
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

جيزان :
ــداف تجمعات للجنود السعوديني يف  - استه
ــدد من قذائف  ــز عوجبة والبيت األبيض بع مرك

املدفعية

عسري :
ــة الجيش  ــن مرتزق ــدد م ــرح ع ــرصع وج - م
السعودي بتفجري عبوة ناسفة غرب منفذ علب

الخميس 2017/9/7    

الجوف :
ــري مدرعة بي إم بي ومرصع واصابة  - تدم
ــاء محاولة تسلل فاشلة  عدد من املرتزقة أثن

يف تبة غضب بمنطقة حام بمديرية املتون
ــع  مواق ــدف  يسته ــي  مدفع ــف  قص  -
وتحصينات املرتزقة يف صربين بمديرية خب 

والشعف وإصابات مبارشة
ــرصع القيادي املرتزق /ناجي معيوف  - م
ــة العدوان  ــل مرتزق ــني من قب ــد واملع ابوخال
ــرايش خالل الزحف الفاشل  مدير مديرية امل

عىل تباب عنربة
- قنص 4 من املرتزقة يف مديرية املتون

نهم :
ــش واللجان عىل  ــة هجومية للجي - عملي
مواقع للمرتزقة جنوب القرن بنهم وتكبيدهم 
ــا  سبقه ــة  العملي  ، األرواح  يف  ــر  خسائ
ــع املرتزقة  ــط مدفعي مكثف عىل مواق تمشي

وتعزيزاتهم

تعز :
- تدمري آلية عسكرية تحمل معدل رشاش 
عيار 50 ومقتل واصابة العديد من املرتزقة يف 

هجوم عىل مواقعهم بمديرية موزع
ــع  مواق ــون  يهاجم ــان  واللج ــش  الجي  -
ــة الدار الغربي بحمري يف مقبنة  املرتزقة يف تب

وقتىل وجرحى يف صفوفهم
- مرصع املرتزق وائل عبده غالب واملرتزق 
ــة بنريان  ــد يف جبهة مقبن ــده حمزة سعي عب

الجيش واللجان الشعبية
- مرصع 4 مرتزقة يف مقبنة

- مرصع مرتزق يف وادي صالة
ــدوان يف منطقة  ــن مرتزقة الع ــص 2 م - قن

الجرة

البيضاء :
ــة يف انفجار  ــن املرتزق ــى م ــىل وجرح - قت
ــم يف منطقة املظبي بمديرية  عبوة ناسفة به

الزاهر

الضالع :
ــل  ــة يف نقي للمرتزق ــع  ــداف تجم - استه

الخشبة بصاروخ كاتيوشا

ميدي :
ــزق بشري سعدين  ــادي املرت - مرصع القي
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــدي بن ــة مي يف جبه

الشعبية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة :
- غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي 

عىل منطقة خليقا بمديرية كتاف
ــة  ــىل طخي ــدوان ع ــريان الع ــارات لط - 5 غ

بمديرية باقم
- غارة لطريان العدوان عىل مديرية شداء

صنعاء :
- طريان العدوان يشن 17 غارة عىل مناطق 

متفرقة يف مديرية نهم

حجة :
ــن غارتني عىل منطقة  ــريان العدوان يش - ط

الدوار بمديرية مستبأ
- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن 

15 غارة عىل مديريتي حرض وميدي

الجوف :
ــىل التبة  ــن غارتني ع ــريان العدوان يش - ط

الحمراء والعنربة بمديرية املتون

تعز :
ــف  ــي يقص ــودي األمريك ــدوان السع - الع
ــىل منطقة  ــدون طيار ع ــرة ب ــن طائ ــني م بغارت

الهاميل يف مديرية موزع
- غارة لطريان العدوان استهدفت مرتزقتهم 

وسقوط قتىل وجرحى يف العمري
ــل  ــىل يخت ــدوان ع ــريان الع ــارات لط - 4 غ

بمديرية املخا
ــوب الشبكة يف  ــريان العدوان جن ــارة لط - غ

مديرية موزع
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة/محمد املشخر
ناقش اجتماع عقد أمس بمكتب الرضائب بمحافظة البيضاء 
برئاسة وكيل املحافظة لشؤون الوحدات اإلدارية عبدالله احمد 
ــات تحصيل اإليرادات الرضيبية  ــايل سري عمل املكتب وآلي الجم

وسبل تحسني األداء.
ــب الرضائب  ــام مكت ــرض مدير ع ــذي استع ــاع ال ويف االجتم
ــل املوارد  ــوى تحصي ــور الحبييش مست ــيل منص ــة ع باملحافظ
ــاري حيث بلغ  ــام الج ــف االول من الع ــالل النص ــة خ الرضيبي
اجمايل املوارد املحلية واملشرتكة واملركزية 191مليوناً و 204 آالف 
ــن العام املايض 18 مليوناً  ــاًال وبزيادة عن نفس الفرتة م و772 ري
ــا 30مليوناً و868الفاً و876 رياًال ريال  و517 ألفاً و851 رياًال منه
ــرادات محلية ومشرتكة خالل الفرتة نفسها وبزيادة 35 مليوناً  اي

و36 الفاً و583 رياًال.

وتطرق التقرير إىل بعض الصعوبات التي تواجه العمل يف ما 
يخص تحصيل اإليرادات والسبل الكفيلة بمعالجتها.

ــراءات املتبعة يف  ــاع رضورة إعادة النظر يف اإلج ــد االجتم وأك
تحصيل رضيبة القات ووضع آلية جديدة تهدف إىل رفع إيرادات 

الدولة والقضاء عىل السلبيات التي ترافق عملية التحصيل.
ــوارد الرضيبية  ــىل رضورة تعزيز امل ــدد الوكيل الجمايل ع وش
ــد من الجهود  ــني من توريدها وبذل مزي ــط املكلفني املتهرب وضب
ــوارد املحلية واملشرتكة والتي تخدم عملية التنمية  يف تحسني امل
باملحافظة مثمنا كافة الجهود املبذولة من قبل العاملني باملكتب 
يف مختلف االقسام واإلدارات والفروع ..متمنيا للجميع التوفيق 
ــة العامة .مبديا  ــق ماهو أفضل ويخدم املصلح والنجاح وتحقي
ــاون وتسهيل  ــة والسلطة املحلية التع ــادة املحافظ استعداد قي

كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه املكتب.
ــىل املتحصلني  ــدة املرحلة ع ــايل بمتابعة األرص ــه الجم ووج
خالل الفرتة القادمة واتخاذ االجراءات القانونية أمام املتخلفني 

عن سدادها أوال بأول.
ــة  ــة للتنمي ــة الخريي ــة ازرع بسم ــت مؤسس ــك اختتم إىل ذل
ــرشوع توزيع لحوم اضاحي  ــة بمدينة البيضاء أمس م املجتمعي
ــة بمدينة البيضاء خالل أيام  العيد عىل األرس الفقرية واملحتاج
عيد االضحى املبارك للعام 1438هــ بتكلفة إجمالية بلغت ثالثة 
ماليني و295 الف ريال وبتمويل مؤسسة إكرام النعمة الخريية.

ــد كاروت ان مؤسسة  ــح أمني عام املؤسسة محمد أحم  وأوض
ــل  ــة بتموي ــوم ( 45 ) أضحي ــت لح ــة وزع ــة الخريي ازرع بسم
ــة لالعمال  ــة وشبكة استجاب ــرام النعمة الخريي ــن مؤسسة اك م
ــا عدد (682)  ــذا (5) اثوار استفاد منه ــة واالغاثية وك االنساني

أرسة تضم ( 4300 ) فرد .
ــه األرس الفقرية  ــي استفادت من ــرشوع االضاح ــاف أن م وأض
ــاء ويهدف إىل  ــدود والنازحون بمدينة البيض ــل املح وذوو الدخ

ادخال الرسور للمحتاجني من خالل لحوم العيد .

ــاري ــج ــام ال ــع ــن ال ــب الــبــيــضــاء خـــالل الــنــصــف األول م ــرائ ـــــرادات ض ــاريارتـــفـــاع إي ــج ــام ال ــع ــن ال ــب الــبــيــضــاء خـــالل الــنــصــف األول م ــرائ ـــــرادات ض ارتـــفـــاع إي

عبدالفتاح حيدرة
ــام  ــة أي ــدة ثالث ــدة مل ــة صع زرت مدين
ال  ــي  كيمن ــالء،  الزم ــن  م ــدد  ع ــة  برفق
ــا من الكتابة  ــم أنني كنت متخوف أخفيك
ــب ذلك يف  ــى ال يحس ــدة، حت ــن صع ع
إطار الفرز والتلميع املناطقي والتجاذب 
والتأطري السيايس الذي يحاول البعض 
ــوة، لكنني وجدت يف  ــا فيه عن أن يحرشن
ــة جديدة هي  ــدة هوية وعي ومعرف صع
ــد أن تحدثت  ــي دفعتني للكتابة، بع الت
مع بسطاء الناس يف األسواق واملساجد 
ورياض الشهداء واملنازل املدمرة، إضافة 
إىل جلسة صغرية متأخرة وغري متوقعة، 
ــه واسمه (أبو  ــع أحد مثقفي أنصارالل م
ــذي ظهر علينا فجأة  زيد الظاهري)، ال
ــاء أو الجلوس  ــد أن يئسنا من االلتق بع
ــة،  املحافظ ــادات  قي ــد  بأح ــني  كإعالمي
سواء من الجانب الرسمي أو من قيادات 

انصارالله اإلرشافية يف املحافظة .. 
ــد وجدت ضالتي يف بسطاء  ال يهم فق
ــداء، ويف  ــد قبور الشه ــاس ويف شواه الن
ــة املدمرة، ويف  ــازل ومؤسسات الدول املن

ــا وجدته يف صعدة  ــث "أبو زيد"، م حدي
ــم وأدونه  ــه لك ــّيل أن اكتب ــا ع ــان لزام وك
ــيل يف هذه  ــان والوعي الك ــو ذلك اإليم ه
ــة بمعرفة العدو الحقيقي، عدو  املحافظ
ــي والعالم  ــن والشعب اليمن ــه والوط الل
العربي واإلسالمي واإلنسانية جمعاء..

وجدت انه ال تنوير وال وعي بدون نزعة 
إنسانية،  بل ال يستحق أي فكر تنويري 
أو وعي مجتمعي ساعة عناء إن لم يكن 
ــي اإلنسان  ــو بناء وع ــه األول ه هاجس
ــه ومصريه وحفظ كرامته ورشفه  وسعادت
ــك السعادة واملصري  عىل هذه األرض، تل
ــة ارتباطاً كلياً  ــة والرشف املرتبط والكرام
ــذا اإلنسان إىل  ــاً بوصول مجتمع ه وتام
ــاب وعي الحكمة  اإليمان املطلق واكتس
ــم الحقيقيني،  ــة ملواجهة أعدائه واملعرف
ــداء اإلنسانية  ــق والخري، أع ــداء الح أع

(أمريكا وإرسائيل) وكافة أدواتهما.. 
ــة صاحب  ــي أن مهم ــدت كصحف وج
اإليمان أصعب من مهمة صاحب الوعي 
ــف، ألن الثقافة والوعي هما معرفة،  املثق
ــة نوعان، معرفة مكتسبة ومعرفة  واملعرف
ــك التي  ــة هي تل ــة املكتسب ــم، املعرف قي
ــن الكتب والجامعات  يتلقاها اإلنسان م

ــدوات والسياسات التي  واملنظمات والن
ــد منها أن  ــي يري ــدو، والت ــا الع ــر له فك
ــب ما يريده هو أن يضعفنا به، أما  نكتس
معرفة القيم فهي املعرفة األقرب لإليمان 
ــان لألرض،  ــذا اإلنس ــه ه ــل بسبب املرس
ــظ عىل رشف وكرامة  اإليمان الذي يحاف
ــه  ــان واستقالل ــري اإلنس ــادة ومص وسع
ــار  ــه  يف اعم ــه  ومهمت ــه وهويت وسيادت
ــن خالل الوقوف مع الحق ضد  األرض، م

الباطل .. 
ــاب تاريخ  ــني أصح ــدت أن اليمني وج
ــخ عمروا  ــاع تاري ــي وصن ــم تاريخ وتراك
ــىل األرض  ــارات ع ــوا حض األرض وأنتج
باإليمان ووعي الحكمة، اإليمان هو آخر 
ــور اإلنساني  ــل التط ــن مراح ــة م مرحل
ــي اإلنسان وآخر  ــة بناء وع وآخر مرحل
ــر  وآخ ــان،  اإلنس ــل  عق إدراك  ــة  مرحل
ــاة  ــدف لحي ــر ه ــان، وآخ ــارف اإلنس مع
ــىل األرض، وال يوجد  ــود اإلنسان ع ووج
ــن أن يكون مفيدا  بعد اإليمان يشء يمك
ــان) يختزل كل قيم  لإلنسان ألن (اإليم
ــة  ــن (شهام ــة م ــري الفردي ــات الخ وصف
ــالق  وأخ ــرم  وك ــدق  وص ــة  وكرام ورشف 
ــم .. الخ)  يف صفة  ــة وإقدام وعل وشجاع

مفردة واحدة وهي (اإليمان) .. 
ــه ( اإليمان ) ليكتمل،  وكل ما يحتاج
ــة، والحكمة أيضا  ــي الحكم ــو هبة وع ه
ــات  والصف ــات  املواصف يف  ــم  تراك ــا  له
وخالصة يف القيم واملمارسة وال يمكن أن 
ــت مبكر إال ملن  ــح هبة الحكمة يف وق تمن
ــن صقلته  ــن الناس أو م ــاه الله م اصطف
ــة  ــد واملعرف ــادات والتقالي ــربة والع (الخ
والعلم والوعي واإلدراك والجهد والعمل 
واملمارسة)، وال يوجد بعد وعي الحكمة 
ــان  ــدا لإلنس ــون مفي ــن أن يك يشء يمك
ــو خالصة تراكم  ــي (الحكمة) ه ألن وع
ــات والقيم واملمارسة،  املواصفات والصف
يف نرش الوعي واإلدراك واملعرفة والثقافة، 
وممارسة صفات القيم واملعارف والخربة 
ــق والخري  ــي لينترص الح ــم والوع والعل

عىل  الرش  والباطل .. 
ــن خالل  ــني اليوم وم ــق اليمني ــن ح م
ثوابت وصفات وقيم (اإليمان والحكمة) 
ــا هو  ــدوا م ــا أن يستعي ــي يمتلكونه الت
ــا كسبوه  ــب لهم وم ــم وما وه ــوح له ممن
ــوا من جديد  ــالل تاريخهم ليخلق من خ
ــم اليمني) الذي صنع يف يوم  (مرشوعه
ــري وسبأ وذو ريدان  ــا ممالك  تبع وحم م

ــه  ــرش رجال ــذي ن ــم ال وأروى، ومرشوعه
ــاع األرض، مرشوعهم  ــالم إىل كل بق اإلس
ــف اليماني وصّدر النب  الذي صنع السي
ــاء يف التاريخ،  ــا أول مين ــن ميناء املخ م
مرشوعهم الذي سميت اليمن من خالله 
ــم الذي من حقهم  بالسعيدة،  مرشوعه
ــوا ويضحوا من  ــوا عنه ويحارب أن يدافع

أجله باطل ورش العالم كله ..
ــم أن يكون  ــوم سيتمنى العال ــد الي بع
ــق  ــرصة الح ــني بن ــان اليمني ــم إيم لديه
ــاء مثل  ــون لديهم حكم ــري، وأن يك والخ
ــن يعرفون  ــادة اليمنيني، الذي حكمة الق
ــوم  ــي، الي ــم الحقيق ــن عدوه ــون م ويع
أن  ــه  علي ــاً  يمني ــون  يك أن  ــد  يري ــن  م
ــي ويتبع الحكمة  يتحىل باإليمان اليمن
ــم انه يف صف  ــه أن يعل ــة، أو علي اليماني

عدو اليمنيني..
باملناسبة.. 

ــد  ــان ال يري ــذا اإليم ــي وه ــذا الوع ه
ــن  ــدة لليم ــن صع ــرج م ــض أن يخ البع
ــض) حكرا  ــؤالء البع ــده (ه ــا.. يري كله
ــذا فرز  ــط.. وه ــدة فق ــم يف صع ألنفسه

لصعدة عن اليمن كلها..

من وعي وثقافة الزيارة إلى محافظة صعدة.. من وعي وثقافة الزيارة إلى محافظة صعدة.. 

كثف غاراته على صنعاء مخلفًا أضراراً كبيرةكثف غاراته على صنعاء مخلفًا أضراراً كبيرة

"الثورة " /
ــدوان السعودي أمس  ــريان تحالف الع عاود ط
ــه الهستريية عىل ضواحي العاصمة صنعاء  غارات
ــا يف تدمري  ــات اليمنية متسبب ــن املحافظ وعدد م
العديد من املنشآت  الحيوية واملمتلكات الخاصة، 
ــي  الحرب ــدو  الع ــريان  ــف لط ــق كثي ــط تحلي وس

والتجسيس فوق العاصمة ومحافظات عدة.
ــة أن طريان  ــة ميداني ــادر عسكري ــادت مص وأف
ــارة عىل منطقة  ــن أمس 11 غ ــف العدوان ش تحال
ــة  ــي العاصم ــان جنوب ــة سنح ــراف بمديري التخ

مخلفاً أرضارا بممتلكات املواطنني ومنازلهم.
ــارات عىل منطقة  ــا شن طريان العدو ست غ كم
ــن شنه غارتني عىل مديرية بني  املحاقرة، فضال ع

مطر ومنطقة عطان بصنعاء جنوبي العاصمة.
ــودي  السع ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط ــن  وش
ــة  ــاء متفرق ــىل أنح ــارات ع ــك 6 غ ــي كذل اإلمارات
ــة  الرشقي ــة  الشمالي ــي  بالضواح ــم  نه ــة  بمديري

للعاصمة صنعاء.
ويف محافظة تعز شن طريان العدو أمس غارتني 

ــد يف مديرية  ــر خال ــاء الرشقية ملعسك ــىل األنح ع
ــوزع بمحافظة تعز كما شن 11 غارة عىل مناطق  م
ــأرب بينها  ــة رصواح بمحافظة م ــة بمديري مختلف
ــار تابعة لتحالف  ــا طائرة من دون طي غارة شنته

العدوان الهمجي.
ــودي  السع ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط ــف  وكث
ــدة  ــة صع ــىل محافظ ــه ع ــس غارات ــي أم اإلمارات
ــىل منطقتي  ــس بــ 4 غارات ع ــث استهدف أم حي
ــارة عىل منطقة  ــة كتاف وغ ــع واملليل بمديري البق
ــىل مديرية  ــة الظاهر وغارتني ع ــط بمديري املالحي
ــة الجعملة بمديرية مجز  شدا وغارتني عىل منطق

بمحافظة صعدة.
ــادر  مص ــدت  أك ــة  الساحلي ــات  املحافظ ويف 
ــىل  ــس ع ــه أم ــدوان غارات ــاودة الع ــة مع عسكري
ــدة البحرية يف  ــارة القاع ــا  بغ ــة مستهدف املحافظ
ــارة عىل  ــدوان 13 غ ــريان الع ــا شن ط ــب، كم الكثي
ــة حجة فضال  ــدي وحرض بمحافظ ــي مي مديريت

عن شنه غارة عىل مديرية حريان باملحافظة .

غارات هستيرية لطيران العدوان السعودي اإلماراتي تستهدف العاصمة والمحافظاتغارات هستيرية لطيران العدوان السعودي اإلماراتي تستهدف العاصمة والمحافظات
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الثورة/معني حنش
ــزي اللواء  ــوات األمن املرك ــام قائد ق ق
ــد املروني أمس  ــرزاق محم الركن عبدال
ــة الناجية الوحيدة  بزيارة للطفلة بثين
ــراد عائلتها الذين استشهدوا  من بني أف
ــا" نتيجة قصف تحالف العدوان  جميع
ــان وأدى إىل  ــي عط ــارة سكنية بح لعم
ــا بالعاصمة  ــا  بأكمله استشهاد أرسته

صنعاء الشهر املايض.
ــة  بثين ــة  الطفل ــأن  ب ــي  املرون ــال  وق
ــال جرح  ــل خطيب ف ــت قول ك ــد قطع ق
ــد تسلب املرء  ــوس وال جراح الجس النف
ــل  ــن ك ــم م ــىل الرغ ــا" وع ــة أو عزم قيم
ــا فقد  ــر سنه ــىل صغ ــا وع ــدث له ماح
ــة بحركتها  ــري اإلنساني ــا ضم هز حاله

الربيئة.
ــدوان والعالم بأن  ــاف: ليعلم الع وأض
ــزة وكرامة  ــداء" لع ــا ف ــا وأرواحن عيونن
ــة بثينة بحركة  ــرباً أن الطفل اليمن، معت
األصابع تلك التي جاهدت لفتح عينيها 
ــوب الكثريين  ــت فتح أعني وقل استطاع
ــل ان يصحو الضمري  ــول العالم ونأم ح
اإلنساني واألممي وأن يكف عن تجاهل 

ــق األطفال  ــن جرائم بح ــل ماحدث م ك
ــدوان عىل  ــل طريان الع ــاء من قب والنس
ــل  ــع أن يتأم ــم أجم ــىل العال ــن وع اليم
ــة املجروح،  ــه بثين ــح اليمن يف وج مالم

وهي تحاول فتح عينيها.
ــي إىل أن الطفلة  ــواء املرون ــار الل وأش
ــع أن للرباءة  ــم اجم ــت للعال ــة أثبت بثين

ــاً هنا  ُمرضجة تحت ركام األلم بني  عيون
أجنحة املوت وبصيص حياة  تحترض

ــالق عينيها  ــدوان إغ ــاول الع ــد ح فق
ــه ومن ثم  ــة الل ــن مشيئ ــني ولك الطاهرت
ــن خالل  ــرى م ــى إال أن ت ــا تأب عزيمته
ــل والنرص أو  ــا طريق األم ــدة منهم واح

السالم املرشف.

ــة هي  ــة بثين ــره أن الطفل ــر ذك الجدي
ــدة من بني أفراد عائلتها  الناجية الوحي
ــة قصف شنه  ــدوا نتيج ــن استشه الذي
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــف الع تحال
ــة كانت تسكن بها مع  عىل عمارة سكني
أرستها  يف حي عطان بالعاصمة صنعاء 
ــايض؛ وقد جذبت  ــر أغسطس امل يف شه
ــد  ــاء مشاه ــن النشط ــد م ــار العدي أنظ
ــالم  إلخراجها  ــة بثتها وسائل اإلع مؤمل
ــرت املشاهد  ــاض وأظه ــت األنق من تح
ــة  مصاب ــى  املستشف يف  ــي  وه ــة  بثين
ــح عينيها  ــدة وتحاول فت ــروح شدي بج
ــو ما أثار  ــني لرؤية ماحولها وه املتورمت
ــا يف  ــرب زيارته ــا ع ــا معه تعاطفا"واسع
املستشفى وكذا تفاعال كبريا عرب مواقع 
ــل االجتماعي و مواقع الصحف  التواص

ووكاالت األنباء.
ــىل مواقع تويرت  ــق نشطاء ع كما أطل
هاشتاق بثينة -عني- االنسانية للتعبري 
ــال يف  ــاة األطف ــن معان ــم م ــن غضبه ع

الحرب.
ــظ  ــم احف ــة الله ــظ بثين ــم احف الله

أطفالنا اللهم احفظ اليمن.

مسؤولو ووجهاء الطويلة يزورون مسؤولو ووجهاء الطويلة يزورون قائد قوات األمن المركزي يزور الطفلة بثينة ويعبر عن تضامنه معهاقائد قوات األمن المركزي يزور الطفلة بثينة ويعبر عن تضامنه معها
الجيش واللجان في نهمالجيش واللجان في نهم

املحويت / سبأ
ــت املساعد  ــل محافظة املحوي ــع وكي اطل
ــن مسؤويل  ــدد م ــه ع ــش ومع ــد األخف أحم
ــاء  والوجه ــخ  واملشائ ــة  املحلي ــة  السلط
ــوال املرابطني من  بمديرية الطويلة عىل أح
ــة يف نهم محافظة  الجيش واللجان الشعبي

صنعاء.
ــش ومرافقوه املرابطني  وهنأ الوكيل األخف
ــد األضحى  ــرشف والبطولة بعي ــع ال يف مواق
ــي  الت ــارات  باالنتص ــن  مشيدي ــارك..  املب
ــدوان  الع ــوى  ق ــة  مواجه يف  ــا  يحققونه

ومرتزقته.
ــاء املحويت إىل جانبهم يف  وأكد وقوف أبن
ــراره ودحر  ــن وأمنه واستق ــن اليم الدفاع ع

الغزاة واملحتلني .
ــال الجيش  ــون من أبط ــرب املرابط فيما ع
ــذه  له ــم  امتنانه ــن  ع ــة  الشعبي ــان  واللج
ــارة.. مؤكدين استعدادهم بذل أرواحهم  الزي
ــزة وسيادة  ــل الدفاع عن ع ــة من أج رخيص

الوطن.


