
صنعاء / سبأ
ــن محمد نارص العاطفي  ــاد وزير الدفاع اللواء الرك أش
ــري الذي توليه القيادة  ــم الال محدود واالهتمام الكب بالدع
السياسية والعسكرية العليا بالقوات املسلحة ومسارات 

تحديثها وتطويرها.
وأكد وزير الدفاع خالل لقاء, ضم املفتش العام للقوات 
املسلحة اللواء الركن عبدالباري الشمريي ومساعد وزير 
ــر الغزايل ورئيس  ــا اللواء الركن ابوبك ــاع للتكنولوجي الدف
ــى الغبييس وعدداً  ــوى البرشية اللواء ركن يحي هيئة الق
ــكريني لالطالع عىل رؤية  ــرباء واالكاديميني العس من الخ
ــكرية  بناء الدولة املدنية الحديثة، أن دعم القيادة والعس
ــدرات الدفاعية  ــن الق ــزز م ــلحة، يع ــوات املس ــا للق العلي
للجمهورية اليمنية والذود عن سيادتها ووحدة اراضيها 
ــيس املواكب  ــتقاللها واالرتقاء ببنائها النوعي املؤس واس
ــزو واالحتالل  ــوى الغ ــات مواجهة ق ــات ومتطلب ملقتضي

ومرتزقته يف مختلف الجبهات بقوة واقتدار.
وأشار اىل اهمية بلورة مضامني املهام والواجبات املاثلة 
ــة هيئة األركان العامة التي  امام قيادة وزارة الدفاع ورئاس

تضمنتها رؤية بناء الدولة املدنية الحديثة.   
ولفت اللواء العاطفي يف كلمته إىل األهمية البالغة التي 
ــارين  ــبها رؤية بناء الدولة املدنية الحديثة يف املس تكتس
ــكري واملدني يف هذه املرحلة الهامة واملفصلية التي  العس
يمر بها اليمن أرضاً وإنسانا ً جراء العدوان املتواصل ضد 

ــعب اليمني الصامد والصابر واملكافح عىل مدى اربع  الش
سنوات.

ــل التوجهات  ــذ مجم ــاً عىل تنفي ــري قدم ــا أكد الس كم
ــد واملعارص التي  ــكري الجدي ــرتاتيجية للبناء العس االس
ــيل، وبما يحقق  ــىل صعيد الواقع العم ــا الرؤية ع احتوته
الغايات املنشودة الهادفة بناء جيش وطني قوي وحديث 

ومتطور قادر عىل مواجهة ومجابهة كافة التحديات مهما 
ــام والواجبات املنوطة به  ــا وااليفاء بكافة امله كان حجمه

عىل الوجه األكمل واألمثل.
ــهد خالل  ــلحة ستش وذكر وزير الدفاع أن القوات املس
ــة وإنجازات كربى يف مختلف  ــرتة القادمة قفزات نوعي الف
جوانب بنائها تدريبا ًوتأهيًال وتنظيما ًوإعداداً وتسليحاً, 

ــني واللوائح  ــة والقوان ــل االنظم ــل مجم ــة اىل تفعي إضاف
ــود  ــىص الجه ــذل اق ــة، وب ــة واالنضباطي ــة واإلداري املالي
لإليفاء بمتطلبات املقاتلني بصورة دائمة ومستمرة ووفقا 

لآللية التي تضمنتها املوازنة العسكرية للعام2019م.
ــة من قبل  ــة املبذول ــة املتواصل ــود العملي ــن الجه وثم
ــني يف ضوء محددات رؤية بناء الدولة  الخرباء واألكاديمي

ــلحة إحدى  ــكل القوات املس ــي تش ــة الت ــة الحديث املدني
ــيادية والدعامة الرئيسية الضامنة  ــاتها الس اهم مؤسس
ــات الحكومية  ــرشوع بناء وتطوير املؤسس لالنطالق يف م
ــوض بقدراتها العملية وبما يصب يف خدمة مصالح  والنه

الوطن والشعب.
ــلحة  ــاء القوات املس ــات إعادة بن ــن أولوي ــال" ان م وق
ــن االرض والعرض  ــني ع ــني املدافع ــام باملقاتل ــو االهتم ه
ــز مهاراته القتالية  ــجاعة وإخالص وإقدام وتعزي بكل ش
ــون قادراً عىل  ــية ليك ــني اوضاعه املعيش واملعنوية وتحس

تأدية مهامه وواجباته املقدسة عىل اكمل وجه ".
ــكريني عىل رسعة  ــرباء العس ــاع, الخ ــر الدف وحث وزي
ــها  ــام املوكلة اليهم والتي عىل ضوءها وأساس إنجاز امله
ــيتم االنتقال اىل الواقع العميل برؤية ومنهجية جديدة  س
ــازات النوعية  ــادة ليكون 2019م عام اإلنج وبخطوات ج

وصنع االنتصارات ضد اعداء الوطن. 
ــات  ــة من النقاش ــاع اىل جمل ــر الدف ــتمع وزي ــد اس وق
ــني  األكاديمي ــل  قب ــن  م ــة  املطروح واآلراء  ــالت  واملداخ
ــادوا بمضامني وتوجهات  ــكريني الذين اش والخرباء العس
ــي تضمنت بنوداً  ــة املدنية الحديثة والت ــة بناء الدول رؤي
ــعب  ــات ابناء الش ــال وتطلع ــي آم ــه تلب ــا طموح وأهداف

اليمني.
ــاع اللواء  ــوان عام وزارة الدف ــرض االجتماع مدير دي ح
الركن محمد العوامي وعدد من مدراء الدوائر العسكرية.
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صنعاء / سبأ
ــالة  ــب ص ــة عق ــة العاصم ــت بأمان ُنظم
ــات احتجاجية للتنديد  الجمعة أمس، وقف
بجرائم العدوان السعودي األمريكي تحت 

عنوان " شهداؤنا عظماؤنا".
وأكد املشاركون يف الوقفات, االستمرار يف 
ــد الجبهات بالرجال واملال والعتاد حتى  رف
ــات  ــن أن تضحي ــرص .. مؤكدي ــق الن تحقي
ــوة  ــتثمر ق ــدرا وس ــب ه ــن تذه ــهداء ل الش
وشجاعة وثباتاً ملواجهة العدوان األمريكي 

اإلرسائييل السعودي اإلماراتي.
ــات  ــن الوقف ــادرة ع ــات ص ــت بيان وأدان
ــدة  ــارص القاع ــا عن ــي ترتكبه ــم الت الجرائ
ــألرسى  ل ــات  إعدام ــن  م ــش  وداع

واملستضعفني.
واستنكرت البيانات تواطؤ األمم املتحدة 
ــوى  ــة لق ــات اليومي ــا إزاء االخرتاق وصمته

العدوان ومرتزقته.
وأهابت البيانات بأحرار الوطن, التحرك 
ــاذل والتفريط, وأخذ  وإدراك خطورة التخ

العربة مما يجري يف املحافظات املحتلة من 
انتهاكات لقوى العدوان.

ــا  ــي يحققه ــارات الت ــادت باالنتص وأش
ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــازات  وانج ــات  الجبه
ــتهداف   ــد باس ــام الجدي ــنت الع ــي دش الت
قاعدة العند بلحج والتي اسفرت عن مقتل 
ــادة املرتزقة.. داعية اىل  وجرح العديد من ق
ــوى العدوان  ــن الرضبات املزلزلة لق مزيد م

ومرتزقته.

وقفات عقب صالة الجمعة بالعاصمة صنعاء تندد بجرائم العدوانوقفات عقب صالة الجمعة بالعاصمة صنعاء تندد بجرائم العدوان

المشاركون يؤكدون االستمرار في رفد الجبهات حتى تحقيق النصر على الغزاة والمحتلينالمشاركون يؤكدون االستمرار في رفد الجبهات حتى تحقيق النصر على الغزاة والمحتلين
الثورة / غمدان أبوعيل

ــال  بأعم ــم  القائ ــتعرض  اس
محافظ محافظة الحديدة محمد 
ــيقية  ــاش قحيم مع مدير تنس عي
ــانية يف اليمن ليزا  ــؤون االنس الش
يف  ــاني  االنس ــع  الوض ــدي  جران
محافظة الحديدة يف ظل التصعيد 
املتواصل من قبل مرتزقة العدوان 

السعودي االمريكي ..
واكد قحيم أن الوضع اإلنساني 

ــاء  أبن وأن  ــي  كارث ــة  املحافظ يف 
ــة الثالث  ــات مركز املحافظ مديري
ــة الدريهمي  ــة إىل مديري باإلضاف
ــىل اي  ــوا ع ــم يحصل ــا ل والتحيت
ــانية منذ أكرث من  ــاعدات إنس مس
ــتغاثة  ــم نداءات االس ــهر رغ ٤ أش

املتواصلة ..
ــري من  ــاك الكث ــت إىل أن هن ولف
ــدة  ــة الحدي ــني يف محافظ املواطن
ــون  ومصاب ــا"  جوع ــورون  يتض
ــاء  ــة وخاصة النس ــوء التغذي بس

ــن  ــع الراه ــراء الوض ــال ج واألطف
ــل  قب ــن  م ــد  التصعي ــتمرار  واس

العدوان ..
ــم املتحدة  ــات األم ودعا منظم
ــانية  ــاعدات االنس إىل تقديم املس
يف  ــتحقني  للمس ــة  واإلغاثي
ــة  عاجل ــورة  بص ــة  املحافظ
ــع  ــة إىل مواق ــرق املؤدي ــح الط وفت
تنفيذا"  ــاعدات  للمس املستحقني 
ــار  ــويد وإعادة االنتش التفاق الس

من قبل الطرفني ..

من جانبها عربت ليزا جراندي 
ــانية  االنس ــؤون  الش ــقة  منس
ــلطة  ــكرها للس ــن ش ــن ع يف اليم
ــة يف املحافظة عىل تعاملها  املحلي
ــاني  ــف االنس ــع املل ــي م االيجاب
ــاعدات  وحرصها عىل ايصال املس
ــتحقيها وتذليلها  ــانية ملس االنس
ــل  ــه عم ــي تواج الت ــات  للصعوب

املنظمات االنسانية..
ــل  العم أن  إىل  ــارت"  وأش
االنساني يف اليمن يقتيض تكاتف 
ــف  ــل تخفي ــن أج ــود م كل الجه
ــهيل تقديم  معاناة املواطنني وتس
ــيتم  ــاعدة لهم ، مؤكدة انه س املس
ــة  ــلطة املحلي ــع الس ــيق م التنس
ــات  املعالج ــع  ــة ووض املحافظ يف 
ــاعدات  املس ــال  إليص ــة  الالزم
إىل  ــة  واإلغاثي ــانية  اإلنس
مستحقيها خالل األيام القادمة ..

ــدرات  ــم رفع ق ــه ت ــت أن واضاف
ــؤون  الش ــيقية  تنس ــب  مكت
ــري  وتوف ــة  باملحافظ ــانية  االنس
ــاط  ــة اإلمكانيات ملزاولة النش كاف
ــاعدات  املس ــع  وتوزي ــاني  اإلنس

اإلنسانية واإلغاثية الالزمة .

ــــر تــنــســيــقــيــة  ــــدي ـــعـــرض مـــــع م ـــســـت ــــر تــنــســيــقــيــة قـــحـــيـــم ي ــــدي ـــعـــرض مـــــع م ـــســـت قـــحـــيـــم ي
ــي فــي الــحــديــدة ــارث ــك ــيــة الــوضــع ال ــي فــي الــحــديــدةاإلنــســان ــارث ــك ــيــة الــوضــع ال الـــشـــؤون الـــشـــؤون اإلنــســان

صنعاء/ سبأ 
ــوات  الق ــم  باس ــمي  الرس ــدث  املتح ــد  أك
ــتمرار  اس ــع,  رسي ــى  يحي ــد  العمي ــلحة  املس
ــه يف خروقاتهم املكثفة لوقف  العدوان ومرتزقت

إطالق النار يف الحديدة.
ــبأ)  ــع يف ترصيح لـ(س ــرب العميد رسي واعت
ــم,  خروقاته يف  ــة  واملرتزق ــدوان  الع ــتمرار  اس
ــرارات األممية  ــتهتارهم بالق ــدى اس ــس م يعك
ــدم جديتهم يف تنفيذ ما التزموا به يف اتفاق  وع

السويد .
ــالل  ــوا خ ــة ارتكب ــدوان واملرتزق ــح الع وأوض
ــا بالحديدة, حيث  ــاعة املاضية 89 خرق 48 س
ــي عىل  ــي والصاروخ ــم املدفع ــوا قصفه واصل
ــزارع املواطنني  ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس األحي

وعىل مواقع الجيش واللجان الشعبية.
ــة  ــوا 60 قذيف أطلق ــة  املرتزق أن  إىل  ــار  وأش
ــاه  باتج ــة  ــة مدفعي ــا 52 قذيف ــة, منه مدفعي
ــان قذائف  ــا وثم ــرب التحيت ــوب ورشق وغ جن
ــدي إىل غرب  ــع الحاش ــرب مصن ــن غ ــاون م ه
ــودي إىل جانب  ــع الع ــول مصان ــفينة وح الس
ــتهدف منزل املواطن  إطالق صاروخ موجه اس
ــوظ يف الدريهمي, ما أدى  ــر عبدالله محف ماه

إىل إحراقه بالكامل.
ــلل عىل  ــة حاولوا التس ــت إىل أن املرتزق ولف
شمال غرب قرية مغازي غرب حيس, وواصلوا 
ــطة  ــلحة املتوس إطالق النار من مختلف األس
والخفيفة باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا 
ــوب رشق حيس  ــث مقبنة باتجاه جن ومن مثل
ــة إىل شارع الخمسني  ومن حول كلية الهندس

ومن العمارة رشق الجامع باتجاه كيلو 16.
ــي  ــتطالعي والحرب ــريان االس ــر أن الط وذك
يف  ــه  تحليق ــل  واص ــلح  املس ــتطالعي  واالس
ــة الحديدة وحيس وجزيرة كمران  أجواء مدين
ــف والعرج واللحية والتحيتا كما حلق  والصلي
ــازة والدريهمي  ــتطالعي فوق الف الطريان االس
ــوق  ــيش ف ــريان األبات ــة وط ــة واللحي والجبلي

الجبلية.
ــا  ــدت قواتن ــمي" رص ــدث الرس ــال املتح وق
ــة ملدرعات وعرشات  ــزات وتحركات مكثف تعزي
ــم تحمل معدالت  ــة, منها أطق ــم للمرتزق األطق
ــبع قاطرات  وأخرى تحمل أفرادا وتحركات لس
ــرايس والجامع  ــيارات ما بني الغ وعرشات الس

ــا تم رصد  ــر والعكس, كم ــريات والهناج والكنت
تحرك مدرعتني تسحب كنتريتني وتفتح الخط 

من عند الجامع ".
ــن 55 غارة  ــريان العدوان ش ــت إىل أن ط ولف
منها ست غارات عىل باقم و21 غارة عىل كتاف 
ــع عىل رصواح  ــع بصعدة وارب ــت عىل البق وس
بمأرب وتسع عىل نهم بمحافظة صنعاء واربع 
ــريان بحجة  ــرض وثالث عىل ح ــارات عىل ح غ

وغارتان عىل برط بالجوف.
ــش  الجي ــال  أبط أن  ــع  رسي ــد  العمي ــد  وأك
ــات  زحوف ــدة  ع ــدوا  ص ــعبية  الش ــان  واللج
ــان  ــش واللج ــع الجي ــاه مواق ــة باتج للمرتزق
ــلبة  ــاحة الغربية بالبقع ويف س ــعبية برش الش

بخب والشعف وباتجاه تبة سيان وما جاورها 
ــديس وعىل  ــرب مثلث عاهم وعىل قبالة الس غ
ــا تم صد زحف  ــارس قبالة نجران, كم نجد الف
ــارات عىل تبتي  ــع للمرتزقة من اربعة مس واس

العظيمة والعصيدة بنهم.
ــان  واللج ــلحة  املس ــا  قواتن ان  ــاف"  وأض
ــعبية وردا عىل تصعيد العدوان ومرتزقته,  الش
ــوات  ــذت الق ــث نف ــات, حي ــدة عملي ــذوا ع نف
ــني  عمليت ــري"  املس ــو  الج ــالح  "س ــة  الجوي
ــتهدفتا  هجوميتني بطائرتي نوع قاصفk2 اس
تجمعات لقيادات عليا للمرتزقة بقاعدة العند 
ــعودي يف عسري  بلحج وتجمعات للجيش الس

بينهم قيادات".

ــعبية  ــال الجيش واللجان الش وبني أن أبط
ــيان  ــىل تبة س ــني ع ــني هجوميت ــذوا عمليت نف
ــم خاللها  ــة ت ــة بالربوع ــىل الباح ــرض وع بح
ــهيد بالربوعة وتبة  ــو ش ــيطرة عىل تبة أب الس

سيان بحرض والتي كان العدو قد تقدم فيها.
كما أشار إىل أن األبطال نفذوا ثالث عمليات 
إغارة عىل مواقع املرتزقة يف قرية تبيشعة بتعز 
ــوب ويف مجمع املتون  ــع الغرفة باملصل ويف موق

بالجوف .
ــبع  س ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــذ  ونف
ــع وتجمعات  ــتهدفت مواق ــات نوعية اس عملي
ــعة  املرتزقة غرب مثلث عاهم بحجة ويف تبيش
ــران وخلف جبل  ــارس بنج ــز ويف نجد الف بتع

ــعل  العر يف قانية بالبيضاء وباتجاه موقع مش
ــم ويف  ــدة بنه ــة والعصي ــزان ويف العظيم بجي

أسطر بالجوف.
ــلحة أن املرتزقة  ــدث القوات املس وأكد متح
تكبدوا خسائر فادحة يف األرواح والعتاد, حيث 
ــة مرصعهم  ــادات املرتزق ــي العرشات من قي لق
ــبعة مرتزقة  وجرح آخرون يف العند كما قتل س

وجرح 11 آخرون يف قانية بالبيضاء.
ــة يف  ــتة مرتزق ــص س ــم قن ــه ت ــت إىل أن ولف
ــب بنهم ومرتزق  ــعبة ما بني عبيدان وغض الش
ــز  ومرتزقني  ــر بتع ــة الخديد يف ابع ــر يف تب آخ
ــقط أكرث من  ــوف, كما س ــطر بالج اثنني يف أس
ــة  العظيم ــح يف  ــل وجري ــني قتي ب ــا  35 مرتزق
ــث العرشات منهم  ــدة بنهم ال تزال جث والعصي

مرمية يف الشعاب.
ــه بالقول"  ــع ترصيح ــم العميد رسي واختت
ــن إعطاب دبابة ومدرعة  ان مقاتلينا تمكنوا م
ــم وإعطاب  ــل بنه ــن كام ــة اب ــول وقص يف الح
ــزان إىل  ــعل بجي ــني يف موقع مش ــة وآليت جراف
جانب إحراق ثالث آليات قبالة موقع السديس 
ــد الفارس  ــرى يف نج ــالث آليات أخ ــراق ث وإح

بنجران ومرصع من عليها".
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــط  أحب ــا  كم
ــدوان باتجاه  ــلل ملرتزقة الع ــس محاولة تس أم
ــكرية يف جبهة حام بمديرية املتون  مواقع عس

بالجوف.
وأكد مصدر عسكري مرصع وجرح عدد من 
املرتزقة بتفجري عبوة ناسفة بهم أثناء محاولة 

تسللهم يف جبهة حام بمديرية املتون.
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