
0202أخبار وتقارير
التأكيد على أهمية استمرار الصمود والتصدي للعدوان حتى تحقيق النصر المؤزرالتأكيد على أهمية استمرار الصمود والتصدي للعدوان حتى تحقيق النصر المؤزر

ــد يحيى  ــايض أحم ــاء األعىل الق ــس القض ــس مجل ــع رئي رف
ــيد عبدامللك بدر الدين  ــوكل، برقية تهنئة إىل قائد الثورة الس املت

الحوثي، بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــدوام الصحة والعافية،  ــرب القايض املتوكل عن تمنياته له ب وع
ــعبية من انتصارات  مهنئا بما حققه أبطال الجيش واللجان الش

يف جبهة الساحل.
ــان يف مختلف  ــش واللج ــيمة للجي ــن التضحيات الجس وثم
ــدوان  ــة الع ــيادته يف مواجه ــن وس ــن الوط ــاً ع ــات دفاع الجبه
ــعودي اإلماراتي .. سائال الله العيل القدير أن يعيد  األمريكي الس
ــؤزر واألمن  ــعب اليمني النرص امل ــد تحقق للش ــبة وق هذه املناس
ــالم، راجيا منه الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج  والس

لألرسى.
كما هنأ وزير العدل القايض احمد عبدالله عقبات، قائد الثورة 
ــيايس  ــيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، ورئيس املجلس الس الس
األعىل األخ مهدي املشاط وأعضاء املجلس، بعيد الفطر املبارك .
ــة رئيس مجلس  ــبة الديني ــدل بهذه املناس ــأ وزير الع ــا هن كم
ــبي السلطة القضائية، ورؤساء  القضاء وأعضاء املجلس ومنتس
ــال الجيش  ــوزراء وأبط ــورى وال ــاء مجالس النواب والش وأعض
واللجان الشعبية املرابطني يف مواقع الرشف والبطولة وكافة أبناء 

الشعب اليمني.
ــبة وقد تحقق  وعرب عن تمنياته أن يعيد الله تعاىل هذه املناس
للشعب اليمني النرص املؤزر واألمن واالستقرار.. داعيا للشهداء 

بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل والحرية لألرسى.
ــؤون املغرتبني محمد سعيد املشجري القيادة  كما هنأ وزير ش
ــية ممثلة باألخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس  السياس

األعىل وجميع أعضاء املجلس بعيد الفطر املبارك.
ــواب األخ  ــس مجلس الن ــؤون املغرتبني رئي ــر ش ــأ وزي ــا هن كم
ــور عبدالعزيز  ــي ورئيس مجلس الوزراء الدكت ــى عيل الراع يحي

بن حبتور والشعب اليمني بهذه املناسبة الدينية الجليلة .
ــبة  وعرب عن تمنياته للجميع يف أن يعيد الله تعاىل هذه املناس
ــتقرار واالزدهار  ــي األمن واألمان واالس ــعب اليمن وقد تحقق للش
ــىل العدوان  ــل لنا بالنرص ع ــيل القدير أن يعج ــه الع ــائال الل .. س

السعودي األمريكي.
ــد الثورة  ــل أحمد حيدر، قائ ــظ املحويت فيص ــا هنأ محاف كم
ــول عيد الفطر  ــيايس األعىل بحل ــاء املجلس الس ورئيس وأعض

املبارك.
ــبة  ــود هذه املناس ــه أن تع ــن تمنيات ــدر ع ــظ حي ــرب املحاف وع
ــعب اليمني باألمن واالستقرار والنرص والتمكني  الدينية عىل الش
ــا أبطال  ــارات التي يحققه ــاد باالنتص ــداء الوطن، وأش ــىل أع ع
ــعبية يف مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن  الجيش واللجان الش
ــعب  ــظ حيدر بصمود الش ــا نوه املحاف ــتقالله، كم ــه واس وحريت
ــدوان والتحديات التي فرضها عىل مدى أكرث  ــي يف وجه الع اليمن

من ثالثة أعوام.
ــاحل الغربي  ــة الس ــدوان يف جبه ــوى الع ــد ق ــد أن تصعي وأك
ــال الجيش واللجان  ــل بصمود املرابطني من أبط ــتبوء بالفش س

الشعبية ومعهم أبناء الشعب اليمني.
ــلطة املحلية  من جانب آخر، هنأت قيادة محافظة ذمار والس
واملكتب التنفيذي باملحافظة القيادة السياسية والشعب اليمني 

بحلول عيد الفطر املبارك.
ــامية لهذه  ــبأ) إىل املدلوالت الس ــه (س ــارت يف بيان تلقت وأش
ــامح والتالحم  ــتلهام دروس اإليثار والتس ــة الس ــبة الديني املناس
ــم والتكافل االجتماعي خاصة يف ظل ما  وتعزيز التآخي والرتاح

يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وحصار جائر .
وأكدت عىل رضورة تضافر جهود الجميع لتوحيد الكلمة ونبذ 
ــدوان ومخططاته التي  ــة الع ــوف ملواجه ــات ورص الصف الخالف
ــتهدف اليمن أرضا وإنسانا.. الفتة إىل أن مصري كل املؤامرات  تس

هو الفشل بتالحم أبناء الوطن.
ــعبية وما  ــش واللجان الش ــات أبطال الجي ــادت بتضحي وأش
ــدة عىل  ــات .. مؤك ــف الجبه ــارات يف مختل ــن انتص ــه م يحققون
أهمية السري عىل درب الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم 

رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــتمرار الصمود ورفد الجبهات،  وحثت عىل تعزيز التالحم واس
ورعاية أرس الشهداء واالهتمام بالجرحى عرفانا بتضحياتهم يف 
ــبة  ــائلة املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناس مواجهة العدوان .. س
وقد تحقق لليمن كل ما يصبو إليه من رفعة ونرص مؤزر عىل قوى 

العدوان.
كما هنأت أحزاب اللقاء املشرتك قائد الثورة السيد عبد امللك 
ــيايس األعىل األخ مهدي  بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس الس

املشاط والشعب اليمني بعيد الفطر املبارك.
ــبأ) للقيادة  ــرتك يف بيان تلقته (س وباركت أحزاب اللقاء املش
ــتوى الجبهة  ــىل مس ــرية ع ــارات الكب ــي االنتص ــعب اليمن والش
ــتقرار الوضع  ــهر كامل واس ــالل رصف مرتب ش ــة من خ الداخلي

االقتصادي خالل الشهر الفضيل.
ــتوى العسكري من خالل ما  كما باركت االنتصارات عىل املس
ــعبية من ثبات وصمود وانتصار يف  يسطره الجيش واللجان الش
ــتكون  ــاحل الغربي التي توقعت قوى العدوان أنها س جبهة الس

لقمة سائغة.
ــكا وبريطانيا نتائج  ــعودية واإلمارات وأمري وحمل البيان الس
ــتمر  ــانية التي تلحق باملواطنني جراء العدوان املس الكارثة اإلنس

عىل الساحل الغربي.
ــار إىل أن الشعب اليمني واألحزاب السياسية وكل القوى  وأش
ــعبية والقوة  ــش واللجان الش ــن تقف خلف الجي ــة يف اليم الحي

الصاروخية والقوات البحرية يف معركة التحرر والكرامة.
وعربت أحزاب اللقاء املشرتك عن التهاني والتربيكات للجيش 
ــعبية بهذه املناسبة الدينية .. سائلة املوىل عز وجل  واللجان الش
ــن ويف نرص  ــتقر وآم ــبة واليمن موحد ومس ــذه املناس ــود ه أن تع

وتمكني وطرد الغزاة واملحتلني من كل شرب من أرض اليمن.
ــي  ــث العرب ــزب البع ــة لح ــادة الُقطري ــأت القي ــك هن إىل ذل
ــرتاكي، القيادة السياسية ممثلة باألخ مهدي املشاط رئيس  االش
ــال القوات  ــي وأبط ــعب اليمن ــىل والش ــيايس األع ــس الس املجل

املسلحة واللجان الشعبية بمناسبة حلول عيد الفطر.
وعربت القيادة القطرية يف بيان تلقته (سبأ) عن أحر التهاني 

وأطيب التربيكات بهذه املناسبة الدينية.
ــتثنائية جراء العدوان  ــارت إىل أن الوطن يمر بظروف اس وأش
ــوى العدوان  ــع وما تزال ق ــر للعام الراب ــم والحصار الجائ الغاش

تواصل عدوانها عىل الشعب اليمني بهدف تركيعه.

ــود والتصدي للعدوان  ــتمرار الصم وأكد البيان عىل أهمية اس
حتى تحقيق النرص.. سائال املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 

وقد تحقق للشعب اليمني النرص املؤزر عىل املعتدين والغزاة.
ــرة قطبعي  ــاراس وامله ــوت لقمان ب ــأ محافظو حرضم كما هن
ــعد  ــم س ــقطرى هاش عيل وأبني أحمد غالب الرهوي وأرخبيل س
ــية ممثلة باألخ مهدي املشاط رئيس  السقطري القيادة السياس
ــول عيد الفطر  ــىل وأعضاء املجلس بحل ــيايس األع املجلس الس

املبارك.
ــا أبطال الجيش  ــون االنتصارات التي يحققه وبارك املحافظ
ــزة والكرامة دفاعا عن  ــعبية يف مختلف جبهات الع واللجان الش
الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقالله .. مؤكدين أن الوحدة 
ــتقبل  ــن والحامي ألرضه ومس ــتظل صمام أمان اليم ــة س اليمني

أبنائه.
ــلطات املحلية يف حرضموت  ــد عىل وقوف الس وجددوا التأكي
وأبني وسقطرى إىل جانب القيادة السياسية يف جميع الخطوات 
ــة العدوان ودحر الغزاة واملرتزقة وتطهري األرض  املتعلقة بمواجه

اليمنية من دنسهم .
ــقطرى  ــرة وأبني وأرخبيل س ــوت وامله ــا محافظو حرضم ودع
ــن مؤامرات  ــاك ضد اليمن م ــن إىل اإلدراك بأن ما يح ــاء اليم أبن
ــتهدف اليمن أرضا وإنسانا وال تستثني أحداً وهو ما يتطلب  تس
ــني القوى االجتماعية  ــن الجميع تعزيز االصطفاف والتالحم ب م

بمختلف تكويناته ملواجهة ذلك.
ــيد  ــالم قائد الثورة الس ــأ محافظ عدن طارق مصطفى س وهن
ــيايس األعىل  ــي ورئيس املجلس الس ــك بدرالدين الحوث عبداملل

األخ مهدي املشاط بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــكات لهما بهذه  ــالم عن أحر التهاني والتربي وعرب املحافظ س
ــعبية وأبناء  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــة وألبط ــبة الديني املناس

الشعب اليمني.

ــم وااللتفاف حول  ــود والتالح ــة تعزيز الصم ــد عىل أهمي وأك
ــعبية الذين  ــش واللجان الش ــال الجي ــية وأبط ــادة السياس القي
ــائال املوىل  ــة يف مواجهة العدوان.. س ــم البطولي ــطرون املالح يس
ــعبنا اليمني عىل تحالف  القدير أن يجعله عيد خري وانتصار لش

العدوان ومرتزقته وكرس شوكته يف كافة الجبهات.
ــالل عبده الصويف قائد الثورة  ــن جانبه هنأ محافظ حجة ه م

ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعىل بحلول عيد الفطر.
ــبة  وأعرب املحافظ الصويف عن تمنياته يف أن تعود هذه املناس
ــعب اليمني باألمن واالستقرار والنرص  الدينية الجليلة عىل الش

والتمكني عىل أعداء الوطن.
ــم البطولية التي يحققها أبطال الجيش  وبارك الصويف املالح
ــعبية يف مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن وحريته  واللجان الش
ــعب اليمني يف  ــتمرار أبناء حجة والش ــا إىل اس ــتقالله.. الفت واس
ــعودي األمريكي حتى يتحقق له  ــود ملواجهة العدوان الس الصم

النرص املؤزر.
ــيد  ــامي، قائد الثورة الس كما هنأ وزير النقل اللواء زكريا الش
ــيايس األعىل  ــن الحوثي ورئيس املجلس الس ــك بدر الدي عبداملل
األخ مهدي املشاط وأعضاء املجلس بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأكد الوزير الشامي أن هذه املناسبة الدينية تكتسب أهمية يف 
ــعب اليمني الصامد أمام عدوان يرتكب أبشع الجرائم  حياة الش
ــا الجميع إىل  ــت دويل مخز .. داعي ــنوات يف ظل صم ــذ أربع س من
ــة والتكافل والتآزر  ــني والتآخي واملحب ــام بحبل الله املت االعتص
ــيداً للمعاني السامية التي تقتضيها فضائل هذه املناسبة  تجس

الدينية من أعمال الرب واإلحسان ومواساة املساكني .
ــى  الجرح ــة  املقدم ــني ويف  املحتاج ــد  تفق ــت إىل رضورة  ولف
ــات التي  ــعار عظمة التضحي ــم واستش ــهداء وإكرامه وأرس الش
يسطرونها دفاعا عن الوطن وسيادته وكرامته .. سائال الله تعاىل 
ــعب اليمني النرص والعزة  ــبة وقد تحقق للش أن يعيد هذه املناس

عىل قوى العدوان ومرتزقته.
ــام املالحي أمس قائد  ــر هنأ محافظ الجوف س ــن جانب آخ م
ــس املجلس  ــي ورئي ــن الحوث ــك بدرالدي ــيد عبداملل ــورة الس الث
السيايس األعىل األخ مهدي املشاط بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــكات لهما  ــي والتربي ــن أحر التهان ــظ املالحي ع ــرب املحاف وع
بهذه املناسبة الدينية .. مؤكدا أهمية تعزيز الصمود والتالحم يف 

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .
ــعبية الذين  ــا إىل الوقوف إىل جانب الجيش واللجان الش ودع
ــدوان ورفد الجبهات  ــم البطولية يف مواجهة الع ــطرون املالح يس
ــه عيد خري  ــر أن يجعل ــوىل القدي ــائال امل ــاد .. س ــال والعت بالرج
ــوكته يف كافة  ــدوان ومرتزقته وكرس ش ــىل تحالف الع ــار ع وانتص

الجبهات.
إىل ذلك هنأ محافظ مارب أحمد عبدالله مجيديع قائد الثورة 
ــيايس  ــن الحوثي ورئيس املجلس الس ــيد عبدامللك بدرالدي الس

األعىل األخ مهدي املشاط بعيد الفطر.
ــكات لهما  ــر التهاني والتربي ــع عن أح ــرب املحافظ مجيدي وع
بهذه املناسبة الدينية الجليلة .. سائال الله العيل القدير أن يعيد 
ــا يصبو إليه من  ــعب اليمني كل م ــبة وقد تحقق للش هذه املناس

نرص وتمكني وأمن واستقرار.
ــعب اليمني من عدوان سعودي  ــار إىل ما يتعرض له الش وأش

أمريكي، ما يتطلب تعزيز التالحم والصمود الشعبي يف مواجهته 
ــال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه  من خالل رفد الجبهات بالرج

واستقراره وسيادته واستقالله.
ــيد  كما هنأ محافظ لحج أحمد حمود جريب قائد الثورة الس
عبدامللك بدر الدين الحوثي واألخ مهدي املشاط رئيس املجلس 

السيايس األعىل بمناسبة عيد الفطر املبارك .
ــة التهنئة  ــية يف برقي ــادة السياس ــج للقي ــظ لح ــارك محاف وب
ــش واللجان  ــال الجي ــا ويحققها أبط ــي حققه ــارات الت االنتص
ــة يف  ــاء خاص ــة واإلب ــزة والبطول ــات الع ــة جبه ــعبية يف كاف الش

الساحل الغربي.
ــتمرار  ــي يف ظل اس ــة تأت ــبة الديني ــذه املناس ــار إىل أن ه وأش
ــائال الله العيل  ــع عىل التوايل .. س ــار للعام الراب ــدوان والحص الع
القدير أن يعيد هذه املناسبة عىل الشعب اليمني وقد تحقق وعد 
ــررت األرايض من أقىص اليمن إىل  ــه للمؤمنني بالنرص، وقد تح الل

أقصاه من دنس املحتلني والغزاة.
ــورة ورئيس  ــوالء لقائد الث ــد وال ــظ جريب العه ــدد املحاف وج
ــيايس األعىل وكافة أبناء الشعب اليمني والشهداء  املجلس الس
ــف امليادين  ــوالت يف مختل ــع البط ــطروا بدمائهم أنص ــن س الذي
ــذا الوطن  ــموخ ه ــل عزة ورفعة وش ــم من أج ــوا بأرواحه ، وضح
ــوع اليمن والتصدي لقوى  ــل عىل دحر املحتلني من كل رب بالعم

الغزو واالحتالل يف كافة جبهات محافظة لحج.
ــري عىل النهج الجهادي والوطني إىل جانب  وأكد مواصلة الس
ــدد من مناطق  ــعبية املرابطني يف ع ــش واللجان الش ــال الجي رج

محافظة لحج حتى النرص أو الشهادة.
كما جدد محافظ لحج الدعوة لكافة أبناء الجنوب إىل الوقوف 
ضد املحتلني وأخذ العربة بما حدث ويحدث من انتهاكات ترتكب 
ــجون الرسية اإلماراتية  ــاء املحافظات الجنوبية يف الس بحق أبن
ــني أمتهم يف عدن  ــم يف وطنهم وب ــئت لقمعهم وتركيعه ــي أنش الت

واملكال واملخا وسقطرى.
ــات الجنوبية بمعركة  ــاء املحافظ ــت إىل أن ما يحدث ألبن ولف
ــي لتصفية  ــالل اإلمارات ــرة يديرها االحت ــي مؤام ــاحل الغرب الس
ــتنزافهم  الس ــت  فتح ــارك  مع يف  ــابة  الش ــة  الجنوبي ــات  الطاق
ــوب إىل تقييم  ــا ندعو اليوم عقالء الجن ــم .. وقال " إنن وتصفيته
ــل اإلمارات يف  ــم يف محارق املوت من قب ــن يتم الزج به ــاركة م مش
ــاحل الغربي، ومن لم يقتل يف املواجهات يتم تصفيته  جبهة الس
ــطة جماعات  ــه بواس ــم تصفيت ــدوان أو يت ــريان الع ــل ط ــن قب م

االغتياالت اإلرهابية التابعة ألبوظبي بعدن".
وأضاف " لعل مداهمة عدد من منازل قيادات قاتلت يف جبهة 
ــيات  ــرت لخري دليل، حيث تقوم املليش ــاحل الغربي وجرج الس
ــي بمداهمة منازل بعض جرحى  التابعة لدولة االحتالل اإلمارات
ــاحل الغربي ويتم إخفاؤهم قرسياً  الجنوب الذين أصيبوا يف الس

من قبل الجماعات اإلرهابية التابعة لإلمارات يف عدن املكال ".
كما دعا محافظ لحج كافة أبناء املحافظات الجنوبية وأحرار 
ــود يف وجه املحتلني والغزاة والوقوف إىل  محافظة لحج إىل الصم
ــعبية يف مختلف  جانب املرابطني من رجال الجيش واللجان الش

الجبهات .
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ذمار /سبأ
ــار يف اجتماعها أمس  ــة ذم ــة بمحافظ ــت اللجنة األمني ناقش
ــز األمن  ــديش جهود تعزي ــني املق ــد حس ــظ محم ــة املحاف برئاس

واالستقرار والخطة األمنية خالل إجازة العيد.
وخالل االجتماع الذي حرضه رئيس لجنة التخطيط والتنمية 
ــر أمن املحافظة  ــد الحيجنة ومدي ــة باملجلس املحيل أحم واملالي
ــىل أهمية تعزيز  ــظ املقديش ع ــيل الحربي، أكد املحاف ــد ع العمي
ــن  ــاس باألم ــه املس ــه نفس ــول ل ــن تس ــي وردع كل م األداء األمن

واالستقرار.
ــد وتعزيز التكامل  ــار إىل أهمية العمل بروح الفريق الواح وأش
بني مختلف األجهزة والوحدات األمنية وبما يعزز اليقظة األمنية 

وضبط الجريمة.
ــهر رمضان  ــتوى تنفيذ الخطط األمنية خالل ش ــاد بمس وأش
ــط األمنية خالل إجازة عيد  ــارك، مؤكدا أهمية التنفيذ للخط املب

الفطر.
وكان مدير أمن املحافظة ونائب مدير األمن العميد عبد املجيد 
ــة مضاعفة الجهود لتعزيز األداء األمني  القويس، أكدا عىل أهمي

ورفع مستوى التنسيق بني مختلف الوحدات.

صنعاء/ سبأ
ــؤون االجتماعية والعمل بأمانة العاصمة أمس هدايا  وزع مكتب الش
ــة واأليتام باألمانة  ــز ودور الرعاية االجتماعي ــوى عيدية عىل مراك وحل

بدعم الرشكة اليمنية للصناعة والتجارة ورشكة الكبوس للتجارة.
ــة باألمانة  ــئون االجتماعي ــر مكتب الش ــع أوضح مدي ــالل التوزي وخ
ــل وطفلة يف 12  ــتهدفت ألف طف ــب الفاتش أن عملية التوزيع اس مجي
ــة إىل جانب تقديم حلوى  ــزا ودار رعاية يف مختلف مديريات األمان مرك

عيدية لهم.
ــتمرار دعم القطاع الخاص ألنشطة وبرامج مكتب الشؤون  وثمن اس
ــة  ــانية والخريي ــة واإلنس ــب اإلغاثي ــة يف الجوان ــة املختلف االجتماعي
ــة املتعلقة بدعم وتوفري االحتياجات الرضورية ملراكز دور الرعاية  خاص

االجتماعية .
ــاص ورجال املال  ــز دور القطاع الخ ــش إىل أهمية تعزي ــار الفات وأش
ــاعدات  ــم الدعم واملس ــع املدني، يف تقدي ــات املجتم ــن ومنظم والخريي
ــة يف مديريات  ــرضرة والنازح ــة واملت ــات واألرس املحتاج ــة للفئ املتنوع

األمانة لتخفيف معاناتها.

محافظ ذمار يشدد على مضاعفة محافظ ذمار يشدد على مضاعفة 
الجهود لتعزيز األمن واالستقرارالجهود لتعزيز األمن واالستقرار

توزيع هدايا عيدية لأليتام توزيع هدايا عيدية لأليتام 
بمراكز ودور الرعايةبمراكز ودور الرعاية
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خطبتا العيد

ــان قلت فيه  ــهر رمض ــة زياد إىل أن ش ــار العالم وأش
ــاب الله  ــرث التالون لكت ــوب وك ــعت القل ــوب وخش الذن
يف  ــارات  االنتص ــت  وتوال ــوات  الصل ــىل  ع ــوا  وحافظ
ــتقم  ــتمر ذلك، فلنس ــال " يجب أن يس ــات .. وق الجبه
ــراءة القرآن  ــم وق ــهر الكري ــه يف الش ــا علي ــا كن ــىل م ع
والتكافل والرتاحم والتنارص والوقوف والصمود يف وجه 

الظاملني ".
ــملهم  ــق اليمنيني لجمع ش ــه وف ــال " الل ــىض قائ وم
ــم بالحق،  ــروا دولتهم وبلده ــق وأن يدي ــىل كلمة الح ع
ــنا من الجهات  ــه در املخلصني يف هذا البلد، فقد ملس لل
ــة  املقدم ويف  ــات  للخدم ــرا  وتوف ــا  اهتمام ــة  الحكومي
ــتمروا يف إخالصهم  ــاء الله أن الناس سيس الغاز إن ش
ــي العليا وحتى  ــون كلمة الله ه ــتقامتهم حتى تك واس

نتغلب عىل أعداء الله" .
ــني فتكافلوا  ــمل املؤمن ــع الله ش ــا جم وأردف " أيض
ــت املنظمات األجنبية حينما  وتراحموا وهنالك فوجئ
ــون  ويرتاحم ــون  ويتكافل ــون  يتعاون ــني  اليمني رأت 
وينرصون بعضهم باملال حتى غطت السالل الغذائية 

والنفقات الداخلية كافة املحتاجني بفضل الله".
ــن الله أن  ــه بفضل م ــدي زياد أن ــني العالمة حم وب
ــم  ــاس إذا ل ــال" الن ــارصوا .. وق ــاس ويتن ــاون الن يتع

ــل الله نفقاتهم يف  ــارصوا يف الرضاء ال يمكن أن يقب يتن
ــام عىل األيام  ــم يرتاحموا عىل حب الطع ــرساء وإذا ل ال
ــة التي هي عقبة  ــن أن يقتحموا العقب ــغبة ال يمك املس
ــن عذاب  ــم وتنجيهم م ــار جهن ــن ن ــم م ــؤود تنجيه ك

الدنيا".
ــمل اليمنيني  ــه بفضل الله تعاىل جمع ش وأوضح أن
فواجهوا العدوان بكل صمود وإيمان وإخالص .. مبينا 
أن األعداء لم يتمالكوا أنفسهم حينما رأوا االنتصارات 
ــدوان وراح العدو يرتبص باليمن رشا  فانهارت قوى الع
ــا مؤخرا، لكن هناك إرصاراً من قبل  وينظم خطة أعده

اليمنيني عىل صدهم وإلحاق الخسائر الفادحة بهم.
ــوا منذ بداية  ــدوان ومرتزقته حاول ــار إىل أن الع وأش
ــل من اليمنيني،  ــعب اليمني والني العدوان تجويع الش
ــون انتصارات كبرية  ــتطيعوا وانترص املؤمن ــن لم يس لك
ــال " لكن بصمود  ــه هزائم نكراء .. وق ــوا أعداء الل وهزم
ــبحانه وتعاىل أيد  الجميع وتراحمهم وتكافلهم، الله س
ــهر الكريم لتحقيق انتصارات يف مختلف  الناس يف الش

الجبهات فدمر أعداء الله تدمريا ".
ــواحل الغربية  ــا ذهبوا إىل الس ــاف " أما حينم وأَض
عرب التكنولوجيا واألسلحة الحديثة ويفعلون فعلتهم 
ــذه األمة  ــد قالها قائد ه ــة فق ــة األرض املحروق بسياس
ــري  ــا كمص ــيكون مصريه ــة س ــون جبه ــا يفتح حينم
ــون لهم  ــه يفتح ــداء الل ــابقة، أي أن أع ــات الس الجبه

ــريبكون هذا  ــتنقعا جديدا أما انهم يظنوا بأنهم س مس
البلد العظيم فهذا البلد لم يرتبك ألنه يتوىل الله".

ــن أن يرضبوا  ــاس ال يمك ــاد أن الن ــة زي ــد العالم وأك
ــان والثبات  ــم بقوة اإليم ــم يقاتلون عدوه ــيا ألنه نفس
ــاحة  ــة النريان وال بمس ــالص ال بكثاف ــود واإلخ والصم
الجغرافيا وال بأي يشء مما يعتمد عليه األعداء وإنما 

يقاتلون بإيمان.
ــدة وميناءها يمثل الرشيان الحيوي  وذكر أن الحدي
للشعب اليمني .. وقال" إذا كانوا سيستخدمون سالح 
ــوا أن التجويع ال يقترص  ــد فليعلم ــع لهذا البل التجوي
ــي إذا جاع  ــعب اليمن ــىل اليمنيني فقط، فالش رضره ع
ــارة من قائده وساسته والبد أن يقتحم  ال ينتظر إال إش
ــيل عارم ال  ــت املاليني كس ــاورة وإذا تحرك ــدول املج ال

تستطيع السعودية أن تردهم".
وتساءل " إذا كانوا يفكرون أن التجويع سالح فتاك 
فليعلموا أن ردة الفعل ستكون عليهم " .. مؤكدا أهمية 
ــاحل  رفد الجبهات باملال والرجال وإعطاء جبهة الس
حجمها فهي مساحة كبرية وممتدة وكذا إعطاء جبهة 

الحدود حاجتها واالهتمام الكامل بكافة الجبهات.
ــتمرار يف محاربة املفسدين  ــدد عىل أهمية االس وش
ــة  يف الداخل لتعزيز اإليرادات وااللتفاف حول الساس
ــذا البلد ..  ــاء وما أكرثهم يف ه ــني والقادة الرشف املخلص
ــهرون  ــابقون الليل والنهار ويس ــال" هنالك من يس وق

ــهم ولم يتحركوا  لخدمة هذا البلد لم ينزووا حول أنفس
ــي، ومن  ــون أمتهم تبتن ــن يبن ــهم إن م ــن أجل أنفس م

يبنون أنفسهم يدمرون أنفسهم وأمتهم".
كما أكد أهمية التكافل والرتاحم والتآخي واإلخالص 
ــارات والتأييد  ــن االنكس ــن واالعتبار بما مىض م للوط
ــتمرار، متوكلني عىل الله، واثقني بالله، مستمدين  لالس

العون من الله.
ــارة املرابطني يف  ــة زي ــاد إىل أهمي ــة زي ــت العالم ولف
ــهداء والجرحى وقبور  ــارة األرحام والش الجبهات وزي
ــتمرار يف  الوالدين ورفد الجبهات باملال والرجال واالس
ــتمرار يف  ــوى الله يف الرس والعلن واالس ــتقامة وتق االس

األخوة والصمود وجمع الشمل وتوحيد الكلمة.
استشهاد تسعة مواطنني

ــل  ــتهدف بقناب ــدوان اس ــدر إىل أن الع ــت املص ولف
عنقودية منطقة خضوان بمديرية كتاف.

ــدوان غارتني  ــن طريان الع ويف محافظة الحديدة ش
عىل منطقة الفازة، كما استهدف بسبع غارات مديرية 

الدريهمي وبغارتني عىل منطقة كيلو 16.
ــىل مديرية نهم،  ــارة ع ــريان املعادي غ ــن الط كما ش
ــة بـاملتون يف محافظة  ــارات عىل منطقة مزوي وثالث غ

الجوف.

الحديدة /سبأ
ــن أحمد  ــو الحديدة حس أدى محافظ
ــران  ــويف وعم ــالل الص ــة ه ــج وحج الهي
الدكتور فيصل جعمان واملحويت فيصل 
ــاري  ــارس الحب ــة ف ــدر وريم ــد حي أحم
ووكالء محافظة الحديدة وعدد من أمناء 
ــات  املحافظ ووكالء  ــة  املحلي ــس  املجال
والقيادات العسكرية واألمنية، صالة عيد 
ــني بمدينة  ــس مع جموع املصل الفطر أم

الحديدة.
ــة  فضيل ــاول  تن ــد  العي ــي  خطبت ويف 
ــرم إمام  ــة عبدالرحمن مك ــيخ العالم الش
ــري بالحديدة عددا  وخطيب الجامع الكب
ــن االحتفال  ــدروس م ــع وال ــن املواضي م
أدى  ــد  وق ــي  تأت ــي  الت ــبة  املناس ــذه  به
ــالم وهو  ــن أركان اإلس ــاً م ــلمون ركن املس

صيام شهر رمضان.
ــاىل  ــبحانه وتع ــه س الل أن  ــار إىل  وأش
ــي  ــة الت ــذه الفريض ــن به ــرم املؤم ــد أك ق
ــة واالطمئنان  ــعر معها املؤمن بالراح يش
ــه عز وجل  ــد أن هيأ له الل ــعادة بع والس

األجواء املناسبة ألداء فريضة الصيام.
ــه عز وجل  ــرم أن الل ــة مك ــني العالم وب
ــلم وهي  ــر عىل كل مس ــب زكاة الفط أوج

ــاعدة يقوم بها  تطهري للنفس وتعترب مس
املسلم ألخيه الفقري حتى يدخل الرسور 
ــع يف  ــون الجمي ــرية ويك ــىل األرس الفق ع

مرتبة واحدة من البهجة والرسور.

ــه بالدنا من  ــرض ل ــتعرض ما تتع واس
ــدى أربعة  ــىل م ــم حاول ع ــدوان غاش ع
ــي وهو ما لم  ــعب اليمن أعوام إلذالل الش
يتمكن من تحقيقه وباءت كل محاوالتهم 

بالفشل.
ــش  ــال الجي ــرم إىل أن أبط ــار مك وأش
ــيظلون  وس ــوا  كان ــعبية  الش ــان  واللج
ــي يقوم بها  ــكل املحاوالت الت ــاد ل باملرص

العدوان وسيتمكنون من إفشال محاوالت 
العدوان وتحويلها إىل نقاط نجاح.

ــدة  الحدي ــة  محافظ أن  ــرم  مح ــد  وأك
ــف أبناء  ــدو بعد أن تكات ــة عىل الع عصي
ــات وهبوا للدفاع  ــن من كل املحافظ الوط
ــن  م ــي  الغرب ــاحل  الس ــة  وحماي ــا  عنه
املحاوالت التي يقوم بها تحالف العدوان 

للدخول إىل املحافظة.
ــن  الوط ــاء  أبن ــرم  مك ــة  العالم ــا  ودع
ــاء  بالدع ــل  وج ــز  ع ــه  الل إىل  ــه  بالتوج
ــان  ــش واللج ــن الجي ــن م ــال الوط ألبط
الشعبية بالتوفيق والسداد يف جبهاتهم، 
ــفاء  بالش ــن  يم وأن  ــهداء  للش ــاء  والدع

العاجل للجرحى.
ــات  املحافظ ــو  محافظ ــادل  تب ــد  وق
ــبة  ــوع املصلني بمناس ــع جم ــي م التهان
ــم تهاني  ــارك.. ناقلني له ــد الفطر املب عي
ــة  ممثل ــية  السياس ــادة  القي ــكات  وتربي
ــيايس األعىل األخ  ــس الس ــس املجل برئي
ــة ممثلة برئيس  ــاط والحكوم مهدي املش
ــن حبتور  ــور عبدالعزيز ب ــوزراء الدكت ال

بهذه املناسبة الدينية.
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