
في البداية تحدث الدكتور سامي بالقول:
في خضم االعتداءات الشرسة التي تشنها عناصر 
ــر عنها من  ــج وما يسف ــى محافظة لح ــدة عل القاع
ضحايا بشرية وخسائر فادحة في األرواح والبنى 
التحتية وغيرها، لم تحدد قيادات التحالف بقيادة 
ــن هذه  ــاً م ــي موقف ــالل االمارات ــة واالحت السعودي
االعتداءات اإلرهابية، بالرغم من أنهم كما يزعمون 

جاءوا لنجدة الشعب اليمني.
ــة ومرتزقة  ــن مقاوم ــط بي ــي ظل الخل ــف: ف ويضي
ــن  ــاء اليم ــى أبن ــح عل ــاب، أصب ــالل واإلره االحت
ــش واللجان  ــال الجي ــي مقدمتهم رج ــاء وف الشرف

ــف الجبهات  ــي مختل ــن يسطرون ف ــة الذي الشعبي
ــدوان الغاشم،  ــارات متتالية ضد الع ــة انتص القتالي
ــي نظر بعض  ــم ألن ذلك يعتبر ف ــاع عن وطنه الدف
ــالل اإلماراتي  ــا يمارسه االحت ــدول إرهاباً، أما م ال
ــار  ــل ودم ــن قت ــي م ــودي األمريك ــدوان السع والع
ــق اليمنيين يعتبر في نظرهم  وإرهاب متواصل بح

مشروعاً ألنه دفاع عن النفس.
ــي أبناء عدن  ــه آن اآلوان أن يع ــد أن ــم: اعتق واختت
ــي تحاك ضد  ــم المؤامرت الت ــج والضالع حج ولح
ــن عامة ومحافظاتهم على وجه الخصوص  اليمنيي
ــي حال اصبحنا  ــم ايقافها وردعها إال ف التي لن يت

ــن يستطيع ال عدوان  ــداً، هنا فقط ل ــداً وصفاً واح ي
سعودي وال احتالل إماراتي مهما امتلكوا من عتاد 

أن يهزمونا.
تفويت الفرصة

ــاب  ــى غي ــة إل ــزا المشكل ــد ع ــال فق ــا األخ مرس أم
ــة والعسكرية، وما وجد  الدولة والمؤسسات األمني
ــي مقدمتهم  ــاب العدوان وف ــا فهي تعمل لحس منه

السعودية واالحتالل اإلماراتي.

ــي محافظة لحج من  ــري اليوم ف ــا يج وأردف: إن م
انتشار مرعب لعناصر القاعدة ينذر بتحول خطير 
ــد هنا دولة المرتزقة  ــا لم تتصد له الدولة وال أقص م
ــة وبالتعاون  ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي بل رج
ــن  ــى األم ــاظ عل ــاء بالحف ــج الشرف ــاء لح ــع أبن م

واالستقرار وتفويت فرصة تفتيت اليمن.
ظلم وعدوان

ــده لحج من  ــازن، حول ما تشه ــؤال الدكتور م وبس

ــاب: ما يحدث اآلن هو أنه بدالً  أعمال تخريبية، أج
ــون تاريخهم المجيد في نصرة  من أن يتذكر اليمني
النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم كانوا حماة 
ــي  الفتوحات  ــر ف ــن دورهم الكبي ــالً ع ــن ، فض الدي
ــان اليمني  ــي انتصرت لكرامة اإلنس ــة الت اإلسالمي
ــم يرتكبها بعض  ــن جرائ ــع اليوم ع ــا نسم أصبحن
ــي من يصعد  ــن آخرين ويأت ــق يمنيي ــن بح اليمنيي
على حساب هذه الدماء التي سفكت ظلماً وعدواناً 
ــاء محرمة وحرمتها أشد تحريماً  ويفترض أنها دم

من هدم الكعبة.
وأضاف: تمكن العدوان السعودي من خالل تجنيد 
ــر القاعدة من تنفيذ مخططهم الخبيث بحق  عناص
ــوم في  ــا يحصل الي ــل، وم ــن كك ــج واليم ــاء لح أبن
ــال المتمثلة  ــد على تلك األعم ــة لحج شاه محافظ
ــآت الحكومية  ــاء واستهداف المنش في قتل األبري
ــرار وغيرها من  ــة األمن واالستق والخاصة وزعزع

ــي تؤكد مدى حقد العدوان على وطننا  األعمال الت
الحبيب.

زعزعة األمن واالستقرار
ــه إزاء ما ترتكبه  ــر األخ عمار عن رأي ــن جانبه عب م
ــا تقوم به  ــالً: ان م ــن أعمال قائ ــدة م ــر القاع عناص
عناصر القاعدة من أعمال مشينة ال يمكن تبريرها 
ــأي حال من األحوال، كونها أعماالً كفيلة بأن تهز  ب
ــد أن الهدف من  ــدان اإلنسانية، واعتق ــر ووج ضمي
ورائها هو تنفيذ أجندة العدوان الغاشم الذي يدعم 
ــن واستقرار  ــات اإلرهابية لزعزعة أم ــذه الجماع ه

اليمن وتفكيكه واستغالل مقوماته وثرواته.
ــالل صحيفتكم الغراء  وأردف: أجدها فرصة من خ
ــن أبناء الجنوب  ــد كل الشرفاء والعقالء م أن أناش
االضطالع بدورهم في اعادة األمن واالستقرار ولم 
ــات، والتصدي للعدوان  ــل ونبذ الفرقة والشت الشم
السعودي اإلماراتي األمريكي الغاشم الذي يسعى 
ــذا مساندة  ــاً، وك ــاً وإنسان ــر اليمن أرض ــى تدمي إل
ــا من رجال الجيش واللجان الشعبية الذين  اخوانن
ــل الدفاع  ــم في سبي ــم وارواحه ــون بأنفسه يضح
ــى وحدة األرض واإلنسان،  عن اليمن والحفاظ عل

فتحية لهؤالء األبطال أينما كانوا.
ثالوث بغيض

ــاب آفة  ــول: اإلره ــام بالق ــدث األخ بس ــدوره تح وب
ــة السلطة  ــا اليمني وجريم ــى مجتمعن ــة عل دخيل
ــات  والتقطع ــراس  األع ــداف  واسته ــة  المحلي
ــن الجرائم ليست  ــات والقتل وغيرها م واالختطاف
ــف صفا واحداً  ــن تكون األخيرة إذا لم نق األولى ول

ضد اإلرهاب بكل أشكاله.
ــذا الوطن بكل  ــي ه ــث العدوان ف ــد عب ــاف: لق وأض
ــى الوحدة،  ــى االقتصاد إل ــن السياسة إل ــيء، م ش
ــه الثقيلة على كاهل  هذا العبث الذي يلقي بأحمال

اإلنسان في هذه األرض.
ــدوان وعناصر القاعدة وتنظيم داعش  واختتم: الع
ــن لمثلث  ــادة اليم ــى إع ــى إل ــض يسع ــوث بغي ثال
ــات أن يحقق  ــل والمرض" ولكن هيه "الفقر والجه
ــة فالشعب كل  ــوث البغيض مآربه الخبيث هذا الثال
ــاه سيقف لهم  ــاه إلى أقص ــن من اقص ــب اليم الشع
بالمرصاد وسيعودون إلى جحورهم يجرون أذيال 

الهزيمة.

06محافظاتمحافظاتالثــــورة

تشــهد     محافظة لحج العديد من التطورات والتحوالت 
ــال  ــاه انتق ــع باتج ــت أن تدف ــا استطاع ــي بدوره ــة، والت األمني
المحافظة إلى أكثر من طور، فمن انتشار مفجع لظاهرة السالح، 
ــراغ األمني بكل  ــات، إلى الف ــات واالختطاف ــوادث التقطع إلى ح

تجلياته القميئة، إلى سقوط المحافظة في يد عناصر القاعدة.
ولتسليط الضوء أكثر، "الثورة" نزلت  إلى الشارع والتقت عدداً 
ــع المأساوي بالمحافظة  ــج الذين تحدثوا عن الوض من أبناء لح
ــر القاعدة في كل أزقة وشوارع  ــي ظل االنتشار المخيف لعناص ف

المحافظة..وهاكم المحصلة:

الثورة/لحج 

العدوان والقاعدة وداعش ثالوث بأهداف موحدة.. العدوان والقاعدة وداعش ثالوث بأهداف موحدة.. 
القتل والتدمري وتفريغ املجتمع من القيم والضوابطالقتل والتدمري وتفريغ املجتمع من القيم والضوابط

أبناء لحج يتحدثون لـ"ٹ":أبناء لحج يتحدثون لـ"ٹ":


 العبث طال كل ش وعلى األجهزة األمنية أن

تضطلع بواجبها لحماية الناس

املحافظة تشهد انتشارًا مريعًا لعناصر 
القاعدة.. وجرائمهم غري مسبوقة يف مجتمعنا
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 المحويت / سبأ
ــت أمس  ــة المحوي ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
ــف لمصفوفة  ــة اليونيس ــة دعم منظم إمكاني
ــب التعليم الفني  ــات الطارئة لمكت االحتياج

والتدريب المهني بالمحافظة.
ــم مسؤولي  ــاع الذي ض ــرض االجتم واستع
ــة وممثلة  ــي بالمحافظ ــم الفن ــب التعلي مكت
ــري،  الشه ــالم  س ــدة  بالحدي ــف  اليونيس
ــي  الفن ــم  التعلي ــه  تواج ــي  الت ــات  الصعوب

والمهني جراء استمرار العدوان والحصار.
ــي الدكتور  ــب التعليم الفن ــر مكت ــار مدي وأش
ــدداً من المعاهد  ــك مزارق إلى أن ع عبد المل
ــة  والتقني ــة  المهني ــة  التعليمي ــآت  والمنش
ــدوان وأهمها  ــا طيران الع ــة دمره بالمحافظ
ــي بالرجم.. مبينا أن  ــد التقني والزراع المعه
ــداف طيران  ــراء استه ــة ج ــر األولي الخسائ
العدوان للمعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة 

تتجاوز 304 ماليين ريال.
وتطرق إلى ما تضمنته مصفوفة االحتياجات 
ــي  المهن ــم  للتعلي ــة  والطارئ ــة  األساسي
ــب مساهمة منظمة  ــة والتي تتطل بالمحافظ
ــا دعم اليونيسف  ــف لدعمها.. مثمن اليونيس
ــة والمياه بالمحافظة والذي  للتعليم والصح

اسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

عمران / سبأ

ــة المحافظ  ــس برئاس ــة عمران أم ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق

ــال  ــدادات الستقب ــان، االستع ــر جعم ــل صغي ــور فيص الدكت

ــداً األربعاء  ــن غ ــي، والذي سيدش ــي الحال ــم الزراع الموس

بزراعة شجرة البن واللوز في عدد من المديريات.

ــر الجبلي، اإلجراءات  ــر مكتب الزراعة حمي واستعرض مدي

التي اتخذها المكتب والتجهيزات الالزمة من معدات زراعية 

وبذور محسنة للمزارعين.

ــار إلى أن مكتب الزراعة وضع خطط وبرامج للمرشدين  وأش

ــل للزراعة  ــن لالستخدام األمث ــة المزارعي ــن لتوعي الزراعيي

واستغالل موسم األمطار في زراعة الحبوب وخاصة مزارعي 

ــذي يعد من أخصب القيعان باليمن والذي يرفد  قاع البون ال

األسواق المحلية بأغلب المنتجات الزراعية ومنها الحبوب .

ــن في مكتب  ــظ جعمان المعنيي ــي االجتماع حث المحاف وف

الزراعة على االهتمام بالتوعية واإلرشاد للمزارعين.

ــة الحبوب نظرا  ــذا الموسم في زراع ــد أهمية استغالل ه وأك

ــا يتطلب تحمل  ــار ، مم ــدوان وحص ــه البالد من ع ــا تمر ب لم

ــي للوصول إلى  ــب الزراع ــام بالجان ــي االهتم ــة ف المسؤولي

االكتفاء الذاتي.

صنعاء / سبأ
ــة  نازح ــة  طالب  140 ــادت  استف
ــة  االستجاب ــروع  مش ــن  م
ــة لتأثيث سكن الطالبات  الطارئ
ــب  الط ــة  كلي ــن  م ــات  النازح
ــي جامعة  ــة ف ــوم الصحي والعل
ــب والعلوم  ــة الط ــى كلي ــز إل تع
ــة إب الذي  ــي جامع الصحية ف
ــون المباشر  ــه جمعية الع نفذت
ــي  ــل فاعل ــن بتموي ــب اليم مكت

خير .
أوضحت منسقة المشروع ندى 
ــرة  األخي ــة  المرحل أن  ــزي  الع
ــع 140 فرشاً على  تضمنت توزي
ــدات وتوفير  المستفي الطالبات 
12 فرناً لمطابخ السكن مع كافة 

المستلزمات الخاصة بها .
ــى  األول ــة  المرحل أن  ــرت  وذك
ــم تنفيذه  ــروع الذي ت ــن المش م
ــب التخطيط  بالتنسيق مع مكت
و  إب  ــي  ف ــي  الدول ــاون  والتع
الصحية  ــوم  والعل الطب  كليتي 
ــي إب وتعز ومستشفى  بجامعت
ــت  تضمن ــي  الجامع ــة  جبل
ــن  لسك ــن  اثني ــن  مبنيي ــر  توفي

الطالبات ونقل الطالبات إليهما 
ــات  باالحتياج ــا  وتجهيزهم
األساسية من السجاد والستائر 

والبطانيات.
فيما أشارت مدير مكتب جمعية 
ــن  اليم ــي  ف ــر  المباش ــون  الع
إلى أهمية  ــي  العسعوس معالي 
ــن  السك ــر  توفي ــي  ف ــروع  المش
ــة الجو المالئم  المناسب وتهيئ
ــن  ــن ليتمك ــات ورعايته للطالب
من التفرغ للدراسة والتحصيل 

العلمي .
ــام  االهتم ــرورة  ض ــدت  وأك
ــاره  باعتب ــي  الجامع ــم  بالتعلي
ــر  لتطوي ــي  األساس ــدر  المص
ــده  ورف ــه  وتنميت ــع  المجتم
ــى مجاالت  ــي شت ــاءات ف بالكف
ــن  السك أن  ــة  مبين  ، ــاة  الحي
ــل  العوام ــد  أح ــي  الجامع
ــرة إيجابياً في  ــة المؤث الرئيسي

حياة الطالبات.

مناقشة إمكانية دعم اليونيسف للتعليم املهني باملحويتمناقشة إمكانية دعم اليونيسف للتعليم املهني باملحويت

استعدادات الستقبال املوسم استعدادات الستقبال املوسم 
الزراعي الجديد بعمرانالزراعي الجديد بعمران

استفادة استفادة 140140 طالبة نازحة من مشروع  طالبة نازحة من مشروع 
العون بالسكن الجامعي يف إبالعون بالسكن الجامعي يف إب


