
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
األمريكي مرصعهم أمس يف عملية هجومية 
ــىل مواقعهم  ــعبية ع ــش واللجان الش للجي

بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــبأ) أن أبطال الجيش واللجان  اليمنية (س
ــة  ــفل منطق ــة أس املرتزق ــع  ــوا مواق اقتحم
ــعف ما أدى اىل  ــة بمديرية خب والش العقب
ــى يف صفوفهم وتدمري  ــقوط قتىل وجرح س

تحصيناتهم .
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق  كم
ــب  وأصي ــم  مرصعه ــي  األمريك ــعودي  الس
آخرون أمس يف عدد من مديريات محافظة 

تعز.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــة عدد من  ــرصع وإصاب ــبأ) م ــة (س اليمني
ــىل  ــت ع ــوم مباغ ــدوان يف هج ــة الع مرتزق

مواقعهم بمنطقة حمري يف مديرية مقبنة.
ــش  ــال الجي ــدر إىل أن أبط ــار املص وأش
ــة هجومية  ــعبية نفذوا عملي ــان الش واللج
عىل مواقع املرتزقة يف قرية الصيار بمديرية 

الصلو وكبدوهم خسائر يف العدة والعتاد.
ــعبية  ولفت إىل أن الجيش واللجان الش
ــع املرتزقة  ــىل مواق ــارة ع ــة إغ ــذوا عملي نف
ــقوط عدد  ــن س ــفرت ع ــة ، أس يف الجحملي
ــا  ــم ،كم ــى يف صفوفه ــىل والجرح ــن القت م
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس
ــات  وتحصين ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش
ــي يف  ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع مرتزق

محافظة تعز محققة إصابات مبارشة .
ويف مأرب نفذ الجيش واللجان الشعبية 
ــع مرتزقة  ــىل مواق ــا مباغتا ع ــس هجوم أم

ــي بحريب نهم  ــعودي األمريك العدوان الس
غرب مأرب.

ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــة عدد من  ــرصع وإصاب ــبأ) م ــة (س اليمني
ــوم مباغت للجيش واللجان  املرتزقة يف هج
ــة  ــم ووادي نمل ــل فاط ــم بجب ــىل مواقعه ع

بحريب نهم.
ــة يف الجيش  ــا تمكنت وحدة القناص كم
ــعبية من قنص 15 من مرتزقة  واللجان الش
ــا  فيم  ، ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع
ــات لهم يف  ــتهدف قصف مدفعي تجمع اس

صحراء ميدي .
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــالل  ــاً خ ــص 15 مرتزق ــبأ) قن ــة (س اليمني

اليومني املاضني يف صحراء ميدي .
ــش  ــة الجي ــدر أن مدفعي ــح املص وأوض
ــس  أم ــتهدفت  اس ــعبية  الش ــان  واللج
ــمال صحراء  ــة العدوان ش ــات ملرتزق تجمع
ــث  ــارشة ، حي ــات مب ــة إصاب ــدي محقق مي

هرعت سيارات اإلسعاف إىل املكان .
ــان  ــش واللج ــال الجي ــيطر أبط ــا س كم
ــلة الجبال املطلة  الشعبية أمس عىل سلس

عىل طور الباحة بمحافظة لحج .
ــكري لوكالة األنباء  ــح مصدر عس وأوض
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــىل مواقع  ــذوا عملية نوعية ع ــعبية نف الش
ــي يف  ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع مرتزق
ــىل  ع ــيطرة  بالس ــت  انته ــان  حيف ــة  جبه

سلسلة الجبال املطلة عىل طور الباحة .
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــد املصدر س وأك
ــة العدوان خالل كرس زحفهم  صفوف مرتزق
ملحاولة استعادة املواقع التي سيطر عليها 

أبطال الجيش واللجان الشعبية .
ــل  ــدر إىل أن الزحف الفاش ــار املص وأش
ــان تزامن مع  ــاه جبهة حيف ــة باتج للمرتزق
ــدوان دون تحقيق  غارات مكثفة لطريان الع

أي تقدم عىل األرض .

"الثورة"/
ــل  ــاءت يف ظ ــة ج ــالق نوعي ــة إط يف عملي
ــدوان  الع ــف  لتحال ــري  كب ــكري  عس ــد  تصعي
ــوة  الق ــت  دك ــات  الجبه ــرث  أك يف  ــعودي  الس
ــار امللك  ــل أمس مط ــة لي ــة اليمني الصاروخي
ــعودي  ــدو الس ــة الع ــدويل يف عاصم ــد ال خال
ــد املدى من  ــتي بعي ــاض بصاروخ باليس الري
ــي  ــرد اليمن ــار ال ــركان H-2" يف إط ــراز " ب ط
ــازره  بمج ــدو  الع ــادي  تم ــىل  ع ــكري  العس
ــتريية  ــق املدنيني بغاراته الهس ــية بح الوحش
التي تسببت يف غضون األيام القليلة املاضية 
ــني يف  ــن املدني ــات م ــة املئ ــهاد وإصاب باستش
املحافظات فضال عن إمعانه وتماديه يف تدمري 
ــة التحتية وتهديد أمن املدنيني يف  مرافق البني

سائر املحافظات.
ــتي  ــوة الصاروخية أن الباليس ــدت الق وأك
ــركان H - 2  "  بعيد  ــور يمنيا من طراز " ب املط
ــعودي  ــدى أصاب هدفه بدقة يف املطار الس امل
العسكري شمايل العاصمة السعودية الرياض 
ــة  ــي يمني ــالق صاروخ ــة إط ــدث عملي يف اح
ــتية التي  ــذه املنظومة الباليس لصاروخ من ه
طورت يمنيا ليزيد مداها عن 1200 كيلو مرت .

ــرث  ــه بأك ــعودي وإعالم ــام الس ــدأ النظ وب
ــع  ــه م ــاك يف تعاطي ــط واالرتب ــاالت التخب ح
ــعودي  الس ــام  النظ ــر  أق إذ  ــي  اليمن ــربكان  ال
ــه ادعى  ــه إال أن ــاروخ إىل أراضي ــول الص بوص
ــة  ــه الصاروخي ــل منظومات ــن قب ــه م اعرتاض
ــة  العاصم ــط  محي يف  ــرشة  املنت ــوت"  الباتري
ــائل إعالم  ــعودية قبل أن تعود بعض وس الس
ــاروخ اليمني  ــن أن الص ــالن ع ــدو إىل اإلع الع

ــأي أرضار،  ــبب ب ــل إىل هدفه دون أن يتس وص
ــرى أن الصاروخ وصل  ــائل أخ فيما قالت وس
ــكان  ــدد م ــاض دون أن تح ــي الري إىل ضواح

سقوطه.
ــىل  ــعوديني ع ــن الس ــرشات املغردي ــن ع لك
مواقع التواصل االجتماعي كشفوا النقاب عن 
وصول الصاروخ إىل قاعدة امللك خالد الجوية 
ــد  ــم القواع ــن أه ــدة م ــي واح ــاض وه يف الري
الجوية للعدو السعودي، حيث اجتاحت ليال 
ــعوديني موقع  ــدات ملغردين س عرشات التغري
”تويرت“ للتواصل االجتماعي وبينهم الداعية 
ــادل الكلباني“ وكلها تحدثت عن  الوهابي ”ع
ــمال العاصمة  ــار عنيف ش ــماع دوي انفج س

السعودية الرياض.

ــار  ــعوديون أن االنفج ــردون الس ــد املغ وأك
ــا هائال وأثار  ــن الصاروخ احدث دوي الناتج ع
ــعودي  ــكان عاصمة العدو الس الرعب لدى س
ــق  ــمع يف مناط ــار س ــريين إىل أن االنفج مش
ــرون أن الصاروخ احدث  ــدة، فيما قال آخ بعي
هزة أرضية خفيفة يف محيط  القاعدة الجوية 

السعودية.
ونرش مغردون أنباء تؤكد مشاهدتهم أعداد 
ــاء تتجه نحو مطار  ــاحنات اإلطف كبرية من ش
ــماع انفجار  ــاض بعد س ــدويل يف الري خالد ال
ــعودية ليل أمس، فيما  ــز العاصمة الس كبري ه
ــمعوا دوياً كبرياً  ــار مغردون آخرون انهم س أش
ــدد من صواريخ   ــدة صواريخ يعتقد أنها لع لع
ــي  ــاروخ اليمن ــت الص ــي لحق ــوت الت الباتري

ــد يف الرياض  ــار امللك خال ــتي إىل مط الباليس
ــار الذي  ــع يف بنية املط ــار واس ــببة يف دم متس
ــتخدمه النظام السعودي كواحدة من أهم  يس

قواعده العسكرية الجوية.
ــة الثورية العليا محمد  وبارك رئيس اللجن
ــاح  نج ــة  الصاروخي ــوة  للق  ، ــي  الحوث ــيل  ع
ــتي بعيد املدى  ــاروخ باليس ــة إطالق ص عملي
ــمال الرياض،  عىل مطار امللك خالد الدويل ش
ــابة عىل موقع  ــال يف تغريدة نرشها يف حس وق
ــارك للقوة  ــرت“ ، ”نب ــر ”توي ــات املصغ التدوين
ــتي بعيد  ــاروخ بالس ــالق ص ــة إط الصاروخي
ــد الدولية  ــدة خال ــركان H-2عىل قاع ــدى ب امل
ــن بكل  ــوة  املجاهدي ــارك لألخ ــاض ، ونب بالري

امليادين انتصارهم املرشف“.

القوة الصاروخية: الصاروخ أصاب هدفه بدقة واالنفجارات هزت عاصمة العدوالقوة الصاروخية: الصاروخ أصاب هدفه بدقة واالنفجارات هزت عاصمة العدو
ــوا أكــاذيــبــهــم ــف ــون ن ــودي ــع ــس ــن إســقــاطــه وال ــــوّقَ أكـــاذيـــب مــرتــبــكــة ع ــود س ــع ــام آل س ــظ ــوا أكــاذيــبــهــمن ــف ــون ن ــودي ــع ــس ــن إســقــاطــه وال ــــوّقَ أكـــاذيـــب مــرتــبــكــة ع ــود س ــع ــام آل س ــظ ن

الباليستي اليمني" بركان الباليستي اليمني" بركان ٢٢--HH" بعيد المدى دّكَ ليًال مطار خالد الدولي شمالي الرياض" بعيد المدى دّكَ ليًال مطار خالد الدولي شمالي الرياض

تساقط مرتزقة العدوان قتلى وجرحى تساقط مرتزقة العدوان قتلى وجرحى 
بالعشرات في الجوف وتعز ومارببالعشرات في الجوف وتعز ومارب

قنص قنص ١٥١٥ مرتزقًا واستهداف تجمعاتهم في صحراء ميدي مرتزقًا واستهداف تجمعاتهم في صحراء ميدي

حضر تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة حضر تخرج كتائب من وحدات المنطقة العسكرية الخامسة 

ــن : أنـــتـــم أمــــل الــشــعــب  ــي ــج ــري ــخ ــًا ال ــب ــاط ــخ ــن : أنـــتـــم أمــــل الــشــعــب الــرئــيــس الــصــمــاد م ــي ــج ــري ــخ ــًا ال ــب ــاط ــخ الــرئــيــس الــصــمــاد م
ــم  ــي ــظ ــع ـــي ال ـــان ـــم ـــي ـــر ال ـــص ـــن ــــى أيــــديــــكــــم ســيــتــحــقــق ال ــم وعــــل ــي ــظ ــع ـــي ال ـــان ـــم ـــي ـــر ال ـــص ـــن ــــى أيــــديــــكــــم ســيــتــحــقــق ال وعــــل

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء / سبأ 
نظم طالب ومعلمو مدرسة الشهيد 
السواري بمديرية بني مطر محافظة 
ــدا بجرائم  ــة تندي ــاء أمس وقف صنع

العدوان السعودي األمريكي.
ــي  ــة الت ــاركون يف الوقف وأدان املش
ــة  الرتبي ــب  مكت ــادة  قي ــا  حرضته

ــا  يرتكبه ــي  الت ــازر  املج ــة  باملديري
تحالف العدوان بحق الشعب اليمني 
ــة املحافظات والتي كان آخرها  يف كاف
ــوق عالف بمديرية سحار  جريمة س
يف محافظة صعدة التي راح ضحيتها 

عرشات الشهداء والجرحى..
االستهداف  املشاركون  واستنكر 

املــمــنــهــج لــلــمــنــشــآت الــرتبــويــة 
استمرار  مؤكدين   ، والتعليمية 
الصمود ومواصلة العملية التعليمية 
فرضها  الــتــي  الــصــعــوبــات  رغـــم 

العدوان..
ــوا املجتمع الدويل االضطالع  وطالب

بمسؤوليته وإيقاف هذه الجرائم.

وقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديدًا بجرائم العدوانوقفة في بني مطر بمحافظة صنعاء تنديدًا بجرائم العدوان
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نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
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ــل   للشؤون المالية والموارد البشرية فاض ــال  جم  - ــيد  الس ــاس  عب
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االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
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الحديدة-سبأ
ــاد  الصم ــح  ــرض األخ صال ح
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
ــوات  ــىل للق ــد األع ــىل القائ األع
ــة  بمحافظ ــس  ام ــلحة  املس
ــرج كتائب  ــل تخ ــدة حف الحدي
ــكرية  من وحدات املنطقة العس
الخامسة تحت شعار " خيارات 

الساحل".
ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ويف 
ــؤون  ــوزراء للش ــس ال ــب رئي نائ
ــني  حس ــور  الدكت ــة  االقتصادي
ــواء  ــاع الل ــرا الدف ــويل ووزي مقب
ــي  ــارص العاطف ــد ن ــن محم الرك
ــيل  ــن ع ــيل ب ــة ع واإلدارة املحلي
ــدة  الحدي ــا  ومحافظ ــيس  القي
حسن أحمد الهيج، وذمار حمود 
ــس  ــس املجل ــى رئي ــاد .. ألق عب
ــارك  ب ــة  كلم ــىل  األع ــيايس  الس
ــني تخرجهم بعد  ــا للخريج فيه
ــكري  ــوا يف املجال العس أن تأهل
ــن الوطن يف  ــتعدادا للدفاع ع اس

مختلف املواقع وامليادين.
ــون يف  ــعدنا أن نك ــال " يس وق
ــع تخرج  ــوم حارضين م هذا الي
ــال القوات  ــة من أبط هذه الدفع
املسلحة الذين جاءوا ليستعدوا 

للنزال مع أرش أعداء األمة الذين 
ــعبنا يف مرحلة  ــدون عىل ش يعت

حساسة وخطرية".
ــا رشف كبري  ــاف " كان لن وأض
ــة وخطرية، أن  يف مرحلة حساس
ــة التخرج ليس  نحرض يف فعالي
ــال  األعم ــن  م ــا  فلدين ــه،  للرتفي
ــا  ــاً من ــن حرص ــا ولك ــا يكفين م
ــارك  ــارككم وأن نش ــىل أن نش ع
ــون مرشفني  ــل وأن نك هذا الفض
ــادة  إع ــىل  ع ــخيص  ش ــكل  بش
ــذه الوحدات  تجميع وتجهيز ه
ــا نعتربه  ــا مل ــا وتحركه وتخرجه
مسؤولية ويف نفس الوقت رشٌف 

عظيم ".
ومىض "أنتم أمل هذا الشعب 
ــم ممن زاورناهم  وأمثالكم وغريك
ــاك  ــكرية، وهن ــق العس يف املناط
ــي فرض  ــع الت ــن الدف ــد م العدي
العدوان والحصار كيفية املعركة 
ــه من  ــن ما نلمس ــا ولك وماهيته
ــش  ــاء الجي ــن أبن ــري م ــم كب زخ
ــذه  ه ــاه  وباتج ــة  املعرك ــو  نح
ــر  الفخ ــىل  ع ــث  يبع ــدورات،  ال
ــل كبري وكل  ــزاز ولدينا أم واالعت
أبناء الشعب اليمني بأن النرص 
ــدي  وأي ــم  أيديك ــىل  ع ــا  حليفن

إىل  ــبقوكم  س ــن  الذي ــم  زمالئك
ساحات القتال".

ــاد  الصم ــس  الرئي ــب  وخاط
ــون  املقاتل ــا  أيه ــون"  الخريج
ــؤولية  ــال أيها األحرار املس األبط
امللقاة عىل عاتقكم كبرية وعدوكم 
ــاحل الغربي وغريه  يرتبص بالس
ــون أن  ــا تعلم ــق وكم ــن املناط م
ــده  العدوان يف هذه األيام عىل أش
ــد يف منطقة نهم ويف  من التصعي

مأرب وميدي وغريها".
ــح محمد بن  ــار إىل ترصي وأش
ــتمرار  ــري حول اس ــلمان األخ س
ــاً  موقع ــن  لليم ألن  ــدوان،  الع

جغرافياً حساساً وخطرياً.
وقال " هم يعلمون أننا لم نكن 
ــم يف يوم من  ــكل خطرا عليه نش
األيام وما ذنبنا بأن الله اختار لنا 
موقعاً إسرتاتيجياً، ملاذا يأتي بن 
ــلمان وتأتي أمريكا وإرسائيل  س
ــعبنا ألن  ــوا ش ــم ليقتل وحلفاؤه
ــب  حس ــرتاتيجي  اس ــا  موقعن
ــأننا وسندافع عن  قولهم، هذا ش
ــن كرامته حتى  ــعب وع هذا الش

يكتب الله لنا النرص".
ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــوه  ون
ــاع  الدف وزارة  ــادة  قي ــود  بجه

ــة  العام األركان  ــة  هيئ ــة  ورئاس
ــكرية  ــادة املنطقة العس وكذا قي
ــهامهم يف تخرج هذه الدفع  وإس

العسكرية.
ــرج عرض  ــل التخ تخلل حف
ــد املستوى الذي  عسكري جس
ــه الخريجون يف مجال  وصل إلي
ــكرية  العس ــوم  والعل ــارف  املع
ــا من  ــة وغريه ــارات القتالي وامله
ــدة  وقصي ــة،  املعرك ــات  متطلب

للشاعر معاذ الجنيد .
ــرج نائب  ــل التخ ــرض حف ح
رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
ــكي  املوش ــود  حم ــيل  ع ــن  الرك
ــكرية  العس ــة  املنطق ــد  وقائ
ــف  يوس ــواء  الل ــة  الخامس
ــوات البحرية  ــي وقائد الق املدان
ــواء الركن  ــاحيل الل والدفاع الس
ــة  هيئ ــس  ورئي ــل  فض ــد  محم
ــتي اللواء عيل  اإلسناد اللوجس
التوجيه  دائرة  الكحالني ومدير 
ــد يحيى املهدي  ــوي العمي املعن
ــيل محافظة الحديدة  وأمني مح
ــوزي ووكالء  ــيل الق ــن ع ــيل ب ع
ــن املحافظة  املحافظة ومدير أم
ــد  عبدالحمي ــن  الرك ــد  العمي

املؤيد.
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الحديدة/سبأ
ــيايس  ــاد رئيس املجلس الس ــن األخ صالح الصم دش
ــاء رأس كتنيب  ــغيل محطة كهرب ــىل أمس إعادة تش األع

إيذانا بتشغيلها ووصول أول دفعة مازوت.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــرضه نائ ــاح الذي ح ــالل االفتت وخ
ــر  ــويل ووزي ــني مقب ــور حس ــة الدكت ــؤون االقتصادي للش
ــوزي ومحافظ  ــدس لطف الجرم ــة املهن ــاء والطاق الكهرب
الحديدة حسن الهيج وقائد املنطقة العسكرية الخامسة 
ــف املداني .. عرب الرئيس الصماد عن ارتياحه  اللواء يوس
ــا يمكن  ــاء رأس كتنيب بم ــة كهرب ــغيل محط ــادة تش بإع
ــار الكهربائي  ــة التي ــادة خدم ــاء من إع ــة الكهرب مؤسس

للمواطنني بالحديدة .
وأشار إىل أن إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كتنيب 
ــل انتصارا جديدا  ــالل الفرتة املاضية، يمث بعد انقطاع خ
ــواء يف املجال  ــن س ــي يحققها اليم ــارات الت ــن االنتص م
العسكري أو يف إعادة البنية التحتية التي دمرها وال يزال 

يدمرها تحالف العدوان السعودي األمريكي.
وخالل زيارته ملحافظة الحديدة اطلع الرئيس الصماد 
ومرافقوه عىل سري العمل بميناء الحديدة والتدمري الذي 
لحق به جراء االستهداف املمنهج واملتعمد من قبل طريان 
ــدف توقفه عن العمل  ــق امليناء املختلفة به العدوان ملراف
ــعب اليمني  ــم األكيدة بأنه الرشيان الرئييس للش ملعرفته

بالواردات من املواد الغذائية واألدوية .
ــادة امليناء عىل  ــن قي ــح الصماد م ــتمع األخ صال واس
ــة التي تجريها  ــال التقييم الدائم ــجالت الحركة وأعم س
ــات التي اتخذت يف  ــتوى املعالج اإلدارات املختصة ومس
ــن العدوان  ــواء األرضار الناجمة ع ــم واحت ــبيل تحجي س

عىل امليناء .
ــدة إىل رشح  ــاء الحدي ــي مين ــن موظف ــتمع م ــا اس كم
ــة يف ظل الظروف  ــون بها وخاص ــن األعمال التي يقوم ع
ــا تعرض  ــورة عامة وم ــا البالد بص ــي تمر به ــة الت الصعب
ــكل خاص  ــتهداف بش ويتعرض له ميناء الحديدة من اس
ــا أدى إىل توقف عملها  ــة الرافعات والكرينات، مم وخاص
ــبب يف تدهور  ــواردات مما تس ــغ ال ــة وصول وتفري وإعاق

ــعب  ــاني  الذي طال مختلف قطاعات الش الوضع اإلنس
اليمني .

ــة  ــة األمني ــة الرقاب ــاد منظوم ــس الصم ــح الرئي وافتت
ــز الرقابة  ــاط بها يف تعزي ــاء والدور املن ــة باملين االلكرتوني
ــتهدفة  من قبل  ــرتاق املس ــواردات ومحاوالت االخ ــىل ال ع
ــكالها العسكرية والحد من  تحالف العدوان بمختلف أش

هذه االخرتاقات .
ــيايس األعىل قيادة  إىل ذلك التقى رئيس املجلس الس
السلطة املحلية بمحافظة الحديدة بحضور نائب رئيس 
ــاع اللواء الركن  ــؤون االقتصادية ووزير الدف ــوزراء للش ال
ــارص العاطفي ووزير اإلدارة املحلية عيل بن عيل  محمد ن
ــكرية الخامسة ورئيس هيئة  القييس وقائد املنطقة العس

اإلسناد اللوجستي اللواء عيل الكحالني.
ــل  العم ــري  بس ــة  املتعلق ــب  الجوان ــاء  اللق ــش  وناق
ــبيل  ــورة عامة واملهام التي تقوم بها يف س باملحافظة بص
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج ــني  املواطن ــاة  معان ــف  تخفي
ــعب اليمني  ــه الكارثية عىل أبناء الش والحصار وتداعيات

بشكل عام ومحافظة الحديدة بصورة خاصة.
ــتمرار  ــىل تعزيز األداء واس ــس الصماد ع ــث الرئي وح
ــادم ال  ــرص ق ــال " الن ــدوان .. وق ــة الع ــود يف مواجه الصم
ــدوان يف  ــادى الع ــرص، مهما تم ــن أم ق ــال الزم ــة ط محال

غطرسته وطغيانه عىل الشعب اليمني ".
ــيايس األعىل بصمود أبناء  ــاد رئيس املجلس الس وأش
ــوى للتصدي  ــىض واألق ــالح األم ــم الس ــن ه ــن الذي اليم
ــن  ــتهدف اليم ــي تس ــه الت ــال مخططات ــدوان وإفش للع
ــتخدموه  ــانا مهما تكالب عليه األعداء وما اس أرضا وإنس
ــت الحرث  ــلحة فتاكة طال ــن أس ــده م ــتخدمونه ض ويس

والنسل .
وكان محافظة الحديدة قد رحب بزيارة رئيس املجلس 
ــتعرضا سري عمل قيادة املحافظة  السيايس األعىل .. مس
ــي فرضها العدوان  ــع مختلف الصعوبات الت وتعاطيها م
ــدة من أرضار  ــق بأبناء محافظة الحدي ــار وما لح والحص
ــة واملياه وغريها من  ــا يتعلق بالطاقة الكهربائي وخاصة م

مقومات الحياة .

هم  الــيــمــن  وأبــــنــــاء  مــحــالــة  ال  ـــــادم  ق ـــار  ـــص ـــت هم االن الــيــمــن  وأبــــنــــاء  مــحــالــة  ال  ـــــادم  ق ـــار  ـــص ـــت االن
ــة األعــــداء ــه ــواج ــــوى واألمـــضـــى فــي م ــة األعــــداءالــســالح األق ــه ــواج ــــوى واألمـــضـــى فــي م الــســالح األق


