
صنعاء / سبأ
ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس التقى األخ مهدي املش
ــار بحضور  ــة ملحافظة ذم ــس الكتلة الربملاني ــىل أم األع

محافظ املحافظة محمد حسني املقديش.
ــعادته بلقاء  ــاط عن س ــرب الرئيس املش ــاء ع ويف اللق
ــار لالطالع عىل  ــة ذم ــادة محافظ ــة وقي ــة الربملاني الكتل
ــا الذين يترشف الجميع  أوضاع املحافظة وهموم أبنائه

بخدمتهم.
ــدور  ــىل، بال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي وأش
ــا أبناء ذمار يف معركة  ــرشف والتضحيات التي يقدمه امل
ــد الغزاة  ــتقالله ض ــيادته واس ــن وس ــن الوط ــاع ع الدف

واملحتلني .
ــد ويمثل مصدر  ــدور ال يخفى عىل أح ــال " هذا ال وق
ــاء الذي  ــد والعط ــار والجه ــاء ذم ــر ألبن ــا وفخ ــزة لن ع
ــادي وتفانيهم يف الدفاع  ــىل دورهم الري يقدمونه يدل ع
ــف مرشف  ــذا موق ــتقالله وه ــه واس ــن وحريت ــن اليم ع

يحسب لهم".
ــؤولية علينا جميعا كبرية خصوصا يف  وأضاف" املس
هذه املرحلة حتى تحقيق النرص الكبري لليمن وعلينا أن 
ــرب حتى نكون جميعا  ــل بجد وباهتمام وبمثابرة أك نعم

مساهمني يف رشف الدفاع عن بلدنا ورشكاء يف النرص".
ــعب واملجتمع وأكرث  ــع " أنتم كنواب تمثلون الش وتاب
ــاكلهم لذا  ــكاكا بالناس واطالعا عىل همومهم ومش احت
ــتها ومعالجتها وكذا خدمة  ــؤوليتكم أكرب يف مالمس مس
ــتطاع ونحن  ــدر املس ــم بق ــة قضاياه ــني ومتابع املواطن

سنكون السند والعون لكم يف ما تحتاجونه".
ولفت الرئيس املشاط إىل أن النواب هم خري من يعرف 
ــال" لكننا لن نتوانى  ــي تمر بها البالد .. وق الظروف الت
ــم املمكن من  ــبيل تقدي ــا يف س ــىص جهودن ــنبذل أق وس

ــها  ــاء املحافظات اليمنية وعىل رأس ــات لكل أبن الخدم
محافظة ذمار".

ــق  ــل عىل تجهيز وحدة ش ــم حاليا العم ــني أنه يت وب
ــكلة الطرق باملحافظة  ــة طرق متكاملة لحل مش وصيان

بشكل جذري.
ــيتم  ــيايس األعىل أنه س ــح رئيس املجلس الس وأوض
ــات  احتياج ــم  بتقيي ــل  للعم ــة  الصح وزارة  ــه  توجي
املحافظة يف املجال الصحي بشكل عام وتوفري املحاليل 
ــوي وأيضا توجيه  ــيل الكل ــة ملراكز الغس ــة الالزم الطبي

ــري ما يمكن  ــاه والبيئة لتوف ــة والري واملي ــي الزراع وزارت
توفريه يف مجال الزراعة ومشاريع مياه الريف.

ــيتحقق لبلدنا ما  ــرص س ــق الن ــا يتحق ــال" عندم وق
ــة أو غريها  ــال التنمي ــواء يف مج ــعبنا س ــح إليه ش يطم
ــن نحتاج أن نمد أيدينا إىل أحد فبلدنا غنية برثواتها  ول
وغنية بشبابها وكوادرها وسنبنيها بالشكل الالئق الذي 
يستحقه شعبنا ويحقق آماله وطموحاته نحن بحاجة 
ــوء رشهم وبعدها بعون  فقط إىل أن يكف عنا جريان الس
ــؤولياتهم وبحسن  الله وبصمود الجميع وتحملهم ملس

النوايا سنحقق ما نصبو إليه" .
ــس النواب  ــاء مجل ــار وأعض ــظ ذم ــرب محاف ــا ع فيم
باملحافظة عن سعادتهم بهذا اللقاء مع الرئيس املشاط.

ــواب محافظة ذمار  ــلطة محلية ون ــوا" نحن كس وقال
ــعب  ــكركم عىل جهودكم التي تبذلونها لخدمة الش نش
ــروف كما نعرب اعتزازنا بالكلمة  اليمني يف مثل هذه الظ
ــواب والتي  ــس الن ــة مجل ــمعناها خالل جلس ــي س الت
ــذل قصارى  ــل وب ــىل العم ــريا ع ــا كث ــجعتنا وحفزتن ش
ــلطة املحلية ملا  ــا جنبا إىل جنب معكم ومع الس جهودن

فيه مصلحة بلدنا وشعبنا".
وأشاروا إىل أن الجميع يدرك أهمية الوقوف إىل جانب 
ــية وتنفيذ التوجيهات يف  قيادة الثورة والقيادة السياس
ــيد لها يف  ــات والتحش ــا يف رفد الجبه ــدان خصوص املي
ــادي أو املعنوي  ــواء بالدعم امل ــات س ــف االتجاه مختل
ــن أن محافظة  ــتويات.. مؤكدي ــرشي وعىل كل املس والب
ذمار سباقة يف هذا املجال وستبقى يف مقدمة الصفوف.
وأوضحوا أن السلطة املحلية قامت بالنزول امليداني 
ــع يف مكاتب الدولة  ــن مديرية ومنطقة والجمي يف أكرث م
ــة  ــرية لخدم ــوداً كب ــون جه ــة يبذل ــلطات املحلي والس

املواطنني وتقديم املتاح من الخدمات.
ــلطة املحلية  ــوا إىل التحديات التي تواجهها الس ولفت
خصوصا يف بعض املديريات بعد تصعيد العدوان األخري 
يف الساحل الغربي حيث استقبلت املحافظة أكرث من 37 

ألف أرسة نازحة وهذا شكل عبئاً كبرياً عىل املحافظة .
ــواب عىل  ــاء مجلس الن ــار وأعض ــظ ذم ــد محاف وأك
أهمية دعم القيادة السياسية ومساندتها للمحافظة يف 
هذا املجال وتوجيه الجهات املعنية واملنظمات للتحرك 
ــة احتياجات النازحني وأيضا يف مواجهة األوبئة  ملواجه
املنترشة وااللتفات ملرىض الغسيل الكلوي الذين وصلت 
حالة الوفيات بينهم إىل ما يقارب 50 حالة بسبب نقص 

املحاليل الطبية.
ــواب والوجاهات  ــلطة املحلية والن ــا أكدوا أن الس كم
ــم يعملون  ــني وغريه ــني واألكاديمي ــة واملثقف االجتماعي
ــة أو غري  ــاءات حزبي ــدا عن أي انتم ــد بعي ــق واح كفري

حزبية وأصبحت القضية واحدة والحزب هو الوطن.
ــيل بذمار  ــس التالحم القب ــس مجل ــرض اللقاء رئي ح
عباس العمدي ومدير أمن املحافظة العميد عيل صالح 

الحربي.
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ــة  بأمان ــد  والحش ــة  التعبئ ــة  لجن ــرت  أق
ــة وكيل  ــا أمس برئاس ــة يف اجتماعه العاصم
ــقاف،  ــيل الس ــات ع ــاع الخدم ــة لقط األمان
الخطوات التنفيذية ملخرجات اللقاء املوسع 
ــبت املنرصم لرفد جبهة الساحل  املنعقد الس

الغربي.
ــل األمانة  ــذي حرضه وكي ــاع ال ويف االجتم
ــري  القف ــيل  ع ــة  اإلداري ــدات  الوح ــاع  لقط
ــدس  املهن ــة  لألمان ــاعدان  املس ــالن  والوكي
ــن القايض، أكدت  عبدالكريم الحوثي وأحس
اللجنة أهمية تعزيز حملة الحشد والتعبئة 
ــات بالرجال بما يعزز من صمود  لرفد الجبه
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــن  م ــني  املرابط
ــه  ومرتزقت ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــعبية  الش

وإفشال مخططاتهم.
ــل  وكي ــة  برئاس ــة  لجن ــاع  االجتم ــف  وكل
ــالق  ــيق النط للتنس ــري  القف ــيل  ــة ع األمان
ــة العاصمة إىل جبهة  ــة من أمان قافلة غذائي
ــاحل الغربي خالل يوليو الجاري, وكذا  الس
ــىل كافة مديريات  ــع املهام والتكاليف ع توزي

األمانة العرش.
ــة  ــي حمل ــة رضورة تبن ــدت اللجن ــا أك كم
ــض  ــني ودح ــردع املرجف ــة ل ــة توعوي إعالمي
ــارات  ــن انتص ــل م ــة الني ــاعات الهادف اإلش
ــتهدف  تس ــعبية,  الش ــان  واللج ــش  الجي
التوعية املجتمعية ودور املجتمع يف مواجهة 

العدوان والتصدي ملخططاته.
ــاء أمانة العاصمة  ــد املجتمعون أن أبن وأك
معنيون كغريهم من أبناء الوطن بالدفاع عن 
ــرب من  اليمن وطرد الغزاة واملحتلني من كل ش
أرضه الطاهرة .. مشددين عىل بذل مزيد من 

الجهود لرفد الجبهات باملال والرجال.
ــة مضاعفة  ــقاف أهمي ــل الس ــد الوكي وأك
ــد والتعبئة ملواجهة العدوان  الجهود والحش
وإفشال مخططاته الهادفة احتالل األرايض 

اليمنية واالستيالء عىل الرثوات واملقدرات.
ــيل  ع ــة  اللجن ــوا  عض ــاع  االجتم ــرض  ح
ــام الرقابة  ــي وأحمد صالح ومدير ع الالحج
ــن الديلمي  ــدس حس ــة املهن ــة باألمان الفني

وعدد من املعنيني .
ــاوري بمديرية  ــاء تش ــش لق ــك ناق إىل ذل

ــعر محافظة إب أمس الجوانب املتصلة  الش
ــخصيات  والش ــة  املحلي ــس  املجال ــدور  ب
ــم واالصطفاف  ــة يف تعزيز التالح االجتماعي

والحفاظ عىل األمن واالستقرار.
ــتعرض اللقاء برئاسة وكيل املحافظة  واس
ــماعيل عبد  ــطى إس ــق الوس ــئون املناط لش
ــال لجان  ــز أعم ــة تعزي ــفيان، آلي ــادر س الق
ــش  ــة للجي ــداد قافل ــة وإع ــد والتعبئ الحش
واللجان الشعبية املرابطني بجبهة الساحل 

الغربي.
ــة  ــر مديري ــور مدي ــاء بحض ــرق اللق وتط
ــعر رضوان النصايف إىل املهام امللقاة عىل  الش
ــائخ  ــخصيات االجتماعية واملش ــق الش عات
وعقال عزل وقرى املديرية يف تعزيز التالحم 
ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  ملواجه ــاف  واالصطف
ــتهدف تمزيق  مخططاته التدمريية التي تس

النسيج االجتماعي.
ويف اللقاء شدد الوكيل سفيان عىل أهمية 
ــخصيات  ــاء املجلس املحيل والش دور أعض
ــر  ــع بمخاط ــة املجتم ــة يف توعي االجتماعي
ــيد  العدوان وتعزيز جوانب التعبئة والتحش
لدعم الجبهات بقوافل العتاد املال والرجال.
وأشار إىل رضورة اضطالع الجميع بدورهم 
ــي  ــم التآخ ــز قي ــدوان وتعزي ــة الع يف مواجه
ــداً رضورة تفعيل  ــل املجتمعي .. مؤك والتكاف

ــة  ــرى املديري ــزل وق ــال ع ــائخ وعق دور مش
ــا يتعرض  ــاجد يف التوعية بم ــاء املس وخطب
له الوطن من عدوان وحصار، يتطلب الدفاع 

عنه ورفد الجبهات.
ــر النفري  ــل بني مط ــت قبائ ــك أعلن إىل ذل
العام، استجابة لنكف قبائل أرحب والجوف 
ــب املخطوفة من قبل مرتزقة  نرصة البنة أرح

العدوان.
ــر يف لقاء قبيل  ــل بني مط ــا أكدت قبائ كم
ــنوية  ــرى الس ــبة الذك ــس بمناس ــد أم حاش
ــاء حنني  ــظ صنع ــور محاف ــة بحض للرصخ
ــو مجلس النواب يحيى  محمد قطينة وعض
ــتجابتها لدعوة السيد عبدامللك  املطري اس
ــي املوجهة لقبائل اليمن برفد جبهات  الحوث

الساحل الغربي بالرجال والعتاد.
ــل بني مطر الجهوزية الكاملة  وأبدت قبائ
لتقديم املزيد من التضحيات ورفد الجبهات 
ــالح والغذاء دفاعا عن الوطن  بالرجال والس
ــن  ــاع ع ــن الدف ــتقراره .. معتربي ــه واس وأمن
ــة  اليمني األرايض  ــة  ــي وكاف الغرب ــاحل  الس

مسئولية الجميع دون استثناء.
ودعت كافة القبائل إىل االستجابة للنكف 
ــيل .. مؤكدة أن اختطاف مرتزقة العدوان  القب
ــود ال يمكن  ــة أرحب يف الجوف عيب أس البن

السكوت عنه بأي حال من األحوال.

ــظ قطينة بمواقف  ــاد املحاف ويف اللقاء أش
ــي مطر يف  ــل بن ــات قبائ ــجاعة وتضحي وش
ــة أبنائه ..  ــه وكرام ــن وعزت ــاع عن الوط الدف
ــك  ــيد عبداملل ــوة الس ــم لدع ــا تلبيته مثمن
ــاع عن األرض  ــرصة العرض والدف الحوثي لن

والحشد لجبهات الساحل الغربي.
ــن الرجال  ــد أكرب عدد م ــد أهمية حش وأك
ــد الجبهات ودحر الغزاة واملحتلني الذين  لرف
ينتهكون األعراض ويحارصون أبناء الشعب 

اليمني ويقتلون النساء واألطفال .
وأثنى عىل جهود قبيلة بني مطر يف الذود 

عن حياض الوطن وأمنه واستقراره .
ــيد  ــف أمني عام حزب الله الس وثمن مواق
حسن نرص الله املرشفة مع مظلومية الشعب 

اليمني.
ــاع  ــاف لقط ــل وزارة األوق ــاد وكي ــا أش فيم
ــس القبائل  ــح الخوالني بتناف ــاد صال اإلرش
ــاع عن الوطن  ــم الجبهات للدف ــة لدع اليمني
ــرشف والتوجه لجبهات  واألرض والعرض وال

العزة والكرامة.
ــرك  والتح ــود  الجه ــة  مضاعف إىل  ــا  ودع
الجاد لقبائل وأحرار اليمن ملواجهة العدوان 
ــتهدف اليمن  ــه التي تس ــال مخططات وإفش

أرضا وإنسانا.
ــة التي  ــلطة املحلي ــدت كلمة الس فيما أك

ــر عبداللطيف  ــا مدير مديرية بني مط ألقاه
ــيخ  ــائخ التي ألقاها الش اللمذي وكلمة املش
ــتجابة  ــام واالس ــري الع ــزي، النف ــد ع مجاه
ــد الجبهات  ــتمرار يف رف للنكف القبيل واالس
ــتجابة لدعوة  باملزيد من الرجال والعتاد اس

السيد عبدامللك الحوثي.
ــاء مواقف قبائل  ــت كلمة اللق ــا ثمن بدوره
ــعودي  ــدوان الس ــر يف مواجهة الع ــي مط بن
ــه تحالف  ــا يرتكب ــرية إىل م ــي .. مش األمريك
ــعب  ــه من جرائم بحق الش ــدوان ومرتزقت الع

اليمني .
ــارف وذيبني  ــاء مديريتي خ ــا أعلن أبن كم
ــري العام والنكف  بمحافظة عمران أمس النف
ــل الجوف  ــف قبائ ــي نك ــة لداع ــيل تلبي القب
ــي يرتكبها تحالف العدوان  للثأر للجرائم الت

ومرتزقته بحق الشعب اليمني.
ــاء  أبن ــد  أك ــس  أم ــا  نظموه ــة  وقف ويف 
ــد ودعم جبهة  ــتمرارهم يف رف ــني اس املديريت
ــاحل الغربي بالرجال والعتاد والقوافل  الس
الغذائية وكذا حشد الطاقات ملواجهة الغزاة 

واملحتلني حتى تطهري أرض الوطن .
ــة  مرتزق ــاف  اختط ــة  جريم ــتنكروا  واس
ــوف والتي  ــرأة يف محافظة الج ــدوان الم الع
ــم واملبادئ  ــن القي ــدى تجردهم م ــس م تعك

واألعراف القبلية.

ــة كافة قبائل  ــادر عن الوقف ــا بيان ص ودع
ــل الجوف  ــة داعي نكف قبائ ــن إىل تلبي اليم
ــن  الوط ــن  ــاع ع الدف ــن  ــه إىل ميادي والتوج
والتنكيل بالغزاة واملرتزقة ، مؤكداً أن جريمة 

اختطاف املرأة لن تمر دون رد .
ــاد البيان بعمليات القوة الصاروخية  وأش
ــش  ــارات الجي ــري وانتص ــو املس ــالح الج وس
واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة .

ــة  بمحافظ ــرع  ب ــة  مديري ــاء   أبن ــرج  وخ
ــني النفري  ــلحة معلن ــة مس ــدة يف وقف الحدي
ــاحل  ــن أعايل جبال برع إىل الحديدة والس م

الغربي خصوصاً 
ــاء برع  ــة أن أبن ــاركون يف الوقف ــد املش وأك
ــن أن  ــة ال يمك ــي كاف ــعب اليمن ــاء الش وأبن
ــن األرايض اليمنية  ــرب واحد م يتنازلوا عن ش
ــاحل  الس يف  ــل  يحص ــا  م وان  ــواحلها  وس
ــي تنفذه  ــي صهيون ــط أمريك ــي مخط الغرب
ــلول واالمارات  ــن آل س ــدات خارجية م أجن
ــن  املرتزقة والعمالء الذين  وأجندة داخلية م

رضوا  بأعراضهم وأراضيهم للمحتل. 
ــم  عهده ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــدد  وج
ــك  عبداملل ــيد  الس ــورة  الث ــد  لقائ ــم  ووالءه
ــوى العدوان  ــي متوعدين ق ــن الحوث بدرالدي
ــاحل الغربي  بإحراقهم يف رمال صحراء الس
ــي محرقة  ــاحل الغرب ــن الس ــوا م وان يجعل

آللياتهم ومدرعاتهم  . 
ــان صادر عن الوقفة  ــاء برع يف بي وأدان أبن
ــي  ــدوان األمريك الع ــف  ــه تحال ب ــوم  يق ــا  م
ــعب اليمني  ــي بحق الش ــعودي اإلمارات الس
من جرائم مروعة وبشعة وحصار امام مرأى 

ومسمع العالم واألمم املتحدة .
ــاركون يف الوقفة األمم املتحدة  وحمل املش
ــي يرتكبها العدوان األمريكي  كل الجرائم الت
السعودي يف اليمن من قتل وتجويع وحصار 
ــني  ــة والقوان ــق الدولي ــف املواثي ــذي يخال ال

اإلنسانية.
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