
0202أخبار وتقارير

ــتهداف  ــدوان ومرتزقته اس ــل الع واص
ــاعات  الس ــم خالل  ــني وممتلكاته املواطن
ــىل عدد من  ــارات الجوية ع ــة بالغ املاضي
ــي  الصاروخ ــتهداف  وباالس ــات  املحافظ
ــي  ــة لريتق ــق الحدودي ــي يف املناط واملدفع
ــاب آخرون بينهم  ــهداء ويص عدد من الش

أطفال   .
واستشهد مواطنان أمس بغارة لطريان 
العدوان األمريكي السعودي عىل الطريق 
ــي  ــد والجراح ــي زبي ــني مديريت ــط ب الراب

بمحافظة الحديدة.
ـــ  ــة ل ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة  (س
ــق الرابط  ــني يف الطري ــل مواطن ــيارة تق س
ــد والجراحي ما أدى إىل  بني مديريتي زبي

استشهاد مواطنني اثنني.
ــف  املكث ــق  التحلي أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــول  وص دون  ــول  يح ــدوان  الع ــريان  لط

املسعفني إىل مكان الجريمة.
ــن  ــدر أن طريان العدوان ش ــر املص وذك
ــة الواقعة بني  ــة املطيبي ــىل منطق ــارة ع غ

مديريتي زبيد والتحيتا باملحافظة.
ــارة  بغ ــس،  أم ــل،  طف ــهد  استش ــا  كم
ــعودي عىل  لطريان العدوان األمريكي الس

مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان 
ــة عىل  ــارة جوي ــن غ ــم ش ــدوان الغاش الع
ــة الظاهر الحدودية  منطقة غافرة بمديري
ــهاد طفل وترضر عدد  ــفرت عن استش أس

من منازل ومزارع املواطنني.
واستنكر املصدر هذه الجرائم املنتهكة 
ــري  ــارخ وغ ــكل ص ــان وبش ــوق اإلنس لحق

مسبوق.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــاعات املاضية 12  ــالل الس ــعودي خ الس
ــن مديرية باقم  ــارة عىل أماكن متفرقة م غ

بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان 
ــتهدفت منازل  ــارة اس ــن  12غ العدوان ش
املواطنني ومزارعهم وممتلكاتهم والطرقات 

العامة مخلفا أرضارا مادية كبرية.
ــم  باق ــة  أن مديري ــدر إىل  ــار املص وأش
ــي  وصاروخ ــوي  ج ــف  لقص ــرض  تتع
ومدفعي مستمر .. الفتا إىل طريان العدوان 
ــن صباح  ــعودي كان قد ش ــي الس األمريك
ــرة بمديرية  ــس غارتني عىل منطقة غاف أم

الظاهر وأدت إىل استشهاد طفل.
وكان ثالثة مواطنني قد ارتقوا شهداء و 
اصيب سبعة آخرون جلهم أطفال بغارات 
ــظايا وقذائف املرتزقة  ــدوان وش طريان الع
يف محافظتي الحديدة و لحج خالل الـ 24 

ساعة املاضية .
ــبأ) استشهاد  وأكد مصدر أمني لـ(س
ــث بغارة عىل  ــني وإصابة ثال ــني اثن مواِطَن
ــن يف منطقة الرتيبة بمديرية  مزرعة دواج
ــال من أرسة  ــتة أطف ــد ، فيما أصيب س زبي
ــرى  ــدى ق ــة يف إح ــظايا قذيف ــدة بش واح

مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .
ــارة بالقرب من  ــن طريان العدوان غ وش

ــي بمديرية  ــت الصناع ــع إخوان ثاب مجم
الحايل .

ــع  الوض ــم  تفاق إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــراء  ــدة ج ــة الحدي ــاني يف محافظ اإلنس
ــدوان ، الفتاً إىل  ــكري للع ــد العس التصعي
ــن املرىض والجرحى لم يتمكنوا  أن عدداً م
ــبب  ــز املحافظة بس ــول إىل مرك ــن الوص م

الغارات املكثفة لطريان العدوان.
ــل  حام ــرأة  ام أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــف  بقذائ ــهدت  استش
ــني يف منطقة الحيدين  ــىل منازل املواطن ع

بمحافظة لحج .
ــتهدف قصف  ــة صعدة اس ويف محافظ
ــكان  ــي قرى آهلة بالس ــي ومدفع صاروخ
ــة رازح الحدودية ، وأطلق حرس  يف مديري
ــات عىل  ــعودي نريان رشاش ــدود الس الح

منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية .
ــدوان  الع ــريان  أن ط ــدر  املص ــح  وأوض
ــن يف منطقة  ــىل مزرعة مواط ــن غارة ع ش
ــني عىل  ــم ، وغارت ــة باق ــاح بمديري آل الزم
ــة  ــىل مديري ــا ع ــر ومثلهم ــة الظاه مديري
ــة طخية  ــارات عىل منطق ــالث غ كتاف وث

بمديرية مجز .
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ــة املهندس  ــاه والبيئ ــر املي ــش وزي ناق
ــع محافظ  ــه الوزير أمس م ــل عبدالل نبي
ــع املتصلة  ــويف، املواضي ــة هالل الص حج

بالوضع املائي باملحافظة.
ــر  الحف ــرة  لظاه ــاء  اللق ــرق  وتط
ــا من  ــم عنه ــا ينج ــار وم ــوائي لآلب العش
ــوض املائي  ــر للمياه وللح ــتنزاف جائ اس

بمحافظة حجة.
وتم بهذا الخصوص االتفاق عىل إعداد 
بروتوكول لجنة الحوض املائي بمحافظة 
ــل وزير املياه  ــة والتوقيع عليه من قب حج
ــبوع القادم  ــة ومحافظ حجة األس والبيئ
ــة  ــة الحوض برئاس ــكل لجن ــث تتش بحي
ــة  ــة مؤسس ــة وعضوي ــظ املحافظ محاف
ــة مياه  ــن املحافظة، هيئ ــر أم ــاه، مدي املي

الريف، ومكاتب الزراعة، التخطيط.
ــتعرض اللقاء الجهود التي بذلت  واس
ــي  الصح ــف  الترصي ــة  محط ــاء  إنش يف 
ــزة مؤخرا  ــال املنج ــة واألعم ــة حج ملدين

ــة  ــواض، وكذا عمل دراس ــة األح يف صيان
ذوي  ــة  ملدين ــي  الصح ــرصف  ال ــبكة  لش

الدخل املحدود.
ــف  الترصي ــوع  موض ــاء  اللق ــاول  وتن
الصحي ملديرية الشاهل وأهمية تحديث 
ــبكة الترصيف وكذا  ــاء ش ــة إلنش الدراس
ــات الخاصة  التأكيد عىل تحديث الدراس

ــه  والجميم ــة  املحابش ــاه  مي ــي  بمرشوع
ورفعها للوزارة للبحث عن تمويل .

ــر املياه والبيئة حرص الوزارة  وأكد وزي
ــرصف  وال ــاه  املي ــة  منظوم ــر  تطوي ــىل  ع
ــي  ــا يلب ــة وبم ــة حج ــي بمحافظ الصح
متطلبات واحتياجات املواطنني من املياه 

النقية.

وأكد استعداد الوزارة تشغيل آبار املياه 
ــية باعتبارها  باملحافظة بالطاقة الشمس
ــي تعاملت معها  ــل املتاحة الت ــن البدائ م
الوزارة بايجابية بعد أن كادت أزمة انعدام 
ــغيل أن تتسبب يف توقف ضخ  وقود التش
ــذي تفرضه دول  ــاه نتيجة الحصار ال املي

العدوان.
ــة بالتعاون  ــاد محافظ حج ــدوره أش ب
ــه وزارة  ــذي تبدي ال ــام  ــوس واالهتم امللم
ــة احتياجات املحافظة من  املياه يف تغطي
املشاريع املائية ..مشريا إىل أهمية إدخال 
ــغيل آبار  ــة لتش ــة البديل ــة الطاق منظوم

املياه.
ــة  ــة العام ــس الهيئ ــاء رئي ــرض اللق ح
ــه ومدير عام  ــة هادي قريع ــوارد املائي للم
ــة املحلية للمياه باملحافظة أمني  املؤسس
ــة العامة  ــرع الهيئ ــام ف ــس ومدير ع املغل
ــد  محم ــة  بحج ــف  الري ــاه  مي ــاريع  ملش

عبدالله املهدي.
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طيران العدوان ومدفعية المرتزقة تواصل استهداف طيران العدوان ومدفعية المرتزقة تواصل استهداف 
المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظاتالمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات

ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــرس أبطال الجي ك
ــعاً ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي  زحفاً واس
ــائر  خس ــم  وكبدوه ــز  تع ــة  بمحافظ ــان  حيف يف 

فادحة.
ــكري لـ (سبأ) أن الجيش  وأوضح مصدر عس
ــعا للمرتزقة  ــرسوا زحفا واس ــعبية ك واللجان الش
ــناد للطريان  ــان وبإس ــع وتباب يف حيف ــىل مواق ع

الحربي .
ــكرية ومرصع  وأكد املصدر إعطاب مدرعة عس
وإصابة أكرث من 14 من املرتزقة خالل كرس الزحف 
الذي استمر ست ساعات دون تحقيق أي تقدم.

ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــدر إىل س ــار املص وأش
ــني بجبهة  ــاب آلية يف كم ــة وإعط ــوف املرتزق صف

حيفان.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــة  مرتزق ــد  تكب ــك  ذل إىل 
ــائر يف األرواح والعتاد إثر  ــس خس ــعودي أم الس
ــم يف مديرية رصواح  عملية هجومية عىل مواقعه

بمحافظة مأرب.
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــكري م ــد مصدر عس وأك
ــة هجومية للجيش  ــدوان يف عملي ــن مرتزقة الع م
واللجان الشعبية عىل مواقعهم يف منطقة املخدرة 

باملديرية.
ــناد املدفعي  ــدة اإلس ــدر أن وح ــح املص وأوض
ــات املرتزقة بدفعات من  ــطت مواقع وتحصين مش

القذائف.
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــري م ــدد كب ــي ع ــا لق كم
ــس، يف كمني  ــم، أم ــي مرصعه ــعودي األمريك الس
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــفة  ناس ــوات  بعب

بمديرية املتون بالجوف.
ــكري تفجري عبوتني ناسفتني  وأكد مصدر عس
ــللهم يف وادي كنا بجبهة حام  ــالل محاولة تس خ

بمديرية املتون ما أسفر عن سقوط عدد كبري من 
القتىل والجرحى يف صفوفهم.

وأشار املصدر إىل فرار من تبقى مخلفني جثث 
قتالهم.

ــقطت  طائرة  ــت الدفاعات الجوية قد أس وكان
ــان  ــش و اللج ــذ الجي ــا نف ــة، كم ــس معادي تجس
ــىل مواقع  ــكرية نوعية ع ــات عس ــعبية عملي الش
ــفرت عن سقوط العرشات من  العدو ومرتزقته أس
ــىل و الجرحى يف صفوفهم ،و قصفت القوتان  القت
ــم  وكبدته ــم  تجمعاته ــة  املدفعي و  ــة  الصاروخي
ــاعة  ــالل الـ24 س ــاد خ ــدة و العت ــائر يف الع خس

املاضية .
أن   ( ــبأ  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض

ــعبية  ــة بالجيش واللجان الش ــات الجوي الدفاع
ــمال  ــة للعدو ش ــس تابع ــرة تجس ــقطت طائ أس
الدريهمي بالساحل الغربي ، واستهدفت عملية 
ــفرت  ــات املرتزقة بالدريهمي أس ــة تجمع هجومي

عن مرصع وإصابة عدد منهم و إحراق مدرعة.
ــزاة واملرتزقة  ــدر إىل كرس زحف للغ ولفت املص
ــرصع و إصابة أكرث من  ــفر عن م غرب التحيتا أس
15 مرتزقاً ،ونفذ الجيش اللجان عملية إغارة عىل 
ــقوط  ــفرت عن س مواقع املرتزقة غرب الجبلية أس

قتىل وجرحى يف صفوفهم وإعطاب آليتني.
ــكرية  عس ــة  آلي ــري  تدم إىل  ــدر  املص ــار  وأش
للمرتزقة يف جبهة صربين بمديرية خب والشعف 
ــرصع من كانوا عليها ،وتم  يف محافظة الجوف وم

ــن كانوا  ــرصع وجرح م ــني أخريني وم ــري آليت تدم
ــم تدمري آلية  ــاش ،كما ت ــىل متنهما واغتنام رش ع
عسكرية للمرتزقة ومرصع من كانوا عىل متنها يف 

عنربة بجبة حام .
ويف نهم نفذ أبطال الجيش و اللجان الشعبية 
ــة يف البياض  ــىل مواقع املرتزق ــة هجومية ع عملي
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــن س ــفرت ع ــاش أس بعي
صفوفهم ، ومرصع وجرح عدد من املرتزقة بعملية 
ــم يف جبهة ناطع بمحافظة  هجومية عىل مواقعه
البيضاء و تم السيطرة عىل عدد من املواقع خالل 

العملية.
ــة مرتزقة  ــرصع وإصابة خمس ــد املصدر م وأك
ــز ،وقصفت املدفعية  ــار يف جبة الصلو بتع بانفج
ــة يف عرييم بالقبيطة بمحافظة  تجمعات للمرتزق
ــحي  ــات آخرى يف الس ــتهدفت تجمع ــج واس لح
ــها، كما استهدف قصف  بكرش يف املحافظة نفس
ــبة يف  ــل الخش ــة نقي ــار بجبه ــع يب ــي موق مدفع

محافظة الضالع .
ــة أطلقت  ــوة الصاروخي ــدر أن الق ــر املص وذك
ــن صواريخ  ــزال1 وصلية م ــوع زل ــن ن ــا م صاروخ
ــىل  ع ــة  املدفعي ــف  قذائ ــن  م ــدد  وع ــا  الكاتيوش
ــب ومجازة  ــذ عل ــة منف ــة قبال ــات للمرتزق تجمع
ــىل  ــن القت ــد م ــقوط العدي ــا أدى إىل س ــري م بعس
والجرحى يف صفوفهم ،كما وقتل وجرح العرشات 
ــد مواقعهم  ــف مدفعي عىل أح ــن املرتزقة بقص م

قبالة املنفذ وتم إعطاب رشاش عيار 23 .
ــران تم إطالق صاروخ محيل الصنع عىل  يف نج
ــتهدف  تجمعات املرتزقة يف صحراء البقع،كما اس
ــة  ــات ملرتزق ــي تجمع ــي ومدفع ــف صاروخ قص
ــعودي يف صحراء البقع وتبة القيادة  الجيش الس

ومنطقة الصوح .

خسائر العدو ومرتزقته في تصاعد مستمر بمختلف الجبهات :خسائر العدو ومرتزقته في تصاعد مستمر بمختلف الجبهات :

كـــســـر زحـــــف لــلــمــرتــزقــة فــــي تـــعـــز ومــــصــــرع وجــــرح كـــســـر زحـــــف لــلــمــرتــزقــة فــــي تـــعـــز ومــــصــــرع وجــــرح 
ــدة ــدي ــح ــــداد كــبــيــرة مــنــهــم فــي مــــارب والـــجـــوف وال ــدةأع ــدي ــح ــــداد كــبــيــرة مــنــهــم فــي مــــارب والـــجـــوف وال أع

الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس في الدريهمي وتدمير  آليات عسكرية معادية في الساحل الغربي الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس في الدريهمي وتدمير  آليات عسكرية معادية في الساحل الغربي 

ــيايس  هنأ مجلس النواب، رئيس وأعضاء املجلس الس
ــلحة واألمن واللجان الشعبية  األعىل وأبطال القوات املس
ــورة الـ 26 من  ــبة العيد الـ 56 لث ــعب اليمني بمناس والش

سبتمرب الخالدة.
ــع التقدم  ــم للجمي ــن تمنياته ــعب ع ــواب الش ــرب ن وع
ــتلهام  ــار عىل درب الثورة اليمنية..  داعيني إىل اس واالزده
ــهداء الثورة  ــة التي اجرتحها ش ــدروس والعرب النضالي ال

اليمنية من أجل مستقبل أفضل ومرشق لليمن.
ــتمرار  ــي يف ظل اس ــبة تأت ــذه املناس ــاروا إىل أن ه وأش
ــى عدوان  ــه أعت ــي يف وج ــعب اليمن ــات الش ــود وثب صم
ــذه الثورة  ــني إىل ما تمثله ه ــة التحديات.. منوه ــم كاف رغ
ــواق دوماً للحرية  ــعب اليمني الت ــن أهمية يف حياة الش م

والكرامة والعيش الكريم.
ــانية النبيلة التي  ــعب إىل القيم اإلنس ولفت نواب الش
ــا الوطنية  ــة ومنطلقاتها وأهدافه ــورة اليمني حملتها الث
ــالمة  ــتقالله وس ــراب الوطن واس ــدة ت ــىل وح ــدة ع املؤك

أراضيه والحفاظ عىل سيادته.
وأعرب مجلس النواب عن أمله يف أن تعود هذه املناسبة 
الوطنية وأمثالها واليمن ينعم باألمن واالستقرار والسالم 
وتسوده أجواء البناء واالعمار والتنمية يف كافة املجاالت.

ــعب الشهامة  ــعبنا اليمني هو ش وزير الدفاع: ش
والبطولة عرب التاريخ 

ــواء الركن  ــاع الل ــع وزير الدف ــد رف ــىل نفس الصعي وع
ــي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء  محمد نارص العاطف
ــة تهنئة إىل قائد  ــم الغماري برقي ــن محمد عبدالكري الرك
ــي وإىل رئيس  ــك بدر الدين الحوث ــيد عبد املل الثورة الس
املجلس السيايس األعىل األخ مهدي املشاط وإىل أعضاء 
ــد الـ56  ــبة العي ــيايس األعىل وذلك بمناس ــس الس املجل

لثورة الـ 26 من سبتمرب املجيدة .
فيما ييل نصها :

ــب لنا ولكل  ــر.. يطي ــزاز والتقدي ــاعر يمألها اإلع بمش
ــعبية املرابطني يف كل مواقع  ــال الجيش واللجان الش أبط
العزة والبطولة والرشف أن نرفع إليكم أسمى وأصدق آيات 
ــعبنا اليمني املجاهد  ــكات ولكل أبناء ش ــي والتربي التهان
ــبة العيد الـ 56 لثورة الـ26 من  ــب بمناس الصابر املحتس
ــي مثلت يف  ــورة املجيدة الت ــذه الث ــدة .. ه ــبتمرب الخال س
ــة لإلنعتاق  ــورات اليمني ــالق لكل الث ــا نقطة انط جوهره
ــة العاملية، ومن  ــلط قوى الهيمن والتحرر من وصاية وتس
دواعي التوافق اإليجابي أن يأتي احتفاؤنا بهذه املناسبة 
ــعبنا العظيم  ــع احتفاالت ش ــًة وتزامناً م ــة مواكب الوطني
ــبتمرب والعيد الـ 55 لثورة  بالعيد الرابع لثورة الـ21 من س

14 أكتوبر.
ندعو املوىل عز وجل أن يمن عليكم بالصحة والتوفيق 
ــم الوطنية  ــة لتنفيذ مهامك ــكل خطواتكم املبارك ــم ل الدائ
ومسؤولياتكم الجسيمة التي تضطلعون بإنجازها يف هذه 
ــخ اليمن املعارص، ومؤكدين  ــتثنائية من تاري املرحلة االس
ملقامكم الكريم باسم كل أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــيادة والقرار  املدافعني عن األرض والعرض والكرامة والس
ــتعداد  ــات الجاهزية واالس ــا يف أعىل درج ــي، بأنن الوطن
للتصدي لهمجية العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي 

ومرتزقته وعمالئه يف مختلف الظروف.
ــئولة  ــكل خطواتكم املس ــة ل ــاد املهم ــدرك األبع ــا ن إنن
ــؤولية  ــعور باملس ــم الحكيمة النابعة من الش وتوجيهاتك
ــهم يف  ــعب وقضاياه املصريية بما يس ــن والش تجاه الوط
ــبة التي ال تنتقص من كرامة شعبنا  إيجاد الحلول املناس
ــن الذين  ــاح تحالف املعتدي ــح جم ــا.. وكب ــيادة وطنن وس
ــام صمود  ــم املريضة أم ــم وأهدافه ــت كل أحالمه تحطم
ــه ولجانه  ــي الويف وجيش ــعبنا اليمن ــك ش وثبات وتماس

الشعبية البواسل.
ــداء  ــاًال مؤمنني أش ــه رج ــت قدرت ــض الله جل ــد قي لق
إلسناد الحق، ولتبني موقف الحق وعرب مسارات التاريخ 
ــد تأكد أنه حيثما يكون الرجال أصحاب الحمية تكون  فق
ــه العربية  ــعبنا اليمني بأصالت ــة، وش ــهامة والبطول الش
ــخ ال يقبل الذل  ــهامة والبطولة عرب التاري ــعب الش هو ش
ــه تعبرياً عن رفضه  ــف أو املهانة فكانت كل ثورات أو الضع
للظلم والخنوع واالستسالم واالصطفاف بقوة ومسؤولية 
ــتضعفني ضد الظاملني واملستكربين .. وها  مع حقوق املس
ــجاعة يف  ــؤولية وش ــزم ومس ــوم يقف بح ــعبنا الي ــو ش ه
ــتنهض  ــدوان همجي عرفه التاريخ يس ــة أعتى ع مواجه
ــامخاً برجاله األوفياء  ــه العربية األصيلة ويقف ش صفات
ــعبنا اليمني البطل رجاال ونساء  الرشفاء من كل أبناء ش
ــباب، ويف مقدمتهم أبطال الجيش واللجان  .. شيوخا وش
ــتحرض  ــد أس ــم وحاق ــدو ظال ــوكة ع ــرس ش ــعبية لك الش
ليستهدف بكل دناءة ولؤم كل ما يف التاريخ وما يف النفوس 
املعقدة والعميلة من حقد دفني توارثه ضد شعبنا اليمني 
وجسده يف تحالفه اإلجرامي الذي يرتكب أبشع أساليب 
ــلوكيات  ــاء الوطن.. وما أظهره من س ــرام عىل كل أبن اإلج
ــن الغايل تدينها كل  ــينة بحق إخواننا يف جنوب الوط مش
ــذه الجرائم لن  ــماء ونعده بأن ه ــع األرض وقيم الس رشائ
ــيكون ألبناء اليمن األحرار يف شماله  تسقط بالتقادم وس
ــزال لعدو مجرم  ــيكون الرد مزل ــه كلمة الفصل وس وجنوب
ــية واملساعي الدولية الداعية  رفض كل املبادرات السياس

ــري إىل مصريه املحتوم  ــالم ومرصاً وبكل عنجهية للس للس
ا). قال تعاىل: (َفَال َتْعَجْل َعَلْيِهْم إِنََّما َنُعدُّ َلُهْم َعدًّ

ــن ومن خالل وقائع امليدان املتزامنة مع احتفاالت  ونح
ــا نبرشكم وكل  ــة التحررية .. فإنن ــعبنا بثوراته الوطني ش
ــم وإخوانكم من  ــي أن أبناءك ــي األب ــعبنا اليمن ــاء ش أبن
ــعبية يف جبهات  ــان الش ــال الجيش واللج ــني أبط املقاتل
ــق  ــون تحقي ــرشف يواصل ــة وال ــة والبطول ــزة والكرام الع
ــعودي  ــارات العظيمة ضد العدوان األمريكي الس االنتص
ــن  ــة مؤكدي ــم الطائش ــاحقني كل مغامراته ــي س اإلمارات
ــاحة جبهاتنا ستكون مقربة تتسع  للعدو ومرتزقته بأن س
ــلحتهم ومعداتهم  لكل مجاميعهم وجحافلهم وتدمري أس
ــاز ومرتزق وعميل  ــرب التاريخ محرقة لكل غ ــا ع وأن أرضن
ــي إال محاولة  ــاحل الغرب ــا تصعيدهم األخري يف الس .. وم
ــة  ــم البليغ ــداوي جراحه ــاح ي ــق أي نج ــة لتحقي يائس
ــهم ولكنهم وجدوا سدوداً نارية تحرقهم  وغرورهم وطيش
ــم املهووس إال  ــدوا من حملتهم وتصعيده ولم ولن يحص
املزيد من الخسائر، قال تعاىل: (َوَما َيْمُكُروَن إِالَّ ِبأَْنُفِسِهْم 

َوَما َيْشُعُروَن).
ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية العظيمة يوجب علينا 
ــاء الذين بذلوا  ــال الرشفاء األوفي ــان أن نتذكر الرج العرف
ــن املعطاء  ــداًء لهذا الوط ــة ف ــم رخيص ــم وأرواحه دماءه

ــة أجياله عىل مر  ــر وحرية وكرام ــن ترابه الطاه دفاعاً ع
ــؤالء الرجال األخيار  ــب عظيمة من ه ــخ وكان ملواك التاري
ــهادة يف مواقع الرشف والبطولة  ــبق يف نيل رشف الش الس
ــايل ومن حقهم علينا جميعاً أن نقف  من أرض الوطن الغ
ــة واالهتمام وأن  ــم وأن تكون محل الرعاي ــب أرسه إىل جان
ــوا عنوان  ــى الذين كان ــم للجرح ــام املتعاظ ــويل االهتم ن
ــجاعة، وأن نكون قوًال وفعًال عند مستوى  ــموخ والش الش
ــة والفداء  ــم يف التضحي ــىل نهجه ــائرين ع ــم بنا س ثقته

حتى يتحقق النرص املبني.
ــرى العظيمة نجدد  ــن نقف مجدداً أمام هذه الذك ونح
ــبة الوطنية  ــذه املناس ــم به ــة إليك ــي الصادق ــع التهان رف
ــي األبي بأننا  ــعبنا اليمن ــة مؤكدين لكم وألبناء ش الغالي
ــرشف والبطولة  ــع ال ــعبية يف كل مواق ــاً ش ــاً ولجان جيش
ــتعداد  والفداء يف أعىل درجات الجاهزية وعىل أهبة االس
ــات املوكلة  ــذ املهام والواجب ــة عالية لتنفي ــروح معنوي وب
ــنكون  ــا س ــالص، وأنن ــؤولية وإخ ــاٍن ومس ــكل تف ــا ب إلين
لقراراتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الوطنية خري من توكلون 
ــي تتحطم  ــة الت ــرة الصلب ــنظل الصخ ــام، وس ــه امله إلي
ــىل  ــن ع ــزاة واملتآمري ــن الغ ــرات املعتدي ــا كل مؤام عليه
الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، عاقدين العزم 
ــدو ومرتزقته وعمالئه  ــندك أوكار الع والثقة بالله بأننا س
ــنجعل من أرضنا مقربة لكل  ــا كانت وأينما كانت، وس مهم

الطامعني واملتآمرين، وعىل املعتدي تدور الدوائر.
ــفاء للجرحى..  ــهداء.. الش املجد للوطن.. الرحمة للش
ــكل املرابطني يف مواجهة األعداء  الفرج لألرسى.. النرص ل
.. الشموخ للشعب وقواته املسلحة ولجانه الشعبية وكل 

الرشفاء.
وزير الداخلية: النصر سيكون حليفنا 

ــواء الركن عبد الحكيم  ــع وزير الداخلية الل اىل ذلك رف
ــيد عبد امللك بدر  املاوري برقية تهنئة إىل قائد الثورة الس
ــيايس األعىل األخ  ــس الس ــي ورئيس املجل ــن الحوث الدي
مهدي املشاط وأعضاء املجلس السيايس بمناسبة العيد 

الـ 56 لثورة الـ 26 من سبتمرب.
جاء فيها:

يف خضم عنفوان الصمود والفداء واإلباء واالنتصارات 
املتتالية لشعبنا اليمني, الذي يواصل مسريته النضالية 
ــال, يحل علينا  ــجاعة واستبس عىل درب الحرية بكل ش
ــبة  ــبتمرب املجيدة, وبهذه املناس ـــ 56 لثورة 26س العيد ال
ــم كافة منتسبي وزارة الداخلية  العظيمة نرفع إليكم باس

اصدق التهاني والتربيكات.
كما نهنئ رجالنا األشاوس من أبطال القوات املسلحة 

واألمن واللجان الشعبية الذين يخوضون اقدس املعارك, 
ــدين بإخالص وطني منقطع النظري أهداف الثورة  مجس
ــض الوصاية  ــد ورف ــيادة البل ــاظ عىل س ــة بالحف اليمني
ــي الصامد يف وجه  ــعبنا اليمن ــتعمار, كما نهنئ ش واالس
ــيلة إال واستخدمها للنيل  العدوان, الذي لم يرتك أي وس
منه ومحاولة اركاعه لتحقيق أطماعه القديمة بالسيطرة 

عىل القرار والرثوة وجعله تحت الوصاية الدائمة.
ــبتمرب  ــرى الخالدة ليوم الـ26من س ــا ويف هذه الذك إنن
ــعبنا يف سبيل  ــتلهم التضحيات التي قدمها ش األغر نس
ــتبداد يف إطار  ــان واالس ــن الطغي ــالص م ــاق والخ االنعت
مرشوع نضايل يمني ذو أهداف سامية تجاوزت الشعارات 
ــابقة وأفرغتها من  ــتغلتها األنظمة الس الجوفاء التي اس
مضامينها وبعدها الوطني وسخرتها لتحقيق مصالحها 

الخاصة بدال عن تحقيق مصالح شعبنا اليمني.
ــهداء يف سبيل  ــعبنا الذي يقدم اليوم قوافل الش إن ش
ــذا النهج النضايل  ــيادته يواصل ه ــن اليمن وس الدفاع ع
ــة الوطنية التي  ــة والنضالي ــة التحرري ــتكمال الحرك مس
ــي  ــرشوع الوطن ــم امل ــموا معال ــاء رس ــال نجب ــا أبط قاده
ــده أبطال الجيش  ــد, وهو ما يجس ــاء يمن قوي موح لبن
ــعبية وهم يقارعون العدوان والغزاة الجدد  واللجان والش

ويذيقونهم صنوف الويالت.
ــية ورجالنا  ــم بقيادتنا السياس ــىل ثقة بالله ث وإننا ع
ــيكون حليفنا يف  األبطال يف ميادين الكرامة بأن النرص س
ــرات دول العدوان أمام  ــتتهاوى مؤام القريب العاجل وس

صالبة وصمود شعبنا.
ــة  ــن إىل مرجع ــم م ــرر به ــو املغ ــبة ندع ــذه املناس وبه
ــذي اطلقتموه  ــتفادة من القرار الحكيم ال ــهم واالس انفس
ــي فرصة ملراجعة  ــرار العفو العام, وه ــايض بتمديد ق والق
النفس بعد ما يقارب األربع سنوات من العدوان والحصار 
ــزي وتواطؤ  ــل صمت دويل مخ ــعبنا يف ظ ــر عىل ش الجائ

أممي تم رشاؤه باملال وبرعاية أمريكية وإرسائيلية.
وزارة  ــبي  منتس ــع  جمي ــم  وباس ــبة  املناس ــذه  ه ويف 
ــص يف مرشوعنا  ــل املخل ــد بالعم ــدد العه ــة نج الداخلي
ــرضب بيد من  ــدوان وأدواتهم, وال ــة الع ــي ومواجه الوطن
ــتقرار  ــث بأمن واس ــه العب ــول له نفس ــد كل من تس حدي

اليمن أو املساس بلقمة عيش أبنائه .
ــت الجمهورية اليمنية  ــني الجبناء.. عاش وال نامت أع
ــفاء لجرحانا والنرص  ــهدائنا والش حرة أبية.. الرحمة لش
ــعبية، والخزي والعار لقوى  ــنا وأمننا ولجاننا الش لجيش

البغي والعدوان ومرتزقتهم.

ــادة  ــئ القي ــكرية تهن ــة والعس ــة المدني ــادات الدول ــادة قي ــئ القي ــكرية تهن ــة والعس ــة المدني ــادات الدول قي
السياسية والشعب اليمني بالعيد الـالسياسية والشعب اليمني بالعيد الـ٥٦٥٦ لثورة  لثورة ٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر
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.املؤتمر الشعبي ينظم

ــن من حرب  ــرض له اليم ــا تع ــت إىل م ولف
ــة لم تتعرض لها أي دولة عىل اإلطالق  همجي
ــا حرب ظاملة لم تفرق بني الطفل  .. مؤكدا أنه
أو املرأة وبني الكبري والصغري، ولم يكن هدفها 
ــا يدعي املعتدون بل الهدف أكرب  الرشعية كم

من ذلك بكثري.
ــوم بإغالق املطارات  وقال " أي رشعية تق
ــار  ــرض الحص ــة تف ــرىض وأي رشعي ــام امل أم
املطبق عىل الشعب اليمني وتستهدف بنيته 

التحتية ومقدراته االقتصادية".
كما أكد الشيخ صادق أبو راس أن املؤتمر 
ــالم  ــية بس ــوى السياس ــده إىل كل الق ــد ي يم

ويحكم الجميع مصلحة الوطن العليا.
ــار الله عالقة  ــا مع أنص ــاف" عالقتن وأض
ــد مواجهة  ــدف واح ــا ه ــا مع ــوة يجمعن أخ
العدوان عىل بالدنا وشعبنا وتماسك الجبهة 
ــة".. وقال "نتفق يوم ونختلف يومني  الداخلي
ومادام اليمن يتعرض لعدوان فأيدينا مازالت 
ــري عىل نهج  يف أيديهم ونحن وأنصار الله نس
ــة اليمن هو  ــدوان، فحماي ــة الع ــد ملقارع واح

هدفنا جميعا وهو أسمى من أي اعتبار".
ــهم  ــمون أنفس ــب أبو راس من يس وخاط
ــة تتحدثون  ــن أي رشعي ــة قائال" ع بالرشعي

ــم أن  ــل رشعيتك ــدون ؟ ه ــة تنش وأي رشعي
ــيذكركم  س ــم؟  إخوانك ــون  وتجوع ــون  تقتل
التأريخ بأسوأ صفحاته ألن كل قراراتكم التي 

اتخذتموها كانت لألسف ضد شعبكم".
ــات  املرتب رصف  ــدم  ع ــل  ه  " ــاءل  وتس
ــرض  ــارات وف ــالق املط ــل إغ ــم ؟ وه يخدمك
ــعب اليمني يخدمكم  حصار مطبق عىل الش
ــاد بطباعة املزيد من  ــل معالجة االقتص ؟ وه

العمالت دون غطاء نقدي يخدمكم؟".
ــون الرشعية بأن  ــد أبو راس من يدع وناش
ــي.. وأضاف"  ــعب اليمن يكفوا أذاهم عن الش
ــنظل رافعني رؤوسنا وسنظل  بالنسبة لنا س
ال  ــجعان  الش ــالم  س ــالم  بالس ــكني  متمس

االستسالم".
ــكر والتقدير  ــس املؤتمر عن الش وعرب رئي
ــقيقة ولقائدها السلطان  لسلطنة عمان الش
قابوس بن سعيد عىل ما تقدمه من تسهيالت 
ــا أو املقيمني  ــني العابرين عرب أراضيه لليمني

فيها.
ــن الكلمات  ــت يف الحفل عدد م ــا ألقي كم
ــبة يف تاريخ ووجدان  املعّربة عن عظمة املناس

الشعب اليمني.

محافظ ذمار يؤكد ضرورة التزام المنظمات المحلية محافظ ذمار يؤكد ضرورة التزام المنظمات المحلية 
والدولية بتوجيهات الدولة وتلبية االحتياجات األساسيةوالدولية بتوجيهات الدولة وتلبية االحتياجات األساسية

ذمار/سبأ
ــني املقديش،  ــظ محمد حس ــس برئاسة املحاف ــار أم ــاع بمحافظة ذم ــش اجتم ناق
ــات تدخالت املنظمات املحلية والدولية وآلية االستفادة من الدعم املقدم للقطاع  أولوي

الصحي.
ــن هارون ومحمود الجبني ومحمد  ويف االجتماع الذي حرضه وكالء املحافظة محس
ــزام املنظمات بتوجهات  ــد املحافظ املقديش أهمية الت ــرزاق وعباس العمدي، أك عبدال
ــاع الصحي  ــة والرضورية للقط ــات األساسي ــا االحتياج ــي مشاريعه ــة، وأن تلب الدول

باملحافظة.
ــه إلستكمال تجهيز  ــم املقدم من املنظمات وتوجيه ــت إىل رضورة توظيف الدع ولف
املراكز الصحية واملستشفيات الريفية يف عموم املديريات وتوفري املعدات واملستلزمات 
ــتشفيات املغلقة الفتقارها للمعدات  ــة لها خاصة مع وجود عدد من املراكز واملس الطبي

الطبية لتشغيلها.
ــهم يف  ــة للقطاع الصحي ستس ــح واملعونات املقدم ــار أن هذه املن ــني محافظ ذم وب
االرتقاء بالوضع الصحي وتحسني مستوى خدماته ليصبح ملموسا عىل أرض الواقع.
ــة النزوح  ــار واستمرار حرك ــل العدوان والحص ــات القائمة يف ظ ــار إىل التحدي وأش
ــات األساسية ويف  ــة يف توفري الخدم ــىل الجهات املعني ــا شكل ضغطا ع ــة، م للمحافظ
ــا إىل أهمية تضافر الجهود  ــة الطبية األولية .. الفت ــة الخدمات الصحية والرعاي املقدم
ــة يف مختلف القطاعات  ــة لتغطية اإلحتياجات الرضوري ــالل اإلمكانيات املتاح الستغ

الخدمية.


