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مؤسسة بنيان التنموية تحدد السبت مؤسسة بنيان التنموية تحدد السبت 
القادم موعدًا لحفل اشهارها في صنعاء القادم موعدًا لحفل اشهارها في صنعاء 

ــاعة الـ 10 صباحا  تعقد وزارة النقل والهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد اليوم الس
ــار صنعاء الدويل من قبل تحالف  ــرا صحفيا بوزارة النقل، بمرور عام عىل إغالق مط مؤتم

العدوان.
ــر عام النقل  ــي واألرصاد مدي ــة للطريان املدن ــمي للهيئة العام ــح املتحدث الرس وأوض
ــيتناول ما خلفه  ــبأ) أن املؤتمر س ــم لوكالة األنباء اليمنية (س ــور مازن غان ــوي الدكت الج
إغالق مطار صنعاء من آثار كارثية أدت إىل تدهور وركود يف كافة الجوانب ومنها اإلنسانية 

والصحية.
وبني أن املؤتمر الصحفي سيتناول باإلحصائيات واألرقام األرضار الكارثية التي خلفها 
ــامل لكافة املنافذ الربية والبحرية والجوية  ــتمر والحصار الش العدوان جراء القصف املس

ومنها إغالق مطار صنعاء يف ظل تجاهل وصمت عربي و دويل مخٍز.

ــادم موعداً  ــبت الق ــة بنيان التنموية الس ــية ملؤسس حددت اللجنة التأسيس
ــاركة منظمات املجتمع املدني ذات العالقة ، وأكد  ــهار بحضور رسمي وبمش لالش
ــهار  يأتي بعد أن استكملت مؤسسة  ــة أن حفل االش ــؤول يف املؤسس مصدر مس
ــايس وعقدت  ــرت نظامها األس ــة وأق ــراءات القانوني ــة اإلج ــة كاف ــان التنموي بني
ــانية الفاعلة يف  ــاريع التنموية واإلنس ــدد املش ــنت ع ــييس ، ودش مؤتمرها التأس
إطار املجتمع املحيل عىل مدى الفرتة املاضية كباكورة لنشاطها التنموي النوعي 

الفاعل . 
vوكشف املصدر عن إعالن املؤسسة يف حفل اإلشهار عدداً من املشاريع التي 
ــة تنفيذها خالل  ــاريع تعتزم املؤسس ــور التنفيذ ، ومش ــم تنفيذها و التي يف ط ت

الفرتة القادمة يف العاصمة صنعاء واملحافظات . 
وتنظلق مؤسسة بنيان للتنمية وفق منهجية عملية وعلمية نوعية ومدروسة 
ــا التنموية الهادفة إىل   ــل والتقييم يف مختلف برامجه ــد التخطيط والتحلي تعتم
ــارات املجتمعية وتوظيفها التوظيف األمثل وصوالً إىل تحقيق  تطوير وتنمية امله
ــي ، وذلك من خالل تحديد االمكانيات البرشية واملادية املجتمعية  االكتفاء الذات
ــهام الفاعل  ــل الطاقات إىل فرص متاحة أمام املجتمع بما يمكنه من االس وتحوي

يف تحقيق التنمية الشاملة . 

يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة إل

عيل احمد جاحز
يوميات الثورة

اليمني .. و سيكولوجية االستقاللاليمني .. و سيكولوجية االستقالل th.cheifeditor@gmail.com

17 ذو القعدة 1438ه - 9 أغسطس 2017م - العدد 19256األربعاء

مشهدمشهد

ــاء االنقياد  ــة وإب ــض التبعي ــة ورف ــة والخصوصي ــتقالل والحري ــة لالس النزع
ــي ولصيقة  ــان اليمن ــن اإلنس ــذرة يف تكوي ــة متج ــة أصيل ــمة يمني ــوع ، س والخض
ــمات التحررية جعلت اليمن مجتمعا مختلفا كليا عن  بثقافته وهويته ، وهذه الس
محيطه وهو اختالف الفت ومؤثر وفاعل جعل اليمني حارضا يف كل مفاصل التغري 

التاريخي يف املنطقة العربية وتجاوزها أيضا .
ــواهد الجلية التي تضج بحضور اإلنسان اليمني وبفاعلية  التاريخ ميلء بالش
ــاركة يف صناعة التاريخ ورسم صوره املتنوعة واالنتقال به من مرحلة  املوقف واملش
إىل أخرى ومن واقع إىل آخر ، سواء بريادة التغيري أو بالوقوف بوجه املشاريع التي 

تستهدف األمة ، فأحيانا يكون اليمني داعيا ، وأحيانا يكون مدعوا ونصريا.
ــتطيع ان يتجاوزها احد ،  ــد وال يس ــة ال ينكرها اح ــت أن هذه الحقيق ــن الثاب م
ــه يف ذهنية الناس هو الرس وراء هذا  لكن الذي يجب أن ندركه ونتذكره جيدا ونكرس

الحضور اليمني والفاعلية التي لعبتها الشخصية اليمنية عرب التاريخ .
ــدرة اآلخرين عىل  ــدم ق ــي وهيبته وع ــان اليمن ــخصية اإلنس ــرس يف تميز ش ال
ــه وغريته عىل  ــزازه بكرامت ــه واعت ــو يف احرتام اليمني لنفس ــه ، ه ــاوزه أو تجاهل تج
ــاريع التي حاولت عرب  ــه ، وتمرده عىل كل املش ــه وهويته ومبادئ ــه وعىل أرض حريت
ــه مهما كان  ــتقالله أو تفرض الوصاية علي ــلبه ذاته واس ــه وتس ــخ أن تخضع التاري

املقابل الذي تقدمه تلك املشاريع .
واعتقد أن معظمنا قرأ أو سمع حكايات وقصصا ومالحم يمنية تشهد عىل ذلك 
ــبأ كانت  ــالم ، دولة س ــالم أو من عصور ما بعد اإلس ــواء من عصور ما قبل اإلس ، س
ــخصية اليمني ورفضه االنقياد وراء  أنموذجا وذكر القرآن نبذة ترشح بتلخيص ش
ــمعنا  ــليمان حتى عرف الحق واتبعه بإرادته وقناعته ، وأيضا س دعوة نبي الله س
ــف تخلص منه،  ــي للغزو الحبيش وكي ــان اليمن ــا قصصا عن مواجهة اإلنس وقرأن

وحكايا كثرية عن تبع وجيشه ومملكته التي وصلت أصقاع الجزيرة العربية .
لم يكن يف املنطقة العربية حضارة أقدم من الحضارة اليمنية وال نفوذ أقوى من 
ــة العربية كانت مدعومة  ــى حني جاءت دول أخرى يف املنطق ــوذ اليمنيني ، وحت نف
ــأت تحت رعايتها ، بينما كانت الدولة اليمنية  من حضارات رشقية أو غربية أو نش
ــان  ــوذ اليمني منطلقا من عمق يمني ومبنيا عىل أكتاف بطولة وحرية اإلنس والنف

اليمني .
ــة ثم بني  ــداء بدولة بني أمي ــالمية ابت ــت دول الخالفة اإلس ــى حني تأسس حت
ــة العثمانية ، رفض  ــاء بالدول ــم اململوكية انته ــة ثم األيوبية ث ــاس ثم الفاطمي العب
ــلم لها وظلت اليمن بعيدة عن نفوذ كل تلك الدول انطالقا  ــان اليمني أن يس اإلنس
ــت دولة  ــدة وليس ــاللية وأرسية وفاس ــا وقناعتها بأنها ممالك باطل س ــن إيمانه م
ــل املنهج اإللهي القرآني القويم ، وحني حاولت تلك الدول فرض وصايتها  حق تمث
بالقوة عىل اليمن قوبلت بمواجهة شديدة ولم تستقر أمام بأس اإلنسان اليمني .

  ومثلما تؤكد صفحات التاريخ أن اليمن واإلنسان اليمني كان مالذ العرب وقت 
ــد محيطه باملال والرجال واملؤن ،  ــات والهجمات وصاحب املبادرة يف دعم ورف األزم
ــان اليمني ظل موضع جدل داخل أروقة  ــإن التاريخ يقول أيضا أن اليمن واإلنس ف
السياسة وموضع تهيب وحذر وخوف املشاريع التي تهدف للسيطرة عىل املنطقة 
ــم الحتوائه وإضعافه  ــه بمؤامراتهم ومحاوالته ــه ويحارصون ــة ، يخافون من العربي
ــاريعهم ألن تحركه  ــاج والقلق لهم وملش ــة التحرك ومصدر اإلزع ــم انه رافع إلدراكه

سوف يفشلها.
ــبتمرب  ــة وإن غيبت لعقود مظلمة عقب ثورة 26 س ــمة اليمنية األصيل هذه الس
ــوف والقلق ،  ــن منطلقة من ذات الخ ــعودية التي أخضعت اليم ــت وصاية الس تح
ــن  ــاهد ونلمس كل يوم عودتها إىل التحرك ، بل أن العدوان إنما ش التزال حية ونش
ــلة محاوالت إلعادتها إىل حظرية اإلخضاع واالنقياد ، انطالقا  عىل اليمن بعد سلس
ــخصيته  ــان اليمني وش ــراءة عميقة لتكوين اإلنس ــئ عىل ق ــن ذات اإلدراك املتك م
ونزعته التحررية وخطرها عىل مرشوع التفتيت األمريكي الذي يستهدف املنطقة .

ــوف  أمريكا تدرك جيدا أن خروج اليمن من تحت عباءة الوصاية واإلخضاع س
ــريا عىل مرشوعها ، وعىل  ــرر عربي كامل وهذا ترى فيه خطرا كب ــكل رافعة لتح يش

وجود الكيانات التي تستخدمها أصال .
املفيد هنا .. أننا كيمنيني معنيون أن نحمل هذه الروح اليمنية األصيلة ونحافظ 
عىل مكسبنا الكبري يف استعادة شخصيتنا وهويتنا وسمتنا التحررية االستقاللية 
ــه أن يعيدنا إىل حضن الوصاية  ــمح ألي مرشوع مهما كان ومهما يكن حامل وال نس
ــات وبطوالت الرجال  ــهداء وتضحي ــمناها بدماء الش ــة ، فاللوحة التي رس والتبعي
أعادت اليمن إىل مكانه الحقيقي يف التاريخ البرشي ، ومحت النقطة السوداء التي 

لطخت الصورة الناصعة لبضعة عقود .

العدوان يمنع شاحنات "الغذاء العالمي " من الوصول ل:سر النازحة بصرواحالعدوان يمنع شاحنات "الغذاء العالمي " من الوصول ل:سر النازحة بصرواح
منع تحالف العدوان السعودي األمريكي 
ــاعدات الغذائية التابعة لربنامج  قوافل املس
ــه إلغاثة النازحني  الغذاء العاملي من التوج

بمديرية رصواح بمحافظة مارب.
ــدة التنفيذية إلدارة  ــر الوح وأوضح مدي
ــة عبدالخالق  ــات النازحني باملحافظ مخيم
الرشيف لـ (سبأ) أن تحالف العدوان رفض 
الترصيح للشاحنات التابعة لربنامج الغذاء 
ــرية والنازحة  ــول لألرس الفق ــي بالوص العامل
بمديرية رصواح وعددها ألفان و 270 أرسة .

ــاحنات الغذاء  ــه تم منح ش ــار إىل أن وأش
ــات األمنية  ــا من قبل الجه العاملي ترصيح
أن  إال  ــايض،  امل ــو  يولي  31 يف  ــة  املختص
ــل يف منح الرتاخيص  ــف العدوان يماط تحال
ــان األرس من  ــبب يف حرم الالزمة وهو ما تس
ــية من تعرض الشاحنات  ــاعدات خش املس

للغارات الجوية.
ــام مديرية رصواح  ــتنكر مدير ع فيما اس
ــض تحالف العدوان منح  مرعي العامري رف
ــة  ــاعدات الغذائي ــل املس ــص لقواف الرتاخي
ــريان العدوان يفرض حصاراً  ..الفتا إىل أن ط

ــتهدف  يس ــث  حي ــة،  املديري ــىل  ع ــاً  خانق
ــاحنات والسيارات الداخلة إىل املديرية  الش

والخارجة منها.
ــة  اإلغاثي ــات  املنظم ــري  العام ــا  ودع
ــف  ــاد لتخفي ــرك الج ــانية إىل التح واإلنس
ــرية يف مديرية  ــاة النازحني واألرس الفق معان

ــارات  ــرشات الغ ــرض لع ــي تتع رصواح والت
الجوية بشكل شبه يومي وتستهدف منازل 

ومزارع املواطنني والطرق .

ــدا بمحافظة  ــل مديرية الح ــت قبائ أعلن
ذمار أمس الثالثاء، النكف القبيل خالل لقاء 
ــن أبناء القرى  ــع تداعى إليه اآلالف م موس

والعزل بمديرية الحدا.
ــا القبيل لكل  ــل الحدا نكفه ــلت قبائ وأرس
القبائل اليمنية ملواجهة قوى العدوان وأخذ 

ــارات الذين قاموا بدفن  ــأر من مرتزقة اإلم الث
ــة جبل الرشق  ــاء قبيلة آنس مديري أحد أبن
وهو األسري عبد القوي عبده حسني الجربي.
ــم  ــراف وقي ــدا أن أع ــل الح ــدت قبائ وأك
ــل بمثل هذه األعمال  القبيلة اليمنية ال تقب
ــانية  ــن اإلنس ــردت ع ــي تج ــة الت اإلجرامي

ــرك بجدية  ــة لتتح ــل اليمني ــت القبائ ودع
ملواجهة مثل هذه املمارسات البشعة.

ــة رفدها  ــدا مواصل ــدت قبائل الح ــا أك كم
ــالح ملواجهة  للجبهات بالرجال واملال والس
ــة واالرتزاق  ــة والخيان ــزو والعمال ــوى الغ ق

حتى االنتصار.

الحدا تعلن النفير ثأرًا  للشهيد الجبري الحدا تعلن النفير ثأرًا  للشهيد الجبري 

ومضةومضة
شعرشعر

أمني الجويف
شـاهـدت  مـقـطع لـألسـير أدمــى فـؤاديشـاهـدت  مـقـطع لـألسـير أدمــى فـؤادي

وال   فـــــــــــي  افـــــــــــالم  الــــخــــيـــالوال   فـــــــــــي  افـــــــــــالم  الــــخــــيـــال
الـمعادي ذيـب  الـدشر  ايـدات  فــي  الـمعاديوقــع   ذيـب  الـدشر  ايـدات  فــي  وقــع  

كـــــــامــــــل    ولـــــــلــــــه   الــــكــــمــــالكـــــــامــــــل    ولـــــــلــــــه   الــــكــــمــــال
الـزنادي فــوق  واصـبـعه  شـامـخ  الـزناديجـريـح   فــوق  واصـبـعه  شـامـخ  جـريـح  

شـــفـــتــه  ودمــــــــع  الـــعــيــن  ســـــــالشـــفـــتــه  ودمــــــــع  الـــعــيــن  ســـــــال
بـادي الـراس  اال  بقى  مـا  قـايـم  بـاديمـدفـون   الـراس  اال  بقى  مـا  قـايـم  مـدفـون  

يــــصـــرخ  وهـــــــو  وســـــــط  الـــرمـــاليــــصـــرخ  وهـــــــو  وســـــــط  الـــرمـــال
يــنـادي ذي  ويــاسـر  االشــتـر  يــنـاديبـكـبـرياء   ذي  ويــاسـر  االشــتـر  بـكـبـرياء  

يــــخــــاطـــب   أشـــــبـــــاه   الـــــرجـــــاليــــخــــاطـــب   أشـــــبـــــاه   الـــــرجـــــال
بـالدي سـالف  عـلى  اتـوجه  مـن  بـالديقـصده   سـالف  عـلى  اتـوجه  مـن  قـصده  

يــــســــلـــم   وتـــعـــذيـــبــه   مـــــحـــــاليــــســــلـــم   وتـــعـــذيـــبــه   مـــــحـــــال
الـقـبـيـلة مــنــا وغــــادي الـقـبـيـلة مــنــا وغــــاديمـــا يــدري  ان   مـــا يــدري  ان  

داســــــــــــوا   عـــلـــيـــهــا   بـــالـــنـــعــالداســــــــــــوا   عـــلـــيـــهــا   بـــالـــنـــعــال
االعــــــادي ولــــكـــن   ذكــــرهـــم   االعــــــاديبالله   ولــــكـــن   ذكــــرهـــم   بالله  

ســـــــارو  عــــلـــى  اعـــمـــال  الـــضـــاللســـــــارو  عــــلـــى  اعـــمـــال  الـــضـــالل
الـعـبـادي اشــــراف  ال  الــلـعـن   الـعـبـاديولــقـنـوه   اشــــراف  ال  الــلـعـن   ولــقـنـوه  

لـــــــكــــــن   عــــــهــــــده  ال  يــــــــــــزاللـــــــكــــــن   عــــــهــــــده  ال  يــــــــــــزال
والـمـبـادي الـعـقيدة  فـ  ثــقـافـة  والـمـبـاديشـــرب   الـعـقيدة  فـ  ثــقـافـة  شـــرب  

وفــ   الــــــرجـــــولـــــة   والــــــقـــــتـــــالوفــ   الــــــرجـــــولـــــة   والــــــقـــــتـــــال

األسري املدفون حي األسري املدفون حي 

● عندما نكتب عن الطهر والعفاف والشجاعة والفداء لنساء خضن 
الغمار في مواجهة العدوان فنحن نكتب عن نساء كن والزلن شعلة الصمود 
وعصب الدفع والتحرك، أمهات بذلن والزلن يبذلن فلذات أكبادهن وأخوات 

وزوجات كذلك.
 نتحدث عن الطهر والعفاف والشجاعة والبذل، ونفاخر بأوالء النساء 
الكرامة  معركة  والتحدي،  االستقالل  معركة  في  األبطال  أنجبن  الالتي 
والوطن، معركة القيم واألخالق، معركة يعمل العدوان األمريكي السعودي 
اإلماراتي وحلفاؤه بكل ما في وسعه على إبادة شعب، قتال وحصارا وحظرا 
ألجوائه وعزال، بكل ذلك الصلف وبما يحمل من أسلحة فتاكة محرمة 

وموجهة وترسانة حديثة بعتو واستكبار، 
ورغم كل ذلك نجد أن السالح الذي يحمله 
المقاتل اليمني هو إيمانه بالله وتربيته الخالدة 
الثبات  الالتي يرضعن  النساء  أوالء  أيدي  على 
المقاتل  يجده  ما  مع  األبطال،  ألبنائهن  واإلباء 
المجاهد من معنويات عالية داخل أسرته، برغم 
أن  إال  األسر  هذه  يكتنف  الذي  والحنان  الحب 
ومشاريعهم  للغزاة  التصدي  في  الجهاد  دافع 
يظهر في مواقفهن التي يستقبلن بها أبناءهن 
يبعث  وإيمان  نظيرها،  عز  بشجاعة  وأقاربهن 
على االعتزاز بالمرأة اليمنية المقاومة والرافضة 
السعودي  األمريكي  العدوان  لهذا  والمواجهة 
الذي  الهمجي  البربري  العدوان  هذا  وحلفائه 
يحمل مشاريع الدمار والحصار والسحل والقتل 
والحرق والدفن وغيرها من تصرفات بشعة تدل 
على بشاعة المشروع الذي يجعل من كل حر 
وحرة ينظر إلى المعتدين وإلى مشاريعهم نظرة 

توجب المواجهة واالستبسال.
العالم  يعرفها  الالتي  العربيات  اليمنيات  النسوة  أوالء  مواقف  ولعل 
والقوة  والعزة  العربي  والكرم  العربي  اإلباء  رسائل  تحمل  القنوات  عبر 
اإليمانية، ما يجعلني ويجعل األحرار يقفون أمامها بانحناء وإجالل، فهن 
يستحققن هذا وأكثر، فالمرأة المجاهدة واعية وهي من تواجه الشائعات 
وما أكثرها، وتواجه الحصار وألم الفراق بإيمان راسخ ال يتزلزل، بل يحفظن 
العهد لشهدائهن، ويستذكرن عباراتهم فيرتلنها، ويرتلن إلى جانبها دعاء 
المظلومين دعاء المخلصين فيزداد المجاهدون ثباتا وقوة وارتباطا بالله 

وبقيادتهم.
إنه فعال الوعي اإليماني الذي لم يفهمه بعد رجال الحروب االجرامية، 
وال رجال األحزاب والسياسة أو معظمهم، فسالم 
على أوالء النسوة العربيات اليمانيات المؤمنات 
القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، فهن 
مدارس التضحية وكتب الحرية ومراجع الوطنية 
األولى، وهن تجليات الحاضر وبرهان المستقبل 
المظلومية  ورواة  األجيال  وشهود  وتاريخ 
بحب  ستنعم  األجيال،  على  قلق  فال  اليمنية، 
أو أخت شهيد  أم شهيد  ودفء وحرية وإيمان 
أو زوجة شهيد، فهن المثل، وهن القيم، ومن هنا 
تقرأ معاني التضحية، ومن هنا يستلهم االلتزام 
اإليماني والحب في الله، والبذل بكل ما فيه لله 

رضى.
 فأمام موقف الواحدة منهن سينبهر ويتعظ 
الشعراء  بإلمام  وصفه  عن  ويعجز  الباحثون، 
والمعلمون، فسالم عليهن ما طلع فجر اإلصباح 

وما تالأل والح.

نساء اليمن 
املجاهدات

محمد عيل 
الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا

ــي العزيزية بمكة املكرمة،  ــع حريق، أمس، يف عمارة بح اندل
يقطنه 391 حاجا هنديا.

ــاع املدني  ــمي لإلدارة العامة للدف ــب املتحدث الرس وبحس
ــع يف غرفة تقع  ــإن الحريق اندل ــة نايف الرشيف ف ــة املكرم بمك
ــبعة أدوار يسكنه حجاج  ــابع من مبنى مكون من س بالدور الس

من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوايل 391 حاجاً.
ــهد مواسم الحج التي ترشف عليها السلطات  وعادة ما تش
ــم حج  ــذا القبيل، وال يميض أي موس ــعودية حوادث من ه الس

ــبب حريق أو  ــرشات الحجاج إما بس ــهد ويجرح ع إال ويستش
ــبب انقطاع للكهرباء وغريها من األسباب  ــبب تدافع أو بس بس

التي ترتدد كل عام.
ــاج مليارات  ــن الحج ــعودي يجني م ــام الس ــر أن النظ يذك
ــم عىل شكل رسوم أو خدمات ُيلزم الحاج  الدوالرات يف كل موس
ــم وعدم  ــوء التنظي ــتكي الحجاج من س ــني يش ــا، يف ح بدفعه

تناسب املبالغ التي يدفعونها مع الخدمات التي تُقدم لهم.

مكة تستقبل الحجاج بالحرائقمكة تستقبل الحجاج بالحرائق

ــة  ــل عىل متنها خمس ــة تحم ــت ناقل أفرغ
آالف و260 طناً من مادة الغاز بميناء الحديدة.

ــادن  ــط واملع ــوزارة النف ــدر ب ــح مص وأوض
ــبأ) أن الناقلة التي  لوكالة األنباء اليمنية (س
ــاع  ــرب القط ــا ع ــم إدخاله ــا ت ــت حمولته أفرغ
ــر النفط  ــن وزي ــة م ــود ومتابع ــاص، بجه الخ

واملعادن.
وأشار املصدر إىل أن هذه الشحنة ستسهم 

ــوق املحلية وخفض  ــة احتياجات الس يف تلبي
أسعار الغاز لتخفيف معاناة املواطنني.

ــن 250 مقطورة غاز  ــني املصدر أن أكرث م وب
ــات ..  ــة املحافظ ــاء وبقي ــا إىل صنع يف طريقه
ــحنات الغاز يأتي بعد  ــترياد ش الفتا إىل أن اس
أن قامت إدارة الغاز املتواجدة بصافر بتقليص 
ــع تزويد  ــية ومن ــدن الرئيس ــاز للم ــات الغ كمي
ــية بحصة  محطات رشكة الغاز يف املدن الرئيس

ــن االرتفاعات  ــد م ــل والح ــا من التدخ تمكنه
املستمرة يف هذه املادة.

ــع رجال  ــتمر م ــيق مس ولفت إىل أن التنس
ــاز  الغ ــترياد  اس ــىل  ع ــجيعهم  وتش ــال  األعم
ــن االحتكار..  ــب املتزايد والحد م لتغطية الطل
ــات  ــع الجه ــل م ــط تعم النف ــدا أن وزارة  مؤك
ــاع  ــام القط ــات أم ــل الصعوب ــة لتذلي املختص

الخاص يف هذا الجانب .

ــإب  ب ــرة  مذيخ ــة  مديري ــاء  أبن ــد  أك
استمرار النفري العام يف مواجهة العدوان 

السعودي األمريكي.
كما أكدوا يف وقفة قبلية أمس بحضور 
وكييل محافظة إب حارث املليكي وقاسم 
املساوى االستعداد لرفد جبهات الرشف 
ــال  ــال والرج ــن امل ــد م ــة باملزي والبطول

إلفشال مخططات العدوان اإلجرامية.
ــا يرتكبه  ــرة م ــاء مذيخ ــتنكر أبن واس
ــن جرائم بحق أبناء  العدوان ومرتزقته م
ــتهداف  اس ــا  وآخره ــي  اليمن ــعب  الش
ــة  بمحافظ ــة  محض ــة  منطق يف  أرسة 

ــم لن  ــك الجرائ ــن أن تل ــدة .. مؤكدي صع
ــوة ملواجهة  ــد اليمنيني إال إرصارا وق تزي
ــدوان بقيادة  ــه الع ــاب الذي يمارس اإلره

السعودية.
ــن الوقفة صمود  ــادر ع ــد بيان ص وأك
ــد  ض ــم  موقفه ــات  وثب ــرة  مذيخ ــاء  أبن
ــدوان ..معلنني توجههم إىل الجبهات  الع

للتصدي للعدوان ومرتزقته بكل حزم.
ــم  لألم ــة  املخزي ــف  باملواق ــددوا  ون
املتحدة ومنظماتها الحقوقية واستمرار 
صمتها إزاء تلك الجرائم التي يندى لها 

جبني اإلنسانية.

ــتقرار األجواء عىل سلسلة املرتفعات الجبلية  توقع املركز الوطني لألرصاد عدم اس
وأجزاء من الهضاب الداخلية واملحافظات الصحراوية خالل الـ 24 ساعة القادمة.

ــدة مصحوبة بالعواصف  ــول أمطار متفاوتة الش ــز يف نرشته الجوية هط وبني املرك
ــا إىل أجزاء من  ــة الغربية مع امتداده ــلة املرتفعات الجبلي ــة أحيانا عىل سلس الرعدي
ــواحل  ــمل األمطار أجزاء من الس ــبوة، مأرب، الجوف، حرضموت كما تش محافظات ش

الغربية للبالد .
ــاب  ــة والهض ــات الجبلي ــات يف املحافظ ــائقي املركب ــني وس ــز املواطن ــا املرك ودع
ــة برياح  ــن األمطار املصحوب ــة م ــات الالزم ــذ االحتياط ــة إىل اخ ــاري الداخلي والصح
ــيول وحّذر من التدفق املفاجئ للسيول  وعواصف رعدية وعدم التواجد يف ممرات الس

يف الشعاب والوديان ومن االنهيارات الصخرية يف الطرقات واملنحدرات الجبلية.

إفراغ ناقلة تحمل أكثر من إفراغ ناقلة تحمل أكثر من ٥٥ آالف طن من الغاز في الحديدة آالف طن من الغاز في الحديدة

ـــه الــعــدوان ـــه الــعــدوانأبــنــاء مــذيــخــرة.. صــمــود وثــبــات فــي وج أبــنــاء مــذيــخــرة.. صــمــود وثــبــات فــي وج

ــــاد يــحــذر مــن الــســيــول واالنــهــيــارات الصخرية ــــاد يــحــذر مــن الــســيــول واالنــهــيــارات الصخريةاVرص اVرص

إب / سبأ
ــتري بامتياز من  نال الباحث حفظ الله نعمان عبدالله الحيمدي درجة املاجس

قسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جامعة إب .
ــالته املوسومة بـ " درجة ممارسة مديري  وحصل الباحث عىل الدرجة عن رس

مدارس الثانوية بمدينة إب السرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي " .
ــث خاصة وهو  ــي بذلها الباح ــة بالجهود الت ــة الحكم واملناقش ــادت لجن وأش

يعاني من إصابته بمرض الرسطان.
ــتاذ الدكتور أحمد االنيس رئيسا ومناقشا خارجياً من  تكونت اللجنة من األس
جامعة صنعاء ، الدكتور عبدالكريم الفقيه عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب 

، الدكتور نبيل العفريي عضوا ومرشفا عىل الرسالة من جامعة إب

مصاب بالسرطان ينال درجة مصاب بالسرطان ينال درجة 
الماجستير بامتيازالماجستير بامتياز


