
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

ــاحة الغربية  ــيطرة عىل عدة تباب يف رش • الس
ومرصع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي

ــار زحف ملرتزقة الجيش السعودي عىل  • انكس
رشاحة الرشقية وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــاحة  ــار زحفني للغزاة واملرتزقة عىل رش • انكس

الرشقية والغربية يف البقع 
• إطالق صاروخ زلزال_1 عىل تجمعات للجنود 

السعوديني يف مجمع عاكفة 
• استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 

يف موقع الحماد بقذائف املدفعية
عسري:

ــعودي  الس ــش  للجي ــع  ــف واس ــار زح انكس  •
ــة منفذ علب و مرصع وجرح العرشات  ومرتزقة قبال

يف صفوف العدو دون تقدم
ــعودي يف  ــاش ملرتزقة الجيش الس ــري رش • تدم

الربوعة بقذائف املدفعية
جيزان:

ــالق 8 صورايخ من نوع زلزال_1 عىل مواقع  • إط
متفرقة يف الخوبة ورشق الدود 

ــعودياً  س ــاً  ضابط ــتهدف  اس ــم  محك ــني  كم  •
ــتهدفت عربته يف جبل  ــفة اس ومرافقيه بعبوة ناس

نعشاو ومرصع وإصابة من كان عىل متنها

الجمعة  4 / 1 / 2019م 

مارب:
ــاً  جوي ــاً  هجوم ــذ  ينف ــري  سالح_الجو_املس  •
ــزاة واملرتزقة  ــات للغ ــىل تجمع ــرة قاصف1 ع بطائ

بمعسكر النرص يف مارب
تعز:

ــة بكمائن  ــد من املرتزق ــة العدي ــرصع وإصاب • م
لوحدة الهندسة يف جبهة الضباب

ــة يف القحيفة  ــلل للمرتزق ــال محاولة تس • إفش
ــفة يف عدد منهم  ــار عبوة ناس ــة حمري وانفج بجبه

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة يف  للمرتزق ــع  ــىل مواق ــة ع ــة هجومي • عملي
ــقوط قتىل  ــرق الوازعية وتدمري مدرعة وآلية وس مف

وجرحى يف صفوفهم
الجوف:

ــة باملرتزقة بعبوة  ــكرية محمل • تدمري آلية عس
ــرصع وإصابة من  ــون وم ــع املت ــرب مجم ــفة ق ناس

عليها
• إعطاب آلية عسكرية عليها رشاش عيار 14.5 
ــة يف الخليفني  ــه وحدة الهندس ــني محكم نفذت بكم

بـخب والشعف
البيضاء:

ــة  ــن املرتزق ــدد م ــفة يف ع ــوة ناس ــار عب • انفج
بجبهة قانية وسقوط قتىل وجرحى يف عدد منهم

أرحب:
ــع املواطنني  ــاون م ــة أرحب بالتع ــن مديري • أم
ــلحة  ــة كبرية من األس ــة معادية وكمي ــط خلي يضب

والعتاد العسكري

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــة  ــف املدفعي ــطون بقذائ ــدوان يمش ــة الع • مرتزق

وبالرشاشات املتوسطة باتجاه جنوب التحيتا
• مرتزقة العدوان يستهدفون باألسلحة املتوسطة 
ــيس يف  ــط تحليق للطريان التجس ــار الحديدة وس مط

أجواء التحيتا وزبيد وحيس
ــيخ  ــتهدفون قرية محل الش • مرتزقة العدوان يس
ــلحة املتوسطة والثقيلة ما تسبب يف  يف كيلو 16 باألس

نشوب حرائق يف بيوت املواطنني
ــاون  ه ــة  قذيف  29 ــون  يطلق ــدوان  الع ــة  مرتزق  •
ــة الثقيلة واملتوسطة  ــلحة الرشاش ــطون باألس ويمش

رشق حيس
ــتهدفون قرية الرشف يف كيلو  • مرتزقة العدوان يس

16 باملدفعية ومختلف األسلحة الرشاشة
ــدوان تقصف مزارع املواطنني يف مديرية  • قوى الع

التحيتا باملدفعية واألسلحة الرشاشة
ــة  ــدوان يقصفون بالعيارات الرشاش ــة الع • مرتزق

شمال رشق مدينة الدريهمي
ــواء  ــق يف أج ــيس يحل ــدوان التجس ــريان الع • ط

مديرية الدريهمي
ــف  بمختل ــدوان  الع ــوى  لق ــل  متواص ــف  قص  •
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــع الجي ــلحة عىل مواق األس

منطقة كيلو 16
ــيس يف  ــق متواصل لطريان العدوان التجس • تحلي
ــع القصف املتواصل  ــو 16 مرتافقاً م ــماء منطقة كيل س

لقوى العدوان عىل املنطقة
ــتحدث  تس ــدوان  الع ــوى  لق ــكرية  عس ــة  جراف  •
تحصينات شمال رشق قرية الرشف يف منطقة كيلو 16
• قوى العدوان تقصف باملدفعية الرشاشة باتجاه 

شارع صنعاء يف مديرية الحايل
ــطة  املتوس ــات  بالرشاش ــون  يقصف ــة  املرتزق  •
ــيتي ماكس ومناطق  ــكل مكثف حول س والخفيفة بش

أخرى يف شارع الخمسني
ــدالت  باملع ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــف  مكث ــيط  تمش  •
ــجن والكوعي ومناطق  ــة باتجاه منطقتي الش املختلف

أخرى يف الدريهمي 
• قصف مكثف لقوى العدوان باملعدالت املتوسطة 

عىل منطقة كيلو 7 بمديرية الحايل
ــارات  العي ذات  ــدالت  باملع ــون   يقصف ــة  املرتزق  •

املختلفة مزارع املواطنني يف الدريهمي
ــات  بالرشاش ــدوان  الع ــوى  لق ــف  مكث ــف  قص  •

املتوسطة عىل جولة يمن موبايل
صعدة:

ــعودي  ــارات لطريان العدوان األمريكي الس • 10 غ
عىل مناطق متفرقة بمديرية كتاف

ــن 10  ــعودي يش ــدوان األمريكي الس ــريان الع • ط
غارات عىل مناطق متفرقة من مديرية كتاف

• طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل سيارات املواطنني يف الطريق العام بمديرية باقم

ــارات عىل  ــن 4 غ ــي يش ــدوان األمريك ــريان الع • ط
مزارع املواطنني يف منطقة العشة بمديرية باقم

• طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل منطقة بحرة بمديرية باقم

ــف  ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
يستهدف منازل ومزارع املواطنني يف مديرية باقم

• طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل منطقة القهر بمديرية باقم

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

صنعاء/سبأ
ــة  ــغال العام ــر األش ــش وزي ناق
ــق مع محافظ  ــرق غالب مطل والط
ــس  أم ــان  درم ــح  صال ــوف  الج
ــة الجوف من  ــات محافظ احتياج

مشاريع الطرق.
ــذي  ال ــاع  االجتم ــتعرض  واس
ــغال املهندس  ضم نائب وزير األش
ــس صندوق  ــذاري ورئي ال ــد  محم
ــس  ــدس أني ــرق املهن ــة الط صيان
ــة  ــماوي ونائب رئيس مؤسس الس
ــدس أمري  ــور املهن ــرق والجس الط
ــر التنفيذي  ــن الحوثي واملدي الدي
ــب  لبي ــدس  املهن ــة  للمؤسس
ــفلتة  ــري العمل يف س ــن، س عزالدي
ــوف  الج ــزم  ح  - ــب  أرح ــق  طري
ــة  ــط عاصم ــه يف رب ــرا ألهميت نظ
ــاء وأمانة  الجوف بمحافظة صنع

العاصمة.
ــغال العامة  ــر األش وأوضح وزي
ــرث  أك ــن  م ــوف  الج أن  ــرق  والط
إىل  ــر  تفتق ــي  الت ــات  املحافظ
مشاريع البنية التحتية خصوصا 
ــريا إىل أن  ــرق.. مش ــال الط يف مج
الوزارة ستعمل مع صندوق صيانة 
الطرق عىل حشد وتوفري املزيد من 
التمويالت الالزمة ملشاريع الطرق 

يف الجوف.

ــاد بجهود قيادة املحافظة  وأش
والسلطة املحلية يف متابعة وتنفيذ 
ــة  ــق وصيان ــال ش ــاريع وأعم مش
ــاء الكبرية  ــرق.. الفتا إىل األعب الط
ــة  ــاء املحافظ ــا أبن ــي يتحمله الت
جراء ممارسات العدوان ومرتزقته 
ــة إلحداث أي  ومحاوالتهم اليائس

اخرتاق يف جبهات املحافظة.
ــار نائب وزير األشغال  فيما أش
إىل أهمية توفري وحدة شق خاصة 
ــب  جان إىل  ــوف  الج ــة  بمحافظ
ــات املتوفرة  ــدات واآللي تأهيل املع
يف  ــهم  لتس ــوزارة  ال ــب  مكت ــدى  ل

تسيري العمل داخل املحافظة.
ــن املحافظ درمان  من جانبه ثم
ــة  بصيان ــغال  األش وزارة  ــام  اهتم

وتوسيع شبكة الطرق يف الجوف.
فيما أكد رئيس صندوق صيانة 
ــوزارة والصندوق  ــم ال ــرق تفه الط
ــه أعمال  ــي تواج الت ــات  للصعوب
ــحة  ــراء ش ــوف ج ــرق يف الج الط
ــتدعي  ــة ما بس ــات املالي اإلمكاني
ــي  ــة تغط ــالت إضافي ــد تموي رص
ــذ وصيانة  ــاج الفعيل لتنفي االحتي

الطرق يف املحافظة.
وزارة  ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
ــغال لقطاع األشغال الدكتور  األش
ــاع  قط ــل  ووكي ــامي  الش ــى  يحي
ــل  ــف ووكي ــم عاط قاس ــكان  اإلس
ــا  ــة الجوف صالح الدهش محافظ
ــغال باملحافظة  ومدير مكتب األش

عيل السواري.

طالبت األمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء استمرار الحصار والجرائم بحق اليمنطالبت األمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء استمرار الحصار والجرائم بحق اليمن

عمران / سبأ
ــاع بمحافظة عمران أمس  ناقش اجتم
ــة املحافظ الدكتور فيصل جعمان،   برئاس
أوضاع القطاع الصحي العام باملحافظة.

ــرضه أمني  ــاع الذي ح ــرق االجتم وتط
ــة صالح  ــيل باملحافظ ــس املح ــام املجل ع
ــمنت  ــع أس ــام مصن ــر ع ــوس ومدي املخل
ــام  ــر ع ــة، ومدي ــو حلف ــى اب ــران يحي عم
ــة، ومدير عام  ــادل كعيب ــة ع ــب املالي مكت
ــة نايف الحائطي، إىل   مكتب حماية البيئ
ــفيات  ــأداء املستش ــة ب ــب املتعلق الجوان
ــات  واالحتياج  ، ــة  باملحافظ ــة  العام

املطلوبة بتحسني خدماتها.
ــرا  ــم مدي ــذي ض ال ــاع  ــد االجتم   وأك
مستشفى عمران العام لألمومة والطفولة 

ــفى 22  ــور هادي الحمزي ومستش الدكت
ــارس ، عىل  ــد الغني ف ــور عب ــو الدكت ماي
ــاع العام  ــات القط ــاء بخدم رضورة االرتق
ــات عمل  ــاد آلي ــي وإيج ــي والطب الصح
ــفيات للمريض  ــتقبال املستش تضمن اس

ومعالجتهم يف جميع االوقات .
ــة  ــىل أهمي ــان ع ــظ جعم ــد املحاف وأك
ــتمرارية عمل القطاع  تكاتف الجهود الس
رضورة   إىل  ــا  الفت  ، ــة  باملحافظ ــي  الصح
دعم  مستشفى 22 مايو وتوفري متطلباته 

من األثاث واملستلزمات الطبية .
ــاد بتعاون مصنع اسمنت عمران   وأش
ــز حجر  ــي مرك ــراً وتبن ــم  30 رسي يف تقدي

صحي بمستشفى 22 مايو .
ــدد محافظ عمران عىل أهمية رفع  وش

ــع  الصحي العام   ــر تفصيلية للوض تقاري
ــي يواجهها  ــات الت ــة والصعوب باملحافظ
ــفيات  املستش ــع  وض ــم  تقيي ــب  جان إىل 

واحتياجاتها.
ــب  مكت ــر  مدي ــتعرض  اس ــا  فيم
 ، ــي  الحوث ــد  محم ــور   الدكت ــة  الصح
ــة،   املحافظ يف  ــي  الصح ــكادر  ال ــع  وض
ــىل   ــي ع ــكادر الطب ــع ال ــراءات توزي وإج
ــات التي تواجه  ــفيات، والصعوب املستش
ــات الالزمة  ــفيات واملعالج ــل املستش عم

لتجاوزها.
ــن املختصني  ــرض االجتماع عدد م   ح
بمكتب الصحة ومستشفيات عمران و22 
ــج بمكتب  ــؤويل الربام ــو وعدد من مس ماي

الصحة العامة.

جعمان يؤكد ضرورة رفع تقارير تفصيلية عن األوضاع الصحية بعمرانجعمان يؤكد ضرورة رفع تقارير تفصيلية عن األوضاع الصحية بعمران

حجة / سبأ 
ــس  ــة أم ــة حج ــنت بمحافظ دش
ــدرايس االول  ال ــل  ــات الفص امتحان
للعام ٢۰١٨- ٢۰١٩ بمعهدي الثورة 
ــة  برمج ــام  بأقس ــني  التقني وأروى 

حاسوب واملحاسبة والتسويق.
ويف التدشني اشاد وكيل محافظة 
ــتوى  حجة محمد عيل القييس بمس
ــات  لالمتحان ــم  والتنظي ــداد  اإلع

وانضباط كوادر املعهدين.
وشدد عىل رضورة تهيئة األجواء 
ــا يمكنهم من  للطالب والطالبات بم

اداء االمتحانات بكل سهولة ويرس.
أن  اىل  ــيس  القي ــل  الوكي ــت  ولف
يف  ــة  التعليمي ــة  العملي ــتمرار  اس
ــود  ــة وصم ــة والتقني ــد الفني املعاه
ــعارهم  استش ــد  يجس ــا  كوادره
ــم خاصة  ــؤولية يف اداء واجبه للمس
ــروف املرحلة التي يمر بها  يف ظل ظ

الوطن.
ــب  ــر مكت ــار مدي ــه أش ــن جانب م
ــي  ــب املهن ــي والتدري ــم الفن التعلي
املهندس سلطان الرشقي إىل أن عدد 
ــني لالمتحانات 304  الطالب املتقدم

ــم 154 طالبا يف  طالب وطالبات منه
ــد  ــة بمعه ــورة و 150طالب ــد الث معه

أروى .
ــىل صمود كوادر  وجدد التأكيد ع
ــد رغم التحديات التي فرضها  املعاه
ــتهدافه  واس ــار  والحص ــدوان  الع
ــة  ــة ملحاول ــد التقني ــارش للمعاه املب

تعطيل التعليم فيها.
ــب  مكت ــر  مدي ــني  التدش ــرض  ح
ــى  يحي ــدس  املهن ــري  وال ــة  الزراع
ــؤويل  مس ــن  م ــدد  وع ــي  القدم

املحافظة.

تدشين امتحانات الفصل الدراسي األول بمعهدي تدشين امتحانات الفصل الدراسي األول بمعهدي 
الثورة وأروى التقنيين بحجةالثورة وأروى التقنيين بحجة

وزير األشــغال ومحافظ الجوف يناقشان وزير األشــغال ومحافظ الجوف يناقشان 
احتياجات المحافظة من مشاريع الطرقاحتياجات المحافظة من مشاريع الطرق

صنعاء/سبأ
ــاء برنامج  ــور طه املتوكل بصنع ــكان الدكت ــن وزير الصحة العامة والس دش
ــاق البورد يف أمراض القلب الذي تقدم له 40 كادراً ويستمر ثالث  التدريب يف مس

سنوات.
ــذي ينفذه الربنامج املجلس اليمني  ــث أكد الدكتور املتوكل أن الربنامج ال حي
ــد إنجازاً نوعياً يف تاريخ  ــات الطبية يف الوزارة ألول مرة يف اليمن يع لالختصاص

البلد كونها من التخصصات النادرة التي تفتقر إليها اليمن.
ــوزارة لالرتقاء  ــعي ال ــات جديدة يأتي يف إطار س ــت إىل أن فتح تخصص ولف
ــن تقديم  ــي بما يضم ــاع الطب ــني يف القط ــي للعامل ــي واملهارت ــتوى العلم باملس
ــارج ومنها  ــفر للخ ــتدعي الس ــات الطبية للمرىض خاصة تلك التي تس الخدم

أمراض القلب .
ــط وبرامج الوزارة من أهداف تتمثل  ــار وزير الصحة إىل ما تتضمنه خط وأش
ــل ظروف العدوان  ــني يف هذه املجاالت خصوصا يف ظ ــري اطباء متخصص يف توف
ــتفادة من  ــتوجب االس ــفر للعالج يف الخارج ما يس ومنع اآلالف من املرىض للس

الكوادر والكفاءات الطبية املحلية.

ولفت إىل أهمية تضافر جهود العاملني يف القطاع الصحي أفرادا ومؤسسات 
ــات بما يعزز ثقة املواطنني بالخدمات الطبية املقدمة وتاليف أوجه القصور  وهيئ

يف هذا الجانب.
وقال" نحن بحاجة إىل خطوات علمية مؤسسية أكاديمية للوصول إىل أعىل 
ــة والتميز  ــة واليمن اليوم تمتلك كوادر طبية قادرة عىل املنافس الدرجات خاص

واإلبداع ".
ــام املجلس اليمني  ــق الربنامج الدكتور محمد املرتب وأمني ع ــا ثمن منس فيم
ــني دور وزير الصحة وسعيه لتفعيل  لالختصاصات الطبية الدكتورة أثمار حس

برامج البورد خاصة يف ظل الظروف التي تمر بها البالد .
ــة بتطوير  ــج ذات الصل ــطة والربام ــىل مواصلة األنش ــرص ع ــارا إىل الح وأش
ــف  ــي يف مختل اليمن ــكادر  لل ــي  العلم ــوق  ــة والتف ــات الطبي ــتوى الخدم مس

التخصصات.
ــبوع املايض برامج املاجستري للتخصصات  يذكر أن وزير الصحة دشن األس
ــة الرتميم والحروق وجراحة  ــادرة يف جراحة األوعية الدموية وجراح الطبية الن

الفم والوجه والفكني ألول مرة يف تاريخ الطب يف اليمن.

وزير الصحة يدشن برنامج مساق البورد في أمراض القلبوزير الصحة يدشن برنامج مساق البورد في أمراض القلب

صنعاء / سبأ 
ــبوة  ــلطة املحلية بمحافظة ش ــت الس أدان
جريمة مليشيات النخبة الشبوانية املدعومة 
من قوات االحتالل اإلماراتي يف مديرية مرخة 
ــهاد أكرث من  ــة والتي أدت إىل استش باملحافظ

عرشة مواطنني بينهم أطفال.
ــبوة رئيس املجلس املحيل  وقال محافظ ش
ــبأ)  ــة يف ترصيح لـ(س ــد الطمبال ــيل محم ع
ــبوانية عىل  ــيات النخبة الش إن هجوم مليش
ــن محضار يف الهجر بمديرية  بيوت آل محس
ــلحة  األس ــواع  أن ــتى  ش ــتخدام  باس ــة  مرخ

ــنوداً بالطريان الحربي كشفت عن الوجه  مس
الحقيقي لقوى الغزو واالحتالل وأدواتها .

ــكل  ــار إىل أن هذه الجريمة أثبتت بش وأش
واضح ال لبس فيه زيف دول العدوان، ونرشها 
ــة التي تحارص  ــا اإلرهابي ــاب عرب أذرعه اإلره
ــري البنى  ــل عىل تدم ــاكن وتعم ــرى واملس الق

التحتية وقتل األبرياء.
ــيات  ــبوة أن جريمة مليش وأكد محافظ ش
ــة  املحافظ ــاء  أبن ــد  ض ــة  اإلماراتي ــة  النخب
ــن  ع ــاعة  بش ــل  تق ال  ــر  الهج يف  ــاكنني  الس
ــا  تنظيم ــا  يرتكبه ــي  الت ــة  اإلرهابي ــم  الجرائ

ــن التنظيمات  ــا م ــدة وغريهم ــش والقاع داع
اإلرهابية.

ــات الدولية ومنظمات  وأدان صمت املنظم
ــا مع العدوان، داعياً  املجتمع املدني وتواطؤه
ــعب  ــؤوليتها تجاه الش ــل مس ــا إىل تحم إياه

اليمني.
ــم املتحدة  ــة األم ــظ الطمبال ــا املحاف ودع
ــكيل لجنة  ــاص إىل اليمن لتش ومبعوثها الخ
ــات جريمة  ــة مالبس ــتقلة ملعرف ــق مس تحقي
مليشيات النخبة اإلماراتية يف الهجر بمرخة، 

وتقديم الجناة إىل محكمة العدل الدولية.

محلي شبوة يدين جريمة مليشيات النخبة في مديرية مرخةمحلي شبوة يدين جريمة مليشيات النخبة في مديرية مرخة

ــراء  ــة الصف ــع بمديري ــيل موس ــاء قب ــد لق عق
ــم العدوان  ــس للتنديد بجرائ محافظة صعدة أم
ــان  واللج ــش  الجي ــال  لرج ــناداً  وإس ــاً  ودعم

الشعبية.
ــىل أولوية  ــة ع ــاء املديري ــد أبن ــاء أك   ويف اللق
ــناد رجال  ــم بإس مواجهة تصعيد العدوان الغاش

الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــتمرار  اس ــتنكروا  واس  
ــعب  ــق الش ــم بح الجرائ ــكاب  ارت ــعودي يف  الس
ــن ممتلكاتهم الخاصة  ــي وتدمري ما تبقى م اليمن

والعامة يف ظل غياب للضمري العاملي.
ــبحانه  ــىل أن ال رهان إال عىل الله س ــدوا ع وأك
ــعب اليمني بجيشه ولجانه  وتعاىل وسواعد الش

لتطهري البالد من دنس املحتلني ومرتزقتهم.
ــع عقد  ــاء قبيل موس ــد لق ــب آخر أك ــن جان م
ــار، أهمية  ــافل بذم ــة وصاب الس ــس يف مديري أم
ــاف يف مواجهة العدوان  ــز التالحم واالصطف تعزي

السعودي االمريكي وإفشال مخططاته.
ــلطة  ــارك فيه قيادات الس    ويف اللقاء الذي ش
ــخصيات  وش ــائخ  ومش ــة  والتنفيذي ــة  املحلي
ــد  ــؤاد أحم ــة ف ــر املديري ــار مدي ــة، أش اجتماعي
القديمي إىل أهمية تضافر الجهود لتعزيز وحدة 
الصف والحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة 

العامة.
ــهام الفاعل يف تعزيز     وحث الجميع عىل اإلس
ــيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات  جهود التحش

بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.
ــهداء  ــت القديمي إىل أهمية إيالء أرس الش ولف
ــاء لتضحياتهم الكبرية  ــم رعاية خاصة وف وذويه
ــيدا  ــات.. مش ــف الجبه ــا يف مختل ــي قدموه الت
بصمود أبناء املديرية ودورهم يف مواجهة العدوان 

وإفشال مخططاته.
فيما أكد املشاركني يف اللقاء عىل وحدة الصف 
ــعبية ملواجهة  ــان الش ــش واللج ــاندة الجي ومس

العدوان وتصعيده يف مختلف الجبهات.
ــدوان والحصار وعدم  ــتمرار الع      ونددوا باس
ــدة.. مؤكدين  ــة يف الحدي ــاق التهدئ ــه باتف التزام
ــى تحقيق  ــه حت ــم يف مواجهت ــم وثباته صموده

النرص.
ــؤولياتها  ــدة بتحمل مس ــوا األمم املتح وطالب

ــتمرار العدوان والحصار وجرائمه بحق  تجاه اس
ــع القوانني  ــانا والتي تتناىف م ــا وإنس اليمن أرض

الدولية واإلنسانية.
كما ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بمديرية 
ــة  ــل املحافظ ــة وكي ــس برئاس ــار أم ــران بذم جه
ــتوى األداء الخدمي وجهود  محمود الجبني، مس

التحشيد والتعبئة العامة باملديرية.
ــني، أهمية  ــد الوكيل الجب ــالل االجتماع أك وخ
ــطات من الشوارع الرئيسة  إزالة املخالفات والبس
ــواق املخصصة وبما  ــا لألس ــة معرب ورفعه بمدين
ــهيل  ــن االزدحام املروري وتس ــد م ــهم يف الح يس

حركة السري.
ــب التنفيذي يف  ــل دور املكت ــىل تفعي ــث ع وح
توفري الخدمات األساسية والحفاظ عىل النظافة 
ــيد والتعبئة العامة  ــة وتعزيز جهود التحش العام

ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم.
ولفت إىل أهمية مضاعفة الجهود لتنمية كافة 
ــات تحصيلها وفقا  ــة اإليرادية وضبط آلي األوعي
ــب الرضائب يف رفع  ــدور مكت ــيدا ب للقانون .. مش

تحصيل اإليرادات الرضيبية وتنميتها.
ــىل أرايض  ــاون للحفاظ ع ــع التع ــا الجمي ودع
وأمالك الدولة يف املديرية وحرصها وحمايتها من 
ــطو واالعتداءات .. مشددا عىل أهمية تنفيذ  الس
ــري الخدمات  ــة يف توف ــادة املحافظ ــات قي توجيه

ــانية وتعزيز التحشيد وعوامل  األساسية واإلنس
الصمود ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

ــي،  ــماعيل عبداملغن ــة إس ــر املديري وكان مدي
ــية  ــات األساس ــري الخدم ــود توف ــتعرض جه اس
ــدا أهمية  ــة .. مؤك ــة باملديري ــيد والتعبئ والتحش
ــات  التحدي ــاوز  لتج ــع  الجمي ــود  جه ــر  تضاف
ــال  ــات بالرج ــد الجبه ــل يف رف ــهام الفاع واإلس

والقوافل .
كما نظم أبناء مديريتي ذي السفال والسياني 
بمحافظة إب أمس، لقاء قبلياً استمرارا للنكف يف 

مواجهة العدوان.
ــظ إب عبدالواحد صالح،  ويف اللقاء أكد محاف
ــة العامة  ــة إب يف التعبئ ــاء محافظ ــتمرار أبن اس
ــهداء  الش ــاء  لدم ــاء  وف ــات  للجبه ــيد  والتحش

وتحرير الوطن من دنس الغزاة واملحتلني .
ــن عدوان  ــن م ــه الوط ــرض ل ــار إىل أن يتع وأش
ــحذ  ــرات، يتطلب من الجميع ش ــار ومؤام وحص
ــن العطاء  ــذل املزيد م ــوف وب ــم ورص الصف الهم

لدعم الجبهات ورفدها بالرجال والسالح .
ــورى محمد  من جانبه دعا عضو مجلس الش
ــيل النوعة  ــيل بن ع ــة ع ــل املحافظ ــة ووكي النوع
ــات ملواجهة  ــرك ورفد الجبه ــن التح ــد م إىل املزي
ــاحل  ــا يف جبهة الس ــدوان خصوص ــد الع تصعي
الغربي، وخروقاته لوقف اطالق النار يف الحديدة 

وتنصلهم عن تنفيذ اتفاق السويد .
ــيل  ــم القب ــس التالح ــة مجل ــدت كلم ــا أك فيم
ــي ألقاها  ــياني الت ــفال والس بمديريتي ذي الس
ــني ابو رأس، جهوزية قبائل املديريتني التحرك  أم
ملساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية يف كافة 

الجبهات دفاعا عن الوطن امنه واستقراره.
ــل  ــتمرار قبائ ــاء اس اللق ــاركون يف  ــد املش وأك
ــام والتوجه  ــياني، يف النفري الع ــفال والس ذي س

لجبهات العزة والرشف .
ــي إزاء ما  ــاذل األمم ــت والتخ ــددوا بالصم ون
ــم وحصار  ــعب اليمني من جرائ ــرض له الش يتع
ــب  ــه إىل جان ــدوان ومرتزقت ــف الع ــا تحال يرتكبه

خروقاتهم املتواصلة يف الحديدة .
ــوى العدوان  ــة ق ــاركون ممارس ــتنكر املش واس
ــة املحتلة، من  ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــق أبن بح
ــددين عىل أهمية  ــاالت وفوىض .. مش ــل واعتق قت
مساندة أبناء املحافظات املحتلة يف دحر املحتل 
ــن وكالء  ــدد م ــرضة ع ــذي ح ــاء ال ــل اللق تخل
ــورى  املحافظة وأعضاء من مجليس النواب والش
ــب  املكات ــدراء  وم ــكرية  وعس ــة  أمني ــادات  وقي
ــاعر جميل  ــة، قصيدة للش ــة باملحافظ التنفيذي

الكامل واستعراضات طالبية .
ــة الحازة بمديرية صرب  ويف تعز نظم أبناء عزل
املوادم باملحافظة أمس وقفة احتجاجية للتنديد 

بجرائم العدوان ومرتزقته .
ــارك  ــي ش ــة الت ــاركون يف الوقف ــتنكر املش واس
ــاري  الحب ــس  ــز حام ــة تع ــل محافظ ــا وكي فيه
ــائخ  ــرب املوادم أمني ثابت واملش ــر مديرية ص ومدي
ــخصيات االجتماعية  ــان والش ــاء واألعي والوجه
ــدوان ومرتزقته  ــه تحالف الع ــة، ما يرتكب باملديري

من جرائم بحق الطفولة.
ــتمرار العدوان يف ارتكاب الجرائم  وأكدوا أن اس
ــارب أربع  ــذ ما يق ــني من ــق املواطن ــية بح الوحش
ــا  ــات م ــم ومنظم ــرأى دول العال ــىل م ــنوات ع س
ــم  ــها األم ــىل رأس ــان وع ــوق اإلنس ــمى بحق يس
ــدة ، لن تثني اليمنيني عن مواصلة الصمود  املتح

حتى تحقيق النرص.
ــطرها  ــي يس ــة الت ــم البطولي ــادوا باملالح وأش
ــعبية يف مختلف  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــعب  ــة .. داعني أبناء الش ــزة والكرام ــن الع ميادي
ــام ملواجهة تصعيد  ــالن النفري الع ــي إىل إع اليمن

العدوان وخروقاته.
ــد  ــة رف ــة أهمي ــن الوقف ــادر ع ــان ص ــد بي وأك
ــاد والوقوف يف  ــال والعت ــال والرج ــات بامل الجبه

مواجهة العدوان األمريكي السعودي.
من جانبها جددت قبائل مديريتي الجعفرية 
ــري العام  ــة تأكيدها للنف ــة ريم ــمة بمحافظ وكس

والتحشيد للجبهات ملواجهة العدوان.
ــمة  ــاء الجعفرية وكس ــائخ وأبن ــتنكر مش واس
ــلطة  ــادة الس ــور قي ــس بحض ــيل أم ــاء قب يف لق
املحلية باملحافظة والقيادات املحلية والتنفيذية 
ــخصيات  والش ــاء  والوجه ــان  واألعي ــائخ  واملش
ــات  خروق ــتمرار  اس ــني،  باملديريت ــة  االجتماعي

العدوان التفاق السويد.
ــوف وتوحيد الجبهة  ــدوا أهمية رص الصف وأك
ــدوان .. داعني  ــال مخططات الع ــة إلفش الداخلي
ــودة إىل جادة  ــاء املحافظة الع ــرر بهم من أبن املغ

الصواب والوقوف إىل جانب الوطن.
ــب الجيش  ــم إىل جان ــاركون وقوفه ــد املش وأك
ــدوان ويف كافة  ــعبية يف مواجهة الع واللجان الش
ــات كافة القبائل  ــات .. منوهني بصمود وثب الجبه
واستمرار رفدها لجبهات العزة والكرامة بالرجال 
ــر الوطن من  ــق النرص وتحري ــال حتى تحقي وامل

دنس الغزاة واملحتلني.
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ــني العام لألمم  ــذا وكان املبعوث الخاص لألم ه
ــل إىل اليمن يف  ــد وص ــن غريفيث ق ــدة مارت املتح
ــتوكهولم  إطار تحركاته ومتابعاته لتنفيذ اتفاق س

وتعزيز وقف إطالق النار بالحديدة.
ــالل زيارته  ــي غريفيث خ ــن املقرر أن يلتق  وم
عدداً من قيادات الدولة، كما سيلتقي رئيس فريق 

املراقبني األمميني الجرنال باتريك كامريت.
ــدف امليض  ــدويل به ــرك املبعوث ال ــي تح ويأت
ــويد بني  ــاً يف تنفيذ ما تم االتفاق عليه يف الس قدم
ــاض) والوقوف عىل  ــد (الري ــي ووف ــد الوطن الوف
ــي تواجه تنفيذ االتفاق  الصعوبات والعراقيل الت
ــاعيه الرامية  ــر ومس ــرف اآلخ ــت الط ــل تعن يف ظ

إلفشال االتفاق.
ــيق  ــة تنس ــد لجن ــرر أن تعق ــن املق ــك م إىل ذل
إعادة االنتشار يف الحديدة اجتماعها الثالث يوم 

الثالثاء القادم.
ــم  ــب املتحدث باس ــان نائ ــك عىل لس ــاء ذل ج
ــدة فرحان حق، يف مؤتمر  األمني العام لألمم املتح

ــة الدولية يف  ــده باملقر الدائم للمنظم صحفي عق
نيويورك.

 وكشف حق أن «لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
ــني  ــويد ب ــاق الس ــن اتف ــة ع ــدة، املنبثق يف الحدي
ــي اجتماعاتها يف  ــدت ثان ــة، عق ــراف اليمني األط
ــن 1 إىل 3 يناير/كانون  ــرتة م ــدة، خالل الف الحدي

الثاني الجاري».
ــالل االجتماع  ــح أن «األطراف اتفقت خ  وأوض
ــإلرشاف  ل ــة  واملراقب ــد  الرص ــة  آلي ــل  تفعي ــىل  ع
ــوات يف  ــادة نرش الق ــار وإع ــالق الن ــىل وقف إط ع

الحديدة».
ــني العزي،  ــر الخارجية، حس ــب وزي ــال نائ وق
ــياق  ــيد مارتن غريفيت تأتي يف س ــارة الس إن « زي
ــات  املفاوض ــة  لجول ــريات  والتحض ــات  الرتتيب

القادمة».
وأضاف أن «هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها 
ــالم يف اليمن هي  ــل الس ــي من أج ــوث األمم املبع

جهود مشكورة ومقدرة ومرحب بها».
ــدوان أن يظهر  ــع: املطلوب من تحالف الع وتاب
قدرا مشجعا من الحرص عىل السالم وأن ينخرط 

بجدية يف تنفيذ اتفاق السويد.
قوى العدوان

ــمي باسم القوات املسلحة  وكان املتحدث الرس
ــاء أمس، أن مرتزقة  ــد يحيى رسيع أكد، مس العمي
ــالق النار  ــم لوقف إط ــوا خروقاته ــدوان واصل الع
ــة بارتكاب  ــاعة املاضي ــدة خالل الـ 24 س بالحدي
ــف لطريان  ــع تحليق مكث ــن م ــا بالتزام 214 خرق
ــتطالعي يف أجواء مدينة  ــدوان الحربي واالس الع

الحديدة ومختلف مديرياتها.
وول سرتيت

ــاعد عىل تنظيم املظاهرات ضد الوجود  الذي س
السعودي يف املحافظة، قوله: "نحن تحت االحتالل 

السعودي، ونحن لسنا بحاجة لهم".
ــنوات  ــة أنه بعد أكرث من ثالث س ــد الصحيف وتج
ــا فقط، بل  ــد ضعيف ــإن اليمن لم يع ــرب، ف ــن الح م
ــرب، حيث  ــبب الح ــفري االنهيار بس ــح عىل ش أصب
ــف آالف املدنيني، وهدمت بنى  ــت غارات التحال قتل
ــفيات، باإلضافة  ــا يف ذلك مستش ــة مهمة، بم تحتي

ــرب تفش ملرض  ــح اليوم مركزا ألك ــن أصب إىل أن اليم
ــوايل 85 ألف طفل من  ــخ، ومات ح ــريا يف التاري الكول
 Save the الجوع منذ بداية الحرب، بحسب منظمة

Children  الدولية غري الحكومية.
ــت الذي تجنبت فيه  ــوه الكاتبان بأنه يف الوق وين
ــوهد يف  ــن الدمار الذي ش ــرة الكثري م ــة امله محافظ
ــة تعكس  ــن، إال أن املحافظ ــرى يف اليم ــق أخ مناط
ــذي تؤديه  ــري ال ــدور الكب ــارم لل ــب الع ــدى الغض م
ــريين إىل أن مئات األشخاص  القوى اإلقليمية، مش
ــيطرة  ــل بانتظام ضد س ــهر أبري ــذ ش ــروا من تظاه
ــة  اليمني ــوات  الق ــت  وقتل ــعوديني،  الس ــزاة"  "الغ
ــل يف نوفمرب،  ــخصني عىل األق ــعوديا ش املدعومة س

عندما فتحت النار عىل املتظاهرين.
ــرة املدعوم  ــظ امله ــن محاف ــة ع ــل الصحيف وتنق
ــت، قوله عن  ــعيد باكري ــح س ــعودية، راج ــن الس م
ــاء مهاجمتهما  ــال أثن ــا إرهابيان قت ــني إنهم املقتول
لحاجز جيش، إال أن الحريزي قال إن من قتال كانا 

متظاهرين عاديني.
ــتخدمون  ــعوديني يس ــري التقرير إىل أن الس ويش
مطار الغيضة، الذي استولوا عليه أواخر عام 2017، 

ــم  ــة إىل أنه ــد، باإلضاف ــن وإىل البل ــود م ــل الجن لنق
ــاعدة الجيش،  يقومون بتنفيذ برنامج التطوير بمس
ــني بأن هذه  ــكان املحلي ــد االنطباع لدى الس ــا يؤك م
املساعدات هي جزء من الجهد الحربي السعودي.

ــن أتباع  ــري م ــؤول كب ــن مس ــان ع ــل الكاتب وينق
ــس لها قرار أو  ــه إن الحكومة اليمنية لي ــادي، قول ه
ــرة، وأضاف  ــعودي يف امله ــيطرة عىل التمدد الس س
ــمه، خوفا من  ــر اس ــذي طلب عدم ذك ــؤول، ال املس
ــو موجود، بأن  ــعودية حيث ه االنتقام من قبل الس

الرياض تستغل الفوىض السائدة يف البالد. 
ــؤول قائال: "لقد تحالفنا مع التحالف  وتابع املس
ــل أي اعتداء  ــعودية، لكننا ال نقب ــذي تقوده الس ال
ــادة  إع ــو  ه ــف  التحال ــدف  ه إن  ــيادتنا..  س ــىل  ع
ــش يف املناطق  ــة وليس نرش الجي ــة الرشعي الحكوم

املساملة".
ــعودية  ــة إنه يف محاولة من الس وتقول الصحيف
ــيطرة  ــون هي املس ــرة لتك ــاس يف امله ــتمالة الن الس
ــراج ُعمان،  ــا تحاول إخ ــن والتجارة، فإنه ــىل األم ع
ــي حافظت عىل عالقات طيبة مع الناس يف رشق  الت

اليمن.


