
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــة الجيش  ــع ملرتزق ــف واس ــار زح * انكس
ــعودي عىل مواقع املجاهدين رشق جبل  الس

جحفان 
• مرصع وإصابة عدد من املرتزقة بعبوات 
ــل  ــلل يف جب ــم التس ــاء محاولته ــفة أثن ناس

التويلق
نجران:

ــادة وافراد من  ــني تحمالن ق ــري آليت • تدم
ــة  املرتزقة بكمني محكم نفذته وحدة الهندس

يف أضيق بـالبقع
عسري:

• مدفعية الجيش واللجان تدك تجمعات 
ــذ علب  ــة منف ــازه وقبال ــرب مج ــة غ للمرتزق

وقنص 3 من املرتزقة غرب مجازه

الجمعة 30 / 11 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــدة املدفعية  ــري ووح ــو املس ــالح الج • س
ــرتكة استهدفت تجمعات  ينفذان عملية مش

للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي 
ــة  للمرتزق  50 ــار  عي ــاش  رش ــاب  اعط  •

بقذيفة مدفعية جنوب الدريهمي
ــات املرتزقة يف منطقة  ــتهداف تجمع • اس
ــف  ــي بقذائ ــا يف الدريهم ــة وجنوبه الجريب

املدفعية
ــكرية للمرتزقة نوع  ــة عس ــراق جراف • إح

دراغون بصاروخ موجه رشق الدريهمي
ــة بعبوات  ــني للغزاة واملرتزق ــري آليت • تدم

ناسفة يف التحيتا
ــم  ــة وتحصيناته ــة للمرتزق ــري رقاب • تدم

قبالة مثلث الفازة بقصف مدفعي
الجوف:

• تدمري آليتني عسكريتني بعبوات ناسفة 
ــعف ومرصع وإصابة  يف صربين بـخب والش

من عليهما
البيضاء:

ــة للمرتزقة يف  ــة تدمر آلي • وحدة الهندس
جبهة قانية ومرصع وإصابة من عىل متنها

الضالع:
ــامة صدام  ــالزم /أس ــزق امل ــرصع املرت • م
ــش واللجان  ــريان الجي ــي بن ــده الجماع عب

الشعبية يف جبهة مريس
حرض:

ــات  تجمع ــتهدف  اس ــي  مدفع ــف  قص  •
ــقوط  ــم بحرض وس ــث عاه ــة يف مثل للمرتزق

قتىل وجرحى يف صفوفهم
حريان:

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي • مدفعي
ــرب حريان  ــات للمرتزقة غ ــتهدف تجمع تس
ــة إصابات  ــف املدفعية محقق بعدد من قذائ

مبارشة
ــتهداف  • اعطاب آليتني للمنافقني إثر اس
ــة من كان  ــريان ومرصع وإصاب ــي يف ح مدفع

عىل متنهن
ــة للمرتزقة  ــكرية تابع ــة عس ــري آلي • تدم
ــرصع وإصابة  ــفة غرب حريان وم بعبوة ناس

كل من كان عىل متنيهما

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــاء  نس ــم  بينه ــى  جرح و7  ــهداء  ش  3  •
ــازل املواطنني  ــف عىل من ــال إثر القص وأطف
جوار مستشفى دار السالم بمديرية الحوك

ــهاد اثنني وجرح 4 بينهم امرأتان  • استش
ــتهداف طائرات بال طيار ألربعة  وطفل يف اس

منازل يف حي 24 بمديرية امليناء
ــزاة واملرتزقة  ــهاد طفل بنريان الغ • استش

يف منطقة السويق بمديرية التحيتا
ــتهدفون مصنع نانا  • الغزاة واملرتزقة يس
لآليسكريم يف منطقة كيلو16 ونشوب حريق 
هائل يف املكان وإصابة احد العاملني بجروح 

بليغة
• أكرث من 25 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة 
ــكات املواطنني  ــزارع وممتل ــىل م ــة ع واملرتزق

جنوب مديرية التحيتا
• 9 غارات عىل منطقة الجبلية وغارة عىل 

مديرية التحيتا
• غارة عىل منطقة 7يوليو السكنية

صعدة:
ــف  بقص ــوايش  امل ــن  م ــدد  ع ــوق  نف  •
ــىل مناطق  ــعودي ع ــي س ــي ومدفع صاروخ

متفرقة من مديرية منبه الحدودية
ــراء  ج ــني  املواطن ــكات  ممتل يف  أرضار   •
قصف صاوخي ومدفعي مكثف عىل مديرية 

رازح الحدودية
ــة الجعملة بمديرية  ــان عىل منطق • غارت

مجز
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
يف  ــني  املواطن ــزارع  وم ــازل  من ــتهدف  اس

مديريتي باقم والظاهر
حجة:

• 6 غارات عىل مديريتي حرض وميدي
البيضاء:

• غارتان عىل قانية
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

محافظ عدن لـ"الثورة":محافظ عدن لـ"الثورة":

الثورة / مصطفى املنترص
اكد محافظ عدن طارق مصطفى سالم ان ما 
يواجهه وطننا اليوم من احتالل غاصب وفاضح 
ــة يفرض علينا  ــات الجنوبية املحتل يف املحافظ
ــن قضايا  ــا دون ذلك م ــر عم ــاً رصف النظ حتم
ــة والرتكيز عىل واقع ما يمر به الوطن من  جانبي
ــر وتحديات  ــن مخاط ــا يحيط به م ــداث وم أح
ــم واالحتالل  ــعودي الغاش ــا العدوان الس ابرزه

الغاصب للمحافظات الجنوبية والرشقية .
وقال يف ترصيح خاص لـ"الثورة" إن ما يحُزّ 
يف النفِس أن نحتفَل اليوَم بالذكرى الـ 51 لعيد 
ــزء من  ــرب املجيد، وج ــن نوفم ـــ 30 م ــالء ال الج
وطِننا الحبيِب يدنُسه وكالُء االستعماِر القديم، 

ــهم لخدمِة  ــدوا أنفَس ــن جن ــراب الذي ــن األع م
ــِة  اإلمربيالي ــاِع  وأطم ــدواِن،  الع دوِل  ــداِف  أه
ــعى لتحويِل  ــي تس ــة، الت ــماليِة الحديث الرأس
ــة  ــة خلفي ــوىض وبواب ــتنقع للف ــا إىل مس بالدن
ــني بتاريخ ونضاالت  ــة غري آبه ململكتهم الهالك
ــن رفضوا كل هذه  ــا واجدادنا األبطال الذي آبائن
ــتعمارية منذ 50 عاما  ــكال اإلجرامية االس األش

وسيلفظهم اليمنيون اليوم اىل دون رجعة .
ــانا عٌيصّ عىل  واضاف: إن اليمن أرضا وإنس
ــطر  ــة والطغاة واملحتلني والغزاة، وقد س الظلم
ــهرية أن اليمن مقربة  ــك يف كتبه الش ــخ ذل التاري
ــد الوجوِد  ــخ يرددها أب ــيظل التاري ــزاة، وس الغ
اليمني، عىل مسامع كل طامٍع وغاٍز، ومجازٍف، 
ــد  ــوٍر، حتى يدرك كل معتد أنه مهما حش ومته

ــن مصِري  ــن يختلَف ع ــريَه ل ــإن مص ــب ، ف وتكال
ــابقيه من الغزاِة واملحتلني، وسريحل ويرحل  س
ــه بيع  ــَوّلوا ل ــه الذين س ــالؤه ومرتزقت ــه عم مع
الوطن، وساعدوه لتدنيس تراِب الوطِن الذي ال 

يقبل تدنيَس أِيّ غاٍز ومرتزٍق وعميل.
ــالم إىل أن الـ30 من نوفمرب لم يكن  ــار س واش
ــل يف الذات  ــري متأص ــل هو تعب ــرا، ب ــا عاب حدث
ــا للقهر..  ــة ورفضه ــقها للحري ــة يف عش اليمني
ــتظل جذوة طلب الحرية متقدة  مهما طال  وس
ــد لليل ان  ــاول عهده فالب ــتبداد وتط ــل االس لي
ــد ان ينكرس والبد لليمنيني ان   ينجيل والبد للقي
ــتعيدوا ما نهبه  ــقوا عبري الحرية ويس يستنش

املحتل ويستكملوا مشوار الحرية والبناء .
ــوم ال يقل اجراماً  ــالم : إن املحتل الي وقال س

ــتطاع ان  ــس بل انه اس ــن محتل األم ــاً ع وقبح
ــية ..األمر الذي  يتجاوزه ويفوقه إجراماً ووحش
ــتوى  ــد مس ــون عن ــا ان نك ــا جميع ــب من يتطل
ــان بعدالة  ــن اإليم ــال م ــدر ع ــدث وعىل ق الح
ــه املحتل  ــتعادة ما نهب ــا يف اس ــا وحقن قضيتن
ــق ابنائنا وبناتنا  ــبته عىل ما اقرتفه بح ومحاس
ــيطر  ــن املحافظات التي يس ــدن وغريها م يف ع
ــا مختلف اصناف  ــارس بحق ابنائه عليها ويم
ــهد  ــية والعذاب ..بصورة لم يش الجرم والوحش
ــخ إال تلك التي  ــىل مدى التاري ــا مثيل قط ع له
مارسها األمريكيون خالل احتاللهم للعراق وهو 
ــكان هم من  ــع حقيقة ان األمري ــا يؤكد للجمي م
ــن وينفذون مختلف  ــرون العدوان عىل اليم يدي

املهام والجرائم ضد أبناء شعبنا اليمني .

شعلة الحرية ستظل متقدة في صدور اليمنيين مهما طال أمد االستعمارشعلة الحرية ستظل متقدة في صدور اليمنيين مهما طال أمد االستعمار

تفقد وكيل محافظة تعز محمد هزاع الحسيني ولجنة 
ــات غاز  ــل يف محط ــري العم ــس س ــة ام ــة التمويني الرقاب
ــز ومحطة مفرق  ــتني ومحطة تع ــع الصناعي بالس املجم

رشعب.
ــاب  أصح ــزام  والت ــاج  االنت ــتوى  مس ــىل  ع ــوا  واطلع
ــاز املنزيل  ــادة الغ ــع م ــددة لبي ــعار املح ــات باألس املحط
ــإرشاف املجالس املحلية باملديريات  مبارشة للمواطنني ب

وعقال الحارات.
ــة لنيابة  ــالت تجاري ــة مح ــة ثالث ــوم إحال ــم الي ــا ت كم

التموين بمفرق ماوية ملخالفتها للتسعرية املعلنة.
ــتمرة  ــيني أن اللجان امليدانية مس ــد الوكيل الحس وأك
ــة  ــال التجاري ــواق واملح ــىل األس ــة ع ــا الرقابي يف أعماله

واملنشآت وضبط املخالفات.

استمرار الرقابة على محطات استمرار الرقابة على محطات 
الغاز والمحال التجارية بتعزالغاز والمحال التجارية بتعز

صنعاء - سبأ :
ــكان الدكتور طه املتوكل  هنأ وزير الصحة العامة والس
ــعب  ــيايس األعىل والش ــورة ورئيس املجلس الس ــد الث قائ

اليمني بالعيد الـ 51 لالستقالل 30 نوفمرب.
وأكد الدكتور املتوكل أهمية االستفادة من هذه املناسبة 
ــدروس والعرب التي يجب  ــة كونها محطة مليئة بال الوطني
ــازي  ــة الغ ــي يف مواجه ــعب اليمن ــا الش ــتمد منه أن يس

وإفشال مخططاته. 
ــن "..  ــازي يف أرض الوط ــل الغ ــكان للمحت ــال " ال م وق
ــة  ــوى الهيمن ــه ق ــي يف وج ــعب اليمن ــود الش ــا صم مثمن
ــها أمريكا التي تسعى عرب  ــتكبار العاملي وعىل رأس واالس
ــعودية واألمارات باملنطقة إلعادة اليمن تحت  أدواتها الس

الوصاية الخارجية.
ولفت وزير الصحة إىل دالالت العيد الـ 30 من نوفمرب يف 

ــماال وجنوبا والوقوف صفا  تعزيز تالحم أبناء الشعب ش
ــدا أهمية تعزيز  ــتعمار الربيطاني..مؤك ــدا لطرد االس واح
ــال مخططاته التي  ــدوان وإفش ــة الع ــود يف مواجه الصم

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــالل عقالن،  ــة املدنية ط ــر الخدم ــه  هنأ وزي ــن جانب م
ــدر الدين الحوثي والقيادة  ــيد عبدامللك ب قائد الثورة الس
السياسية ممثلة برئيس املجلس السيايس األعىل وأبطال 
ــعبية املرابطني يف  ــان الش ــلحة واألمن واللج ــوات املس الق
الجبهات بالعيد الـ51 لالستقالل املجيد الـ30 من نوفمرب.
ــبة الخالدة  وأوضح وزير الخدمة املدنية أن هذه املناس
ــماال وجنوبا تؤكد رفض أبناء  ــعب اليمني ش يف ذاكرة الش

اليمن للهيمنة واالستعمار والوصاية.
ــوًال  ــكلت تح ــة ش ــة النضالي ــذه املحط ــار إىل أن ه وأش
ــال الصرب واملقاومة  ــتلهم منها األجي ــاً ووطنياً تس تاريخي

ورفض الخنوع والذل, والنضال ملواجهة الغزاة الجدد.
ــني اليمنيني  ــهداء واملناضل ــد الوزير عقالن أن الش وأك
ــتعمار  ــة االس ــة يف مقارع ــم البطولي ــطروا أروع املالح س
ــربوه عىل الرحيل يف  ــي يف جنوب اليمن حتى أج الربيطان

الـ٣٠من نوفمرب عام ١٩٦٧م.
ــن واللجان  ــش واألم ــال الجي ــطره أبط ــاد بما يس وأش
ــزاة الجدد ومرتزقتهم  ــعبية من مالحم يف مواجهة الغ الش

يف جميع الجبهات.
ــة وكل  ــاز اإلداري للدول ــىل أن الجه ــد ع ــدد التأكي وج
منتسبيه سيظلون أوفياء للشهداء والجرحى واملناضلني 
ــون باملرصاد  ــي والجامع ويقف ــل ومرشوعهم الوطن األوائ
ــك  ــاول النيل من تماس ــي تح ــرات الت ــة كل املؤام ملواجه

مؤسسات الدولة والجبهة الداخلية.

وزيرا الصحة والخدمة المدنية يهنئان القيادة السياسية وزيرا الصحة والخدمة المدنية يهنئان القيادة السياسية 
بالعيد الـ بالعيد الـ ٥١٥١ لالستقالل  لالستقالل ٣٠٣٠ نوفمبر نوفمبر

ذمار/سبأ
ــة وكيل  ــار برئاس ــش اجتماع بذم ناق
ــدي، أمَس،  ــيل العم ــة عباس ع املحافظ
ــة  املجتمعي ــاركة  املش ــيع  توس ــات  آلي
ــاندة اللجان الرسمية يف الرقابة عىل  ملس
ــة وضبط  ــواد الغذائي ــلع وامل ــعار الس أس

املتالعبني .
ــدراء  ــذي ضم م ــاع ال ــالل االجتم وخ
ــدي  ــل العم ــد الوكي ــة أك ــب املعني املكات
ــاندة  ــة يف مس ــة املجتمعي ــة الرقاب أهمي
ــعار  ــان الرقابية لضبط األس جهود اللج
لدى تجار التجزئة عىل مستوى مختلف 
ــارات  والح ــاء  واألحي ــزل  والع ــرى  الق
ــة  ــني للنياب ــة املتالعب ــة وإحال باملحافظ

العامة .
ــب  مكت ــع  وض رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــة لعمل اللجان  ــة لخطة متكامل الصناع
ــعار  باألس ــة  قائم ــد  وتحدي ــة  املجتمعي
ــار التجزئة  ــدة وتعميمها عىل تج الجدي
ــعار  ــب باألس التالع ــدم  ــن ع ــا يضم بم
ــعر رصف العمالت  خصوصا مع هبوط س

االجنبية.
ــان  اللج إرساع  ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــال  ــاركة عق ــة بمش ــة واملجتمعي الرقابي
ــخصيات  الحارات والتالحم القبيل والش
ــات املجتمع املدني  ــة ومنظم االجتماعي
ــواق لتفعيل  ــي إىل األس ــزول امليدان بالن

الرقابة عىل األسعار.
ــيق بني مكتب  ــار إىل أهمية التنس وأش
ــزة  ــة واألجه ــة التجاري ــة والغرف الصناع
ــة يف  ــس املحلي ــة واملجال ــة والنياب األمني
ــىل الوضع التمويني  اإلرشاف والرقابة ع

وتوفر املواد الغذائية واستقرار األسعار .
ــة  الصناع ــب  مكت ــر  مدي ــدم  ق ــا  فيم
والتجارة ناجي العزي رشحا عن الوضع 
ــان الرقابية عىل  ــي وجهود اللج التموين
ــني  ــط املتالعب ــعار وضب ــواق واألس األس
ــة واألجهزة  ــع الجهات املعني بالتعاون م

األمنية .

ــر مديرية مدينة  ــرض االجتماع مدي ح
ــب مدير أمن  ــيقل ونائ ــد الس ــار محم ذم
ــويس  ــد الق ــد عبداملجي ــة العمي املحافظ
ــوع  ــد األك ــة محم ــر الصناع ــب مدي ونائ

وعدد من املسؤولني.
ــح وكيل محافظة  ــن جانب آخر افتت م
ذمار عباس عيل العمدي، أمس، املعرض 
ــة  والكوريش ــز  التطري ــون  لفن ــي  الثان
ــذي  وال ــة  اليدوي ــغال  واألش ــو  والرتيك
تنظمه مؤسسة رفعة للتطوير املجتمعي 

والبرشي ملدة أسبوع يف املركز الثقايف .
ــد الوكيل العمدي  ــالل االفتتاح أك وخ
ــن  م ــة  املحلي ــات  املنتج ــذه  ه ــة  اهمي
ــال التطريز يف  ــغوالت اليدوية وأعم املش
توفري مصادر دخل إضافية لألرس خاصة 
ــي تمر بها  ــروف الصعبة الت ــل الظ يف ظ

البالد.
ــم  ودع ــز  تعزي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــرأة  امل دور  ــني  وتمك ــة  اليدوي ــات  املنتج
ــايس  أس ــك  رشي ــا  باعتباره ــا  اقتصادي
ــي الحياة  ــل يف كافة مناح ــا الرج الخيه

التنموية واالقتصادية .
ــن أزياء  ــرض م ــا ضمه املع ــاد بم وأش
ومشغوالت متنوعة قادرة عىل املنافسة ..
ــتعداد السلطة املحلية دعم  مؤكدا اس
ــاريع االقتصادية الصغرية وفقا  هذه املش

لإلمكانيات املتاحة .
من جانبه اوضح رئيس مؤسسة رفعة 
ــور عبدامللك  ــي الدكت ــر املجتمع للتطوي
ــة القامة املعرض  عمران أن تبني املؤسس
ــني  ــة لتمك ــج املؤسس ــن برام ــي ضم يأت
ــات  ــجيع الصناع ــا وتش ــرأة اقتصادي امل

واملنتجات املحلية.
وأشار إىل أن الهدف من املعرض الذي 
ــو تحفيز املرأة عىل  ــاء بجهود ذاتية ه ج
ــدر  ــىل األرسة مص ــدر ع ــا ي ــاج و بم االنت
ــاركات يف  دخل دائم.. داعياً إىل دعم املش

املعرض .

افتتاح معرض للمشغوالت اليدويةافتتاح معرض للمشغوالت اليدوية

ــة  ــيع الرقاب ــات توس ــة آلي ــة مناقش ــيع الرقاب ــات توس ــة آلي مناقش
ــعار بذمار ــى األس ــة عل ــعار بذمارالمجتمعي ــى األس ــة عل المجتمعي صعدة / سبأ

ــدة محمد جابر  ــظ محافظة صع ــن محاف دش
ــاب،  ــوان العط ــة نش ــل وزارة الصح ــوض ووكي ع
ــفى الجمهوري حملة التصحني  أمس، يف مستش
ــال بمحافظة  ــلل األطف ــرض الحصبة وش ضد م

صعدة.
ــوض عىل  ــظ ع ــد املحاف ــني أك ــالل التدش وخ
أهمية حملة التحصني ضد مرض الحصبة وشلل 
ــرياً إىل أن  ــال حرصاً عىل صحة أوالدنا مش األطف

أوالدنا مسؤوليتنا وعلينا االهتمام بصحتهم.
ولفت إىل أن كثرياً من األمراض واألوبئة انترشت 
ــعودي  ــة بفعل العدوان األمريكي الس يف املحافظ
ــاء  رشف كل  ــاً  داعي ــم،  الظال ــار  والحص ــم  الغاش
ــا  ــة إلنجاحه ــع الحمل ــل م ــة إىل التفاع املحافظ

واالستفادة منها.
كما أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط 
ــوان العطاب أنه سيرتافق مع تدشني  الدكتور نش
ــفى  ــة التحصني فتح مخيم طبي يف مستش حمل
ــن املخيمات يف أكرث  ــلة م الجمهوري ضمن سلس
ــيحمي بإذن  من محافظة، مؤكداً أن التحصني س

الله أطفالنا من هذه األمراض واألوبئة.
ــن جانبه أكد الدكتور محمد ابراهيم جحاف  م
ــة التكاملية للطفل بوزارة الصحة أن  مدير الرعاي
أمراض الحصبة وشلل األطفال أمراض قاتلة وال 
عالج لها إال بالتحصني منها عرب التطعيم. داعياً 
ــم إىل مواقع  ــات بإحضار ابنائه ــاء واألمه كل اآلب

التحصني ألخذ لقاح الحصبة وشلل األطفال.
ــايم أن  ــح مدير مكتب الصحة ش إىل ذلك أوض

ــتهدفني خالل الحملة 377 ألفاً  إجمايل عدد املس
ــدد الفرق الثابتة  ــًال وطفلة، وإجمايل ع و370 طف
ــني  العامل ــدد  ع أن  إىل  ــرياً  مش  ،618 ــة  واملتحرك
ــني 155 مرشفاً، وأن  ــني 1236 وعدد املرشف الصحي

الحملة ستستمر اسبوعاً كامًال.
ــدة  ــظ صع ــن محاف ــل دش ــد متص ــىل صعي ع
ــوان  ــد جابر عوض ووكيل وزارة الصحة نش محم
ــاً لجراحة  ــاً مجاني ــاً طبي ــس مخيم ــاب أم العط

العيون باملستشفى الجمهوري بمدينة صعدة.
ــني  ــني املخيم الطبي تزامنا مع تدش يأتي تدش

ــلل  ــرض الحصبة وش ــد م ــني ض ــة التحص حمل
ــال بحضور مدير مكتب الصحة باملحافظة  األطف
ــفى  ــايم ورئيس الهيئة العامة للمستش يحيى ش

الجمهوري الدكتور صالح قربان .
ــم الذي  ــاب إىل أن املخي ــور العط ــار الدكت وأش
ــات وزارة  ــن توجه ــام يأتي ضم ــتمر ثالثة أي يس
ــف  ــني وتخفي ــة املواطن ــعيها لخدم ــة وس الصح
ــاع الصعبة التي  ــة يف ظل األوض ــم خاص معاناته
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج ــون  املواطن ــها  يعيش

األمريكي السعودي وحصاره الجائر.

إب / سبأ
ــم  ــة يري ــاء بمديري ــش لق ناق
بمحافظة إب أمس برئاسة وكييل 
ــح حاجب وراكان  املحافظة صال
ــب، الجوانب املتصلة بدور  النقي
ــز  ــدين يف تعزي ــاء واملرش الخطب
ــيد  والتحش ــعبي  الش ــم  التالح

للجبهات.
ــالن  الوكي ــد  أك ــاء  اللق ويف 
ــة تعزيز  ــب والنقيب أهمي حاج
يف  ــرب  واملن ــجد  املس ــالة  رس
ــد الوطن  ــة بما يحاك ض التوعي
ــتهدف النيل  ــرات تس ــن مؤام م
ــتقراره  ــه واس ــه وأمن ــن وحدت م

وسيادته.
ــىل رضورة اضطالع  ــددا ع وش
ــم  بدوره ــاء  والعلم ــاء  الخطب
ــم  ــىل دع ــع ع ــز املجتم يف تحفي
ــة ورفدها  ــات العزة والكرام جبه
ــة قوى  ــال ملواجه ــال والرج بامل

العدوان واملرتزقة.

أكد الخطباء واملرشدون  فيما 
أن ما يمارسه العدوان من جرائم 
ــىل  ــم ع ــع يحت ــار وتجوي وحص
ــم ملواجهة  ــحذ الهم ــع ش الجمي
ــزاة لصد املؤامرات  املعتدين والغ
ــد الجبهات باملال  التدمريية ورف

والرجال وقوافل العطاء .

افتتاح مخيم طبي مجاني للعيون افتتاح مخيم طبي مجاني للعيون بالمستشفى الجمهوريبالمستشفى الجمهوري

تدشين حملة التحصين ضد الحصبة وشلل األطفال بصعدةتدشين حملة التحصين ضد الحصبة وشلل األطفال بصعدة

لقاء في إب لمناقشة دور الخطباء في التحشيد لمواجهة العدوانلقاء في إب لمناقشة دور الخطباء في التحشيد لمواجهة العدوان
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إىل ذلك نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية أمس عملية هجومية 
عىل مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخرضاء يف قطاع نجران.

ــكري بنجران أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية  وأوضح مصدر عس
ــة قبالة منفذ  ــات املرتزق ــىل مواقع وتحصين ــة هجومية نوعية ع ــذت عملي نف

الخرضاء أدت إىل مقتل وجرح أعداد منهم وتكبيدهم خسائر مادية.
ــيط  ــبقها قصف مدفعي وتمش ــار املصدر إىل أن العملية الهجومية س وأش

باألسلحة املتوسطة كبدت العدو خسائر فادحة.
ضبط متهمني

ــن العنارص التابعة  ــوف ضبطت األجهزة األمنية ثالثة م ــة الج ويف محافظ
للعدوان.

ــار مصدر بأمن املحافظة إىل أن املضبوطني من العنارص الخطرية التي  وأش
ــاركة يف القتال ضمن  ــم للمش ــرر بهم وتجنيده ــيد املغ ــا العدوان بتحش كلفه

مرتزقة مأرب.
ــة متابعة وتحريات  ــة كان نتيج ــاء القبض عىل الثالث ــد املصدر أن إلق وأك

أمنية دقيقة.
ــت أيضا اثنني من  ــة باملحافظة ضبط ــدر إىل أن األجهزة األمني ــت املص ولف
ــا يف عمليتني منفصلتني  ــع غري املجمركة وغري املرصح به ــار مهربي البضائ كب
ــي دينا، كانتا  ــة إىل ناقلت ــجائر املهربة، إضاف ــا من الس ــا 360 كرتون بحوزتهم

تستخدمان يف عمليات التهريب.
ــتمرة  ــة الضبط جاءت نتيجة تحريات ومتابعة مس ــنّي املصدر أن عملي وب
ــزة األمنية لن تتهاون مع  ــزة األمنية املختلفة .. مؤكدا أن األجه ــن قبل األجه م
ــول له نفسه اإلرضار بأمن واستقرار واقتصاد الوطن بأي شكل من  كل من تس

األشكال .
وزير النقل: مطار

ــرات الذي تمت إعادة  ــدرج الرئييس الخاص بهبوط الطائ باإلضافة إىل امل
تأهيله أكرث من مرة.

ــود التي بذلت إلعادة جاهزية إنارة  ــا اطلع وزير النقل عىل حجم الجه كم

حقل الطريان وما تعرض له الحقل واملحطات من أرضار.
ــم األرضار  ــدويل الجديد وحج ــاء ال ــار صنع ــامي مط ــر الش ــد الوزي وتفق

والخسائر التي لحقت به جراء استهدافه من قبل طريان العدوان.
املونيتور": ابن سلمان

ــلمان كإصالحي  ــورة ابن س ــض ص ــاهم يف تقوي ــك سيس ــريا إىل ان ذل مش
"اعطى النساء حق قيادة السيارات".

ــالل اإلدعاء بأن  ــلمان من خ ــار ريدل اىل ان ترامب حاول تربئة ابن س وأش
ــة، إال ان قليلني من  ــت قاطع ــقجي ليس األدلة حول تورط االخري بمقتل خاش
ــبل البعاد الواليات املتحدة  ــوا كالمه. وقال إن "الكونجرس يبحث عن س صدق
ــعودية من  ــذي يمنع الس ــا ان املقرتح ال ــته"، مضيف ــلمان وسياس ــن ابن س ع
ــرس"، محذرا من  ــعا يف الكونج ــيلقى تأييد واس الحصول عىل طاقة نووية س
ان وجود اسلحة نووية بأيدي "مجرم مندفع ومتهور" هو أمر "ال يمكن تصور 

نتيجته".
ــلمان، إال ان  ــمعة ابن س الكاتب قال إنه" عىل الرغم من الحملة إلصالح س
ــري أفعاله عىل البالد"،  ــدة تفيد ان االرسة امللكية قلقة من تأث ــاك ادلة متزاي هن
ــل  ــبب الفش ــعر باالحراج "بس ــعودية تش ــة االمنية يف الس مضيفا ان املؤسس

باليمن".
ــالل الرتهيب وليس االجماع"،  ــلمان يحكم من خ واعترب الكاتب ان "ابن س
ــتقبل السعودية، وهناك الكثري  وقال إن هناك الكثري من التخمينات حول مس
ــة االمنية ضد ابن سلمان يف  ــئلة تطرح حول امكانية انقالب املؤسس من االس

حال قيام االخري باعدام املسؤولني الذين نفذوا سياسته.
ــلمان من املرجح ان يبقى  وأكد الكاتب ان االمر املؤكد الوحيد هو ان ابن س
ــن تكون الهزيمة  ــقجي ل ــوراً وخطرياً"، وقال ان جريمة قتل خاش ــاً مته "العب

الوحيدة التي يتسبب بها ابن سلمان للسعودية.
عودة التمركز

ــس األوكراني "برتو  ــأن الرئي ــادر اإلخبارية ب ــن املص ــر العديد م ــا تذك وهن
ــة الطوارئ يف  ــن القومي إىل فرض حال ــس األعىل لألم ــنكو" دعا املجل بوروش

املناطق الحدودية  ملدة شهرين.

ــة إىل مجلس األمن  ــيا أحالت هذه القضي ــت تلك املصادر إىل أن روس ولفت
ــديد لم يصل هذا املجلس حتى هذه اللحظة إىل  ــف الش للبت فيها، لكن لألس
ــددة ولذلك، ومن أجل مواصلة بحث هذه القضية ومعرفة مختلف  نتيجة مح
أسباب وأبعاد بداية هذه التوترات بني "موسكو" و"كييف"، قام موقع "الوقت" 
ــن بهشتي بور"، الخبري  ــتاذ "حس اإلخباري بإجراء مقابلة صحفية مع األس

السيايس يف القضايا الروسية. 
ــيايس يف القضايا الروسية األستاذ "حسن بهشتي بور"  وقال الخبري الس
ــوب هذه الجولة الجديدة من التوترات  ــية لنش ــباب الرئيس فيما يتعلق باألس
ــبه جزيرة القرم  ــيا بضم ش ــكو" و"كييف"، أنها ترجع إىل قيام روس بني "موس
ــن األرايض  ــذه املنطقة ضم ــابقة واآلن تعترب ه ــالل الفرتة الس ــا خ إىل أراضيه
ــيا، وبالتايل فإن السلطات الروسية ترى بأن دخول  السيادية اإلقليمية لروس
ــه ولكن أوكرانيا  ــموح ب ــة إىل هذه املنطقة يعترب أمراً غري مس ــوارب األوكراني الق
ــود والوصول  ــرى عكس ذلك وتقول إن لديها الحق يف العبور من البحر األس ت
ــك يعتقد بعض  ــاًء عىل ذل ــر "آزوف" وبن ــه إىل بح ــش" ومن ــق "كريت إىل مضي
ــيني بأن املحرك الرئييس للتوترات الروسية األوكرانية، يتمثل  الخرباء السياس
ــية دعماً للرئيس "بوتني"،  ــكو إطالق موجة من القومية الروس يف محاولة موس
ــب  ــتغالل هذه األزمة لكس والبعض اآلخر يرى بأن الرئيس األوكراني ينوي اس

الود األوروبي.
ــرر أن تجري االنتخابات  ــا تذكر بعض املصادر اإلخبارية بأنه من املق وهن
ــوف تتيح  ــيا س ــة لروس ــف العدائي ــذه املواق ــل، وه ــارس املقب ــة يف م األوكراني
ــة وتقوية  ــوز باالنتخابات املقبل ــي والف ــم الغرب ــوز بالدع ــينكو" الف لـ"بروش
القومية األوكرانية ولهذا، فإنه من الصعب حقاً الحكم من هو املسبب الرئييس 
ــا يبدو مؤكداً هو  ــو الجانب الرويس أم األوكراني، لكن م ــذه التوترات، هل ه له
ــيا وأوكرانيا سوف يّرض بمصالح "موسكو" و"كييف" عىل  أن الصدام بني روس
ــواء ويؤثر سلباً عىل أمن أوروبا أيضاً وهذه األزمة سوف تصّب يف نهاية  حد س

املطاف يف مصلحة أمريكا وحدها.
وفيما يتعلق بأهداف الربملان األوكراني من إعالنه عن التصويت عىل فرض 
قانون الطوارئ ملدة شهرين يف املناطق الحدودية، قال األستاذ "بهشتي بور"، 
بأن أغلبية سكان املحافظات الرشقية األوكرانية "هانسك" و"دونسكوي"، هم 
ــون باالنفصال عن أوكرانيا واالنضمام  ــية ولهذا فهم يطالب من األصول الروس

ــذه املناطق الكثري من  ــهدت ه ــيا ومنذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة ش لروس
ــكرية يف البالد  ــتثنائي والحكومة العس ــذا الوضع االس ــات والتوترات وه األزم
ــلطة الحكومة املركزية يف هذه  ــنكو" الفرصة لفرض س أعطت الرئيس "بوروش
ــيا، حيث ترى  ــبباً يف تنامي قلق روس ــا كانت هذه الخطوات س ــق ولربم املناط
ــيا الغربية يف حالة  ــكو أن مثل هذه التحركات يمكن أن ُتغرق حدود روس موس

من االضطراب وعدم األمان.
كما يرى األستاذ "بهشتي بور"، بأن عدم قدرة مجلس األمن عىل التوصل 
ــيا يصّب يف  ــني أوكرانيا وروس ــة ب ــان يخص األزم ــدار بي ــأن إص ــاق بش إىل اتف
ــة التي تمتلك حق النقض (الفيتو)، وأضاف: "لهذا  مصلحة البلدان الخمس
السبب، فإن فرنسا وبريطانيا تعارضان بشده قرار روسيا املقرتح، ومن ناحية 
ــيا والصني تعارضان أيضاً أي قرار يصّب يف مصلحة الجانب  أخرى، فإن روس
ــة الحال، لذلك يمكن رؤية   ــيا تدرك هذا بطبيع األوكراني" ومع ذلك، فإن روس
ــس األمن، يتمثل يف  ــذه القضية إىل مجل ــيس للروس إلحالة ه ــع الرئي أن الداف
إتمام حجة موسكو عىل الجانب الغربي ومن ناحية أخرى، فإن موسكو التي 
ــم املتحدة لحل  ــتخدام آلية مجلس األم ــنوات األخرية عىل اس ــددت يف الس ش
ــتغل  ــكالت اإلقليمية، قامت بإتمام الحجة عىل األمم املتحدة حتى ال تس املش
ــكرية كما  ــتخدام القوة العس ــكو من اس أمريكا هذه القضية ولكي تتمكن موس

فعلت عام 2014.
أعرب الخبري يف القضايا الروسية، األستاذ "بهشتي بور" فيما يخص آفاق 
ــلحة قد  ــا، بأن النزاعات والرصاعات املس ــتقبلية رشق أوكراني التطورات املس
ــد أن لألزمة يف أوكرانيا تأثرياً كبرياً عىل  ــزداد يف تلك املناطق الحدودية ويعتق ت
ــيا، ولهذا فإنه من غري املرجح أن تستمر هذه األزمة  أمن الحدود الغربية لروس
ــب نزاع عسكري مبارش  بني البلدين ألن كال الطرفني يدركان حقيقة أنه إذا نش
ــا ومن هنا،  ــن جنودهما واقتصادهم ــوف يخرسان الكثري م ــا، فإنهما س بينهم
ــني إذا ما قام القادة  ــوف تنتهي بني الجانب ــن القول إن هذه الرصاعات س يمك
ــيون يف كال البلدين بإدارة هذه األزمة بشكل سليم وصحيح لنزع تلك  السياس

التوترات.


