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ــوة الصاروخية  ــنا الق ــو آخر تدهش يوماً تل
المتطورة  ــازات  ــآت واإلنج بالمفاج ــة  اليمني
ــتية متعددة, يمانية الهوى  لمنظومات باليس
ــاه  ــة تج ــع إيماني ــوة دف ــُق بق ــة تنطل والهوي
ــو ظبي,  ــاض وأب ــي الري ــة ف ــا الحيوي أهدافه
ــاحل النار..  ــي س ــع الغزاة ف ــات قطي وتجمع

ومختلف الجبهات.
ــوة  الق ــت  أزاح ــة  الماضي ــام  األي ــالل  وخ
الصاروخية الستار عن منصات تحت أرضية 
ــس  ــا لي ــتية, بم ــخ الباليس ــالق الصواري إلط
ــال منها مهما  ــدوان أن ين ــدور طيران الع بمق
ــتي  ــه مكثفا، وفي هذا تحد باليس كان تحليقُ
ــالل امتالك  ــوة الصاروخية من خ ــه الق تفرض
ــد الطيران  ــالٍق ذكيٍة تُحيِّ ــائَل إط ــكار وس وابت
ــال يبقى منه إال  ــكرية، ف وتبطل فعاليته العس
ــن عجز فاضح  ــه الهمجي الذي يعبر ع جانُب
ــدا إلى  ــب جبانا حاق ــش فيذه ــع متوح وطب
ــواق,  ــبات االجتماعية, واألس ــف المناس قص

واألحياء السكنية مرة بعد أخرى.
ــوة الصاروخية  ــذا بعد أن أزاحت الق جاء ه
الستار ألول المرة عن منصات إطالق صواريخ 
ــتية تحت أرضية والتي جاءت لتوسيع  باليس
ــض  ولتدح ــات,  العملي ــد  وتصاع ــارات  الخي
ــر منصات الصواريخ  ادعاءات العدوان بتدمي
ــه  إفالس ــس  يعك ــذي  ال ــر  األم ــتية,  الباليس

وتخبطه وفشله.
وفي بيان صادر عن القوة الصاروخية جاء 
فيه  إنه: " في إطار تطوير القدرات الصاروخية 
ــدان نزيح  ــي المي ــتوى فاعليتها ف ــع مس ورف
بعون الله وتوفيقه الستار عن منصات إطالق 
ــا يعنيه  ــت أرضية وم ــتية تح صواريخ باليس

ــوة الصاروخية  ــارات الق ــيع خي ذلك من توس
وعملياتها المستمرة والمتصاعدة .

ــعبنا العظيم أن ما  ــاز نؤكد لش وبهذا اإلنج
ــات الصواريخ  ــر منص ــدو من تدمي ــردده الع ي
ــتية ال يعكس إال إفالساً وتخبطاً أمام  الباليس
ــتمرة ، وعليه إدراك  ــذه اإلنجازات المس كل ه

ــتية بعيدة  ــات الصواريخ الباليس أن كل منص
ــا طائراته، التي ال يجيد بها  جداً من أن تناله
ــاء واألطفال  ــازر وقتل النس ــكاب المج إال ارت

وتدمير مؤسسات الدولة ومصالح الشعب".
 إحدى المفاجآت 

ــرف  ــش العميد الركن ش ــق الجي ــار ناط أش

ــة  ــت األرضي ــات تح ــى أن" المنص ــان إل لقم
ــتار عنها،  التي أزاحت القوة الصاروخية الس
ــدت القوة  ــي وع ــآت الت ــدى المفاج ــي إح ه
ــعبنا اليمني بالقيام بها، وهذا  الصاروخية ش
إنجاز يمثل انطالقاً وتحدياً جديداً لبناء بنية 
ــتهداف،  ــة عصية على االس تحتية صاروخي
ــر في هذا  ــتتبعها خطوات أكبر وأكث ــا س وأنه

المجال."
ــوة الصاروخية  ــش أن الق ــد ناطق الجي وأك
ــهيد الرئيس  ــروع الش ــي تنفيذ مش ماضية ف
ــتياً..  ــاد في جعل هذا العام عاماً باليس الصم
ــة  الصاروخي ــة  التحتي ــة  البني أن  ــاً  موضح
ــوة وكفاءة في  ــهد مراحل تطوير أكثر ق ستش

الفترة المقبلة".
ــكريون أن " ما  ــرى محللون وخبراء عس وي
اظهرته القوة الصاروخية من (منصات تحت 
أرضية) يعد ابتكارا متطورا جدا, ونقلة نوعية 
ــتية اليمنية ليس  ــذه المنظومة الباليس في ه
لها مثيال إال في الجيوش  الضخمة كالجيش 
ــاروا إلى  ــي والجيش الصيني., كما أش الروس
ــكرية بالغة  أن" للمنصات األرضية أهمية عس
ــر  ــدو, وكس ــة الع ــه, ومباغت ــي التموي ــدا ف ج
ــي, وصعقه من  ــتطالعه الراداري والفضائ اس

حيث ال يدري.
ويشكل هذا اإلنجاز اليمني كابوسا بالنسبة 
الستراتيجية قوى العدوان, وخنقا لهيمنتها, 
ــيا  وبالذات أمريكا التي تعتمد اعتمادا أساس
في بناء جيشها على (الشركات االقتصادية 

أمني النهمي
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عمران/ سبأ
ــاع بمحافظة عمران  ــش اجتم ناق
ــور  الدكت ــظ  المحاف ــة  برئاس ــس  أم
ــل اللجنة  ــير عم ــل جعمان، س فيص
ــة الميدانية المكلفة من وزارتي  الفني
ــاز  ــة والجه ــة واإلدارة المحلي المالي
ــبة  والمحاس ــة  للرقاب ــزي  المرك
ــات  احتياج ــد  بتحدي ــة  والخاص
السلطة المحلية للنصف الثاني من 

العام الحالي.
ــاع الذي ضم مدير  وتطرق االجتم
عام مكتب المالية بالمحافظة عادل 

ــة محددات اللجنة وبما يضمن  كعيب
إنجاح مهامها وفقا للخطة الميدانية 
ــب متابعة  ــة جوان ــا خاص ومرتكزاته
ــة الموارد وفقا  ــتوى تنمي وتقييم مس

لمصادرها القانونية.
وأكد االجتماع أهمية التركيز على 
ــية  ــات ذات األولوية واألساس الخدم
ــة مجاالت  ــع خاص ــة المجتم لخدم
ــة والتعليم والمياه وغيرها من  الصح
القطاعات الهامة لحياة المواطنين، 
ــاح للنفقات  ــد المت ــب الح ــى جان إل
ــة  المحلي ــلطة  للس ــغيلية  التش

ومؤسساتها وفقا لرؤية وخطة وزارة 
المالية في هذا المجال.

ــرورة  ض ــى  عل ــد  التأكي ــم  ت ــا  كم
ــرادي وتفعيل  ــاط االي ــيع النش توس
ــق  يحق ــا  وبم ــة  اإليرادي ــة  األوعي
ــي  والخدم ــوي  التنم ــتقرار  االس
ــة  ومواجه ــات  الخدم ــتمرار  واس
ــن  م ــا  وغيره ــة  الطارئ ــاالت  الح
متطلبات السلطة المحلية في إطار 
خدمة المجتمع وتوفير االحتياجات 

األساسية واإلنسانية.

حجة/ سبأ
ــس  ــي أم ــده الصوف ــالل عب ــة ه ــظ حج زار محاف
ــم  ــي زع ــران الت ــة حي ــل، بمديري ــي فاض ــة بن منطق
ــيطرته عليها ليلة  ــي س ــعودي األمريك ــدوان الس الع

أمس األول.
ــزل مديرية  ــظ الصوفي كافة ع ــد المحاف كما تفق
ــة للمديرية التي  ــة الغربي ــا في ذلك الجه حيران بم

روج العدوان أنه سيطر عليها.
ــرا مكتبي الصحة  ــع محافظ حجة ومعه مدي واطل
ــول والتخطيط والتعاون  الدكتور إبراهيم محمد األش
ــرع الهيئة  ــي ومدير ف ــن الملحان ــي عبدالرحم الدول
الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية عالن علي 
فضائل، على أوضاع أبناء المنطقة واحتياجاتهم من 

الخدمات الضرورية .

وثمن أبناء عزل المديرية حرص قيادة المحافظة 
ــن  مؤكدي  .. ــم  واحتياجاته ــم  أوضاعه ــد  تفق ــى  عل
ــبيل عزة  ــي والنفيس في س ــذل الغال ــتعدادهم ب اس

واستقالل الوطن.
ــير العمل في  ــة س ــد محافظ حج ــك تفق ــى ذل إل
ــتوى  ــة حيران ومس ــز مديري ــي بمرك ــز الصح المرك
ــا المركز  ــي يقدمه ــة الت ــة والطبي ــات الصحي الخدم

ومدى تلبيته الحتياجات أبناء المديرية .
ــى إيضاح  ــى المركز إل ــن القائمين عل ــتمع م واس
حول أهم االحتياجات والمتطلبات للمركز بما يمكنه 

من تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها.
ــرورة توفير الخدمات  ــد المحافظ الصوفي ض وأك
ــم الصحية  ــة ومراعاة ظروفه ــة ألبناء المديري الطبي
ــي يتعرض فيها  ــاع الراهنة الت ــة في ظل األوض خاص

ــكان  الوطن لعدوان، ووجه مكتب الصحة العامة والس
ــب اإلمكانات المتوفرة  بتوفير احتياجات المركز حس

.
كما دشن محافظ حجة هالل الصوفي بعزلة بني 
فاضل مديرية حيران ورشة العمل الخاصة بمشروع 
تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني، والتي 
ينظمها فرع الصندوق االجتماعي للتنمية بالتنسيق 

مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .
ــتمر  ــة التي تس ــي الورش ــاركون ف ــش المش ويناق
ــل  ــي فاض ــة بن ــس قري ــون مجل ــام ويمثل ــبعة أي س
ــة لمديرية حيران  ــرى، الخطة التنموي ــس الق ومجال
ــة  ومصفوف ــن  التمكي ــروع  مش ــل  قب ــن  م ــدة  المع

االحتياجات للخطة في مختلف القطاعات.
وأكد المحافظ الصوفي ضرورة اإلسراع في إعداد 

الخطة بما يمكن قيادة المديرية تنفيذها على الواقع 
لخدمة أبناء المديرية.

ــى تلبية  ــة عل ــادة المحافظ ــرص قي ــد ح ــا أك كم
احتياجات أبناء المديرية من مختلف الخدمات بما 
لتخفيف معاناتهم المتفاقمة جراء استمرار العدوان 

وإمعانه في استهداف كل مقومات الحياة.
ــرورة تضافر  ــي على ض ــظ الصوف ــدد المحاف وش
ــات العزة  ــد جبه ــتمرار في رف ــة االس ــود خاص الجه

بالمال والرجال ال سيما جبهات الساحل الغربي .
ــة  ــة العام ــي الصح ــرا مكتب ــة مدي ــر الورش حض
ــي ومدير فرع  ــاون الدول ــط والتع ــكان والتخطي والس
ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش الهيئة الوطنية إلدارة وتنس

ومدير مديرية حيران راجح طفيان.

ريمة / سبأ
بدأت الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ــاعدات الطارئة إلى مراكز  ــة الكوارث ترحيل المس ومواجه
الصرف لألسر النازحة من محافظة الحديدة إلى محافظة 

ريمة .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمحافظة ريمة عبدالجبار 
ــر مراكز  ــة توزيع عب ــم وضع خط ــبأ) أنه ت ــدي لـ(س العم
ــاعدات للنازحين  ــهيل تقديم المس الصرف بما يضمن تس
بالمناطق المتواجدين فيها وتخفيف أعباء التنقل عليهم .
وأشار إلى أن عدد األسر النازحة من محافظة الحديدة 

ــرة موزعة  ــجيلها ألفان و493 أس ــم تس ــى ريمة والتي ت إل
ــيتم  ــة ، مبيناً أنه س ــزل المحافظ ــى جميع مناطق وع عل
ــاعدات الطارئة التي تشمل السالت الغذائية  توزيع المس
ــراف مندوبين من  ــة وبإش ــب الخط ــى مرحلتين بحس عل

السلطات المحلية بالمديريات .
ــانية  ــة ، المنظمات اإلنس ــرع الهيئ ــام ف ــر ع ــا مدي ودع
ــم  لتقدي ــارئ  الط ــل  التدخ ــى  إل ــة  المانح ــات  والجه
ــف  المضي ــع  والمجتم ــن  النازحي ــة  وإغاث ــاعدات  المس
بالمحافظة الذين يعانون من أوضاع صعبة جراء الظروف 

الراهنة .
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