
صعدة:
ــرشات الصواريخ  ــران وقصف بع ــان عىل منطقة م • غارت

والقذائف عىل قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية
ــرى آهلة  ــخ والقذائف عىل ق ــرشات الصواري ــف بع • قص

بالسكان يف مديرية حيدان الحدودية
ــركان وغارتان  ــق العام يف منطقة ب ــارات عىل الطري • 4 غ

عىل منطقة القد بمديرية رازح الحدودية
ــيل بمديرية رازح  ــوق آل ع ــارة عىل س ــري إثر غ ــار كب • دم

الحدودية
• قصف صاروخي ومدفعي استهدف قرى آهلة بالسكان 

يف مديرية منبه الحدودية
ــهاد 3 مواطنني وإصابة طفلني بقصف صاروخي  • استش

عىل منطقة طالن بمديرية حيدان
الحديدة:

ــكنية بمديرية  • تدمري منزل مواطن يف مدينة العييس الس
الحايل

• 4 شهداء جراء الغارات والقصف الهستريي عىل منازل 
املواطنني

ــة 4 مواطنني بجروح أحدهم بحالة خطرة وأرضار  • إصاب
ــيمة يف منازل وممتلكات املواطنني نتيجة القصف املكثف  جس

عىل منطقة 7 ومحيطها
• تعرض مطاحن البحر األحمر رشق املدينة للقصف

حجة:
ــهيد و4 جرحى إثر قصف مدفعية العدوان عىل قرية  • ش

ُعر - مديرية مستبأ
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء/ سبأ
ــدوري الذي عقد  ــوزراء يف اجتماعه ال ــس ال وقف مجل
ــس الدكتور عبدالعزيز  ــة رئيس املجل أمس بصنعاء برئاس
صالح بن حبتور، أمام األوضاع يف جبهات مواجهة تحالف 
ــات  ــم يف الجبه ــي ومرتزقته ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــاحل  ــدود وتصعيده الحايل يف الس ــة وما وراء الح الداخلي

الغربي بوجه خاص.
ــس الوزراء  ــر نائب رئي ــتمع املجلس إىل تقري ــث اس حي
ــر  ــان ووزي ــالل الرويش ــواء ج ــاع الل ــن والدف ــئوِن األم لش
ــارص العاطفي حول األوضاع يف كافة  الدفاع اللواء محمد ن
ــد الكبري للمعتدين  ــتجداتها يف ظل التصعي الجبهات ومس
ــبوق يف أغلبية  ــيدهم غري املس ــم وتحش ــزاة ومرتزقته والغ

الجبهات والساحل الغربي بصورة خاصة.
ــر أن املعتدين الغزاة كانوا يراهنون كثريا  وأوضح التقري
ــاورات املفرتضة  ــة قبيل املش ــب ميداني ــىل تحقيق مكاس ع
ــل اإلرادة الوطنية الصلبة  ــم ولن يتحقق لهم يف ظ وهو ما ل
والعقيدة الوطنية والقتالية العالية التي يخوض بها رجال 
ــاء القبائل  ــعبية واملتطوعني من أبن ــان الش الجيش واللج
ــة يف مواجهة عدوان باٍغ وآلة  ــرة معركة وطنهم املصريي الح
ــة وأرضية  ــة ورضبات مكثفة جوية وبحري ــكرية رشس عس

سيما يف الساحل الغربي.
ــال الوطن  ــن أن أبط ــة أبناء الوط ــس كاف ــأن املجل وطم
ــني  ــن تلق ــات م ــع يف اإلمكاني ــون الشاس ــم الب ــوا برغ تمكن
ــكرية  العس ــات  العملي يف  ــا  دروس ــم  ومرتزقته ــن  املعتدي
والقتالية وتكبيدهم خسائر فادحة لم يتوقعوها يف األرواح 

والعتاد حتى اللحظة.
ــىل  ــه ع ــب عدوان ــدوان واك الع أن  ــر إىل  التقري ــار  وأش
ــة مضللة هدفت  ــة إعالمية ضخم ــاحل الغربي بتغطي الس
ــداء  ــعب اليمني وثقته يف مقاتليه األش النيل من إيمان الش
ــرب الرتويج بمختلف  ــاطه ع ــية يف أوس وإحداث هزيمة نفس
ــدم  لتق ــرازه  ــرية وإح كب ــارات  ــداع النتص والخ ــائل  الوس

ولجوءه إىل أعمال الفربكة وقلب الحقائق.
ــر إىل أن إفالس العدوان ومرتزقته دفع بهم  ولفت التقري
ــت يف بلدان  ــداث حصل ــة ألح ــاهد تلفزيوني ــداول مش إىل ت
ــات التواصل االجتماعي  ــرى ومتداولة منذ فرتة بمنص أخ

ــن ومنها  ــا حصلت يف اليم ــرأي العام أنه ــدف تضليل ال به
فرية اإلنزال الجوي الذي قالوا أنه حدث يف صعدة.

ــد حالة  ــي والقيمي يؤك ــالس األخالق ــني أن هذا اإلف وب
ــله  ــها تحالف العدوان بعد فش التخبط واليأس التي يعيش
ــع الجبهات عىل مدى  ــراء املتواصلة يف جمي ــه النك وهزائم
السنوات األربع املاضية والذي دفعه خالل األيام املنرصمة 
ــتهداف املنشآت السكنية واملدنية يف مدينة الحديدة  إىل اس
ــهاد مدنيني وإصابة  ــفرت عن استش ــوائي أس ــكل عش بش

آخرين.
ــطوري  ــاً بالصمود األس ــوزراء عالي ــس ال ــاد مجل وأش
ــعبية  ــن رجال الجيش واللجان الش ــم ملقاتيل الوط املتعاظ
ــزاة  والغ ــن  للمعتدي ــلة  الباس ــم  ومواجهته ــني  واملتطوع
ــائر  ــني والدوليني وإلحاق الخس ــة املحلي ــل املرتزق وجحاف
ــورة والضخمة  ــليحية املتط ــم ومعداتهم التس الفادحة به

عىل ذلك النحو الذي يرشف كل يمني.
وأعرب عن ثقته يف أن املخططات والعمليات العسكرية 
ــا  ــا حتم ــغ حجمه ــا بل ــي مهم ــعودي اإلمارات ــدو الس للع
ــي وصالبة مجاهدي  ــتتحطم عىل صخرة الوعي الوطن س
ــم للمعتدين  ــدون بصمودهم ومواجهته ــن الذين ينش الوط
ــه من الهيمنة  ــري وطنهم وأمتهم وتخليص ــالمة وأمن وخ س
ــت الوطن ومنعته من االنطالق لتحقيق  والوصاية التي كبل

النهوض والرخاء كباقي شعوب العالم.
ــاته  ــعب اليمني ومؤسس ــوزراء أن الش ــد مجلس ال وأك
ــوروية  ــة والقضائية والش ــة والربملاني ــية والحكومي الرئاس

ــئولية عالية مع فرسان الجيش واللجان  يقفون بقوة ومس
ــعبية واملتطوعني يف معركة الوطن املفصلية وإسنادهم  الش

باملال والعتاد والرجال .
ــواء  الل ــة  ــر الداخلي ــر وزي ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــة وتطوراتها يف  ــاع األمني ــاوري عن األوض ــم امل عبدالحكي

العاصمة صنعاء وبقية املحافظات .
ــة  ــة الجنائي ــم الفردي ــاض الجرائ ــر انخف ــد التقري وأك
ــبه  ــكل هائل مع اختفاء ش ــيمة بش ــيمة وغري الجس الجس
ــا أن الوضع األمني  ــيارات .. مبين ــم رسقة الس ــل لجرائ كام
تحت السيطرة بفضل تضافر األجهزة األمنية والرشطوية 
ــناد  ــكل كبري يف إس ــاهمون بش ــن يس ــع الذي ــاء املجتم وأبن

األجهزة األمنية.
ــوزارة الداخلية  ــرية ل ــىل األدوار الكب ــى املجلس ع وأثن
ــتقرار  ــة يف صون األمن واالس ــات األمني ومختلف املؤسس
ومواجهة مختلف األنشطة اإلجرامية واإلرهابية وتمكنهم 
ــبكات التابعة للعدوان يف إطار  من القبض عىل عدد من الش
ــتهدف النيل من  ــدوان التي تس ــم ملخططات الع مواجهته

الجبهة الداخلية.
ــىل التحيل  ــزة األمنية ع ــوزراء األجه ــس ال ــث مجل وح
ــذل املزيد من الجهود وتكثيف  ــم باملزيد من اليقظة وب الدائ
ــات العدوان التي  ــطتهم الوقائية خاصة تجاه مخطط أنش

تستهدف األمن الداخيل وسكينة املجتمع واستقراره .
ــوزراء وزير  ــب رئيس ال ــىل تقرير نائ ــع املجلس ع واطل
ــع االقتصادي  ــن الوض ــني مقبويل، ع ــور حس ــة الدكت املالي

ــالء ممثلة باملدعو  ــراءات التي تتخذها حكومة العم واإلج
ــاعية  ــور زمام واملدعو حافظ فاخر معياد الس محمد منص
ــول  ــة دخ ــد عرقل ــرب تعم ــادي ع ــار االقتص ــديد الحص تش
السفن القادمة إىل ميناء الحديدة الحاملة للسلع التجارية 
وحجزها بميناء جيبوتي ومضاعفة قيمتها وبالتايل زيادة 

األعباء عىل املواطنني.
ــرب  ــم ح ــى إىل جرائ ــه يرق ــان ب ــا يقوم ــت إىل أن م ولف
ــتدعي التعامل القضائي معها .. موضحا أنهما يقومان  تس
ــط  ــة فق ــعودية واإلماراتي ــع الس ــول البضائ ــهيل دخ بتس

وعرقلة ومنع ما عداها من بضائع.
ــار التقرير إىل الخسائر واآلثار الكارثية الستهداف  وأش
ــآت  ــدوان عرب تصعيده الراهن بالحديدة لعدد من املنش الع
ــن البحر  ــوم أمس ملطاح ــتهدافه ي ــا اس ــة وآخره الصناعي

األحمر.
ــة العمالء  ــات حكوم ــدد املجلس بإجراءات وممارس ون
ــعب  ــدوان يف تجويع الش ــف الع ــاركون بها تحال ــي يش الت
ــل عن مثيالتها  ــى إىل جرائم حرب ال تق ــي والتي ترق اليمن
ــق اليمنيني  ــارات يوميا بح ــعودية واإلم ــي ترتكبها الس الت

جوا وبرا وبحرا.
ــة بحقهم عرب النيابة العامة  وأقر تحريك دعوى قضائي
وإلحاقهم إىل قائمة الفار هادي لخيانتهم بلدهم وإسهامهم 

يف إسناد العدوان وحصاره عىل وطنهم.
ــس األمن بإدانة  ــم املتحدة ومجل ــب املجلس، األم وطال
يف  ــة  االقتصادي ــآت  للمنش ــدوان  الع ــف  تحال ــتهداف  اس

ــه إليقاف  ــات والضغط علي ــا من املحافظ ــدة وغريه الحدي
ــه إلخراج ميناء  ــافر عليها بما يف ذلك محاولت عدوانه الس

الحديدة عن الجاهزية.
ــة املهندس  ــر وزير الخارجي ــس إىل تقري ــتمع املجل واس
ــام رشف، عن الحراك السيايس الدويل املتصل باملحنة  هش
اليمنية الراهنة وافق الحل السيايس يف ظل تعايل األصوات 

الدولية املطالبة بإنهاء العدوان ورفع الحصار.
ــا الدويل  ــاطها وتواصله ــوزارة ماضية يف نش ــني أن ال وب
ــيايس األعىل الرئيس  ــا لتوجيهات رئيس املجلس الس وفق
ــة الجميع  ــوزراء، بما يتفق ورؤي ــاط ورئيس ال ــدي املش مه

تجاه أي عملية سياسية مقبلة.
ــا وزارة  ــي تبذله ــود الت ــوزراء بالجه ــس ال ــوه مجل ون
ــدويل  ــع ال ــع املجتم ــن م ــات اليم ــل عالق ــة لتفعي الخارجي
وتحقيق املنارصة التي تنسجم وحجم الظلم الذي تعرض 

له الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار.
ــيايس وحكومة اإلنقاذ تجاه  ــدد موقف املجلس الس وج
ــع الحصار  ــدوان ورف ــاه إنهاء الع ــادة يف تج ــود ج ــة جه أي
ــية قادمة .. مؤكداً  ــراط يف أي عملية سياس والتهيئة لالنخ
ــالم العادل واملرشف الذي يحفظ لليمن  أن الجميع مع الس

سيادته وأمنه ووحدته.
ــرة وزير  ــىل مذك ــس ع ــه أم ــس يف اجتماع ــق املجل وواف
ــأن مرشوع قرار جمهوري بإنشاء املركز الوطني  العدل بش
ــؤون القانونية  ــه وزيري العدل والش ــب الرشعي، ووج للط

باستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة إلصدار القرار.
ــادة موزعة عىل (5) أبواب  ويتكون املرشوع من (23) م
ــاء ، األهداف واملهام ،  ــمية والتعاريف واإلنش ــمل التس تش
إدارة املركز ، موارد املركز ونظامه املايل واألحكام الختامية.
ــال  ــر أعم ــم وتطوي ــدف تنظي ــز به ــاء املرك ــي إنش ويأت
ــورات العلمية  ــا يتماىش مع أحدث التط ــب الرشعي بم الط
ــال الطب الرشعي،  ــة وتقديم الخربة يف مج ــة والفني واملهني
ــوادر متخصصة ومؤهلة يف مجال  وكذا العمل عىل إيجاد ك
ــربات نوعية  ــابهم خ ــع كفاءتهم وإكس ــب الرشعي ورف الط
ــاهمة يف خلق  ــالف املس ــه، بخ ــه وتخصصات ــة مجاالت كاف
ــف عن  ــي مجتمعي بأهمية هذا النوع من الطب يف الكش وع

الجرائم ومكافحتها.

صنعاء / سبأ
ــاط رئيس املجلس  التقى األخ مهدي املش
ــيايس األعىل أمس رئيس مجلس النواب  الس

األخ يحيى عيل الراعي.
جرى خالل اللقاء استعراض املستجدات 
ــاحة الوطنية يف ظل تصعيد تحالف  عىل الس
ــتهداف  ــه من جرائم واس ــدوان وما يرتكب الع
ــة يف محافظة  ــة خاص ــدرات االقتصادي للمق

الحديدة.
ــة إزاء  ــف الدولي ــاء إىل املواق ــرق اللق وتط

ــة عار يف  ــد وصم ــذي يع ــدوان ال ــد الع تصعي
جبني املجتمع الدويل ومنظماته الحقوقية.

ــة  ــود هيئة رئاس ــاء جه ــتعرض اللق واس
ــع  ــع املجتم ــل م ــواب يف التواص ــس الن مجل
الدويل والربملانات واملنظمات الدولية إليصال 
ــعب اليمني وما يتعرض له من  مظلومية الش
ــة خلفت آثارا كارثية  عدوان وحرب اقتصادي
ــتوى  ــي األكرب عىل مس ــانية ه ــاة إنس ومأس

العالم.
ــيق  ــب التنس ــاء إىل جون ــرق اللق ــا تط كم

ــلطة التنفيذية  ــلطة الترشيعية والس بني الس
ــات الراهنة وتخفيف معاناة  ملواجهة التحدي

املواطنني.
ــاط رئيس  إىل ذلك ناقش األخ مهدي املش
املجلس السيايس األعىل أمس مع وزير النقل 
زكريا الشامي، سري العمل بالوزارة والهيئات 
ــتهداف  ــا يف ظل اس ــة له ــات التابع واملؤسس
العدوان املمنهج للمطارات واملوانئ وتشديد 

الحصار االقتصادي.
ــاء إىل تصعيد األخري للعدوان  وتطرق اللق

ــتهدافه للمقدرات االقتصادية خاصة يف  واس
ــفية  محافظة الحديدة وفرض إجراءات تعس
عىل السفن املتجهة إىل ميناء الحديدة بهدف 

زيادة معاناة الشعب اليمني.
واستعرض اللقاء جهود الوزارة لتحسني 
ــرادات والتغلب  ــة اإلي ــتوى األداء وتنمي مس
ــدوان  الع ــا  فرضه ــي  الت ــات  الصعوب ــىل  ع

والحصار، وكذا خططها للفرتة القادمة.
ــس  ــاط رئي ــدي املش ــى األخ مه ــا التق كم
ــس وزير النفط  ــيايس األعىل أم املجلس الس

واملعادن أحمد عبد الله دارس.
ــاع  ــة األوض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
التموينية للغاز املنزيل واملشتقات النفطية يف 
ــوق املحلية بأمانة العاصمة واملحافظات  الس
ــديد الحصار  ــدوان وتش ــد الع ــل تصعي يف ظ
ــول إىل  ــفن من الوص ــع الس ــادي ومن االقتص
ــل تراخيص من  ــدة والتي تحم ــاء الحدي مين

األمم املتحدة.
ــط  ــط وزارة النف ــاء إىل خط ــرق اللق وتط
واملعادن والرشكات التابعة والصعوبات التي 

ــتمرار العدوان والحصار،  تواجهها جراء اس
ــات  احتياج ــري  لتوف ــة  املبذول ــود  والجه

املواطنني من املشتقات النفطية والغاز.
ــة  ــة مضاعف ــاط أهمي ــس املش ــد الرئي وأك
ــتقرار يف السوق وتلبية  الجهود لتحقيق االس
ــتقات النفطية  احتياجات املواطنني من املش

والغاز املنزيل.
إىل  ــادن  واملع ــط  النف ــر  وزي ــرق  ــا تط فيم
الجهود املبذولة لتوفري احتياجات املواطنني 

من املشتقات النفطية والغاز املنزيل.

0202أخبار وتقارير
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ناقش األوضاع في الجبهات وتصعيد العدوان في الحديدةناقش األوضاع في الجبهات وتصعيد العدوان في الحديدة

التقى وزيري النقل والنفط والمعادن:التقى وزيري النقل والنفط والمعادن:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــعودي قبالة  ــع ملرتزقة الجيش الس ــار زحف واس • انكس
جبل قيس 

ــة  ــدوان يف منطق ــة للع ــية تابع ــرة تجسس ــقاط طائ • إس
الحصامة

ــتهدف تجمعات للمرتزقة رشق الدود  • قصف مدفعي اس
محققة إصابات مبارشة

عسري:
ــة مقابل رقابة  ــعودي واملرتزق ــرس زحف للجيش الس • ك
ــى يف صفوفهم دون  ــىل وجرح ــقوط قت ــهوة بـالربوعة وس س

تحقيق أي تقدم
ــقوط قتىل  ــة منفذ علب وس ــف للمرتزقة قبال ــرس زح • ك

وجرحى يف صفوفهم دون تحقيق أي تقدم
نجران:

ــعوديني ما بني  ــود الس ــع الجن ــارة عىل مواق ــة إغ • عملي
موقعي الشبكة والطلعة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــة مكونة من 3 آليات محملة  ــتهدف دوري • كمني محكم اس
ــديس ومرصع  ــعوديني خلف مواقع العدو يف الس بالجنود الس

طاقمهما
ــدك مواقع الجنود  ــعبية ت • مدفعية الجيش واللجان الش

السعوديني يف الطلعة والرضبات مسددة
ــتهدف تجمعات للمرتزقة يف صحراء  • قصف مدفعي اس

البقع
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ــاحل الغربي وانتصاراتهم إعالمية فقط ــًا قاسية في الس ــعبنا بأن المعتدين تلقوا دروس ــاحل الغربي وانتصاراتهم إعالمية فقط نطمئن ش ــًا قاسية في الس ــعبنا بأن المعتدين تلقوا دروس ■■ نطمئن ش
الوطن مــجــاهــدي  ــة  ــالب وص الــوطــنــي  ــي  ــوع ال ـــام  أم تــتــهــاوى  الــعــدوان  تحالف  مخططات  الوطن  مــجــاهــدي  ــة  ــالب وص الــوطــنــي  ــي  ــوع ال ـــام  أم تــتــهــاوى  الــعــدوان  تحالف  مخططات   ■■

ــة ــات الراهن ــة التحدي ــة لمواجه ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــيق بي ــز التنس ــة تعزي ــة مناقش ــات الراهن ــة التحدي ــة لمواجه ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــيق بي ــز التنس ــة تعزي ■■ مناقش
ــن ــات المواطني ــة احتياج ــوق وتلبي ــي الس ــتقرار ف ــق االس ــود لتحقي ــة الجه ــى مضاعف ــد عل ــن التأكي ــات المواطني ــة احتياج ــوق وتلبي ــي الس ــتقرار ف ــق االس ــود لتحقي ــة الجه ــى مضاعف ــد عل ■■ التأكي

صنعاء /سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  الدكت
ــة األمم  ــم ملفوضي ــل املقي ــس املمث أم
ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس املتح

لدى اليمن العبيد أحمد العبيد.
ــاون  التع ــات  عالق ــاء  اللق ــش  ناق
ــة واملفوضية  ــة اليمني ــني الجمهوري ب
ــانية  ــاع اإلنس ــاه األوض ــامية تج الس
ــل  قب ــن  م ــة  املتواصل ــاكات  واالنته
ــعودي اإلماراتي  تحالف العدوان الس
ــوق  والحق ــاني  اإلنس ــون  للقان
األساسية لليمنيني ويف املقدمة حقهم 

يف الحياة والعيش بسالم.
ــذي حرضه نائب  ــرق اللقاء ال وتط
ــة الدكتور  ــر املالي ــوزراء وزي رئيس ال
ــس الوزراء  ــني مقبويل ونائب رئي حس
ــد  ــود الجني ــات محم ــؤون الخدم لش
ــؤون االجتماعية والعمل  ــرا الش ووزي
ــان  ــوق اإلنس ــع وحق ــن ضبي ــد ب عبي
ــف، إىل الزيارة  ــا فيصل عبداللطي علي
ــام لألمم  ــاعد األمني الع ــة ملس املرتقب
ــان،  اإلنس ــوق  حق ــس  ملجل ــدة  املتح
ــة  الخاص ــات  الرتتيب ــن  ع ــال  فض
ــرباء  الخ ــق  لفري ــة  الثاني ــارة  بالزي
إىل  ــامية  الس ــة  للمفوضي ــع  التاب
ــرتكة إلنجاح  ــوات املش ــن والخط اليم

الزيارتني.
ــؤولية  املس ــىل  ع ــاء  اللق ــز  ورك

ــىل  ــة ع ــة الواقع ــة واألخالقي القانوني
ــق  وفري ــامية  الس ــة  املفوضي ــق  عات
ــرأي العام العاملي  الخرباء يف إطالع ال
ــاكات  االنته ــة  حقيق ــىل  ع ــرد  بتج
ــيمة التي يقوم بها تحالف الرش  الجس
ــي وجرائم الحرب  ــعودي اإلمارت الس
والتجويع التي يمارسها بحق الشعب 
ــتمر للمنازل  ــتهدافه املس اليمني واس
ــه الراهنة  ــآت املدنية ومحاولت واملنش
ــراج ميناء الحديدة عن الجاهزية،  إخ
ــتهدافه يوم أمس ملطاحن  آخرها باس
ــواد  م ــم  تض ــي  والت ــر  األحم ــر  البح

غذائية تابعة لألمم املتحدة.
ــألة  مس أن  ــوزراء  ال ــس  رئي ــد  وأك
ــبة للمجلس  ــان بالنس ــوق اإلنس حق
ــاذ  ــة اإلنق ــىل وحكوم ــيايس األع الس
الوطني وبقية املؤسسات الدستورية 
ــا أن طرف  ــة .. مبين ــة عالي ــل قيم تمث
ــكلة يف انتهاك  العدوان ال يرى أي مش
ــده  تؤك ــذي  وال ــاني  اإلنس ــون  القان
ــال  األطف ــق  بح ــة  املرتكب ــه  جرائم

والنساء والشيوخ.
ــزام حكومة اإلنقاذ  ــرب عن الت وأع
ــق الخرباء  ــع فري ــل م ــاون الكام بالتع
ــاون  ــداد للتع ــة كامت ــه املقبل يف زيارت
ــاح  نج ــىل  ع ــم  يعينه ــا  بم ــابق  الس
ــانية .. مرحبا بالزيارة  مهمتهم اإلنس
ــاعد األمني العام ملجلس  املرتقبة ملس

حقوق اإلنسان.

إىل  ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــار  وأش
جهود الحكومة مع املفوضية السامية 
ــدم التدخل بأي  ــيص الحقائق وع لتق

شكل من األشكال يف عملها .
ــة تصعيد  ــا املفوضية إىل إدان ودع
ــي  الغرب ــاحل  الس يف  ــدوان  الع
يف  ــة  الحيوي ــآت  للمنش ــتهدافه  واس
ــك امليناء  ــا يف ذل ــدة بم ــة الحدي مدين
ــة دون قيامه  ــه والحيلول ــة تعطيل بغي
ــاني تجاه أغلبية الشعب  بدوره اإلنس
اليمني فضال عن تعمده عرقلة دخول 
ــية  ــواد األساس ــة للم ــفن الحامل الس

للميناء.
ــدويل  ال ــؤول  املس ــوه  ن ــدوره  ب
ــل حكومة  ــؤول من قب ــاون املس بالتع
ــا املختصة  ــاذ ومختلف أجهزته اإلنق
ــيص الحقائق  ــرباء لتق ــق الخ ــع فري م

التابع للمفوضية السامية.
ــتمرار  اس يف  ــه  أمل ــن  ع ــرب  وأع
ــه املقبلة  ــع الفريق يف زيارت التعاون م
ــه يف مهمته  ــم املطلوب ل ــم الدع وتقدي
ــة  حيادي ــىل  ع ــداً  مؤك  .. ــانية  اإلنس
ــيص  ــرباء يف تق ــق الخ ــة وفري املفوضي
ــا يخدم  ــكل دقة بم ــة ب ــل الحقيق ونق

القضية اإلنسانية نفسها.
ــح العبيد أن تجنيب املدنيني  وأوض
واملنشآت املدنية العمليات العسكرية 
يف  ــة  املفوضي ــه  علي ــد  تؤك ــا  وتبعاته

بياناتها املتالحقة.

ــان  ــوق اإلنس ــل حق ــع ممث ــش م ــور يناق ــن حبت ــان ب ــوق اإلنس ــل حق ــع ممث ــش م ــور يناق ــن حبت ب
األممي عالقات التعاون تجاه انتهاكات العدوان األممي عالقات التعاون تجاه انتهاكات العدوان 

جبهة الداخلجبهة الداخل
الساحل_الغربي:

ــذان عملية  ــة ينف ــدة املدفعي ــري ووح • سالح_الجو_املس
مشرتكة عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي

ــارات  ــوى العدوان من 4 مس ــعة لق ــال زحوف واس • إفش
ــرصع وإصابة أكرث من  ــاحل الغربي وم باتجاه كيلو 16 يف الس

200 عنرص بينهم قادة كتائب خالل الزحوف
ــكرية متنوعة للعدو  • تدمري أكرث من 19 مدرعة وآلية عس

منها مدرعتان يف التحيتا 
• تفجري آليتني محملتني باملرتزقة يف جبهة الفازة بعبوات 

ناسفة
• كرس زحوفات واسعة للمرتزقة تجاهال - مثلث حرض 

ــارة عىل مواقع املرتزقة غرب حريان وتدمري 3  • عملية إغ
آليات عسكرية ومرصع وإصابة عدد منهم

الضالع:
ــعبية يتمكنون من تطهري  • مجاهدو الجيش واللجان الش

مديرية جنب بالكامل من املرتزقة 
البيضاء:

ــالل عملية  ــة ناطع خ ــر بجبه ــىل جبل دي ــيطرة ع • الس
ــوف  ــى يف صف ــىل والجرح ــن القت ــدد م ــقوط ع ــة وس هجومي

املرتزقة
ــم املنصوري  ــة قاس ــزق/ عبدرب ــادي املرت ــرصع القي • م
ــش  ــريان الجي ــع بن ــة ناط ــه يف جبه ــر بإصابت ــي متأث املصعب

واللجان الشعبية
لحج:

ــة زحف  ــدون ملحاول ــان يتص ــش واللج ــدو الجي • مجاه
ــة ومرصع عدد  ــم بـالقبيط ــدوان رشق جبل عريي ــة الع ملرتزق

منهم

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
مجلس النواب

ولفت نواب الشعب إىل تفاقم الكارثة اإلنسانية بسبب 
ــيش الفقر واملجاعة واألمراض  ــدوان والتي أدت إىل تف الع
ــرصف الصحي  ــار املياه وال ــتهداف آب ــة جراء اس واألوبئ

والبنية التحتية بشكل عام.
ــات وسائل اإلعالم الوطنية عىل القيام  وحثت النقاش
ــا يتعرض له  ــعب اليمني وم ــا وإيصال معاناة الش بدوره
ــنوات إىل الرأي  ــارب األربع س ــار ملا يق ــن عدوان وحص م
ــبب  ــاة والكارثة بس ــع العالم عىل حجم املأس ــام ليطل الع
ــتمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية يف استهداف  اس
ــعب إىل انه آن األوان  ــدرات اليمن.. ولفت نواب الش كل مق
ــف إىل جانب  ــباته ويق ــع الدويل من س ــتيقظ املجتم ليس
ــر بعني العدل وميزان  ــعب اليمني يف مظلوميته وينظ الش

املسؤولية لليمن البلد املنيس يف الحرب.
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محرضه 
ــوم الخميس  ــيواصل أعماله الي ــابق ووافق عليه وس الس

بمشيئة الله تعاىل.
ــي دويل يمني أوروبي  ــك يعقد اليوم  لقاء برملان إىل ذل
وسوف تكون هناك حلقة نقاش بني الربملانيني املتواجدين 
ــة أوضاع  ــا وأوروبا ملناقش ــن والربملانيني يف فرنس يف اليم
اليمن ....وسوف تكون نقطة االلتقاء باإلعالميني الساعة 

الثانية بعد ظهر اليوم الخميس
باليستي من طراز

ــس عملية إغارة  ــعبية أم ــذ الجيش واللجان الش ونف
ــعودي األمريكي رشق  ــدوان الس ــع مرتزقة الع ــىل مواق ع

جبهة رصواح بمأرب.
ــكري مرصع وإصابة عدد من مرتزقة  وأكد مصدر عس

العدوان خالل العملية الهجومية عىل مواقعهم .
ــام  ــدوان واغتن ــة الع ــرار مرتزق ــدر إىل ف ــار املص وأش

أسلحة وعتاد عسكري.
ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي ونف
هجومية عىل مواقع ملرتزقة العدوان يف حيفان بمحافظة 

تعز، وكبدوهم خسائر فادحة.
ــكري مرصع وإصابة عرشات املرتزقة  وأكد مصدر عس

وتدمري مدرعة وإعطاب آلية.
ــة يف حيفان  ــة الهجومي ــدر إىل أن العملي ــار املص وأش

انتهت بتطهري تبة املنظر والسيطرة عىل مواقع أخرى.
ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي ونف
ــة قانية  ــدوان يف جبه ــة الع ــع ملرتزق ــىل مواق ــة ع هجومي

بمحافظة البيضاء.
وأكد مصدر عسكري مرصع وإصابة عدد من املرتزقة 
ــة  ــري آلي ــة وتدم ــة قاني ــة بجبه ــة الهجومي ــالل العملي خ

عسكرية تابعة لهم.
ــفة  ــوات ناس ــت عب ــار س ــدر إىل أن انفج ــار املص وأش
ــلل عىل مواقع  ــة أثناء محاولة تس ــة من املرتزق بمجموع

الجيش واللجان يف جبهة ناطع.
تدمري آلية

ــتهدفت  ــة فاس ــدة القناص ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــعوديني رشق جبل وعوع يف نجران ،و اثنني من  جنديني س

مرتزقة الجيش السعودي غرب السديس.
كما سيطر الجيش واللجان الشعبية أمس عىل مواقع 

اسرتاتيجية يف مجازة بقطاع عسري.
ــبأ) أن أبطال الجيش  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــع  ــىل مواق ــعة ع ــة واس ــة هجومي ــذوا عملي ــان نف واللج
ــرتاتيجية كان الجيش السعودي ومرتزقته يتمركزون  اس

فيها يف مجازة وانتهت بالسيطرة عليها .
ــن الجنود  ــرح أعداد كبرية م ــد املصدر مرصع وج وأك
ــلحة  ــن األس ــات م ــام كمي ــة و اغتن ــعوديني واملرتزق الس
والعتاد العسكري املتنوع.. إىل ذلك كرس الجيش واللجان 
ــعودي  ــعبية أمس محاولة تقدم ملرتزقة الجيش الس الش

رشق جبل النار قبالة جيزان.
ــكري أن عدداً من مرتزقة الجيش  وأوضح مصدر عس
ــدم باتجاه  ــالل محاولة تق ــوا وجرحوا خ ــعودي قتل الس

مواقع الجيش واللجان الشعبية رشق جبل النار.
مجلس الشورى

ــية  ــات القيادة السياس ــي ترجمة لتوجيه ــي تأت  والت
ــتيعاب النازحني  ممثلة برئيس املجلس األعىل لدعم واس

بما يسهم يف تخفيف معاناتهم.

ــلطة املحلية  ــة والس ــوزارات الخدمي ــود ال ــن جه وثم
ــرتك إلعادة تطبيع األوضاع يف محافظة  ــيق املش والتنس

الحديدة.
ــار إىل أن هذا االجتماع يأتي تواصًال الجتماعات  وأش
املجلس مع قيادات وممثيل وزارات املياه والبيئة والصحة 
ــة إنجاز  ــة يف متابع ــاء والطاق ــكان والكهرب ــة والس العام
ــر مجلس  ــوء تقري ــىل ض ــي ع ــي الحكوم ــاع الخدم القط

الشورى حول أوضاع نازحي الحديدة.
ــتوى  ــد العيدروس أهمية إعداد تقرير وتقييم ملس وأك
ــدة لعام  ــانية لألمم املتح ــتجابة اإلنس ــذ خطة االس تنفي
ــة  ــن خط ــة م ــتفادة ممكن ــرب اس أك ــق  ــا يحق 2018م، بم

االستجابة اإلنسانية للعام القادم.
ــاع النازحني  ــول أوض ــس ح ــر املجل ــح أن تقري وأوض
ــة، أكد عىل أهمية  ــدة خالل الفرتة املاضي ــن أبناء الحدي م
ــة  ملواجه ــة  املختلف ــة  الدول ــات  مؤسس ــود  جه ــر  تضاف
ــي كل  ــاحل الغرب ــدوان يف الس ــكري للع ــد العس التصعي
ــب اختصاصه ومهامه ويف إطار اتجاهات وأولويات  بحس

الدولة خالل هذه املرحلة .
ــورى أهمية  كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الش
ــاعدات  ــراءات التخليص الجمركي للمس ــع يف إج الترسي
ــدة ومطار  ــن ميناء الحدي ــانية يف كل م ــة واإلنس اإلغاثي
ــغيل  ــالزم لتش ال ــود  الوق ــك  ــا يف ذل بم ــدويل  ال ــاء  صنع
ــا يحد من  ــاء وغريها بم ــات الكهرب ــفيات ومحط املستش

األرضار التي خلفها وما يزال تحالف العدوان .
ــورى  وجدد التأكيد عىل أن مهمة أعضاء مجلس الش
ــئوليات ميدانية  ــام ومس ــة بحتة بل هي مه ــت إداري ليس
ــيد ملواجهة  ــة الداخلية والتحش ــز الجبه ــة بتعزي مرتبط
ــع  ــني يف جمي ــاكل املواطن ــوم ومش ــس هم ــدوان وتلم الع

املحافظات.
ــاس بالتوصيات  ــم عب ــوه الدكتور القاس ــن جانبه ن م
ــورى خالل الفرتة  ــادرة عن مجلس الش واملقرتحات الص
ــان أوضاع نازحني الحديدة، خاصة ما يتعلق  املاضية بش

منها بأدوار الهيئة يف الجوانب اإلغاثية واإلنسانية .
ــيص أوضاع  ــورى يف تق ــس الش ــود مجل ــاد بجه وأش
ــزول امليداني  ــدة من خالل الن ــن أبناء الحدي النازحني م

ــد أعمال  ــس إىل املحافظة وتفق ــاء املجل ــن أعض ــدد م لع
اإلغاثة وحل مشاكل النازحني .

ــة يف تنفيذ  ــود الهيئ ــاس جه ــم عب ــتعرض القاس واس
ــا تقوم به  ــورى وم ــادرة عن مجلس الش ــات الص التوصي
ــقية  ــة ومنس ــات ذات العالق ــع الجه ــيق م ــة بالتنس الهيئ
ــات  ــم معون ــانية يف تقدي ــئون اإلنس ــدة للش ــم املتح األم
ــتحقني للضمان  ــتهدفة بما فيها املس طارئة للرشائح املس
رصف  يف  ــيف  اليونيس ــع  م ــاون  بالتع ــي،  االجتماع
ــالل الفرتة  ــي خ ــان االجتماع ــاالت الضم ــات ح مخصص
ــد  ــتهدفة.. وأك ــات املس ــة للفئ ــبة 75 باملائ ــة بنس املاضي
ــا  ــة ومنه ــات الدولي ــع املنظم ــيق م ــىل التنس ــرص ع الح
ــني واملعلمات  ــة للمعلم ــغ نقدي ــرصف مبال ــيف ل اليونيس
ــتمرار  ــود الحكومة يف اس ــة بما يدعم جه ــورة منتظم بص
العملية التعليمية باعتبار أن التعليم حق مكفول للجميع.
ــية  ــب مدير التغذية املدرس ــتعرض نائ ــن جانبه اس م
ــة والتعليم  ــود وزارة الرتبي ــادي، جه ــى إبراهيم اله يحي
ــة يف دعم مرشوع  ــن املنظمات الدولي ــاون مع عدد م بالتع
ــا والتي  ــتفيدين منه ــية للمس ــة املدرس ــة الغذائي الوجب
ــف طالب يف عرش  ــتهدفت خالل الفرتة املاضية 430 أل اس
ــن فيهم الطلبة  ــد احتياجا بم محافظات يف املناطق األش

النازحني.
االتحاد األورويب

ــي  ــىل رضورة أن تراع ــتيليانديز ع ــوض س ــد املف وأك
ــن ذلك  ــدويل وم ــاني ال ــون اإلنس ــراف القان ــع األط جمي
ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني وعدم 

استهداف املدنيني وموظفي اإلغاثة.
ــاهم  ــل املعلن عنه سيس ــان فإن التموي ــب البي وبحس
ــات الفئات  ــة احتياج ــود الرامية لتلبي ــة الجه يف مواصل
ــعة  ــم حزمة واس ــرب تقدي ــن ع ــتضعافا يف اليم ــد اس األش
ــات الصحية  ــذاء والتغذية والخدم ــاعدات كالغ ــن املس م

واملأوى واملياه والرصف الصحي والتعليم والحماية.
ــاد األوروبي،  ــم االتح ــالل دع ــن خ ــه وم ــت إىل أن ولف
ــرث من ثمانية  ــذاء العاملي، الغذاء ألك ــيقدم برنامج الغ س
ــاعدة ملواجهة  ماليني يمني، ويواصل االتحاد تقديم املس

تفيش وباء الكولريا يف البلد.


