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جامعة ذمار
ــار، حيث التقت "الثورة"  ــة كانت من جامعة ذم *البداي
ــة والذي تحدث  ــب النهاري رئيس الجامع ــور طال بالدكت
ــدوان الذي تقوده  ــوم حاولت قوى تحالف الع قائًال : معل
ــة يف كل الجامعات  ــاف الدراس ــعودية عىل اليمن إيق الس
ــات يف محاولة منه  ــد عىل قصف الجامع ــة, فقد عم اليمني
ــة, وكان لجامعة ذمار نصيب يف  ــاف العملية التعليمي إليق
ــرتاحة  ــتهداف اس ــوم قامت طائرات العدوان باس ذلك, ي
ــآت تجارية  ــي طالت منش ــارات الت ــا أن الغ ــة, كم الجامع
ــة من الجامعة نتج عنها ترضر عدد من املباني أهمها  قريب

مبنى كلية العلوم اإلدارية.
واستطرد رئيس الجامعة قائال: لم يكتف بهذا وحسب 
ــرب العديد من املواقع  ــاول إعالم العدوان الرتويج ع فقد ح
ــكرية يف حرم  ــدات عس ــلحة ومع ــود أس ــة بوج اإلخباري
ــاعات الكاذبة ترويع  ــذه اإلش ــة كان الهدف من ه الجامع

الطالب وأعضاء هيئة التدريس من الحضور.
ــل التحصيل العلمي لم  ــري أن أهداف العدوان لتعطي غ
يكتب له النجاح، فالعملية التعليمية استمرت يف الجامعة 

بفضل تضافر الجهود.
دراسة وامتحانات

ــام الجامعي  ــهد هذا الع ــور النهاري: ش ــع الدكت ويتاب
استمرار الدراسة يف مختلف الكليات وأجرت االمتحانات 
ــات الختبارات  ــدم الطالب والطالب ــا، حيث تق يف موعده
نهاية الفصل الدرايس األول للعام الجامعي 2016 /2017 
ــوم  ــة العل ــنان, كلي ــب األس ــة ط ــي (كلي ــات ه يف (7) كلي

ــبات  ــة الرتبية, كلية الحاس ــب البيطري, كلي ــة والط ــة الزراع ــة, كلي التطبيقي
ونظم املعلومات, كلية العلوم اإلدارية, كلية اآلداب) وأيضا معهد جامعة ذمار 

للتعليم املستمر .
ــات يف الوقت الذي لم  ــة وأجريت االمتحان ــتمرت الدراس ويردف قائًال: اس
ــبي الجامعة أكاديميني  ــة التدريس ومنتس ــه الرواتب ألعضاء هيئ ترصف في
ــتمرار الحصار الظالم األمر الذي أفىض  وإداريني كأحد تداعيات العدوان واس
ــاذج االختبارات حتى  ــليم نم ــام البعض للدعوة إىل اإلرضاب وعدم تس إىل قي
ــلبا عىل الطالب إذ ال ذنب له يف تأخر  ــينعكس س يتم رصف املرتبات, وهو ما س
الرواتب, واإلرضاب لن يكون جزءاً من الحل, رغم أن ذلك لن يفيد ولن يعجل يف 
ــات, ومع هذا فإننا يف قيادة الجامعة نعي وندرك آثار ذلك وبالتايل  رصف املرتب
ــاهم يف حلحلة املشكلة قدر  ــانها أن تس قمنا بتقديم بعض الحلول التي من ش
ــاذج االختبارات وتم  ــليم نم ــم معظم أعضاء الهيئة وقاموا بتس ــن, وتفه املمك
ــكر للذين  ــت لتأجيلها, فالش ــاوالت التي أجري ــارات رغم املح ــراء االختب إج
رفضوا أن يترضر الطالب وقاموا بتسليم نماذج االمتحانات حرصاً منهم عىل 

عدم تأجيلها.
صمود وتحد

ويضيف رئيس الجامعة: إن استمرار العملية التعليمية وإجراء االختبارات 
ــي العظيم  ــعبنا اليمن ــطوري لش ــد نوعاً من أنواع الصمود األس ــا يع يف حينه
ــل العلمي بتخرج  ــتمرار التحصي ــة قوى الرش والطغيان, ويتوج اس يف مواجه

ــف الكليات  ــع من مختل ــد من الدف العدي
والتخصصات.

ــاري  ــب النه ــور طال ــم الدكت  ويختت
ــل الله  ــة بفض ــتظل الجامع ــول: س بالق
ــم  تقدي يف  ــتمرة  مس ــاىل  وتع ــبحانه  س
رسالتها للمجتمع, بفضل تضافر جهود 
وكل  إداري  وكادر  ــني  أكاديمي ــع  الجمي
منتسبي الجامعة الصامدين رغم شحة 
ــدام الرواتب, إال أنهم ثابتون  املوارد وانع
ــم ومهامهم،  ــتمرون يف أداء أعماله ومس
ــذه الظروف  ــل يف ظل ه ــني ان العم مدرك
أفشل كل ما خطط له العدوان ومن يقف 

معه ويدعمه ويسانده .
500 ألف طالب وطالبة

ــايس  األس ــم  للتعلي ــبة  بالنس ــا  *أم
والثانوي، فقد تحدث عن األخ أحمد عيل 
الوشيل مدير عام مكتب الرتبية والتعليم 
ــة األوىل  الوهل ــذ  ــال: من ــة قائ باملحافظ
ــم  ــعودي األمريكي الغاش ــدوان الس للع
عىل بالدنا عمد العدوان عىل تدمري البنية 
ــكل عام  ــبات الوطن بش التحتية ومكتس
ــكل  ــآت التعليمية بش ــدارس واملنش وامل
ــب بل أمعن  خاص، ولم يكتف بهذا وحس
ــم يوم قامت  ــكاب املزيد من الجرائ يف ارت
ــني والطالب  ــتهداف املعلم طائراته باس
وهم يف فصولهم الدراسية يف مشهد يعكس بشاعة اإلجرام 

الذي استمرأ العدوان بارتكابه عىل امتداد األرايض اليمنية .
ويتابع الوشيل: وبما أن دول تحالف العدوان تخطط بوعي إلفشال العملية 
ــعب اليمني األبي  ــل الش ــعياً منها لتجهي ــي س ــل العلم ــة والتحصي التعليمي
ــم وأبناءنا الطالب اكرب بكثري،  ــد إال أن وعي وإدراك القائمني عىل التعلي الصام
فقد حرصت قيادة الوزارة وقيادة املحافظة وكل الفئات الرتبوية عىل استمرار 
ــية  ــات يف املرحلتني األساس ــالب والطالب ــال الكبري للط ــل اإلقب ــة ولع الدراس
ــدرايس الحايل خري دليل  ــات الفصل األول من العام ال ــة ألداء امتحان والثانوي
ــم أبناؤنا النازحون  ــرث من 500 ألف طالب وطالبة بما فيه ــي تقدم إليها أك والت
احتضنتهم 1400 مدرسة يف عموم مديريات املحافظة فكان نجاح االمتحانات 

يف موعدها املحدد سيد املوقف.
ــالب والطالبات مع انطالق  ــدارس املحافظة بالط ــف: واليوم تكتظ م ويضي
التحصيل العلمي للفصل الثاني واملعلمون واإلداريون يواصلون أداء مهامهم 
ــتهدف  ــدون رواتب بعد أن اس ــهر وهم يعملون ب ــه رغم ميض أش ــن موقع كل م
ــكل رافداً  ــة والتي تش ــة االيرادي ــة ذات األوعي ــآت االقتصادي ــدوان املنش الع

للخزينة العامة للدولة ناهيك عن استمرار الحصار الظالم .
دعم االستمرار

ــة التعليمية يف  ــتمرار العملي ــيل: لضمان اس ــه يقول الوش ــرض كالم ويف مع
ــوي ُعقد  ــه القطاع الرتب ــات التي تواج ــة التحدي ــة ومعالج ــدارس املحافظ م

ــس الرتبوي  ــة اجتماع املجل ــة املاضي ــام القليل ــالل األي خ
ــة محافظ املحافظة والذي ثمن وعي كل  باملحافظة برئاس
ــتمرار التعليم وإدراكهم لحجم  الفئات الرتبوية بأهمية اس
ــلطة  ــن، مؤكداً دعم الس ــاك ضد الوط ــرات التي تح املؤام
ــتمرار  ــات املتاحة بما يكفل اس ــخري اإلمكاني املحلية وتس

العملية التعليمية يف عموم مدارس املحافظة.
ووجه يف ختام حديثه الشكر لكل تربوي وإداري وطالب 
ــعها الكلمات  ــموا جميعهم لوحات ال تتس وطالبة، فقد رس
ــاً لكل رب أرسة  ــكر موصول أيض ــود والثبات والش يف الصم
ــتمر  دفع بأبنائه إىل املدارس رغم الظروف الصعبة. وستس
العملية التعليمية مهما أمعن العدوان يف إجرامه فبالتعليم 

سننترص .
مخرجات سوق العمل

ــي  املهن ــب  والتدري ــي  الفن ــم  التعلي ــص  يخ ــا  *وفيم
باملحافظة فقد تحدث عنه األخ نجيب الحاشدي مدير عام 
مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة ذمار حيث 
قال: هذا النوع من التعليم نال نصيبه من التدمري والخراب 
ــاد مخرجات  ــهمت يف إيج ــات التي أس يف مختلف املؤسس
ــدوان  ــف الع ــد دول تحال ــل إال أن حق ــوق العم ــب س تناس
الغاشم امتد إىل هذه املنشآت التعليمية. ومع كل هذا الدمار 
ــتمرت العملية التعليمية يف  وما يقابله من حصار جائر اس
ظل هذه الظروف الصعبة بفضل اإلرادة والثبات واإلرصار 

عىل التسلح بالعلم الذي يحاول العدو مصادرته . 
رسائل

ــة  ــرتة املاضي ــالل الف ــت خ ــدي: أجري ــع الحاش ويتاب
ــالب املعهدين التقني الصناعي والتقني  امتحانات الفصل الدرايس األول لط
ــث بلغ عدد  ــدرايس 2016 - 2017م .حي ــام ال ــار للع ــة ذم ــاري يف محافظ التج
ــي  ــن التقن ــدرايس األول باملعهدي ــل ال ــات الفص ــني المتحان ــالب املتقدم الط
الصناعي والتقني التجاري للعام الدرايس الجاري أكرث من ألف طالب وطالبة 

يف مختلف األقسام والتخصصات.
ــن املوازنة  ــات تعتمد عىل 70 % م ــام والتخصص ــردف قائًال: هذه األقس وي
التشغيلية مواد خام ومواد خاصة بالتدريب وكل مستلزمات التطبيق العميل 
ــا بروح الفريق  ــن حقهم يف التعليم عملن ــان عدم حرمان الطالب م ــن لضم ولك
ــتمرار التحصيل  ــة وعاجلة للحفاظ عىل اس ــد عىل إيجاد حلول رسيع الواح
ــغيل املعامل والورش  ــتمرار تش ــك ال زال االحتياج قائماً الس ــي ومع ذل العلم
ــد الفنية  ــن عمل املعاه ــغيلية أعاق م ــة التش ــاض املوازن ــة ألن انخف التعليمي
ــىل الطابع الذي يتميز  ــتلزم إيجاد حلول دائمة حفاظاً ع ــة وهو ما يس واملهني

به هذا النوع من التعليم .
ــتمرار التعليم يبعث  ــدوان إال أن اس ــف الع ــدي: رغم صل ــف الحاش ويضي
ــذي وصل إليه الطالب واملعلمون وكل  ــائل عظيمة تعرب عن مدى الوعي ال رس
ــر إرادة قوى العدوان  ــية بأن التعليم هو الكفيل بقه ــبي املراحل الدراس منتس

وأدواته .
سننتصر يف معركة العلم 

ــان عميد املعهد التقني الصناعي الدرب  *أما األخ املهندس بندر عيل رسح
بمحافظة ذمار فتحدث قائال: 

-لم تكن املنشآت التعليمية يف ذمار بمنأى عن االستهداف الهمجي من قبل 
ــد حظي التعليم  ــعودية ،وق ــوء الس طريان تحالف العدوان بقيادة مملكة الس
ــن الدمار حيث عمد هذا العدوان إىل  ــي واملهني باملحافظة بنصيب وافر م الفن
قصف ثالث من املنشآت الهامة يف املحافظة وهي املعهد التقني الصناعي وكذا 
ــحر وترواحت األرضار فيها  كلية املجتمع يف الدرب وأيضا املعهد املهني ذي س
ــاءها  ــي املختلفة فيها، بلغت تكاليف إنش ــل أو جزئي للمبان ــني تدمري كام ماب
ــاري ريال رصفت من خزينة الدولة بعد جهود كبرية بذلت من قبل  بحدود ملي
ــة ومكتب التعليم  ــلطة املحلي ــي واملهني وكذلك قيادة الس ــم الفن وزارة التعلي
ــة نوعية  ــآت إضاف ــكل هذه املنش ــة عىل أمل أن تش ــي باملحافظ ــي واملهن الفن
ــم الفني واملهني ليس فقط ألبناء محافظة ذمار بل ألبنائنا الطالب من  للتعلي
ــون املحافظة  ــات املحيطة بذمار ك ــة وخصوصا املحافظ ــات املختلف املحافظ

تتوسط العديد منها.
ــم من دمار لكل يشء إال أننا  ــع: رغم ما قام ويقوم به العدوان الغاش ويتاب
سنواصل طريق التعلم والبناء وسنواجه كل مخططاتهم بالعمل دون كلل 
ــتقبل متسلحني  ولن يثنينا يشء يف كرس هذا الصلف والولوج إىل عالم املس
ــننترص يف  ــوم واملعارف التي بها وبثقتنا وبقدراتنا وعدالة قضيتنا س بالعل
معركة العلم وسننترص بإذن الله يف كل املعارك ولن تزيدنا همجية العدوان 
ــوداً حتى يتحقق النرص  ــل والتدمري والحصار الجائر إال ثباتاً وصم يف القت

املبني .

استمرار الدراسة يف كل مراحلها اسقط مخططات العدوان ورهاناته
القائمون على المؤسسات التعليمية بذمار لـ"ٹ":

عىل الرغم من اإلدانات واالنتقادات التي وجهتها املنظمات األممية لدول تحالف العدوان الستمرارها باستهداف القطاع التعليمي وما خلفته من دمار وضحايا 
وحرمان للطالب والطالبات من نيل حقهم يف التعليم، إال أنها تميض دون أدنى اعتبار لهذه املنظمات ..

ــبو هذا الحقل  ــهد هذه األيام حراكا تربويا وتعليميا رغم العدوان والحصار الحاصل وانقطاع املرتبات، كما يؤكد منتس محافظة ذمار هي إحدى املحافظات التي تش
استمرار صمودهم مؤدين رسالتهم عىل أكمل وجه :

ذمار/ ماجد السياغي
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تشييع جثمان عضو مجلس النواب علي 
الخبال بمديرية الزيدية 

الحديدة - سبأ 
ــد عيل محمد  ــدة أمس جثمان الفقي ــة محافظة الحدي ــيع بمديرية الزيدي  ُش

الخبال عضو مجلس النواب باملحافظة.
ــن أحمد الهيج بمناقب الفقيد  ــاد محافظ الحديدة حس ــييع أش وخالل التش
ــه من صفات  ــا كان يتمتع ب ــجاعة وم ــه الوطنية الصادقة والش ــال ومواقف الخب

ومكانة اجتماعية.
وأعرب عن خالص العزاء واملواساة ألرسة الفقيد .. سائًال الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان 

. "
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ــة وقيادة  ــيل باملحافظ ــؤولني يف املجلس املح ــن املس ــييع عدد م ــرض التش ح
السلطة املحلية باملديرية وجمع غفري من املواطنني ومحبي الفقيد.

اختتام برنامج المساحات الصديقة 
لألطفال النازحني بمخيم السالم بإب

إب - سبأ
ــاحات  ــت بمحافظة إب أمس فعاليات املرحلة الثانية من برنامج املس اختتم
ــإب، نفذتها منظمة نداء الطفولة  ــالم ب الصديقة لألطفال النازحني يف مخيم الس

بالرشاكة مع منظمة أنرتسوس بدعم منظمة اليونيسيف.
ــتمر خمسة أشهر 217 طفال  ــتهدف برنامج املساحات الصديقة الذي اس اس
ــتقرار النفيس  ــني باملخيم بهدف حماية األطفال وتهيئة االس وطفلة من النازح
ــم والتعبري عن آرائهم  ــهم وإعطائهم فرصة للعب والتعلي واالجتماعي يف نفوس
ــاركة يف األنشطة، واكتشاف ورصد االنتهاكات واملخاطر التي يتعرض لها  واملش

األطفال ومعرفة احتياجاتهم.
ــمية بمديرية الظهار بإب أشاد مدير مكتب الشئون  ــة س ويف االختتام بمدرس
ــج للنازحني  ــذ الربنام ــرص البعداني، بتنفي ــة ن ــل باملحافظ ــة والعم االجتماعي
ــعودي األمريكي والذي كان له األثر عىل الوضع  ملحافظة إب جراء العدوان الس
ــطة  ــيف يف دعم مثل هذه الربامج واألنش ــال .. مثمنا دور اليونيس ــيس لألطف النف

اإلنسانية .
ــاحات  ــل الحرضمي أن املس ــة فض ــداء الطفول ــل منظمة ن ــح ممث ــا أوض فيم
ــطة الخاصة بالطفل، ومنها  ــال باملخيم تضمنت عدد من األنش الصديقة لألطف
ــن الناحية  ــور الطفل م ــزز نمو وتط ــة ومحارضات تع ــة وتعليمي ــاب ترفيهي ألع

االجتماعية والجسمانية والفكرية واإلبداعية والعاطفية.
ــز املهارات  ــن تعزي ــال م ــن األطف ــطة تمك ــمل أنش ــج ش ــار إىل أن الربنام وأش
ــهم يف تخفيف الضغوط  ــة والهادفة بما يس ــالل الربامج املوجه ــة من خ الحياتي

والعبء النفيس عليهم.
ــي لألطفال عن  ــن املخيم وعرض مرسح ــيد لزهرات م ــل االختتام أناش تخل
ــن جراء العدوان والحصار، باإلضافة إىل  ــع الراهن الذي يتعرض له والوط الوض
ــا تم تكريم املنفذين  ــاحات، كم ــرض ريبورتاج ألعمال األطفال يف برنامج املس ع

واملرشفني واإلداريني القائمني عىل الربنامج بالشهادات التقديرية .
ــيف مجيب سلطان  ــئول حماية الطفل بمنظمة اليونيس حرض االختتام مس

ومنسق منظمة أنرت سوس رعد الضبيبي.

الصليب األحمر ينفذ مشروع مياه كومان سنامة بذمار
ذمار/ سبأ

ُدشنت أمس بمحافظة ذمار اإلجراءات العملية لتنفيذ مرشوع املياه الخاص 
ــة للصليب  ــن اللجنة الدولي ــدا بتمويل م ــنامة - مديرية الح ــان س ــة كوم بمنطق

االحمر .
ــار املحافظة فضل األشول ومدير عام فرع  ــني الذي حرضه مستش ويف التدش
الهيئة  العامة ملياه الريف صالح الفالحي وعضو املجلس املحيل باملحافظة عيل 
حسني القويس وجمع غفري من األهايل املستفيدين، أكد املهندس محمد مداغش 
ــة للوضع  ــتجابة ملح ــر  أن املرشوع اس ــة للصليب األحم ــة الدولي ــل اللجن ممث
ــن 2950 مواطناً  ــة الصعبة التي يعاني منها أكرث م ــاني والظروف الحياتي اإلنس

يف تلك القرى النائية.
وأوضح أن املرشوع الذي بلغت كلفته التقديرية 180 ألف دوالر أمريكي  يتكون 
ــتكمال بناء  ــن خطوط ضخ بطول 2500 مرت ووحدة ضخ متكاملة إىل جانب اس م

غرفة الضخ وترميم ثالثة خزانات.
ــابق بدعم  ــر قامت يف وقت س ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــرياً إىل أن اللجن مش

مستشفى ذمار العام واملؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي .
ــي  بتدخالت  ــف صالح الفالح ــة مياه الري ــر عام فرع هيئ ــاد مدي ــن جانبه أش م
ــاريع  ــا يف دعم املحافظة بعدد من املش ــة للصليب االحمر وجهوده ــة الدولي اللجن
ــاعي الحثيثة والتفاهمات املثمرة  ــانية والتي تأتي تتويجا للمس الخدمية واإلنس
التي يبذلها محافظ املحافظة حمود عباد مع املنظمات الدولية املختلفة يف محاولة 
ــتقبال  ــكالية االس ــن األعباء التي تواجه املحافظة وأبرزها إش ــادة للتخفيف م ج
ــة الفقر الذي  ــع رقع ــني القادمني من عدة محافظات، وتوس ــتمر آلالف النازح املس

رضب أغلب املديريات واملناطق نتيجة استمرار العدوان والحصار الظالم.
بدوره أوضح عضو املجلس املحيل باملحافظة عيل القويس أن السلطة املحلية 
ــر وغريها من  ــة للصليب االحم ــع اللجنة الدولي ــتمرة يف التواصل م ــزال مس الت
اللجان واملنظمات للتعريف باملعاناة التي يتكبدها املواطن والعمل عىل الوصول 

إىل صيغ اتفاقات لتكثيف وتوسيع أنشطة املنظمات ليشمل كافة املديريات .
ــاريع  ــة وعاجلة للكثري من املش ــزال بحاجة مآس ــة ما ت ــا إىل أن املحافظ الفت
ــة واالغاثية  ــا املائية والصحي ــدة مجاالت من بينه ــانية يف ع ــالت اإلنس والتدخ

واإليوائية .

توزيع مساعدات غذائية للنازحني يف يريم 
ــن بمديرية يريم محافظة إب أمس توزيع املساعدات الغذائية للنازحني،   دش
ــة خديجة للتنمية برييم يف إطار مرشوع تعزيز األمن الغذائي  مقدمة من مؤسس

ودعم األنشطة القائمة عىل الزراعة بمديريتي يريم والسياني.
ــم، وكذا 64  ــاعدات 316 نازحاً ونازحة بريي ــة األوىل من املس ــتهدف الدفع تس
امرأة (حامل ومرضع) باإلضافة و123 طفال وطفلة دون سن الخامسة ملكافحة 

سواء التغذية يف أوساطهم.
ــع  ــبأ) أن توزي ــي لـ(س ــة أروى املرام ــرشوع باملديري ــرة امل ــت مدي وأوضح
ــة الثقة بدعم  ــة مع جمعي ــياني، يتم بالرشاك ــم والس ــي يري ــاعدات ملديريت املس

منظمة األوتشا.
ــاعدات الغذائية نظرا  ــعى لزيادة املس ــة خديجة تس ــارت إىل أن مؤسس وأش
ــح امليداني الذي نفذته املؤسسة بالرشاكة  لظهور مؤرشات نزوح كبرية بعد املس
ــة للنازحني وفريق  ــة والوحدة التنفيذي ــة واملكاتب التنفيذي ــلطة املحلي مع الس
ــف و100 أرسة نازحة بمديرية  ــود أكرث من أل ــة والذي أظهر وج ــح باملؤسس املس

يريم .
وبينت املرامي أن املساعدات تحتوي عىل أكرث من 634 سلة غذائية للنازحني 
ــرأة (حامل  ــن 256 ام ــرث م ــة ألك ــاعدات غذائي ــم مس ــياني وتقدي ــة الس بمديري
ومرضع) وأكرث من 529 طفال وطفلة تظهر عليهم عالمات سوء التغذية باإلضافة 

إىل املستهدفني من املهمشني واملعاقني.
ــمل تدريب  ــن الغذائي يف جانب الزراعة يش ــت إىل أن مرشوع تعزيز األم ولفت
ــماد للمزارعات  ــتالت وس أربعني امرأة عىل عمل حدائق منزلية وتوفري بذور وش

واملساهمة يف زيادة األمن الغذائي .
ــطة مؤسسة  ــاعدات الغذائية باملديريتني يأتي ضمن أنش يذكر أن توزيع املس

خديجة للتنمية لتعزيز األمن الغذائي وتخفيف معاناة املواطنني.

توزيع سالل غذائية للمتضررين 
جراء العدوان يف عتمة 

صنعاء - سبأ 
 وزعت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني بمديرية عتمة بذمار أمس 
ــراء العدوان  ــتهداف منزله أو نزح منه ج ــة للمترضرين ومن تم اس ــالل غذائي س

السعودي األمريكي.
ــيايس األعىل  ــكرهم وعرفانهم للمجلس الس ــرب أبناء مديرية عتمة عن ش وع
وأعضائه عىل اللفتة اإلنسانية .. منوهني بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية 

يف دحر املرتزقة التي تحاول تمزيق النسيج االجتماعي بني أبناء الوطن.
ــتعدادهم رفد جبهات الرشف  ــوف أبناء عتمة إىل صف الوطن واس وأكدوا وق

والبطولة بالرجال يف مواجهة قوى الرش والطغيان.


