
صنعاء / سبأ
 عقدت بصنعاء أمس ندوة بعنوان " ثورة 
ــن"، نظمها  ــرشوع وط ــبتمرب 2014م م 21 س
ــل  ــه وتكت الل ــار  ــيايس ألنص الس ــس  املجل
ــدوان  للع ــة  املناهض ــية  السياس ــزاب  األح

وأحزاب اللقاء املشرتك.
ــن  م ــدد  ع ــور  بحض ــدوة  الن ــت  وناقش
ــية  ــوم األحزاب السياس ــاء وأمناء عم رؤس
ــالث أوراق عمل حول  ــة للعدوان، ث املناهض
ــية يف إنجاح ثورة 21  ــزاب السياس دور األح

سبتمرب وأسبابها ونتائجها ومكاسبها.
ــباب والرياضة  ــدوة قدم وزير الش ويف الن
ــوان" محاولة  ــل بعن ــة عم ــد ورق ــن زي حس
ــبتمرب"  ــورة 21 س ــدث يف ث ــا ح ــف م توصي
ــورات اليمنية  ــاء للث ــا إحي ــريا إىل أنه .. مش
باعتبار أن تاريخ اليمن حافل بسلسلة من 
ــرورا بثورة  ــورات التي بدأت يف 1948م م الث
الـ 26 من سبتمرب 1962م التي كانت رضورة 
ــا معظم  ــع عليه ــة أجم ــة وحضاري أخالقي

أبناء الشعب اليمني.
ــداف ثورة 26  ــا تحقق من أه ــار إىل م وأش
ــبتمرب 1962م، وخاصة فكرة املساواة بني  س
ــدم وجود التمييز بني الطبقات  اليمنيني وع
ــبتمرب التي  ـــ 26 من س ــورة ال ــدا أن ث .. مؤك
ــني  واملثقف ــيني  السياس ــن  م ــة  ــا نخب قاده
ــاءت رفضا لقضية التوريث والخروج من  ج

براثن الفقر واملرض.

ــداث التي  ــد األح ــر زي ــتعرض الوزي واس
ــرتة املاضية وصوال إىل ثورة  توالت خالل الف
ــة  ــلم والرشاك ــاق الس ــبتمرب واتف ــن س 21 م
ــني مختلف األطراف، والتي أوجدت  املوقع ب
قاعدة للرشاكة عىل السلطة والرثوة .. مبينا 
ــداد  ــبتمرب امت ــر و21 س ــي 11 فرباي أن ثورت
ــذه الثورات  ــتبقى ه ــبتمرب وس ــورة 26 س لث
تعرب عن أحالم وتطلعات اليمنيني ملستقبل 

مرشق وغد أفضل.
ــزاب  األح ــل  تكت ــس  رئي ــار  أش ــا  فيم
ــك  ــدوان عبداملل ــة للع ــية املناهض السياس
الحجري إىل أن ثورة الـ 21 من سبتمرب تعد 

ثورة الخروج من الوصاية الخارجية وتعزيز 
ــيادة  والس ــاوية  املتس ــة  واملواطن ــة  الحري

الوطنية.
ــن تكتل  ــا ع ــل قدمه ــة عم ــت يف ورق ولف
ــة للعدوان إىل  ــية املناهض األحزاب السياس
ــة يف ثورة 21  ــزاب املناهض ــة دور األح أهمي
ــزاب املناهضة  ــا إىل أن األح ــبتمرب .. الفت س
ــيايس من رحم  للعدوان خرجت للعمل الس
ــت من أجل  ــبابية وعمل ــورة 11 فرباير الش ث
ــع اإلرتهان  ــعب اليمني من وض تحرير الش

والفساد.
ــوري  الث ــار  املس ــري  الحج ــتعرض  واس

ــالل الفرتة  ــة للعدوان خ ــزاب املناهض لألح
ــطة وفعاليات  ــن أنش ــة وما نفذته م املاضي
ــعبية  الش ــة  والتعبئ ــد  الحش يف  ــاهمت  س

ملواجهة قوى العدوان .
ــد أن األحزاب املناهضة للعدوان تقف  وأك
ــة يف  الوطني ــات  ــوى واملكون الق ــب  إىل جان
ــيايس  ــدوان يف إطار تحالف س مواجهة الع
ــية إىل  ــأن .. داعيا القوى السياس بهذا الش
ــح  ــىل املصال ــة ع ــة الوطني ــب املصلح تغلي
ــة  الجبه ــز  تعزي ــىل  ع ــل  والعم ــة  الضيق

الداخلية ملواجهة العدوان .
فيما استعرضت عضو املجلس السيايس 

ألنصار الله الدكتورة حليمة جحاف مسار 
ــبتمرب العوامل والنتائج وأسباب  ثورة 21 س
ــي االجتماعية والثقافية  قيامها من النواح
ــي  ــداث الت ــة إىل األح ــة .. الفت واالقتصادي

رافقتها يف مختلف الجوانب.
ــدوة مداخالت من قبل  ــت خالل الن وقدم
ــة للعدوان  ــل األحزاب املناهض عضوي تكت
ــون وكذا صالح  ــارف العامري وصالح بين ع
ــز  ــة تعزي ــا أهمي ــدت يف مجمله ــل أك صائ
ــي يف مواجهة  ــاف الوطن ــم واالصطف التالح
ــه وخاصة خالل  ــدوان ومخططات ــوى الع ق

املرحلة الراهنة .

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

اإلمارات :
ــرتف بمرصع  ــالم اإلمارات يع - إع
املالزم ثاني طيار سلطان محمد عيل 
ــب  ــب أول  نارصغري ــي و الرقي النقب
ــدى  إح ــقوط  س ــر  إث ــي،  املزروع

طائراتها نتيجة خلل فني يف اليمن
نجران :

ــني  رع ذو  ــي  موقع ــتهداف  اس  -
ــا  ــبكة بصلية صواريخ كاتيوش والش
ــة محققة  ــن قذائف املدفعي ــدد م وع

إصابات مبارشة
ــخ  صواري ــن  م ــدد  ع ــالق  إط  -
ــة  ــات املرتزق ــىل تجمع ــا ع الكاتيوش
وآلياتهم يف ذو رعني محققة إصابات 

مبارشة
جيزان :

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــتهدف تجمعات جنود  الشعبية تس

سعوديني يف بوابة الطوال
 عسري :

ــىل رقابة الزج  ــف مدفعي ع - قص
ــاورة وتجمعات للجنود  واملواقع املج

السعوديني قبالة منطقة مجازة

االثنين 2017/9/11    

تعز :
ــم ملرتزقة العدوان يف  - إعطاب طق

قرية الزيدية بالوازعية
ــتهداف تجمعات للمرتزقة يف  - اس
ــاب بعدد  ــمني بمديرية ذوب ــة الس تب

من قذائف املدفعية
ــة  للمرتزق ــع  تجم ــتهداف  اس  -
ــكر خالد بعدد  وآلياتهم جنوب معس

من قذائف املدفعية
- قنص 2 من املرتزقة يف بري باشا

الجوف :
ــراد وآليات  ــتهداف تجمع أف - اس
ــزم بعدد من  ــة يف مجمع الح للمرتزق

صواريخ الكاتيوشا
ــع  مواق ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
ــفل العقبة بمديرية خب  املرتزقة أس
ــعاف تهرع  ــعف وسيارات اإلس والش

للمكان
نهم :

- خسائر كبرية يف صفوف املرتزقة 
ــىل مواقعهم  ــة هجومية ع ــر عملي إث

جنوب القرن يف مديرية نهم
ــرصع وإصابة عدد من املرتزقة  - م
إثر استهداف مواقعهم يف وادي نملة 

بمديرية نهم
لحج :

ــة  للمرتزق ــع  تجم ــتهداف  اس  -
ــم يف كهبوب بعدد من قذائف  وآلياته

املدفعية
مارب :

ــىل تجمعات  ــي ع ــف مدفع - قص
املرتزقة يف تبة املطار بمديرية رصواح 

وسقوط قتىل وجرحى بصفوفهم
ــق  مناط يف  ــة  مرتزق  10 ــص  قن  -

متفرقة بمديرية رصواح
ميدي :

ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــمال صحراء ميدي بعدد  العدوان ش

من قذائف املدفعية

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
- طريان العدوان السعودي األمريكي 
يشن غارتني عىل جبل يام بمديرية  نهم

صعدة :
- 4 غارات لطريان العدوان السعودي 
ــل بمديرية  ــىل منطقة امللي األمريكي ع

كتاف
ــرتاق  واح ــني  مواطن  3 ــهاد  استش  -
ــريان العدوان عىل  ــيارة بـ 3 غارات لط س
ــام يف منطقة بركان بمديرية  الطريق الع

رازح
تعز :

ــعودي  - غارتان لطريان العدوان الس
األمريكي عىل مديرية موزع

حجة :
- 6 غارات لطريان العدوان السعودي 

األمريكي عىل منطقة فج حرض
ــن 15 غارة عىل  ــريان العدوان يش - ط

مديريتي حرض وميدي.

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء - سبأ
التقت وزيرة حقوق اإلنسان علياء فيصل 
عبداللطيف نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية 

للصليب األحمر كارلوس مورازاني.
ــوق  حق ــرة  وزي ــتعرضت  اس ــاء  اللق ويف 
ــني الذين نقلوا  ــان ملف األرسى اليمني اإلنس
ــعودية  الس إىل  ــدن  وع ــأرب  م ــجون  س ــن  م
ــارات حل ملف األرسى  واإلمارات وعرقلة اإلم
ــر  ــب األحم الصلي ــاه  يتبن ــذي  ال ــف  يف جني

الدويل، وكذا املعاناة التي يتعرض لها األرسى 
من تعذيب يف سجون التحالف يف املحافظات 

الجنوبية.
ــب فرق  ــر بتدري ــب األحم ــت الصلي وطالب
ــث التي  ــات الُجث ــىل هوي ــرف ع ــة للتع خاص
ــراء احرتاقها وعدم  ــب التعرف عليها ج يصع
ــوح مالمحها وكذا تبني برامج تدريبية يف  وض

مجال القانون الدويل اإلنساني.
ــكره  ــي عن ش ــوس مورازان ــرب كارل ــا ع فيم

ــا  مبدي  .. ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــود  لجه
ــة  كاف يف  ــوزارة  ال ــع  م ــاون  للتع ــتعداد  االس
ــوق  ــدم حق ــا يخ بم ــة  العالق ــاالت ذات  املج

اإلنسان وأهداف اللجنة.
حرض اللقاء مساعدة رئيس البعثة فاطمة 
ــوزارة حميد  ــار القانوني لل اليماني واملستش
الرفيق ومدير عام املنظمات والتقارير الدولية 
ــر إدارة  ــي، ومدي ــن الحوث ــري الدي ــوزارة أم بال

املنظمات الدولية بالوزارة لطف الحسام.

صنعاء / سبأ
ــاون  والتع ــط  التخطي ــر  وزي ــى  التق  
ــس رئيس  ــز الكميم أم ــدويل عبدالعزي ال
ــة للصليب األحمر "  ــة اللجنة الدولي بعث

اليكسندر فت " والوفد املرافق له.
ــة القضايا  وجرت خالل اللقاء مناقش
ــيق  والتنس ــاون  التع ــز  بتعزي ــة  املتصل
ــوزارة التخطيط  ــة ب ــة ممثل ــني الحكوم ب
ــة  الدولي ــة  واللجن ــدول?  ال ــاون  والتع

للصليب األحمر.
ــاون  والتع ــط  التخطي ــر  وزي ــاد  وأش
ــا اللجنة  ــود التي تقوم به ــدويل بالجه ال
ــال  املج يف  ــر  األحم ــب  للصلي ــة  الدولي
ــا  ــن .. منوه ــاني يف اليم ــي واإلنس اإلغاث
ــروف  الظ يف  ــود  الجه ــذه  ه ــتمرار  باس

اإلستثنائية التي تمر بها البالد.
ــة اللجنة  ــس بعث ــد رئي ــن جهته أك م
ــر حرص اللجنة  الدولية للصليب األحم

ــع الحكومة ..  ــاون م ــة التع ــىل مواصل ع
ــني  لتمك ــة  املقدم ــهيالت  بالتس ــا  منوه
ــن  ــر م ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــاني يف  القيام بمهامها ذات الطابع اإلنس

اليمن.
حرض اللقاء مستشار وزير التخطيط 
ــف  ــر عفي ــد جاب ــدول? خال ــاون ال والتع
ــة  الدولي ــة  اللجن ــة  بعث ــس  رئي ــب  ونائ

للصليب األحمر كارلوس مورزاني.

وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب رئيس بعثة وزيرة حقوق اإلنسان تلتقي نائب رئيس بعثة 
اللجنة الدولية للصليب األحمراللجنة الدولية للصليب األحمر

وزير التخطيط يشيد بجهود الصليب األحمر وزير التخطيط يشيد بجهود الصليب األحمر 
في المجال االغاثي واإلنساني في اليمنفي المجال االغاثي واإلنساني في اليمن

محافظات/ سبأ
ــس  ــع أم ــوي موس ــاء ترب ــش لق  ناق
ــظ  املحاف ــة  برئاس إب  ــة  بمحافظ
ــات الجارية  ــالح الرتتيب ــد ص عبدالواح
ــري للعام الدرايس الجديد 2017  للتحض

– 2018م.
ــر  مدي ــور  بحض ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــزايل  ــم الغ ــد دره ــة محم ــب الرتبي مكت
ــعب ومدراء املراكز  ــاء الش ونوابه ورؤس
ــال  األعم اإلدارات  ــدراء  وم ــة  التعليمي
ــدرايس  ال ــام  للع ــري  للتحض ــة  الجاري

الجديد يف مختلف مدارس املحافظة.
ــال التي قام  ــرق الغزايل إىل األعم وتط
ــراءات رصف  ــتكمال إج بها املكتب الس
ــلعية لكافة الكادر الرتبوي  البطاقة الس
ــيتم تنفيذها خالل  والتعليمي والتي س

األيام القليلة القادمة.
ــراءات  ــن اإلج ــدداً م ــاء ع ــر اللق وأق
ــريات لبدء  ــتكمال التحض ــة الس الالزم
ــيبدأ يف  ــام الدرايس الجديد الذي س الع
الـ30 من شهر سبتمرب الجاري بحسب 

خطة وزارة الرتبية والتعليم.
ويف اللقاء ثمن املحافظ صالح جهود 
ــل  حق يف  ــني  والعامل ــني  الرتبوي ــة  كاف
التعليم رغم الصعوبات واملعوقات التي 
ــار..  ــدوان والحص ــراء الع ــا ج تعرتضه
ــود  الجه ــف  تكات رضورة  إىل  ــريا  مش
ــدرايس  ال ــام  الع ــاح  إلنج ــود  والصم

الجديد.
ــم  ــىل أن التعلي ــظ إب ع ــد محاف وأك
ــم الجميع ويجب  ــة ته قضية مجتمعي
ــا  إنجاحه ــىل  ع ــع  الجمي ــل  يعم أن 
ــكل  وتنفيذ العام الدرايس الجديد بالش

املطلوب.
ــة  املحافظ ــادة  قي ــتعداد  اس ــاً  مبدي
والسلطة املحلية دعم العملية التعليمة 

ــوء اإلمكانيات  ــري متطلباتها يف ض وتوف
ــودة  ــة وبما يحقق الغايات املنش املتاح
ــكاليات واملعوقات  ــة اإلش يف تجاوز كاف

التي تعرتضها.
ــوي بمحافظة  ــاء ترب ــش لق ــا ناق كم
ــريات الجارية  ــس التحض ــت أم املحوي
ــدرايس 2017 / 2018م،  ــام ال ــدء الع لب
ــة بدء  ــا لتهيئ ــاري تنفيذه ــام الج وامله
ــدارس  امل ــف  بمختل ــة  الدراس ــة  عملي

باملحافظة.
ــعب  ــاء الش ويف اللقاء الذي ضم رؤس
ومدراء االدارات بمكتب الرتبية والتعليم 
ــة  ــل أول املحافظ ــد وكي ــة، أك باملحافظ
ــزي  الحم ــاس  عب ــه  عبدالل ــور  الدكت
ــة  والقانوني ــتورية  الدس ــؤولية  املس
ــة  الرتبي ــاع  بقط ــة  املناط ــة  واملجتمعي

ــان توفر التعليم للجميع  والتعليم لضم
يف كل الظروف دون انقطاع.

ــزي إىل الجهود  ــار الدكتور الحم وأش
ــدوان  الع ــات  تحدي ــاوز  لتج ــة  املبذول
ــة التعليمية  ــاض العملي ــة إلجه الرامي
ــن جهود  ــب ذلك م ــا يتطل ــالد وم يف الب
ــن الجميع لضمان  ــهامات فاعلة م وإس
ــع  جمي يف  ــم  التعلي ــة  عملي ــتمرار  اس

املدارس.
ــؤولية امللقاة عىل عاتق  الفتا إىل املس
ــة ومكتب الرتبية  ــلطة املحلي قيادة الس
ــرة للعام  ــل التهيئة املبك ــم ألج والتعلي
ــات  ــع املعالج ــد، ووض ــدرايس الجدي ال
ــة  العملي ــتمرار  اس ــان  لضم ــة  الالزم
ــات  ــىل التحدي ــب ع ــة، والتغل التعليمي
املعيقة لها ويف مقدمتها توقف املرتبات 

ــاكل  ومش ــية  املدرس ــب  الكت ــص  ونق
االزدحام الطالبي.

ــر مكتب  ــتعرض مدي ــه، اس ــن جهت م
ــة والتعليم باملحافظة محمد نرس  الرتبي
ــري  والتداب ــول  الحل ــة  ــيس مصفوف اآلن
ــة  ــة التعليمي ــتمرار العملي ــان اس لضم
ــة والقرارات الصادرة عن اللقاء  والرتبوي
التشاوري لقيادة وزارة الرتبية والتعليم 
ــاوز  تج ــأن  بش ــاملة  الش ــات  والتوصي

معوقات العام الدرايس الجديد.
ــية  ــة ايجاد تدابري مؤسس ــد أهمي وأك
ــات  ــاوز الصعوب ــة لتج ــة بديل ومنهجي
ــاد  ــا ايج ــم ويف مقدمته ــة للتعلي املعيق
حلول تحفيزية للعاملني يف املؤسسات 
ــتمرار يف  ــم عىل االس ــة تعينه التعليمي

تقديم واجباتهم الوظيفية.

ــر جهود  ــة تضاف ــىل أهمي ــا أكد ع كم
ــات الحكومية  جميع الجهات واملؤسس
ــة ومجالس  ــس املحلي ــة واملجال واملدني
اآلباء من أجل التغلب عىل هذه املشاكل 
ــة  ــة والتعليمي ــة الرتبوي ــذ الخط وتنفي

العامة ملدارس املحافظة.
ــة  ــن باملحافظ ــر األم ــب مدي وكان نائ
ــادر املاخذي أكد أهمية  العميد عبد الق
ــة واملادية  ــتثمار كافة املوارد البرشي اس
ــل تجاوز كل الصعوبات  املتاحة من أج
واملعوقات املعيقة للعملية التعليمية يف 

املحافظة.
حرض اللقاء نائب مدير مكتب الرتبية 
ــة رشف عبدالرحمن  والتعليم باملحافظ

رشف الدين.

ــت ــي إب والمحوي ــد بمحافظت ــي الجدي ــام الدراس ــرات للع ــتتحضي ــي إب والمحوي ــد بمحافظت ــي الجدي ــام الدراس ــرات للع تحضي

صنعاء/ سبأ
ــدس نبيل  ــاه والبيئة املهن ــر املي ــش وزي ناق
ــس بصنعاء  ــه أم ــالل لقائ ــر خ ــه الوزي عبدالل
ــة الدولية  ــكان للجن ــم املياه واإلس ــق قس منس
ــم  ــق قس للصليب األحمر ببري إيف ونائبة منس
املياه إنتونيال فيوال، جوانب التعاون بني الوزارة 
ــرصف  ــاه وال ــال املي ــر يف مج ــب األحم والصلي

والصحي .
ــة  املتصل ــع  املواضي إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة  املرحل ــالل  ــر خ ــب األحم الصلي ــالت  بتدخ
ــدد من  ــل ع ــغيل وتأهي ــادة تش ــة يف إع املاضي
مشاريع املياه، وكذا مقرتحات العمل والتنسيق 
املشرتك خالل املرحلة املقبلة بما يسهم يف رفع 

مستوى التدخالت بالشكل املطلوب.
ــيق بني  ــة التعاون والتنس ــد اللقاء أهمي وأك
ــال  ــب يف مج ــة للصلي ــة الدولي ــوزارة واللجن ال

مكافحة وباء الكولريا .
ــة أن املرحلة املقبلة  ــاه والبيئ ــد وزير املي وأك
ــاون بني  ــن الجهود والتع ــذل مزيد م ــب ب تتطل
ــر  األحم ــب  للصلي ــة  الدولي ــة  واللجن ــوزارة  ال

وخاصة أن الوزارة بصدد إعداد برنامج لتفعيل 
جوانب التعاون القائم مع املنظمات املانحة بما 

يصب يف دعم مشاريع املياه يف اليمن.
ــوزارة عبدالغني  ــل أول ال ــرض اللقاء وكي ح

ــاريع مياه  ــة العامة ملش ــس الهيئ ــي ورئي املدان
ــؤولني  ــن املس ــدد م ــارص، وع ــهاب ن ــف ش الري

بالوزارة.
ــة املهندس  ــاه والبيئ ــر املي ــش وزي ــا  ناق كم

ــر الصحة  ــر أمس مع وزي ــه الوزي ــل عبدالل نبي
العامة الدكتور محمد سالم بن حفيظ، جوانب 
ــة يف  ــني خاص ــني الوزارت ــيق ب ــاون والتنس التع

مجال مكافحة وباء الكولريا.
ــود املبذولة من قبل  ــتعرض اللقاء الجه واس
ــني املنترشة يف  ــة للوزارت ــرق امليدانية التابع الف
ــع وباء الكولريا  ــوم املحافظات واملعنية بتتب عم

والقضاء عليه.
يف  ــة  العامل ــرق  الف ــة  كاف ــران  الوزي ــث  وح
امليدان عىل بذل مزيد من الجهود واإلستشعار 

بمسؤولية هذا العمل اإلنساني .
ــور بن حفيظ  ــدس الوزير والدكت ودعا املهن
ــلطات املحلية باملحافظات إىل التعاون مع  الس
ــري  الفرق وتذليل الصعوبات التي قد تعرتض س
أعمالها بما يمكنها من أداء مهامها يف مكافحة 

هذا الوباء.
حرض اللقاء وكيل أول وزارة املياه عبدالغني 
ــاع  ــة لقط ــة العام ــل وزارة الصح ــي ووكي املدان
ــور عبدالعزيز الديلمي ورئيس  الخدمات الدكت

هيئة األدوية الدكتور محمد املداني.

الوزير يبحث مع مسؤول دولي إعادة تشغيل وتأهيل عدد من مشاريع المياهالوزير يبحث مع مسؤول دولي إعادة تشغيل وتأهيل عدد من مشاريع المياه
وزيرا المياه والصحة يناقشان جوانب التعاون في مجال مكافحة الكوليراوزيرا المياه والصحة يناقشان جوانب التعاون في مجال مكافحة الكوليرا

أقيمت بصنعاء تحت عنوان (ثورة أقيمت بصنعاء تحت عنوان (ثورة ٢١٢١ سبتمبر مشروع وطن): سبتمبر مشروع وطن):

ندوة وطنية تدعو إلى تعزيز التالحم واالصطفاف لمواجهة العدوان ومخططاتهندوة وطنية تدعو إلى تعزيز التالحم واالصطفاف لمواجهة العدوان ومخططاته
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محافظ إب يتفقد أسرة الشهيد الجهيزي بالمشنةمحافظ إب يتفقد أسرة الشهيد الجهيزي بالمشنة
إب / سبأ

ــهيد مهيب محمد  ــد صالح أمس أرسة الش ــد محافظ إب عبدالواح  تفق
الجهيزي من أبناء منطقة الغربة مديرية املشنة.

ــاكن التابعة  ــهيد يف املس ــكن ألرسة الش ــه املحافظ صالح بتوفري س ووج
ــكن الحايل الخاص بأرسة  ــارات املتأخرة لصاحب الس لألوقاف ودفع اإليج

الشهيد التي تعاني من أوضاع صعبة.
ــبيل  ــهداء ملا قدموه من تضحيات يف س ــد رضورة االهتمام بأرس الش وأك

الدفاع عن الوطن .
ــوقي التويتي بهذه  ــهداء بإب ش ــة الش ــاد مندوب مؤسس من جانبه أش

اللفتة من محافظ إب.

الرئيس الصماد
ــنا يف هذا  ــا إذ نعزيكم ونعزي أنفس وإنن
املصاب .. لنسأل املوىل عز وجل أن يتغمده 
ــيح جناته  ــكنه فس ــع رحمته وأن يس بواس

ويلهمكم الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


