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ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء / سبأ
اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ــة املدنية  ــس وزارة الخدم ــه أم ــاء زيارت ــور، أثن ــن حبت ب
والتأمينات عىل مؤرشات االنضباط الوظيفي يف وحدات 

الجهاز اإلداري للدولة عقب إجازة عيد األضحى.
ــر الخدمة  ــالل الزيارة، وزي ــوزراء خ ــى رئيس ال والتق
ــه عبدالله املؤيد  ــالل عقالن ونائب ــة والتأمينات ط املدني
ــع منهم إىل  ــوم فيها، واستم ــوزارة ومدراء العم ــالء ال ووك
ــوى  ــز مست ــة لتعزي ــوزارة الرقابي ــود ال ــول جه رشح ح
ــاز اإلداري  ــدات الجه ــوم وح ــاط اإلداري يف عم اإلنضب

للدولة عىل املستويني املركزي واملحيل.
ــي تواجهها الوزارة  ــة التحديات الت وأشاروا إىل طبيع
ــا القانونية  ــوى مهامه ــارشة عىل مست ــا املب وانعكاساته

والرقابية واإلرشاقية.
ــوزراء للشؤون  ــذي حرضه نائب رئيس ال ويف اللقاء ال
ــر األشغال  ــويل ووزي ــني مقب ــور حس ــة الدكت االقتصادي
ــر  ــح وزي ــق، أوض ــه مطل ــب عبدالل ــرق غال ــة والط العام
الخدمة املدنية والتأمينات أن الوزارة تستهدف يف نزولها 
ــرق الفنية املختصة أكرث  ــي الذي بدأ أمس عرب الف امليدان

من 300 وحدة إدارية مركزية ومحلية .
ــن امليدان تشري إىل  ــد أن املؤرشات األولية الواردة م وأك
ــدوام عقب اإلجازة  ــام يف اليوم األول لل ــاط الع أن االنضب
ــس  ــرص رئي ــا ح ــة .. مثمن ــات إيجابي ــل إىل مستوي وص
ــم نشاطها سواء  ــود الوزارة ودع ــوزراء عىل إسناد جه ال
ــاه الوظيفة العامة أو ما  ــق بمهامها القانونية تج ما يتعل

يخص الجانب الرقابي امليداني.
ــا عن تهانيه  ــوزراء يف اللقاء .. معرب ــدث رئيس ال وتح
ــره العايل ملجمل  ــة عيد األضحى وتقدي للجميع بمناسب
ــل القيام  ــوزارة وكوادرها يف سبي ــي تبذلها ال ــود الت الجه
ــي الجهاز اإلداري  ــة تجاه كافة موظف بوظيفتها الحيوي

للدولة وصون حقوقهم القانونية.
وأكد أن استمرار مؤسسات الدولة يف ممارسة عملها يف 

ــن الذي يواجه فيه اليمن عدوانا سافرا  ظل الظرف الراه
ــة العاملني، كما أن له  ــارا جائرا، يجسد وطنية كاف وحص

مدلوالته السياسية واإلدارية يف املشهد اليمني العام.
ــوزارة  ــوري ل ــدور املح ــىل ال ــوزراء ع ــس ال ــدد رئي وش
ــاع الوظيفة  ــط إيق ــات يف ضب ــة والتأمين ــة املدني الخدم
العامة ومواجهة االختالالت االدارية والهيكلية يف الجهاز 
اإلداري للدولة .. معربا عن ثقته الكبرية بالكفاءة العالية 

ــم القانونية يف ظل  ــؤدون واجباته ــي الوزارة وهم ي ملوظف
تحديات استثنائية توجهها مختلف وزارات ومؤسسات 

الدولة بسبب العدوان والحصار .
ــوزارة  ــي لل ــل الرقاب ــة للعم ــة السامي ــت إىل الغاي ولف
ــام  قي ــرار  استم ــد  وتأكي ــام  الع ــح  الصال إىل  ــي  الساع
ــاه  تج ــا  بواجباته ــا  منه ــة  الخدمي ــا  سيم ــات  املؤسس

املجتمع.
ووجه الدكتور بن حبتور، وزير الخدمة املدنية العمل 
ــة والصورة  ــن نظام البصم ــداد تقرير متكامل ع ــىل إع ع
مشفوعا باإلجراءات التكميلية الالزمة ورفعه إىل مجلس 
ــة واعتماد ما يلزم  ــت ممكن للمناقش ــوزراء يف أرسع وق ال
من إجراءات الستكمال هذا املرشوع اإلصالحي الوظيفي 

الهام.
ــاق حديثه إىل التداعيات  ــرق رئيس الوزراء يف سي وتط
ــف رشائح  ــدوان عىل مختل ــا الع ــي يخلفه ــرة الت املستم
ــاص .. مؤكداً أن  ــع بشكل عام واملوظفني بوجه خ املجتم
ــدوان ورفع الحصار هو املدخل الحقيقي للسري  وقف الع
ــرشف الذي  ــالم العادل وامل ــوار وصنع الس ــق الح يف طري
يلبي طموحات جميع اليمنيني وما قدموه من تضحيات 

جسيمة وهم يدافعون عن وطنهم.
وبني أن جميع اليمنيني بمختلف رشائحهم ومكوناتهم 
ــار أمامهم إزاء  ــن خي ــا أن ما م ــون تمام ــة يدرك السياسي
ــن التالحم  ــن سوى املزيد م ــار املعتدي ــة واستكب عنجهي
ــة حتى تحقيق  ــود واملواجهة الجماعي ــرار الصم واستم

النرص.

صنعاء / سبأ 
ــايس األعىل الدكتور  ــس املجلس السي بعث نائب رئي
ــاة، يف وفاة الشخصية  ــة عزاء ومواس ــم لبوزة ، برقي قاس
ــني العام  ــه ميرسي األم ــي عبدالل ــة عيل امهيثم الوطني
ــر ناهز الـ  ــي الزراعي عن عم ــاد التعاون ــق لالتح الساب

67عاما قضاه يف خدمة الوطن .
ــات الفقيد وإسهاماته  ــاد الدكتور لبوزة، بتضحي وأش

الوطنية يف سبيل الثورة والجمهورية والوحدة حيث كان 
ــن املناضلني األحرار ممن كانت لهم بصمات يف مسري ة  م
ــدة املباركة يف 1990م إىل  ــال من أجل تحقيق الوح النض

جانب كوكبة من رفاقه من مناضيل الثورة اليمنية .
ولفت نائب رئيس املجلس السيايس األعىل إىل سجل 
ــه يف االتحاد  ــالل عمل ــن أدائه خ ــي وحس ــد املهن الفقي

التعاوني الزراعي.

ــوزة يف الربقية التي بعثها إىل عبدالله  وعرب الدكتور لب
ــرسي عن أحر  ــع أرسة آل مي ــرسي وجمي ــيل مي ــني ع وأم
ــاب.. مبتهال إىل  ــذا املص ــاة به ــادق املواس ــازي وص التع
ــة  ــع الرحم ــد بواس ــد الفقي ــر أن يتغم ــيل القدي ــه الع الل
ــح جناته وأن يلهم الجميع الصرب  واملغفرة ويسكنه فسي

والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل علي امهيثمي عبدالله ميسريالدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل علي امهيثمي عبدالله ميسري

رئيس الوزراء: استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها في ظل العدوان له مدلوالته السياسية واالداريةرئيس الوزراء: استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها في ظل العدوان له مدلوالته السياسية واالدارية
زار وزارة الخدمة المدنية واطلع على مؤشرات االنضباط الوظيفيزار وزارة الخدمة المدنية واطلع على مؤشرات االنضباط الوظيفي

ــان ــج ــل ــش وال ــي ــج ــى وقـــع نـــيـــران ال ــل ــع ع ــال ــض ــي لــلــمــرتــزقــة فـــي جــبــهــة يــعــيــس فـــي ال ــاع ــم ــــرار ج ــانف ــج ــل ــش وال ــي ــج ــى وقـــع نـــيـــران ال ــل ــع ع ــال ــض ــي لــلــمــرتــزقــة فـــي جــبــهــة يــعــيــس فـــي ال ــاع ــم ــــرار ج ف
خسائر بهجمات للجيش واللجان استهدفت مخابئ المرتزقة في الجبهات الساحلية بتعزخسائر بهجمات للجيش واللجان استهدفت مخابئ المرتزقة في الجبهات الساحلية بتعز

"الثورة" /
ــس  أم ــة  ميداني ــة  عسكري ــادر  مص ــدت  أك
ــا مرتزقة  ــرشات من مليشي ــرصع وإصابة الع م
ــة نفذها  ــودي يف عمليات نوعي ــدوان السع الع
ــة استهدفت  ــش واللجان الشعبي ــال الجي أبط
ــاراً ومخابئ للمرتزقة رشقي مديرية رصواح  أوك

بمحافظة مأرب.
ــة اقتحام الجيش  ــدت املصادر العسكري وأك
ــاً ملرتزقة العدوان يف  ــان أكرث من 13 موقع واللج
رصواح ما أدى إىل مرصع وجرح العرشات منهم 
ــام  ــاد واغتن ــرية يف العت ــر كب ــم خسائ وتكبيده
ــي اقتحمها  ــرية إىل أن املواقع الت ــة، مش أسلح
ــة املطار ،  ــان شملت تب ــش واللج ــال الجي أبط

ــع  ــن ، األدرم ومواق ــدث ، الزغ ــم ، املستح العل
أخرى يف وادي الضيق ونجد العتق .

ــش  للجي ــة  العسكري ــة  العملي إن  ــت  وقال
ــة واستمرت حتى  ــل الجمع ــان بدأت لي واللج
صباح أمس وسبقها قصف مدفعي وصاروخي.

ــودي  ــدوان السع ــف الع ــريان تحال ــن ط وش
يف  ــة  املنطق ــىل  ع ــارات  غ ــة  سلسل ــي  اإلمارات
محاولة إلسناد املرتزقة غري أنها باءت بالفشل.

ــان الشعبية  ــش واللج ــوات الجي ــذت ق ونف
ــة  يف  ــة واسع ــة عسكري ــن عملي ــس بالتزام أم
ــادر  ــد املص ــا لتأكي ــت وفق ــم خلف ــة نه مديري
ــرية يف صفوف مسلحي  ــة خسائر كب العسكري

املرتزقة.

ــش  الجي ــال  أبط أن  ــادر  املص ــت  وأوضح
ــة  ــالل العملي ــوا خ ــة اقتحم ــان الشعبي واللج
ــة  ــة والتب ــارة يف املجاوح ــدة واملن ــي عي موقع
ــون ومواقع أخرى   ــن يف املدف ــراء والنهدي الحم
ــم  ــب نه ــرن وحري ــل الق ــح ويف جب يف وادي مل
ــال يام بعد معارك أوقعت خسائر  وسلسلة جب
ــي املرتزقة فضال عن  ــة يف صفوف مسلح فادح

تدمري عتاد وآليات.
وأكد مصدر عسكري ميداني مرصع وإصابة 
ــات الجيش  ــن املرتزقة خالل عملي ــرشات م الع
ــرق  ــت ف ــا تمكن ــم فيم ــة نه ــان يف مديري واللج
ــش واللجان من إسقاط  القناصة التابعة للجي

6 من مسلحي املرتزقة.

أبطال الجيش واللجان اقتحموا  أبطال الجيش واللجان اقتحموا  ١٣١٣ موقعًا لمرتزقة  موقعًا لمرتزقة 
العدوان في مارب ومصرع العشراتالعدوان في مارب ومصرع العشرات

هجمات مباغتة دحرت مليشيا العدو من مواقع عدة في نهم وعشرات  القتلى والجرحىهجمات مباغتة دحرت مليشيا العدو من مواقع عدة في نهم وعشرات  القتلى والجرحى

صنعاء / سبأ
حرض األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
ــس املهرجان  ــىل بصنعاء أم ــايس األع السي
الخطابي والشعري والثقايف الشعبي الذي 
ــة العاصمة  ــني بأمان ــه مديرية السبع أقامت

بمناسبة يوم الغدير.
ــىل عروض  ــي ع ــل الشعب ــل الحف اشتم
ــة وخطابية  ــة وفقرات شعري رمزية للكشاف
ــا  ــا وأدبائه ــن وشعرائه ــل اليم ــيل قبائ ملمث
ومؤرخيها الذين استعرضوا البعد اإلسالمي 
ــي ملعنى الوالية وأبعادها  واإلنساني والقيم
ــم كمنظومة قيمية  ــا يف املجتمع املسل وأثره
ــل واإلقتداء  ــاء والعم ــل البن ــن أج ــة م دافع
ــاء السليم ملا من شأنه أن يعيد لألمة  واإلحي
ــم كمنارة  ــا بني األم ــا ومجدها ومكانته عزه

للحق والعدل والسالم العاملي.
ــات والقصائد واملشاركات  وأشادت الكلم
ــا  ــه وم ــه عن ــيل ريض الل ــام ع ــب اإلم بمناق
ــراث روحي وإنساني وبطويل يف  يمثله من ت
ــي، ودوره الفاعل يف الدعوة  التاريخ اإلسالم
ــة واملعرب عن  ــره الجامع لألم ــة وفك اإلسالمي

الحقوق والحريات والعدالة.
ــة  األم ــع  واق ــات  املشارك ــت  واستعرض
ــا وصلت إليه  ــة اليوم وم ــة والعربي اإلسالمي
ــاف األعداء بها والعبث  من الهوان واستخف
ــا  ــة إىل م ــا .. الفت ــات أبنائه ــا وطاق برثواته
ــن انتصارات  ــة اإلسالمية م ــه املقاوم حققت
ــادة األمة ملجدها وحقها  يبنى عليها الستع
ــة التي  ــوى الرش والهيمن ــم وكرس ق بني األم
ــوض واالنتصار  ــس كل قيم النه أرادات طم

ــق  ــي وتسوي ــخ اإلسالم التاري ــن  ــزة م والع
ــني يتمثل يف  ــد لإلسالم واملسلم نموذج واح

داعش والقاعدة.
ــزة  ــة والع ــة والكرام ــىل الحري ــدت ع وأك
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــن م ــا اليم ــي ترشبه الت
ــام عيل كرم  ــرية اإلم ــالم وآله وس ــي اإلس ونب
ــا وأثرها  ــي الوالية وقيمه ــه ومعان الله وجه

املستنهض للهمم والطاقات والقدرات.
ــد واملشاركات  ــارت الكلمات والقصائ وأش
ــي من وعي  ــه الشعب اليمن ــا يتحىل ب إىل م
وإدراك وإيمان قوي حاولت قوى االستكبار 
ــب املتمسك  ــداف هذا الشع ــي، استه العامل
ــدم الخضوع  ــق وع ــار للح ــم واالنتص بالقي

لقوى الرش والهيمنة.

ــاء ــع ــن ـــر بـــالـــعـــاصـــمـــة ص ـــدي ـــغ ـــــوم ال ــة ي ــب ــاس ــن ــم ـــي ب ـــاف ـــق ـــان خـــطـــابـــي وث ـــرج ـــه ــاءم ــع ــن ـــر بـــالـــعـــاصـــمـــة ص ـــدي ـــغ ـــــوم ال ــة ي ــب ــاس ــن ــم ـــي ب ـــاف ـــق ـــان خـــطـــابـــي وث ـــرج ـــه م
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"الثورة "/
ــة  عسكري ــادر  مص ــدت  أك
ــدوان  ــة الع ــرار مرتزق ــة ف ميداني
ــس من  ــي أم ــودي اإلمارات السع
ــع  ــة الضال ــدة يف جبه ــع ع مواق
ــريان الجيش واللجان  عىل وقع ن
ــس  أم ــذوا  نف ــذي  ال ــة  الشعبي
ــئ  مخاب ــىل  ع ــا  نوعي ــا  هجوم
املرتزقة هناك أوقع قتىل وجرحى 

من املرتزقة.
ــادر أن أبطال  ــت املص وأوضح
ــس  ــوا أم ــان شن ــش واللج الجي
هجوما نوعيا عىل مواقع املرتزقة 
ــة دمت  ــس بمديري ــة يعي يف قري
ــة من مواقع  ــى بدحر املرتزق انته
عدة وسط عمليات فرار جماعي 
ــن املرتزقة، مشرية إىل  ملن تبقى م
ــش واللجان  ــام أبطال الجي اغتن
ــة  األسلح ــن  م ــة  كمي ــة  الشعبي
ــة  املرتزق ــا  خلفه ــي  الت ــاد  والعت

الهاربون من هذه املواقع.
ــذت  نف ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــان  واللج ــش  الجي ــالت  تشكي
ــات نوعية  ــس عملي أم الشعبية 
ــز كبدت  ــات محافظة تع يف جبه
ــودي  السع ــدوان  الع ــة  مرتزق

خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــة  عسكري ــادر  مص ــادت  وأف
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــرصع 3 م بم
ــة  قناص ــاص  برص ــودي  السع
ــة  منطق يف  ــان  واللج ــش  الجي
الهاميل بمديرية موزع فضال عن 
ــني أثنني يف منطقة  مرصع مسلح
ــاء الرشقية  ــة يف األحي وادي صال

ملدينة تعز.
ودمرت نريان الجيش واللجان 
ــة  ــة عسكري ــس آلي ــة أم الشعبي
ــي  ــن مسلح ــراد م ــة باألف محمل
ــة يف منطقة  ــة بعبوة ناسف املرتزق
ــة  ــاب التابع ــة ذب ــر بمديري املعق
ــدب، فيما دكت  ــاب املن ملديرية ب
مدفعية الجيش واللجان  تجمعا 

ــة وآلياتهم غرب  ملسلحي املرتزق
معسكر خالد بتعز.

ــك مواقع  ــت املدفعية كذل ودك
املرتزقة يف رشق كهبوب بمحافظة 

لحج محققة إصابات مبارشة.
ــرشات من مرتزقة  كما لقي الع
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع
مرصعهم وأصيب آخرون أمس يف 
ــة عسكرية واسعة للجيش  عملي
ــت  استهدف ــة  الشعبي ــان  واللج
ــم رشق رصواح بمحافظة  مواقعه

مأرب.
وأكد مصدر عسكري لـ(سبأ) 
ــرث  ــان أك ــش واللج ــام الجي اقتح
ــاً ملرتزقة العدوان يف  من 13 موقع
ــا أدى إىل مرصع وجرح  رصواح م
العرشات منهم وتكبيدهم خسائر 
كبرية يف العتاد و اغتنام أسلحة .

ــع  ــدر إىل أن املواق ــار املص وأش
ــار  ــة املط ــت تب ــة شمل املستهدف
ــن ،  ــدث ، الزغ ــم ، املستح ، العل
وادي  يف  ــرى  أخ ــع  ومواق األدرم 
ــق ، موضحاً  ــد العت ــق ونج الضي
ــدأت ليل  ــام ب ــة االقتح أن عملي
ــاح  ــى صب ــرت حت ــس واستم أم
ــي  ــف مدفع ــا قص ــوم وسبقه الي

وصاروخي .

ــريان  ط أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــدم  ــة تق ــل يف إعاق ــدوان فش الع
أثناء  ــان  ــش واللج ــال الجي أبط

تنفيذ العملية .
ــال الجيش  ــذ أبط ــك نف إىل ذل
ــس هجوماً  ــان الشعبية أم واللج
ــدوان يف  ــع مرتزقة الع ــىل مواق ع
ــت  دم ــة  بمديري ــس  يعي ــة  قري

بمحافظة الضالع.
ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــأ)  لـ(سب
ــة  ــة نوعي ــذوا عملي ــة نف الشعبي
ــة  قري يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــىل  ع
ــت، أسفرت  ــة دم ــس بمديري يعي
عن اغتنام عتاد عسكري وهروب 

جماعي للمرتزقة.
ــرى  نفذ الجيش  ــن جهة أخ م
ــان الشعبية أمس عمليات  واللج
ــع  مواق ــت  استهدف ــة  عسكري
ــدوان يف مديرية نهم  ــة الع ملرتزق
ــرية يف  ــر كب ــن خسائ ــرت ع أسف

صفوفهم .
ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــش  الجي ــال  أبط أن   ( ــأ  لـ(سب
ــوا موقعي عيدة  ــان اقتحم واللج
ــة  والتب ــة  املجاوح يف  ــارة  واملن
ــون  املدف يف  ــن  والنهدي ــراء  الحم

وعدة مواقع يف وادي ملح.
ــاب النهدين  ــوا تب ــا اقتحم كم
ــرن  الق ــوب  وجن ــي  العيان ــة  وتب
والحول ومواقع أخرى يف حريب 

نهم وسلسلة جبال يام .
ــرصع وإصابة  ــد املصدر م وأك
ــة العدوان  ــداد كبرية من مرتزق أع
ــة وعتاد عسكري  واغتنام أسلح
ــن املرتزقة  ــن تبقى م ــد فرار م بع

من مواقعهم.
ــدة  ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــص  قن ــن  م ــت  تمكن ــة  القناص
ــق متفرقة  ــة يف مناط ــة مرتزق ست

باملديرية .
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق كم
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع
ــة آخرين  ــس مرصعهم وإصاب أم
ــش  للجي ــة  متفرق ــات  عملي يف 
واللجان الشعبية بمحافظة تعز.

ــري أنه تم  ــدر عسك ــد مص وأك
ــة  محمل ــة  عسكري ــة  آلي ــري  تدم
ــر  املعق ــة  منطق يف  ــة  باملرتزق

بمديرية ذوباب.
ــدر إىل أن مدفعية  ــار املص وأش
ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي
ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــت  استهدف

العدوان يف منطقة حمري .
وذكر املصدر أنه تم قنص ثالثة 
ــدوان يف الهاميل  ــة الع ــن مرتزق م
ــرصع اثنني يف  ــة موزع وم بمديري
كالبة وثالث يف وادي صالة بنريان 

الجيش واللجان الشعبية.
ــش واللجان  الجي ــدف  واسته
ــس تجمعات ملرتزقة  الشعبية أم
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع

رشق كهبوب بمحافظة لحج.
ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن 
ــات  ــت تجمع ــة استهدف الشعبي
ــوب، محققة  ــة رشق كهب للمرتزق

إصابات مبارشة.

رئيس مجلس التالحم القبلي رئيس مجلس التالحم القبلي 
وعدد من المشائخ يتفقدون وعدد من المشائخ يتفقدون 

النقاط األمنية بخوالنالنقاط األمنية بخوالن
صنعاء /سبأ

ــاء وقيادات  ــخ ووجه ــن مشائ ــدد م تفقد ع
ــيل أمس عددا من النقاط  مجلس التالحم القب
ــة  ــال بمحافظ ــوالن الطي ــة خ ــة بمديري األمني

صنعاء.
ــم القبيل  ــس مجلس التالح ــث اطلع رئي حي
ــن أعضاء  ــه رسام وعدد م ــي ضيف الل الشعب
ــاط  النق يف  ــني  املرابط ــوال  أح ــىل  ع ــس  املجل

األمنية.
ــيل  القب ــم  التالح ــس  مجل ــس  رئي ــاد  وأش
ــادر الجنيدي وعضو  ــة شبوة عبدالق بمحافظ
ــان وممثل  ــم القبيل هشام ردم ــس التالح املجل
ــادي إبراهيم  ــة السودانية يف اليمن اله الجالي
ــة خوالن  ــاء مديري ــدور مشائخ وأبن ــد، ب محم
ــان الشعبية يف  ــال وأبطال الجيش واللج الطي
النقاط األمنية يف مواجهة العدوان ومخططاته.

ــش واللجان  ــرب مشائخ وأبطال الجي فيما ع
الشعبية بمديرية خوالن الطيال عن امتنانهم 
ــود قبائل خوالن  ــارة .. مؤكدين صم ــذه الزي له
ــدوان ورفد  ــا يف مواجهة الع ــع وجاهزيته السب

الجبهات بالرجال والعتاد.


