
صنعاء / سبأ
ــور،  ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــاد رئي أش
ــات التي أنجزتها وزارة شؤون املغرتبني  باإلجراءات والربامج والسياس
ــة للعائدين منهم  ــة املغرتبني وتوفري الرعاية الالزم ــرا ، تجاه رعاي مؤخ

خاصة من دول العدوان.
ــاء اليمن يف  ــا الوطني تجاه أبن ــة اإلنقاذ بدوره ــد التزام حكوم وأك
ــن تحديات جمة بفعل  ــف مواطن االغرتاب ، رغم ما يعرتضها م مختل
العدوان السعودي والحصار الشامل اللذان يقرتبان من عامها الرابع .

ــؤوني األمن  ــوزراء ومعه نائبيه لش ــارة رئيس ال ــاء ذلك لدى زي ج
ــود الجنيد أمس  ــات محم ــان والخدم ــالل الرويش ــاع اللواء ج والدف
ــجري  ــر الدكتور محمد املش ــم بالوزي ــني ولقائه ــؤون املغرتب ، وزارة ش

ووكالء الوزارة ومدراء العموم فيها.
حيث جرى الوقوف عىل أوضاع الوزارة والعاملني فيها وما تواجهه 
من صعوبات نتيجة األوضاع االستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن 
ــار ، ويف املقدمة ما يخص  ــتمرار العدوان والحص ــعب نتيجة اس والش
ــكاليات  ــاء الهيكيل للوزارة وإش ــتكمال البن ــغيلية واس النفقات التش

ادارية .
ــبيها تجاه اليمنيني  ــز اللقاء عىل الدور الوطني للوزارة ومنتس ورك
ــرش مليون مغرتب  ــد عددهم عن اثني ع ــاع األرض والذين يزي يف أصق
ــق صلتهم  ــم لوطنهم وتعمي ــم وتعزيز انتمائه ــون هويته ــة ص ، خاص
ــتثمارية ،  ــة واالقتصادية واالس ــة والثقافي ــا الوطني ــم بأبعاده بأمته
ــوزارة يف اطار التواصل مع  ــود التي تقوم بها ال ــال عن تناول الجه فض
ــا يتعرض له الوطن من  ــة والنهوض بأدوارها تجاه م الجاليات اليمني

عدوان سافر وحصار جائر .
وأكد رئيس الوزراء ، عىل املسؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتق الوزارة 
ــوي إزاء التداعيات  ــني وتأكيد قوة دورهم الحي ــل مع املغرتب يف التواص

الكارثية التي صنعها العدوان والحصار وتسببه بأكرب مأساة إنسانية 
يف العالم ، ورشح ذلك للرأي العام يف الدول املتواجدين فيها .

ــؤونه وتوفري  ــرتب برعاية الوزارة لش ــعر املغ ــال ” من املهم ان يش وق
الرعاية الالزمة له وهو يعود اىل حضن الوطن خاصة من دول العدوان 
ــعودية التي اتخذت اجراءات عقابية بحق املغرتبني ضمن  ــيما الس س

سياسة َسعَوَدة الوظائف ”.
ــعب  ــعودي حارص الش ــور ان النظام الس ــن حبت ــور ب ــني الدكت وب
ــىل املغرتبني لديه  ــت ذاته فرص حصارا ع ــي يف الداخل ويف الوق اليمن
ــوا يعملون فيها .. الفتا إىل أن هناك  ــرب تجفيف بيئة العمل التي كان ع
ــس من املغرتبني  ــة للتخلص التدريجي لي ــاً جديداً لدى اململك توجه

ــا يف الجزيرة  ــن حالي ــرب املتواجدي ــة املغرتبني الع ــل وكاف ــني ب اليمني
والخليج ضمن ارتباطاتها القديمة الجديدة بالنظام الرأسمايل .

ــأن ذلك إنتاج دول غري عربية وهو ما نجده اليوم  وأوضح أن من ش
ــيخة اإلمارات التي ال يتجاوز عدد سكانها  بصور أكرث وضوحا يف مش

األصليني ١٠٪  من إجمايل سكانها.
وأكد الدكتور بن حبتور ، أن العدوان السعودي وحصاره يف طريقه 
اىل الزوال .. الفتا إىل أن املرحلة املقبلة تتطلب من الرشيكني الرئيسيني 
ــرتاتيجية  ــه وحلفائهما وضع اس ــار الل ــعبي العام وأنص ــر الش املؤتم
ــار ، بما  ــرتة العدوان والحص ــات الالحقة لف ــرتكة ملواجهة التحدي مش

يخدم بدرجة أساسية امن وسالمة واستقرار الوطن اليمني بأكمله .
ــة والداخلية ، يف املرحلة املقبلة  ــك الجبهتني السياس واعترب تماس

باألمر الهام والحيوي والرادع ملواجهة املؤامرات الخارجية .
ــة اإلنقاذ بأي  ــوزراء ، إثناء اللقاء ترحيب حكوم ــا أكد رئيس ال كم
ــودة إىل وطنه  ــب يف الع ــوار ويرغ ــكلة يف دول الج ــه مش ــرتب يواج مغ
ــا إىل أن الوطن مقبل عىل إعادة أعمار ما خلفه العدوان والحرب  ..الفت

املفروضة عىل الشعب اليمني .
ــري يف إعادة أعمار  ــيكون لهم دورهم الكب وبني أن املغرتبني حتما س
ــل الصعوبات التي  ــىل تذلي ــتعمل ع ــداً ان الحكومة س ــم .. مؤك وطنه
ــا االيجابي تجاه  ــؤون املغرتبني بما يؤكد قوة حضوره ــه وزارة ش تواج

املغرتبني وقضاياهم كافة .
ــتعرض يف  ــجري ، قد اس ــؤون املغرتبني الدكتور املش ــر ش وكان وزي
بداية اللقاء جهود الوزارة يف التواصل مع الجاليات اليمنية ، للنهوض 
ــا الحيوية يف مناهضة العدوان والحصار وفضح جرائمه بحق  بأدواره

الشعب والوطن.
ــون يف دول  ــا املغرتبون اليمني ــات التي يواجهه ــار إىل التحدي وأش
ــه من مضايقات ومالحقات  ــعودية وما يتعرضون ل الجوار خاصة الس

ــجن  ــال الرضع وإيداعهم الس ــال األطف ــت حد اعتق ــاالت وصل واعتق
ــوزارة  ال ــا  إليه ــت  توصل ــي  الت ــات  والسياس ــراءات  اإلج ــا  ..موضح
ــتيعاب  لة الس ــوزارات ذات الِصّ ــف ال ــل مع مختل ــيق والتكام بالتنس

املغرتبني العائدين لفائدة استقرار وخري الوطن وأبنائه .
ــاون مع وزارة  ــل املغرتبني بالتع ــأن تأهي ــت إىل رؤية الوزارة بش ولف
ــم وقدراتهم  ــن مهاراته ــي بما يعزز م ــي والتدريب املهن ــم الفن التعلي

التنافسية .

صعدة / سبأ
 عقد بمحافظة صعدة أمس، لقاء موسع برئاسة رئيس 
ــىل القايض احمد يحيى املتوكل ضم  مجلس القضاء األع
ــي ، واملحافظ محمد  ــايض ماجد الدرباب ــب العام الق النائ
ــتئناف صعدة وعدد من  جابر عوض ، ورئيس محكمة اس

القضاة والقيادات األمنية ووكالء املحافظة .
ــدد من القضايا املتصلة  ــة ع جرى خالل اللقاء مناقش
ــبل  بعمل اجهزة العدالة وتطوير الخدمات القضائية وس
ــني اجهزة القضاء  ــيق ب ــة بتعزيز التواصل والتنس الكفيل
ــكاالت التي  ــا ، ومعالجة االش ــك القضاي ــن يف تحري واالم

تواجهها جراء العدوان.
ــلطة  ــاء أكد القايض املتوكل ، حرص قيادة الس ويف اللق
ــة للعمل  ــة االحتياجات الالزم ــري كاف ــة عىل توف القضائي
ــكاالت الناتجة عن االرضار  القضائي ومعالجة كافة االش
ــتهداف طريان  التي تعرضت لها املقار القضائية جراء اس

العدوان لكل مقومات الحياة يف املحافظة .
ــاء  ــاة وأعض ــل قض ــن قب ــة م ــود املبذول ــاد بالجه وأش
ــاً إىل أن  ــة ، الفت ــات باملحافظ ــم والنياب ــي املحاك وموظف
ــدد من  ــز املحافظة بع ــدا يف تعزي ــو جه ــن يأل ــس ل املجل

القضاة حسب اإلمكان .
ــة الجهود  ــاء إىل مضاعف ــس القض ــس مجل ــا رئي ودع
ــاء واألمن ،  ــني أجهزة القض ــيق ب ــز التعاون والتنس وتعزي
ــري اعمال  ــا املضبوطة وس ــة بالقضاي ــب املتعلق يف الجوان
ــتوفية كافة  ــات مس ــا للنياب ــق واحالته ــط والتحقي الضب

الرشوط واملحددات القانونية .
ــاء بالعمل  ــام أهمية االرتق ــد النائب الع ــن جانبه أك م

ــات ترضراً من  ــي يف املحافظة كونها أكرث املحافظ القضائ
ــع إىل املزيد من  ــية وهمجية العدوان ، داعيا الجمي وحش
ــؤولية بجدية  املثابرة وعدم االتكال عىل أحد وتحمل املس

وبذل الجهد حسب املستطاع.
ــذ جملة من  ــعى إىل تنفي ــة العامة تس ــوه بأن النياب ون
االجراءات العملية الهادفة إىل توفري بيئة قضائية نجاحة 

يف تقديم الخدمات وتحقيق العدالة املطلوبة .
ــد  ــاء محم ــس القض ــام مجل ــني ع ــح أم ــك أوض إىل ذل
ــة كان أنمودجاً لجميع  ــود أبناء املحافظ الرشعي أن صم
ــيق الكامل بني  املحافظات األخرى ، مهيباً برضورة التنس

األمن والقضاء إلنصاف املظلومني .
ــيد عبد امللك  ــد الثورة الس ــود الكبرية لقائ وثمن الجه

الحوثي يف اهتمامه ومتابعته إلصالح القضاء .
كما أكد رئيس هيئة التفتيش يف مجلس القضاء يحيى 
ــي يعاني  ــاكل الت ــي لحلحلة املش ــارة ه ــيس أن الزي العن
ــاً أن العدوان يريد أن  ــاء يف املحافظة ، موضح منها القض
ــة وهو ما لم نمكنهم منه بجهود  ــون هناك فراغ يف الدول يك

الجميع .
ــن يواجهون  ــن م ــل أهمية ع ــاء ال يق ــأن القض ــوه ب ون

العدوان يف امليادين والجبهات .
ــار محافظ صعدة إىل أهمية زيارة قيادة  من جانبه أش
ــتلقي بظاللها  ــلطة القضائية إىل املحافظة و أنها س الس

ايجابياً عىل العمل القضائي باملحافظة .
ــتئناف  ــارة محكمة االس ــد القضائي بزي ــام الوف وقد ق
ــة واالطالع عىل أوضاع  ــجن اإلصالحي والنيابة العامة وس

السجناء واالستماع لقضاياهم.

المتوكل يؤكد ضرورة معالجة أضرار المتوكل يؤكد ضرورة معالجة أضرار 
العدوان على المقار القضائية بصعدةالعدوان على المقار القضائية بصعدة

النظام السعودي حاصر الشعب اليمني في الداخل وشدد النظام السعودي حاصر الشعب اليمني في الداخل وشدد الخناق على المغتربين في المملكةالخناق على المغتربين في المملكة

ــس معرض صور  ــد عبدالله عقبات، أم ــدل القايض أحم ــح وزير الع افتت
الشهداء من منتسبي السلطة القضائية .

ــاح الذي حرضه نائب وزير العدل القايض أحمد العقيدة .. أكد  ويف االفتت
ــهداء وبطوالتهم يف ذاكرة األجيال  وزير العدل أهمية إبراز وتخليد مآثر الش

من أجل غرس مبادئ التضحية والفداء يف الدفاع عن الوطن .
ــاءا وعرفانا ملا  ــهداء حق وواجب علينا تجاههم وف ــال" إن تكريم الش وق

قدموه من تضحيات من أجل أن نحيا يف سالم وكرامة" .
وأشار إىل أن التصعيد العسكري لقوى العدوان ومرتزقتها يواجه ببسالة 

من الجيش واللجان الشعبية .
ــهداء، ودعم  ــىل درب الش ــري ع ــن بحاجة إىل مواصلة الس ــاف " نح وأض
ــود األبطال  ــل جه ــل أن تكل ــن أج ــال، م ــالح والرج ــال والس ــات بامل الجبه

باالنتصار وهزيمة األعداء ".

ــان  ــش واللج ــطرها الجي ــي يس ــوالت الت ــات بالبط ــر عقب ــاد الوزي وأش
ــجلونه من  ــا وراء الحدود وما يس ــاحل الغربي وجبهات م ــعبية يف الس الش

تفوق عسكري ومواقف وثبات واستبسال يف وجه قوى العدوان الرببرية .
ــهداء  وكان  وزير العدل القايض عقبات، زار أمس األول عدداً من أرس الش
ــور عبدالله  ــيخ منص ــلطة القضائية بأمانة العاصمة الش ــبي الس من منتس
ــار أحمد  ــماعيل املتوكل ومخت ــد إس ــاع وأحم ــد فضل املط ــف ومحم الرشي
ــامي  ــوكل وعيىس الش ــد إبراهيم املت ــوكل وأحم ــم املت ــزة قاس ــوكل وحم املت

وحسن رشف الدين وعبدالله العوش .
وأكد خالل الزيارة أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني للدفاع عن 

الوطن والتصدي لقوى العدوان هي بال ريب مفتاح النرص والعزة.
ــاعي إىل إذالل  ــعودي األمريكي الصهيوني الس ــدوان الس ــال " إن الع وق
ــال صدقوا ما  ــه يواجه رج ــل ألن ــالل أراضيه سيفش ــي واحت ــعب اليمن الش

عاهدوا الله عليه".
ــهداء، يؤكد  ــاف " إن كل بيت يمني ترشف بأن اصطفى من بينهم ش وأض
عزة وإباء فال يمكن أن يقبلوا بالذل ألنهم أحرار من بيوت علم وثقافة وقبائل 

أصيلة عربية تأبى الضيم والعبودية والعيش تحت وصاية خارجية".
وأشار وزير العدل إىل أن سيناريو االحتالل الجديد ومشاريعه يف تقسيم 
ــرة إعادة  ــم واملعروفة بمؤام ــفته وثائقه ــة "املجزأ" قد كش ــم" وتجزئ "املقس

تقسيم الوطن العربي واملخطط لها بالتفاصيل منذ أكرث من 50 عاماً.
ولفت إىل أن دول العدوان عملت بكل ما أوتيت من قوة عىل إضعاف األمة، 

ومن ثم العدوان عىل اليمن وشعبه ملا يحمله من قيم ومبادئ إسالمية.
من جانبهم أكد آباء وأبناء الشهداء السري عىل درب الشهداء واالستعداد 

بذل املزيد من التضحيات دفاعا عن األرض والعرض.

صنعاء / سبأ
ــف الجرموزي  ــة املهندس لط ــاء والطاق ــد وزير الكهرب  تفق

أمس عدداً من أرس الشهداء يف قطاع الكهرباء.
ــوزارة  ــه وكيل ال ــاء والطاقة ومع ــر الكهرب ــع وزي ــث اطل حي
للشؤون الفنية املهندس حارث العمري والوكيل للشؤون املالية 
ــاريع أحمد  ــاع املش ــاعد لقط ــاع والوكيل املس ــن املط ــي الدي تق
ــد  ــاء املهندس خالد راش ــة الكهرب ــام مؤسس ــوكل ومدير ع املت
ــة، عىل أحوال أرس  عبد املوىل وعدد من قيادات الوزارة واملؤسس
ــهيد مجدي عباد يحيى رشف والشهيد عبدالسالم محمد  الش
ــهيد عبد الرحمن إبراهيم الجالل والشهيد  عيل السوادي والش

خالد حسن عبد الله الراعي.

ــهداء يف قطاع الكهرباء  وأكد وزير الكهرباء أن زيارة أرس الش
أقل ما يمكن تقديمه عرفانا بتضحيات الشهداء ووفاًء لدمائهم 
الزكية يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .

ــاع أرس وذوي  ــس أوض ــىل تلم ــوزارة ع ــرص ال ــار إىل ح وأش
ــأرس  ــة ب ــام الحكوم ــدا اهتم ــم .. مؤك ــد أحواله ــهداء وتفق الش
ــبيل الدفاع عن  ــوا أرواحهم رخيصة يف س ــهداء الذين قدم الش

الوطن وسيادته واستقالله.
ــادة وزارة  ــن امتنانهم لقي ــهداء ع ــا عربت أرس وذوو الش فيم
ــد أحوالهم  ــة الكريمة يف تفق ــىل هذه اللفت ــاء والطاقة ع الكهرب
ــل الظروف الصعبة  ــم وأوضاعهم وخاصة يف ظ ــس همومه وتلم

التي تمر بها البالد.

وزير العدل: تكريم الشهداء حق واجب ووفاء لتضحياتهم من أجل كرامة اليمنوزير العدل: تكريم الشهداء حق واجب ووفاء لتضحياتهم من أجل كرامة اليمن

وزير الكهرباء يتفقد أسر عدد من الشهداء في أمانة العاصمةوزير الكهرباء يتفقد أسر عدد من الشهداء في أمانة العاصمة

افتتح معرضا لصور الشهداء من منتسبي القضاء وزار عدداً من أسر الشهداءافتتح معرضا لصور الشهداء من منتسبي القضاء وزار عدداً من أسر الشهداء

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن مرتزقة الع ــي عدد م  لق
ــني نوعيتني للجيش  ــرون يف عمليت ــم وأصيب آخ مرصعه

واللجان الشعبية عىل مواقعهم يف محافظة الضالع .
ــال الجيش  ــبأ) أن أبط ــكري لـ (س ــدر عس ــد مص وأك
ــع قصف  ــا م ــني تزامنت ــني نوعيت ــذوا عمليت ــان نف واللج
ــفرتا عن  ــع املرتزقة بمنطقة مريس أس ــي عىل مواق مدفع

سقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم.
ــكرية واغتنام  ــاب مدرعة عس ــار املصدر إىل إعط وأش

أسلحة بعد فرار من تبقى من املرتزقة خالل العمليتني.
ــعبية أمس ثالث  ــان الش ــر الجيش واللج ــك دم إىل ذل
ــكرية ملرتزقة العدوان بمناطق متفرقة بمديرية  آليات عس

خب والشعف بالجوف.
ــكرية للمرتزقة  ــري آلية عس ــكري تدم وأكد مصدر عس

بصاروخ موجه يف منطقة اليتمة ومرصع طاقمها.
ــكرية تابعة  ــم تفجري آلية عس ــار املصدر إىل أنه ت وأش
ــفل العقبة، وكذا  ــة ومرصع من كان عىل متنها أس للمرتزق
ــة يف منطقة صربين  ــة للمرتزق ــكرية ثالث ــري آلية عس تدم

ومرصع من كان عىل متنها.
ــة أطلقت صلية من  ــدر أن القوة الصاروخي وذكر املص

صواريخ الكاتيوشا عىل تجمعات للمرتزقة  يف اليتمة.
ــان  واللج ــش  بالجي ــة  القناص ــدة  وح ــت  قنص ــا  كم
ــعودي يف مديرية  ــتة من مرتزقة العدوان الس الشعبية س

املتون بالجوف .
ــتة مرتزقة يف  ــكري مرصع وإصابة س وأكد مصدر عس
ــش واللجان بمواقع متفرقة بمديرية  عمليات قنص للجي

املتون.
ــعبية أمس  ــال الجيش واللجان الش ــز نفذ أبط ويف تع
ــي  ــدوان األمريك ــة الع ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع ــة نوعي عملي

السعودي باملحافظة .
ــكري أن الجيش واللجان الشعبية  وأوضح مصدر عس
ــة يف تبة فجر  ــع املرتزق ــة عىل مواق ــة هجومي ــذوا عملي نف
بمعسكر خالد بمديرية موزع ، أسفرت عن قتىل وجرحى 

يف صفوفهم.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــتهدفت تجمعات مرتزقة العدوان يف مناطق متفرقة يف  اس
الكدحة وحمري والضباب محققة إصابات مبارشة .

ــعودي  ــدوان الس ــن مرتزقة الع ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــكريتان اثر استهداف  مرصعهم أمس وأحرقت آليتان عس

تجمعاتهم يف جبهة نهم.
ــتهداف تجمعات  ــبأ) اس ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــا أدى إىل  ــف املدفعية م ــن قذائ ــدوان بعدد م ــة الع ملرتزق
ــىل  ــن القت ــدد م ــقوط ع ــكريتني وس ــني عس ــرتاق آليت اح

والجرحى يف صفوفهم.

مقتل وإصابة عدد من العمالء واغتنام أسلحة في الضالع مقتل وإصابة عدد من العمالء واغتنام أسلحة في الضالع 
وقنص وقنص ٦٦ آخرين وتدمير  آخرين وتدمير ٥٥ آليات عسكرية بالجوف ونهم آليات عسكرية بالجوف ونهم

تكبيد مرتزقة العدوان المزيد من الخسائر الفادحة وعملية نوعية في تعز:تكبيد مرتزقة العدوان المزيد من الخسائر الفادحة وعملية نوعية في تعز:

 أكد الناطق الرسمي للقوات املسلحة العميد 
ــات الجيش  ــان أن رضب ــب لقم ــن رشف غال الرك
ــعبية ضد العدو وآخرها استهداف  واللجان الش
ــاك 3 يف املخا، أثبتت تفوق  ــة ”باتريوت ب منظوم
ــل مع قوات  ــكرية يف التعام ــن العس ــدرات اليم ق

العدو الحديثة.
ــبأ) أن  وأوضح العميد لقمان يف ترصيح لـ (س
ــلحة  التفوق الحقيقي يف املعارك ال يتعلق باألس
ــىل التعامل مع  ــدرة ع ــل بالق ــط، ب ــورة فق املتط
ــات ضد  ــريا إىل أن الرضب ــم.. مش ــدرات الخص ق
مراكز ثقل العدو يأتي يف إطار تخطيط عسكري 
ــش  ــح الجي ــة لصال ــم العملي ــرتاتيجي لحس اس

واللجان.
ــدرات  الق يف  ــال  حاص ــور  تط أن  إىل  ــت  ولف
ــيتم  ــعبية س ــان الش ــش واللج ــة للجي الدفاعي
ــب مع بدء التنفيذ  ــف عنه يف الوقت املناس الكش
ــرتاتيجي، حيث ما  ــاع االس ــيل ملراحل الدف الفع

تزال العمليات إىل حد اآلن تجريبية.
ــاح العملية  ــان إىل أن نج ــد لقم ــار العمي وأش
املشرتكة للقوة الصاروخية مع الدفاعات الجوية 

ــل  ــن الجي ــوت م ــة الباتري ــتهداف منظوم يف اس
ــالك اليمن خربات وطنية قادرة  الثالث، يؤكد امت
ــار العمليات  ــة يف مس ــة نوعي ــداث نقل ــىل إح ع

العسكرية يف الجو واألرض.
ــكرية  ــد العدو العس ــوات وقواع ــا أكد أن ق كم

ــيطر عليها صارت  ــرتاق التي يس يف مناطق االخ
عمليا يف مرمى نريان الجيش واللجان الشعبية.. 
يف  ــتمرة  مس ــكرية  العس ــات  العملي إن   " ــال  وق
تحقيق الهدف النهائي إلسرتاتيجية الدفاع عن 
ــاع الدفاعية  ــتعادة األوض ــاحل الغربي واس الس

بالكامل".
وبني الناطق العسكري أن تحركات العدو عىل 
ــتويات مرصودة، فيما خطوط الجيش  كافة املس
ــىل األرض جاهزة  ــعبية الدفاعية ع واللجان الش
ومستعدة لتنفيذ مهامها اإلسرتاتيجية القادمة.

ــاحل  ــت إىل قوات الجيش واللجان يف الس ولف
ــرص العدو  ــري من ح ــت إىل حد كب ــي تمكن الغرب
ــريا إىل أن  ــرتاق.. مش ــرة االخ ــل ثغ ــه داخ وتثبيت
ــكرية يف  ــم العمليات العس ــاك مؤرشات لحس هن

الساحل لصالح الجيش واللجان الشعبية.
ــتريية  ــكري الحالة الهس واعترب الناطق العس
لقوى العدوان عقب استهداف منظومة باتريوت 
ــؤرشا لقياس القلقل والخوف من التطور  باك3 م
املتسارع للقدرات العسكرية اليمنية يف مواجهة 

احدث منظومات الدفاع األمريكية.

ناطق القوات المسلحة : استهداف منظومة باتريوت باك ناطق القوات المسلحة : استهداف منظومة باتريوت باك ٣٣  
في المخا أثبت امتالك اليمن للقدرات العسكرية النوعية في المخا أثبت امتالك اليمن للقدرات العسكرية النوعية 

التطورات في الدفاعات الجوية سيتم الكشف عنها مع بدء التنفيذ الفعلي لمراحل الدفاع االستراتيجيالتطورات في الدفاعات الجوية سيتم الكشف عنها مع بدء التنفيذ الفعلي لمراحل الدفاع االستراتيجي

أكد وجود مؤشرات لحسم العمليات في الساحل الغربي لصالح الجيش واللجان أكد وجود مؤشرات لحسم العمليات في الساحل الغربي لصالح الجيش واللجان 

زار وزارة المغتربين وناقش مع قيادتها تعزيز الدور في خدمة اليمن في بلدان االغتراب زار وزارة المغتربين وناقش مع قيادتها تعزيز الدور في خدمة اليمن في بلدان االغتراب 

ــوي ألبـــنـــاء الــجــالــيــات  ــي ــح ــى الـــــدور ال ــل ــد ع ــؤك ــــــوزراء ي ــس ال ــي ــوي ألبـــنـــاء الــجــالــيــات رئ ــي ــح ــى الـــــدور ال ــل ــد ع ــؤك ــــــوزراء ي ــس ال ــي رئ
غاشم ــــدوان  ع ــن  م ــن  ــوط ال ــه  ل يــتــعــرض  ــا  م تــوضــيــح  ــي  ف غاشماليمنية  ــــدوان  ع ــن  م ــن  ــوط ال ــه  ل يــتــعــرض  ــا  م تــوضــيــح  ــي  ف اليمنية 
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ويعزي في وفاة نجيب قدارويعزي في وفاة نجيب قدار
صنعاء / سبأ

ــور عبدالعزيز صالح بن  ــس الوزراء الدكت بعث رئيس مجل
حبتور ، برقية عزاء ومواساة يف وفاة األستاذ نجيب قدار، نائب 
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي األسبق ، الذي وافاه األجل يوم 

أمس األول إثر حياة زاخرة بالبذل والعطاء يف خدمة الوطن .
ــن تعازيه الحارة وصادق  ــرب رئيس الوزراء يف الربقية ع وأع

مواساته القلبية ألرسة الفقيد بهذا املصاب األليم.
ــه الجليلة يف  ــد وأعمال ــب الفقي ــوزراء بمناق ــوه رئيس ال ون
خدمة التنمية الزراعية يف املحافظات الجنوبية والرشقية قبل 
ــيل القدير أن يتغمد  ــادة وحدة الوطن.. مبتهال إىل املوىل الع إع
ــكنه فسيح جناته وأن  ــع الرحمة واملغفرة وأن يس الفقيد بواس

يعصم قلوب أهله وذويه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".


