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الثورة/ محمد الفائق

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
بمجموعة صواريخ باليستية من نوع بركانH2 و بدر 
ــة السعودية  ــة يف العاصم ــة وعسكري ــع حيوي 1 مواق
ــاض وجيزان، تزامنا مع تنفيذ رضبات جوية عىل  الري
ــو يف جيزان بسالح  ــري ورشكة أرامك ــار أبها يف عس مط
ــو املسري يف هجمات هي األكرب من نوعها منذ بدء  الج

العدوان.
ــوة الصاروخية دكت  ــد أن الق ــري أك ــدر عسك مص
ــة  ــاع السعودي ــانH2 وزارة الدف ــخ برك ــس بصواري أم
ــرى بالرياض، كما دكت القوة الصاروخية  وأهدافا أخ
ــه  ــد الل ــك عب ــة املل ــدر 1مدين ــخ ب ــن صواري ــدد م بع

االقتصادية يف جيزان وأهداف أخرى يف القطاع.
ــري شن  ــو املس ــالح الج ــا أن س ــدر أيض ــد املص وأك
ــف1 عىل مطار أبها بعسري ورشكة  غارات بطائرة قاص
ــل الرحالت الجوية يف  ــزان، أدت إىل تعطي أرامكو بجي

مطار أبها.
ــارات قوية  ــة أكدت أن انفج ــل إعالم سعودي وسائ

دّوت يف الرياض إثر قصف صاروخي من اليمن.
ــع  تكشف لحظة  ــون مقاط ــرش مغردون سعودي ون
ــة  ــاع السعودي ــه إىل وزارة الدف ــاروخ ونزول ــول ص وص
ــاض، كما  ــز الري ــرية ته ــارات كب ــاع انفج ــدوا سم وأك
ــز مطار أبها  ــارات عنيفة ته ــاد آخرون سماع انفج أف

ــارات اإلسعاف  ــة لسي ــود حركة كثيف ــي ووج اإلقليم
ــداول ناشطون صورا ألمري منطقة عسري فيصل بن  وت
ــار الذي خلفه قصف الطائرات  خالد وهو يتفقد الدم
ــرت“ بمشاهد  ــع التواصل ”توي ــل موق ــرية، واشتع املس
ــدون الهلع  ــط جيزان  يؤك ــن سعوديني من وس ملغردي
والخوف الذي أصاب املدينة نتيجة استهداف مدينة 

امللك فيصل االقتصادية.
تأكيدا إلعالن قائد الثورة

وتأتي هذه الرضبات الصاروخية استجابة إلعالن 
ــن الحوثي بأن  ــد عبدامللك بدرالدي ــد الثورة السي قائ
ــع بمنظومات صاروخية  اليمن قادم خالل العام الراب
ــة الحماية  ــل أنواع أنظم ــورة ومتنوعة تخرتق ك متط
ــا الرئيس صالح  ــد عليه أيض ــو ما أك ــة "، وه األمريكي
الصماد رئيس املجلس السيايس القائد األعىل للقوات 
ــام سيكون عاماً باليستياً بامتياز  املسلحة أن هذا الع
ــريا إىل أن الفرتة  ــودي ، مش ــدوان السع ــر الع إذا استم
ــات صاروخية كل يوم،ولن  املقبلة ُستدشن فيها رضب
ــخ اليمنية مهما  ــواء السعودية من الصواري تسلم أج

حشدت من منظومات ودفاعات جوية.
عمليات صاروخية مستمرة

ــد الركن  ــش العمي ــي باسم الجي ــدث الرسم املتح
ــي  ــات تأت ــذه الرضب ــال: إن ه ــان ق ــب لقم رشف غال
ــي بامتياز  ــام باليست ــام الرابع كع ــني الع ــن تدش ضم

ــداً أن العمليات  ــاد. مؤك ــس الصم ــالن الرئي ــا إلع وفق
ــف العدوان مستمر  ــة مستمرة مادام تحال الصاروخي
ــي. موضحا  ــق الشعب اليمن ــم بح ــاب الجرائ يف ارتك
ــرية والقادم فيها  ــا تزال كث ــارات العسكرية م أن الخي
ــن يتمكن فيها الخرباء العسكريون  سيكون مزعجاً ول
ــا لعمالئهم  ــن تحليله ــون م ــون واإلرسائيلي األمريكي

السعوديني واإلماراتيني.
ــوة الصاروخية  ــات الق ــإن هجم ــب لقمان ف وحس
ــىل قوة  ــداف تأثرياً ع ــرث األه ــد أك ــه ض ــة توج املتوالي
ــة، وُتدار طبقاً لخطط  ــدو الجوية والبحرية والربي الع
ــأة وصعوبة  ــرص املفاج ــن تحقيق عن ــة تضم مدروس

الصد".
ــة  التالي ــل  املراح أن  إىل  ــان  لقم ــد  العمي ــار  وأش
ــزان القوة  ــر بتعديل مي ــف مغاي ــد ملوق ــات تع للهجم
ــة بالقدر الذي  ــوات الربية اليمني ــة لصالح الق الجوي
ــة العمل الربي  ــرة وحري ــا بتحقيق السيط ــح له يسم

لتحقيق مهامها بأقل قدر من الخسائر.
ــات  وإمكاني ــدرات  وبق ــه  الل ــل  بفض  " ــاف  وأض
ــة يف  ــة نوعي ــداث نقل ــن إح ــن م ــت اليم ــة تمكن ذاتي
ــق يف الظروف  ــة الصاروخية لم تتحق تطوير املنظوم
االعتيادية وما ترتب عىل ذلك من تغيري مسار املعركة 
ــدو، مؤكدا حرص  ــدى الع ــوى والرعب ل ــن الق وموازي
ــدرات  ــر الق ــة وتطوي ــىل تنمي ــة ع ــادة السياسي القي

الدفاعية ضمن إسرتاتيجية النفس الطويل".

ــع  التصني ــة  املحلي ــا  صواريخن أن  ــان  لقم ــد  وأك
ــىل  ــش ع ــىل التشوي ــة ع ــدرة عالي ــا مق ــة له والهوي
ــة وبذلك  ــة عالي ــا بدق ــول ألهدافه ــرادارات والوص ال
ــاع عن  ــة هي الدف ــد املسأل ــم َتُع ــة فل ــت القضي تحول
ــح األمر هو  ــل أصب ــة ب ــل اململك ــة داخ ــداف حيوي أه
ــاع عن املنظومات الدفاعية نفسها ومدى قدرتها  الدف

عىل اعرتاض الصواريخ اليمنية من عدمه.
تغيري موازين الحرب

ــت  استهدف ــي  الت ــة  الصاروخي ــات  الرضب ــد  وتع
الرياض وعدد من املدن أمس الثالثاء اعنف الرضبات 
ــش واللجان  ــة للجي ــوة الصاروخي ــا الق ــي تطلقه الت
دفعة واحدة واألوىل من نوعها، وستغري املعادلة تماما 

وفقا لخرباء.
ــض  ــد عاي ــري  أحم ــري العسك ــد الخب ــث يؤك حي
ــذ  ــي يأخ ــي اليمن ــع الصاروخ ــر والتصني أن التطوي
ــع اليمن  ــن، وسيض ــة مسابقة للزم ــة تصاعدي مرحل
ــاب، خصوصاً  ــا ألف حس ــة ُيحسب له ــوة إقليمي كق
ــاً تجاوز مداها  ــه املطورة واملصنعة محلي أن صواريخ
ــم، مما يهدد مستقبل ونفوذ األدوات األمريكية  1300 ك

التي تعبث باملنطقة.
مشريا إىل أن القوة الصاروخية حافظت عىل عامل 
ــل ملواجهة التفوق  ــت أن تكون البدي الردع، واستطاع
ــا هي اليوم تغري  ــوي والبحري لدول العدوان، وه الج

قريباً من موازين القوة.
إطالق أكرث من 30 صاروخا

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
ــا نوع بدر1  ــايض صاروخا باليستي ــت االثنني امل أطلق
ــن للجيش السعودي يف  ــر اإلمداد والتموي عىل معسك
ــاروخ باليستي من  ــد املسارحة جنوب جيزان، وص أح
نوع قاهر m2 عىل معسكر مستحدث للعدو يف عسري. 
ــت القوة الصاروخية منذ عشية الذكرى الثالثة  وأطلق
ــدوان 26 مارس املايض وحتى  ــن الصمود  يف وجه الع م
اليوم أكرث من 30 صاروخا متنوعا منها صواريخ بركان

H2 و بدر1 وزلزال 2 وأورغان وقاهر M2 وغراد.
تطور عال لسالح الجو املسري

ــة عالية  ــري فاعلية قتالي ــالح الجو املس ــل س وسج
ــف1 والتي  ــرة قاص ــن طريق طائ ــذ مهمته ع ــني نف ح
استهدفت برضباتها أمس مطار ابها اإلقليمي بعسري 

ورشكة أرامكو بجيزان .
ــة والدفاع  ــد القوات الجوي ــأن أكد قائ ــذا الش ويف ه
ــوات  ــي أن الق ــم الشام ــن إبراهي ــواء الرك ــوي الل الج
ــرث من أي وقت  ــاع الجوي تقف اليوم أك الجوية والدف
ــة وأن منتسبيها عىل  ــات الجاهزي ــىض يف أعىل درج م
أهبة االستعداد لتنفيذ أية مهام قتالية تسند إليهم.    

ــع العسكري بوزارة  ــن جانبها قالت دائرة التصني م
ــاء نتيجة  ــدون طيار ج ــرات ب ــاج طائ ــاع " إن إنت الدف

ــل دفاع متعددة  ــة املواجهة من وسائ ما فرضته طبيع
ــام ما هو يف عداد  ــه رضاوة املعركة من اقتح ــا تطلبت وم
ــه لقمة عيش كريمة،  ــل أمام شعب تمنع علي املستحي
ــج  ــف إىل برام ــدي ونضي ــل التح ــا أن نقب ــان لزام فك
ــرات بدون  ــع طائ ــج تصني ــة برنام ــع التقليدي التصني
ــن الرجال  ــدي ثلة م ــذي تحقق عىل أي ــو ال ــار، وه طي
ــف الصعوبات  ــني مختل ــن متخط ــني املجاهدي املبدع

والعقبات، متجاوزين ضعف اإلمكانيات ".
ــري بوزارة  ــرة التصنيع العسك ــان أن دائ ــد البي وأك
ــرات بدون طيار  ــاع تعمل عىل تطوير برنامج طائ الدف

لتغطي مسارات أبعد .
مواصفات الطائرة الهجومية قاصف1 :

قاصف " 1 "
طول البدن 250 سم

طول الجناح 300 سم
زمن التحليق 120 دقيقة

املدى 150 كيلو مرتا
نوع املحرك محرك بنزين

حمولة الرأس الحربي 30 كيلو جرام
املهام :

1 - مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم رضبه
ــن الرؤوس الحربية  ــم تجهيزها بعدة أنواع م 2 - يت

حسب املهمة

أخباروتقارير

شارك في افتتاح دورة للمشتغلين في مسح أسر شهداء الواجب شارك في افتتاح دورة للمشتغلين في مسح أسر شهداء الواجب ٢٠١٨٢٠١٨مم

صنعاء / سبأ
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  ــرب رئيس مجلس الوزراء الدكت اعت
ــح حقوق الشهداء ورعاية  ــد يبذل صغريا كان أو كبريا لصال أن أي جه
ــل الفعاليات  ــي يتم إنجازها من قب ــن أهم األعمال الت ــم، واحد م أرسه

الرسمية واملجتمعية والشعبية.
ــا املعنية وذات  ــة بمختلف مؤسساته ــس الوزراء أن الدول وأكد رئي
ــذه الرشيحة وغريها  ــام بواجباتها تجاه ه ــة لن تتوانى عن القي العالق
ــري وعزة الوطن يف مواجهة  ــي ضحت بدمائها وأرواحها من أجل خ الت

املعتدين.
ــدورة التدريبية  ــس الوزراء يف افتتاح ال ــاء ذلك لدى مشاركة رئي ج
ــداء 2018م والتي  ــح الشامل ألرس الشه ــني امليدانيني للمس للمشتغل
ــل الجاري،  ــر للفرتة 14-11 أبري ــا بصنعاء أمس وتستم ــدأت أعماله ب
ــب والجهاز املركزي  ــة أرس شهداء الواج ــة العامة لرعاي ــم الهيئ بتنظي
ــاع  ــن والدف ــؤون األم ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــور نائ ــاء، بحض لإلحص
ــدويل الدكتور  ــري التخطيط والتعاون ال ــالل الرويشان ووزي اللواء ج

عبدالعزيز الكميم والخدمة املدنية والتأمينات طالل عقالن .
ــذه الفعالية التي  ــد له ــر لكل من ع ــوزراء عن الشك ــرب رئيس ال وع
ــة املسح واستيفاء  ــاب املشاركني مهارات للقيام بعملي ــن شأنها إكس م
ــوى الرعاية ألرس  ــن مست ــم يعيل م ــج علمي سلي ــق منه ــات وف البيان

الشهداء يف مختلف املجاالت .
وقال " العناية بعملية اإلحصاء واملعلومات والبيانات ودقة صحتها 
ستساعدنا عىل اتخاذ قرارات وإجراءات سليمة تجاه هذه الفئة األكرث 

قداسة وتضحية والتي هي محط اهتمام الدولة ومؤسساتها  ".
ــع بمختلف رشائحه  ــم تخدم املجتم ــاف " إن املؤسسات إذا ل وأض
ــا جاءت لخدمة املواطن يف عموم مناطق  فال معنى لوجودها، ذلك إنه

الوطن اليمني ".
ــداء تنتظر من الجميع  ــار الدكتور بن حبتور، إىل أن أرس الشه وأش
ــة قبل غريها الرعاية واالهتمام ألنها فقدت عائلها وأبنائها يف  والحكوم
ــداً أن الحكومة بحاجة إىل معلومات دقيقة  سبيل الوطن وعزته .. مؤك
ــة املحققة  ــاذ اإلجراءات السليم ــن خاللها عىل اتخ ــه لتعمل م وموثق

للرعاية املطلوبة .

ــني  ــل املدرب ــن عم ــوى م ــادة القص ــىل االستف ــني ع ــث املتدرب وح
ــاح املسح  ــة بالغة يف نج ــا لذلك من أهمي ــذا املجال مل ــني يف ه املختص
ــي الذي سيتم عىل املستوى الوطني .. الفتا إىل قوافل الشهداء  امليدان

التي يقدمها الوطن منذ أكرث من سبعني سنة .
ــق حالتهم أو  ــم لعدم توثي ــم ضاعت حقوقه ــد أن كثريا منه ــا أك كم
ــة بمختلف  ــة التوثيقي ــذه العملي ــي بأهمية ه ــف الوعي الجمع لضع

جوانبها .. داعيا املتدربني إىل التحيل باليقظة واملسؤولية العالية .
ــرية سيؤثر سلبا عىل هذا  ــال " إن أية أخطاء حتى لو كانت صغ وق

املهمة الكبرية التي تؤسس لعمل منهجي كبري ".
ــي  ــاري الغرب ــرشوع االستعم ــاد امل ــوزراء إىل أبع ــس ال ــرق رئي وتط
ــذي يستهدف وبشكل منظم  ــايل الجديد يف املنطقة العربية وال االمربي
كل مرشوع وطني حر عرب عمالئه خاصة دول الخليج العربية .. مبينا 
ــىل إغراق  ــة التي تقوم ع ــذه املعادل ــع وإدراكهم له ــم الجمي ــة فه أهمي
ــة بالفوىض وتدمري أي مرشوع وطني سواء يف اليمن أو يف غريها  املنطق

واستهداف رموزه.
ــىل أنه ما كان للوطن أن يخرس خرية رجاله يف هذه  وجدد التأكيد ع
ــة لوال العدوان الذي حل ثقيال عىل الشعب اليمني فجر يوم 26  املرحل
ــان والحيوان  ــه وبوارجه اإلنس ــارس 2015م، واستهدف بطائرات ــن م م

والشجر والحجر.
وأوضح رئيس الوزراء أن املرشوع الوطني اليمني يبدأ من العاصمة 
ــوال لفائدة  ــة وهو من سيقود تح ــن العواصم األجنبي ــاء وليس م صنع

الوطن وأبنائه .
ــاق ألقى كلمة  ــاء أحمد إسح ــاز املركزي لإلحص ــان رئيس الجه وك
ــري بيانات ومؤرشات  ــذا املسح الذي يسعى لتوف ــح فيها أهداف ه أوض
ــن حيث  ــراد أرسهم م ــداء وأف ــة للشه ــات العام ــن البيان ــة ع إحصائي
ــة أو السابقة وعىل مستوى  ــان اإلقامة سواء الحالي ــر والنوع ومك العم
ــؤرشات املرتبطة  ــف امل ــة مختل ــرة ومعرف ــة املصغ ــات اإلداري التقسيم
ــة والتعليمية واالقتصادية واملعيشية  بأوضاعهم من النواحي الصحي
ــري ذلك من  ــص املسكن إىل غ ــدت وخصائ ــارات ان وج ــربات وامله والخ
ــة وظروف  ــات الشهيد الشخصي ــة بخالف بيان ــات اإلحصائي املعلوم

وأماكن استشهاده .

واستعرض الخطوات واإلجراءات التقييمية والتشخيصية الدقيقة 
ــدأت بالتخطيط  ــح والتي ب ــذ املس ــروف املحيطة بتنفي ــف الظ ملختل
ــة املرشوع  ــداد وثيق ــا يف ذلك إع ــة بم ــذه العملي ــي له ــي وامليدان املكتب
ــذ تجربة  ــة وكذلك تنفي ــة اإلرشادي ــات واألدل ــع البيان ــارة جم واستم
لة. تمهيدية مصغرة يف أمانة العاصمة إىل غري ذلك من املهام ذات الِصّ

ــداء الواجب  ــة لرعاية أرس شه ــس الهيئة العام ــن جانبه أكد رئي م
ــة للدولة مؤسسات وأفراد يف  ــه أحمد جران عىل املسئولية الجماعي ط
رعاية أرس شهداء الواجب الذين جادوا بأرواحهم من أجل عزة وكرامة 

الوطن والدفاع عن أبنائه .
ــذه املهمة  ــاز اإلحصاء إلنجاز ه ــم مع جه ــاون القائ ــت إىل التع ولف
ــة التي تتزامن والذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر  اإلحصائي
ــدة بيانات دقيقة وصحيحة  ــي وذلك  يف اتجاه توفري قاع الدين الحوث
ــن املعنيني من  ــص الواقع وتمك ــؤرشات التي تشخ ــة عن أهم امل وموثق

ــج املساعدة  ــات والربام ــري االحتياج ــول واملعالجات لتوف ــع الحل وض
ألفراد أرس الشهداء "اجتماعيا وماديا وصحيا وتربويا وتنمويا ".

ــه الفاعلة إىل إسناد الجهد  ــا جران املجتمع وبمختلف رشائح ودع
ــة  ــا األخالقي ــق أبعاده ــة وتحقي ــذه العملي ــة يف ه ــي واملساهم الرسم

والوطنية واإلنسانية .
ــز التدريب  ــاح وزيارته ملرك ــب االفتت ــس الوزراء عق ــذا واطلع رئي ه
ــي  ــاط التدريب ــري النش ــىل س ــاء ع ــزي لإلحص ــاز املرك ــع للجه التاب
ــن سري  ــني إىل  رشح ع ــن املدرب ــع م ــم األول واستم ــني يف يومه للمتدرب
ــارف النظرية والفنية والتطبيقية التي سيتم  هذه العملية ونوعية املع

تزويد املتدربني بها عىل مدى أربعة أيام.
ــس ومعه  ــه للجهاز أم ــاء زيارت ــوزراء أثن ــس ال ــع رئي ــك اطل إىل ذل
ــان ووزير التخطيط  ــن والدفاع اللواء جالل الرويش نائبه لشؤون األم
ــة إعداد مختلف  ــور عبدالعزيز الكميم عىل آلي ــاون الدويل الدكت والتع

ــاء الوطن  ــان وتوزيعهم يف أنح ــة الخاصة بالسك ــط اإلحصائي الخرائ
وتلك الخاصة باملنشآت العامة والخاصة واملساكن والخدمات.

ــىل استمارة البحث الخاصة بمسح  ــا تم االطالع خالل الزيارة ع كم
ــات البيانات  ــة يف إدخال ومعالج ــة املتبع ــداء الواجب واآللي أرس شه

واملعلومات الخاصة بالشهداء وأرسهم.

رئيس الوزراء : الدولة لن تتوانى عن واجباتها تجاه أسر الشهداءرئيس الوزراء : الدولة لن تتوانى عن واجباتها تجاه أسر الشهداء

ــة مهام قتالية ــتعدون لتنفيذ أي ــى درجات الجاهزية ومس ــوات الجوية : نحن على أعل ــد الق ــة مهام قتاليةقائ ــتعدون لتنفيذ أي ــى درجات الجاهزية ومس ــوات الجوية : نحن على أعل ــد الق قائ
ـــا كــثــيــرة ـــن ـــارات ـــي ــــادم ســيــكــون مـــزعـــجـــًا وخ ــــق ـــم الـــجـــيـــش: ال ـــاس ـــا كــثــيــرةالــمــتــحــدث ب ـــن ـــارات ـــي ــــادم ســيــكــون مـــزعـــجـــًا وخ ــــق ـــم الـــجـــيـــش: ال ـــاس الــمــتــحــدث ب
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ــد الهاشمي  ــارة محمد أحم ــة والتج ــل وزارة الصناع ــن وكي أعل
ــن ٢٠٠ ألف اسطوانة  ــالل األيام القادمة توزيع أكرث م أنه سيتم خ
ــي الذي تقوم به  ــك يف إطار العمل اليوم ــة العاصمة جاء ذل يف أمان
ــات  ــات والهيئ ــوزارات واملؤسس ــة ال ــة يف متابع ــة االقتصادي اللجن

االقتصادية.
ــة والتجارة: إنه  ــال وكيل وزارة الصناع ــح لـ“الثورة“ ق ويف ترصي
ــم تعزيز السلطة املحلية بعدة جهات من اللجنة االقتصادية. سيت

ــب األمني. لتكون  ــب االجتماعي .والجان ــة القانونية.والجان والهيئ
عونا وضمانا لوصول اسطوانات الغاز إىل كل بيت يف األمانة حسب 

املستطاع.
ــة لتغطية  ــات مركزي ــص ٣ محط ــم  تخصي ــه سيت ــرياً إىل أن مش
ــة لتغطية  ــن ٢٠ طرمب ــص أكرث م ــا ستخص ــم فيم ــاج املطاع احتي
ــب تخفيض تكلفة اإليجار  ــاج السيارات والباصات وعليه يج احتي

اىل ٥٠ رياال يف الفرز.
ــان امليدانية إللزام عقال  ــا الهاشمي السلطة املحلية واللج ودع
الحارات بنرش وعرض قائمة املستفيدين يوميا بشكل شفاف ودقيق 

ــه للمساءلة  ــرض مرتكب ــر سيع ــارات وان اي تزوي ــد الح يف مساج
القانونية والتي ينص فيها القانون عىل الحبس لسنوات.

ــات الرادعة  ــراءات والعقوب ــاء التخاذ اإلج ــا النيابة والقض ودع
ــون أبناء أمانة  ــرياً إىل رضورة يك ــث بقوت املواطن، مش ــل من يعب لك
ــى يتمكنوا من  ــدان حت ــني يف املي ــا للعامل ــاء  وأعوان ــة رقب العاصم

خدمتهم وإنهاء أزمة الغاز فيها.
ــارة بالشكر والتقدير  ــدم الوكيل األول لوزارة الصناعة والتج وتق
ــن السلطة املحلية الساهرين عىل خدمة  لكل الرشفاء والوطنيني م

املجتمع. 

الصناعة.. وصولالصناعة.. وصول٢٠٠٢٠٠ الف اسطوانة غاز وتخصيص محطات مركزية للمطاعم وأخرى للسيارات الف اسطوانة غاز وتخصيص محطات مركزية للمطاعم وأخرى للسيارات وزير الخارجية يعزي نظيره الجزائري في حادث تحطم الطائرةوزير الخارجية يعزي نظيره الجزائري في حادث تحطم الطائرة
صنعاء / سبأ

ــة بالجمهورية الجزائرية  ــر الشؤون الخارجي ــام رشف، برقية عزاء إىل وزي ــث وزير الخارجية هش بع
الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالقادر مساهل يف حادث تحطم طائرة نقل عسكرية الجزائرية أمس 

عقب إقالعها من مطار بوفاريك، وأسفر عن مقتل عرشات الركاب.
وعرب وزير الخارجية يف الربقية عن تعازي الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً، لحكومة وشعب الجزائر 
وألرس الضحايا.. سائال املوىل عز وجل أن يتغمدهم بأوسع رحمته وُيلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان، 

وأن يمن عىل الجرحى بالشفاء العاجل.
وأعرب الوزير رشف عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجزائر يف هذا املصاب األليم.

رئيس الوزراء يعزي نظيره الجزائري رئيس الوزراء يعزي نظيره الجزائري 
في ضحايا طائرة النقل العسكرية   في ضحايا طائرة النقل العسكرية   

صنعاء / سبأ
ــز  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــث رئي بع
ــريه  ــاة إىل نظ ــزاء ومواس ــة ع ــور، برقي ــن حبت ــح ب صال
ــوط طائرة  ــى ، يف ضحايا سق ــد أويحي ــري أحم الجزائ
ــا أمس األربعاء من مطار  النقل العسكرية عقب إقالعه

بوفاريك.
ــه الحارة  ــه وتعازي ــوزراء ، عن حزن ــس ال ــرب رئي وأع
ــي ، للوزير  ــن الحكومة والشعب اليمن ــه ونيابة ع باسم
ــذا  ــوا يف ه ــن قض ــداء الذي ــري وأرس الشه األول الجزائ
ــذه الفاجعة  ــب الجزائر الشقيق به ــادث وكافة شع الح

املؤملة ..
ــوىل سبحانه وتعاىل أن يتغمد الضحايا  وابتهل إىل امل
ــرة وأن يسكنهم فسيح  ــة واملغف ــع الرحم ــاً  بواس جميع
ــراد الشعب  ــع أف ــم وجمي ــم وذويه ــم أهله ــه ويله جنات
الجزائري الشقيق الصرب والسلوان ، وأن يحفظ الجزائر 

وأهله من كل رش ومكروه .
" إنا لله وإنا اليه راجعون ".


