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ــع لألمم  ــذاء العاملي التاب ــج الغ ــل برنام ــذر ممث ح
ــن مخاطر أي  ــون م ــتيفن أندرس ــدة يف اليمن س املتح
ــتهدف ميناء الحديدة يف أشارة  عمليات عسكرية تس
إىل  الرتتيبات التي تجريها واشنطن وتحالف العدوان 
السعودي اإلماراتي الحتالل ميناء الحديدة الساحيل 

عىل البحر األحمر.
ــن" اللبنانية   ــي لقناة " امليادي ــؤول االمم وأكد املس

ــاعدات  ــواد الغذائية واملس ــن امل ــن 80 % م ــرث م أن ”أك
تدخل عن طريق ميناء الحديدة“، آمًال ”عدم التعرض 
ــوءاً يف حال تّم  ــيزداد س ــريا إىل أن ”الوضع س له“، مش
ــتهداف ميناء الحديدة الذي يغّذي جميع املناطق  اس

الشمالية يف اليمن من الغذاء واملساعدات“، .
ــدد  ع يف  ــادة  زي ــول  حص إىل  ــون  أندرس ــت  ولف
ــخاص املحتاجني للمساعدات يف اليمن منذ مايو  األش

ــمة  فضال عن األعداد  ــام املايض بواقع 3 ماليني نس الع
ــاعدات والذين  ــني ملس ــني املحتاج ــن املدني ــرية م الكب
ــن املنظمات  ــابق العديد م ــم يف وقت س ــت أرقامه أعلن

الدولية اإلنسانية.
ــي يعمل حاليا  ــذاء العامل ــج الغ ــار إىل أن برنام وأش
ــاعدات  ــد املوارد الالزمة من أجل تقديم املس عىل حش
لليمنيني ”، مشرياً إىل أنه ”تّم اإلعالن أخرياً عن مرشوع 

ــاعدات لـ9 ماليني  ــوارئ يهدف لتقديم مس جديد للط
يمني بتكلفة تصل إىل مليار و200 مليون دوالر“.

كما أوضح ممثل برنامج األغذية العاملي أن ”مرشوع 
ــخاصاً  ــمل أش الطوارئ يف برنامج األغذية العاملي يش
ــتوى البالد  ــون من انعدام األمن الغذائي عىل مس يعان
”، مشدداً عىل أن مرشوع الطوارئ يركز بالدرجة األوىل 

عىل ”منع حدوث مجاعة يف اليمن“.

تحذيرات دولية من مخاطر إقدام تحالف العدوان السعودي األمريكي على احتالل ميناء الحديدةتحذيرات دولية من مخاطر إقدام تحالف العدوان السعودي األمريكي على احتالل ميناء الحديدة

المجلس األعلى لألمن الغذائي يناقش تقرير السكرتارية الفنية المجلس األعلى لألمن الغذائي يناقش تقرير السكرتارية الفنية 

صنعاء / سبأ 
ــي اجتماعه األول  ــس األعىل لألمن الغذائ  عقد املجل
ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال ــة رئي ــس بصنعاء برئاس أم

عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس املجلس األعىل.
ــكرتارية الفنية للمجلس،  ناقش االجتماع، تقرير الس
عما تم إنجازه من خطوات تنفيذية يف إطار االسرتاتيجية 
ــام  ــا ع ــذ إقراره ــن من ــي يف اليم ــن الغذائ ــة لألم الوطني
ــات التي واجهتها واإلجراءات املطلوبة  2010م، والتحدي
ــات األمن  ــة تحدي ــا يف مواجه ــق أثره ــا وتحقي لتطويره
ــه فيها الوطن  ــذه الفرتة التي يواج ــي خاصة يف ه الغذائ

عدوانا سافرا وحصارا جائرا عىل مدى أكرث من عامني .
ــا  ــي تضمنته ــل الت ــة العم ــر إىل خط ــار التقري وأش
ــم  ناظ ــي  وطن ــار  كإط ــت  صمم ــي  والت ــرتاتيجية  االس
ــز مقومات  ــات يف اتجاه تعزي ــق السياس ــام وتطبي للمه
ــن الربامج  ــالل مجموعة م ــك من خ ــي وذل ــن الغذائ األم
ــن الغايات  ــق مجموعة م ــة إىل تحقي ــراءات الرامي واإلج
ــة األمن  ــارش يف خدم ــم الحكومي املب ــد الدع ــا تأكي منه
الغذائي ومشاريعه االستثمارية، وتحسني بيئة األعمال 
ــتثمارات الخاصة، يف تأمني الغذاء من خالل  لجذب االس
ــخري  ــالوة عىل إيالء العناية وتس ــات الواعدة، ع القطاع
ــع  ــة املحاصيل النقدية والتوس ــد الوطني يف زراع الجه
ــجعة عىل  ــات املش ــل دعم السياس ــا وباملقاب يف زراعته

تخفيض زراعة القات.

ــني إدارة املخاطر  ــب تحس ــة عىل جوان ــزت الخط ورك
ــوب واألخذ بعني  ــتوردي الحب ــة بني مس وتفعيل املنافس
ــن الحبوب  ــآت تخزي ــع يف منش ــة التوس ــار أهمي االعتب
إىل  ــوارئ،  الط ــاالت  ح ــة  ملواجه ــرتاتيجي  اس ــار  كخي
ــار اإليجابية التي يخلقها تنفيذ  جانب التأكيد عىل اآلث
ــة عىل األمن  ــاه بالجدية املطلوب ــاع املي ــرتاتيجية قط اس

الغذائي وغريها.
يف  ــتثماري  االس ــج  الربنام ــىل  ع ــة  الخط ــتملت  واش
ــي  الغذائ ــن  لألم ــة  األولوي ذات  ــاالت  واملج ــات  القطاع
ــة والتغذية، الزراعة  ــة يف النقل والتجارة، الصح واملتمثل
ــالت الهادفة وحمالت  ــمكية والتحوي ــاه والرثوة الس واملي
ــك  تل ــتوى  مس ــىل  ع ــة  الفرعي ــالت  والتدخ ــة،  التوعي

القطاعات.
ــات الوطنية  ــة الطاق ــد كاف ــد املجلس أهمية حش وأك
ــاركة  ــن الغذائي واملش ــات األم ــة تحدي ــاه مواجه يف اتج
ــة الوضع  ــة ملواجه ــرتاتيجية طارئ ــة اس ــة خط يف صياغ
ــىل املدى  ــن الغذائي ع ــاهم يف خدمة األم ــئ وتس الناش

املتوسط والبعيد.
ــة األرايض  ــوص رضورة حماي ــذا الخص ــد به ــا أك كم
ــعات العمرانية واستثمارها يف زراعة  الزراعية من التوس
ــل للقات،  ــرتاتيجي بدي ــار اس ــة كخي ــل النقدي املحاصي
ــاج  ــالت اإلنت ــم مدخ ــىل دع ــه ع ــت ذات ــل يف الوق والعم
ــتفادة  ــفافة تضمن اس ــمكي وفق آلية ش ــي والس الزراع

صغار املزارعني والصيادين منها بدرجة أساسية.
ــدد عىل أهمية املواجهة الصارمة لفوىض حفارات  وش
ــم املخزون  ــر كبرية عىل حج ــا تمثله من مخاط ــاه، مل املي

املائي وخاصة يف أحواض صنعاء وذمار وإب.
ــن تقديره  ــي، ع ــن الغذائ ــىل لألم ــس األع ــرب املجل وع
وامتنانه لكافة املنظمات الدولية الداعمة لألمن الغذائي 
ــج الغذاء  ــة الفاو وبرنام ــاص منظم ــن وبوجه خ يف اليم

ــد  ــة توطي ــداً أهمي ــف .. مؤك ــة اليونيس ــي ومنظم العامل
ــدم مصلحة  ــا بما يخ ــة معه ــاون والرشاك ــات التع عالق
ــة  ــة الصعب الزمني ــرتة  الف ــذه  ــني يف ه اليمني ــني  املواطن

واملعقدة وبدرجه أساسية أمنهم الغذائي.
ــة تحديث  ــاء االجتماع أهمي ــوزراء أثن ــد رئيس ال وأك
ــع  الوض ــات  ومعطي ــتجدات  ملس ــا  وفق ــرتاتيجية  االس
ــئ عن العدوان والحصار وما تسبب به من  الراهن الناش

تحديات جديدة عىل واقع األمن الغذائي يف البالد..
كما أكد أن التحديات الراهنة وتداعياتها تتطلب رؤية 
ــس منهجية وكذلك  ــات مبنية عىل أس ــة وسياس واضح

برامج استثمارية قصرية ومتوسطة وطويلة املدى.
ــربة وتأكيد حضور  ــل الخ ــد من إرشاك أه ــال " ال ب وق
ــرتاتيجية وإيجاد الحلول  ــر الوطني يف تطوير االس الفك
ــن الغذائي  ــات األم ــة تحدي ــة ملواجه ــة والبحثي العلمي
ــل العدوان  ــوم يف ظ ــة الي ــات املاثل ــن التحدي ــا م وغريه

والحصار ".
ــوزراء التأكيد عىل أهمية إجراء حرص  وجدد رئيس ال
ــات األمن  ــن دمار عىل مقوم ــه العدوان م ــامل ملا خلف ش
ــفر  الغذائي زراعية كانت أو حيوانية أو صناعية وما يس
ــائل االصطياد البحري  ــتهدافه لوس عن محارصته واس
وغريها، من آثار كارثية مبارشة وغري مبارشة عىل املقومات 

املعيشية لإلنسان اليمني يف الحارض واملستقبل.
ــي  ــن وزارت ــة م ــكيل لجن ــاع إىل تش ــص االجتم وخل
ــاد  ــدويل واتح ــاون ال ــط والتع ــري والتخطي ــة وال الزراع
الغرف التجارية والصناعية، تتوىل تشكيل فريق العمل 
ــرتاتيجية الوطنية  ــيتوىل تحديث االس الوطني الذي س
ــهران، وكذا وضع  ــرتة أقصاها ش ــن الغذائي خالل ف لألم
ــرتاتيجية الطارئة يف مواجهة تحديات  خطة العمل االس

املرحلة الراهنة.

رئيس الوزراء: التحديات الراهنة تتطلب رؤية واضحة مبنية على أسس منهجيةرئيس الوزراء: التحديات الراهنة تتطلب رؤية واضحة مبنية على أسس منهجية
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الثورة/
ــة مرصع عدد  ــكرية ميداني ــدت مصادر عس أك
ــعودي أمس لدى  ــب الجيش الس ــود كتائ من جن
ــعبية زحفني  ــش  واللجان الش ــال  الجي ــد أبط ص
ــعودية واملرتزقة باتجاه منطقة منفذ  للكتائب الس

علب ومنطقة الربوعة يف عسري.
ــة اندلعت لدى صد  ــت أن معارك عنيف وأوضح

ــلة للكتائب  ــان محاولة زحف فاش ــش واللج الجي
ــىل الجانب  ــعري ع ــل الش ــاه  جب ــعودية باتج الس
ــعودي من منفذ علب الحدودي ما أسفر عن  الس

مرصع وإصابة العرشات
ــان كمينا محكما  ــت قوات الجيش واللج ونصب
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــريا م ــددا كب ــم ع ــة تض لرسي
السعودي يقودها املدعو حنتوش عاطف اليافعي 

ــرصع العرشات  ــفر عن م ــذ علب ما أس ــة منف قبال
وإصابة آخرين ووقوع أرسى من كتائب املرتزقة.

وجاء ذلك فيما قصفت القوة املدفعية للجيش 
ــن املواقع  ــد م ــة العدي ــف الثقيل ــان بالقذائ واللج
ــات  ــتهدفة  تجمع ــعودية مس ــات الس والتحصين
ــوال  ــوازات الط ــعودي يف ج ــش الس ــب الجي كتائ
ــة وملحمة  ــاب والفريض ــع الربعي واملقط يف مواق

ــى من كتائب الجيش  بجيزان موقعة قتىل وجرح
ــعودي ومدمرة آليات وتحصينات، فضال عن   الس
ــة العدوان  ــة تجمعات ملرتزق ــتهدافها باملدفعي اس

شمال صحراء ميدي محققة إصابات مبارشة.
ــش واللجان  ــة للجي ــوة الصاروخي ــرت الق ودم
ــز"  "ابرام ــراز  ــن ط م ــعودية  ــة س دباب ــعبية  الش

بصاروخ موجه قبالة منفذ الخرضاء بنجران.

مصرع عشرات السعوديين والمرتزقة لدى صد زحفين للعدو في عسيرمصرع عشرات السعوديين والمرتزقة لدى صد زحفين للعدو في عسير

"الثورة " /مذبحة في عمق العدومذبحة في عمق العدو
ــوات  ق ــرزت  اح  *
ــان  واللج ــش  الجي
ــا  ــس تقدم ــعبية ام الش
نوعيا يف جبهات القتال 
ــدوان  الع ــب  كتائ ــع  م
ــة  واملرتزق ــعودي  الس
وقالت  ــأرب  م بمحافظة 
إن  ــكرية  عس ــادر  مص
واللجان  ــش  الجي قوات 
ــتعادة  اس ــن  م ــت  تمكن
ــىل 3 مواقع  ــيطرة ع الس
ــرتاتيجية رشق وادي  اس

هيالن بمديرية رصواح.
ــز  تع ــة  محافظ ويف 
ــش  الجي ــريان  ن ــرت  دم
ــعبية امس  واللجان الش
ــة  ــكرية مدرع ــة عس آلي
ــة مزودة  ــب املرتزق لكتائ
ــم رشقي  ــاش 23 مل برش
مديرية املخا الساحلية.
ــاط  ــة ضب ــى أربع ولق
ــار  الف ــيا  مليش ــن  م
ــزب االصالح  ــادي وح ه
ــنتها  ــم بغارة ش مرصعه
ــن  م ــة  امريكي ــرة  طائ
ــا اكدت  ــار، فيم دون طي
يف  ــة  ميداني ــادر  مص
مرصع  الجوف  محافظة 
عدد من مرتزقة العدوان 
عملية  خالل  السعودي 
ــان  واللج ــش  للجي
ــة  مديري يف  ــعبية  الش

الغيل

ويف محافظة تعز أيضا 
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــي ع لق
ــعودي  الس ــدوان  الع
ــم  مرصعه ــي  االمريك
يف  ــرون  آخ ــب  واصي
ــة للجيش  ــة نوعي عملي
يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــزان  فيما ارست  تبة الخ
واللجان  ــش  الجي قوات 
ــلحي  ــة من مس مجموع
ــة   ــة منطق ــة قبال املرتزق
ذباب  ــة  بمدين ــري  العم
ــة  التابع ــاحلية  الس
ــدب  املن ــاب  ب ــة  ملديري
منطقة  ــة  قبال ــن  وآخري

حوزان.
ــة  املدين ــات  جبه ويف 
ــن  م ــلحان  مس ــى  لق
ــدوان  الع ــة  مرتزق
ــم  مرصعه ــعودي  الس
ــش  الجي ــريان  بن ــس  ام

واللجان يف تبة املكلكل.
ــوف  ــات الج ويف جبه
ــكرية   أكدت مصادر عس
ــو  نح ــة  واصاب ــرصع  م
ــة العدوان  ــن مرتزق 20 م
ــة  عملي يف  ــعودي  الس
واللجان  للجيش  نوعية 
ــم يف  ــتهدفت مواقعه اس
ــة الغيل،  ــراف مديري أط
ــن  ع ــك  كذل ــفرت  واس
ــكري  عس ــاد  عت ــري  تدم

للمرتزقة.
إن  ــادر  املص ــت  وقال
اثنني من مرتزقة العدوان 
السعودي سقطوا كذلك 
ــة الجيش  ــريان قناص بن
ــعبية  الش ــان  واللج
ــيالن  عس ــة  مديري يف 

بمحافظة شبوة.

الجيش واللجان يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة الجيش واللجان يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة 
من من ٣٣ مواقع في صرواح وتوتر في تداوين  مواقع في صرواح وتوتر في تداوين 

"الثورة " /
أجمعت مصادر متعددة محلية ودولية عىل اتهام القوات اإلماراتية 
ــقاط  ــف العدوان عىل اليمن بالضلوع يف إس ــاركة يف تحال الغازية املش
ــايض يف  ــاء امل ــوك" الثالث ــالك ه ــعودية "ب ــكرية الس ــة العس املروحي
ــادر  ــق املص ــعوديا وف ــا س ــرصع 13 ضابط ــارب أدى إىل م ــة م محافظ

اليمنية وتدمري املروحية بالقرب من معسكر تداوين.
ــي أجريت أمس  ــة إن التحقيقات األولية الت ــادت مصادر محلي وأف
ــراز "بالك  ــكرية من ط ــعودية العس ــقاط املروحية الس ــة إس يف حادث
ــقاطها  ــوات اإلماراتية الغازية يف مأرب بإس ــفت عن تورط الق هو" كش
بواسطة صاروخ ارض جو فيما نسبت وسائل إعالم عربية إىل مصادر 
ــة الغازية دمرت  ــوات اإلماراتي ــق القول إن الق ــة من فرق التحقي مقرب
ــة دفاعية  ــق من منظوم ــأرب بصاروخ انطل ــعودية يف م ــة الس املروحي

."S1 إماراتية روسية من طراز " بانتسري
ــعودية الغازية أمس  ــوات الس ــت الق ــد اوقف ــادر فق ــب املص وبحس
ــود العاملني ضمن كتائب منظومة الصواريخ  عددا من الضباط والجن
ــدوان بما فيهم  ــة للع ــاع الجوي التابع ــات الدف ــوت " ومنظوم "باتري
ــف العدوان  ــندت اليهم قوات تحال ــب كانت اس ــة يمنيني وأجان مرتزق
ــط  إدارة منظومة الدفاع  الجوي التابعة لتحالف العدوان يف مأرب وس
خالفات متصاعدة بني القوات السعودية واإلماراتية تجلت يف استمرار 
ــروض للقوة بني  ــة  يف ع ــي بكثاف ــعودي اإلمارات ــريان الس ــق الط تحلي
ــتمرت امس يف إطار توجيه رسائل  ــكريون أنها اس الجانبني وقال عس

االستعداد بني الجانبني الحتواء أي تداعيات مفاجئة.
 S1 ــري ــيس ان صواريخ " بانتس ــا ديفانس“ الفرن ــاد  موقع ”مين وأف
ــعودية  ــارات اطلقت الصاروخ عىل املروحية الس ــي تمتلكها  اإلم " الت
بالقرب من معسكر تداوين بمأرب نتيجة خطأ يف االتصال أو التنسيق، 

ما أدى إىل مقتل كامل الطاقم املؤلف من 12 عسكرياً واختصاصياً.
ــعودية إىل  ــقاط الصواريخ اإلماراتية للمروحية الس وعزا املوقع إس
ــعودية ُتحلق،  ــأ وقع خالل اللحظة التي كانت فيها املروحية الس خط

ــاه مأرب  ــاً لصاروخني باتج ــري هجوم ــت منظومة بانتس ــث التقط حي
ــة الصديقة علقت عن  ــقوط املروحية) وبالتايل فإن املروحي (مكان س

طريق الخطأ يف شباك بانتسري اإلماراتية وحدث ما حدث.
ــعودية  ــقاط املروحية الس لكن مصادر أخرى متعددة أفادت أن إس
تم بصورة متعمدة  ثأرا من ضلوع القوات السعودية الغازية يف إسقاط 
ــدن يف يونيو املايض  ــة بمحافظة ع ــة يف مدينة الربيق ــة إماراتي مروحي
حيث قتل الطياران اإلماراتيان احمد محمد الزيودي وعبدالله محمد 
ــطري عىل عدن  ضاوي للضغط عىل القوات اإلماراتية الغازية التي تس
ــع املوالني  ــا ضالعة يف قم ــة موالية له ــيا عميل ــىل مليش ــيطرتها ع وس
ــكام اإلمارات لالنتقام من  ــعودية واقصائهم واعتقالهم ما دفع بح للس

حليفهم يف الحرب العدوانية عىل اليمن.
ــأرب امس رصعى  ــعودي املرابطة يف م ــدوان الس ــت كتائب الع ونقل
ــىل منت  ــعودية ع ــعوديني إىل األرايض الس ــاط الس ــن الضب ــادث م الح
ــديدة  ــط حال توتر ش ــن الرسية ووس ــكرية يف اطار م ــات عس مروحي
شهدها معسكر تداوين يف محافظة مأرب جراء التحقيقات السعودية 
يف الحادث واالتهامات املتبادلة يف ظل حال من انعدام الثقة بني طريف 

العدوان ، فيما قالت مصادر متعددة ان النظام السعودي اخفى هوية 
ــعودي ومن العائلة الحاكمة كان  ــل الـ13 والذي قالت انه امري س القتي

ضمن الركاب الرصعى.
وبني الضباط الذين جرى نقلهم أمس إىل السعودية كل من:

املقدم الركن: عبدالرحمن بن سعيد الشهراني
املقدم الركن: فيصل بن سعود السبيعي

النقيب الطيار: تركي بن ابراهيم الهويريني
املالزم اول طيار: ريان عبدالرحمن الشهراني

الرقيب اول :عيل بن يحيى الشيخي
عريف: معيض محمد القحطاني

عريف: مهل بن سالم الرشيدي
جندي: محمد عبدالله الصيعري

رقيب:عيل عبدالله الحاليف
رقيب فني : موىس بن سالم الشهري

رقيب اول: نايف حسن معوض
جندي اول: محمد أحمد عقييل.

هكذا أسقط الصاروخ اإلماراتي المروحية في مارب .. هكذا أسقط الصاروخ اإلماراتي المروحية في مارب .. 
ولهذا أخفت السعودية هوية القتيل الـولهذا أخفت السعودية هوية القتيل الـ١٣١٣  

صنعاء / سبأ
الداخلية  وزارة  شيعت 
ــب جنائزي  ــس يف موك أم
ــد  فقي ــان  جثم ــب  مهي
ــام القيادة  الوطن مدير ع
ــوزارة  بال ــيطرة  والس
ــح  صال ــني  حس ــد  العمي
ــذي وافاه األجل  خريان ال
ــوم  ي ــه  عمل ــزاول  ي ــو  وه
أمس عن عمر ناهز الـ55 
يف  ــه  معظم ــىض  ق ــاً  عام
ــن يف املجال  ــة الوط خدم

األمني.
ــييع  التش ــالل  وخ
ــادات  قي ــه  تقدمت ــذي  ال
ــة واألجهزة  وزارة الداخلي
ــكرية  والعس ــة  األمني
ــخصيات  الش ــن  م وعدد 
واالجتماعية  ــية  السياس
املشيعون  ــاد  أش واملدنية 
ــات الفقيد  ــب وصف بمناق
ــة  خدم يف  ــارز  الب ودوره 
ــتقراره  ــن وأمنه واس الوط
ــب  املناص ــالل  خ ــن  م
ــا  تقلده ــي  الت ــة  القيادي
وزارة  يف  ــه  خدمت ــالل  خ
كان  ــي  والت ــة  الداخلي

آخرها مديراً عاماً للقيادة 
ــا  ــوزارة وم ــيطرة بال والس
ــن دور بارز يف  ــهم به م أس
األداء  ــتوى  بمس االرتقاء 

يف مجال العمل األمني.
ــن  ــيعون ع املش ــرب  وع
ــل  ــق لرحي ــم العمي حزنه
ــة  الوطني ــة  القام ــذه  ه
أن  إىل  ــني  ..الفت ــة  واألمني
ــة  ــن ووزارة الداخلي الوط
برحيل الفقيد قد خرست 
واحدا من خرية القيادات 
الفذة املتصفة باإلخالص 
يف  ــي  والتفان ــع  والتواض
ــه  وأمن ــن  الوط ــة  خدم

واستقراره .

ــب  موك ــرك  تح ــد  وق
ــارك  ش ــذي  ال ــييع  التش
ــارب الفقيد  ــه أهايل وأق في
ــع غفري من  ــالؤه وجم وزم
الفقيد  بجثمان  املواطنني 
ــالة  الص ــد  بع ــر  الطاه
ــري  ــع الكب ــه يف الجام علي
جثمانه  ليوارى  بالروضة 
ــة  ــربة الروض ــرثى يف مق ال

بأمانة العاصمة.
ــد  الفقي ــه  الل ــد  تغم
ــة واملغفرة  ــع الرحم بواس
ــه  جنات ــيح  فس ــكنه  وأس
ــه وذويه الصرب  وألهم أهل
ــا لله وإنا  ــلوان و"إن والس

إليه راجعون".

الداخلية تشّيع جثمان فقيد الوطن الداخلية تشّيع جثمان فقيد الوطن 
العميد حسين صالح خيرانالعميد حسين صالح خيران


