
صنعاء - سبأ:
ــد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري أمس بصنعاء برئاسة رئيس   عق
ــة  املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس االجتماع ملناقش
ــكل رئيس  ــدول أعماله واملتصلة بش ــة يف ج ــن املواضيع املدرج ــدد م ع
ــدات يف الجبهات يف ضوء التصعيد الكبري  باألوضاع الداخلية واملستج

للعدوان ومرتزقته خالل األسبوع الجاري .
ــي شهدتها محافظة عدن  ــف املجلس أمام األحداث الدامية الت ووق
ــودي اإلماراتي ،  ــة املنرصمة بني طريف االرتزاق السع ــالل األيام الثالث خ
ــا أسفر عنها من سفك للدماء اليمنية ومن سقوٍط لألبرياء من أبناء  وم
ــة، وكذا من إشاعة  ــدن وبقية املحافظات الجنوبية والرشقي محافظة ع
ــدن وأقاربهم  ــان ع ــع يف أوساط سك ــوف والهل ــث روح الخ ــوىض وب للف

املتواجدين يف املحافظات األخرى ويف الخارج.
ــد االحتالل  ــي لتواج ــاج طبيع ــداث املؤسفة نت ــك األح ــد أن تل وأك
ــي واتفاقهم املسبق عىل اقتسام املصالح عرب تنفيذ  السعودي واإلمارات
ــات املتحدة األمريكية  ــكل مبارش من قبل الوالي ــم املدعوم بش مخططه
ــن الواحد وإشاعة الفوىض  ــا لتكريس الخالف بني أبناء الوط وبريطاني

يف كافة املحافظات اليمنية خدمة ألهدافهم وأطماعهم .
ــاًء للفوىض  ــالل يف أي أراٍض يمنية، بق ــاء االحت ــرب املجلس بق واعت

واستمرارا لحالة الرصاع واالقتتال بني أبناء الوطن.
ــة إىل تضافر  ــة والرشقي ــات الجنوبي ــاء املحافظ ــس أبن ــا املجل ودع
ــص  وتخلي ــم  لطرده ــني  املحتل ــو  نح ــه  وتوجيه ــال  النض ــد  وتوحي
ــن رجسهم ورشورهم  ــكل عام م ــكل خاص والوطن بش محافظاتهم بش
ــو يسعى إىل تنفيذ  ــي منذ يومه األول وه ــالل اإلمارات ــداً أن االحت .. مؤك
ــات الجنوبية وباملقابل تدخل  مخططه الرامي إىل االستفراد باملحافظ
ــن خطتهما  ــأرب والجوف ضم ــي م ــىل محافظت ــة ع ــرة السعودي سيط

املشرتكة القتسام املصالح وثروات الوطن شماال وجنوبا ورشقا وغربا.
ــم  ــن األه ــل الضام ــت وستظ ــدة كان ــىل أن الوح ــس ع ــدد املجل وش
الستقرار الوطن والحامل لتطلعات أبنائه وكذا العامل األهم لالستقرار 

الوطني بوجه خاص واالستقرار اإلقليمي بشكل عام.
ــاع اللواء الركن محمد  ــس الوزراء إىل تقرير وزير الدف واستمع مجل
ــا وراء الحدود  ــورات يف الجبهات الداخلية ويف م ــي، حول التط العاطف
ــداد والتصعيد غري املسبوق للعدوان السعودي  .. مؤكداً انه وبرغم اإلع
ــرص، إال أن أبطال  ــراز أي تقدم أو ن ــم املستميت إلح ــه وسعيه ومرتزقت
الجيش واللجان الشعبية واملتطوعني كانوا لهم باملرصاد وتمكنوا بعون 

من الله من كرس زحوفاتهم وإسقاط املئات منهم بني قتيل وجريح.
ــذي أطلقته القوة  ــاروخ البالستي ال ــاع إىل أن الص ــت وزير الدف ولف
ــدويل يف العاصمة السعودية  ــىل مطار خالد ال ــة يوم أمس ع الصاروخي
ــم تطويرها  ــا أن الصواريخ التي ت ــة .. مبين ــه بدق ــاض أصاب هدف الري
ــري مستمر بدأ منذ أكرث من ثالثني  ــدرات يمنية هي نتاج عمل تطوي بق

سنة.
ــع املجلس إىل تقرير وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم  واستم
املاوري، عن الحالة األمنية العامة يف أمانة العاصمة واملحافظات خالل 
ــاع األمنية يف وضعها  ــا أن األوض ــر الجاري.. موضح ــرتة ?? – ?? يناي الف

الطبيعي باستثناء عملية اغتيال رئيس جامعة إقرأ يوم امس األول.

وأشار إىل أن األجهزة األمنية املعنية مستمرة يف إجراءاتها للوصول 
ــف وراءه .. الفتا إىل أن العدوان  ــي هذا العمل اإلرهابي ومن يق إىل مرتكب
ــي قد تحصل يف أي  ــم الجنائية املعتادة والت ــأ إىل استثمار الجرائ يلج
ــي الجيد يف  ــهد األمن ــويه املش ــة وتش ــارة والبلبل ــدف اإلث ــع، به مجتم
ــة التي تضطلع  ــات والجهود النوعي ــاء وبقية املحافظ ــة صنع العاصم
ــة العامة  ــىل الحالة األمني ــويش ع ــزة األمنية، وبالتايل التش ــا األجه به

املستقرة التي لم ولن تروق لهم .
ــي يجرتحها  ــة الت ــوالت األسطوري ــره للبط ــس تقدي ــل املجل وسج
ــعبية واملتطوعني يف  ــال الجيش واللجان الش ــان امليامني من رج الفرس
كافة الجبهات الداخلية ويف ما وراء الحدود وما يحققونه من انتصارات 
ــد الكبري للعدوان ومرتزقته.. مثمنا يف الوقت ذاته ما  مستمرة رغم الحش

ــة بكافة أشكالها،  ــن مهام يف مكافحة الجريم ــزه األجهزة األمنية م تنج
وتصديها املبكر للكثري منها ودرء رشورها عن املجتمع وسكينته العامة.
ــرأ الدكتور راجي  ــس جامعة إق ــة اغتيال رئي ــس جريم وأدان املجل
ــد عبدامللك حميدالدين ، الذي طالته أيادي الغدر واإلجرام ضمن  احم
ــم، الذين يسعون عربه إىل إشاعة  ــط اإلجرامي للمعتدين وأذنابه املخط
ــيل وتعكري أجوائه وكذا النيل من العقول  الفوىض وخلخلة األمن الداخ
ــاه حارض ومستقبل  ــة بها مسؤولية كبرية تج ــة املستنرية املناط اليمني

الوطن.
ــدد املجلس عىل األجهزة األمنية تكثيف جهودها إللقاء القبض  وش
ــادر الجبان ومن  ــذا الفعل اإلرهابي الغ ــة املتورطني بارتكاب ه ــىل كاف ع

يقفون وراءهم وإحالتهم إىل األجهزة العدلية لينالوا جزاءهم الرادع .

ــؤن األمن والدفاع  ووافق املجلس عىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش
ــة من قبل املجلس  ــي توصلت إليها اللجنة املكلف ــأن اإلجراءات الت بش
ــرى السنوية  ــداد والتحضري للذك ــوع املنرصم، لإلع ــه األسب يف اجتماع
ــوى أمانة  ــوع املقبل عىل مست ــع األسب ــرر تدشينها مطل ــهيد املق للش

العاصمة واملحافظات.
ــىل كافة الوزارات كل يف ما يخصها تنفيذ ما تضمنه  وأكد املجلس ع
ــهيد وتكريمية  ــة لذكرى الش ــات إحيائي ــراءات وفعالي ــر من إج التقري
ــعبية بما فيها القطاع الخاص  ــهداء .. مهيبا بالفعاليات الش ألرس الش
ــة واملساهمة يف بلوغ مقاصدها  ــاركة الفاعلة يف إحياء هذه املناسب املش

اإلنسانية واألخالقية والوطنية.
وقرأ املجلس الفاتحة ترحما عىل أرواح الشهداء األبرار الذين ارتقت 

ــوخ وطنهم  ــون عن عزة وشم ــا وهم يدافع ــرة إىل بارئه ــم الطاه أرواحه
ــر أن يسكنهم فردوسه األعىل،  ــم .. مبتهال إىل املوىل العيل القدي وشعبه
وأن يمن بالشفاء العاجل عىل كافة املصابني والجرحى ويعجل بالفرج 

عىل األرسى .
واطلع املجلس عىل نتائج عمل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس 
ــة التنظيم  ــة مرشوع الئح ــات املكلفة بمراجع ــؤون الخدم ــوزراء لش ال
ــة الكهربائية للمستهلكني من جانب مالك  املؤقت لتوليد وتوزيع الطاق

املولدات الكهربائية.
وفوض املجلس وزير الكهرباء والطاقة، بتنفيذ الالئحة، التي تهدف 
ــة بيع الطاقة الكهربائية وفق الضوابط واملعايري الفنية  إىل تنظيم عملي
ــن جهة وأصحاب املولدات  ــة، وكذا حماية حقوق املستهلكني م السليم
ــدأ التنافس يف تقديم  ــرى، عالوة عىل خلق مب ــة من جهة أخ الكهربائي

الخدمة بما يكفل جودتها إىل غري ذلك من األهداف.
ــا  ــاذ إجراءاته اتخ ــة  ــاء والطاق الكهرب ــىل وزارة  ــس ع ــد املجل وأك
ــغيلها  بتش ــة  القائم ــي  الكهربائ ــد  التولي ــات  محط ــن  م ــادة  لالستف
ــىل السكان وفق أسعار  ــة يف توفري الطاقة املتاحة وتوزيعها ع واملساهم

تنافسية لصالح املستهلكني .
ــة املصالحة الوطنية  ــأن أهمي ــع املجلس عىل مرشوع رؤية بش واطل
ــار اسرتاتيجي ووطني، مقدمة من قبل  ــت الحارض كأولوية وخي يف الوق

وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني واملصالحة الوطنية.
ــاده الوطنية ..  ــرشوع وأبع ــىل أهمية هذا امل ــس الوزراء ع ــد مجل وأك

وأرجأ مناقشته والبت فيه إىل اجتماع قادم. ▪ الوحدة اليمنية كانت وستظل الضامن األهم الستقرار الوطن والحامل لتطلعات أبنائه▪ الوحدة اليمنية كانت وستظل الضامن األهم الستقرار الوطن والحامل لتطلعات أبنائه
ــه  ــت ــزق ــرت ـــودي وم ـــع ـــس ـــدوان ال ـــع ـــل ــر ل ــي ــب ــك ــد ال ــي ــع ــص ــت ـــــر الــــدفــــاع :ال ــه ▪ وزي ــت ــزق ــرت ـــودي وم ـــع ـــس ـــدوان ال ـــع ـــل ــر ل ــي ــب ــك ــد ال ــي ــع ــص ــت ـــــر الــــدفــــاع :ال ▪ وزي
ــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات  ــي ــج ــود ال ــم ــــام ص ــر أم ــس ــك ــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات ان ــي ــج ــود ال ــم ــــام ص ــر أم ــس ــك ان

ـــالل ـــت ــة تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود وطــــــرد االح ــل ــت ــح ــم ــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات ال ــي ــي ــن ــم ــي ـــاللعـــلـــى كــــل ال ـــت ــة تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود وطــــــرد االح ــل ــت ــح ــم ــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات ال ــي ــي ــن ــم ــي عـــلـــى كــــل ال

ــات اليمنية فعاليات الذكرى  انطلقت يف عدد من املحافظ
ــن  ــًال وتتضم ــاً كام ــر أسبوع ــي تستم ــهيد الت ــة للش السنوي
ــهداء والتذكر  ــاء للش ــي تجسد الوف ــطة الت ــري من األنش الكث
ــارك يف  ــم ويش ــة ألرسه ــة الالزم ــم الرعاي ــم وتقدي بتضحياته
ــات  ــاء السلط ــة وأعض ــة والحكوم ــادات الدول ــات قي الفعالي

املحلية يف املحافظات واملديريات.
 ويف هذا السياق وضع وزيرا النقل زكريا الشامي والخدمة 
ــة والتأمينات طالل عقالن ومعهما وكيل أمانة العاصمة  املدني
ــادات العسكرية أمس بصنعاء  ــامي وعدد من القي محمد الش
ــهداء  ــىل أرضحة الش ــراءة الفاتحة ع ــور وق ــن الزه ــًال م إكلي

بروضة الشهداء بشارع الخمسني.
ــوا أرواحهم من  ــهداء الذين قدم ــر النقل أن الش ــد وزي وأك
ــعب اليمني يستحقون  ــادة الوطن وعزة وكرامة الش أجل سي

كل الوفاء والتقدير .
ــعب  ــار إىل أن القيادة السياسية والحكومة وأبناء الش وأش
اليمني سيظلون أوفياء لتضحيات الشهداء وستبقى أرسهم 

محل اهتمام ورعاية.
ــات أن الجميع  ــر الخدمة املدنية والتأمين فيما أوضح وزي
ــهيد عرفانا وتقديرا  ــاء بالذكرى السنوية للش معني باالحتف
ــى ذكراهم  ــن ينساهم وستبق ــي ل ــعب اليمن ــم وأن الش بدوره

عطرة وحية يف ذاكرة ووجدان اليمنيني.
وشهدت مراسيم وضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة زيارة 
ــة حزينة أحيتها  ــزف مقطوعات موسيقي ــهداء وع لقبور الش

الفرق املوسيقية العسكرية.
ــي حماية العميد  ــد اللواء الثان ــا خالل الزيارة قائ رافقهم
ــة العميد  ــث حماي ــواء الثال ــد الل ــربي وقائ ــد الج ــن خال الرك
ــد أحمد الوشاح  ــواء غمدان العمي ــؤاد العماد وقائد ل ــن ف الرك
ــوي العميد الركن عيل غالب  ــب مدير دائرة التوجيه املعن ونائ

الحرازي.
ــيل بأمانة العاصمة أمني  ــن أمني عام املجلس املح كما دش
ــهيد بزيارة  ــة للش ــرى السنوي ــات الذك ــس فعالي ــان أم جمع

روضات وعدد من أرس الشهداء باألمانة.
ــل األمانة لقطاع  ــيل األمانة ومعه وكي ــع أمني عام مح ووض
ــيل القفري ووكيل األمانة أحسن القايض  الوحدات اإلدارية ع
ــي وعبدالله محرم،  ــم الحوث ــني املساعدين عبدالكري والوكيل
ــة عىل  ــرأوا الفاتح ــهداء، وق ــح الش ــىل رضي ــور ع ــل الزه أكلي

أرواحهم الطاهرة.
ــد جمعان الحرص عىل إحياء فعالية الذكرى السنوية  وأك
ــال رسالة  ــهداء وإرس ــاًء وعرفاناً بتضحيات الش ــهيد وف للش
لقوى العدوان بأن اليمنيني سائرون عىل درب الشهداء دفاعاً 

عن الوطن حتى تحقيق النرص.
ــة تتضمن زيارات  ــات الذكرى السنوي ــار إىل أن فعالي وأش
ــالل غذائية وتلمس  ــهداء وتوزيع س تفقدية ألرس وأقارب الش

احتياجات هذه األرس.
ــن محافظ املحويت فيصل أحمد حيدر ومعه  إىل ذلك دش
ــم القبيل  ــس مجلس التالح ــالم ورئي ــدن طارق س ــظ ع محاف
ــهيد  ــات الذكرى السنوية للش ــس فعالي ــف الله رسام أم ضي

بمحافظة املحويت.
ــهداء  ــة الش ــا مؤسس ــي تنظمه ــات الت ــن الفعالي تتضم
ــطة توعوية وفعاليات  ــة املحلية باملحافظة عىل أنش والسلط
ــة رعاية  ــهداء وأهمي ــات الش ــور تجسد تضحي ــارض ص ومع

أرسهم وذويهم.
ــام كوكبان بحضور  ــم بمديرية شب ــني الذي أقي ويف التدش
ــاس الحمزي وعبد  ــل أول املحافظة الدكتور عبد الله عب وكي
ــن ومدراء  ــالء املساعدي ــالء املحافظة والوك ــام ووك الغني رس

ــظ املحويت إىل  ــة .. أشار محاف ــة باملحافظ ــب التنفيذي املكات
ــدا ألدوارهم يف  ــهيد تخلي ــة إحياء الذكرى السنوية للش أهمي

الذود عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره .
ــهيد يف  ــة االحتفال بالذكرى السنوية للش ــت إىل أهمي ولف
ــعب  ــا يرتكبه من جرائم بحق الش ــدوان والحصار وم ــل الع ظ
ــي للتأكيد عىل استمرار أبناء اليمن يف الصمود ملواجهة  اليمن
ــن قوافل  ــم املزيد م ــراب الوطن وتقدي ــذود عن ت ــدوان وال الع

الشهداء حتى تحقيق النرص املوزر.
ــم القبيل ضيف  ــن رئيس مجلس التالح ــت كلمات م وألقي
ــهداء  ــرضا ومندوب مؤسسة الش ــيخ منري خ ــه رسام والش الل
ــهداء  ــدوس الحاكم، وعن آباء وذوي الش ــة عبد الق باملحافظ
ــرا  تقدي ــا  واستمراره ــهداء  الش أرس  ــة  رعاي ــة  أهمي ــدت  أك

لتضحياتهم الكبرية يف سبيل الدفاع عن الوطن .
ــت من شهداء يف  ــه ويقدمه أبناء املحوي ــادوا بما قدم وأش
ــدوان وصد  ــة ملواجهة الع ــرشف والبطول ــات ال ــف جبه مختل

الغزاة واملحتلني .
ــس التالحم  ــدن ورئيس مجل ــا املحويت وع ــان محافظ وك
القبيل وقيادة السلطة املحلية باملحافظة زاروا روضة الشهداء 

بمدينة شبام ، وتم قراءة الفاتحة عىل أرواح الشهداء .
ــهداء بمدينة  ــن منازل أرس وذوي الش ــا تفقدوا عدداً م كم
ــكل عام  ــهداء بش شبام كوكبان .. لتلمس احتياجات أرس الش
ــة .. مؤكدين عىل الحرص  ــوا لهم هدايا ومساعدات رمزي وقدم

عىل رعاية أرس وذوي الشهداء .
ــري أمس  ــن عبدالله العم ــة حس ــن محافظ ريم ــا دش كم
ــهيد باملحافظة تحت شعار "  ــات الذكرى السنوية للش فعالي

شهداؤنا عظماؤنا".
ويف التدشني الذي حرضه وكيل املحافظة للشؤون األمنية 
ــة واملجتمعية  ــة والتنفيذي ــايض والقيادات املحلي ــح العي صال
ــات أكدت يف  ــد من الكلم ــت العدي ــهداء ألقي ــايل وذوو الش وأه
ــهيد الستلهام  ــرى السنوية للش ــة إحياء الذك مجملها أهمي

الدروس من تضحياتهم يف الدفاع عن الوطن.
ــل االجتماعي  ــات إىل رضورة تعزيز التكاف ــارت الكلم وأش
ــا  ــاء وعرفان ــم وف ــد أحواله ــهداء وتفق ــأرس الش ــام ب واالهتم

لتضحياتهم.
ــهداء واالنتصار  ــري عىل درب الش ــا أكدت الكلمات الس كم
ــم رخيصة من أجل  ــي بذلوا أنفسه ــادئ الحق والعدل الت ملب

إحيائها.
ــن املناسبة نالت  ــربة ع ــد شعرية مع ــل الحفل قصائ تخل

االستحسان.
ــام بمحافظة حجة أمس فعاليات  ــت إدارة األمن الع ودشن
ــة مقدمة من  ــهيد بتسيري قافلة غذائي ــرى السنوية للش الذك

منتسبي األجهزة األمنية ألرس الشهداء من أبناء املحافظة .
ــة  ــزة األمني ــو األجه ــرضه مسئول ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــة أشار مدير أمن املحافظة العقيد زيد اليوسفي إىل  باملحافظ
ــاركة الفاعلة يف  أن منتسبي األجهزة األمنية حرصوا عىل املش
إحياء هذه املناسبة العظيمة التي تمثل محطة هامة يف حياة 
ــجاعة و  ــعب اليمني يستلهم منها الجميع الباسلة والش الش

التضحية التي أتسم بها شهداء الوطن العظماء .
ــن  ــن الوط ــاع ع ــن يف الدف ــداء الوط ــرق إىل دور شه وتط

والتصدي لتحالف العدوان بقيادة السعودية .
ولفت العقيد اليوسفي إىل األهمية التي تكتسبها املناسبة 
ملواساة أرس الشهداء والجرحى وتفقد أحوالهم وتقديم العون 
ــية الراهنة التي  ــم خاصة يف ظل األوضاع والظروف املعيش له

تسبب يف تفاقمها العدوان السعودي األمريكي.
ــي األجهزة  ــود كل منتسب ــن املحافظة جه ــن مدير أم وثم
ــز لتلك القافلة التي ال  ــة باملحافظة يف اإلعداد والتجهي األمني

تساوي شيئا مقارنة بما قدمه شهداء وجرحى الوطن .
ــويل األجهزة  ــة ومسئ ــن املحافظ ــر أم ــد مدي ــك تفق إىل ذل
ــعبية بهيئة  األمنية الجرحى من أبطال الجيش واللجان الش
ــوا عىل  ــث اطلع ــة ..حي ــام بحج ــوري الع ــفى الجمه املستش

مستوى الخدمات و الرعاية الطبية التي يتلقونها .
ــوالت واملالحم البطولية التي  وأشادوا خالل الزيارة بالبط
ــرشف .. مؤكدين أن تضحياتهم  ــا يف جبهات العزة وال سطروه
ــخ يف أنصع صفحاته  ــا لهم التاري ــن تذهب هدرا وسيسجله ل
ــهداء بواسع الرحمة  ــز وجل أن يتغمد الش ــني املوىل ع .. سائل

واملغفرة وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل .
ــالل الزيارة تقديم الهدايا العينية واملادية للجرحى  وتم خ

من أبطال الجيش واللجان الشعبية.
من جهة أخرى دشن رئيس جامعة حجة الدكتور رضوان 
ــة  ــهيد بالجامع ــة للش ــرى السنوي الذك ــات  ــي فعالي الرباع

بافتتاح معرض لصور الشهداء من منتسبي الجامعة.
ــس الجامعة  ــواب رئي ــذي حرضه ن ــرض ال ــاح املع ويف افتت
ــة  ــي أهمي ــور الرباع ــد الدكت ــم .. أك ــات ونوابه ــداء الكلي وعم
ــريا  ــهيد كواجب وطني وإنساني .. مش ــاء بذكرى الش االحتف
ــا بذله من تضحيات  ــهيد وم ــة الدينية العظيمة للش إىل املكان
ــة واستقالل  ــزة وكرام ــل ع ــدا يف سبي ــاء شهي ــا باالرتق توجه

وحرية الوطن.
ــل الكبري من منتسبي  ــاد رئيس جامعة حجة بالتفاع وأش
الجامعة يف إحياء هذه الذكرى .. الفتا إىل أن هناك العديد من 
ــة الجامعة إلحياء  ــطة التي تضمنتها خط الفعاليات واألنش
ــل القائمني عىل املعرض الذي  ــذه املناسبة .. مثمنا جهود ك ه
ــهداء العظماء  ــور الفوتغرافية للش ــرشات من الص تضمن الع
ــهادة  من منتسبي الجامعة الذين فضلوا االلتحاق بركب الش

دفاعا عن اليمن وكرامته .
ــق  ــات الطب ــي فعالي ــور الرباع ــن الدكت ــك دش ــب ذل عق
الخريي الذي أعدته الجامعة ليذهب ريعه ألرس الشهداء من 

منتسبي الجامعة.
ــه صالح  ــد صالح ومع ــظ إب عبدالواح ــح محاف ــا افتت كم
ــهداء املحافظة  حاجب أمس معرض الصور الفوتوغرافية لش

يف إطار الذكرى السنوية للشهيد.
ــف و250 صورة باإلضافة  ــرض عىل أكرث من أل احتوى املع
يف  ــدوان  الع ــم  بجرائ ــة  الخاص ــات  والرسوم ــات  املجسم إىل 

املحافظة.
ــظ صالح والزائرين للمعرض  وخالل االفتتاح أشاد املحاف
ــم يف سبيل الدفاع  ــهداء الذين قدموا أرواحه ــات الش بتضحي

عن الوطن ومواجهة العدوان.
وأشاروا إىل أن إحياء هذه املناسبة تؤكد امليض عىل دربهم 
وعدم التفريط بتضحياتهم .. منوهني بالجهود التي بذلت يف 

إعداد وتنظيم املعرض .
إىل ذلك دشنت بمحافظة البيضاء أمس فعاليات الذكري 
السنوية للشهيد تحت شعار "نحو جبهاتنا وفاًء لشهدائنا".

ويف التدشني الذي حرضه الشيخ حمود شتان وقائد قوات 
ــن املركزي صبار طالن، وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية  األم
ــخصيات االجتماعية باملحافظة  ــة والش والقيادات العسكري
ــة عبدالله  ــؤون الوحدات اإلداري ــل املحافظة لش ــار وكي .. أش
ــاء هذه املناسبة السنوية للتعبري عن  الجمايل، إىل أهمية إحي
ــهداء، الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة  مدى الوفاء لدماء الش

يف مواجهة العدوان .
ــش  ــال الجي ــا أبط ــي يحققه ــارات الت ــار إىل االنتص وأش
ــا إىل أهمية  ــات .. الفت ــف الجبه ــعبية يف مختل ــان الش واللج
ــة معركة  ــن أجل مواصل ــال واالستبسال م ــز روح النض تعزي

الصمود والتحدي حتى االنتصار .
ــن العالمة محمد  ــة علماء اليم ــن جانبه نوه عضو رابط م
ــهيد، ما يستوجب من  ــهادة ومرتبة الش السقاف، بعظمة الش

ــة تصعيد العدوان  ــهداء يف مواجه ــع مواصلة درب الش الجمي
والدفاع عن الوطن.

ــادية  ــل التدشني كلمات وقصائد شعرية وفقرات إنش تخل
ــهداء والسري  ــر بالش ــزاز والفخ ــن االعت ــا ع ــربت يف مجمله ع
ــدوان السعودي األمريكي  ــىل دربهم والتصدي لتحالف الع ع

الغاشم .
ــىل هامش التدشني تم افتتاح معرض صور فوتوغرافية  وع
لكوكبة من الشهداء وسط حضور من أقارب وزمالء الشهداء .

ــران والحداء بمحافظة  ــا دشن يف مديريات عنس وجه كم
ذمار، أمس فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.

ــة محسن هارون  ــس أشار وكيل املحافظ ــي مديرية عن فف
إىل أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد ملا لذلك من دالالت 
ــة يف  ــار والتضحي ــاء واإليث ــام دروس العط ــة يف استله عظيم
ــهداء  سبيل الوطن.. داعيا إىل تضافر الجهود لرعاية أرس الش
وفاء لدمائهم الطاهرة وتقديرا لتضحياتهم وأدوارهم البطولية 

.
ــه بفعالية  ــة ل ــني يف كلم ــود الجب ــل محم ــد الوكي ــا أك فيم
ــم العظيمة عند الله  ــهداء ومنزلته مديرية جهران، فضل الش
ــم قدموا أرواحهم رخيصة  ــم الرفيعة يف املجتمع كونه ومكانته

يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــهيد ورعاية  ــة للش ــرى السنوي ــاء الذك ــار إىل أن إحي وأش
ــا  ــة عرفان ــة مجتمعي ــي ومسؤولي ــب وطن ــهداء واج أرس الش
ــن الوطن وأمنه  ــهداء دفاعا ع ــي قدمها الش ــات الت بالتضحي

واستقراره.
ــة بمديرية  ــد عبدالرزاق يف كلم ــل املحافظة محم ــا وكي أم
ــة التي سطرها  ــات واملالحم البطولي ــاد بالتضحي الحداء أش
ــدوان  ــوى الع ــة ق ــات يف مواجه ــف الجبه ــهداء يف مختل الش
والدفاع عن الوطن..مؤكدا أن رعاية أرس الشهداء من أولويات 
ــرا لتضحياتهم يف  ــة تقدي ــة باملحافظ ــة املحلي ــادة السلط قي

سبيل االنتصار لإلرادة الوطنية.
ــدراء املكاتب  ــات وم ــدراء عموم املديري ــرض التدشني م ح
ــاء املجالس املحلية  ــة واملديريات وأعض ــة باملحافظ التنفيذي
وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وجمع غفري 

من أبناء وذوي الشهداء .
ــات محافظة  ــن مديري ــح يف عدد م ــرى افتت ــة أخ من جه
ــهداء بمناسبة  ــات الش ــور وروض ــارض ص ــس مع ــاء أم صنع

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــي وأحمد  ــة عبدامللك الغرب ــال املحافظ ــح وكي ــث افتت حي

ــس معرض  ــادي عمار أم ــة ه ــب الرتبي ــر مكت ــاط ومدي الصم
ــن فعاليات الذكرى  ــهداء بمديرية بالد الروس ضم صور الش

السنوية للشهيد .
ــهداء  كما افتتح الوكيل مانع األغربي معرضاً وروضة للش
ــو نجوم  ــح الوكيل أب ــيش وافتت ــي حش ــة بن ــام بمديري يف رج
ــر مديرية  ــان وافتتح مدي ــة سنح ــاً بمديري ــري معرض املحاق

جحانة محمد البشاري معرضاً وروضة للشهداء باملديرية.
ــائخ ووجهاء املديريات صور  شملت املعارض بحضور مش
ــم رخيصة يف سبيل الدفاع عن  ــهداء الذين قدموا أرواحه الش
ــدوان يف  ــاعة جرائم الع ــات عكست بش ــذا مجسم ــن وك الوط

اليمن.
ــر الرتبية ومديرية جحانة إىل  وأشار وكالء املحافظة ومدي
ــرا وعرفانا بما  ــهيد تقدي ــاء الذكرى السنوية للش أهمية إحي
ــه واستقراره  ــاع عن الوطن وأمن ــن تضحيات يف الدف ــوه م قدم
ــس  وتلم ــهداء  الش ــأرس  ب ــام  االهتم رضورة  إىل  ــني  داع  ..

احتياجاتهم.
ــالح أمس معرض  ــظ إب عبدالواحد ص ــح محاف ــا افتت كم
ــرى  ــة الذك ــش بمناسب ــة حبي ــهداء مديري ــا بش ــور خاص ص

السنوية للشهيد.
ــان النقيب  ــرضه وكيل املحافظة راك ــاح الذي ح ويف االفتت
ــا قدمت يف  ــة حبيش كغريه ــالح أن مديري ــظ ص ــد املحاف .. أك
ــريا إىل أن  ــهداء .. مش ــل الدفاع عن الوطن قوافل من الش سبي
ــهداء  تنظيم املعرض يعد أقل ما يمكن عرفانا بتضحيات الش

وبطوالتهم .
ــا أكد صالح حاجب استمرار صمود أبناء املحافظة يف  فيم
ــات .. الفتا إىل أن دماء  ــة العدوان مهما بلغت التضحي مواجه
ــار والحرية عىل قوى  ــعلة االنتص ــهداء ستظل وقودا لش الش

الغزو واالحتالل .
ــبيبي  حرض االفتتاح مدير عام مديرية حبيش محمد الش

وحسن الفرح ومحمد النهمي .
ــن العمري،  ــح محافظ ريمة حس ــىل نفس الصعيد افتت ع
ــد صالح  ــؤون األمن العمي ــة للش ــل املحافظ ــه وكي ــس ومع أم
ــهداء العظماء من أبناء املحافظة  العيايض، معرض صور للش
الذين بذلوا أرواحهم رخيصة يف جبهات الرشف وهم يتصدون 

لجحافل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي.
ــوى تنظيم  ــري بمست ــظ العم ــاد املحاف ــاح أش ويف االفتت
ــهداء يف  املعرض بما يليق بحجم التضحيات التي قدمها الش

الدفاع عن األرض والعرض.
ــهيد السنوية تعد محطة  وأشار العمري إىل أن ذكرى الش
ــة  ــار والتضحي ــاء واإليث ــع روح العط ــا الجمي ــم منه يستله

والشجاعة والثبات .
ــدد من أرس  ــة وتنفيذية وع ــادات محلي ــرض االفتتاح قي ح

الشهداء و املواطنني .
ــدان محافظة  ــة بمديرية هم ــة املحلي ــت السلط كما نظم

صنعاء، أمس أمسية ثقافية ضمن فعاليات أسبوع الشهيد.
ــت العديد من الكلمات التي اكدت أهمية  ويف األمسية القي
ــني.. معتربة ذلك  ــرى الغالية عىل قلوب كل اليمني إحياء الذك
ــهداء يف سبيل  ــاً بتضحيات الش ــا عرفان ــا وطنيا وديني واجب

الدفاع عن عزة وكرامة الوطن.
ــال الخري واألعمال  ــث املتحدثون املجتمع املحيل ورج وح
عىل دعم ارس الشهداء واملساهمة يف تخفيف معاناتها والنظر 

يف أحوالها.
ــة املحلية  ــادات السلط ــي حرضها قي ــة الت ــل األمسي تخل
ــن  ــة ع ــد شعري ــة قصائ ــاء املديري ــان ووجه ــائخ وأعي ومش

املناسبة.

تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد في عدد من المحافظاتتدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد في عدد من المحافظات
تضمنت معارض صور وزيارات لرياض الشهداءتضمنت معارض صور وزيارات لرياض الشهداء
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رئيس الوزراء يعزي خالد رئيس الوزراء يعزي خالد 
األغبري في وفاة والدهاألغبري في وفاة والده

صنعاء/  سبأ 
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  ــث رئيس مجلس ال  بع
ــح بن حبتور برقية عزاء ومواساة إىل خالد عبد  صال

القوي األغربي، يف وفاة والده.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه ومواساته 
لألخ خالد وإخوانه وبقية أفراد األرسة بهذا املصاب 
ــد الفقيد بواسع  ــه العيل القدير أن يتغم .. سائال الل
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله 

وذويه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".


