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مناقشة األوضاع التموينية بالمحافظة :مناقشة األوضاع التموينية بالمحافظة :

الحديدة /سبأ
ــة  والتعبئ ــد  الحش ــة  لجن ــتعرضت  اس
ــس  أم ــا  اجتماعه يف  ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
ــد  ــظ محم املحاف ــال  بأعم ــم  القائ ــة  برئاس

عياش قحيم، األوضاع الراهنة يف املحافظة.
دول  ــد  تصعي إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
العدوان ومرتزقته األخري يف الساحل الغربي 
ــن حملة إعالمية مضللة هدفها  وما رافقها م
ــىل الجبهة الداخلية وزعزعة األمن  التأثري ع

واالستقرار باملحافظة.
ــد االجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة  وأك
ــد  ــور محم ــدة الدكت ــة الحدي ــس جامع رئي
ــليمان  ــاف س ــب األوق ــدراء مكات ــدل وم األه
ــم الفني  ــر بحر والتعلي ــه والرتبية عم الفقي
ــا، أهمية  ــد باش ــش والثقافة أس ــن هدي حس
ــة  ــة الداخلي ــك الجبه ــىل تماس ــاظ ع الحف

ــالت التضليل  ــوف ملواجهة حم ورص الصف
التي يستخدمها العدوان يف معركة الساحل 

ويف املقدمة الحملة اإلعالمية.
ــاء اللجنة بالنزول  وكلف االجتماع أعض
ــة  ــة التعبئ ــني حمل ــدء بتدش ــي والب امليدان
ــد  ــة واملديريات لحش ــة باملرافق العام العام
ــة العدوان ومرتزقته والدفاع  الطاقات ملواجه
ــم  ودع ــة  املتاح ــات  باإلمكاني ــن  الوط ــن  ع

جبهات الدفاع عن الوطن باملال والرجال.
ــة الحديدة  ــش اجتماع بمحافظ كما ناق
ــة القائم بأعمال املحافظ محمد  أمس برئاس
ــتقرار  عياش قحيم، األوضاع التموينية واس

األسعار يف املحافظة.
ــور وكيل املحافظة  ــد االجتماع بحض وأك
ــة  ــوارد املالي ــة وامل ــة واإلداري ــؤون املالي للش
ــط  ــة ضب ــد، أهمي ــد محم ــار أحم عبدالجب

ــلع  الس ــري  ومحتك ــعار  باألس ــني  املتالعب
ــراءات الصارمة بحق املخالفني،  واتخاذ اإلج
ــتقات  املش ــن  م ــة  التمويني ــواد  امل ــري  وتوف

النفطية والغاز وكذا املواد الغذائية.
ــة للمتابعة  ــف لجن ــاع تكلي ــر االجتم وأق
ــيل  بمح ــات  الخدم ــة  لجن ــس  رئي ــة  برئاس
ــيص ومدير  ــليمان حلي ــة محمد س املحافظ
ــة النفط نائبا ونائب مدير أمن املحافظة  رشك
مقررا وعضوية مدراء مكتب الصناعة ورشكة 
ــعار املواد  ــة وضبط أس ــة ملتابع ــاز واملالي الغ

الغذائية واملشتقات النفطية والغاز.
ــر  ــع تقاري ــة برف ــاع اللجن ــف االجتم وكل
ــة واملخالفات  ــة التمويني ــن الحال ــة ع يومي
ــا واإلجراءات التي تم اتخاذها بحق  بأنواعه
املخالفني بما يضمن ضبط السوق واستقرار 

األسعار والتخفيف من معاناة املواطنني.

لجنة الحشد والتعبئة بالحديدة تؤكد أهمية تماسك لجنة الحشد والتعبئة بالحديدة تؤكد أهمية تماسك 
الجبهة الداخلية لمواجهة مخططات العدوانالجبهة الداخلية لمواجهة مخططات العدوان

صنعاء/ سبأ
ــعوب بالعاصمة صنعاء أمس وقفة احتجاجية  ــد والتنظيم ومديرية ش نظمت لجنة الحش

للتنديد باستمرار تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
ــوارب رضورة وقوف الجميع إىل جانب  ــورى صادق أبو ش ويف الوقفة أكد عضو مجلس الش
ــة املرتزقة  ــهولة والرفض لعبث حكوم ــه بكل س ــق كل مواطن الحصول علي ــز وح ــف الخب رغي
ــعر الرصف إىل  ــبب يف ارتفاع س ــاالت دون غطاء، ما تس ــع مليارات الري ــة وطب ــة الوطني بالعمل

مستويات غري مسبوقة.
ودعا مديريات أمانة العاصمة إىل التفاعل مع حملة الوقفات االحتجاجية أمام مكتب األمم 
املتحدة واستمرارها كل يوم رفضا لكل من تسول له نفسه تجويع اليمنيني الذين لن يركعوا إال 

لله سبحانه وتعاىل وسيواجه قوى االستكبار والغطرسة العاملية بمختلف مسمياتها.
ودعا بيان صادر عن الوقفة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش ومبعوثه إىل اليمن 
ــط باتجاه وقف  ــز غراندي إىل الضغ ــانية يف اليمن لي ــؤون اإلنس ــقة الش ــن غريفث ومنس مارت

العدوان والحرب االقتصادية عىل الشعب اليمني لتاليف حدوث مجاعة.
ــني باعتبار األمم  ــاء ورصف مرتبات املوظف ــزي إىل صنع ــان بإعادة البنك املرك ــب البي وطال
ــب بتجريم وإدانة الحصار االقتصادي والتجويع املمنهج  املتحدة الضامن عىل ذلك، كما طال

واستخدام الغذاء والدواء سالحا يف املعركة من قبل تحالف العدوان.
ــون عىل  ــعب اليمني غري قادر عىل رشاء الغذاء الكايف ويعيش وأكد البيان أن 75 % من الش
ــانية ال يمكن  ــيؤدي إىل حدوث كارثة إنس ــراق العملة س ــانية .. مبينا أن إغ ــاعدات اإلنس املس

تالفيها خاصة يف أوساط الفئات االجتماعية الفقرية والضعيفة والنازحني واألطفال والنساء.
ــي للورقة االقتصادية  ــعودي اإلمارات ــتخدام قوى العدوان واالحتالل الس واعترب البيان اس

لرتكيع الشعب اليمني بعد فشله عسكريا، جريمة ضد اإلنسانية.

وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار تدهور وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار تدهور 
العملة الوطنية بأمانة العاصمة العملة الوطنية بأمانة العاصمة 

اطلع على أسعار المواد الغذائية :اطلع على أسعار المواد الغذائية :

صنعاء-سبأ
ــس  ــة أم ــة العاصم ــاع بأمان ــش اجتم ناق
ــد ُعباد  ــني العاصمة حمود محم ــة أم برئاس
ــة  ــال لجن ــود وأعم ــة بجه ــع املتصل املواضي

الحشد والتعبئة باألمانة.
ــذي حرضه وكيل األمانة  وقّيم االجتماع ال
ــي  الحوث ــم  عبدالكري ــدس  املهن ــاعد  املس
ــة  ــة باألمان ــد والتعبئ ــة الحش ــس لجن ورئي
ــائخ  ــد خالد البابيل، دور العقال واملش العمي
خالل الفرتة املاضية يف عملية قيد وتسجيل 
ــم  به ــع  والدف ــلحة  املس ــوات  الق ــبي  منتس

للعودة إىل وحداتهم العسكرية.
ــلطة  الس ــرص  ح ــة  العاصم ــني  أم ــد  وأك
ــزة التنفيذية عىل  ــة واألجه ــة باألمان املحلي
ــة للقيام بدورها  ــد والتعبئ دعم لجان الحش
ــال  ــذا دور العّق ــة وك ــة الراهن ــالل املرحل خ
ــد  ــز حملة الحش ــاء يف تعزي ــائخ األحي ومش
ــال بما يعزز  ــد الجبهات بالرج والتعبئة لرف

من صمود املرابطني.
ــار إىل أن قيادة أمانة العاصمة تعمل  وأش
ــات  باملديري ــة  والتعبئ ــد  الحش ــان  لج ــع  م
ــد الجبهات  ــيد ورف ــة التحش ــاح عملي إلنج
ــزاة واملحتلني ..  ــاع عن الوطن وطرد الغ للدف
ــاء أمانة العاصمة  ــدا أهمية أن يكون أبن مؤك
ــب إخوانهم يف  ــوف إىل جان ــة الصف يف مقدم

الجبهات.

ــار رئيس لجنة الحشد والتعبئة  بدوره أش
ــئولية امللقاة عىل عاتق الجميع دون  إىل املس
ــي  ــب الوطن ــداء الواج ــة ن ــتثناء يف تلبي اس

ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
يذكر أن اللجان امليدانية بأمانة العاصمة 
ــعاً  ــام املاضية إقباًال واس ــهدت خالل األي ش
ــلحة الذين قيدوا  ــبي القوات املس من منتس
ــكرية وكذا  بياناتهم للعودة لوحداتهم العس
املتطوعني للمساهمة يف مواجهة العدوان إىل 

جانب املرابطني.
ــة  ــني العاصم ــع أم ــر اطل ــب آخ ــن جان م
ــاعد  ــس ، ومعه الوكيل املس ــاد أم ــود ُعب حم
ــي ومدير مكتب  ــدس عبدالكريم الحوث املهن
الصناعة والتجارة باألمانة خالد الخوالني، 
ــية  األساس ــة  الغذائي ــواد  امل ــعار  أس ــىل  ع

ــتهالكية يف املحال التجارية والبقاالت  واالس
واملخابز.

ووجه أمني العاصمة خالل نزوله امليداني 
ــران بمديرية  ــن املخابز واألف ــالق عدد م بإغ
معني الغري ملتزمة بسعر ووزن رغيف الخبز، 
وضبط املخالفني من تجار الجملة والتجزئة 

وثالجات بيع املياه املعدنية .
ــن املخابر  ــدداً م ــة ع ــني العاصم ــرم أم وك
امللتزمة بالتعميم الصادر من أمانة العاصمة 

الذي حدد وزن وسعر الرغيف.
وأشار إىل أهمية اضطالع مكتب الصناعة 
ــة  واألمني ــة  الرقابي ــزة  واألجه ــة  باألمان
ــا الرقابي وضبط  ــة بدوره ــس املحلي واملجال
ــني واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية  املخالف

املستهلك وفقا للقانون .

ــب الصناعة  ــح مدير مكت ــن جانبه أوض م
ــذ  تنف ــات  باملديري ــة  الصناع ــب  مكات ان 
ــواق بأمانة  ــاً حمالت تفتيش عىل األس حالي
ــا  منه األوىل  ــة  املرحل ــتهدف  تس ــة  العاصم
ــواد  للم ــني  واملنتج ــتوردين  املس ــار  التج
ــا  ــتهالكية ، فيم ــية واالس ــة األساس الغذائي
ــة  ــار الجمل ــتهدف تج ــة تس ــة الثاني املرحل
ــني، والثالثة املوالت التجارية  الوكالء واملوزع
والسوبر ماركت واألسواق املركزية ومخازنها 
ــر الرقابة الفنية  ــارة مدي ــه خالل الزي رافق
ــن الديلمي  ــة املهندس حس ــة العاصم بأمان
ــارة  والتج ــة  الصناع ــب  مكت ــر  مدي ــواب  ون
ــيل عبدالعزيز  ــيس وع ــود العن ــة عب باألمان
ــؤولو مكاتب الصناعة  ــودان ومس ومحمد س

بمديرية معني .

ــد والتعبئة ــة الحش ــال لجن ــود أعم ــش جه ــة يناق ــن العاصم ــد والتعبئةأمي ــة الحش ــال لجن ــود أعم ــش جه ــة يناق ــن العاصم أمي
حجة - سبأ 

ــة الوطنية  ــد مدير فرع الهيئ أك
إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ــيل  ع ــالن  ع ــة  حج ــة  بمحافظ
فضائل، أهمية اضطالع املنظمات 
ــورة  ص ــل  نق يف  ــؤولياتها  بمس
ــعب  الش ــاة  معان ــن  ع ــة  حقيقي

اليمني جراء العدوان والحصار.
ــالل  ــل خ ــالن فضائ ــار ع وأش
ــن  ــدا م ــس وف ــة عب ــه بمدين لقائ
ــاندة  ملس ــي  الدانمارك ــس  املجل
ــعب  ــاة الش ــني إىل أن معان الالجئ
اليمني تتفاقم يوما بعد يوم جراء 

العدوان والحصار.
ــعب  ولفت إىل أن مظلومية الش
ــض الضمائر  ــت بع ــي حرك اليمن
ــره  ــك اث ــة وكان لذل ــة الحي الدولي
ــات  الحكوم ــىل  ع ــط  الضغ يف 
ــل مع النظام  الدولية بمنع التعام

السعودي اإلجرامي.
املعيشية  األوضاع  ــتعرض  واس
ــا  أحدثه ــي  الت ــة  واالقتصادي
ــاالت النزوح املتنامية  العدوان وح
ــدوان  الع ــريان  ط ــف  قص ــبب  بس
ــازر يومية..  ــن مج ــه م ــا يرتكب وم
الدانماركي  مثمنا حرص املجلس 
النازحني  ــات  عىل تلمس احتياج
ــود  الجه ــاندة  مس إىل  ــعيه  وس

الرسمية لتوفري احتياجاتهم.
الدانماركي  ــس  وكان وفد املجل
ــوارئ  الط ــص  مخت ــم  ض ــذي  ال
ــام نتايل  ــرة ولي ــتجابة املبك واالس
ــاد  ج ــتيان  كريس ــاعديه  ومس
زارا  ــد  ق ــن  فرندس ــتيان  وسباس

ــرع الهيئة  ــام ف ــر ع ــا مدي ومعهم
ــم  مخي ــل  فضائ ــالن  ع ــة  الوطني
ــالح  ص ــي  بن ــة  قري يف  ــني  النازح
ــة  مديري ــن  حس ــي  بن ــة  بمنطق

عبس.
ــاع  األوض ــىل  ع ــوا  واطلع
واحتياجاتهم  للنازحني  املعيشية 
ــه والخدمات التي تقدم  ومتطلبات

لهم.
ــش اجتماع بمخيم  إىل ذلك ناق
ــالح  ص ــي  بن ــة  قري يف  ــني  النازح
برئاسة عالن فضائل ضم عضوات 
ــي  ــة بن ــة بقري ــان املجتمعي اللج
الدانماركي،  الوفد  صالح بحضور 
يف  ــس  املجل ــالت  تدخ ــتوى  مس
ــني  النازح ــات  واحتياج ــم  املخي
وجوانب التنسيق الخاصة بتوفري 

متطلبات النازحني.
ــالت  لتدخ ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــة  وإمكاني ــي  الدانمارك ــس  املجل
ــي  نازح كل  ــمل  لتش ــيعها  توس

املخيم.
ــارة  ــايل أن زي ــام نت ــح ولي وأوض

ــم  مخي إىل  ــي  الدانمارك ــد  الوف
ــالح  ص ــي  بن ــة  قري يف  ــني  النازح
تهدف إىل االطالع عىل احتياجات 
ــبل توفريها  ــة س ــم ومناقش املخي
ــس املتعلقة  ــار خطط املجل يف اط
ــمية املتعلقة  ــم الجهود الرس بدع

بذلك .
ــس  املجل ــرص  ح ــد  وأك
ــق  ــل الحقائ ــىل نق ــي ع الدانمارك
ــح  وتوضي ــدويل  ال ــع  للمجتم
ــم  ومعاناته ــني  اليمني ــة  مظلومي
ــي  قيادت ــاون  بتع د  ــيدا  ...مش
ــة  الهيئ ــرع  وف ــة  حج ــة  محافظ
ــؤون  ــيق الش الوطنية إلدارة وتنس

اإلنسانية.
ــر  ــارة مدي الزي ــالل  ــم خ رافقه
ــس  املجل ــب  بمكت ــوارئ  الط
ــا  أندري ــاء  بصنع ــي  الدانمارك
ــمالية  برياردي ومدير املنطقة الش
ــن ومدير  ــاج الدي ــواد ت ــب ف باملكت
ــت  رأف ــة  بحج ــس  املجل ــب  مكت

العجل .

املحويت / سبأ
ــة  ــان محافظ ــبام كوكب ــة ش ــيل بمديري ــاء قب ــا لق دع
ــد الجبهات باملال والرجال وقوافل  املحويت أمس إلی رف

املساعدات.
ــة والوجهاء  ــؤولو املديري ــاء الذي حرضه مس ويف اللق
ــاركة  ــت كلمات أكدت أهمية تفعيل املش ــان .. ألقي واألعي
ــزو  ــوی الغ ــدي لق ــني والتص ــم املرابط ــة يف دع املجتمعي

واالحتالل.
ــد الوطني من  ــدوان للوف ــة قوی الع ــتنكرت عرقل واس
ــاركة يف مشاورات جنيف .. مؤكدة أن هذه اإلجراءات  املش
ــم صمودا  ــاء اليمن بل تزيده ــن تخضع أبن ــفية ل التعس

وتماسكا.
ــم املتحدة  ــز األم ــان بعج ــبام كوكب ــل ش ــددت قبائ ون
ــح وعدم قدرتها الضغط علی دول العدوان إليقاف  الواض
ــتمرار عبثية  ــتهداف املمنهج لالقتصاد اليمني واس االس

تدمري العملة املحلية.
ودعا موسی حسني القايض يف كلمة لعلماء املحافظة 
ــزة والكرامة للرد علی جرائم  ــی النفري نحو جبهات الع إل

العدوان وتطهري البالد من دنس الغزاة واملحتلني.
ــبام  ــتعداد أبناء ش ــاء اس ــادر عن اللق ــان ص ــد بي وأك
ــزة الوطن  ــبيل ع ــايل والنفيس يف س ــم الغ ــان تقدي كوكب

وكرامة أبنائه.

وفد دانماركي يطلع على معاناة النازحين وفد دانماركي يطلع على معاناة النازحين 
في بني صالح بمديرية عبس في حجةفي بني صالح بمديرية عبس في حجة

لقاء قبلي في شبام بالمحويت يدعو لرفد الجبهاتلقاء قبلي في شبام بالمحويت يدعو لرفد الجبهات

أهداف العدوان في امتهان الشعب اليمني هي المستحيل بعينه وستتحطم على صخرة وعي الشعب وتماسكهأهداف العدوان في امتهان الشعب اليمني هي المستحيل بعينه وستتحطم على صخرة وعي الشعب وتماسكه
في افتتاحية مجلة الجيش:في افتتاحية مجلة الجيش:

صنعاء-سبأ
ــس املجلس  ــاط رئي ــد األخ مهدي املش أك
ــوات  للق ــىل  األع ــد  القائ ــىل  األع ــيايس  الس
املسلحة، أن الشعب اليمني وأبطال الجيش 
ــموا عىل ما يقارب من  ــعبية رس واللجان الش
ــالة والتضحية  ــة أعوام أروع صور البس أربع

والفداء يف ميادين العزة والكرامة.
ــيايس األعىل يف  ــال رئيس املجلس الس وق
افتتاحية مجلة الجيش العدد (418) تحت 
ــود األبطال"  ــاريع األعداء وصم عنوان "مش
ــتحيل،  املس ــر  يقه أن  ــي  اليمن ــتطاع  اس
ــه وإمكاناته املتاحة  ــتعيناً بالله وبقدرات مس
ــرب  ــة ح ــى آل ــه أعت ــو يواج ــة وه واملتواضع
ــا اليوم تحطيم  ــتطاع أبطالن ــة، كما اس عاملي
ــلحة الحربية الحديثة  ــطورة أقوى األس أس
ــهد يتكرر كل يوم عرب كامريات اإلعالم  يف مش

الحربي".
ــدوان  ــويل أذاق الع ــود بط ــاف " صم وأض
ومرتزقته املوت الزؤام وجرعهم علقم الهزائم، 
ــات القتال  ــن يف جبه ــم صناديد اليم ــا ه فه
ــواحل  ــا يف س يلقنون الغزاة ومرتزقته دروس
ــدود وكل الجبهات التي  ــن وما وراء الح اليم

أصبحت مستنقعات يغرق فيها املعتدي ".
ــاط تحية إعزاز وإكبار  ووجه الرئيس املش
ملن يذودون عن اليمن واليمنيني يف السواحل 
ــاري،  ــزر والصح ــال والج ــهول والجب والس
ــبيل  ــني أرواحهم ودمائهم رخيصة يف س باذل
ــوان وكربياء  ــكل عنف ــن، ب ــن الوط ــاع ع الدف

وطني وشموخ حضاري.
يف  ــطوري  األس ــود  الصم أن  إىل  ــت  ولف
ــية  السياس ــب  الجوان ويف  ــال  القت ــن  ميادي
ــية،  والدبلوماس ــة  واإلعالمي ــة  واالقتصادي

أفشل رهانات كربى بذل فيها مجرمي العالم 
جهودا وأمواال ال تعد وال تحىص.

وقال "إن هذا الوعي الوطني الذي يستند 
ــي يف وجه أعتى  ــعب اليمن عليه صمود الش
ــعبنا اليمني شب  ــم، يؤكد أن ش عدوان غاش
عن الطوق ويعي جيدا املؤامرات والدسائس 
ــن ووحدته،  ــتهدف اليم ــاع التي تس واألطم

ونسيجه االجتماعي الواحد".
أن  ــت  أثب ــي  اليمن ــعب  الش  " ــاف  وأض
ــه وأنه لن  ــة جبال ــن صالب ــوى م ــه أق صالبت
ــتهدف  ــاريع التمزيق التي تس ــمح بمش يس
ــن  ــني ول ــن واليمني ــتقبل اليم ــارض ومس ح
ــرار  ــهدائنا األب ــرة لش ــب األرواح الطاه تذه
ــر هدرا، بل  ــة لجرحانا املغاوي ــاء الزكي والدم
ــحق كل  ــا يس ــرصا عظيم ــا ن ــترشق قريب س
مشاريع الفوىض والتشظي وخطط العدوان 

البغيضة ".
ــقطت  ــة تحالف العدوان س ــد أن أقنع وأك
ــق جديدة عن خبث  ــف كل يوم حقائ وتتكش
ــعودي  ــي الس ــرش األمريك ــف ال ــا تحال نواي
ــت  تح ــقطت  س ــي  الت ــة  البائس ــه  وأطماع
ــعبية، فلجئوا  ــان الش ــش واللج ــدام الجي أق
ــاء واألطفال  ــازر بحق النس ــكاب املج إىل ارت
ــول  العق ــح  قب ــف  يكش ــد  بحق ــنني  واملس
ــعب اليمن  ــعى لرتكيع ش اإلجرامية التي تس

واستعباده.
ــيايس األعىل،  ــار رئيس املجلس الس وأش
ــرث  ــارت أك ــوم ص ــدو الي ــاريع الع إىل أن مش
ــق  املناط يف  ــرشة  املنت ــا  ونماذجه ــاً  وضوح
ــل ومؤرش عن  ــالل أكرب دلي ــة لالحت الخاضع
ــعب اليمني  ــزو للش ــه جحافل الغ ــا تخبئ م
ــرض  ــي يتع ــيمة الت ــاكات الجس وأن االنته

ــالل  ــق االحت ــاء بمناط ــال والنس ــا األطف له
ــل حر أن يتحرك  ــد دافعا إضافيا لكل رج تع
ــي من قوة  ــكل ما أوت ــة ب ــن املواجه يف ميادي

وسيلعن التاريخ كل املتخاذلني والعمالء.
ــذه  ــع ه ــوم نض ــن الي ــال " نح ــىض قائ وم
ــان  االفتتاحية ملجلة الجيش التي تعترب لس
حال املؤسسة العسكرية واملواكبة إلنجازات 
ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــاهد  ــده مش ــا ترص ــة إىل م ــات، إضاف الجبه
اإلعالم الحربي وتوثقها وتعكسها للوحدات 
ــف  ــاط والص ــع الضب ــي يطل ــكرية لك العس
ــازات  ــىل اإلنج ــلحة ع ــوات املس ــود الق وجن

العسكرية يف مختلف الجبهات .
ــودة هذا  ــكرية ع ــة العس وبارك للمؤسس
ــه يف أن يتم  ــن أمل ــام .. معربا ع ــدار اله اإلص
ــة  ــات وقطاعات املؤسس ــل كل مؤسس تفعي
العسكرية بأقىص رسعة بما يعزز من صمود 
ــل الغزاة  ــام جحاف ــكرية أم ــات العس الجبه

واملحتلني.
ــاب والباحثني  ــاط الكت ودعا الرئيس املش
ــكريني واألكاديميني املشاركة يف مجلة  العس
ــكرية  الجيش خاصة أن هناك إنجازات عس
ــع األعداء  ــتوى املواجهة م ــىل مس ــة ع هائل
ــر وتصنيع  ــتوى إنتاج وتطوي ــذا عىل مس وك
األسلحة اإلسرتاتيجية والتكتيكية إىل جانب 
ــة الواثقة بنرص الله يف  الروح املعنوية العالي
ــى عدوان عىل  ــة الكونية ضد أعت هذه املنازل

يمن اإليمان والصمود.
كما عرب عن أمله يف أن تكون مجلة الجيش 
ــالة  ــاً يعزز من قوة وصمود وبس رافداً إضافي
املؤسسة العسكرية وتظهر حقيقة البطوالت 

النوعية التي يخطها أبناء هذه املؤسسة.

القائد األعلى للقوات المسلحة: أبطال اليمن تمكنوا 
من تحطيم أسطورة أقوى األسلحة الحربية الحديثة
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سگرتريو التحرير

التقى المحافظ الدريب وعدداً من القيادات والشخصيات االجتماعية في المحافظة:التقى المحافظ الدريب وعدداً من القيادات والشخصيات االجتماعية في المحافظة:

ــاط رئيس املجلس  ــى األخ مهدي املش التق
السيايس األعىل أمس، محافظ الضالع حنني 
ــخصيات  ــن القيادات والش ــب وعدداً م الدري

االجتماعية باملحافظة.
ــاع  األوض ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
بمحافظة الضالع واحتياجاتها من املشاريع 
ــراء  ــة ج ــاع الراهن ــل األوض ــات يف ظ والخدم

استمرار العدوان وحصاره الجائر.
ــكر  ــاط عن الش ويف اللقاء عرب الرئيس املش
ــا إىل كل أبناء  ــادات املحافظة ومن خالله لقي
ــيدا  ــخ واإلباء.. مش ــع التاري ــة الضال محافظ
ــزاة  ــة الغ ــع يف مواجه ــاء الضال ــف أبن بمواق

واملحتلني.
ــم يف  ــل أجدادك ــاذا عم ــون م ــال " تعرف وق
ــر التاريخ  ــني عىل م ــزاة واملحتل ــة الغ مواجه
ــع  ــروح يف الضال ــذه ال ــتمر ه ــى أن تس ونتمن
ــي كانت  ــق اليمنية والت ــن املناط ــا م أو غريه

الحصن املنيع يف التصدي ألي محتل".
ــىل،  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــع من  ــني املجتم ــة وتحص ــة توعي ــىل أهمي ع
ــدوان التدمريية كون ال يقترص  مخططات الع
ــكري  ــىل اليمن عىل الجانب العس يف حربه ع
ــي  ــايف واالجتماع ــتوى الثق ــىل املس ــا ع وإنم

وغريه.
ــات  إمكاني ــك  يمتل ــدو  الع أن  إىل  ــت  ولف
ــعب اليمني  ــة كبرية لكن ثقافة أبناء الش مادي

ــكه وتحرره هي الصخرة الصماء التي  وتماس
تحطمت عليها كل مؤامرات العدوان.

ــم يأت  ــاط أن املحتل ل ــس املش ــني الرئي وب
ــعب اليمني وسلب  إىل اليمن إال المتهان الش
ــزاة واملحتلني عرب  ــدف الغ ــو ه ــذا ه ــراره وه ق
ــتحيل الذي  ــخ.. مؤكدا أن ذلك هو املس التاري

ال يمكن للعدوان أن يحققه.
وأشار إىل أن العدوان دمر كل يشء يف اليمن 
ــرط يف  ــن يف ــي ل ــعب اليمن ــا إىل أن الش .. الفت
ــتقالله وكرامته وال يمكن أن يفرط  حريته واس
ــلب  ــم يف حريتهم وس ــع أو غريه ــاء الضال أبن

إرادتهم.
ــهدته  ــا ش ــاط إىل م ــس املش ــرق الرئي وتط
الفرتة األخرية من تشتت لقوى العدوان وتنوع 
ــدات املتآمرين داخل  ــا واختالف أجن أهدافه

العدوان والتناحر يف ما بينهم.
ــيئ  ــال " أنتم أكرث اطالعا بالنموذج الس وق
ــق  املناط يف  ــالل  االحت ــوى  ق ــه  قدمت ــذي  ال
ــري  الكث ــود  وج ــم  رغ ــيطرتها  لس ــة  الخاضع
ــق إال أن الظروف  ــذه املناط ــرار يف ه ــن األح م
فرضت عليهم االنحناء ملرور العاصفة وليس 
ــالم".. مؤكدا أن النموذج الذي قدمه  االستس
ــب أن يكون  ــة يج ــق املحتل ــدوان يف املناط الع

عربة لكل أبناء الشعب اليمني.
ــكر ألبناء  ــن الش ــاط ع ــرب الرئيس املش وع
ــر جهودهم يف  ــم وتضاف ــىل تكاتفه الضالع ع

ــن أن تكون مرسحا  ــىل مناطقهم م الحفاظ ع
ــيئة بمناطق االحتالل..  ــاذج العدوان الس لنم
ــج ووعي أبناء  ــا إىل أن ذلك يدل عىل نض الفت
ــع يف  املني ــن  الحص ــل  يمث ــذي  ال ــة  املحافظ

مواجهة التحديات.
ــود الجميع  ــة تضافر جه ــدد عىل أهمي وش
ــتغلها..  ــرتك أي ثغرة إال ويس ــون العدو ال ي ك
مشريا إىل رضورة التعاون مع محافظ الضالع 

واملسؤولني باملحافظة.
ــىل،  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي وأك
ــه  تقديم ــن  يمك ــا  م كل  ــم  لتقدي ــتعداد  االس
ــة األبية كون ذلك  ــاء هذه املحافظ لخدمة أبن
واجباً عىل القيادة لخدمة املجتمع وأبناء هذا 

الشعب.
ولفت إىل أن العدوان انتهك كل املحرمات يف 
ــعب اليمني فقصف األطفال  عدوانه عىل الش
ــاجد وكل مقومات  ــواق واملس ــاء واألس والنس
ــماوية  ــاوزا كل الترشيعات الس ــاة متج الحي

والوضعية اإلنسانية.
ــىل أن  ــد ع ــاط التأكي ــس املش ــدد الرئي وج
ــل الجميع أكرث يقينا أنه  جرائم العدوان تجع
ــد  ــذا العدو إال بالتكاتف وس ــالص من ه ال خ
أي ثغرة يحاول استغاللها .. وأضاف" النرص 
ــريه وهذه قوى معتدية  هو حليفنا وال يشء غ
ــتعباد الشعب اليمني  ال تريد إال امتهان واس

وهذا لن يتحقق عىل اإلطالق".

الرئيس المشاط يشيد بمواقف أبناء الضالع في مواجهة الغزاة على مر التاريخالرئيس المشاط يشيد بمواقف أبناء الضالع في مواجهة الغزاة على مر التاريخ

ــدد ١٩٦٥٣ ــبتمرب ٢٠١٨م - الع ــة ١٤٣٩ه - ١٠ س ــني: ٣٠ ذو الحج Monday: 30  Tho Alhejah 1439 - 10 September 2018 - Issue No. 19653االثن


