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ــة  ــة خطابي ــس فعالي ــار أم ــة ذم ــت بجامع أقيم
احتفاًء بالذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمرب.

ويف الفعالية التي نظمها املكتب التنفيذي ألنصار 
ــة عباس العمدي  ــار بحضور وكيل املحافظ الله بذم
ــب النهاري ومدير  ــة ذمار الدكتور طال ورئيس جامع
ــار مرشف  ــيل الحربي، أش ــة العميد ع ــن املحافظ أم
ــبتمرب  ــي، إىل أن ثورة 21 س ــل الرشق ــة فاض املحافظ
ــرار اليمني من خالل التحرر من  أعادت االعتبار للق

الوصاية للخارج.
ــق  تحقي ــى  حت ــتمرة  مس ــورة  الث أن  إىل  ــت  ولف
العدالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واالنتصار عىل العدوان.
ــبتمرب  ــار همدان األكوع إىل أن ثورة 21 س فيما أش
يف  ــارها  ملس ــح  وتصحي ــبتمرب  س  26 ــورة  لث ــداد  امت
التحرر من الهيمنة والوصاية .. مستعرضا املحطات 

واألحداث التي سبقتها.
وألقيت خالل الفعالية كلمات، أشارت يف مجملها 
أدوات  ــة  حقيق ــفت  كش ــبتمرب  س  21 ــورة  ث أن  إىل 
ــعب اليمني  العدوان، وأعادت االعتبار والحرية للش

وقراره السيادي.
ــن مدراء  ــدد م ــا ع ــي حرضه ــة الت ــل الفعالي تخل
ــة  املحلي ــلطة  الس ــاء  وأعض ــات  واملديري ــب  املكات
ــخصيات اجتماعية،  ــكرية وأمنية وش ــادات عس وقي

فقرات فنية وقصيدة عربت عن املناسبة.
ــة اب أمس  ــاع بمحافظ ــتعرض اجتم إىل ذلك اس
ــات  الرتتيب ــالح،  ص ــد  عبدالواح ــظ  املحاف ــة  برئاس
الجارية لالحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمرب 

والـ56 لثورة 26 سبتمرب والـ 55 لثورة 14 أكتوبر.

ــة  املحافظ وكالء  ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــع  واطل
ــة  الربملاني ــة  الكتل ــس  ورئي إب  ــة  جامع ــادات  وقي
ــة األمنية  ــيل وأعضاء اللجن ــة أحمد النزي للمحافظ
ــال  ــىل األعم ــة ع ــة املعني ــب التنفيذي ــدراء املكات وم
املنجزة لالحتفال الذي سيقام االثنني املقبل بمدينة 

إب بهذه املناسبات الوطنية.
ــة  ــرضه وكالء املحافظ ــذي ح ــاع ال ــد االجتم وأك
ــوكل،  املت أرشف  ــور  والدكت ــاهري  الش ــد  عبدالحمي
ــاوى،  ــم املس ــب وجمال الحمريي وقاس وراكان النقي
أهمية استكمال كافة الرتتيبات واملشاركة الواسعة يف 
هذا االحتفال بما يليق بعظمة هذه األعياد الوطنية.

ــاع ثمن املحافظ صالح جهود الجميع  ويف االجتم

ــريا  ــبابي .. مش يف اإلعداد لهذا الحفل الكرنفايل والش
ــتبقى  ــبات التي س ــة الوطنية لهذه املناس إىل األهمي

خالدة يف وجدان الشعب اليمني.
ولفت إىل أهمية املشاركة الواسعة يف هذا االحتفال 
كونه يمثل رسالة باستمرار صمود الشعب اليمني يف 

مواجهة العدوان.
ــاع  ــس اجتم ــة أم ــة حج ــد بمحافظ ــك عق اىل ذل
ــة واإلدارية  ــؤون املالي ــل املحافظة للش ــة وكي برئاس
الدكتور عبدامللك جحاف ، ملناقشة برنامج االحتفال 

بالعيد الرابع لثورة 21 سبتمرب .
ــة  املحافظ ــل  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــيل  ش ــادل  ع ــة  والثقاف ــالم  اإلع ــؤون  لش ــاعد  املس
ومسؤولو األجهزة اإلعالمية أشار وكيل املحافظة إىل 
ــة التي قامت  ــبة الوطني أهمية االحتفاء بهذه املناس
ــة الخارجية  ــة والوصاي ــن التبعي ــص من براث للتخل

وحماية االستقالل الوطني .
ــورة 21  ــع لث ــد الراب ــاء بالعي ــاف أن االحتف وأض
ــتلهم فيها الجميع  ــبتمرب يمثل محطة سنوية يس س
ما قدمه أبناء اليمن من تضحيات جسيمة يف سبيل 
ــة وان  ــعبا خاص ــن أرضا وش ــزة وكرمة اليم ــون ع ص
ــهد عدوانا بربريا غاشماً وحصاراً  اليمن ما تزال تش

جائراً وحرباً اقتصادية حاقدة.
ــزة اإلعالمية عىل  ــاف األجه ــور جح ــث الدكت وح
ــود والتصدي للعدوان  ــرية الصم تعزيز دورها يف مس
ــيته  ومرتزقته وأدواته اإلعالمية الفاجرة وإبراز وحش
ــان  ــش واللج ــال الجي ــطره أبط ــا يس ــه وم ومطامع
ــة  ــطورية يف كاف ــة أس ــم بطولي ــن مالح ــعبية م الش

جبهات العزة والكرامة.

تواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى الرابعة لثورة تواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى الرابعة لثورة ٢١٢١ سبتمبر  سبتمبر  أشادت بالمالحم البطولية للجيش واللجان الشعبيةأشادت بالمالحم البطولية للجيش واللجان الشعبية

دمر مسجداً وعدداً من المنازل في صعدةدمر مسجداً وعدداً من المنازل في صعدة

صنعاء / سبأ
ــي قائد  ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــأت وزارة التعلي هن
الثورة ورئيس املجلس السيايس األعىل وأعضاء املجلس 
ــورة الـ21 من  ــة العيد الرابع لث ــب اليمني بمناسب والشع

سبتمرب.
ــة يف  ــذه املناسب ــاء به ــوزارة إىل أن االحتف ــارت ال وأش
ــاره الظالم والصمت  ــرار العدوان الغاشم وحص ظل استم
ــن إرادة الشعب اليمني وإرصاره  ــي املطبق, تعبري ع األمم
ــار للمبادئ والقيم  ــاد والظلم واالنتص عىل محاربة الفس

اإلنسانية والحضارية الراسخة يف وجدانه.
وأكدت أن ثورة 21 سبتمرب أسقطت عروش املستكربين 
ــة واالرتزاق وأرست دعائم  ــاد والعمال وجففت منابع الفس

األمن واالستقرار.
ــطرها  ــة التي يس ــم البطولي ــوزارة باملالح ــادت ال وأش
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواقع الرشف والكرامة 
ــة اىل استمرار رفد الجبهات  ــة قوى العدوان ، داعي ملواجه

باملال والرجال والعتاد دفاعا عن األرض والعرض.
ــيد  ــا هنأ وزير النقل زكريا الشامي قائد الثورة الس كم
ــيايس  ــدر الدين الحوثي ورئيس املجلس الس عبدامللك ب
ــيايس  ــاط وأعضاء املجلس الس ــىل األخ مهدي املش األع
ــب اليمني  ــرشف والشع ــزة وال ــات الع ــني يف جبه واملرابط

بمناسبة العيد الرابع لثورة 21 سبتمرب.

ــر التهاني والتربيكات بهذه  وأعرب وزير النقل عن أح
املناسبة التي جسدت معنى العزة يف الخروج من التبعية 
ــت اإلرادة التي  ــال " ثورة 21 سبتمرب حقق ــة.. وق والوصاي
ــد مصريه والتحرر  ــح لها للشعب اليمني لتحدي كان يطم

من الوصاية ".
ــرض  ــن يتع ــي واليم ــة تأت ــذه املناسب ــار إىل أن ه وأش

لعدوان غاشم وحصار شامل يف ظل صمت دويل.
ــي إىل أن هذه املرحلة االستثنائية  ولفت الوزير الشام
ــؤولية والعمل عىل  ــار املس ــع استشع ــب من الجمي تتطل

مواجهة الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
ــطرها الجيش  ــارات واملالحم التي يس وأشاد باالنتص
ــدوان دفاعاً عن  ــوى الع ــة يف مواجهة ق ــان الشعبي واللج

الوطن .
ــة املهندس لطف  ــاء والطاق ــأ وزير الكهرب ــك هن اىل ذل
ــيايس  ــوزي ، قائد الثورة ورئيس املجلس الس عيل الجرم

األعىل بمناسبة العيد الرابع لثورة ألـ 21 من سبتمرب.
ــورة 21 سبتمرب شكلت  ــوزي أن ث ــر الجرم ــد الوزي وأك
ــخ النضال اليمني املعارص ضد الظلم  نقطة مهمة يف تاري

والطغيان والتحرر من الوصاية الخارجية.
ــد الوفاء  ــال بهذه املناسبة يجس ــار إىل أن االحتف وأش
ــاًء لالنتصارات التي  ــات الشهداء والجرحى ووف لتضحي

يسطرها الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان.

ــب  ــة للشع ــذه املناسب ــي به ــر التهان ــن أح ــرب ع وأع
اليمني الصامد يف وجه قوى العدوان وكل أشكال التسلط 

واالستكبار.
ــيس قائد  ــه أحمد الكب ــة عبدالل ــر الثقاف ــا هنأ وزي كم
ــي و رئيس  ــن الحوث ــدر الدي ــد امللك ب ــيد عب ــورة الس الث
ــاط وأعضاء  ــىل األخ مهدي املش ــيايس األع املجلس الس
املجلس السيايس األعىل ورئيس وأعضاء الحكومة وكافة 
ــورة 21  ــد الرابع لث ــي بمناسبة العي ــب اليمن ــاء الشع أبن

سبتمرب.
ــي تأتي يف ظل هذا  ــذه املناسبة الوطنية وه وأكد أن ه
ــه شعبنا الصامد الصابر  ــدوان الظالم الذي يتعرض ل الع
منذ نحو أربعة أعوام لتزيد شعبنا اليمني العظيم إرصاراً 
ــى تحقيق  ــه وأذياله حت ــدوان ومرتزقت ــة الع ــىل مواجه ع
ــري لتمزيق اليمن  ــط التآم ــؤزر وإفشال املخط النرص امل

والنيل من وحدته ونسجيه االجتماعي.
ــوري ألبطال الجيش  ــويل واألسط ــاد بالدور البط وأش
ــن يف التصدي  ــل أحرار اليم ــة ومعهم ك ــان الشعبي واللج
ــة واملتطورة  ــه بأسلحته الحديث ــذي اعتقد أن ــدوان ال للع
ــي حولها األبطال إىل ركام مثلما  سيحقق االنتصارات الت
ــدود إىل  ــا وراء الح ــي وجبهات م ــاحل الغرب ــول الس تح

محرقة آللياته ومقربة لجنوده ومرتزقته.

ــة  أربع ــب  وأصي ــد  استشه
ــر استهداف  ــس إث ــني أم مواطن
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط
يف  ــد  تربي ــة  لثالج ــعودي  الس
ــة  بمحافظ ــايل  الح ــة  مديري

الحديدة.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  أوض
ــأ) أن طريان  باملحافظة لـ (سب
ــدف ثالجة تربيد  العدوان استه
ــايل،  ــة الح ــو 16 بمديري يف كيل
ــا أدى إىل استشهاد مواطنني  م

اثنني وأصيب اثنني آخرين.
ــدر أن الطريان  ــاف املص وأض

املعادي استهدف بغارتني غرب 
وجنوب جولة السفينة يف كيلو 

. 16
ــس  أم ــرأة  ام ــت  أصيب ــا  كم
ــف صاروخي  ــر قص ــروح إث بج
ــودي عىل مديرية  ومدفعي سع

رازح بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة 
ــعودي استهدف   ــدو الس أن الع
ــرى  ق ــة  واملدفعي ــخ  بالصواري
ــكان يف مديرية رازح  ــة بالس آهل
ــنة  ــا أدى إىل إصابة امرأة مس م

بجروح.

ــدر إىل أن مناطق  وأشار املص
آهلة بالسكان يف مديريات شدا 
ــت لقصف  ــه وباقم تعرض ومنب
ــودي  ــي سع ــي ومدفع صاروخ
ــازل املواطنني  ــال من ــف ط مكث

ومزارعهم.
ــدوان  الع ــريان  ط ــر  دم ــا  كم
ــم  ــعودي الغاش ــي الس األمريك
أمس مسجداً وعدداً من منازل 
ــم  باق ــة  مديري يف  ــني  املواطن

بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة 
ــاء اليمنية (سبأ)  ــة األنب لوكال

أن طريان العدوان شن غارة عىل 
أحد املساجد يف مديرية باقم ما 

أدى إىل تدمريه بالكامل .
ــدر إىل أن طريان  ــار املص وأش
ــعودي  الس األمريكي  ــدوان  الع
ــىل منازل  ــارات ع ــالث غ شن ث
املواطنني يف باقم خلفت أرضاراً 

كبرية فيها.
ــدر إىل أن مديرية  ولفت املص
ــوي  ــف ج ــرض لقص ــم تتع باق
ــي ومدفعي مكثف من  وصاروخ
ــدوان بشكل  الع ــف  ــل تحال قب

يومي.

 الثورة / أسامة الغيثي
ــرشة تحت  ــابعة ع ــة الس ــس حفل تخرج للدفع ــاء أم ــع بصنع نظمت كلية املجتم
شعار(رؤية مهندس)،والتي تضم ثالثة تخصصات هي ”إدارة نظم معلومات األعمال 

- هندسة كهروميكانيك - هندسة شبكات ” للعام الجامعي2017 - 2018م  .
ــال بهذه  ــح عميد كلية املجتمع الدكتور نجيب الكميم ـ أن االحتف ويف الحفل أوض
ــرش يف حناياه أصداء شباب أقوياء سائرين عىل درب  ــذا الحرم الذي تنت املناسبة يف ه
ــا بالدنا الحبيبة فإن  ــروف االستثنائية التي تمر به ــات العلم رغم الظ النجاح وهمس

احتفالنا بدفعة ”رؤية مهندس“هو احتفال الكلية بالصمود والتميز واإلبداع  .
ــالب والطالبات  مشرياً إىل أن هذه الدفعة هي ثمار جهود عظيمة بذلها كل من الط

ــة التدريس الذين بذلوا  ــا جهود مضنية من أعضاء هيئ ــرام كما يصحبه وأهاليهم الك
ــذه اللحظة وجهود  ــم من اجل الوصول إىل ه ــم وسخروا جميع طاقته ــىص جهوده أق
ــع  جمي وسخروا  جهودهم  أقىص  بذلوا  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مضنية 

طاقاتهم من اجل الوصول إىل هذه اللحظة .
ــات الصعبة واألرضار التي لحقت   ــه انه ورغم الظروف والتحدي وأكد يف ختام كلمت
ــك من صعوبة يف   ــي وما نتج عن ذل ــال الحرم الجامع ــراء القصف الذي ط ــة ج بالكلي
ــر الجهود الخرية ودعم الجهات وتوحدها  ــة العملية التعليمية إال اننا وبتضاف مواصل

وارصارها مستمرون يف التعليم وبأداء الرسالة التعليمية بالشكل األفضل. 
ــى كلمة الخريجني قال فيها:  ــد املحيا قد ألق وكان رئيس اللجنة التحضريية محم
ــي تضيق بها  ــهم الت ــم أصوات الخريجني ومشاعرهم وأحاسيس ــف اليوم ألنقل لك اق

ــة خطوات خائفة  ــع فقد كانت البداي ــع لها ضفاف قلوب الجمي ــاحات وتتس كل املس
ــنا عىل  ــا الكلية وجلس ــوم. .دخلن ــون ذات ي ــوى انه سيك ــم عنه س ــتقبًال ال نعل ومس
ــطر اليوم أجمل  مقاعدها يحدونا األمل لنكون صناعا للمجد ورواة  للتاريخ الذي نس

كلماته. 
ــم تكن محطتنا هنا هي املحطة األخرية  ــا: أقول لجميع زمالئي الخريجني ل  مضيف
ــل طريقنا نحو املجد  ــتقل محطة الحياة ونكم ــزل من محطة الكلية لنس ــا سنن ولكنن
والعال ونحن نشد بعضنا البعض ال فرق بيننا. .فالوطن يتسع للجميع دون استثناء، 

وينتظركم ان تعودوا له بروح البناء والتنمية فلبوا دعوته.
ــد  هذا وشهد الحفل عدداً من الفقرات والعروض الفنية والفلكلور الشعبي ، وبع

ذلك تم  تكريم الخريجني بالشهادات التقديرية .

قيادات الدولة تهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية قيادات الدولة تهنئ قائد الثورة والقيادة السياسية 
بالعيد الرابع لثورةبالعيد الرابع لثورة٢١٢١ سبتمبر سبتمبر

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٤٤ مواطنين باستهداف طيران العدوان ثالجة تبريد في الحديدة مواطنين باستهداف طيران العدوان ثالجة تبريد في الحديدة

ــدس"  مهن ــة  "رؤي دفعة  بتخرج  تحتفل  بصنعاء  ــع  المجتم ــدس" كلية  مهن ــة  "رؤي دفعة  بتخرج  تحتفل  بصنعاء  ــع  المجتم كلية 

 الثورة / خاص 
ــيايس  ــني ومعه عضو املكتب الس ــع أمس وكيل محافظة الحديدة مجدي الحس اطل
ــف عبدامللك الحجري  ــو تكتل األحزاب التحال ــد وعض ــار الله  الدكتور حزام األس ألنص
ــي  ــف الوطن ــزاب التحال ــمي ألح ــق الرس ــات والناط ــي للمفاوض ــد الوطن ــو الوف وعض
ــدة وتفريغ   ــل بأرصفة  ميناء الحدي ــري العم ــني، عىل س ــي عبداملجيد الحس الديمقراط

حموالت السفن التجارية الراسية  بأرصفة امليناء من الحبوب والبضائع األخرى .
ــي يبذلها عمال ومرشفو   ــني  بالجهود الكبرية الت ــاد الوكيل الحس وخالل الزيارة  أش
التفريغ  من عىل منت السفن التجارية عىل مدار الساعة، التابعون ملؤسسة موانئ البحر 

األحمر اليمنية. 
ــتمر إال ان ميناء  ــريا إىل  أنه رغم العدوان والحصار املفروض وتحليق طريان املس مش
الحديدة يعمل بشكل طبيعي يف استقبال وتفريغ السفن املحملة باملساعدات الغذائية 
واملواد الطبية املختلفة  واملشتقات النفطية عىل مدار الساعة. مؤكدا أن قيادة املحافظة 
ــتقدم  كل الدعم والرعاية محليا ودوليا حتى  يظل ميناء الحديدة مفتوحا امام سفن  س
املساعدات والسفن التجارية وتفريغ  حمولتها من هذه املواد عىل مدار الساعة حتى يتم 

توفري الغذاء والدواء واملشتقات النفطية للمواطنني يف مختلف محافظات الجمهورية.

وكيل محافظة الحديدة يطلع على سير العمل بأرصفة الميناء وكيل محافظة الحديدة يطلع على سير العمل بأرصفة الميناء 

ــر ــص ــن ـــد ركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق ال ـــي ـــج ــــب والــــتــــأهــــيــــل ال ــــدري ــــت ــرال ــص ــن ـــد ركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق ال ـــي ـــج ــــب والــــتــــأهــــيــــل ال ــــدري ــــت ال
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صنعاء/ سبأ
ــال  احتف ــس  أم ــة  الرابع ــكرية  العس ــة  باملنطق ــم  أقي
ــطة  املتوس ــلحة  باألس ــاورة  ومن ــكري  عس ــتعراض  واس
ــة العليا محمد  ــة الثوري ــور رئيس اللجن ــة بحض والخفيف
ــبة  ــكرية بمناس ــن القيادات العس ــدد م ــيل الحوثي وع ع

تخرج دفعة العيد الرابع لثورة 21 سبتمرب.
ــس اللجنة الثورية  ــاورة نقل رئي ــالل االحتفال واملن وخ
ــورة والقيادة  ــي قائد الث ــني تحيات وتهان ــا للخريج العلي
ــم املتزامن مع  ــبة تخرجه ــكرية بمناس ــية والعس السياس
ــبتمرب وتمنياتهم للخريجني  ــورة 21 س ــرى الرابعة لث الذك

التوفيق والنجاح يف مهامهم القتالية املستقبلية.
ــزة  ــل ركي ــد يمث ــل الجي ــب والتأهي ــح أن التدري وأوض
ــني تميزهم يف  ــرص .. مباركا للخريج ــية لتحقيق الن أساس
ــاح يف إصابة األهداف االفرتاضية والتي  تنفيذ املناورة بنج
ــتوى العايل الذي وصلوا إليه وما يمتلكونه من  تعكس املس
ــتكون لها نتائج إيجابية يف امليدان  مهارات قتالية عالية س

العميل ملواجهة الغزاة واملعتدين واملرتزقة.
ــدوان  الع ــات  أن مخطط ــي  الحوث ــيل  ــد ع ــد محم وأك
ــال وأن هذه الدماء  ــت أقدام األبط ــقط تح وأوهامهم ستس
الجديدة ستمثل رافدا حقيقيا لتعزيز الجبهات والتنكيل 

باألعداء والغزاة واملرتزقة.
ــت طاملا وهناك  ــعب اليمني صامد وثاب ــح أن الش وأوض
ــم .. حاثا  ــم ومبادئه ــون يف مواقفه ــون وثابت ــال صادق رج
ــم بالواقع  ــبوه يف دورته ــا اكتس ــىل ترجمة م ــني ع الخريج

العميل ويف ميادين املواجهات مع املعتدين واملرتزقة.
ــة  املنطق ــد  ــاعد قائ ــرضه مس ــذي ح ال ــال  ويف االحتف
ــن وعدد من  ــد رشف الدي ــة العميد أحم ــكرية الرابع العس
القيادات العسكرية والضباط .. ألقى مدير دائرة التدريب 
العسكري العميد الركن نارص حميد كلمة نقل يف مستهلها 
للخريجني تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة بمناسبة تخرجهم الذي يأتي متزامنا مع االحتفال 

بالذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمرب.
ــاع عن  ــي يف الدف ــب الوطن ــة الواج ــار إىل أن عظم وأش
ــع أمام  ــم تضع الجمي ــزاة ومرتزقته ــة الغ ــن ومواجه الوط
حجم املسؤولية يف بذل املزيد من الجهود ورفد الجبهات.

ــتطاعوا  اس ــال  األبط أن  ــد  ٌحمي ــد  العمي أن  ــح  وأوض
ــقاط أوهام املعتدين والغزاة  ــدة بأسهم إس بجسارتهم وش

ــد أن ابتلعتهم صحارى  ــة وذهبت أدراج الرياح بع واملرتزق
ــامخة قوية ومقربة  ــتبقى إىل األبد ش وجبال اليمن التي س

للغزاة واملحتلني.
ــبقوكم  ــن اليمن بكم وبأمثالكم ممن س ــال " إذا لم يك وق
ــات العزة والكرامة وقدموا أرواحهم فداء لها فبمن  إىل جبه
ــاع عن وطننا  ــل جميعنا اليوم للدف ــتكون؟ وإذا لم نقات س

ــا أن ننتظر  ــنقاتل؟ أم علين ــيادتنا فمتى س ــا وس وكرامتن
حتى يصل الغزاة إلينا ".

ــة  ــد اهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاس وأكد العميد حمي
ــة بما  ــا أولوي ــات وإعطاءه ــة بالجبه ــة األركان العام هيئ
ــل وجه ..  ــني ملهامهم يف أكم ــاءة وأداء املرابط ــزز من كف يع
ــبيل إعداد وتدريب وتأهيل  مثمنا الجهود التي بذلت يف س

الخريجني.
وحث الخريجني عىل ترجمة املهارات القتالية وامليدانية 

التي تلقوها خالل الدورة وعكسها يف الواقع العميل.
ــوي باملنطقة  ــعبة التوجيه املعن ــس ش ــار رئي بدوره أش
ــد عبدامللك املهتدي يف كلمة قيادة املنطقة إىل أهمية  العقي
ــب داللة خاصة  ــال بتخرج هذه الدفعة التي تكتس االحتف

كونه جاء مواكبا ألعياد الثورة اليمنية.
ــة تبذل  ــكرية الرابع ــة العس ــادة املنطق ــت إىل أن قي ولف
ــل النوعي  ــداد والتدريب والتأهي ــارى جهدها يف اإلع قص
ــع  ــا الواق ــي يتطلبه ــة الت ــال القتالي ــة األعم ــا لطبيع وفق

امليداني وسري املعارك.
وأشاد العقيد املهتدي باالنتصارات النوعية واإلنجازات 
ــدي األبطال الذين  ــق يف كافة الجبهات عىل أي ــي تتحق الت

يلقنون الغزاة واملحتلني واملرتزقة الهزائم النكراء.
يف حني أشارت كلمة الخريجني التي ألقاها املقدم ناجي 
وازع إىل أهمية الدورة يف تطوير املعارف واملهارات امليدانية 

وما ستجسده نتائجها اإليجابية يف ميادين املواجهات.
ــىل الثبات  ــم الخريجني ع ــة العهد باس ــددت الكلم وج
والوفاء لدماء الشهداء األبطال والسري عىل خطاهم حتى 

تحقيق النرص.
وقدم الخريجون استعراضاً عسكرياً مهيباً عكسوا فيه 

مستوى تدريبهم الرفيع وروحهم املعنوية العالية.
ــة جرى خاللها  ــذوا مناورة حي ــون قد نف وكان الخريج
انتشار القوات املشاركة يف املناورة باتجاه العدو االفرتايض 
ــري مواقع  ــتطاعوا خاللها تدم ــا للخطة اس ــاق وفق يف انس
ــت  ــاح وكفاءة عالية عكس ــا بنج ــيطرة عليه ــدو والس الع
ــتوى املهارات والقدرات االحرتافية العالية للخريجني  مس
ــات والتنكيل  ــا لتعزيز الجبه ــكلون رافدا قوي الذين سيش

بالغزاة واملعتدين واملرتزقة.
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