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سگرتريو التحرير

0303 أخباروتقارير

صنعاء / سبأ
ــف اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس   وق
ــور، أمام نتائج  ــور عبدالعزيز صالح بن حبت ــوزراء الدكت ال
ــة االختناقات التي  ــراءات التنفيذية املتعلقة بمواجه اإلج

يشهدها السوق املحيل من مادة الغاز املنزيل.
ــس الوزراء وزير  ــاع الذي ضم نائب رئي واستمع االجتم
املالية الدكتور حسني مقبويل ووزيري التخطيط والتعاون 
ــادن أحمد عبدالله  ــدويل عبدالعزيز الكميم والنفط واملع ال
ــاز  ــط والغ ــة للنف العام ــة  اليمني ــة  ــر املؤسس دارس ومدي
ــود النوم ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدويل عمر  محم
ــز، ومعنيني بوزارتي املالية والتخطيط، إىل تقرير  عبدالعزي
ــف وراء تفاقم  ــن األسباب التي تق ــط واملعادن ع وزارة النف
ــة إىل رفض  ــود بدرجة أساسي ــزيل والتي تع ــة الغاز املن أزم
ــار الرسمية املقرة من  ــار الغاز الرئيسيني التقيد باألسع تج
ــوزارة عالوة عىل إشكاليات إجرائية يف منافذ دخول  قبل ال

ناقالت الغاز.
ــع كافة الجهات  ــر أن الوزارة بالتنسيق م وأوضح التقري
لة عملت عىل تجاوز تلك اإلشكاليات مع تمسكها  ذات الِصّ
ــار الرسمية املقرة من قبلها .. مطمئنا الجميع ببدء  باألسع
ــرية من مادة  ــات نتيجة تدفق كميات كب ــار االختناق انحس

الغاز إىل العاصمة صنعاء وبقية املحافظات.
ــاز التي دخلت  ــر إىل أن عدد مقطورات الغ ولفت التقري
ليلة أمس فقط إىل العاصمة 85 مقطورة .. مؤكداً أن الوزارة 

ــاز املنزيل  ــل لتوفري مادة الغ ــف الوسائ ــل عرب مختل ستعم
ــارات املتاحة أمامها  ــا وفقا للخي ــرس االحتكار القائم له وك

حاليا.
ــض مالك  ــا بع ــي افتعله ــة الت ــر إىل األزم ــار التقري وأش
ــداً عدم  ــرصم .. مؤك ــزل االثنني املن ــط والدي ــات النف محط

وجود أية مربرات موضوعية سواء ما يتعلق بكميات النفط 
املتوفرة أو أية عوامل أخرى قد تربر اختالق هذه األزمة .

ــرة يف الصهاريج  ــزل املتوف ــات النفط والدي ــني أن كمي وب
ومحطات بيعها إضافة إىل الكميات التي عىل منت البواخر 
ــات  ــي باحتياج ــر تف ــرض البح ــدة ويف ع ــاء الحدي يف مين

السوق املحلية ليس لشهر واحد بل ألشهر عديدة قادمة.
ــا وزارة النفط  ــراءات التي اتخذته ــوه االجتماع باإلج ون
ــة، تجاه  ــة والداخلي ــع وزارتي املالي ــق م ــادن بالتنسي واملع
ــاز ومواجهتها  ــادة الغ ــة يف م ــات الراهن ــة االختناق معالج

لألزمة املفتعلة يف مادة النفط والديزل .

ــات غاز  ــص محط ــىل تخصي ــل ع ــوزارة بالعم ــه ال ووج
ــل بالغاز لتاليف  ــل النقل التي تعم ــازل وأُخرى لوسائ للمن
ــل عىل سحب  ــات والعم ــد هذه املحط ــن عن ــاك الراه اإلرب

تراخيص املقطورات املخالفة لرشوط النقل والتفريغ.
ــط واملعادن  ــر النف ــة وزي ــة برئاس ــس لجن ــل املجل وشك
ــة، للمتابعة  ــني يف املالية والداخلي ــة الوكالء املعني وعضوي
ــة والغاز  ــتقات النفطي ــع التمويني للمش ــرة للوض املستم
ــرة إىل  ــر مستم ــع تقاري ــة ورف ــواق املحلي ــزيل يف األس املن
ــفوعة  ــن ذلك وأية إشكاليات قد تطرأ مش رئيس الوزراء ع
ــرار املعروض  ــا فيه استق ــة ملعالجتها مل ــات الالزم باملقرتح
ــا يؤدي إىل  ــة الراهنة وبم ــرار الحال ــان عدم تك ــا وضم منه

التخفيف عن كاهل املواطنني.
ــا وزارة  ــوات التي اتخذته ــىل الخط ــع االجتماع ع واطل
ــة (ناشوليني)  ــغ السفين ــول وتفري ــع دخ ــط إزاء من النف
ــة للمواصفات  ــة ومخالف ــتقات نفطية ملوث ــة بمش املحمل
ــرضة بصحة  ــدام وملوثة للبيئة وم ــة لالستخ ــري صالح وغ

اإلنسان .
ــاذ اإلجراءات الصارمة  وشدد االجتماع عىل الوزارة اتخ
ــحنة وتحميله  بحق كل من يثبت تورطه باسترياد هذه الش
ــة  ــه إىل القائم ــا وإضافت ــة عنه ــة القانوني ــة املسؤولي كاف

السوداء .

ــور محمد  ــة والسكان الدكت ــة العام ــن وزير الصح دش
ــة حملة التحصني  ــس بأمانة العاصم ــم بن حفيظ أم سال
ــرتة 10 – 15  ــر خالل الف ــا التي تستم ــد مرض الدفتريي ض

مارس الجاري.
ــر املياه والبيئة املهندس  ويف التدشني الذي حرضه وزي
ــار وزير  ــاد، أش ــة حمود عب ــني العاصم ــر وأم ــل الوزي نبي
الصحة إىل أن الحملة التي تنفذها الوزارة بدعم من البنك 
ــة واليونيسف تستهدف  ــدويل ومنظمتي الصحة العاملي ال
ــع حتى 15سنة يف 39  ــع األطفال من سن ستة أسابي جمي
ــات الحديدة، إب، عدن،  مديرية بأمانة العاصمة ومحافظ
صنعاء، عمران، تعز، صعدة، حجة، املحويت، ريمة، وذلك 

يف املرافق الصحية واملواقع املؤقتة.
ــظ أهمية الحملة للتحصني ضد  وأكد الدكتور بن حفي
ــريي شديد  ــرب مرض بكت ــذي يعت ــاق) ال ــا (الخن الدفتريي
الخطورة؛ قد يفيض إىل الوفاة لتسببه بتشكل غشاء حول 

اللوزتني يسد مجرى التنفس.
ولفت إىل أن الدفترييا داٌء معٍد رسيع االنتشار ال تعيقه 
ــرب السعال والعطاس  ــده املسافات؛ ينتقل ع حدود أو تص
ــارشة للجروح والتقرحات  وإفرازات املريض واملالمسة املب

يف جسمه أو استخدام أدواته الشخصية.
ــات إىل املبادرة بأخذ  ــا وزير الصحة اآلباء واألمه   ودع
ــرض  ــد م ــم ض ــة لتحصينه ــق الصحي ــم إىل املراف أطفاله
ــة األطفال من  ــريا إىل ال يمكن حماي ــا مجانا.. مش الدفتريي

مرض الدفترييا إال بتطعيمهم.
ــىل الحملة يف الربنامج الوطني  وثمن جهود القائمني ع
ــي واإلعالم  ــف الصح ــي للتثقي ــز الوطن ــني واملرك للتحص
السكاني وكذا دعم منظمتي الصحة العاملية واليونيسف .

من جانبهما أشار وزير املياه البيئة وأمني العاصمة إىل 
أهمية التفاعل إلنجاح حملة التحصني ضد الدفترييا.

ــرض ومنع  ــذا امل ــة ه ــة ملكافح ــة الحمل ــا إىل أهمي ولفت
انتشاره والوقاية منه خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي 

تمر بها الوطن.
ــي للتثقيف واإلعالم  ــر املركز الوطن ــا أشار مدي بدورهم
ــالم وخبري منظمة الصحة العاملية  الصحي عبدالسالم س
ــة هذا  ــد إىل أهمية مكافح ــو زي ــالء أب ــي ع ــام الصح للنظ
ــرض ورفع مستوى الوعي حول األسباب التي تسهم يف  امل

انتشاره وكيفية الوقاية منه.
ــة العاصمة لقطاع الخدمات  حرض التدشني وكيل أمان

ــاد الرفيق  ــة باألمانة زي ــاف ومدير مكتب الرتبي ــيل السق ع
ــة والرتبية  ــة العام ــي الصح ــني بوزارت ــن املسؤول ــدد م وع

والتعليم.
ــه العمري  ــظ ريمة حسن عبدالل ــك دشن محاف إىل ذل
ــس ومعه مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور صادق  أم
ــا بمديرية  ــني ضد مرض الدفتريي ــوري حملة التحص املس

مزهر.
ــيل املديرية  ــني مح ــرضه أم ــني الذي ح ــالل التدش وخ
ــة الحملة يف  ــظ العمري أهمي ــايل اكد املحاف ــه البك عبدالل

مكافحة مرض الدفترييا والحد من انتشاره .
ــات إىل املبادرة وأخذ  ــة اآلباء واألمه ــا محافظ ريم ودع
ــة يف مديرية  ــع املؤقت ــة واملواق ــز الصحي ــم إىل املراك ابنائه

الزاهر لتطعيم أطفالهم ضد هذا املرض القاتل.
ــني بمكتب الصحة  ــر برنامج التحص ــدوره أوضح مدي ب
ــري أن الحملة  ــد مصلح أ الهج ــور محم ــة الدكت باملحافظ
ــاركة 66 فريقاً  ــدف ان 17 ألف طفل باملديرية، بمش تسته

متحركاً و8 فرق ثابتة 148 عامًال وعاملة .
ــالح أمس  ــد ص ــظ إب عبدالواح ــن محاف ــك دش إىل ذل
ــرض الدفترييا  ــني ضد م ــة التحص ــار حمل ــة الظه بمديري

(الخناق) والتي تستمر سته أيام .

ــني 488 ألفاً و504 أطفال من  وتستهدف الحملة تحص
ــن ستة أسابيع إىل 15 سنة يف مديريات ( الظهار ، ريف  س

إب، ، يريم ،جبلة ، السياني، السدة ، السربة ).
ــود مكتب  ــظ صالح جه ــن املحاف ــني ثم ــالل التدش وخ
ــني يف األعداد والرتتيب  ــة والربنامج الوطني للتحص الصح
ــا املواطنني وأولياء  ــة ضد هذا املرض .. داعي لتنفيذ الحمل
ــة واملواقع املؤقتة  ــم إىل املرافق الصحي ــور أخذ أطفاله األم

للحصول عىل اللقاح مجانا.
ــة عىل رضورة  ــظ إب جميع الفرق امليداني ــث محاف وح
ــات السبع  ــني يف هذه املديري ــة املستهدف ــول إىل كاف الوص

املستهدفة.
ــة الدكتور  ــة باملحافظ ــح مدير الصح ــه أوض من جانب
ــارك يف تنفيذها 155  ــي أن الحملة يش ــك الصنعان عبداملل
ــاً و 230 فريقاً متحركاً يرشف عليها 193 مرشف  فريقاً ثابت

فرق وسبعة مرشفني مركزيني وستة من املحافظة .
ــع املواطنني عىل الدفع  ــث الدكتور الصنعاني جمي وح
ــم للتحصني ضد مرض الدفترييا الذي ال يكافح إال  بأبنائه

بالتحصني .
ــت عبدالكريم رشف  ــة املحوي ــن وكيل محافظ كما دش
ــا يف مديريتي  ــرض الدفتريي ــس حملة التحصني ضد م أم

الطويلة والخبت.
ــف و306 أطفال  ــة يف ستة أيام 75 أل ــدف الحمل وتسته

باملديريتني من سن ستة أسابيع حتى 15 سنة.
ــاء األمور إىل  ــة أولي ــل املحافظ ــا وكي ــني دع ويف التدش
ــم ضد هذا  ــني بتطعيم أطفاله ــل مع حملة التحص التفاع
ــة يف تنفيذ هذه  ــا جهود وزارة الصح ــرض القاتل.. مثمن امل
ــرض ورفع نسبة الوعي  ــة وحرصها عىل مكافحة امل الحمل
ــة الوقاية  ــاره وكيفي ــي عن اسباب انتش ــف الصح والتثقي

منه.
من جهة أخرى دشن عميد كلية الطب بجامعة صنعاء 
ــة بمحافظة  ــب الصح ــر مكت ــم ومدي ــى غان ــور يحي الدكت
ــرص أمس حملة التحصني ضد  صنعاء الدكتور خالد املنت

مرض الدفترييا .
وتستهدف الحملة خالل الفرتة 10 – 15 مارس الجاري 
ــة بمديريات"  ــة أسابيع حتى 15سن ــال من سن ست األطف
ــي  وبن ــدان  وهم ــة  الداخلي ــة  والحيم ــال  والطي ــة  جحان

حشيش وصعفان".
ــة التفاعل  ــم اىل أهمي ــار الدكتور غان ــني اش ويف التدش
ــرض القاتل ..  ــذا امل ــة للوقاية من ه ــع الحمل ــي م اإليجاب
ــم للمراكز الصحية  ــات إىل أخذ أبنائه ــا اآلباء واالمه داعي

وتحصينهم ضد هذا املرض .
ــرص إىل أن جميع الفرق  ــار الدكتور املنت ــن جانبه أش م
ــات واملستلزمات  ــري اللقاح ــم توف ــا أمس وت ــارشت عمله ب
الطبية لتنفيذ الحملة. مشيدا بالتعاون الكبري من القطاع 
ــة  ــس املحلي ــالم واملجال ــاف واإلع ــاع األوق ــوي وقط الرتب

الهادف إلنجاح الحملة .
ــة الدكتور محمد  ــر التحصني باملحافظ ــدوره اكد مدي ب
ــدف 227 الفاً و 632 طفًال وطفلة  ــيس ان الحملة تسته اآلن
ــني عىل 172  ــال ومرشفا موزع ــاركة 716 عام ــا إىل مش ، الفت

فريقاً ثابتاً ومتحركاً.
ــة ماري ستوبس  ــني مساعد ممثل منظم حرض التدش
ــات  ــام املعلوم ــر ع ــب ومدي ــالم االحص ــور عبدالس الدكت
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــرا الرعاي ــد ومدي ــيل زي ــة ع باملحافظ
الدكتور أحمد رشف الدين ومكتب الصحة بهمدان الدكتور 

إبراهيم الجائفي ونائبه صالح املونيس.
ــني فراص بمديرية  ــن وكيل محافظة عمران أم كما دش
ــار وزارة الصحة العامة والسكان  عيال رسيح ومعه مستش
الدكتور فهد الفضل حملة التحصني ضد مرض الدفترييا.

ــة يف خمسة أيام 122 ألفاً و 645 طفًال  تستهدف الحمل
ــة بمديريات  ــع وحتى 15 سن ــن ستة أسابي ــة من س وطفل

ــني وبني رصيم وعيال  ــرف سفيان وحبور ظليمة وذيب "ح
رسيح ).

ــة أهمية تنفيذ الحملة  ويف التدشني أكد وكيل املحافظ
ملكافحة مرض الدفترييا الذي قد يؤدي إىل الوفاة .

ــز  ــم اىل املراك ــع بأطفاله ــات للدف ــاء واألمه ــا اآلب ودع
ــدي والقاتل  ــرض املع ــذا امل ــن ه ــم م ــة لتحصينه الصحي
..مشريا إىل انه ال يمكن حماية األطفال من مرض الدفترييا 

إال بتطعيمهم.
ــات املستهدفة  ــراص املجالس املحلية باملديري وحث ف
عىل التفاعل إلنجاح خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي 

يمر بها الوطن.
ــة والسكان  ــب الصحة العام ــر مكت ــك دشن مدي إىل ذل
ــور ومدير مديرية قفل  ــة حجة الدكتور أيمن مذك بمحافظ
ــة التحصني ضد  ــس باملديرية حمل ــار الهارب أم شمر عم

مرض الدفترييا .
وأوضح أن الحملة ينفذها 408 عمال موزعني عىل 122 
ــرشف عليها 62 مرشف  ــق متحرك ، وي ــا منها 82 فري فريق
ــات املستهدفة  ــني من املديري ــرق إىل جانب تسعة مرشف ف
ــة مرشفني  ــة وثالث ــس املحلي ــن املجال ــني م ــة مرشف ، وأربع

مركزيني إضافة إىل خمسة مرشفني من املحافظة.
ودعا الدكتور مذكور املواطنني يف املديريات املستهدفة 
ــع بأبنائهم للتحصني ضد مرض الدفترييا الذي ال  إىل الدف

يمكن مكافحته إال بالتحصني .
ــد الهيج ومعه  ــن محافظ الحديدة حسن أحم كما دش
ــد الرحمن جار الله أمس  ــر مكتب الصحة الدكتور عب مدي

بمديرية الحايل حملة التحصني ضد مرض الدفترييا .
ــر الجهود  ــد املحافظ أهمية تضاف ــالل التدشني أك وخ
ــاء عىل هذا  ــدف إىل القض ــي ته ــذه الحملة الت ــاح ه إلنج

املرض الذي يعترب من األمراض الفتاكة .
ــة  ــذ الحمل ــىل رضورة تنفي ــج ع ــظ الهي ــدد املحاف وش
ــالل مكافحته ورفع  ــرض الدفترييا من خ ــرة عىل م للسيط
ــاره  ــي تسهم يف انتش ــول األسباب الت ــوى الوعي ح مست
ــات إىل تحصني  ــاء واألمه ــه، داعيا اآلب ــة الوقاية من وكيفي
ــق الصحية واملواقع  ــم ضد مرض الدفترييا يف املراف أطفاله

املؤقتة مجانا.
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الثورة /
ــا وعقد  ــه لربيطاني ــالل زيارت ــه خ ــان بمال ــن سلم ــح ب نج
ــد من القتل  ــع لندن الرتكاب املزي ــات أسلحة مختلفة م صفق
وسفك الدماء، يف املقابل فشلت من جديد النداءات الحقوقية 
والشعارات املنددة بمجازره بحق اليمنيني، ليصبح املال لدى 

العالم "املادي" هو الغالب لكل األصوات.
ــرج اآلالف من الحقوقيني وممثيل املنظمات واملتعاطفني  خ
ــة  ــرات الحكومي ــام املق ــرة أم ــن يف تظاه ــة اليم ــع مظلومي م
ــني شعارات  ــن سلمان حامل ــا محمد ب ــي زاره ــة الت الربيطاني
ــف العدوان السعودي يف  ــف جرائم تحال ولوحات وصور تكش
اليمن، إال ان تلك التظاهرات لم تكن ذات أولوية واهتمام لدى 
الحكومة الربيطانية التي وجهت للمتظاهرين رسالة صاعقة 
ــط حيث أشارت يف بيان  ــت شعارات التنديد عرض الحائ وركل
مشرتك يف ختام زيارة بن سلمان، إىل ما أسمته تأسيس رشاكة 
ــدن، وتوقيع اتفاقية  ــرث اسرتاتيجية بني الرياض ولن أعمق وأك
ــىل 48 طائرة حربية  ــول السعودية ع ــة تتضمن حص عسكري
ــا ادانه مصدر  ــون يوروفايرت)، وهو م ــة من طراز ( تايف إضافي
ــة وأكد انه يعد استمرار دعم  ــؤول بوزارة الخارجية اليمني مس
الحكومة الربيطانية للعمليات العسكرية السعودية يف اليمن 
والتي وبحسب شهادات وتقييم املجتمع الدويل أوجدت أسوأ 

كارثة إنسانية عرفها العالم.
ــدر أكد أيضا أن هذه الخطوة تتعارض مع كل ما سبق  املص
ــة، باعتبارها  ــة الربيطانية يف أكرث من مناسب ــه الحكوم وأعلنت
ــس األمن، عن قلقها  ــة عن ملف اليمن يف مجل الدولة املسؤول
ــي يف اليمن وتأكيدها عىل أن الحل  من تدهور الوضع اإلنسان

يف اليمن سيايس .
ــة الوضع اإلنساني  ــدر أن الخطوة األوىل ملعالج وبني املص
ــاة املواطنني يف  ــدوان يف حي ــذي يسببه الع ــف التدهور ال ووق
ــة العدوانية  ــات العسكري ــف العملي ــن خالل وق ــن تتم م اليم
ــامل ويف املقدمة إعادة مطار صنعاء الدويل  ورفع الحصار الش

ــوات بناء  ــاري, وذلك كخط ــريان املدني والتج ــال الط الستقب
الثقة بني األطراف تمهد لجهود التسوية السياسية السلمية، 
ــس من خالل توقيع صفقات السالح والذخائر لدولة شهد  ولي
ــال االنتهاكات  ــكل يومي كافة أشك ــع أنها تمارس وبش الجمي
ــوق  ــدات حق ــات ومعاه ــدويل واتفاقي ــي ال ــون اإلنسان للقان

اإلنسان.
وأعرب املصدر عن أمله بأن تعيد الحكومة الربيطانية النظر 
يف برتوكول االتفاق الذي وقعه وزير الدفاع الربيطاني مع دولة 
ــوم الربيطاني  ــة، وأن يضطلع مجلس العم ــدوان السعودي الع
ــه اإلنسانية يف منع بيع صفقة الطائرات تلك والتي  بمسؤوليت
ستستخدم يف قتل مزيد من املدنيني اليمنيني واستمرار تدمري 

مقدرات الحياة االقتصادية والبنية التحتية يف اليمن.
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  ملنظم ــكر  الش ــن  ع ــدر  املص ــرب  وع
ــطاء يف مجال حقوق اإلنسان والشخصيات السياسية  والنش
ــم اإلنساني  ــن موقفه ــن عربوا ع ــة الذي ــة الربيطاني والربملاني
ــي تمارسها  ــادة الجماعية الت ــل واإلب ــض لعمليات القت الراف
ــة الربيطانية  ــي، ودعوة الحكوم ــعب اليمن الرياض بحق الش
ــم الحل السيايس السلمي يف اليمن وليس صب مزيد من  لدع
ــت عىل النار وإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة املاليني من  الزي

مواطني اليمن.

صفقات بن سلمان تنجح في بريطانيا، والمال السعودي يغلب األصوات الدولية المنددة بمجازر العدوان في اليمنصفقات بن سلمان تنجح في بريطانيا، والمال السعودي يغلب األصوات الدولية المنددة بمجازر العدوان في اليمن
ــن ــي اليم ــي ف ــل السياس ــم الح ــابق بدع ــا الس ــت موقفه ــا تجاهل ــة: بريطاني ــنوزارة الخارجي ــي اليم ــي ف ــل السياس ــم الح ــابق بدع ــا الس ــت موقفه ــا تجاهل ــة: بريطاني وزارة الخارجي

رئيس الوزراء يعزي في وفاة رئيس الوزراء يعزي في وفاة ٤٨٤٨ طائرة حربية من طراز تايفون على رأس االتفاقيات المشتركة طائرة حربية من طراز تايفون على رأس االتفاقيات المشتركة
الشيخ مهدي الواحديالشيخ مهدي الواحدي

صنعاء / سبأ 
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية  ــث رئيس مجلس الوزراء الدكت  بع
ــيخ مهدي أحمد محمد الواحدي، الذي انتقل إىل  عزاء ومواساة يف وفاة الش

جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء يف خدمة الوطن.
وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه ومواساته الحارة لنجل الفقيد 
ــراد األرسة وكافة قبيلة الواحدي بمحافظة  ــح مهدي الواحدي وبقية أف صال

شبوة بهذا املصاب.
ــه الدؤوب  ــة واالجتماعية وسعي ــدي الوطني ــد الواح ــأدوار الفقي ــوه ب ون

إلصالح ذات البني ومساهمته املحلية يف صون السلم االجتماعي .
وابتهل إىل املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

قبائل شبام المحويت تؤكد استمرار قبائل شبام المحويت تؤكد استمرار 
النفير العام لدعم الجبهاتالنفير العام لدعم الجبهات

أكد لقاء موسع لقبائل منطقة وادي النعيم بمديرية شبام محافظة املحويت أمس 
استمرار النفري العام لدعم جبهات العزة والكرامة باملال والرجال للدفاع عن الوطن.

ــخصيات االجتماعية شدد  ــة والش ــان املنطق ــاء وأعي ــذي ضم وجه ــاء ال ويف اللق
ــة تحالف  ــز الصمود يف مواجه ــع لتعزي ــر جهود الجمي ــىل أهمية تضاف ــاركون ع املش

العدوان األمريكي السعودي.
ــاوز كافة  ــن التالحم لتج ــي إىل املزيد م ــعب اليمن ــاء الش ــيل أبن ــاء القب ــا اللق ودع

التحديات التي فشل النظام السعودي من خاللها يف تركيع اليمن وشعبه.


