
صنعاء / سبأ
تفقد وزير األشغال العامة والطرق غالب 
ــق ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة  مطل
ــماوي ووكيل  ــس الس ــدس أني ــرق املهن الط
أول محافظة صنعاء حميد عاصم، األرضار 
ــيول يف طريق الحتارش -  التي خلفتها الس

بني حشيش بصنعاء.
ــىل  ع ــاه  ومرافق ــغال  األش ــر  وزي ــع  واطل
ــن  م ــيش  حش ــي  بن ــة  مديري ــات  احتياج
مشاريع وأعمال شق وصيانة وإعادة تأهيل 

الطرق.

ــدوق من  ــس الصن ــر ورئي ــتمع الوزي واس
ــي  ــة بن ــر مديري ــة ومدي ــل أول املحافظ وكي
حشيش محمد القايض إىل رشح عن معاناة 
ــس  ــق الرئي ــك الطري ــراء تهال ــني ج املواطن
ــيول  ــة يف أكرث من منطقة جراء الس للمديري

وتهالك الطبقة االسفلتية.
ــة اإلرساع يف  ــايض أهمي ــد عاصم والق وأك
ــيول يف  ــف مياه الس ــاء عبارات لترصي إنش
الوديان الرئيسية واملناطق األكرث ترضرا عىل 
ــداء من منطقة الحتارش  امتداد الطريق ابت

وحتى منطقة الرشفة باملديرية.

من جانبه أكد وزير األشغال الحرص عىل 
ــس ملديرية بني  ــل الطريق الرئي إعادة تأهي
ــزاء املتهالكة  ــيش وصيانة وترميم األج حش
ــاء عبارات وجدران لحماية  بما يف ذلك إنش
ــن  ــة م ــيول املتدفق ــاه الس ــن مي ــق م الطري

الوديان والشعاب.
ــاألدوار  ــق، ب ــب مطل ــر غال ــاد الوزي وأش
ــاء مديرية بني  ــطرها أبن البطولية التي يس
ــدوان ومرتزقته يف  ــة الع ــيش يف مواجه حش

مختلف جبهات البطولة.
ــزال  والت ــت  كان ــة  املديري أن  إىل  ــار  وأش

ــباقة يف رفد الجبهات بالرجال والقوافل  الس
إىل  ــا  ــة.. الفت الزراعي ــات  واملنتج ــة  الغذائي
ــف املرشفة  ــىس تلك املواق ــخ لن ين أن التاري
ــوة يف  ــاهمت بق ــي س ــة الت ــل اليمني للقبائ

صناعة النرص املؤزر للوطن.
ــماوي  الس ــس  أني ــدس  املهن ــد  أك ــا  فيم
االهتمام بصيانة وترميم الطريق الرابط بني 
ــة صنعاء  ــيش والعاصم ــي حش ــة بن مديري
ــوى للحفاظ عىل ما تبقى منها  كأولوية قص

وبما يسهم يف خدمة املواطنني.
وأشار إىل أن الصندوق سيعمل بالتنسيق 

ــرق  للط ــة  العام ــة  واملؤسس ــوزارة  ال ــع  م
والجسور عىل ضم جميع الطرق االسفلتية 
ــة إىل الصيانة الروتينية وإدراجها  يف املديري
ــملها هذا  ــي يش ــرق الت ــبكة الط ــار ش يف إط
ــن ديمومتها  ــا يضم ــال بم ــوع من األعم الن
ــري من وإىل  ــهيل حركة الس وجاهزيتها لتس

املديرية.
ــاريع  ــر املش ــارة مدي ــالل الزي ــم خ رافقه
باملؤسسة العامة للطرق والجسور املهندس 

شوقي القييل.

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــدوان  ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس ــال عملي • إفش
ــىل وجرحى من  ــقوط قت عىل مربع الحماد وس

املرتزقة
ــوة  ــة بعب ــة باملرتزق ــة محمل ــار آلي • انفج

ناسفة ومرصع من كان عىل متنها يف الحماد
جيزان:

ــدوان  ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس ــال عملي • إفش
ــىل  القت ــن  م ــدد  ع ــقوط  وس ــق  تويل ــاه  باتج

والجرحى يف صفوفهم
ــود  ــتحدث للجن ــكر مس ــتهداف معس • اس
ــة  ــف املدفعي ــة بقذائ ــعوديني رشق الخوب الس

وسقوط قتىل وجرحى
ــعوديني  ــتهداف تجمعات الجنود الس • اس

يف موقع السودة بعدد من قذائف املدفعية 
ــتهداف مدفعي وصاروخي عىل مواقع  • اس

املرتزقة رشق الدود محققاً إصابات مبارشة
عسري:

ــش  ــة الجي ــع ملرتزق ــف واس ــار زح • انكس
ــش واللجان قبالة  ــعودي عىل مواقع الجي الس

منفذ علب وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــعودي ومرتزقته  ــف للجيش الس • صد زح
ــائر فادحة يف  ــازة وتكبيد العدو خس ــرب مج غ

األرواح والعتاد

الخميس  3 / 1 / 2019م 

البيضاء:
ــة  للمرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــارة  إغ ــة  عملي  •
ــىل  ــقوط قت ــع وس ــة ناط ــات بجبه يف الجريب

وجرحى يف صفوفهم
الجوف:

ــفة وأرس  ــري آلية للمرتزقة بعبوة ناس • تدم
منافق يف صربين بـخب والشعف

ــفة يف  • انفجار مدرعة للمرتزقة بعبوة ناس
العقبة بـخب والشعف

ــة بعبوة  ــكرية للمرتزق ــة عس ــار آلي • انفج
ــعف ومرصع  ــفة يف الخليفني بـخب والش ناس

من كان عىل متنها
• السيطرة عىل عدة مواقع للمرتزقة خالل 
ــعف  عملية هجومية يف الخليفني بـخب والش

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــدو يف محاولة  ــال محاولة زحف للع • إفش
ــيطرة  ــع التي تمت الس ــتعادة  املواق ــه الس من
ــابقاً من قبل أبطال الجيش واللجان  عليها س

الشعبية 
حريان:

• تدمري آلية محملة باملرتزقة بعبوة ناسفة 
يف حريان ومرصع وجرح من عىل متنها

ــني محملتني  ــة تدمر آليت ــدة الهندس • وح
باملرتزقة بعبوات ناسفة يف حريان وسقوط من 

عليهما بني قتيل وجريح
حرض:

ــات وتحصينات للمرتزقة رشق  • دك تجمع
ــن القذائف  ــار بجبهة حرض بعدد م ــل الن جب

املدفعية وسقوط قتىل وجرحى

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــلحة  ــدوان تقصف باملدفعية واألس ــوى الع • ق

الرشاشة  منطقة الكوعي رشق مدينة الدريهمي
ــة عىل  ــون بالعيارات الرشاش ــة يقصف • املرتزق

مدينة الشعب
ــد  ــة أح ــتهدفون مزرع ــدوان يس ــة الع • مرتزق
ــمال رشق حيس  ــة ش ــة القلم ــني رشق قري املواطن

باملدفعية
ــيس يف  • تحليق مكثف لطريان العدوان التجس

أجواء املدينة واملديريات الجنوبية
ــاه الجاح  ــون باملدفعية باتج ــة يقصف • املرتزق

األعىل
ــدوان يقصفون بعدد من القذائف  • مرتزقة الع
ــيخ يف منطقة كيلو  ــلحة الرشاشة قرية الش واألس

16
ــا مرتزقة  ــة مدفعية يطلقه ــرث من 45 قذيف • أك
ــيط  ــوب الدريهمي مع تمش ــاه جن ــدوان باتج الع

بالرشاشات الثقيلة والخفيفة
ــدالت باتجاه  ــيط مكثف للمرتزقة باملع • تمش

منطقة الكوعي يف الدريهمي 
ــن قذائف  ــون عدداً م ــدوان يطلق ــة الع • مرتزق
ــيتي  ــىل رشكة تهامة ورشكة املقبيل وس املدفعية ع

ماكس يف شارع صنعاء
ــوى  ــار ق ــالق الن ــف إط ــد لوق ــرق جدي • يف خ
ــني موجهني عىل مواقع  ــدوان تقصف بصاروخ الع

الجيش واللجان الشعبية رشق حيس
صعدة:

ــريان العدوان  ــن بغارة لط ــري منزل مواط • تدم
ــعودي عىل منطقة آل عيل بمديرية  األمريكي الس

رازح الحدودية
• طريان العدوان يشن سلسلة من الغارات عىل 

مناطق متفرقة بمديرية الظاهر
• قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف 

قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع • غ

عىل سوق مدينة باقم
ــعودي مكثف  ــي ومدفعي س ــف صاروخ • قص

يستهدف منازل ومزارع املواطنني يف مديرية باقم
مارب:

• 3 غارات لطريان العدوان األمريكي السعودي 
عىل مديرية رصواح

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ــي حــشــيــش بــمــحــافــظــة صــنــعــاء ــن ـــال يــتــفــقــد طــريــق الـــحـــتـــارش - ب ـــغ ــي حــشــيــش بــمــحــافــظــة صــنــعــاءوزيــــر األش ــن ـــال يــتــفــقــد طــريــق الـــحـــتـــارش - ب ـــغ وزيــــر األش

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

ــهــا الــمــتــبــعــة ــت ــي ــة ســتــســتــأنــف عــمــلــهــا بــعــد يــومــيــن وفــــق آل ــجــن ــل ــتــهــا الــمــتــبــعــةقــحــيــم لـــــ"الــــثــــورة": ال ــي ــة ســتــســتــأنــف عــمــلــهــا بــعــد يــومــيــن وفــــق آل ــجــن ــل قــحــيــم لـــــ"الــــثــــورة": ال
بيان المسيرة يحمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية القانونية واإلنسانية واألخالقية في عدم تنفيذ اآللية المزمنةبيان المسيرة يحمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية القانونية واإلنسانية واألخالقية في عدم تنفيذ اآللية المزمنة

ناقش املكتب التنفيذي بمحافظة إب خالل 
ــظ عبدالواحد صالح  ــة املحاف اجتماعه برئاس
ــة  للمحافظ ــاملة  الش ــرتاتيجية  اإلس ــة  الخط
ــعايف 2019م ، واملواكب  ــاراتها الثالث اإلس بمس
2019 - 2029م ، واإلسرتاتيجي 2020 - 2030م .
وتضمنت الخطة ثالثة آالف و 103 مشاريع 
ــات املختلفة وبتكلفة  ــملت مختلف القطاع ش
ــت ملياراً و665 مليوناً و 108 آالف  تقديرية بلغ
ــعافيا ، و914  دوالر منها ألف و579 مرشوعا إس
ــرتاتيجية  ــاريع إس ــا مواكبا و 609 مش مرشوع

ملرحلة ما بعد العدوان .
ويف اإلجتماع الذي حرضه أمني عام املجلس 
املحيل للمحافظة أمني الورايف ووكالء املحافظة 
ــظ  عبدالخاف ــواء  الل ــة  املحافظ ــن  أم ــر  ومدي
ــاد املحافظ صالح بجهود اللجنة  السقاف، أش
ــج الزمني  ــا للربنام ــدة للخطة وفق ــة املع الفني
واملسارات التي تضمنتها الخطة اإلسرتاتيجية 

للمحافظة حتى العام 2030 م.
وحث أعضاء املكتب التنفيذي عىل التفاعل 
ــهم يف  ــة وبما يس ــع الخط ــؤول م ــاد واملس الج
ــة عىل مختلف  ــة نوعية باملحافظ ــداث نقل إح
ــة والتنموية ،  ــتويات الخدمي القطاعات واملس
وكذا عىل مستوى حياة املواطنني واحتياجات 

مناطقهم .
ــة  ــىل رضورة مضاعف ــظ إب ع ــد محاف وأك
ــل  وتحصي ــة  املالي ــوارد  امل ــة  لتنمي ــود  الجه

ــرات  ــة واملتأخ ــة، والرضيبي ــرات الزكوي املتأخ
ــق وغريها من  ــاء الصنادي ــدى أمن ــدورات ل وامل

املستحقات املالية للدولة.
ــام يف إجتماعات  ــدد عىل رضورة االنتظ وش
ــداد التقارير الدورية يف  ــب التنفيذي وإع املكت
مواعيدها املحددة وفقا لخطط وبرامج املكاتب 

للعام الجاري 2019م.
ــغال  ــب األش ــالح مكت ــظ ص املحاف ــه  ووج
ــص البناء  ــة بعدم منح تراخي ــات املعني والجه
ــكله  ــوض املائي بمدينة إب ملا يش ــرم الح يف ح
ــوب  منس ــتوى  مس ــىل  ع ــورة  خط ــن  م ــك  ذل
ــىل البيئة  ــلبية ع ــاه الجوفية وتأثرياته الس املي

واملخزون املائي و عىل حياة املواطنني .
ــيل  املح ــس  املجل ــام  ع ــني  أم ــار  أش ــا  فيم
ــعايف للخطة ركز  ــار اإلس للمحافظة اىل أن املس
ــرثة والتي  ــاريع املتع ــايس عىل املش ــكل أس بش
ــذا إعادة  ــدوان والحصار، وك ــت جراء الع توقف
تشغيل املرافق واملنشآت املترضرة يف املجاالت 

املختلفة .
ــة  باملحافظ ــة  الفني ــة  اللجن ــس  رئي وكان 
ــتعرض  إس ــد  ق ــادري  املخ ــام  عص ــدس  املهن
أهداف الخطة وآلية إعدادها وقاعدة البيانات 
يف  ــا  ودوره ــة  املختلف ــاراتها  بمس ــة  الخاص
ــة خالل مراحل  ــاريع تخدم املحافظ تبني مش

تنفيذها .

تنفيذي إب يناقش الخطة اإلستراتيجية تنفيذي إب يناقش الخطة اإلستراتيجية 
الشاملة للمحافظة الشاملة للمحافظة ٢٠١٩٢٠١٩ -  - ٢٠٣٠٢٠٣٠مم

الثورة/محمد املشخر
لألسبوع الرابع عىل التوايل بمحافظة البيضاء 
ــي لتنفيذ  ــا امليدان ــة نزوله ــرق التوعي ــل ف تواص
ــة املجتمعية حول مخاطر األلغام  حمالت التوعي
ــة الرابعة التي ينظمها  ومخلفات الحروب املرحل
ــام ومخلفات  ــل مع األلغ ــز التنفيذي للتعام املرك
الحروب بدعم من منظمة اليونيسف وبالتنسيق 
مع مكتب الشؤون االجتماعية والعمل باملحافظة. 
ــية " احذر  ــالة التوعية األساس ــعار " رس تحت ش
ــام  ــب أماكن الخطر ابتعد وال تلمس األجس وتجن
الغريبة أو تعبث بها بلغ عنها السلطة املحلية ".

ــاح  ــة وض ــة باملحافظ ــرشف التوعي ــح م وأوض
ــن 55ألفاً  ــة أكرث م ــه تم توعي ــح الصايدي أن صال
ــابيع  ــالل ثالثة أس ــات خ ــني ومواطن و603 مواطن
ــن الحملة وذلك من خالل النزول امليداني لفرق  م
التوعية واستهداف جميع رشائح املجتمع إضافة 
إىل النازحني وطالب املدارس والجامعات والكليات 
ــة  ــة واألندي ــة والصحي ــة والتقني ــد املهني واملعاه
ــات  باملديري ــكنية  الس ــات  والتجمع ــبابية  الش
ــة-  ــاء املدين ــي: البيض ــة وه ــتهدفة بالتوعي املس
ــم - الصومعة- مكرياس  ــة- الزاهر- ذي ناع املديري
ــوم بتنفيذ دروس  ــرق تق ــا إىل أن الف ــع. الفت - ناط
ــادية  ــات إيضاحية وإرش ــة وتوزيع ملصق توعوي
وتحذيرية خاصة بمخاطر األلغام وسبل تجنبها 
ــتهدفة  ــالغ عنها يف القرى والعزل املس وطرق اإلب

ــات التوعوية الكبرية يف  ــم حاليا تركيب اللوح ويت
ــتهدفة، مؤكداً عىل رضورة  ــوارع املديريات املس ش
ــع الوعي ونرش التوعية بني أفراد املجتمع حول  رف

مخاطر األلغام وكيفية تجنب مخاطرها . .
ــابقون  ــرق التوعية يس ــدي: إن ف ــال الصاي وق
ــا يف األيام  ــون جهودهم ألنن ــا ويكثف ــن حالي الزم
ــذا من أجل  ــرشوع التوعية وك ــن عمر م األخرية م
ــدارس يف املديريات  ــن م ــا تبقى م ــول إىل م الوص
املستهدفة قبل انتهاء امتحانات الفصل الدرايس 

ــن أهمية أثناء  ــا تمثله رشيحة الطالب م األول ومل
تنفيذ األنشطة التوعوية وهدفنا يف نهاية املطاف 
ــق أفضل  ــو تحقي ــد ه ــك الجه ــالل كل ذل ــن خ م
ــالة التوعية  ــال رس ــي وإيص ــع الوع ــج ورف النتائ
ــني مخاطر  ــب املواطن ــن كيفية تجن ــية ع االساس
ــايل الحد من  ــا وبالت ــروب بأنواعه ــات الح مخلف
ــالتنا  ــول رس ــة وص ــات يف حال ــات واإلصاب الوفي
ــتهدفة يف كل  ــات املس ــليم إىل املجتمع ــكل س بش

املديريات السبع باملحافظة.

٥٥٥٥ ألف مستفيد من حمالت التوعية المجتمعية بمخاطر  ألف مستفيد من حمالت التوعية المجتمعية بمخاطر 
األلغام ومخلفات الحروب في البيضاءاأللغام ومخلفات الحروب في البيضاء

ــد  ــشــهــي ــل ــــــرى الــــســــنــــويــــة ل ــــــذك ـــــاء ال ـــــي ــد تــــرتــــيــــبــــات إلح ــشــهــي ــل ــــــرى الــــســــنــــويــــة ل ــــــذك ـــــاء ال ـــــي تــــرتــــيــــبــــات إلح

ــدد ١٩٧٧٠ ــر ٢٠١٩م - الع ــي ١٤٤٠هـ - ٥ يناي ــع الثان ــبت: ٢٩ ربي الس
Saturday: 29 Rabee althani 1440 - 5 January 2019 - Issue No. 19770

وزارة الخارجية تنعي السفير وزارة الخارجية تنعي السفير 
محسن محمد الحباريمحسن محمد الحباري

صنعاء /سبأ
ــفري  ــبيها الس ــة منتس ــة وكاف ــت وزارة الخارجي نع
ــه املنية بعد عمر  ــن محمد الحباري، الذي وافت محس

حافل بالعطاء يف املجال الدبلومايس.
وأشارت وزارة الخارجية يف بيان النعي إىل أن الفقيد 
ــغل العديد من  قىض معظم حياته يف خدمة الوطن وش
ــية  ــوزارة والبعثات الدبلوماس ــب بديوان عام ال املناص

وقنصليات اليمن يف الخارج.
ــاة ألرسة  ــازي وصادق املواس ــر التع ــربت عن أح وع
ــز وجل أن  ــوىل ع ــائلة امل ــاب .. س ــذا املص ــد يف ه الفقي
ــيح جناته ويلهم  ــع رحمته ويسكنه فس يتغمده بواس
ــآ إليه  ــه وإن ــا لل ــلوان.. "إن ــرب والس ــه الص ــه وذوي أهل

راجعون".

املحويت - سبأ
ــبام كوكبان  ــع بمديرية ش ــاء موس ــش لق ناق
ــاء  ــات إلحي الرتتيب ــس  أم ــت  املحوي ــة  محافظ

الذكرى السنوية للشهيد.
ــؤويل  مس ــم  ض ــذي  ال ــاء-  اللق ــتعرض  واس
ــز معرض  ــة بتجهي ــب املتصل ــة - الجوان املديري
ــبوعية بما  ــهداء وإقامة فعاليات أس لصور الش
ــهداء يف سبيل الدفاع عن  يليق بتضحيات الش

الوطن وسالمه أراضيه.
ــركاض عىل  ــني ع ــل املحافظة حس وأكد وكي
ــنوية للشهيد عرفانا  رضورة إحياء الذكرى الس
بدورهم وما سطروه من مالحم دفاعا عن الوطن 

وأمنه واستقراره.
ــة نارش حامس  ــر عام املديري ــار مدي فيما أش
ــتغالل هذه الذكرى ملواصلة  قبول إىل أهمية اس

رفد الجبهات باملال والرجال.
ــة  الطويل ــة  بمديري ــاء  لق ــتعرض  اس ــا  كم
ــاء  ــات إلحي الرتتيب ــس  أم ــت  املحوي ــة  محافظ

الذكرى السنوية للشهيد.
ــر األمن املقدم  ــاء الذي ضم مدي ــرق اللق وتط
ــئويل  ــدات ومس ــيل الوح ــراري وممث الع ــار  عم
التحشيد إىل الجهود املبذولة الستكمال تجهيز 
ــبة  ــات إحياء املناس ــهداء ومتطلب ــرض الش مع

وتكريم أبناء وأرس الشهداء.

وأكد اللقاء أهمية إقامة فعاليات تليق بمكانة 
شهداء الوطن والتضحيات التي قدموها دفاعا 

عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
ــارت كلمات الحضور إىل التحديات التي  وأش
ــروف املرحلة  ــبل تجاوز ظ ــهدها الوطن وس يش

االستثنائية التي يمر بها الوطن.

ــلطة  ــاع للس ــش اجتم ــر ناق ــب آخ ــن جان م
ــم  يري ــة  بمديري ــة  التنفيذي ــب  واملكات ــة  املحلي
راكان  ــة  املحافظ ــل  وكي ــة  برئاس إب  ــة  محافظ
ــنوية  ــب، التحضريات إلحياء الذكرى الس النقي

للشهيد 1440 هجرية.
ــر املديرية  ــذي حرضه مدي ــر االجتماع ال وأق
محمد الشامي، خطة السلطة املحلية واملكاتب 
ــهداء  الش ــاء  بعط ــق  تلي ــا  بم ــبة  املناس ــذه  به
ــه  وأمن ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف يف  ــم  وتضحياته

واستقراره.
ــىل  ــب ع النقي ــل  الوكي ــث  ــاع ح ويف االجتم
ــم  لتنظي ــيق  والتنس ــود  الجه ــة  مضاعف ــذل  ب
الفعاليات التي تسهم يف التذكري بدور الشهداء 

وتضحياتهم يف مواجهة العدوان ومخططاته.
ــة  الخط ــن  تتضم أن  ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــط بما فيها زيارات الروضات  الفعاليات واملناش
ــذا زيارات  ــهداء املديرية وك ــة معرض لش وإقام

أرس الشهداء وغريها من الفعاليات.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..

الرئيس املشاط

ــخصيات  ــه أحد الش ــرس برحيل ــن خ ــدا أن الوط مؤك
ــية التي كان لها بصمات واضحة ورصيد نضايل  السياس

يف خدمة الوطن.

وعرب الرئيس املشاط عن صادق العزاء وعميق املواساة 
ــائال الله العيل  ــاء الفقيد وكافة أرسة آل الحباري.. س ألبن
ــم مغفرته وأن  ــه وعظي ــع رحمت ــر أن يتغمده بواس القدي
يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

العميد سالمي :

ــعها  ــالمي ان أمريكا عملت كل ما بوس وأفاد العميد س
ــرضب الجمهورية  ــران ل ــرب املفروضة عىل إي ــب الح عق
ــا وحاولت  ــر عليه ــت الحظ ــة وفرض ــالمية اإليراني اإلس

باللجوء الی الغزو الثقايف لزرع اليأس يف أوساط الشعب 
ــة التي  ــم املتالحق ــن الهزائ ــالمية ولك ــاه الثورة اإلس تج
ــون مقابل  ــف يرتاجع ــون كي ــم جعلتهم يعرف ــت به لحق

شعبنا.

الثورة/ مجدي عقبه - أحمد كنفانى 
ــعب  ــام حديقة الش ــن أم ــت م انطلق
ــس الجمعة  ــدة عرص أم ــة الحدي بمدين
ــددة  من ــدة  حاش ــة  جماهريي ــرية  مس
ــن ومرتزقته  ــىل اليم ــل العدوان ع بتنص
ــويد وقرار  ــاق الس ــود اتف ــذ بن ــن تنفي ع

مجلس األمن 2451.
ورفع املشاركون يف الوقفة التي شارك 
ــلطة  ــؤويل وقيادات الس فيها عموم مس
ــات وأطياف  ــة واملكاتب واملؤسس املحلي
ــات والهيئات  ــع واملنظم ورشائح املجتم
ــادات الالفتات املنددة  والنقابات واالتح
ــا  يرتكبه ــي  الت ــتمرة  املس ــات  بالخروق
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس الع ــريان  ط
وقصف املرتزقة ألحياء مدينة الحديدة. 
ــلطة  ــي نظمتها الس ــرية الت وىف املس
ــم  القائ ــى  ألق ــة  املحافظ يف  ــة  املحلي
ــد  محم ــدة  الحدي ــظ  محاف ــال  بأعم
ــتهلها  ــا يف مس ــم كلمة حي ــاش قحي عي
ــي  ــاركة الت ــة املش ــود الجماهريي الحش
ــوب وطالب  ــدب و ص ــن كل ح ــاءت م ج
ــم  ــدة األم ــة الحدي ــاء محافظ ــم أبن باس
ــدويل بالوقوف إىل  ــع ال ــدة واملجتم املتح
ــى والعمل  ــعب اليمن ــاء الش ــب أبن جان
ــاف العدوان ورفع الحصار وفتح  عىل ايق
املنافذ الربية والبحرية والجوية  لدخول 

ــانية  ــاعدات اإلنس الغذاء والدواء واملس
ــدوان وتحالفهم عىل  ــام مرتزقة الع وإرغ
ــويد والقيام  ــذ ما جاء يف اتفاق الس تنفي
ــع والخروج  ــار والتموض ــادة االنتش بإع

من تخوم الحديدة.
وأكد قحيم أن خروقات دول العدوان 
ــالم  الس يف  ــم  رغبته ــدم  ع ــىل  ع ــل  دلي

وتحقيق األمن واالستقرار للمحافظة.
ـــ" الثورة أوضح  ــح خاص ل ويف ترصي
ــس األول  ــت أم ــة توقف ــم أن اللجن قحي
ــا  ــة وربم املتبع ــة  ــق اآللي ــس وف الخمي
ــني أو ثالثة  ــا بعد يوم ــتأنف عمله ستس

أيام.
ــن  ــاكل م ــد أي مش ــه ال توج ــد أن وأك
ــة  ــة يف محافظ ــلطة املحلي ــب الس جان
ــل اللجنة، مؤكدا أنه  الحديدة تعيق عم
ــات التي يقوم  ــرشات الخروق تم رصد ع
ــا إىل رضورة  ــر، داعي ــرف اآلخ ــا الط به

االلتزام باالتفاق.
ــة  الجماهريي ــرية  املس أن  إىل  ــار  وأش
ــة الحديدة  ــس مدين ــهدتها أم ــي ش الت
ــر  ــرف اآلخ ــزام الط ــدم الت ــتنكرت ع اس
ــم املتحدة بتنفيذ  باالتفاق وطالبت األم
ــب اتفاق السويد  ــالم حس خطوات الس
ونأمل أن تضغط األمم املتحدة من أجل 

تنفيذ االتفاق.
ــرية  املس ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــب  ورح

بالخطوة اإليجابية التي قامت بها قوات 
ــبوع  األس ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
يف  ــار  االنتش ــادة  بإع ــة  املتمثل ــايض  امل
ــويد  ــدة تنفيذا التفاق الس ميناء الحدي
ــا وحكمة  ــدق النواي ــدل عىل ص والتي ت
ــيايس  الس ــس  ــة واملجل الثوري ــادة  القي
ــالم  الس ــق  ــا يف تحقي ــىل ورغبتهم األع

ألبناء الحديدة.
ــى  ــعب اليمن ــق الش ــان ح ــد البي وأك
ــة يف الدفاع  ــة وأبناء الحديدة خاص عام
ــالم املرشف  ــم وعرضهم والس ــن ارضه ع
والعادل محذرا دول العدوان من أنها إذا 
ــدة الزمنية  ــويد يف امل لم تنفذ اتفاق الس
ــعب اليمنى  ــوف يبادر الش املحددة فس
ــن  ــني م ــزاة واملحتل ــرد الغ ــه إىل ط برمت
ــتعانة  ــي بالكامل واالس ــاحل الغرب الس
ــال الجيش  ــأس رج ــل وبب ــه عزوج بالل
واللجان الشعبية وقبائل اليمن الرشفاء.

وّحمل البيان األمم املتحدة ومجلس 
ــة  القانوني ــؤولية  املس ــدويل  ال ــن  األم
ــن عدم تنفيذ  ــانية واألخالقية ع واإلنس
ــويد مطالبا  ــاق الس ــة التف ــة املزمن اآللي
ــالل  ــدوان واالحت ــزام دول الع ــم بإل إياه
ــة  مدين رشق  ــن  م ــار  االنتش ــادة  بإع
الحديدة واملناطق الحرجة حسب اتفاق 

ستوكهولم املعلن عنه مؤخرا بالسويد.

أبنــاء محافظــة الحديــدة ينــددون بتنصــل العــدوان ومرتزقته عــن تنفيذ اتفاق الســويدأبنــاء محافظــة الحديــدة ينــددون بتنصــل العــدوان ومرتزقته عــن تنفيذ اتفاق الســويد
في مسيرة جماهيرية حاشدةفي مسيرة جماهيرية حاشدة


