري 
ــة صباح أمس  ــا أقيمت فعالي كم
ــي  بح ــات  للبن ــاح  النج ــة  بمدرس
ــي الحارث بقدوم  ذهبان مديرية بن
ــة محمد  ــي الرحم ــد نب ــرى مول ذك

صلوات الله عليه وآله.
ــة  ــم اذاع ــة بتقدي ــدأت الفعالي ب
ــا كل الحارضين تناولت  ــتمع له اس
ــى صلوات  ــرية املصطف ــق من س عب

ربي وسالمه عليه وعىل آله .
ــن  م ــض  بع ــاول  تن ــكتش  واس
قصص ومواقف قريش مع الرسول 

األعظم.
ــي اعدتها  ــة الت ــت الفعالي تخلل
ــة بتزين  ــات وطالبات املدرس مدرس
املدرسة وتعليق لواحات ورقية كتب 
ــوص تعريفية  ــث ونص ــا أحادي فيه
ــول  بالرس ــة  تعظيمي ــمات  ورس

األعظم.

صنعاء / سبأ
ــرق غالب مطلق أمس  ــغال العامة والط ناقش وزير األش
ــفلتة وصيانة  ــري س ــح درمان، س ــوف صال ــظ الج ــع محاف م

الطرق والشوارع باملحافظة.
ــغال  ــم وكيل أول وزارة األش ــاء الذي ض ــتعرض اللق واس
ــة العامة للطرق  ــر التنفيذي للمؤسس ــد الذاري واملدي محم
ــاريع ذات األولوية  ــور املهندس لبيب عزالدين، املش والجس
ــب - حزم الجوف بطول  ــذ ويف مقدمتها طريق أرح يف التنفي

25 كيلو مرتاً.

ــة  ــرق أن محافظ ــة والط ــغال العام ــر األش ــح وزي وأوض
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــن مش ــري م ــر إىل الكث ــوف تفتق الج

خصوصا شبكة الطرق التي تعد رشيان الحياة.
ــرق يف محافظة الجوف  ــبكة الط وأكد أن الوزارة تضع ش
ــيتم تكثيف العمل  ــا إىل أنه س ــات عملها.. الفت ــن أولوي ضم
ــرشوع طريق حرف  ــزم الجوف وم ــاز طريق أرحب - ح إلنج
ــية باتجاه محافظة صعدة نظرا ألهميتهما  سفيان - العمش

يف ربط مديريات الجوف بالعاصمة وبقية املحافظات.
ــور  ــة العامة للطرق والجس ووجه الوزير مطلق املؤسس

ــفلتة يف طريق أرحب - حزم الجوف وطريق  ببدء أعمال الس
حرف سفيان - العمشية وطريق املطمة - حرف سفيان.

ــؤدي إىل برط وصيانة  ــا وجه بصيانة جرس امللتقى امل كم
ــادية عىل  ــة إىل وضع لوحات إرش ــان إضاف ــق برط العن طري
ــع بالقرب منه  ــادي الحوادث التي تق ــرس وادي مذاب لتف ج

وسفلتة خمسة كيلو مرتات يف شوارع املحافظة.
ــفلتة  من جانبه أكد املحافظ درمان حاجة الجوف إىل س
ــة يف عاصمة  ــية والداخلي ــوارع الرئيس ــض الش ــف بع ورص

املحافظة وعدد من املديريات لتسهيل انتقال املواطنني.

مناقشة سير العمل بسفلتة وصيانة الطرق بمحافظة الجوفمناقشة سير العمل بسفلتة وصيانة الطرق بمحافظة الجوف
وزير األشغال العامة يلتقي المحافظ درمان:وزير األشغال العامة يلتقي المحافظ درمان:

البرلمان يقر توصيات تقرير لجنة تقصي البرلمان يقر توصيات تقرير لجنة تقصي 
الحقائق حول أحداث جامعة صنعاءالحقائق حول أحداث جامعة صنعاء

صنعاء / سبأ
ــته  جلس يف  ــواب  الن ــس  مجل ــش  ناق
ــس  ــس املجل ــة رئي ــس برئاس ــدة أم املنعق
ــى عيل الراعي، التقرير املقدم من  األخ يحي
ــيص الحقائق  ــة املكلفة بتق ــة الخاص اللجن

حول أحداث جامعة صنعاء.
ــا وزير الدولة  ــة التي حرضه ويف الجلس
ــؤون مجليس النواب والشورى الدكتور  لش
ــر املجلس  ــة، أق ــو حليق ــه أب ــد الل ــيل عب ع
التوصيات التي تضمنها التقرير بعد التزام 
ــال بوكيل  ــي املختص ممث ــب الحكوم الجان
ــي  العلم ــث  والبح ــايل  الع ــم  التعلي وزارة 

عبدالعزيز محمد الشعيبي.
ــته  جلس ــتهل  أس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــره  وأق ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــوم  ــه الي ــات أعمال ــد جلس ــيواصل عق وس

الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.


