
اتفاقيات شراكة بين وزارة التربية وعدد اتفاقيات شراكة بين وزارة التربية وعدد 
من شركاء التعليم المحليينمن شركاء التعليم المحليين

مقتل شاب خنقا ونهب مركبته في ردفان بلحجمقتل شاب خنقا ونهب مركبته في ردفان بلحج

وزير ا5عالم يتفقد الترتيبات بساحة االحتفال وزير ا5عالم يتفقد الترتيبات بساحة االحتفال 
بالمولد النبوي بميدان السبعينبالمولد النبوي بميدان السبعين

صنعاء - سبأ 
ــاحة االحتفال املركزي  ــالم أحمد حامد أمس س ــد وزير اإلع تفق

باملولد النبوي الرشيف يف ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.
ــبعني الذي  ــزات يف ميدان الس ــر اإلعالم عىل التجهي ــع وزي واطل
ــىل  ــوي ع ــد النب ــرى املول ــريي بذك ــال الجماه ــيحتضن االحتف س
ــم إنجازه يف ما يتعلق  ــليم وما ت صاحبها أفضل الصالة وأزكى التس

باملنصة والصوتيات وكذا شاشات العرض.
ــات بما يليق بعظمة  ــث الوزير حامد عىل إنجاز كافة الرتتيب وح

هذه املناسبة الدينية يف نفوس أبناء الشعب اليمني.
ــتقبال الحشود الجماهريية  وأكد عىل رضورة اإلعداد الجيد الس
ــا بما تم  ــف.. منوه ــد النبوي الرشي ــرى املول ــارك يف ذك ــي ستش الت

إنجازه من ترتيبات يف ميدان السبعني لالحتفاء بهذه املناسبة.

بغية كسب تأييدهم لعدوانها على اليمنبغية كسب تأييدهم لعدوانها على اليمن

رشاوى سعودية لبرلمانيين بريطانيينرشاوى سعودية لبرلمانيين بريطانيين
كشف موقع "ميدل إيست آي" الربيطاني، األحد، عن تلقي نواب بريطانيني رُشا من 
ــعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دوالر أمريكي، وذلك يف إطار حشد الدعم لسياستها  الس

وحربها يف اليمن.
وبحسب املوقع فإن الرِّشا تضمنت اإلقامة يف فنادق فاخرة ورحالت طريان عىل درجة 

رجال األعمال، ومبالغ أخرى رُصدت تحت بند "الضيافة".
ــرة" مع ويل العهد  ــف أيضاً "والئم فاخ ــملت قائمة املصاري ــة إىل ذلك، فقد ش وإضاف

السعودي، محمد بن سلمان، وكبار املسؤولني.
ــابق ملجلس  ــزب املحافظني) بمن فيهم الرئيس الس ــاف: "31 نائباً محافظاً (ح وأض
ــاوزت 116 ألف  ــعودية تج ــي، قبلوا ضيافة مختلفة من الس ــط، ليو دوكريت الرشق األوس

دوالر أمريكي، خالل 2017 فقط".
ــتخدموا  ــؤالء النواب قد اس ــن أن يكون ه ــية م ــي عن الخش ــع الربيطان ــرب املوق وأع

نفوذهم من أجل تلميع سمعة الحكومة السعودية.
ويستدل "ميدل إيست آي" عىل ذلك بإحدى الزيارات التي أجراها نواب بريطانيون 
ــعودية، والذين حاولوا فور عودتهم إىل لندن، التأثري عىل حكومة ترييزا ماي؛ من  إىل الس

أجل الترسيع ببيع طائرات "تايفون" للرياض.

صنعاء/سبأ
وقع أمس بوزارة الرتبية والتعليم عىل اتفاقيات رشاكة يف املجاالت التعليمية والرتبوية 

بني الوزارة وعدد من رشكاء التعليم.
ــيل الحيمي مع  ــوزارة الرتبية ع ــس املكتب الفني ب ــي وقعها رئي ــت االتفاقيات الت نص
ــات حيدرة للسالم والتنمية، األفق للتنمية، تنمية القيادات الشابة، اإلغاثة  ممثيل مؤسس
ــز الرشاكة بني  ــة، وي دو للتنمية" عىل تعزي ــة والتنمي ــيل لإلغاث ــتدامة، أس والتنمية املس
ــرتك بما  ــراءات تنظم العمل املش ــن خالل آليات وإج ــم املحليني م ــوزارة ورشكاء التعلي ال

يتوافق والخطط والربامج واألولويات الوطنية للتعليم .
ــوزارة الكفيلة بإنجاح  ــات وكذا ال ــا تضمنت االتفاقيات التزامات وواجبات املؤسس كم
ــوي والعملية  ــتهدف امليدان الرتب ــتقبلية التي ستس ــاريع املس ــج واملش ــطة والربام األنش

التعليمية بما يلبي احتياجات التعليم.

/  
قتل شاب حرضمي أمس عىل يد مجهولون بمديرية ردفان محافظة لحج .

ــاب ”أبو حسني باهربي“ بعد أن نهبوا  وذكر مصدر محيل ان مجهولون قتلوا الش
مركبته من نوع"باص" أجرة قدم به من حرضموت إىل منطقة يافع.

ــا بقارعة  ــىل املجني عليه  مرمي ــة إنهم عرثوا ع ــن أهايل املنطق ــال مواطنون م وق
ــق يف حبيل جرب بالقرب من نقطة تابعه للحزام األمني التابعة لقوى االحتالل  الطري

اإلماراتي.
ــآالت حادة كما  ــه عالمات التعذيب والقتل ب ــاب وجدت علي ــد املصدر ان الش وأك

وجدت أثار حمراء أسفل الرقبة تبني أنه قد قتل خنقا قبل ان يقوم الجناة بنهبه.

صنعاء-سبأ
وبني  سنحان  بمديرية  التربوي  القطاع  نظم 
بهلول بمحافظة صنعاء أمس، زيارة لجرحي الجيش 

واللجان الشعبية في عدد من المرافق الصحية.
مرشد  فهد  بالمديرية  التربية  مكتب  مدير  وقدم 
وعدد من الشخصيات االجتماعية وطالبات مدرسة 
اإلمام علي بن أبي طالب بالمديرية الهدايا للجرحى 
بذلوا  لمن  تقديمه  يمكن  ما  أقل  الزيارة  معتبرين   ..

أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
للتربويين  اللفتة  هذه  الجرحى  ثمن  فيما 
الغالي  لبذل  استعدادهم  مؤكدين   .. ومرافقيهم 
والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى 

العدوان.

الثورة/ صادق وجيه الدين
في  التدريس  هيئة  عضو  راجح،  علي  سعد  راجحة  اليمنية  الباحثة  فازت 
المكتبات  كلية اآلداب بجامعة صنعاء، بجائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال 
والمعلومات للعام 2017م، من قبل االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات؛ متوجة 
الجهود التي بذلتها طيلة دراساتها الجامعية والعليا بهذا اإلنجاز العلمي الكبير، 

الذي ليس إنجازا لشخصها فحسب، ولكنه إنجاز للمرأة اليمنية واليمن عموما.
الدراسة التي أعدتها الباحثة راجحة راجح في مرحلة الدكتوراه بكلية اآلداب 
جامعة القاهرة، تميزت في موضوعها ومضمونها، وهو ما جعلها محل إشادة وثناء 
كبيرين من قبل لجنة المناقشة والحكم برئاسة المشرف أ.د.أسامة السيد محمود 
من الكلية، وعضوية المناقشين والتي أقرت باإلجماع منحها الدرجة بتقدير عام 
والمراكز  والكليات  الجامعات  بين  وتداولها  الرسالة  بطباعة  التوصية  مع  ممتاز 

البحثية المتخصصة.
وجاءت الدراسة المشار إليها تحت عنوان (برامج أقسام المكتبات والمعلومات 

في الجامعات اليمنية: دراسة لجودة المخرجات التعليمية).

إب -سبأ
نظمت أمس بمحافظة إب رحلة ترفيهية ألبناء 
الشهداء إلى حديقة مشورة بمناسبة ذكرى المولد 

النبوي الشريف .
وأوضح محافظ إب عبدالواحد صالح خالل لقائه 
يقدم  يسير  شيء  الرحلة  هذه  أن  الشهداء  بأبناء 
أرواحهم رخيصة في سبيل  بذلوا  وأبناء من  ألسر 
الوطن .. مشيرا إلى أن هذه الرحلة ليست األولى ولن 

تكون األخيرة .
وأكد أن هذه الفئة تستحق جل االهتمام والرعاية 
وأن قيادة المحافظة ستقدم كل ما هو متاح ألجلهم 
، مشيداً بجهود كل من ساهم وتفاعل إلنجاح هذه 

الرحلة الترفيهية ألبناء الشهداء .
ودعا محافظ إب كافة شرائح المجتمع ومنظماته 
الشهداء  وأسر  أبناء  تجاه  بواجبهم  القيام  إلى 
وإيالئهم االهتمام والرعاية تقديراً لتضحيات ذويهم .

زيارة تفقدية لجرحى الجيش واللجان زيارة تفقدية لجرحى الجيش واللجان 
بعدد من المرافق الصحيةبعدد من المرافق الصحية

باحثة يمنية تفوز بجائزة أفضل رسالة باحثة يمنية تفوز بجائزة أفضل رسالة 
دكتوراه عن المكتبات والمعلوماتدكتوراه عن المكتبات والمعلومات

ـــــاء الـــــشـــــهـــــداء بــــإب ـــــن ـــيـــهـــيـــة Mب ـــرف ـــــاء الـــــشـــــهـــــداء بــــإبرحــــلــــة ت ـــــن ـــيـــهـــيـــة Mب ـــرف رحــــلــــة ت
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هاشم أحمد رشف الدين
يوميات الثورة

بين يدي النبي بين يدي النبي 
والقائد..والقائد..

ــاركون يف احتفال املولد النبوي بوجود  ــعر املش يف العام املايض ش
ــيد القائد، ترقب الجميع أن يفاجئهم بإطاللته املبارشة يف منصة  الس
ــي األمنية قد  ــا أن الدواع ــن ربم ــه، لك ــاء كلمت ــبعني إللق ــدان الس مي
ــدوان تقصف املنطقة الخلفية  ــت دون ذلك، فأخذت طائرات الع حال

للمنصة، بعدد من الغارات خالل االحتفال وبعده غيظا وحنقا..
ــا يجعلنا نثق  ــف املنصة دون أي مربر، مم ــي قبل أيام تقص وهاه
بأنها محاولة استباقية بائسة للتضييق عىل احتفالنا القادم باملولد، 
ــة باإلعالن عن  ــة األخرى املتمثل ــتباقية البائس ومعها املحاولة االس
ــخصيا ووضع ماليني  ــتهداف القائد ش ــات بالعزم عىل اس ــا الب قراره

الدوالرات كمكافأة للمتعاونني.
دعونا من هذا الكالم وارعوني انتباهكم ملا سيأتي من فضلكم..

ــة "واحدة" خالل  ــم تعد كلم ــؤولية وتعاظم الدور ل ــرب املس فمع ك
ــالم والغاية  ــالة اإلس ــبة عيد املولد النبوي تكفي للتعريف برس مناس
ــك بدرالدين  ــد عبداملل ــيد القائ ــاء، ولهذا بدأ الس ــن األنبي ــة م اإللهي
ــادة "الناس" إىل  ــلة محارضات تعنى بإع ــي حفظه الله سلس الحوث
ــه لهم عىل أيدي  ــق منهجه الذي قدم ــري وف ــاط بخالقهم، والس االرتب

أنبيائه..
ــتدعي االلتفات لها باهتمام أال وهي حرص هذا  ولعلها عالمة تس
ــخصيات أخرى  ــىل االضطالع بدور لم تعد توليه ش ــاب ع القائد الش
اهتماما خاصا عىل الرغم من كونها تحتل مراكز قيادية عىل مستوى 
األمة سياسيا ودينيا، ولدرجة يبدو فيها هذا القائد متفردا بالحديث 
والحث عىل تقديم تذكري عاملي برسالة الله والغاية من إرسال الرسل 
ــلم بهم  ــه وعىل آله وس ــه وبارك علي ــم محمد صىل الل ــط خاتمه ورب
ــذي يكمن فيه  ــامل للمنهج اإللهي ال ــوذج الكامل الش ــه النم وتقديم

الخري للبرش عموما.
ــن يقومون بدور محدد  ــذا الوعاظ أو الدعاة الذي ــبه يف ه هو ال يش
ــب البرشية يف عرص  ــو يخاط ــدد وإنما ه ــي مكاني مح ــار زمان يف إط
املعلوماتية واالتصال واإلعالم، مدركا أن ماليني حول العالم ينصتون 
ــىل اليوتيوب، أو عن  ــجيالت لها ع ــه، وغريهم يبحثون عن تس لكلمات
ــتثنائي بما  ــا، ويدرك أن من بني أولئك من لديهم اهتمام اس نصوصه
ــي حيث الحق  ــون عن املنهج اإلله ــم املتطلعون الباحث ــول، ومنه يق
ــاق واالنتقال من  ــني االنعت ــه محاول ــون عن الل ــن يبحث ــري الذي والخ
ــك الذين يجدون يف كلمات  ــات الباطل والرش إىل الله ونوره، أولئ ظلم
ــا يدفع عنه كل  ــول الخاتم وم ــد ما يبدد الضباب عن الرس ــذا القائ ه
ــة بصفائها  ــالم الناصع ــاءات واالفرتاءات، ويجدون صورة اإلس اإلس

وبهائها.
ــبة عيد املولد النبوي إال وهو  ولهذا ال يوفر هذا القائد فرصة مناس
ــوله الطاهر  ــول ذلك، منافحا عن دين الله وعن رس ــائله ح يكثف رس
ــاس عنهما  ــرصف الن ــكل جهده ل ــعى الباطل ب ــن يس ــر، اللذي املطه

بأساليب متعددة أبرزها يف الوقت املعارص هو التشويه..
ــاء جميعا،  ــل واألنبي ــن بالرس ــا نؤم ــرش" إنن ــاس "للب ــول للن يق

والرسول محمد خاتمهم..
ــالم داعش  ــالم اإللهي الحقيقي وليس إس يقول لهم هذا هو اإلس

والقاعدة، هذا هو اإلسالم الذي فيه الخري للبرش كل البرش.
ــعودي  يف كل احتفال  ــدوان األمريكي الس ــذا من قبل الع ــول ه يق
ــلة  ــرث من ذي قبل عرب سلس ــه اليوم أك ــوي، وهاهو يقول ــد النب باملول
ــن إغراقه يف  ــم تتمكن م ــوى العدوان ل ــي أن ق ــذا يعن ــارضات، وه مح
ــا هو  ــل ه ــم أدواره، ب ــد أه ــن أداء أح ــل ع ــا ليغف ــل مواجهته تفاصي

يضاعف جهده يف أدائه رغم العدوان.
العربة هنا هي هل نحن مستوعبون هذا الدور، وقدر من يقوم به؟

مشهدمشهد
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عملية  في  والجرحى  الشهداء  مئات 
صالة  وأثناء  الجمعة  ويوم  واحدة   إرهابية 

الجمعة يا للهول يا للكارثة يا مصر 
ولكن الرئيس السيسي يتحمل مسؤولية 
نصفها بعد أن أهان مصر وحولها إلى ذيل 
مصر  دور  وعطل  والخليج  للسعودية  تابع 
وكرامة شعبها واليمكن لشعب يهين النظام 
كرامته أن يتماسك أو يقف موحدا مع نظام 
وظيفي  دور  شعبه-وله  على  إالّ   - ضعيف 
ومشاريعهما  وإسرائيل  السعودية  لخدمة 

التدميرية للعرب والمسلمين .
أما النصف األخر من مسؤولية هذه الكارثة 

العرب   ونفط  نفطها  وأموال  السعودية  فهي 
المتفرعة  والفصائل  الوهابية  وعقيدتها 
منها تدرجا من اإلخوان إلى داعش صعودا 
في اإلرهاب ومن داعش  إلى اإلخوان هبوطا 

في الغطاء الديني للجريمة وبينهما هبوطا 
وصعودا من السلفية الجهادية إلى الخطاب 
وجميع  معا  والعلماني  الديني  الطائفي 
والغطاء  والتمويل  العقيدة  سعودي  هذا 

السياسي 
على  ومصر  العربية  األمة  تنجو  ولن 
وللعرب  لليمن  الجميع  ينتصر  مالم  رأسها 
السعودي  التحالف  هذا  من  والمسلمين 

اإلسرائيلي الداعشي الحالي والقادم 
العرب  ولكل  العظيم  مصر  لشعب  العزاء 
بن  ومحمد  للسيسي  عزاء  وال  والمسلمين 
البغدادي  بكر  وأبو  زايد  بن  ومحمد  سلمان 
والقرضاوي  وعبد الله صعتر وكل جماعات 
التطرف الديني بكل تفريعاتها سنة وشيعة 
أنجاس  وملحدين  ويهوداً  ومسيحيين 
على  محرضين  يظهرون  من  منهم  وبالذات 

قنوات الفتنة السعودية والقطرية واإلماراتية 
والعراقية

*مرة أخرى مئات الشهداء والجرحى في 
وأثناء  الجمعة  ويوم  إرهابية واحدة   عملية 
مصر  يا  للكارثة  يا  للهول  يا  الجمعة  صالة 
وأي كارثة للعرب اليوم  في سيناء ال شبيه 
لها  سوى قتل وإصابة اآلالف من اليمنيين 
بصاروخ طائرة سعودية على القاعة الكبرى 
الكبرى  القاعة  وقبل  عزاء  يوم  في  بصنعاء 
الحشحوش  مسجدي  تفجير  منذ  وبعدها 
اليوم  وإرهابا-وحتى  -حربا  سعوديا  وبدر 

بالمناسبة ال عزاء لألزهر أيضا

كارثة مصرية بحجم 
املؤامرة على مصر والعرب

 محمد محمد املقالح 

قوات موالية للعدو ا5ماراتي تقتل مواطنا في لحجقوات موالية للعدو ا5ماراتي تقتل مواطنا في لحج

توزيع مالبس شتوية لنزيالت إصالحية صنعاءتوزيع مالبس شتوية لنزيالت إصالحية صنعاء

  /  خاص :
ــات  ــع الق ــل يف بي ــن يعم ــل مواط قت
أمس عىل أيدي قوات ما يسمى بالحزام 

األمني يف محافظة لحج جنوب البالد.
ــيل لـ"الثورة" أن  ــدر مح وأوضح مص
ــة لقوى االحتالل  ــلحة موالي عنارص مس
اإلماراتي أقدمت عىل قتل املواطن صربي 
ــة مداهمة  ــارد، أثناء عملي البدوي بدم ب
ــفية يف منطقة الوهط ملنزل شقيقه  تعس

الذي لم يكن متواجدا حينها بداخله.
ــم يكتفوا  ــة ل ــدر ان املرتزق ــد املص وأك
ــدوا إىل إخفاء  ــل عم ــك ب ــم تل بجريمته
جثته بعد سحلها والتنكيل بها وبصورة 
ــمع أبناء  ــعة أمام مرأى ومس ُمهينة وبش

املنطقة.
وقد سارعت القيادات األمنية املوالية 
ــر  تربي إىل  ــج  لح ــة  بمحافظ ــل  للمحت
ــدوري  ــن الب ــة ان املواط ــة، زاعم الجريم
ــغل أمري «التنظيم» بمنطقة الوهط،  يش

ــق وعمل  ــد رصد دقي ــت تصفيته بع وتم
استخباراتي دام شهرين .

ــي  اإلمارات ــدوان  الع ــوى  ق أن  ــر  يذك
ــن  م ــدد  ع يف  ــه  بعين ــاب  اإلره ــارس  تم
ــدة  ع ــل  قت ــم  جرائ ــت  وارتكب ــق،  املناط
ــعة بحق الكثري من املواطنني األبرياء  بش
ــالل  ــا وخ ــة له ــاط التابع ــم النق يف معظ
ــازل بتهم  ــة للمن ــات رسق ومداهم عملي
ــطوته  ــة يختلقها العدوان لتربير س واهي

واحتالله لجنوب اليمن.

  / معني حنش
ــتوية  ــع مالبس ش ــة بتوزي ــدان للتنمي ــة الوج ــت مؤسس وزع
ــل بصنعاء واملقدمة من فاعل خري  للنزيالت يف اإلصالحية والتأهي

وذلك لـ 70 نزيلة بإصالحية السجن املركزي بصنعاء.
وقالت رئيسة مؤسسة الوجدان للتنمية فوزيه الجوبي. خالل 
ــة  ــل هذه املالبس يأتي ضمن خطة املؤسس ــني إن توزيع مث التدش
ــهر  ــالت حيث قامت قبل ش ــهر للنزي ــة  أش ــا كل ثالث ــي تنفذه الت
بتوزيع مالبس أطفال النزيالت  يف اإلصالحية وهذا يأتي من ضمن 

أنشطتها املختلفة.
وأكدت الجوبي اعتزام املؤسسة يف األيام القادمة تنفيذ مرشوع 

السلة الغذائية للفئات املستضعفة خاصة النساء يف السجون.
ــة. تنفذها عىل مدى  ــطة مختلف ــة لديها أنش يذكر ان املؤسس
ــة العاصمة  ــاء أمان ــرية يف أحي ــة الفق ــا  الفئ ــتهدف فيه ــام تس الع
ــلة  ــام  بتوزيع الس ــل أي ــة قب ــت املؤسس ــث  قام ــات حي واملحافظ
ــدد 120 أرسة  ــراً ولع ــد فق ــة الحيمة لألرس األش ــة يف منطق الغذائي

مقدمة من يمن موبايل وفاعيل خري  ..

الطيار األجنبي واألم اليمنية
شايف أحمد حميد ابوحاتم

تأملوا في هذه الصورة! فهي ليست لزلزال 
القارة  في  حدث  إلعصار  وال   الصين  في  وقع 
األمريكية، ليست  لعاصفة هبَّت في المكسيك 
وال  دافنشي  ليوناردو  من  رُِسمت  للوحة  وال 

لضحية من  هوريشيما.
 في حقيقة األمر هي جثة ألم يمنية تحتضن 

رضيعها والغبار عليها والحطام من حواليها.
قام  حربياَ  طياراَ  أنَّ  القصة  كل  القّصُة 
بالتحليق في سماء منزلها وفتح عالي الصوت 
وخلق  أطفالها  وإقالق  وتخويفها  إلزعاجها 
الرعب في أوساطها؛ يبكي الرضيع فتأخذه  األم 
بقوة  جوفها  إلى  ه  وتشدَّ بذراعيها  األرض  من 
علَّه يهدأ ويقَّر أنينها.. لحظات يتالشى صوت 
الطائرة.. يضعف شيئاَ فشيئاَ ويختفي تماماَ، 

سكوُن مخيم، وهدوء فظيع. 
ق ونظرها  الطفل يتوقف عن البكاء، األم تحِدّ
للمولود وتصطنع بسمة خفيفة بْيد أنَّ سمعها 

مازال للسماء.
ليست  لثوان  وإنصات  إصغاء،  صمت، 

بكثيرة.

الطبيعية  لحالتها  تعود  أْن  األم   تحاول 
فتنحني رويدا رويدا.

فجأة! ُيسَمع صوت حاد، صوت سريع جدا 
لتدمر  للقذيفة  طريقا  يشق  السماء  ومصدره 

المنزل وتترك األم ورضيعها في نوم أبدي.
وراءه  الطيار  يخلف  زّر  وبنقرة  ببساطة   
جريمة هو بطلها.. يرجع إلى قاعدته الجوية.. 
على  قبعته  يضع  طائرته..  على  من  ينزل 
مكافأته  يستلم  رفقاؤه..  يحييه  خاصرته.. 
ورضيعها  زوجته  حيث   منزله  إلى  ويذهب 
الدافئة،  الهمبرجر  وجبة  معهما  ليتناول 
عاد  وكأنه  ويضحك  بجانبيهما  فيستلقي 
أريحية  من رحلة ترفيهية ثم ينام معهما بكل 

واستهتار.
ليحلق  التالي  اليوم  في  يستيقظ  وهكذا 
وأطفال  ونساء  وحرمة  أجواء  مجدداَ  وينتهك 

اليمن.
فال وجود  لضجيج عربي وال وجود إلدانة 

دولية.

ــلطات القضائية  ــت الس أفرج
ــي  ــة يف محافظت ــزة األمني واألجه
ــجيناً  ــن 91 س ــار ع ــران وذم عم
ــم يف صفوف مرتزقة  ــن املغرر به م

العدوان السعودي األمريكي.
ــة اإلفراج يف إطار   وتأتي عملي
ــام وإتاحة  ــرار العفو الع ــذ ق تنفي
ــودة إىل  ــم للع ــرر ب ــة للمغ الفرص
ــع  م ــوف  والوق ــواب  الص ــادة  ج

الوطن ونبذ العمالة واالرتزاق.
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