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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــجع تم خاللهما  ــرس زحفني للمنافقني عىل ش • ك
قتل وجرح اعداد من املرتزقة 

ــش  الجي ــة  ملرتزق ــلل  تس ــة  محاول ــال  إفش  •
ــعودي عىل مربع الحماد وسقوط قتىل وجرحى  الس

يف صفوفهم
ــة باملرتزقة ومرصع  ــكرية محمل • تدمري آلية عس
ــفة يف صحراء  ــوة ناس ــا بعب ــىل متنه ــن ع ــرح م وج

األجارش
ــة باملرتزقة ومرصع  ــكرية محمل • تدمري آلية عس
ــا بقذائف مدفعية مبارشة قبالة  وجرح من عىل متنه

السديس
ــتهدف  ــعبية تس • مدفعية الجيش واللجان الش
ــديس بقذائف املدفعية  ــات املرتزقة قبالة الس تجمع

محققة إصابات مبارشة
جيزان:

• عملية هجومية عىل مواقع يتمركز فيها املرتزقة 
ــيطرة  قبالة جبل قيس تم خاللها التنكيل بهم والس

عىل املواقع وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــاب  ــعوديني وإعط ــود س ــة جن ــرصع وإصاب • م
ــة الجيش  ــتهداف مدفعي ــر اس ــكرية إث ــة عس جراف
واللجان تجمعات ألفرادهم وآلياتهم يف قرية الحثرية
ــتهدف تجمعات  ــة الجيش واللجان تس • مدفعي
ــار قبالة  ــعودي رشق جبل الن ــش الس ــة الجي مرتزق

جيزان 
ــعودي غرب  ــكرية للجيش الس • إحراق آلية عس

جبل النار
عسري:

ــة منفذ  ــلل للمرتزقة قبال ــة تس ــال محاول • إفش
علب وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــن مرتزقة  ــة م ــفة بمجموع ــوة ناس ــار عب • انفج
ــقوط قتىل  ــعودي قبالة منفذ علب وس ــش الس الجي

وجرحى يف صفوفهم
ــات مرتزقة الجيش  ــف مدفعي يدك تجمع • قص

السعودي قبالة منفذ علب
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الساحل_الغربي:
ــالح الجو املسري ووحدة  ــرتكة لس • عملية مش
ــزاة واملرتزقة يف  ــتهدفت تجمعات الغ املدفعية اس

الساحل الغربي
ــات الغزاة واملرتزقة  ــة إغارة عىل تجمع • عملي
ــني  ــارع الخمس ــم للزحف تجاه ش ــاء إعداده أثن

ومقتل وجرح عدد منهم وإحراق آليتني
• عملية نوعية نفذها اللواء العارش يف كيلو16 

ومرصع وجرح عدد من املرتزقة وإحراق 3 آليات
• كرس زحف للمرتزقة يف الجاح األعىل 

• وحدة الهندسة تدمر آليتني للغزاة واملرتزقة 
بعبوتني ناسفتني غرب التحيتا

ــراء قصف  ــة ج ــن املرتزق ــى م ــىل وجرح • قت
ــتهدف تجمعاتهم يف  مدفعي للجيش واللجان اس

الجبلية واملتينة
• مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف 
ــدد من قذائف  ــوب التحيتا بع ــع املرتزقة جن مواق

املدفعية 
الجوف:

• عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة يف املهاشمة 
تم خاللها قتل وجرح عدد منهم حيث 

ــرصع وإصابة عدد من املرتزقة وتدمري آلية  • م
ــم بالقرب من  ــتهدفت مواقعه ــة إغارة اس يف عملي

مجمع املتون
تعز:

ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  •
ــن  ــدد م ــان بع ــة حيف ــة يف جبه ــات املرتزق تجمع

قذائف املدفعية محققة إصابات مبارشة

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــت  ــي خلف ــة الدريهم ــىل مدين ــارات ع • 10 غ
ــكات املواطنني ومقر  ــرية يف منازل وممتل ارضاراً كب

فرع املؤتمر الشعبي العام
ــة  ــة مدفعي ـــ31 قذبف ــون ب ــتهدف املنافق • اس
ــني جنوب وغرب مديرية  مزارع وممتلكات املواطن

التحيتا
ــرار  ــي بالق ــد املهن ــى املعه ــىل مبن ــارة ع • غ

بمديرية باجل مخلفت أرضاراً مادية
• 8 غارات عىل مزارع للمواطنني يف الدريهمي

• 3 غارات عىل مدينة الشباب بشارع الـ90
ــتهدفتا عدداً من منازل املواطنني  • غارتان اس

شمال مديرية السخنة
صعدة:

ــزارع  ــازل وم ــىل من ــة ع ــن 150 قذيف ــرث م • أك
املواطنني يف مديرية باقم

ــل  ــة قماع ــني يف منطق ــهاد 3 مواطن • استش
بمديرية باقم جراء قصف بطائرة األباتيش

ــعودي مكثف  ــف صاروخي ومدفعي س • قص
استهدف منازل ومزارع املواطنني يف مديرية باقم

البيضاء:
• 3 غارات عىل مناطق متفرقة بـناطع

نهم:
• 14 غارة عىل مناطق متفرقة من مديرية نهم

الجوف:
ــب  خ يف  ــمة  املهاش ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  •

والشعب
ــاف  ــع املنص ــت بمجم ــيمة لحق • أرضار جس
ــتهدافه  ــراء اس ــة ج ــة املطم ــي يف مديري الحكوم

بغارتني
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ
ــاً وفنياً  ــًال خطابي ــة، أمس، حف ــت وزارة الثقاف نظم
ـــ30 من  ــد ال ــتقالل املجي ـــ51 لالس ــد ال ــاًء بالعي احتف

نوفمرب.
ــة  الرئاس ــار  مستش ــرضه  ح ــذي  ال ــال،  االحتف ويف 
ــادات الدولة،  ــدد من قي ــد العزيز الرتب وع ــور عب الدكت
ألقى عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي 
ــبة الغالية التي  ــذه املناس ــا فيها اليمنيني به ــة حي كلم
يحتفل بها اليمن يف ذكرى رحيل أخر جندي انجليزي 

عن محافظاتنا الجنوبية.
ــورة الرابع عرش أكتوبر  ــامعي بأدوار ثوار ث ونوه الس
ــعال  ــن كان لهم رشف تفجري وإش ــدة الذي 1963م املجي
ــن  ــن م ــوب اليم ــر جن ــى تحري ــال حت ــورة والنض الث
ــدرم ونرص  ــؤالء: لبوزة وم ــي ومن ه ــالل الربيطان االحت
ــعبي  ــان محمد الش ــارش وقحط ــالم اله ــيف وس بن س
ــالم ربيع  ــن وس ــوب الوط ــة يف جن ــس جمهوري أول رئي
ــعبي وعيل نارص محمد  ــيل وفيصل عبداللطيف الش ع
ــدر الزغري وصالح باقيس وعبدالله  وعيل عبدالعليم وب

الخامري وغريهم.
وأشار عضو املجلس السيايس األعىل إىل ما تعيشه 
ــالل جديد يعمل  ــوم من احت ــات الجنوبية الي املحافظ
ــارس دوره  ــذي مازال يم ــم ال ــتعمار القدي كأدوات لالس
ــها لعب  ــدة أرادت لنفس ــالل أدوات جدي ــم من خ القدي
دور لن ُيكتب له النجاح، حيث أن أبناء الشعب اليمني 
ــع اليمن  ــات أن يخض ــوان وهيه ــذل واله ــن يرضوا ال ل
ــرار يف كل مناطق  ــينترص األح ــالل من جديد وس لالحت

اليمن.
ــامعي أن اليمنيني سيستمرون يف  وأكد سلطان الس
ــتقالل من  النضال حتى يتحقق لهم كامل النرص واالس

املهرة إىل صعدة.
ــى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز  كما ألق
ــيد عبدامللك  ــن حبتور كلمة هنأ فيها قائد الثورة الس ب
ــدي  ــس مه ــبة والرئي ــذه املناس ــي به ــن الحوث بدرالدي
ــة  ــية واإلداري ــة السياس ــود العملي ــذي يق ال ــاط  املش
ــة وكذلك  ــذه الفرتة املفصلي ــة يف ه ــة اليمني للجمهوري

جميع أحرار ومناضيل الوطن ..
ــار إىل أهمية املناسبة التي تلهم الجميع الثبات  وأش
ــه آخر جندي  ــذي غادر في ــك اليوم ال ــم مع ذل والتناغ

بريطاني أرض اليمن السعيد ..
ــكل  ــبة بش ــق مع هذه املناس ــال " إننا اليوم نتس وق
ــتعمار الربيطاني  ــعبنا باألمس قاوم االس واضح ألن ش

ــل جزءا من  ــل األعرابي الذي يحت ــاوم املحت واليوم يق
ــات ال زالت واقعة  ــث بعض املحافظ ــا وأرضنا حي وطنن
ــنة إىل  ــت هذا االحتالل الذي أراد أن يعيدنا مائة س تح

الوراء ".
ــتثنائية  ــبة االس وأضاف " نحن نحتفي بهذه املناس
ــالل، ونوجه من  ــدوان واالحت ــل الع ــكل املعايري، يف ظ ب
ــهداء الذين سطروا  صنعاء التحية لكل املناضلني والش
ــن من  ــادس والعرشي ــي الس ــم ثورت ــم وأرواحه بدمائه
ــي والعرشين  ــر والثان ــرش من أكتوب ــبتمرب والرابع ع س
ــد والعرشين من  ــن نوفمرب والواح ــو والثالثني م من ماي

سبتمرب ".
ــبات تذكر الجميع بمسؤولياتهم  وبنّي أن هذه املناس
ــا أوتينا  ــدوان بكل م ــها مقاومة الع ــارشة وعىل رأس املب
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــناد رج ــوة وإس ــن ق م
ــن  الوط ــة  معرك يف  ــل  القبائ ــاء  أبن ــن  م ــني  واملتطوع

الوجودية.
ــن املناضلني الذي  ــل األول م ــع بالرعي ــر الجمي وذّك
ــورات وبأن  ــذه الث ــزات وه ــذه املنج ــع ه ــاهم يف صن س
اليمنيني يف هذه اللحظة منسجمون مع الفكرة اليمنية 

األصيلة املدافعة عن األرض واإلنسان.
ــة اليمنيني  ــور إىل أن مقاوم ــور بن حبت ــت الدكت ولف
ــبوة  ــدن وحرضموت واملهرة وش ــتعمر يف ع ــوم للمس الي
ــأرب وتعز ويف الحديدة  ولحج والضالع والبيضاء ويف م
ــن وطنهم  ــتماتتهم يف الدفاع ع ــوان الس ــي إال عن ما ه

حتى يبقى حراً رشيفاً كريماً.
ــع االحتالل  ــف م ــن يق ــوزراء" إن م ــس ال ــال رئي وق
ويتماهى معه ويدعمه ويرتيض أن يكون أداة يف يده هو 
ــة الحال وال يمكن أن نقول عنه كالما غري  خائن بطبيع
ــعبنا املنترشين  ذلك، وهذا الوصف ال يعني جماهري ش

يف هذا الوطن بطوله وعرضه ".
وأضاف " املناضلون يف املحافظات هم كرث ويقاومون 
ــري  ــرق، وإنما نش ــكل الط ــائل وب ــكل الوس ــتعمر ب املس
ــك تلك  ــكل مبارش ويحي ــل بش ــن يتعام ــا إىل م بكالمن
ــاعد من  ــعبنا ويس ــرف املغلقة عىل ش ــرات يف الغ املؤام
ــائل اإلعالم  ــا جواً وبراً وبحراً ويظهرون يف وس يحارصن
ــا خجل أو وازع من ضمري وهو يربر جرائم العدوان  دونم

واملحتل الجديد ".
ــا يمر به الوطن حالياً لحظة فارقة يف حياة  واعترب م
ــتلهماً  ــاً عن إرادته مس ــام فيها مدافع ــعب الذي ق الش
ــني عنارص ضعفت  ــني نوفمرب 1967م وب ــر وروح ثالث فك
ــلمت من أجل مصالحها املادية والذت بنفسها  واستس

عن واجب الدفاع عن اليمن.
وأكد أن القوى الوطنية املناهضة للعدوان واالحتالل 
توجه رسائلها اإليجابية للطابور الطويل الذي يرفض 
ــه  ــا مع ــة بأنه ــدن اليمني ــة امل ــدن وبقي ــالل يف ع االحت
ــتكون دوماً إىل جانبه وستبقى معه يف خندق واحد  وس
من أجل الدفاع عن قيم ومثل الثورات اليمنية املباركة ..

ــدوان  ــربرون للع ــن ي ــوزراء إىل أن م ــس ال ــت رئي ولف

عدوانيته وللقاتل همجيته وكذا إلغالق ميناء الحديدة 
ــربر لهم تلك األفعال  ــار صنعاء ال يمكن ألحد أن ي ومط

بحق الوطن .
ــة هي قضية حية  ــد أن قضية املقاومة اليمني كما أك
ــن أن تنتهي أو تقف بمجرد احتالل محافظة أو  وال يمك

مدينة أو حي.
ــرة  بالفك ــط  نختل ــباتنا  مناس كل  يف  ــا  "إنن ــال  وق
ــي ذهبت قبل أكرث  ــهداء الت ــدة وهى أن دماء الش الواح
من خمسني سنة ودماء الشهداء التي ذهبت قبل سنة 
وأيضا تلك التي ستذهب خالل هذه املسرية املقاومة ال 

يمكن التفريط بها أو التنازل عنها ".
ــة واإلرادة اإللهية  ــوال هذه الفكرة الذهبي وأضاف " ل
ــداً يف وجه  ــود الطويل وحي ــعبنا هذا الصم ملا صمد ش
ــي  ــا إىل أن كل يمن ــار".. الفت ــم والحص ــدوان الغاش الع
وقف يف وجه العدوان واالحتالل هو مناضل وسيسجل 

التاريخ له هذا املوقف يف أنصع الصفحات البطولية.
ــد الكبيس  ــة عبدالله أحم ــر الثقاف ــى وزي ــا ألق فيم
ــبة الغالية،  ــن االبتهاج بهذه املناس ــة أعرب فيها ع كلم
ــت، ألن تلك األرض  ــزن، يف ذات الوق ــا أعرب عن الح كم
ــتعمار  ــن وكالء االس ــن جديد م ــد احتلت م ــررة ق املح

القديم.
ــيد  ورفع الوزير الكبيس التهاني إىل قائد الثورة الس
ــية  ــدر الدين الحوثي وإىل القيادة السياس ــد امللك ب عب
ــاط رئيس املجلس السيايس  ممثلة يف األخ مهدي املش

األعىل.
ــادي يف تاريخ  ــن نوفمرب يوم غري ع ــال إن الـ30 م وق
ــاً لألجيال  ــوراً ومنهج ــتظل ن ــعبنا وذكرى خالدة س ش
ــجاعة  للش ــة  واقعي ــة  ومدرس ــة  والقادم ــارضة  الح
ــياً ومؤملاً  ــاً قاس ــن ودرس ــل الوط ــن أج ــال م واالستبس
ــىل العرش قد  ــن أنه ع ــي الذي ظ ــتعمر الربيطان للمس
ــد  ــن ق ــوب الوط ــتعمار جن ــرتة اس ــة وأن ف ــع خاص ترب
ــربكان طال  ــيا أن ال ــرث متناس ــام وأك ــة ع ــاوزت املائ تج

خموله وزاد ثورانه وهيجانه.
ــس إال  ــبة لي ــذه املناس ــال به ــار إىل أن االحتف وأش
محطة تقدير للنضال املشرتك بني اليمنيني يف مختلف 
ــمال  محافظات الجمهورية، حيث كان املناضلون يف ش
ــية التي أنجحت  ــن أحد األعمدة والركائز األساس الوط

مسرية التحرر وأجربت املستعمر عىل الرحيل.
فيما ألقى املناضل خالد باراس كلمة مناضيل الثورة 
ــة مجلس  ــوىس واصل كلم ــني م ــيخ حس اليمنية والش
ــبة  ــا إىل خصوصية املناس ــارا فيهم ــم القبيل أش التالح
ــدي بريطاني عن  ــر جن ــي رحل فيها آخ ــة الت العظيم
ــن أكتوبر  ــع عرش م ــورة الراب ــن وتحقق لث ــوب اليم جن

النرص الكامل.
ــات  املحافظ يف  ــع  الوض ــة  خصوصي إىل  ــارا  وأش
ــا  وضع ــاره  باعتب ــه  مع ــل  التعام ورضورة  ــة  الجنوبي
ــات الجنوبية  ــث أن غالبية أبناء املحافظ ــا حي حساس

ضد االحتالل ويرفضونه.
ــكل من الزال  ــن التحيات ل ــبة ع وأعربا بهذه املناس
ــورة الرابع عرش من  ــن أبطال وثوار ث ــىل قيد الحياة م ع

أكتوبر ولكل من ساند تلك الثورة بكل الوسائل.
ــا تحقق ويتحقق  ــا عىل الفخر واالعتزاز مل كما أعرب
ــزاة املحتلني يف  ــعب اليمني ضد الغ من انتصارات للش

كل مناطق البالد.
ــة تضافر الجهود وتوحيد  ــد باراس وواصل أهمي وأك
الصفوف وتعزيز اللحمة الداخلية يف مواجهة العدوان.
ــن اللوحات  ــدد م ــىل ع ــي ع ــل الفن ــتمل الحف واش
ــن الفنانني  ــاركة عدد م ــة بمش ــتعراضية والغنائي االس
ــص  ــيقى والرق ــة للموس ــة الوطني ــة إىل الفرق باإلضاف

الشعبي التابعة لوزارة الثقافة.
ــاء مجليس  ــوزراء وأعض ــن ال ــرض الحفل عدد م ح
ــادات  وقي ــؤولني  املس ــن  م ــدد  وع ــورى  والش ــواب  الن
ــخصيات اجتماعية وجمع غفري  ــكرية وأمنية وش عس

من الجمهور.
تصوير/فؤاد الحرازي
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سگرتريو التحرير

ـــوا  ـــرض ــــن ي ـــب الـــيـــمـــنـــي ل ـــع ـــش ــــاء ال ــــن ـــوا الـــســـامـــعـــي: أب ـــرض ــــن ي ـــب الـــيـــمـــنـــي ل ـــع ـــش ــــاء ال ــــن الـــســـامـــعـــي: أب
ــق الــنــصــر ــي ــق ــح ــق الــنــصــرالـــــذل والــــهــــوان وســيــنــاضــلــون حــتــى ت ــي ــق ــح الـــــذل والــــهــــوان وســيــنــاضــلــون حــتــى ت
بن حبتور: مقاومة اليمنيين للمستعمر في المحافظات المحتلة هي عنوان الستماتتهم في الدفاع عن الوطن وتحريرهبن حبتور: مقاومة اليمنيين للمستعمر في المحافظات المحتلة هي عنوان الستماتتهم في الدفاع عن الوطن وتحريره

اللجنة االقتصادية تدين استهداف ميناء الحديدة وتعتبره عرقلة لمساعي األمم المتحدة إلحالل السالماللجنة االقتصادية تدين استهداف ميناء الحديدة وتعتبره عرقلة لمساعي األمم المتحدة إلحالل السالم

حفل خطابي وفني بمناسبة العيد الـ حفل خطابي وفني بمناسبة العيد الـ ٥١٥١ لالستقالل لالستقالل
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ــف  ــا قص ــة العلي ــة االقتصادي ــت اللجن أدان
ــا أدى إىل  ــدة م ــاء الحدي ــدوان ملين ــف الع تحال
ــة  ــة من الحراس ــة ثالث ــة وإصاب ــهاد أربع استش

املدنية للميناء.
ــة األنباء  ــان تلقته وكال ــة يف بي ــت اللجن وقال
ــبأ)" يف الوقت الذي تتزاحم األخبار  اليمنية (س
عىل املحطات اإلخبارية عن قرب عقد املفاوضات 
ــاء ملرافقة الوطني  ــارة املبعوث األممي لصنع وزي
ــويد إال أن التحالف وكعادته كل مرة مع قرب  للس
ــع التفاويض  ــاءات يؤزم الوض ــات أو اللق املفاوض
بترصفاته وممارساته الرعناء، وهذه املرة بقصفه 
ــني العام  ــذي كان مبعوث األم ــدة ال ــاء الحدي ملين
ــة بقاء  ــام وأكد أهمي ــل أي ــدة فيه قب ــم املتح لألم
ــاً لحيويته يف إمداد الغذاء والدواء  امليناء مفتوح

ألكرث من عرشين مليون مواطن".
ــات  املمارس ــذه  ه ــل  مث أن  ــان  البي ــح  وأوض
ــع عدم جدية  ــد بالدليل القاط ــداءات تؤك واالعت
ــالم ويمثل هذا القصف واملبعوث  العدوان يف الس

ــي يف صنعاء تجاهال لدعوات األمم املتحدة  األمم
ومجلس األمن والقوانني الدولية بتحييد األعيان 
ــرتاث التحالف  ــة بعدم اك ــالة واضح املدنية ورس

للسالم .
ــاء  ملين ــه  بقصف ــف  التحال إن   " ــاف  وأض
ــا وذي قبل  ــوم وقبل أيام مصنع نان ــدة الي الحدي
ــآت املدنية  صوامع الغالل يؤكد بالتواتر أن املنش
واالقتصادية هدف دائم وحيوي للتحالف وأن ما 
تطرحه األمم املتحدة من تحييد لألقتصاد يقابله 

التحالف بالتجاهل والعمل العكيس".
ــراراً  ــدة أن تتبنى ق ــم املتح ــىل األم ــال" ع وق
ــها  ــف الحرب األقتصادية التي يمارس ملزماً بوق
ــلع  ــآت وعرقلة تدفق الس التحالف بقصف املنش
ــي ال  ــادي الت ــة ه ــك وحكوم ــات بن ــذا ممارس وك
ــدة يف  ــم املتح ــاعي األم ــع مس ــاً م ــجم كلي تنس
ــدن والبنك  ــات حكومة ع ــالم، بل أن ممارس الس
ــاع أو مفاوضات  ــل أي مس ــس لفش املركزي تؤس
ــة  ــرار حكوم ــا ق ــانية وأخره ــة إنس ــذر بكارث وتن

ــأن فرض مزيد من الرضائب  هادي رقم ( 89) بش
ــواردة إىل املناطق غري  ــلع ال ــىل الس ــارك ع والجم

املحتلة".
ــا املبعوث  ــة العلي ــة االقتصادي ــت اللجن ودع
ــاً وموضوعياً وأن  ــي أن يكون حازماً وصادق األمم
ــة  ــا عرقل ــف وأن يعتربه ــات التحال ــن ترصف يدي

ملساعيه الرامية إىل تحقيق السالم.
ــة  ــت وزارة النقل ، ومؤسس ــا أدان ــن جانبه  م
ــتمرار طريان  ــر اليمنية، اس ــر األحم موانئ البح
ــه  الدولي ــني  القوان ــرق  خ يف  ــدوان  الع ــف  تحال

واإلنسانية التي تجرم استهداف املوانئ .
ــوزارة تلقت وكالة  ــن ال ــح بيان صادر ع وأوض
ــه ان طريان  ــخة من ــبا) نس ــة (س ــاء اليمني األنب
العدوان اقدم اليوم عىل استهداف ميناء الحديدة 
ومرافقه بصاروخ يف القناة املالحية التابعة له نتج 
ــهاد أربعة  ــذه الرضبة ارضار مادية واستش عن ه

اشخاص وجرح ثالثة اخرين .
واشار البيان إىل ان هذا االستهداف املبارش مليناء 

ــم املتحدة ومجلس  ــافر لألم ــدة يعترب تحٍد س الحدي
ــاعي  ــأرسه وتقويضاً للمس ــن واملجتمع الدويل ب األم
السلمية التي يسعى املبعوث الدويل إليها ، ومحاولة 

إلفشال الحوار الذي يعد له يف السويد .
ــدويل واألمم  ــل ، املجتمع ال ــت وزارة النق ودع
ــي الذي  ــل اإلجرام ــذا العم ــة ه ــدة إىل إدان املتح
ــي  ــذي يلب ــة ال ــان املدني ــد األعي ــتهدف أح يس
ــعب  ــدواء لـ%80 من الش ــات الغذاء وال احتياج
ــة مدنية  ــن قبل مؤسس ــم انه يدار م ــي، رغ اليمن
ــه املدنية ، وال تصل  ــكادر مدني ويقدم خدمات وب
امليناء إال السفن املرخصة من قبل األمم املتحدة 

. (unvim) اليونيفم
ــان أن امليناء يمتثل يف عمله لرشوط  وأكد البي
 (isps) ــئ ــالمة املوان ــن وس ــة ألم ــة الدولي املدون
وامليناء مفتوح أمام املنظمات الدولية واإلنسانية 
ــربر  ــاك أي م ــس هن ــدة ولي ــم املتح ــيل األم وممث
ــتهداف امليناء سوى رغبة العدوان يف إفشال  الس

الحوار وايقاف املساعي نحو الحلول السلمية .
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الوفد الوطني

ــلطنة عمان  ــكر س ــلطنة عمان قائال نش ــن رئيس الوفد الوطني جهود س وثم
ــن مآس  ــه م ــون ل ــا يتعرض ــني يف م ــب كل اليمني ــا إىل جان ــعبا لوقوفه ــادة وش قي

واستعدادها استقبال الجرحى وإجراء العالج الالزم لهم.
ــادرت مطار  ــا 50 جريحا غ ــىل متنه ــة بالجرحى وع ــرة الخاص ــت الطائ وكان

صنعاء الدويل مساء أمس إىل العاصمة العمانية مسقط لتلقي العالج الالزم.
ــية ممثلة  ــادة السياس ــكرهم للقي ــن ش ــم ع ــدى مغادرته ــى ل ــرب الجرح وأع
ــا من أجل  ــم التي بذلوه ــاذ لجهوده ــة اإلنق ــيايس األعىل وحكوم ــس الس باملجل

تسهيل سفرهم لتلقي العالج.
وأشاروا إىل أنهم تلقوا الرعاية الصحية واالهتمام بمستشفيات العاصمة رغم 
شحة اإلمكانيات يف املعدات واملستلزمات الطبية وانعدام األدوية الرضورية جراء 

ما يعانوه من إصابات بالغة.
ــن إصابات  ــني يعانون م ــى أن املصاب ــون للجرح ــاء املرافق ــا أوضح األطب فيم
ــاقني وشظايا  ــور كبرية يف الذراعات واألطراف والس مختلفة وبالغة يف العيون وكس
ــتلزمات الطبية يف املعدات  ــحة األدوية واملس ــام بعضهم.. الفتني إىل أن ش يف أجس

واألجهزة حالت دون استكمال معالجة الجرحى وتحسن حاالتهم.
ــكان الدكتور  ــم بمطار صنعاء الدويل وزير الصحة العامة والس وكان يف وداعه

طه املتوكل ومدير عام مطار صنعاء الدويل خالد الشايف.
ــخة  ــكان يف بيان لها تلقت "الثورة" نس فيما اعلنت وزارة الصحة العامة والس
ــون جريحا من  ــاء وعليها خمس ــار صنع ــة انطلقت من مط ــرة مدني ــه ان طائ من

جرحى الجيش واللجان الشعبية مع مرافقيهم لتلقي العالج يف الخارج.
ــيد  ــوزارة ان هذه أهم الرشوط التي وضعتها قيادة الثورة ممثلة بالس وقالت ال
ــادة الرئيس مهدي  ــيايس األعىل بقي ــن الحوثي واملجلس الس ــك بدر الدي عبداملل
ــالم لينخرط  ــتاذ محمد عبدالس ــة االس ــرب الوفد املفاوض برئاس ــاط وذلك ع املش

اليمن وأحرار اليمن يف أي مفاوضات تسعى إليها األمم املتحدة إلقامتها.
ــاس عمل انساني وال يتطلب ان يكون ضمن   وأكدت ان هذا األمر يعترب يف األس
ــماح لجرحى الحرب  رشوط او مفاوضات وتنص عليه كل االتفاقيات الدولية بالس
ــتهداف مركباتهم  ــتهدافهم واس ــل برا وبحرا وجوا لتلقي العالج ويجرم اس بالتنق

التي ينتقلون فيها.
ــه يف القتل  ــعودية وتوحش ــكا والس ــادة أمري ــدوان بقي ــت الع ــت « تعن واضاف
ــار صنعاء امام  ــم املتحدة أغلق مط ــة األم ــار والذي قابله ضعف وهشاش والحص
ــويف كثري منهم  ــى املدنيني ضحايا العدوان ت ــى الجبهات وجرح ــن جرح اآلالف م
ــم اغالق املطار  ــن لهم ان يتعافوا لو لم يت ــات دائمة املئات كان يمك ــب بإعاق وأصي

من قبل العدوان.
ــا لقيادة  ــكرها وتقديره ــمى ش ــكان عن أس ــربت  وزارة الصحة العامة والس وع
ــي ومعاناته  ــان اليمن ــذي طاملا وضع اإلنس ــك الحوثي وال ــيد عبداملل ــورة الس الث
ــا وتوجيهات يصدرها ويف مقدمة  ــه يف كل خطوة يخطوها وكلمة يلقيه أوىل اوليات
ــعبية والذي تتضاعف معاناتهم  ــك جرحى الجبهات من الجيش واللجان الش ذل
ــك بها عرب الوفد املفاوض ، كما  ــدية جراء الحصار فكانت أول رشوط يتمس الجس
ــاط  ــتاذ  مهدي املش ــيايس األعىل بقيادة الرئيس األس ــت جهود املجلس الس ثمن
ــت كل هذه  ــم والتي تكلل ــم واهتماماته ــة أوىل اولياته ــذه الرشيح ــوا ه ــن أول والذي

ــذ أن أغلقه تحالف العدوان يف  ــة للجرحى من مطار صنعاء من ــود بأول رحل الجه
الثامن من أغسطس 2016م.

واكد البيان ان هذا بحد ذاته يعترب إنجازاً كبرياً يف ظل تكالب العالم عىل اليمن 
وموت الضمري العاملي وتقاعس املجتمع الدويل أمام ما يعانيه اليمنيون منذ حوايل 

أربعة اعوام عدوان وحصار.
ــني  وقالت «أن وزارة الصحة وهي تبارك هذا اإلنجاز والذي تكلل بإيفاد خمس
ــم لتلقي العالج يف  ــني مرافقا له ــعبية مع خمس ــا من الجيش واللجان الش جريح
الخارج فهي ايضا تنوه للعالم وعىل رأسها األمم املتحدة بأن هناك عرشات اآلالف 
ــارج لتلقي العالج  ــفر للخ ــن جرحى الجبهات وجرحى املدنيني يحتاجون للس م
ــم فك الحصار الكيل  ــل اليمن وأنه من الواجب عليه ــب الذي ال يتوفر داخ املناس
ــي حياته الطبيعية  ــعب اليمن ــة عىل مطار صنعاء ليمارس الش ــىل اليمن خاص ع

املرشوعة التي دمرها تحالف العدوان األمريكي السعودي.
إبرام اتفاق لتبادل

بعد توقيع ممثل تحالف العدوان يف الرياض عىل االتفاقية التي شملت إطالق 
ــع األرسى واملعتقلني واملختطفني واملوضوعني تحت اإلقامة الجربية لدى كل  جمي
األطراف  ، مشريا إىل أن تحالف العدوان التزم نيابة عنه وعن مرتزقته بعدم إخفاء 

أي شخص تم اعتقاله أو أرسه عىل خلفيات تتعلق بالحرب.
ــص عىل التزام  ــىض إىل أن االتفاق ن ــورة"  لفت املرت ــه لـ"الث ــرض حديث ويف مع
ــني واملوضوعني  ــألرسى واملعتقلني واملختطف ــامل ل ــراف عىل تبادل كامل وش األط
ــواء كانوا يف اليمن أو  ــواء كانوا يمنيني او غري يمنيني وس تحت اإلقامة الجربية س

لدى دول تحالف العدوان.
ــذ وفق آلية  ــع تضمن بنود التنفي ــىض إن االتفاق  املوق ــذ قال املرت ــن التنفي وع
ــريا إىل أن ممثل تحالف  تنفيذية مزمنة تضمنها االتفاق ووقع عليها الطرفان ، مش
ــة الوطنية يف منتصف  ــبوعني بعد توقيع اللجن ــدوان  وبعد مماطلة قرابة األس الع
ــا بنود التنفيذ ومراحله  ، وأن  ــرب الفائت وافق عىل كل بنود االتفاقية بما فيه نوفم

اللجنة تسلمت نسخة بينما سلمت النسخة األخرى للطرف األخر.
ــويد حسب تأكيدات رئيس اللجنة  ومن املقرر أن تبدأ إجراءات التنفيذ يف الس
ــنذهب  ــنبدأ بإجراءات التنفيذ وغدا س الوطنية لألرسى والذي قال لـ"الثورة" "س
إىل السويد الستكمال إجراءات التنفيذ ، حيث نأمل أن تميض األمور وفق ما اتفق 
ــت من قبل تحالف العدوان يف  ــة وعدم عرقلة أو تعن عليه ، وأن تكون هناك سالس

تنفيذ االتفاق"
وأشار إىل أن التنفيذ يمر بعدة مراحل مزمنة تبدأ بتبادل الكشوفات واملعلومات 
ــع األرسى واملعتقلني واملخفيني لدى كل  ــث والتحري والتحقق من جمي ، ثم البح
ــتها واملالحظات  ــريا إىل أن عملية تبادل اإلفادات تحتاج لوقت ملناقش ــرف ، مش ط

عليها ، تليها مرحلة التنفيذ وإجراء عملية التبادل الكاملة والشاملة.
ــة األمم  ــم بضمانة ورعاي ــىض إن االتفاق ت ــال املرت ــة ق ــات الضامن ــن الجه وع

املتحدة وأن تنفيذه خطوة من خطوات بناء الثقة التي تسبق املفاوضات.
مجلس النواب

وأشادت الهيئة بالنجاحات واالنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واألمن 

واللجان الشعبية ومعهم جماهري الشعب .
ــددت هيئة رئاسة مجلس النواب عىل أهمية ثبات وتماسك  ويف ذات الوقت ش
ــىل درب تحقيق  ــات ع ــن النجاح ــد م ــق املزي ــبيل تحقي ــة يف س ــة الداخلي الجبه

االنتصار الكامل واملؤزر .
ــد بالدنا املفاوض ببذل أقىص الجهود  ــة مجلس النواب بوف وأهابت هيئة رئاس
ــاورات املزمع انعقادها يف مملكة السويد خالل الشهر  الوطنية لنجاح أعمال املش
ــدة إىل بالدنا الرامية  ــام لألمم املتح ــم جهود مبعوث األمني الع ــايل، مؤكدة دع الح

لتحقيق السالم الدائم واملرشف .
ــاد يف تحقيق األهداف  ــد بالدنا الوطني بأداء دوره املعت ــا أهابت الهيئة بوف كم

املرجوة ، بما يعكس تطلعات جماهري شعبنا اليمني .
ــة املجلس محرض اجتماعها السابق ووافقت  ــتعرضت هيئة رئاس هذا وقد اس

عليه .
حرض االجتماع عضو مجلس النواب القائم بأعمال أمني عام املجلس / أحمد 

أحمد النويرة .
تشكيل لجنة

ــة يف بعض الدول  ــارب مماثلة ألعمال الهيئة الوطني ــتعرض االجتماع تج واس
ــة وتمكينها من أداء  ــهم يف نجاح الهيئ ــتفادة منها بما يس ــة وإمكانية االس العربي
واجبها يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد حاليا جراء العدوان والحصار.
ــه الفرصة لتنفيذ  ــكادر الوطني وإعطائ ــون رضورة تأهيل ال ــا أكد املجتمع كم
ــالمة  ــتمرارية ونجاح وس مهام التوعية الوطنية ملا لذلك من أثر كبري يف ضمان اس
ــاالت وخاصة طلبة  ــف املج ــراد املجتمع يف مختل ــتهدف أف ــة توعية تس أي حمل

املدارس.
ــتفادة  ــة املنح املقدمة للجمهورية اليمنية ومدى االس وأوىص االجتماع بدراس
ــي رصدت لها قبل التوقيع والقبول  ــا وإمكانية إنجاحها لتحقيق األهداف الت منه
ــهم يف تخفيف  ــكل املطلوب ويس ــا لضمان تلبيتها الحتياجات املواطنني بالش به

معاناتهم جراء العدوان.
ــات الدولية  ــز التعاون مع املنظم ــبل الكفيلة بتعزي ــاع إىل الس ــرق االجتم وتط
ــال تلك  ــل نجاح أعم ــرتكة تكف ــا آللية عمل مش ــه وفق ــن وتنظيم ــة يف اليم العامل
ــة التي تضمن  ــة والقانوني ــراءات األمني ــا يف إطار اإلج ــهل مهامه ــات وتس املنظم

سالمة وحماية املنظمة وكافة منتسبيه.
قتلى وجرحى

ــعبية أمس عملية هجومية عىل  ويف جبهات الداخل نفذ الجيش واللجان الش
مواقع ملرتزقة العدوان السعودي يف مديرية املصلوب بالجوف.

ــدوان بهجوم عىل  ــن مرتزقة الع ــرصع وإصابة عدد م ــكري م وأكد مصدر عس
مواقعهم يف منطقة الغرفة بمديرية املصلوب.

ــدوان  ــة الع ــع ملرتزق ــس مواق ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــم أبط وهاج
السعودي يف وادي نملة وجبل فاطم بأطراف حريب نهم غرب مأرب.

ــة العدوان خالل العملية  ــكري مرصع وإصابة عدد من مرتزق وأكد مصدر عس
الهجومية النوعية عىل مواقعهم بأطراف حريب نهم.

القضاء األعلى) يقر
ــتئنافية  ــعب االس ــق املجلس عىل نقل بعض القضاة للعمل يف بعض الش وواف

واملحاكم االبتدائية للحاجة وسد الشواغر.
ــأن مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية  ــتعرض املجلس الدراسة املعدة بش كما اس
ــيايس األعىل من أحد  ــس املجلس الس ــر املرفوع لرئي ــب إعادة النظ ــة بطل املتعلق
املتظلمني وفقا لنص املادة 293 من قانون املرافعات النافذ، وبعد مناقشة املوضوع 
ــر يف األحكام  ــه إعادة النظ ــأ أرض بالعدالة يلزم مع ــود خط ــر املجلس عدم وج أق

القضائية الصادرة يف قضية املتظلم.
ــادة النظر إىل  ــر متعلق بإع ــس البت يف طلب آخ ــأ املجل ــياق أرج ويف ذات الس
ــة القادمة ملزيد من الدراسة للموضوع وإعداد خالصة لإلجراءات املتخذة  الجلس

يف القضية وفقا للقانون .
ــض القضاة  ــات املقدمة من بع ــات والطلب ــن التظلم ــس عددا م ــش املجل وناق

واتخذ بشأنها القرارات املناسبة.
ــابق وأقره بعد  ــه إىل محرضه الس ــة اجتماع ــتمع يف بداي ــد اس ــس ق وكان املجل

إجراء بعض التعديالت عليه.
لوكوك: اليمن

ــزاع يف محافظة  ــن الن ــخص م ــرث من 500 ألف ش ــهر يونيو أك ــّر منذ ش ــد ف وق
الحديدة.

ــانية، أن الرصاع وخاصة  ــؤون اإلنس وأكد وكيل األمني العام لألمم املتحدة للش
ــوء  ــتويات الجوع وس ــرية يف مس ــادات كب ــرية أدى إىل زي ــة األخ ــة االقتصادي األزم

التغذية الشديدين.
ــتمعت إىل روايات مؤملة مفادها أن  وقال" قابلت أطفال يعانون من الهزال واس
ــبب عدم استطاعة أرسهم الحصول  األطفال تنتكس حالتهم مرة تلو األخرى بس

عىل الطعام أو الرعاية الطبية املالئمة".
ــيما يف مرافق البنية التحتية  وجدد لوكوك دعوته إىل وقف األعمال القتالية س

وحولها كونها مرافق بالغة األهمية لعمليات اإلغاثة والواردات التجارية.
ــن األغذية  ــة اإلمدادات م ــانية وحماي ــاعدات اإلنس ــهيل املس ــث عىل تس وح
ــذل كل الجهود  ــات املعنية بب ــا بتأكيد الجه ــرى.. منوه ــية األخ ــلع األساس والس

للتمكني من القيام بعمليات االغاثة الفعالة.
ــاه النظيفة أو  ــذاء أو املي ــف الغ ــل تكالي ــتطيع تحم ــت إىل أن األرس ال تس ولف
ــة الطبية.. وقال" من  ــن أن تحصل فيها عىل الرعاي ــى االنتقال إىل عيادة يمك حت
ــتقرار االقتصادي، وتحفيز  ــرضوري علينا اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق االس ال

مصادر الدخل وضمان انخفاض أسعار السلع األساسية".
وبني أن الظروف املتدهورة يف اليمن تؤكد رضورة توفري املزيد من املوارد لجهود 
ــانية يف العالم،  ــهد أكرب عملية إنس ــة يف العام املقبل.. الفتا إىل أن اليمن يش اإلغاث

وستكون يف عام 2019م أكرب من ذلك بكثري.
واختتم لوكوك البيان بالقول " هذه الحرب يجب أن تنتهي، يستحق اليمنيون 

مستقبال أكرث إرشاقا".


