
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري:

ــاه تبة  ــة باتج ــف للمرتزق ــرس زح • ك
العلم وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــش  الجي ــة  ملرتزق ــف  زح ــار  انكس  •
ــعودي عىل مواقع الجيش واللجان  الس
ــىل  قت ــقوط  وس ــة  الربوع يف  ــعبية  الش

وجرحى يف صفوفهم
نجران:

ــة  ــار 50 بعملي ــاش عي ــاب رش • إعط
لوحدة القناصة يف الحماد

جيزان:
ــعوديني  ــود الس ــن الجن ــص 3 م • قن

رشق جحفان
ــتهدف تجمعات  • قصف مدفعي يس
ــعودي رشق جبل  ــش الس ــة الجي مرتزق

جحفان
• تدمري جرافة عسكرية بعبوة ناسفة 

رشق جبل الدود

السبت  5 / 1 / 2019م 

الجوف:
• عملية هجومية عىل مواقع للمرتزقة 
ــوب  املصل ــة  بمديري ــنتيل  الس ــت  بي يف 

ومرصع وإصابة أعداد منهم
• عملية هجومية عىل مواقع للمرتزقة 
ــوب  ــة املصل ــاقية بمديري ــة بالس يف الزرق

أدت ملرصع وجرح عدد منهم
• إطالق صاروخ زلزال_1 عىل تجمعات 

للمرتزقة يف معسكر السالن بـاملصلوب
ــعبية  ــة الجيش واللجان الش • مدفعي
ــة يف جبهة  ــات للمرتزق ــتهدف تجمع تس
ــة  محقق ــوب  املصل ــة  بمديري ــقب  الش

إصابات مبارشة
الحديدة:

ــاً  ــذون هجوم ينف ــدوان  الع ــة  • مرتزق
فاشًال عىل مواقع الجيش واللجان شمال 

قرية مغازي بمديرية حيس
البيضاء:

ــن  ــدد م ــاب وع ــىل 3 تب ــيطرة ع • الس
ــا  ــة نفذه ــة هجومي ــالل عملي ــع خ املواق
ــىل مواقع  ــان ع ــش واللج ــدو الجي مجاه
ــقوط قتىل  ــة قانية وس ــة يف جبه للمرتزق

وجرحى يف صفوفهم 
حرض:

ــعبية  • مجاهدو الجيش واللجان الش
ــمال  ــة العدوان ش ــاً ملرتزق ــدون زحف يص
ــن  ــرشات م ــة الع ــرصع وإصاب ــرض وم ح

املرتزقة 

جبهة الداخلجبهة الداخل

الحديدة:
ــدة أن قصف  ــدت املصادر يف الحدي • أك
ــع نانا وما  ــتهدف مصن ــذي اس ــدوان ال الع
ــف  ــا وقذائ ــخ كاتيوش ــاوره كان بصواري ج

هاون
ــن 24 قذيفة  ــرث م ــون أك ــة يطلق • املرتزق
ــطون  ــازي ويمش ــة مغ ــرب قري ــاه غ باتج

بالرشاشات املختلفة شمال حيس
ــلحة  ــة العدوان باألس ــيط ملرتزق • تمش

الثقيلة عىل قرية محل الشيخ بكيلو 16
ــون باملدفعية  ــدوان يقصف ــة الع • مرتزق
ــوب  ــة جن ــاوز 30 قذيف ــف تج ــكل مكث بش

وغرب التحيتا
• قوى العدوان تواصل خرق وقف إطالق 
النار وتقصف قرية محل الشيخ وماحولها 

يف منطقة كيلو 16 بعرشات القذائف
ــرث من 30  ــف بأك ــدوان تقص ــوى الع • ق

قذيفة هاون شمال مديرية حيس
ــلحة  باألس ــف  تقص ــدوان  الع ــوى  ق  •

املتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحايل
• مرتزقة العدوان يقصفون منطقة كيلو 

7 باألسلحة املتوسطة
ـــ15 قذيفة  ــدوان يقصفون ب ــوى الع • ق

هاون قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16
ــتمرون يف قصف  ــة العدوان مس • مرتزق
قرية الكوعي بمديرية الدريهمي باملدفعية 

والرشاشات املتوسطة
ــالق  إط ــف  لوق ــل  متواص ــرق  خ يف   •
ــلحة  ــوى العدوان تطلق نريان األس النار، ق

املتوسطة باتجاه املطار وكلية الطب
ــكل مكثف  ــدوان تقصف بش ــوى الع • ق
ــباب يف شارع الـ90 باملدافع  عىل مدينة الش

الرشاشة
ــف  ــر قص ــل إث ــىل األق ــى ع • 10 جرح
املرتزقة شوارع وأحياء متفرقة من مديريتي 

الحايل والحوك
حجة:

ــىل مديرية  ــريان العدوان ع • غارتان لط
مستبأ

 2 ــة  وإصاب ــني  مواطن  3 ــهاد  استش  •
ــىل منطقة  ــني للعدوان ع ــر غارت ــن إث آخري

املخايف بمديرية مستبأ
صعدة:

ــىل منطقة  ــريان العدوان ع ــان لط • غارت
عكوان بمديرية الصفراء

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
ــن بمديرية  ــة املداف ــىل منطق ــعودي ع الس

الظاهر
جيزان:

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •
السعودي عىل مرتزقته رشق جبل جحفان
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

02 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
في ختام الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة بحضور عضو المجلس السياسي األعلى سلطان السامعيفي ختام الدورة التنشيطية لضباط المنطقة العسكرية السادسة بحضور عضو المجلس السياسي األعلى سلطان السامعي

صنعاء/سبأ
ــدويل عبد العزيز الكميم  ــى وزير التخطيط والتعاون ال التق

أمس املمثل املقيم لربنامج األغذية العاملي استيفن أندرسون.
ناقش اللقاء جملة من القضايا املتصلة بتعزيز أطر التعاون 
بني اليمن والربنامج بما يسهم يف دعم أنشطة الربنامج يف اليمن.

ــري تنفيذ عدد من املشاريع املدرجة  واستعرض الجانبان س
ضمن أنشطة برنامج األغذية العاملي يف اليمن .

ــرق اللقاء إىل القضايا املتصلة بالجهود القائمة إلعداد  وتط
ــانية لليمن للعام 2019 وحشد املوارد  ــتجابة اإلنس خطة االس

الالزمة لتمويلها .
ــدويل أهمية مواكبة  ــط والتعاون ال ــد وزير التخطي حيث أك

الخطة ألولويات االحتياجات اإلنسانية يف اليمن .
وأشار إىل حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون 
ــطة  ــهيالت املتاحة لدعم برامج وأنش ــل? تقديم التس الدويل ع

برنامج األغذية العاملي.
ــج األغذية العاملي حرص  ــن جهته أكد املمثل املقيم لربنام م
ــطته باليمن وتقديم  ــة أنش ــتمرار يف ممارس ــج عل? االس الربنام

الدعم الغذائي للفئات املترضرة.

ـــة الــعــالــمــي ــج  األغـــذي ــام ــرن ــب ــــر الــتــخــطــيــط يــلــتــقــي الــمــمــثــل الــمــقــيــم ل ـــة الــعــالــمــيوزي ــج  األغـــذي ــام ــرن ــب ــــر الــتــخــطــيــط يــلــتــقــي الــمــمــثــل الــمــقــيــم ل وزي

صنعاء/سبأ
ــة املهندس  ــاه والبيئ ــر املي ناقش وزي
ــع مدير  ــس م ــر أم ــه الوزي ــل عبدالل نبي
ــؤون  ــيق الش ــب األمم املتحدة لتنس مكت
ــتيان تريغز،  ــا" سبس ــانية "أوتش اإلنس
ــوزارة واملكتب يف  ــاون بني ال ــب التع جوان

مجال املياه والرصف الصحي .
ــي  الت ــود  الجه إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
قطعتها الوزارة يف مجال تنفيذ املشاريع 
ــذا  وك ــة  املاضي ــرتة  الف ــالل  خ ــة  املائي
ــىل ضوء ما  ــع تنفيذها ع ــاريع املزم املش

تضمنته خطة الوزارة للعام 2019م.
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرت  ج ــا  كم
ــاريع املياه والرصف  موضوع تجنيب مش
ــريان  بالط ــتهداف  االس ــن  م ــي  الصح
باعتبارها منشآت حيوية مدنية بحسب 

ــدور  ــا، وال ــن اآلوتش ــددة م ــري املح املعاي
الجوهري لألمم املتحدة يف هذا الجانب.

ــة  والبيئ ــاه  املي ــر  وزي ــاد  أش ــد  وق
ــيق بني الوزارة  ــب التعاون والتنس بجوان

ــؤون  ــيق الش ومكتب األمم املتحدة لتنس
ــتيان  ــدور الفاعل لسبس ــانية وال اإلنس
ــي  الت ــطة  ــود واألنش الجه ــاندة  يف مس
ــل الظروف الصعبة  ــا الوزارة يف ظ تنفذه

ــة العدوان  ــا نتيج ــا بالدن ــي تواجهه الت
والحصار.

ــىل رضورة  ــر ع ــدس الوزي ــد املهن وأك
ــدور فاعل  ــا ب ــع مكتب األوتش أن يضطل
ــاريع  مش ــن  م ــدد  ع ــل  وتموي ــم  دع يف 
ــال املياه والرصف  ــى التحتية يف مج البن

الصحي.
ــم  األم ــب  مكت ــر  مدي ــاد  أش ــدوره  ب
ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس املتح
ــل وزارة املياه  ــن قب ــة م ــود املبذول بالجه
ــة وحرصها عىل توفري املياه النقية  والبيئ

للمواطنني.
ــم هذا  ــا عىل دع ــرص األوتش ــد ح وأك
ــن  م ــن  ليتمك ــام  اله ــوي  الحي ــاع  القط
ــل وجه  ــىل أكم ــه ع ــه وواجبات أداء مهام

وتجنيبه االستهداف من قبل الطريان.

وزير المياه يناقش مع مدير مكتب "األوتشا" التعاون في مجال المياه والصرف الصحي وزير المياه يناقش مع مدير مكتب "األوتشا" التعاون في مجال المياه والصرف الصحي 

صنعاء / سبأ
ــام  ــى وزير الخارجية املهندس هش التق
ــوث  املبع ــاء،  ــس بصنع أم ــه،  رشف عبدالل
ــدة إىل  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــاص لألم الخ

اليمن مارتن غريفيث.
ــة التزام  ــر الخارجي ــد وزي ــاء أك ويف اللق
ــىل وحكومة اإلنقاذ  ــيايس األع املجلس الس
الوطني بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم، 
ــاً تهرب طرف حكومة  وباملقابل يتضح جلي
ــن  م ــتورياً  دس ــه  واليت ــة  املنتهي ــس  الرئي
ــائل إعالمه وتحالف  ــّخر وس التزاماته ويس
العدوان لنرش أخبار كاذبة عكس حقيقة ما 

يحدث عىل أرض الواقع .
ــة محاوالت  ــح الوزير رشف حقيق وأوض
ــات  مخرج ــىل  ع ــاف  وااللتف ــال  اإلفش
ــويد، وذلك من قبل تحالف  ــاورات الس مش
ــماحهم  س ــدم  وع ــه  ل ــني  واملوال ــدوان  الع
ــانية والتجارية  ــاعدات اإلنس بدخول املس
ــق  العوائ ــق  وخل ــة  النفطي ــتقات  واملش

والتأخري.
ــدوان  ــف الع ــالم تحال ــار إىل أن إع وأش
ــدث من حني إىل آخر عن منح تصاريح  يتح
ــفن مع توجيه  دخول لعدد محدود من الس
ــاء بأنه من  ــرف صنع ــة لط ــات مضلل اتهام
ــفن، يف الوقت  ــماح بدخول الس يعرقل الس
ــار الحصول  ــفن بانتظ الذي تقف فيه الس
ــفن  ــىل تصاريح الدخول، بما يف ذلك الس ع
يف  ــك  وذل ــة،  النفطي ــتقات  باملش ــة  املحمل
عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات 

داخل املحافظات غري املحتلة.
ــاة  معان إىل  ــة  الخارجي ــر  وزي ــرق  وتط

ــتمرار اإلغالق  الكثري من املواطنني جراء اس
ــدويل، وما يعانيه  ــري املربر ملطار صنعاء ال غ
املواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد 
ــات املحتلة يف  ــالمته وحياته يف املحافظ س
ــيئون، إضافة  ــدن وس ــأرب وع ــه إىل م طريق
ــتفزاز من سلطات  لعمليات ابتزاز مايل واس

تتبع العمالء والخونة يف منافذ الخروج .
ــايل  ــة ال تب ــة املرتزق ــت إىل أن حكوم ولف
ــوات املجتمع الدويل  ــع املواطن أو بدع بوض
ــلطات  ــدت س ــث عم ــالم حي ــة للس الداعي
األمن والجوازات يف حكومة الفار هادي عىل 
ــا بعدم التعامل مع وثائق  إصدار توجيهاته
السفر الصادرة عن املحافظات غري املحتلة 
يف اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد.

ــا صاحب  ــام رشف م ــر هش ــر الوزي وذك
ــري القانوني  ــاني وغ ــرار غري اإلنس ــذا الق ه
ــن تداعيات كثرية، وباألخص عىل رشيحة  م
ــذا اإلجراء  ــكل ه املرىض والطالب حيث يش

ــة عىل كاهل املواطن،  زيادة يف األعباء املالي
ــار ظاهرة  إضافة إىل املخاطر األمنية وانتش
ــع الجوازات  ــمارسة تقوم ببي مجموعات س
ــا  وصوله ــة  مرحل إىل  ــا  تطوره ــال  واحتم

للخارجني عن القانون واإلرهابيني.
ــدة  ــم املتح ــاء األم ــدم اكتف ــب بع وطال
ــاص إىل اليمن بالضغط عىل  ومبعوثها الخ
ــي  ــل اإليجاب ــادي للتعام ــار ه ــة الف حكوم
ــالم،  ــاورات الس مع إجراءات بناء الثقة ملش
ــة  املتعلق ــانية  اإلنس ــا  القضاي ــص  وباألخ
ــا غري  ــف إجراءاته ــني ووق ــا املواطن بقضاي
ــة عدد من دول املنطقة  املنطقية يف مخاطب
ــة  الجمهوري ــو  مواطن ــا  إليه ــل  يص ــي  الت
ــفر  ــع وثائق الس ــدم التعامل م ــة بع اليمني

الصادرة عن املحافظات غري املحتلة.
ــىل أهمية أن  ــر الخارجية ع ــدد وزي وش
ــاص  ــا الخ ــدة ومبعوثه ــم املتح ــوم األم تق
بالتوضيح لتلك الدول بأن هناك مشاورات 

ــدف إىل إنهاء  ــة األمم املتحدة ته تتم برعاي
ــكري وصوًال إىل حل سيايس  العدوان العس
ــف أي  ــا يتطلب وق ــو م ــامل وه ــلمي ش س
ــدم  ــتفزازية ال تخ ــة واس ــراءات أحادي إج

جهود بناء الثقة .
ــات  الترصف ــك  تل أن  ــح  أوض ــا  كم
ــلطات  س ــن  م ــؤولة  والالمس ــتفزازية  االس
ــن يف املناطق املحتلة تدخل  الجوازات واألم
ــي  ــاوزات الت ــم والتج ــاق الجرائ ــن نط ضم
ــة  ــي يف حري ــان اليمن ــوق اإلنس ــس حق تم

تحركاته وحريته الشخصية.
ــة أن هذه الترصفات  وأكد وزير الخارجي
ــقط بالتقادم يف إطار  ستعترب جرائم لن تس
ــيعاقب  ــالم وس أي ترتيبات مصالحة أو س
ــوا  كان ــا  أينم ــة  والصف ــم  باالس ــا  مرتكبوه
ــالم  ــرياً إىل أن الس بالداخل أو الخارج ، مش
ــي  اليمن ــعب  الش ــتهدف  يس ــتقرار  واالس
ــات التي  ــة أو املجموع ــك الطغم ــس تل ولي
ــىل أموال  ــارج الوطن ع ــش خ ــودت العي تع

الخيانة والسحت.
ــرة مكتب الوزير  ــرض اللقاء رئيس دائ ح
ــد  محم ــر  مطه ــارق  ط ــور  الدكت ــفري  الس
ــفري عبد  ــم الس ــر، ورئيس دائرة املراس مطه
ــعيدي ونائب رئيس دائرة مكتب  الغني الس
الوزير السفري سلوى الرفاعي، ومدير إدارة 
ــعيد،  ــات الوزير املفوض فيصل س الترشيف
ــاص نائب  ــب املبعوث الخ ــن جانب مكت وم
ــوث الخاص معني رشيم ، ومدير مكتب  املبع
ــوال ديفيز،  ــاء نيق ــاص بصنع ــوث الخ املبع
ــوث  املبع ــب  بمكت ــيايس  الس ــار  واملستش

الخاص أبريل لونغيل آيل.

خالل لقائه المبعوث األممي:خالل لقائه المبعوث األممي:

وزير الخارجية يستعرض معاناة المواطنين اليمنيين وزير الخارجية يستعرض معاناة المواطنين اليمنيين 
جراء استمرار اإلغالق غير المبرر لمطار صنعاءجراء استمرار اإلغالق غير المبرر لمطار صنعاء

هناك محاوالت من قبل العدوان ومرتزقته إلفشال مخرجات السويد وااللتفاف عليهاهناك محاوالت من قبل العدوان ومرتزقته إلفشال مخرجات السويد وااللتفاف عليها

صنعاء/سبأ
ــة إدارة قضايا املنازعات الخارجية  عقدت لجن
ــة العامة للكهرباء اجتماعا لها  املتعلقة باملؤسس
ــر املالية  ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــة نائ ــس برئاس أم
ــور وزراء  ــني عبدالله مقبويل بحض ــور حس الدكت
ــور عبدالرحمن املختار  ــؤون القانونية الدكت الش
ــف الجرموزي  ــدس لط ــة املهن ــاء والطاق والكهرب
ــاء املهندس  ــة العامة للكهرب ــام املؤسس ومدير ع

خالد راشد.
ــا  قضاي ــة  متابع ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــرس  ك
ــة العامة للكهرباء  ــات الخارجية للمؤسس املنازع
ــراءات  ــة واإلج ــرشكات األجنبي ــن ال ــدد م ــع ع م
ــات  ــتعراض ملف ــوص واس ــذا الخص ــذة به املتخ
ــدة من قبل  ــا والتقارير املع ــك القضاي ــق تل ووثائ

اللجنة.
ــوزراء وزير  ــب رئيس ال ــد نائ ــاع أك ويف االجتم
ــة متابعة تلك القضايا باعتبارها  املالية عىل أهمي
ــام وال تخص جهة  ــكل ع ــس البلد بش ــا تم قضاي

حكومية معينة.
ــؤولية  املس ــعار  استش رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــة القضايا  ــىل دراس ــع والعمل ع ــل الجمي ــن قب م

ــتيعاب جميع املالحظات  املرفوعة يف الخارج واس
ــاهم  ــاريني بما يس من الفنيني واملعنيني واالستش
ــل الدولة أي  ــك القضايا وعدم تحمي ــب تل يف كس
ــروف الحالية  ــا يف ظل الظ ــاء مالية خصوص أعب

التي تمر بها البالد.
ــيق بني وزارتي الشؤون  ولفت إىل رضورة التنس
ــل  ــود والعم ــد الجه ــاء وتوحي ــة والكهرب القانوني
ــج املرجوة،  ــد لتحقيق النتائ ــروح الفريق الواح ب
كما وجه بتقديم التسهيالت الالزمة لعمل اللجنة 
ــكاليات التي تحول دون إنجازها  وحل كافة اإلش

للمهام املوكلة إليها.
ــود التي تبذلها  ــاد الدكتور مقبويل بالجه وأش
ــذه  ــل ه ــة مث ــة يف متابع ــؤون القانوني وزارة الش
ــا والحرص عىل  ــؤول معه القضايا وتعاملها املس

كسبها.
ــة إىل أن حضور  ــاء اللجن ــار أعض ــم أش بدوره
ــة لالجتماع يمثل  ــوزراء وزير املالي نائب رئيس ال
ــع بمتابعة هذه القضايا يف إطار  خطوة هامة للدف
الحرص عىل املال العام واملصلحة العامة للبالد.. 
ــذي يقدمه  ــه عىل الدعم ال ــكرهم ل معربين عن ش

للجنة.

مقبولي يشدد على ضرورة حل قضايا مقبولي يشدد على ضرورة حل قضايا 
المنازعات الخارجية لمؤسسة الكهرباءالمنازعات الخارجية لمؤسسة الكهرباء

صنعاء/سبأ
ــاط املنطقة  ــيطية لضب ــدورة التنش ــس ال ــت أم اختتم
ــة التي عقدت خالل الفرتة 24 ديسمرب  العسكرية السادس

2018م – 6 يناير 2019م.
ــيايس  ــو املجلس الس ــرضه عض ــذي ح ــام ال ويف االختت
ــامعي واملفتش العام للقوات املسلحة  ــلطان الس األعىل س
ــمريي وعدد من مدراء الدوائر  اللواء الركن عبدالباري الش
ــة الثورية العليا  ــار رئيس اللجن ــكرية أش والقيادات العس
ــم العسكري يحتم عىل كل  محمد عيل الحوثي إىل أن القس
ــلحة اإليفاء به من خالل االضطالع  ــبي القوات املس منتس
ــزو حتى يعم  ــة قوى الغ ــندة اليهم يف مواجه ــام املس بامله

األمن واالستقرار كل ربوع الوطن.
ــتطعنا أن نواجه العدوان  ــال" بجهود كل األحرار اس وق
الذي تكالب عىل بالدنا من اقوى الدول اقتصاديا وسياسيا 
ــكا وإرسائيل  ــتكبار أمري ــكريا ويف مقدمتها دول االس وعس

وأدواتها يف املنطقة النظامان السعودي واإلماراتي" .
وأشار رئيس الثورية العليا إىل أنه وبالرغم من معارضة 
ــرس األمريكي ومطالبته لرتامب بإيقاف العدوان إال  الكونج

أنه رفض تلك املطالبات.
ــم أن تكونوا يف جاهزية  ــاركني قائال "عليك وخاطب املش
ــل النهوض  ــن اج ــعب م ــن والش ــن الوط ــاع ع ــة للدف دائم
بالوطن ومن اجل الديمقراطية والجمهورية والحفاظ عىل 

الوطن ومكتسباته".
ــوا إىل جانب بلدهم وفاء  ــح أن األحرار هم من وقف وأوض
ــك يف امليدان  ــون ذل ــوم يرتجم ــم الي ــكري وه ــم العس للقس
ــن نكثوا  ــن هم م ــا املزايدي ــة فيم ــزاة واملرتزق ــة الغ ومواجه
ــاء يف  ــوا لالرتم ــكري وذهب ــم العس ــن والقس ــوا الوط وخان

أحضان املعتدي.
ــة جزء  ــكرية السادس ــبو املنطقة العس وأضاف " منتس
ــلة ونقول لعبدربه ومرتزقته أنتم  من قواتنا املسلحة الباس

ــليم مرتباتهم  ــال ورفضتم تس ــؤالء األبط ــن وقفتم ضد ه م
ومرتبات موظفي الدولة يف الخدمة املدنية".

ــوات  الق ــال  أبط أن  إىل  ــي  الحوث ــيل  ــد ع محم ــار  وأش
ــن الثابتون  ــال الوط ــم رج ــعبية ه ــان الش ــلحة واللج املس
ــحاب ملقاومة  يؤدون مهامهم بكل عزيمة وهمة تناطح الس
ــاريع  مش ــاب  وأصح ــني  والظالمي ــني  والرجعي ــالل  االحت

التفتيت والتمزيق.
ــة أوزارها  ــع الحرب العدواني ــه وبعد أن تض ــت إىل ان ولف

سيتم الدخول يف انتخابات حرة وسيتحقق للشعب كل ما 
ــاحة كفيلة بحسم كل اختالف فإن  يصبو اليه.. وقال" الس
أراد العدوان ساحة القتال فنحن جاهزون وإن أراد السالم 

فنحن رجال سالم ال استسالم".
ــاركني  فيما جدد العقيد عيل صالح الكميم يف كلمة املش
ــية  العهد والوالء لله والوطن وقائد الثورة والقيادة السياس
ــة  ــتوى األمان ــد مس ــوا عن ــأن يكون ب ــا  العلي ــكرية  والعس
ــاء للوطن  ــودا أوفي ــم جن ــىل عاتقه ــاة ع ــؤولية امللق واملس

والشعب.
ــد  ــق الواح ــروح الفري ــيعملون ب ــع س ــد أن الجمي وأك
ــية  ــة وقدس ــكري وعظم ــاء العس ــتلهمني رشف االنتم مس
الواجب الديني والوطني والدستوري يف الدفاع عن الوطن 
ــيادته ومواجهة املعتدين الذين لن يجنوا سوى الخزي  وس

والعار ولعنة التاريخ واألجيال.
ــدم عبدالله  ــدة للمق ــه قصي ــذي تخلل ــام ال ويف االختت

يحيى عواض، تم توزيع الشهادات عىل املشاركني.

ــجــهــود األحــــــرار اســتــطــعــنــا مــواجــهــة  ـــثـــوريـــة: ب ــلــجــنــة ال ــجــهــود األحــــــرار اســتــطــعــنــا مــواجــهــة رئــيــس ال ـــثـــوريـــة: ب ــلــجــنــة ال رئــيــس ال
ــتــفــتــيــت ـــة والـــظـــالمـــيـــيـــن ومــــشــــاريــــع ال ـــي ـــع ـــرج ــتــفــتــيــتاالحـــــتـــــالل وال ـــة والـــظـــالمـــيـــيـــن ومــــشــــاريــــع ال ـــي ـــرجـــع االحـــــتـــــالل وال
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ــة القادمة والتحضري  ــتعدادات للجول وتطرق اللقاء إىل االس
ــيايس ناجح  ــؤدي إىل عقد حوار س ــة بما ي ــة الالزم ــا والتهيئ له
ــاء الحرب  ــالم وإنه ــة والحرص عىل تحقيق الس ــوده الجدي يس

العدوانية.
الرئيس يعزي

ــاط يف برقية العزاء التي بعثها إىل نجل  ــاد الرئيس املش وأش
ــيخ خالد بن عزيز  ــكر بن أحسن العقر والش الفقيد العقيد عس
ــات وقبيلة نهم  ــران والحنش ــة آل مقبل والعق ــر وكافة قبيل العق
ــث كان أحد رجال  ــف الفقيد الوطنية، حي ــًة، بمناقب ومواق عام

الحل والعقد والعرف والكرم والشهامة.
ــوراً مناهضا للعدوان ولكل  ــد أن الفقيد كان مجاهداً جس وأك
أشكال الظلم واالستبداد والوصاية الخارجية وقدم عدة شهداء 

يف سبيل الله واألرض والعرض.

ــادق العزاء  ــن ص ــيايس األعىل ع ــس املجلس الس ــرب رئي وع
ــائال الله  ــاة ألبناء الفقيد وكافة أرسة آل العقر .. س وعميق املواس
ــع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه  العيل القدير أن يتغمده بواس

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيس املشاط
من جانبه أكد املبعوث األممي انه سيعمل جاهدا عىل تنفيذ 
ــيعمل عىل  ــريا إىل انه س ــويد .. مش ــاق عليه يف الس ــم االتف ــا ت م

إحداث خطوات يف امللف اإلنساني وفتح مطار صنعاء الدويل.
الوفد الوطني يستعرض

ــيما امللف االقتصادي وملف  ــار إىل ملفات املشاورات س وأش
ــني والجهود التي بذلت من قبل الفريق الوطني  األرسى واملعتقل

املختص يف ما يتصل بامللف األخري.

ــم املتحدة  ــتمرار جهود األم ــوث األممي اس ــد املبع ــدوره أك ب
ــتمرار بحث ملفات  ــالم يف اليمن والعمل عىل اس ــق الس يف تحقي

املشاورات بني جولة السويد والجولة القادمة.
ــرب عن أمله يف أن يتم تحريك ملف مطار صنعاء وامللف  وأع
ــاورات  ــل جولة املش ــني قب ــف األرسى واملعتقل ــادي ومل االقتص

القادمة.
ــرنال باترك الذي أطلعه عىل  ــح غريفيث أنه التقى الج وأوض
ــكره  ــدة .. معربا عن ش ــف التهدئة يف الحدي ــذ مل ــل تنفي تفاصي
ــة كاملة وبما يكفل  ــبيل الوصول إىل تهدئ للجهود املبذولة يف س
ــعب  ــاة الش ــف من مأس ــانية والتخفي ــاعدات اإلنس ــق املس تدف

اليمني الراهنة.
إصابات مباشرة

مؤكداً أن الصاروخ حقق إصابات مبارشة يف صفوفهم.
ــعبية أمس  من جهة أخرى دمر أبطال الجيش واللجان الش

مدرعة ملرتزقة العدوان السعودي يف جبهة نهم.
وأكد مصدر عسكري مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
ــة الحول بجبهة  ــفة يف منطق ــتهداف مدرعة لهم بعبوة ناس باس

نهم .
ــعبية أمس  ــك كرست وحدات من الجيش واللجان الش اىل ذل

زحفاً واسعاً للغزاة واملرتزقة عىل صحراء البقع بقطاع نجران.
ــن الجنود  ــدداً م ــبأ) أن ع ــكري لـ (س ــدر عس ــح مص وأوض
ــالل تصدي  ــر خ ــدد آخ ــرح ع ــوا وج ــة قتل ــعوديني واملرتزق الس
ــىل صحراء  ــعبية لزحف لهم ع ــان الش ــش واللج ــدات الجي وح

البقع .
ــاعات دون  ــدة س ــتمر ع ــف اس ــدر إىل أن الزح ــار املص وأش
ــناد الجوي لطريان العدوان األمريكي  تحقيق أي تقدم رغم اإلس

السعودي اإلماراتي.
كما استشهد مواطن أمس برصاص حرس الحدود السعودي 

يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

ــبأ)  ــدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مص
ــلحتها  ــت نريان اس ــعودي أطلق ــدود الس ــرس الح ــوات ح أن ق
ــا ادى إىل  ــه الحدودية ، مم ــة منب ــن أبناء مديري ــا م ــىل مواطن ع

استشهاده.
ــن األوىل، حيث  ــية لم تك ــار إىل أن هذه الجريمة الوحش وأش
ــق الحدودية بنريان  ــاء املناط ــرح العرشات من أبن ــهد وج استش

قوات حرس الحدود السعودي .
لجنة األمن والدفاع

ــأن إنشاء إدارة عامة  فضال عن مرشوع القرار الجمهوري بش
لنظم املعلومات يف مصلحة الهجرة والجوازات.

ــن القرارات  ــة إىل عدد م ــت اللجنة عىل ضوء املناقش وخلص
والتوصيات املناسبة إزاء تلك املواضيع.

ــاع واألمن يف األمانة العامة  ــرض االجتماع رئيس دائرة الدف ح
ملجلس الوزراء طه الصنعاني.

صنعاء / سبأ 
ــف أمس  ــل عبداللطي ــاء فيص ــان علي ــوق اإلنس ــرة حق ــت وزي التق
ــن الدكتور  ــف لدى اليم ــم ملنظمة اليونيس ــب املمثل املقي ــاء نائ بصنع

شريين فاركي.
ــة والعمل عبيد  ــؤون االجتماعي ــش اللقاء الذي حرضه وزير الش ناق
بن ضبيع، أوجه التعاون بني منظمة اليونيسف ووزارة حقوق اإلنسان.
ــان إىل معاناة الشعب اليمني  ــارت وزيرة حقوق اإلنس ويف اللقاء أش

جراء العدوان والحصار .
ــاة اليمنيني ورفع  ــدويل بإنهاء معان ــا للمجتمع ال ــددت مطالبته وج

الحصار الجوي والربي والبحري.
ــف  ــود منظمة اليونيس ــة جه ــؤون االجتماعي ــر الش ــا ثمن وزي فيم
ــا إىل دور وزارة  ــة الطفولة .. الفت ــا واهتمامها بحماي ــالل برامجه من خ
ــان والطفولة عىل وجه  ــان يف حماية وتعزيز حقوق اإلنس حقوق اإلنس

الخصوص.
ــف بجهود وزارة  ــل املقيم ملنظمة اليونيس ــه نوه نائب املمث من جانب
ــف حماية  ــة مل ــب خاص ــف الجوان ــرية يف مختل ــان الكب ــوق اإلنس حق

الطفولة.
حرض اللقاء وكيل وزارة حقوق اإلنسان عيل صالح تيسري .

وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب 
الممثل المقيم لمنظمة اليونيسفالممثل المقيم لمنظمة اليونيسف


