
ــديش قافلة  ــني املق ــن محافظ ذمار محمد حس دش
ــل  ــهداء يف منطقة الوش ــن أرس الش ــة ومالية م غذائي
ــعبية يف جبهات  ــة ألبطال الجيش واللجان الش مقدم

العزة والبطولة .
ــني أشاد بمواقف أبناء منطقة الوشل  وخالل التدش

وتضحياتهم الكبرية يف مختلف الجبهات.
ــن نماذج  ــا م ــة نموذج ــذه القافل ــم ه ــرب تقدي واعت
ــن .. الفتا إىل أهمية  ــبيل الوط التضحية والفداء يف س
ــز االنتصارات  ــال لتعزي ــال وامل ــات بالرج ــد الجبه رف
ــم يف مواجهة  ــز التالح ــات , وتعزي ــف الجبه يف مختل

العدوان وإفشال كل مخططاته .
ويف محافظة  إب نظمت أمس وقفة حاشدة وسريًت 
ــعبية  قافلة غذائية ومالية دعما للجيش واللجان الش
يف الذكرى السنوية للشهيد وحملة التعبئة والتجنيد.

ــب ووكالء  ــح حاج ــا صال ــي حرضه ــة الت ويف الوقف
ــد محافظ  ــكرية .. أك ــادات أمنية وعس ــة وقي املحافظ

ــيري  ــتمرار أبناء إب يف تس ــالح اس ــد ص إب عبدالواح
ــن أبطال الجيش واللجان  قوافل العطاء للمرابطني م

الشعبية يف مختلف الجبهات.
ــار إىل أن هذه القافلة هي الثالثة خالل شهرين  وأش
ــيريها  ــيتم تس ــاك عدداً من القوافل س ــدا أن هن .. مؤك

للمرابطني يف الجبهات خالل الفرتة القادمة .
ــام القطابري ومحمد هادي إىل أن  ــار حس فيما أش
ــن الصمود،  ــدرك بعد ثالثة أعوام م ــعب اليمني ي الش
ــة والكرامة إال مواجهة  ــه لنيل الحري ــه ال خيار أمام أن

العدوان وإفشال مخططاته.
ــيتم  ــل الدعم س ــن قواف ــد م ــاك العدي ــدا أن هن وأك
تسيريها للمرابطني خالل األيام القادمة يف إطار حملة 
ــهيد  ــنوية للش التعبئة العامة والتجنيد والذكرى الس

عرفانا بتضحيات الشهداء .
ــبعني بأمانة  ــريت مديرية الس ويف أمانة العاصمة س
ــزت 100  ــة ومالية وجه ــة غذائي ــس قافل ــة أم العاصم

ــاً للجيش  ــم وعتادهم دعم ــاء املديرية بعدته ــن أبن م
ــبة  ــني يف الجبهات بمناس ــعبية املرابط ــان الش واللج

الذكرى السنوية للشهيد.
احتوت القافلة عىل مواد غذائية ومالبس وبطانيات 
ــغ مالية  ــذا مبال ــيارات وك ــرشات الس ــىل ع ــة ع محمل

للمرابطني يف جبهات الرشف والبطولة.
ــيري القافلة بحضور محافظ عدن طارق  وخالل تس
ــالم ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات اإلدارية  س
ــن  ــامي وأحس ــيل القفري ووكالء األمانة محمد الش ع
ــر، وعدد من  ــم الوزي ــرم وهاش ــه مح ــايض وعبدالل الق
ــاء .. أكد  ــخصيات االجتماعية والعلم ــائخ والش املش
ــة عبدالكريم الحوثي  ــاعد ألمانة العاصم الوكيل املس
ــتمرار الصمود  ــني العاصمة، اس ــة نيابة عن أم يف كلم

والثبات يف مواجهة العدوان.
ــات األمانة العرش يف  ــتمرار أبناء مديري ــا أكد اس كم
رفد جبهات الرشف والبطولة بالعتاد واملال والرجال.. 

مشيداً بتفاعل أبناء مديرية السبعني وقيادة املديرية 
ــني يف  ــم للمرابط ــة ودعمه ــخصيات االجتماعي والش

الجبهات.
ــيخ  ــس التالحم القبيل الش ــس مجل ــدوره أكد رئي ب
ــام، استمرار أبناء اليمن يف رفد جبهات  ضيف الله رس
ــم دفاعا عن  ــيريهم قوافل الدع ــرشف بالرجال وتس ال
ــتقالله .. الفتا إىل أن صمود وثبات الشعب  الوطن واس

اليمني أفشل مخططات العدوان.
ــائخ  ــاء ومش ــم أبن ــي، دع ــد املدان ــرب خال ــا اعت فيم
ــني يف الجبهات،  ــبعني للمرابط ــة الس ــاء مديري ووجه
ــي  والوع ــاف  واالصطف ــم  التالح ــدى  م ــد  يؤك ــًال  فع
ــتهدف اليمن  املجتمعي بمخططات العدوان التي تس

أرضا وإنسانا.
ودعا أبناء مديريات األمانة إىل التحرك الجاد لدعم 
ــال وقوافل الدعم لصد  ــات الرشف ورفدها بالرج جبه

العدوان حتى تحقيق النرص املؤزر.

ــبعني محمد  ــر عام مديرية الس ــن جانبه أكد مدي م
ــتمرار الصمود والثبات  ــائخ والوجهاء اس ناجي واملش

يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــددوا التأكيد عىل وقوفهم صفا واحدا إىل جانب  وج
ــات بالرجال  ــعبية ورفد الجبه ــش واللجان الش الجي
ــت األوىل ولن  ــاد .. الفتني إىل أن هذه القافلة ليس والعت
ــيتم تسيري قوافل الدعم حتى دحر  تكون األخرية، وس

الغزاة.
ــبعني  ــاء مديرية الس ــن أبن ــادر ع ــب بيان ص وطال
ــتمرار أبناء  بإيقاف العدوان ورفع الحصار.. مؤكدا اس
ــال  ــة بامل ــرشف والبطول ــات ال ــم جبه ــة يف دع املديري
ــن أرض اليمن من  ــرب م ــري كل ش ــى تطه ــال حت والرج

دنس الغزاة.
وشدد البيان عىل أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف 
رعاية أرس الشهداء والجرحى واملرابطني يف الجبهات 

تقديرا لهم وعرفانا بتضحياتهم يف مواجهة العدوان.

ــرف  ــات البطولة والش ــي جبه ــاء للمرابطين ف ــم والعط ــل الدع ــل قواف ــرف تواص ــات البطولة والش ــي جبه ــاء للمرابطين ف ــم والعط ــل الدع ــل قواف تواص
وقفات احتجاجية منددة باستمرار  العدوان وقفات احتجاجية منددة باستمرار  العدوان 

صنعاء/ سبأ 
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــح رئيس ال  افتت
ــن  ــهداء الوط ــور ش ــرض ص ــاء مع ــس بصنع ــور، أم حبت
ــة، الذين جادوا  ــة والرشقي ــاء املحافظات الجنوبي ــن أبن م
ــن  املعتدي ــة  مواجه يف  ــن  الوط ــن  ع ــا  دفاع ــم  بأرواحه

ومرتزقتهم بجبهات العزة والرشف.
ــه وزراء الزراعة والري غازي  ــاف رئيس الوزراء ومع وط
ــكان الدكتور  ــة والس ــن والصحة العام ــيل محس أحمد ع
ــوار واملصالحة  ــؤون الح ــة لش ــظ والدول ــد بن حفي محم
الوطنية احمد الُقنع واإلعالم عبدالسالم جابر ومستشار 
ــالم  ــة اللواء خالد باراس ومحافظو عدن طارق س الرئاس
ــب الرهوي  ــب وأبني أحمد غال ــج أحمد محمود جري ولح
وعدد كبري من الشخصيات الوطنية من أبناء املحافظات 

الجنوبية والرشقية، باملعرض ومحتوياته.
ــن  ــرض إىل رشح ع ــىل املع ــني ع ــن القائم ــتمعوا م واس
مكونات املعرض الذي يأتي تنظيمه ضمن إحياء الذكرى 
السنوية للشهيد، عرفانا بتضحياتهم يف مواجهة العدوان 

والدفاع عن كرامة وحرية الشعب اليمني .
وأشار القائمون إىل رمزية املعرض وما اشتمل عليه من 
ــي ووعي أبناء  ــن التالحم الوطن ــهداء عربت ع ــور للش ص
ــمالية  الوطن يف كافة املحافظات الجنوبية والرشقية والش
ــدوان وغاياته اإلجرامية والتدمريية  والغربية بحقيقة الع

التي تستهدف كل الوطن حارضه ومستقبله .
ــي يف ختام زيارته  ــوزراء بترصيح صحف وأدىل رئيس ال
للمعرض نوه فيه بأهمية هذه الفعاليات التي يحتفى بها 

بالشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل اليمن الكبري .
وقال إن الشهداء كانوا سباقني يف مواقع الرشف ومواقع 
ــة األمامية ودفعوا أرواحهم ثمنا من أجل  القتال يف الجبه
ــن الجميع  ــه ".. مؤكداً تضام ــن وكربيائ ــة اليم ــزة وكرام ع

الكامل مع أرس الشهداء .
ــي أقرها  ــور إىل اإلجراءات الت ــن حبت ــار الدكتور ب وأش
مجلس الوزراء يف اجتماعه يف دوراته األخرية بشأن إحياء 

ــان املتخصصة  ــبوع واللج ــىل مدى أس ــهيد ع ذكرى الش
التي شكلها لإلعداد والتحضري الجيدين للمناسبة.

ــزول ميداني للوزراء  ــر برنامج ن ــح أن املجلس أق وأوض
ــات  واملديري ــات  املحافظ إىل  ــني،  واملحافظ ــؤولني  واملس
ــم  ــا إىل أن تكري ــم .. الفت ــارة أرسه ــهداء وزي ــاض الش وري
الشهيد ليس مسألة عابرة بل هو جزء من ثقافة اليمنيني 

يف الوفاء.

وبني رئيس الوزراء أن املقاومة والتضحية واالستشهاد 
واجب عىل الجميع من أجل تحرير القرار اليمني وجعله 

بعيدا عن الوصاية األجنبية .
وأضاف " إن الهدف الرئييس من هذا االحتفاء هو تكريم 
هذه الرشيحة حتى يعلم الناس أن الصمود واالنتصارات 
لم تأت إال بتضحيات كبرية كان ثمنها الشباب املوجودون 
ــخصيات  ــذا املكان وكذا ش ــوم يف ه ــم الي ــم بصوره بعضه

كبرية كانوا يقودون منذ البداية هذه املسرية الكربى مسرية 
الدفاع عن الوطن ".

ــا وال أرسة وال محافظة وال  ــق بيت ــم يب ــدو ل ــد أن الع وأك
مديرية إال وأمعن وأوغل يف قتل أبنائها وتدمريها .. مجددا 
ــا أبرز  ــه، م ــن بأكمل ــتهدف الوط ــدوان اس ــده أن الع تأكي
ــعبي من كافة محافظات الوطن يف مواجهته  التالحم الش

والتصدي ملخططاته التدمريية.

ــا ــة بتضحياتن ــا مرهون ــوزراء : انتصاراتن ــس ال ــارئي ــة بتضحياتن ــا مرهون ــوزراء : انتصاراتن ــس ال رئي
افتتح معرض صور الشهداء من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقيةافتتح معرض صور الشهداء من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية
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ــارة  والتج ــة  الصناع وزارة  ــتكمل  تس
حالياً الرتتيبات الخاصة بإعالن االكتتاب 
ــة  اليمني ــة  الرشك يف  ــاهمة  للمس ــام  الع
ــتثمارات االسرتاتيجية التي  الرائدة لالس
ــال أويل 100  ــينها مؤخراً برأس م تم تدش

مليار ريال.
ــة والتجارة عبده  ــرب وزير الصناع واعت
ــبأ) أن الرشكة تمثل  برش يف ترصيح لـ (س
ــة  النهض ــرشوع  م يف  ــية  األساس ــة  اللبن
ــت تمثل حاجة  ــة للوطن وبات االقتصادي
ــب امليض يف  ــن يج ــت الراه ــة يف الوق ملح
ــار البنية  ــل وإعم ــادة تأهي ــا إلع تنفيذه
ــة للبالد التي دمرها  التحتية واالقتصادي

العدوان املستمر منذ أكرث من ألف يوم.
ــرتة القليلة  ــالل الف ــيتم خ وذكر أنه س
ــح باب  ــن فت ــمياً ع ــالن رس ــة اإلع القادم
ــة وتحديد  ــهم الرشك ــاب العام ألس االكتت
ــاهمني  املس ــتقبل  ستس ــي  الت ــوك  البن
ــاريع  ــالن عن جميع املش ــة إىل اإلع إضاف

التي دخلت حيز اإلنشاء والتنفيذ.
ــاريع  ــرش إىل أن املش ــر ب ــار الوزي وأش
ــهم يف فتح  ــتنفذها الرشكة ستس ــي س الت
ــني أصحاب  ــدة ب ــية جدي ــواق تنافس أس
 ، ــة  واألجنبي ــة  الوطني ــوال  األم رؤوس 

ــوق  ــا يف الس ــن نوعه ــتكون األوىل م إذ س
ــات  الصناع ــىل  ع ــرتتكز  وس ــة  اليمني
واآلالت  ــدات  واملع ــيارات  الس ــع  كتجمي
ــية  تنافس ــاالت  مج ــح  فت إىل  ــة  إضاف
ــاوالت والنفط  ــاءات واملق أخرى يف اإلنش
ــات اإلنتاجية  ــاز وغريها من الصناع والغ

واملشاريع التنموية.
ــتثمارية التي  ــاريع االس ــد أن املش وأك
ــىل إحداث  ــتعمل ع ــتنفذها الرشكة س س

ــي ونقلة نوعية  ــرة يف االقتصاد الوطن طف
ــرة  ــن دائ ــا م ــال وإخراجه ــة األعم يف بيئ
ــات  والصناع ــترياد  االس يف  ــتثمار  االس
ــاج يف عدة  ــع واإلنت ــة إىل التصني الخفيف

مجاالت.
ــارة إىل أن  ــر الصناعة والتج ولفت وزي
الرشكة ستمثل أيضاً نافذة ونقطة تحول 
لخروج البالد من حالة الركود االقتصادي 
ــجيع واستقطاب رأس  إىل االنتعاش وتش
املال الوطني لالستثمار إضافة إىل إيجاد 
ــاهم  ــرص العمل التي ستس ــد من ف العدي
ــغيل األيادي العاملة وفتح  يف تفعيل وتش
ــية محلية جديدة يف شتى  أسواق تنافس

املجاالت.
ــة املعتمد عىل  ــح أن نظام الرشك وأوض
ــام املواطن  ــال أم ــيفتح املج ــاب س االكتت
ــدود  املح ــل  الدخ ــاب  وأصح ــادي  الع
الستثمار أموالهم ومدخراتهم يف مشاريع 
كبرية إىل جانب كبار رجال املال واألعمال 
ــة وأن  ــنوية خاص ــم أرباحاً س ــدر عليه ت
ــهم الواحد يصل إىل عرشة آالف  قيمة الس

ريال .
ــرش بأنه تم حتى  ــاد الوزير عبده ب وأف
ــاريع دخلت حيز  ــىل مش ــاق ع اآلن االتف

يف  دوالر  ــون  ملي  500 ــة  بقيم ــذ  التنفي
مجاالت االسمنت واأللبان وتوليد الطاقة 
ــا 200 ميجا يف  ــدرة 400 ميجاوات منه بق
ــرى يف محافظة  ــاء واألخ ــة صنع محافظ

الحديدة.
ــذي  ال ــة  ــال الرشك ــه رأس م ــوه بأن ون
ــابها يف البنوك التجارية  ــيورد إىل حس س
ــهم سيسهم  والحكومية مقابل قيمة األس
ــالد  ــة للب ــيولة النقدي ــة الس ــل أزم يف ح
ــور الريال اليمني  ــيحد أيضاً من تده وس

مقابل الدوالر.
ــة  الرشك أن  ــة  الصناع ــر  وزي ــنّي  وب
ستساعد عىل إيجاد بيئة مناسبة إلنشاء 
ــوق أوراق مالية يمنية (بورصة) سيما  س
ــهم وتحتاج  وأنها معتمدة عىل نظام األس
ــة تنظم عملية  ــتقبًال لحاضنة خاص مس

تداول وبيع ورشاء األسهم.
ــة  الرشك ــال  م رأس  ــل  يص أن  ــع  وتوق
ــاري إىل أكرث من  ــة العام الج بحلول نهاي
ــاريع  تريليون و500 مليار ريال كون املش
ــوق  ــتنفذ األوىل من نوعها يف الس التي س
ــا  منفذوه ــزم  يلت أن  ــب  ويج ــة  اليمني
ــري  معاي ــق  لتحقي ــة  الصحيح ــس  باألس

الجودة واملواصفات ملنتجاتهم.

بدء تنفيذ مشاريع بقيمة بدء تنفيذ مشاريع بقيمة ٥٠٠٥٠٠ مليون دوالر في مجاالت االسمنت واأللبان وتوليد الطاقة: مليون دوالر في مجاالت االسمنت واأللبان وتوليد الطاقة:

وزير الصناعة: استكمال ترتيبات إعالن االكتتاب العام وزير الصناعة: استكمال ترتيبات إعالن االكتتاب العام 
للمساهمة في الشركة اليمنية لالستثمارللمساهمة في الشركة اليمنية لالستثمار

ــة العدوان  ــن مرتزق ــرث من 25 م ــل وأصيب أك  قت
ــتهداف تجمعات  ــعودي األمريكي أمس إثر اس الس

لهم بصاروخ حراري يف كرش بمحافظة لحج.
ــبأ) أن الجيش  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفوا تجمعات للمرتزقة يف  ــعبية اس واللجان الش
كرش بصاروخ حراري ما أدى إىل مقتل وإصابة أكرث 
ــد جازم هندي و زكريا  ــن 25 بينهم القياديان محم م

عيل أحمد.
ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق ــك أطلق إىل ذل
واللجان الشعبية أمس صاروخا باليستيا نوع قاهر 
ــكر أم الريش التابع لقوى العدوان يف  M2 عىل معس

مأرب.
ــة أن الصاروخ  ــدر بالقوة الصاروخي وأوضح مص
أصاب هدفه مخلفاً خسائر يف صفوف العدو وعتاده 

العسكري.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــا  كم
ــمال  ــة العدوان ش ــات ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم الش

صحراء ميدي.
ــكري أن القصف املدفعي حقق  وأكد مصدر عس

إصابات مبارشة يف صفوف املرتزقة.
ــش  ــال الجي ــدى أبط ــل تص ــد متص ــىل صعي ع
واللجان الشعبية لزحف مرتزقة العدوان السعودي 

األمريكي باتجاه جبهة الضباب يف محافظة تعز.
ــبأ) مرصع وإصابة  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــة خالل كرس  ــدوان وتدمري دباب ــن مرتزقة الع عدد م
زحف لهم استمر ساعات باتجاه جبل املنعم والتبة 

السوداء يف جبهة الضباب .

ــعبية  ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان الش وأش
ــت أخرى أثناء  ــة للمرتزقة فيما انقلب ــوا مدرع أعطب
ــم يف جبهة الضباب، كما  ــار زحفه هروبها بعد انكس
ــكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ  تم إحراق مدرعة عس

موجه يف الجبهة نفسها.
ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق ــك أطلق اىل ذل
ــىل  ع ــزال1  زل ــاروخ  ص ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
تجمعات مرتزقة العدوان يف الضباب بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) أن الصاروخ خلف 

خسائر يف صفوف املرتزقة وعتادهم العسكري.
ــتهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان  واس
ــعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان السعودي  الش

ــان  الجدع ــة  منطق يف  ــاس  امل ــكر  بمعس ــي  األمريك
محافظة مأرب.

ــاء اليمنية  ــكري لوكالة األنب وأوضح مصدر عس
ــا  ــبأ) أنه تم إطالق صلية من صواريخ الكاتيوش (س
ــوهدت  ــكر املاس وش ــىل تجمعات للمرتزقة بمعس ع

أعمدة الدخان تتصاعد من املعسكر .
ــش واللجان  ــدة القناصة بالجي ــا قنصت وح كم
ــتة من مرتزقة العدوان السعودي  ــعبية أمس س الش

األمريكي يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــة بعمليات قنص يف  ــتة من املرتزق ــبأ) مرصع س (س

مواقع متفرقة بمديرية رصواح.

مصرع وإصابة أكثر من مصرع وإصابة أكثر من ٢٥٢٥ مرتزقًا بينهم قيادات  مرتزقًا بينهم قيادات 
إثر استهدافهم بصاروخ حراري في كرش بلحجإثر استهدافهم بصاروخ حراري في كرش بلحج

قصف مدفعي على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي وقاهر يدك معسكراتهم في ماربقصف مدفعي على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي وقاهر يدك معسكراتهم في مارب


