
ــر عوض أمس  ــظ صعدة محمد جاب اطلع محاف
ــريان العدوان  ــا ط ــم األرضار التي خلفه ــىل حج ع
ــعودي باستهدافه منزل املزارع نبيل  األمريكي الس
ــزة وراح ضحيتها 11 ما  ــم حربان بمنطقة قح قاس

بني شهيد وجريح معظمهم نساء وأطفال.
ــظ عوض هذه الجريمة وغريها من  واعترب املحاف
الجرائم التي اركتبها تحالف العدوان منذ ما يقارب 
ــة عار يف جبني  ــق اليمنيني، وصم ــنوات بح ثالث س
ــذي يمنح تحالف العدوان غطاء  املجتمع الدويل ال

الرتكاب املزيد من الجرائم واملجازر .
ــه  ــا يرتكب ــؤولية م ــدويل مس ــع ال ــل املجتم وحم
ــق أبناء  ــم ومجازر بح ــن جرائ ــدوان م ــف الع تحال

ــعب  ــة وأبناء الش ــورة خاص ــدة بص ــة صع محافظ
ــكل عام .. داعيا إىل رفد جبهات الرشف  اليمني بش
ــدوان  ــة الع ــاد يف مواجه ــال والعت ــة بالرج والبطول

وإفشال مخططاته.
ــدة باالنتصارات التي يحققها  ونوه محافظ صع
ــات  ــف جبه ــعبية يف مختل ــان الش ــش واللج الجي
الرشف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــد محافظ صعدة محمد  ــىل صعيد متصل تفق ع
ــرشوع رصف  ــل بم ــري العم ــس س ــوض أم ــر ع جاب
ــة  ــعي الجامع ــارع الواس ــار بش ــني باألحج وتحس
ــا  ــف دوالر، ينفذهم ــة 251 أل ــدن بتكلف ــارع ع وش
الصندوق االجتماعي للتنمية بالتنسيق مع مكتب 

التخطيط.
ــب  مكت ــر  مدي ــن  م ــوض  ع ــظ  املحاف ــتمع  واس
إىل  ــان  حرب ــارص  ن ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي
ــاز  ــرشوع واالنج ــل بامل ــري العم ــول س ــاح ح إيض
بحسب املواصفات مع مراعاة تأثري األمطار ومسار 

السيول.
ــدوق  الصن ــدور  ب ــدة  صع ــظ  محاف ــاد  وأش
االجتماعي للتنمية يف التعاون مع السلطة املحلية 

يف عملية التنمية.
وثمن جهود العاملني واملهندسني والقائمني عىل 
املرشوع .. موجها الجهات املعنية بالتعاون إلنجاح 

املرشوع.

محافظ صعدة يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مجازر طيران العدوانمحافظ صعدة يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مجازر طيران العدوان

املحويت - سبأ 
ــة  ــني بمحافظ ــز الصفق ــاش يف مرك ــة حف ــاء مديري ــم أبن  نظ
ــة العدوان  ــات ملواجه ــد الجبه ــري ورف ــس، وقفة نف ــت أم املحوي

السعودي األمريكي .
ــي يرتكبها تحالف  ــاركون يف الوقفة الجرائم الت ــتنكر املش واس
ــتمرار الصمت  ــن باس ــي .. منددي ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح الع
الدويل إزاء مجازر اإلبادة الجماعية واالنتهاكات اإلنسانية التي 

تحصل يف اليمن .
وعقب الوقفة تحركت مجاميع من املقاتلني من شباب املديرية 
ــم املرابطني من الجيش واللجان  إىل جبهات العزة والصمود لدع
الشعبية ..مؤكدين أن دماءهم وأرواحهم رخيصة يف سبيل الذود 

عن حياض وعزة الوطن .

وقفة نفير في مديرية حفاش وقفة نفير في مديرية حفاش 
بالمحويت لرفد الجبهاتبالمحويت لرفد الجبهات

ــاني في اليمن ــم الوضع اإلنس ــهم في تفاق ــش األمريكي أس ــي الكونجرس: الجي ــاء ف ــاني في اليمنأعض ــم الوضع اإلنس ــهم في تفاق ــش األمريكي أس ــي الكونجرس: الجي ــاء ف أعض

في أحدث مواجهة بين الكونجرس والبيت األبيض على التحكم بالصراعات العسكريةفي أحدث مواجهة بين الكونجرس والبيت األبيض على التحكم بالصراعات العسكرية

ــىل  ــت ع ــي التصوي ــيوخ األمريك ــس الش ــزم مجل يعت
ــات املتحدة من  ــحب قوات الوالي ــرشوع قانون يلزم بس م
ــفني  ــعودية فيها، كاش ــن ووقف دعم الس ــرب يف اليم الح
ــتخدام قانون صدر قبل عقود من  النقاب عن خطط الس
ــحب  ــيوخ عىل س ــراء تصويت يف مجلس الش ــن إلج الزم

البالد من "الحرب األهلية يف اليمن".
ــوري مايك يل،  ــيوخ؛ الجمه ــال أعضاء مجلس الش وق
واملستقل بريني ساندرز، والديمقراطي كريس مرييف، ليل 
ــيقومون بأول محاولة الستغالل  األربعاء املايض، إنهم س
ــمح ألي عضو  بند يف قانون قوى الحرب لعام 1973م، يس
ــلحة  ــحب القوات املس ــرار حول س ــرح ق ــس بط يف املجل
األمريكية من رصاع لم تحصل املشاركة فيه عىل تفويض 

من الكونجرس.
ــيناتور ساندرز يف مؤتمر صحفي: "نعتقد  وأوضح الس
ــتوري وغري مرصح  ــن) غري دس ــرصاع (يف اليم ــذا ال أن ه
ــرب أو  ــن الح ــم يعل ــرس ل ــراً إىل أن الكونج ــه؛ نظ بخوض

يفوض باستخدام القوة العسكرية".
ــه "يطالب  ــذي نطرح ــون ال ــرشوع القان ــاف إن م وأض
ــن"،  ــرب اليم ــعودية يف ح ــي للس ــم األمريك ــف الدع بوق
ــعودية  ــاً ما يجري بأنه "حرب مدمرة من طرف الس واصف
ــم األمريكي  ــب أن ينتهي الدع ــه "يج ــني"، وعلي والحوثي

للتحالف السعودي يف اليمن؛ ألنه غري قانوني".
ــن جانب  ــرك م ــذا التح ــرتز" إن ه ــة "روي ــول وكال وتق
ــتمرة بني  ــني الثالثة هو أحدث إجراء يف معركة مس املرشع
ــؤون  ــيطرة عىل ش ــت األبيض عىل الس ــرس والبي الكونج

الرصاعات العسكرية.
يل،  ــك  ماي ــوري  الجمه ــيناتور  الس ــن  م كل  ــا  ودع
ــاندرز، والسيناتور كريس  ــيناتور املستقل بريني س والس
ــيوخ األمريكي، إىل رضورة  مرييف، األعضاء يف مجلس الش
ــعودية يف  وقف الدعم األمريكي للحرب التي تقودها الس

اليمن.
وأكدا يف مقال مشرتك، نرش أمس يف صحيفة الواشنطن 
ــق وفاة طفٍل  ــهد خالل كل 10 دقائ ــت، أن اليمن تش بوس
ــة من العمر، واألسباب وراء ذلك يمكن  دون سن الخامس
الوقاية منها، وهذه إحدى الحقائق املروعة التي خلفتها 

الحرب يف اليمن، الجارية منذ ثالث سنوات.
ــي مرصعهم، وأصيب  ــع املقال: "لقي 10 آالف مدن وتاب
ــرب، يف حني ال يزال  ــن يف هذه الح ــن 40 ألفاً آخري ــرث م أك
ــخص غري قادرين عىل الحصول  هناك نحو 15 مليون ش
ــن 17 مليون  ــي، فضًال ع ــة ورصف صح ــاه نظيف ــىل مي ع
ــخص، يمثلون %60 من مجموع السكان، ال يحصلون  ش

عىل الغذاء بطريقة مستمرة ومعرضون للمجاعة".
ــي: إن وقوع  ــيوخ األمريك ــاء مجلس الش ــول أعض ويق
ــعب األمريكي للمساعدة، وما  مثل هذه املآيس تدفع الش
ال يعرفه الكثري من األمريكيني أن الجيش األمريكي يسهم 
يف زيادة األزمة اإلنسانية؛ من خالل مساعدة أحد أطراف 
ــاء، مما يعني  ــوم بقصف املدنيني األبري ــرصاع الذي يق ال

فشل الحكومة األمريكية.
ــة دعمت  ــدة األمريكي ــات املتح ــريين إىل أن الوالي مش
الحرب يف اليمن التي شنتها السعودية يف مارس من العام 
ــمحت إدارة الرئيس السابق باراك  2015م، ورسعان ما س
ــاور مع الكونجرس، للقوات العسكرية  أوباما، ودون التش
ــتخباراتي"  ــتي واالس األمريكية بتقديم "الدعم اللوجس
ــعودية، وال يزال هذا الدعم  ــف العربي بقيادة الس للتحال
ــوات األمريكية  ــوم الق ــذا، حيث تق ــا ه ــتمراً إىل يومن مس
ــب ما  ــعودية، بحس ــع التحالف بقيادة الس ــيق م بالتنس

أعلنه وزير الدفاع جيمس ماتيس، يف ديسمرب املايض.
ويرى أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي أن الكونجرس 
ــتخدام القوة العسكرية يف هذا الرصاع،  لم يعِط اإلذن باس
ــدة أن يقترص  ــات املتح ــىل الوالي ــه ينبغي ع ــن ثم فإن وم

دورها عىل تقديم املساعدة اإلنسانية.
ــاركة  وأوضحوا أنهم تقدموا بطلب للتصويت عىل املش
ــأذن الكونجرس  ــه إذا لم ي ــرب اليمن، ألن ــة يف ح األمريكي
ــحب من تقديم الدعم  ــإن عىل الواليات املتحدة أن تنس ف
ــن املادة  ــًة أن املادة 8 م ــرب، خاص ــذه الح ــراط به واالنخ
ــىل أن للكونجرس  ــص ع ــي تن ــتور األمريك األوىل يف الدس

سلطة إعالن الحرب.
ــكرية يف  ــس بعمليات عس ــمح الرئي ــوا: نعم، قد يس وقال
حاالت الطوارئ، مثل الغزو األجنبي، لكن الحرب األهلية يف 
اليمن، وما خلفته من نتائج مأساوية، ال تعترب حالة طارئة.

ــاركة الواليات املتحدة األمريكية  ورأى النائبان أن مش
يف حرب اليمن أثبتت أنها جاءت بنتائج عكسية، خاصة 

ــا يتعلق بالحرب عىل تنظيم "القاعدة"، فقد خلصت  فيم
ــرب  ــاب إىل أن الح ــول اإلره ــة ح ــر وزارة الخارجي تقاري
ــم القاعدة  ــار تنظي ــع انتش ــاعدت عىل توس ــة، س اليمني
ــران للحوثيني  ــىل أن القلق من دعم إي ــالد، عالوة ع يف الب
ــه زاد، وزادت معه فرص  ــل إن ــض رغم الحرب، ب ــم ينخف ل

التغلغل اإليراني باليمن.
تزايد األصوات املؤيدة لالنسحاب

ــروس فني إىل  ــي ب ــي األمريك ــار املحام ــن جانبه أش م
ــاء من مجلس  ــه ثالثة أعض ــذي تقدم ب ــرشوع القرار ال م

الشيوخ األمريكي "الكونجرس"
 The American" وأوضح فني يف مقالة له نرشتها مجلة
ــر مرشوع القرار،  ــه "يف حال تم تمري Conservative"، أن
ــكري  ــاً لوقف الدعم العس ــب 30 يوم ــيكون أمام ترام فس
ــنون  ــعودية وحلفائها الذين يش الذي تقدمه أمريكا للس
ــاندرز " ،  ــن"، ولفت اىل أن كالًّ من "يل وس ــاً عىل اليم حرب
ــس األول أن الجيش  ــالل مؤتمر صحفي يوم أم رصحا خ
ــعودية  الس ــع  م ــة  عدائي ــال  "بأعم ــارك  يش ــي  األمريك
ــن، ويقوم  ــه" يف اليم ــة "أنصار الل ــا ضد جماع وحلفائه
ــعودية  ــش األمريكي بتزويد الطائرات الحربية الس الجي
بالوقود وتقديم املساعدة االستخباراتية واالستطالعية".
وتابع إن "ما قاله "Lee" بأن مرشوع القرار املقدم ليس 
ــا، انما هو  ــاً أو ديمقراطيا أو جمهوري ــا أو محافظ ليربالي
ــاندرز" بأنه "طاملا  ــتوري". كما أشار اىل ما قاله "س "دس
ان الكونغرس لم يعلن الحرب أو يقدم تفويضاً باستخدام 
ــاركة أمريكا  ــي أن مش ــك يعن ــإن ذل ــكرية، ف ــوة العس الق

ــتورية" و"غري مرصح بها".  بالحرب عىل اليمن "غري دس
ــتعيد "الكونجرس"  ــاندرز" عىل رضورة أن يس وشدد "س

سلطته الدستورية.
ــا حاولت  ــة لطامل ــرب األمريكي ــني أن وزارة الح ــد ف وأك
ــري معلنة"  ــروب غ ــر "ح ــن أجل تربي ــور م ــم األم تضخي
ــا "البنتاجون"  ــة، متهم ــىل ميزانية ضخم ــول ع والحص
ــة  ــق املال ملؤسس ــتمرار تدف ــدف اس ــوم، به ــق خص بخل

الصناعات العسكرية يف أمريكا.
ــنطن  ــاعدة التي تقدمها واش ــاف الكاتب إن املس وأض
للسعودية وحلفائها يف اليمن تجعلها حليفة للسعودية 
ــتناداً إىل القانون الدويل.  ــرب عىل اليمن، وذلك اس يف الح
وأوضح أن "ذلك يجعل القوات األمريكية "أهداًفا رشعية" 
ــار الله"، ويورط الواليات  لهجمات مضادة من قبل "أنص
املتحدة بـ"جرائم الحرب" التي ترتكب بحق املدنيني، بما 
ــازل ومجاعة يعاني منها املاليني  يف ذلك قصف مئات املن

بسبب الحصار السعودي".
ــراً عىل  ــكل خط ــار الله" ال تش ــة "أنص ــال إن "حرك وق
ــة  ــة إرهابي ــة كمنظم ــت مصنف ــدة وليس ــات املتح الوالي
ــة تقاتل  ــاف إن الحرك ــات املتحدة"، وأض ــل الوالي من قب
ــدة"  "القاع ــي  بتنظيم ــني  املتمثل ــن"  اللدودي ــا  "أعداءن

و"داعش".
ــخصاً من بني الـ 19 الذين نفذوا  الكاتب تابع: ان 15 ش
ــعوديني، بينما لم  ــبتمرب كانوا مواطنني س ــات 11 س هجم

" بهذه الهجمات. يشارك أي "حوثيٍّ
وشدد الكاتب عىل أن دور الحليف العسكري للسعودية 
ــتوري  ــه الواليات املتحدة يف اليمن هو غري دس ــذي تلعب ال
ــرس" لم يعلن الحرب  ــرياً اىل ان "الكونج عىل االطالق، مش
"ضد من أسماهم الحوثيني"، ولم يعِط تفويضاً باستخدام 

القوات األمريكية ضد حركة "انصار الله".
ــه أعضاء  ــدم ب ــرار الذي تق ــرشوع الق ــني بم ــب ف ورح
ــوريف" ، ووصفه  ــاندرز وم ــة "يل وس ــرس" الثالث "الكونج
"بالبداية املشجعة"، وشدد عىل انه حان الوقت ليستيعد 

"الكونجرس" دوره يف قضايا السلم والحرب.
ــىل أعضاء  ــني للضغط ع ــا املواطنني األمريكي ــا دع كم

مجلس الشيوخ اآلخرين ليتبنوا مرشوع القرار.
محذراً من أن تمرير مرشوع القرار حول اليمن قد تكون 
ــكري األمريكي يف أماكن  ــود العس ــه تداعيات عىل الوج ل

أخرى مثل سوريا.
استعادة قانون سلطات الحرب

ــون" و"جيم  ــك دافيس ــب "ديري ــرى، كت ــن جهة أخ م
ــع "LobeLog"، اعتربا فيها  ــىل موق ــوب" مقالة نرشت ع ل
ــتعيد قانون  ــاندرز وموريف"  يس ــرار "يل وس ــرشوع ق أن م
ــزم  ــذي يل ــام 1973م، ال ــادر ع ــرب" الص ــلطات الح "س
الرئيس األمريكي بالتشاور مع "الكونجرس" قبل إرسال 

أي قوات أمريكية إىل ساحات القتال.
ــرس" عىل  ــة "الكونج ــىل أن موافق ــان ع ــدد الكاتب وش
ــىل العمليات  ــري ع ــه تأثري كب ــد يكون ل ــرار، ق ــرشوع الق م

ــوريا  ــل س ــرى مث ــق أخ ــة يف مناط ــكرية األمريكي العس
والساحل االفريقي، وأوضحا ان "قانون سلطات الحرب" 
ــوات إىل  ــال الق ــأن يقوم بإرس ــس ب ــمح للرئي ــا يس وبينم
الخارج لفرتة قصرية يف حاالت الطوارئ، ينص كذلك عىل 
ــل إعطاء التفويض ألي  ــوت "الكونجرس" من أج أن يص
ــكري امريكي يف الخارج يتخطى 90 يوًما، ومن  وجود عس

ضمنها فرتة ثالثني يوماً لالنسحاب.
الكاتبان أشارا إىل أن دور واشنطن يف الحرب عىل اليمن 
ــر مرشوع  ــال تم تمري ــكل دراماتيكي يف ح ــري بش ــد يتغ ق
القرار، ولفتا إىل التقارير التي تفيد بأن إدارة ترامب بدأت 
ــيوخ  ــاعيها من أجل إقناع قيادة مجلس الش من اآلن مس

بعدم تمرير مرشوع القرار.
وقال الكاتبان إن تنظيم "القاعدة" استفاد بشكل كبري 
من "تدخل السعودية يف اليمن"، وأن هذه الحرب ال يمكن 
أن تستمر عىل األرجح دون مساعدة واشنطن للسعودية 

وحلفائها.
ــلطته  ــرس" لس ــتعادة "الكونج ــان إن اس ــال الكاتب وق
ــىل "الحرب  ــرية ع ــه تداعيات كب ــون ل ــد تك ــكرية ق العس
ــل األمريكي  ــا يف ذلك التدخ ــاب"، بم ــة عىل اإلره العاملي
ــك قد يؤدي إىل  ــن االماكن، وان ذل ــوريا ويف غريها م يف س
ــتخدام القوة يكون مقيداً أكرث  إصدار تفويض جديد باس

بكثري من التفويض املوجود اليوم.
بدوره، نرش موقع "املونيتور" تقريراً أشار إىل استطالع 
ــة الخارجية املسؤولة"،  للرأي صادر عن "لجنة السياس
ــز دور "الكونجرس" الرقابي  وهي جماعة تدعو اىل تعزي
ــف ان 51.3 %  ــة،  كش ــكرية األمريكي ــالت العس للتدخ
ــم  ملمثليه ــون  يصوت ال  ــد  ق ــني  األمريكي ــني  الناخب ــن  م
ــؤالء املمثلني من  ــال عدم تحرك ه ــرس" يف ح بـ"الكونج

اجل االنسحاب األمريكي من دول خارجية مثل اليمن.
ــبة  ــتطالع يبني أن نس ــب التقرير، فإن االس وبحس
ــة  زعام ــماح  س ــدون  يؤي ال  ــني  الناخب ــن  م  %  67.4
ــتمرار الدور العسكري األمريكي يف  "الكونجرس" باس
نزاعات الخارج من دون ان يوافق "الكونجرس" رسمياً 

عىل ذلك.
ولفت التقرير اىل أن مرشوع قرار "يل وساندرز وموريف" 
ــحب القوات األمريكية من اليمن  يدعو إدارة ترامب اىل س
ــارك يف العمليات ضد "القاعدة"  ــتثناء تلك التي تش باس
ــالة  ــث رس ــون" بع ــريا  اىل ان "البنتاج ــش"، مش و"داع
ــيوخ ضد مرشوع  ــع أعضاء مجلس الش ــة إىل جمي مكتوب

القرار املطروح.
ــني املرشعني  ــاون الحاصل ب ــر إن التع ــاف التقري وأض
ــي والجمهوري  ــني الديمقراط ــن كال الحزب ــني م األمريكي
ــم األمريكي للحرب عىل  ــوع املطالبة بوقف الدع يف موض
ــني املعارضني  ــطني األمريكي ــي اآلمال للناش ــن، يعط اليم

للحروب.
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ــواء الركن عيل  ــة األركان الل ــس هيئ ــدد نائب رئي ش
حمود املوشكي عىل أهمية انجاز املهام املوكلة ألعضاء 
اللجان الرئيسة والفرعية عىل مستوى املحافظات من 
خالل النزول امليداني إىل املحافظات املستهدفة والتي 
ــاء وذمار  ــة األوىل محافظات صنع ــمل يف املرحل ستش
ــد والتعبئة العامة  ــام بمهام الحش ــع للقي وإب والضال
ــكريني وإعادتهم إىل  ــتقبال العس ــات واس ــد الجبه لرف

وحداتهم وفقا لإلجراءات القانونية.
ــان  ــاء اللج ــم أعض ــع ض ــاع موس ــح يف اجتم وأوض
ــدداً من مدراء  ــة للتعبئة العامة وع ــية والفرعي الرئيس
ــية  ــة الرئيس ــكرية أن اللجن ــادات العس ــر والقي الدوائ
ــتبارش  ــتوى املحافظات س ــان الفرعية عىل مس واللج
ــيق  ــبوع القادم بالتنس ــع األس ــة مطل ــا امليداني مهامه
ــتوى املديريات  ــلطة املحلية عىل مس ــع أعضاء الس م
ــع كل القيادات والوجاهات  والعزل لتتكامل الجهود م
ــكريني وكذا التجنيد  االجتماعية يف تجميع كافة العس
الطوعي ملن يرغب يف االلتحاق بالقوات املسلحة ونيل 

رشف الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.
ــم العدوان إىل  ــكي كل من غرر به ــا اللواء املوش ودع
ــف الوطني والعمل  ــهم والعودة إىل الص مراجعة أنفس

ــع للجميع  ــة الوطن.. الفتا إىل أن الوطن يتس تحت راي
وأن الغزاة سريحلون عما قريب كما رحل أسالفهم.

ــم يلتحقوا  ــكريني الذين ل ــىل العس ــال " يجب ع وق
ــارعوا إىل  ــزة والكرامة أن يس ــات الع ــم يف جبه بزمالئه
ــاركة يف رشف الدفاع عن السيادة الوطنية واإليفاء  املش
ــهم خالل  ــكري الذي قطعوه عىل أنفس ــم العس بالقس

التحاقهم بمؤسسة الوطن الدفاعية الرائدة".
ــن واجب حتمي  ــيادة الوط ــاف " الدفاع عن س وأض
ــوات  الق ــبي  ــم منتس ــني ويف مقدمته اليمني ــىل كل  ع
ــايل  النض ــد  الرصي ــم  له والزال  كان  ــن  الذي ــلحة  املس
ــات واملنعطفات التاريخية يف  الكبري يف مختلف املحط

التضحية والدفاع عن أمن وسيادة الوطن"

ــكي إىل أهمية التعبئة والحشد يف  ولفت اللواء املوش
ــاع عن الوطن وتحقيق  ــة الفرصة للجميع يف الدف إتاح
ــي الذي أمعن  ــرش والعدوان الهمج ــرص ضد قوى ال الن
ــة لالقتصاد  ــى التحتي ــاء والتدمري للبن ــل األبري يف قت

الوطني ملا يقارب الثالثة أعوام.
ــد تحظى  ــة والحش ــة العام ــة التعبئ ــد أن عملي وأك
ــكرية  ــية والعس باهتمام كبري من قبل القيادة السياس
ــاب أمام  ــل الصع ــتمرة لتذلي ــود مس ــا وأن الجه العلي
العسكريني ومنها توفري املرتبات واملستحقات بحسب 

الخطط التي تم إعدادها يف هذا الجانب.
ــة  ــات الخاص ــوات العملي ــد ق ــاع قائ ــرض االجتم ح
ــناد  ــني الروحاني ورئيس هيئة اإلس ــواء الركن حس الل
ــكرية  اللواء عيل الكحالني ورئيس أركان املنطقة العس
ــر الدائرة  ــعيد الرزامي ومدي ــة العميد عيل س السادس
املالية العميد عيل املطري ومدير دائرة شؤون الضباط 
ــرة التوجيه  ــم الدين عباد ومدير دائ ــد الركن نج العمي
ــؤون  ــدي ومدير دائرة ش ــى امله ــد يحي ــوي العمي املعن
ــان  ــاء اللج ــي ورؤس ــه البزاغ ــد عبدالل ــراد العمي األف
ــرة  ــني يف دائ ــن املختص ــدد م ــة وع ــية والفرعي الرئيس

التعبئة العامة والدوائر ذات العالقة.

نائب رئيس األركان: الدفاع عن الوطن واجب حتمي على نائب رئيس األركان: الدفاع عن الوطن واجب حتمي على 
كل اليمنيين وفي مقدمتهم منتسبو الجيشكل اليمنيين وفي مقدمتهم منتسبو الجيش

في اجتماع موسع للجنة التعبئة العامةفي اجتماع موسع للجنة التعبئة العامة


