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تأجيل وإلغاء أكثر من مائة رحلة تأجيل وإلغاء أكثر من مائة رحلة 
جوية في كوريا الجنوبية جراء الثلوججوية في كوريا الجنوبية جراء الثلوج

إتالف سجائر مهربه بقيمه إتالف سجائر مهربه بقيمه ٦٨٦٨ مليون ريال بذمار مليون ريال بذمار

أفرجت النيابة العامة يف محافظة الحديدة أمس عن 29 سجينا من املعرسين بعد 
أن تكفل أحد فاعيل الخري بدفع ما عليهم من التزامات وحقوق مالية للغري.

ــاد فؤاد ناجي لـ (سبأ) أن املبالغ املدفوعة عن  وأوضح نائب وزير األوقاف واإلرش
ــري يف إطار التكافل  ــال قام بدفعها فاعل خ ــت 17 مليونا و300 ألف ري ــن بلغ املعرسي

االجتماعي.
وأشاد بهذه الخطوة اإلنسانية التي يجب القيام بها من قبل رجال املال واألعمال 

وفاعيل الخري.
ــتئناف  ــجناء التي جرت بحضور رئيس نيابة االس وخالل عملية اإلفراج عن الس
ــدة محمد عياش  ــاد وكيل أول محافظة الحدي ــايض هادي عيضة، أش ــدة الق بالحدي
ــجناء وإطالق  ــاة بعض الس ــة إىل رفع معان ــانية الهادف ــادرة اإلنس ــم، بهذه املب قحي

رساحهم بعد دفع ما عليهم من حقوق للغري.
ودعا رجال املال واألعمال وفاعيل الخري إىل املبادرة يف تقديم املساعدات للسجناء 

املعرسين كونهم عجزوا عن سداد ما عليهم من التزامات للغري.
ــد الرحمن  ــوزارة األوقاف عب ــاد ب ــر عام الوعظ واإلرش ــة اإلفراج مدي ــرض عملي ح

املوشكي ونائب مدير مكتب األوقاف بالحديدة محمد سليمان الفقيه.

عمران -  سبأ 
ــلحة  ــال يزيد بمحافظة عمران، وقفة قبلية مس ــم أبناء مديرية جبل عي  نظ

للتحشيد والنفري العام، يف إطار فعاليات الذكرى السنوية للشهيد .
ــلطة املحلية  ــادات الس ــا قي ــي حرضه ــة الت ــة يف الوقف ــاء املديري ــن أبن وأعل

والشخصيات االجتماعية ، نفريهم العام لرفد الجبهات باملال والرجال.
ــم للدفاع عن  ــد والدفع بأبنائه ــكرات التجني ــة االلتحاق بمعس ــدوا أهمي وأك

الوطن من همجية العدوان.
ــة لتجديد الوالء للوطن  ــهيد فرص ــنوية للش وأكد بيان للوقفة ان الذكرى الس

والسري عىل درب الشهداء يف مواجه العدوان ومرتزقته .

سول -سبأ:
ــن 100 رحلة  ــا الجنوبية أمس أكرث م ــة الجوية يف كوري ــلطات املالح ألغت س
جوية يف مطار " جيجو " الدويل ثاني أكرب مطارات كوريا بسبب الثلوج الكثيفة .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء عن رشكة كوريا إيربورت كورب 
ــة من وإىل جزيرة  ــم إرجاء 109 رحالت جوي ــإدارة املطارات القول إنه ت ــة ب املعني

جيجو وإلغاء 18 رحلة أخرى.
وكانت هيئة األرصاد قد أصدرت تحذيرات من هطول ثلوج وهبوب رياح قوية 

عىل الجزيرة ومناطق أخرى.

جامعة إب أفضل جامعة في جامعة إب أفضل جامعة في ٢٠١٧٢٠١٧مم
صنعاء -سبأ

ــة إب لحصولها  ــي امس جامع ــاد األكاديم ــي ومجلس االعتم ــايل والبحث العلم ــم الع ــت وزارة التعلي كرم
ــي يف برامجها من بني كافة  ــودة واالعتماد األكاديم ــتوى يف األداء والتزامها بتطبيق نظام الج ــل مس ــىل أفض ع

الجامعات الحكومية واألهلية اليمنية خالل العام 2017م .
ــليم رئيس جامعة  ــاد االكاديمي تم تس ــوزارة ومجلس االعتم ــم الذي حرضه قيادات ال ــاء حفل التكري وأثن
ــاء قواعد العمل  ــز تقديراً لجهوده التي بذلها مع فريق العمل يف إرس ــهادة التمي إب الدكتور طارق املنصوب ش

املؤسيس وتطبيق نظام الجودة ومعايري االعتماد االكاديمي بالجامعة .
ــة التي  ــني حازب بالجهود والخطوات امللموس ــاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي حس ويف التكريم اش
ــتواها والتزامها بمعايري االعتماد األكاديمي وضمان الجودة  ــني مس قطعتها جامعة إب يف تطوير أدائها وتحس

يف برامجها املختلفة.
ودعا وزير التعليم العايل كافة الجامعات اليمنية لالقتداء بجامعة إب وقياداتها والعمل عىل تفعيل أنظمة 
ــهم يف  ــن أدائهم وقدراتهم وبما يس ــتويات وتطوير م ــم للحصول عىل أفضل املس ــودة يف جامعاته ــز الج ومراك

تحسني مستوى املخرجات التي تلبي احتياجات السوق .
ــة الكريمة من قيادة الوزارة  ــة إب الدكتور طارق املنصوب بهذه املبادرة واللفت ــاد رئيس جامع من جانبه أش
ــهادة التميز والعرفان ملا بذلته من جهود يف  ــاد األكاديمي بتكريم جامعة إب لحصولها عىل ش ــس االعتم ومجل

تحسني مستويات األداء وتطوير برامجها يف مجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ــتكمال  ــيس والرتاكمي واس ــار انتهاجها العمل املؤس ــاز يأتي يف إط ــة إب هذا االنج ــق جامع ــد ان تحقي وأك
ــق نظام الجودة واالعتماد  ــابقة للجامعة يف مجال تطبي ــود الخطوات املرتاكمة التي بدأتها القيادات الس الجه

االكاديمي والذي بدأت فيه منذ 2011م.

ذمار/سبأ
ــب بمحافظة  ــب الرضائ ــف مكت أتل
ــن  ــا م و 138 كرتون ــاً  ألف ــس  ــار أم ذم
ــدر قيمتها بمبلغ  ــجائر املهربة تق الس

68 مليوناً و280 الف ريال.
ــور  ــالف بحض ــة االت ــالل عملي وخ
ــني  الجب ــود  محم ــة  املحافظ ــل  وكي
ــاد  أش ــة،  املعني ــات  الجه ــيل  وممث
ــني املقديش  ــظ ذمار محمد حس محاف
ــود التي تبذلها االجهزة االمنية  بالجه
ــة يف ضبط عمليات  والجهات املختص
التهريب والحد من آثارها الكارثية عىل 

االقتصاد الوطني والصحة .
ــدد عىل رضورة تضافر الجهود  وش
ــار  ــط التج ــب وضب ــن التهري ــد م للح
ــريا إىل  ــون التهريب.. مش الذين يمارس
ان األجهزة االمنية والجهات املختصة 

لن تتهاون مع مهربي البضائع .
ــة  مصلح ــس  رئي ــار  اش ــدوره  ب
ــامي إىل  ــم محمد الش ــب هاش الرضائ

ــالف تأتي بعد ان اتلفت  ان عملية االت
ــة 3 أآلف و783 كرتونا يف  املصلحة كمي

العاصمة صنعاء.
ــذه الكميات يأتي  ــني ان اتالف ه وب
ــذل ملكافحة  ــود التي تب ــار الجه يف اط
ــبب يف  ــي تتس ــجائر والت ــب الس تهري
ــن 2-3  ــي م ــاد الوطن ــان االقتص حرم

مليار ريال شهريا.
ــجائر  ــني بالس ــت اىل ان التدخ ولف
املهربة اكرث خطورة ألنها تحتوى عىل 
مواد بالستيكية ونشارة خشب وبقايا 
ــا  ــبب يف مجمله ــي تس ــرشات والت ح
ــا مرض  ــة يف مقدمته ــاكل صحي بمش

الرسطان.

مخابز خاصة لرعاية أسر الشهداء بصنعاءمخابز خاصة لرعاية أسر الشهداء بصنعاء
  / محمد رشف الروحاين 

ــيل الجرموزي  ــف ع ــدس لط ــح املهن افتت
ــة  رئاس ــار  مستش ــه  ومع ــاء   الكهرب ــر  وزي
ــدي مرشوع  ــتاذ حزام االس الجمهورية األس
ارس  ــة   وكفال ــة  لرعاي ــراء  الزه ــرم  ك ــز  مخاب
ــذي تنفذه   ــة صنعاء  ال ــهداء يف العاصم الش
مؤسسة الزهراء باالشرتاك مع حكومة شباب 

الجمهورية .
ــدس لطف  ــد املهن ــاح أك ــل االفتت ويف حف
ــة الزهراء  ــم الحكومة  ملؤسس الجرموزي دع
ــباب ونشجعهم  ــالم وحكومة الش عليها الس
ــطة  واألنش ــاريع  املش ــذه  ه ــل  مث ــة  إلقام

ــهداء ، ودعا  ــة ارس الش ــب يف خدم ــي تص الت
ــاع الخاص ورجال األعمال  الجرموزي  القط
ــاون يف مثل هذا  ــاعدة والتع ــن للمس والخريي
العمل الخريي والطيب والذي يصب يف توفري 

أبسط االحتياجات ألرس الشهداء .
ــرادي رئيس  ــد الج ــار األخ محم ــا أش كم
ــل  ــرشوع أق ــذا امل ــباب  إىل أن ه ــة الش حكوم
واجب نقدمه لهذه األرس الذي ضحت بفلدان  
ــل الدفاع عن  ــبيل الله ومن أج أكبادها يف س
ــدوان بربري  ــع ع الوطن الذي يتعرض ألبش
ــباب   ــخ منوها أن حكومة الش ــر التاري عىل م
سنعمل جاهده  لتوفري احتياجات ارس هؤالء 

الشهداء ورفع معاناة هذه األرس.

مشهدمشهد

محمد ناجي احمد
يوميات الثورة

عن أحداث عدن الداميةعن أحداث عدن الدامية
اليلعبّنَ بنا صبيان بني أميةاليلعبّنَ بنا صبيان بني أمية

مايحدث في عدن ليس صراعا بين مكونات التحالف ،وإنما 
ودويالت  السعودي  الكيان  استراتيجية  مراحل  من  مرحلة 

محطات البنزين ...
منذ مفاوضات الجالء في نوفمبر 1967م والسعودية تريد 
الجنوب اليمني طوع بنانها والشمال ملك يمينها،لهذا كانت 
في  االنجليز  مع  القومية  الجبهة  مفاوضات  أثناء  متواجدة 

جنيف ، ومساندة النقالب 5نوفمبر 67م في الشمال ...
،واستمرت  غيظها  له  أحنت  عاصفة  كان  1990م  مايو   22
يمنات  إلى  اليمن  تحيل  ،وهاهي  عراه  تفكيك  في  جاهدة 

،وحراب اليمنيين في نحور بعضهم بعضا ...
موقف السعودية واإلمارات من وحدة اليمن كان واضحا في 
حرب 1994م ،وهو ما يذكره المستشار حسين علي الحبيشي 
في مذكراته ،ورياض نجيب الريس في كتابه (رياح الجنوب) 
،وقتها أقسم بن زايد أنه سيعمل على تقسيم اليمن إلى خمس 
في  دولة  وجود  ضد  فهي  للسعودية  بالنسبة  ،وأما  دويالت 

اليمن ...
ليس غريبا والمغايرا لسياسة هذه الكيانات الوظيفية في 
الخليج العربي أن تسعى  إلنشاء دويالت على أسس مذهبية 
إمارة سلفية  ,وأن تعمل على جعل عدن  ومناطقية وجهوية 

،فتلك هي وظيفتها وفقا لألهداف األمريكية في المنطقة .
دورهم  انتهاء  وعند  تُستخدم  ورقة  كأشخاص  السلفيون 
نايف بن  األمير  : هؤالء اليعنوننا ،كما قال  السعودية  ستقول 
عبد العزيز عن أسامة بن الدن " اليعنينا أسامة بن الدن .الذي 
يعنينا المواطن السعودي ،وهو ليس سعوديا (الشرق األوسط 

.25/10/1999،
الحياة  صحيفة  في  سلطان  األمير  تصريح  وكذلك 
3/11/1999م،حين قال بأن " بن الدن ليس سعوديا ،وقد سحبت 
منه الجنسية نهائيا ،ويعتبر خائنا لدينه ووطنه .وإذا سلمته 
حركة طالبان إلى أي دولة إلقامة العدل ومحاكمته سواء في 
أن  نعتقد  ،فنحن  الدول  من  غبرها  في  أو  المتحدة  الواليات 
العدالة ستأخذ مجراها...ومن وجهة نظري أن بقاء بن الدن 

لدى طالبان ليس من مصلحة أفغانستان".
هادي  منصور  ربه  عبد  سيلقاه  الذي  المصير  ذات  وهو 

و(شرعيته).
الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان اعترفتا بطالبان كانتا 
.ولم  معها  دبلوماسية  عالقات  ،وأقامتا  واإلمارات  السعودية 
بتفجيرات  الدن  بن  أسامة  اتهام  بعد  إال  العالقات  هذه  تقطع 

كينيا وتانزانيا .
كلتاهما تسيران وفقا للمشيئة األمريكية ،والتحيدان عنها 

قيد أنملة.
تعز  ،وفي  عامة  اليمن  في  الجهادية  السلفية  تخليق  إن 
هي  عسكريا  المسيطرة  القوة  ،وجعلها  خاص  بشكل  وعدن 
كان  كما  ،تماما  واإلمارات  السعودية  تنفذها  أمريكية  سياسة 
في  طالبان  نظام  ودعم  تأسيس  في  الرئيسي  الدور  لهما 
أفغانستان ،بل إن طالبان حين طالبتها أمريكا بتسليم أسامة 
بن الدن اقترحت تشكيل لجنة من علماء أفغانستان والسعودية 

للبحث في هذا الطلب!
هناك تناغم واضح وجلي بين وصول إدارة أمريكية بقيادة 
ترامب ،مهووسة بالحرب والمال والسيطرة على مقدرات العالم 
،وبين صبيان الحكم في السعودية واإلمارات ،جميعهم تعبير 
كبيرة  مطرقة  تحمل  المتوحشة،التي  االمبريالية  أطماع  عن 
تهوي بها على رأس اليوتوبيات اإلنسانية الكبرى ،محاولة أن 

تسقط القيم اإلنسانية ،بتكامل األدوار الوظيفية  .
تتميز أمريكا باختيار النماذج الشخصية المناسبة ...

اختارت كندي في لحظة ثم تخلصت منه عندما أصبح موته 
جزءاً من متطلبات الصناعة السياسية ...

واختارت رونالد ريغان الذي كان دعمه إلسرائيل أكثر ممن 
للمصالح   - األول  الراعي  إسرائيل هي  أن  منطلق  ،من  سبقوه 

األمريكية في المنطقة العربية والشرق األوسط عامة ...
كان ريغان اليفقه في السياسة وممثال من الدرجة الثانية .

وكان جورج دبليو بوش أكثر بالهة في السياسة من ريغان 
،لكنها متطلبات كل مرحلة .

لهذا فالرئيس األمريكي ترامب هو نمط الرئيس الذي صنع 
وفقا لمتطلبات وغايات المرحلة التي نعيشها.

األمريكية  السياسية  الصناعة  في  صدفة  ليست  الحماقة 
،إنها عنوان المرحلة ،واستجابة لتحدياتها!

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير

Alahnomi1@gmail.com 
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أهالي وأسر شهداء صعدة يقدمون قافلة دعم  للمرابطين في الجبهاتأهالي وأسر شهداء صعدة يقدمون قافلة دعم  للمرابطين في الجبهات
صعدة -سبأ

ــهداء بمحافظة صعدة  ــت أرس وأهايل الش قدم
ــبة الذكرى  أمس قافلة مالية كبرية وعينية بمناس
السنوية للشهيد دعماً وإسناداً للجيش واللجان 

الشعبية يف مختلف امليادين والجبهات .
ــة محمد جابر  ــة محافظ املحافظ حرض الوقف
ــاب وعادل  ــح عق ــة صال ــال املحافظ ــوض ووكي ع
ــهداء،  ــن أهايل وأبناء الش ــي وجمع كبري م الضين
ــق للمحافظة أن  ــه يح ــىل أن ــوض ع ــث أكد ع حي
ــن قدموا النفس  ــهداء الذي تفخر بأهايل وأرس الش
ــم العدوان  ــتضعفني رغ ــبيل الله واملس واملال يف س

الغاشم والحصار الظالم .
ــعاراً  ــة أنها جاءت استش ــان القافل ــا أكد بي كم
ــع يف الدفاع  ــىل عاتق الجمي ــؤولية امللقاة ع للمس
ــتضعفني ورفع الظلم عن املظلومني وصد  عن املس
العدوان الغاشم ،مجددين العهد بامليض عىل نهج 

املسرية القرآنية حتى النرص أو الشهادة .
ــوذج  ــم النم ــهداء ه ــان إىل أن الش ــت البي ولف
ــرشوع القرآني ،  ــاهد عىل عظمة امل ــي الش الحقيق
ــات اآلالف ممن باتوا  ــن بعدهم مئ ــم أحيوا م وأنه
ــبيل الله وأن عىل  ــهادة يف س ــقون الش اليوم يعش
ــعب اليمني  ــد األمل يف إخضاع الش ــدو أن يفق الع

العزيز .

وزير ا�عالم ومحافظ الجوف يناقشان وزير ا�عالم ومحافظ الجوف يناقشان 
تفعيل ا�داء ا�عالمي بالجوفتفعيل ا�داء ا�عالمي بالجوف

صنعاء / سبأ 
ــالم جابر  ــالم عبدالس ــر اإلع ــش وزي  ناق
ــي،  ــام املالح ــوف س ــظ الج ــع محاف ــس م أم
ــمي  ــة بأوضاع اإلعالم الرس ــب املتعلق الجوان

باملحافظة والسبل الكفيلة بتفعيله.
ــيع  توس ــة  أهمي إىل  ــاع  اإلجتم ــرق  وتط
ــمل  ــائل اإلعالم لتش التغطية اإلعالمية لوس
ــب  وبحس ــة  املحافظ ــات  مديري ــع  جمي

اإلمكانات املتاحة.

وأبدى وزير اإلعالم إستعداد الوزارة توفري 
ــل األداء اإلعالمي بما  ــن توفريه وتفعي ما يمك
ــاط املجتمع  ــهم يف خلق وعي عام يف أوس يس
ــف جرائم العدوان ومرتزقته وخسائرهم  وكش

يف الجبهات.
ــكر  ــي عن الش ــظ املالح ــرب املحاف ــا ع فيم
ــه بمحافظة  ــه واهتمام ــر وتفاعل ــر جاب للوزي
ــم  ــا أروع املالح ــطر أبناؤه ــي يس ــوف الت الج

البطولية يف ميادين العزة والكرامة والرشف.

الصحة تنفي وجود حاالت مصابة بأنفلونزا الطيورالصحة تنفي وجود حاالت مصابة بأنفلونزا الطيور
ــكان صحة  ــة والس ــة العام ــت وزارة الصح  نف
األخبار التي يتم تداولها يف وسائل اإلعالم ومواقع 
ــة  اإلصاب ــاالت  ح ــول  ح ــي  االجتماع ــل  التواص

بانفلونزا الطيور.
ــمي لوزارة الصحة الدكتور  وقال الناطق الرس
ــبأ) : "  ــي يف ترصيح لـ(س ــم الكحالن ــد الحكي عب
ــديدة هذا العام رصدت الوزارة  مع موجة الربد الش
ــداً يف حاالت  ــض املحافظات تزاي ــا يف بع وفروعه
ــتدعت الرقود يف  ــي اس ــديدة والت ــزا الش االنفلون
ــورت رسيعاً  ــفيات ، وبعض الحاالت تده املستش

وفارقت الحياة ".
ــاالت املرصودة خالل  ــح أن إجمايل الح وأوض
ــر 2018م بلغ أكرث  ــمرب 2017 م ويناي ــهري ديس ش
ــة وذلك يف كل من  ــة والوفيات 16 حال من 90 حال
ــاء و إب وذمار  ــة ومحافظات صنع ــة العاصم أمان

وصعدة.
ــار الدكتور الكحالني إىل أن الوزارة تفتقر  وأش
ــخيصية إلجراء الفحوصات يف  إىل املحاليل التش
ــة العامة و فروعه  ــز الوطني ملختربات الصح املرك
ــذه املحاليل يف  ــات ، الفتاً إىل انعدام ه يف املحافظ

القطاع الخاص أيضاً .

ــار  ــة ألي أخب ــال صح ــايل ف ــاف : " وبالت وأض
ــالم أو مواقع التواصل  ــائل اإلع يتم تناقلها يف وس
ــور H5N1 وال  ــزا الطي ــا انفلون ــي بأنه االجتماع
ــرف  ــا كان يع ــا م ــد بأنه ــوزارة التأكي ــتطيع ال تس
ــر  ــدم توف ــك لع ــر H1N1 وذل ــزا الخنازي بأنفلون
ــذي  ــار ال ــبب الحص ــخيصية بس ــل التش املحالي
يفرضه تحالف العدوان السعودي األمريكي عىل 

بالدنا " .
ــة  منظم ــة  مطالب ــمي  الرس ــق  الناط ــدد  وج
ــري املحاليل بصورة عاجلة ،  الصحة العاملية بتوف
ــت املنظمة بتوفري  ــاً إىل أن الوزارة كانت طالب الفت
ــه لم يتم  ــام ونصف ، غري أن ــذه املحاليل قبل ع ه
ــا طالبت  ــاء ، كم ــدم وجود وب ــة ع ــا بحج توفريه
ــل حتى  ــا لم تص ــهرين إال أنه ــل ش ــا قب بتوفريه

اليوم.
ــي  ــني إىل توخ ــة املواطن ــت وزارة الصح ودع
ــرض  ــن التع ــربد م ــم ال ــذر يف موس ــة والح الحيط
ــدم قضاء  ــن املزدحمة وع ــب األماك ــاح وتجن للري
ــرق الصحية  ــة يف الخارج واتباع الط ــرتات طويل ف
ــاء للراحة عدة أيام  ــعال والبق أثناء العطس والس

يف املنزل عند اإلصابة

افتتاح معرض صور الشهداء بالحيمة وأمسية افتتاح معرض صور الشهداء بالحيمة وأمسية 
وزيارات �سر الشهداء بسنحانوزيارات �سر الشهداء بسنحان

صنعاء - سبأ :
ــاء  ــة صنع ــل محافظ ــح وكي  افتت
ــرض  مع ــس  أم داود  ــي  املغن ــد  عب
ــة الحيمة  ــهداء يف مديري ــور الش ص
ــات الذكری  ــة، ضمن فعالي الخارجي

السنوية للشهيد.
ــاد داود  ــرض أش املع ــاح  افتت ويف 
ــة  ــة الحيم ــاء مديري ــات أبن بتضحي
الخارجية.. مؤكدا عىل رضورة تكريم 
ــهداء عرفانا بتضحياتهم يف  آرس الش

الدفاع عن كرامة وعزة اليمن.
ــة  محافظ ــل  وكي ــام  ق ــك  ذل إىل 
ــة طالل  ــر املديري ــاء ومعه مدي صنع
ــة  املحلي ــلطة  الس ــاء  وأعض ــر  غوب
ــارة  بزي ــة  املديري ــاء  ووجه ــان  وأعي
ــع  ــة ووض ــهداء باملديري ــة الش روض

ــراءة الفاتحة عىل  ــور وق ــل الزه أكلي
أرواح الشهداء.

ــة  ــنحان بمحافظ ــة س ويف مديري
ــان ووجهاء  ــائخ واعي صنعاء زار مش
ــهداء  الش ــن  م ــدد  ع أرس  ــة  املديري
ــع الغربي  ــن أهايل املرب واملفقودين م

باملديرية.
ــا  هداي ــارة  الزي ــالل  خ ــوا  وقدم
ــالال غذائية ألرس  ــهداء وس ألرس الش
ــل ما  ــك أق ــن ذل ــن .. معتربي املفقودي
ــات  ــاً بتضحي ــه عرفان ــن تقديم يمك

ذويهم يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــهداء  الش أرس  ــت  ثمن ــا  فيم
ــدة  .. مؤك ــارة  الزي ــذه  ــن ه واملفقودي
ــن  م ــد  املزي ــذل  لب ــتعداد  االس
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــات يف س التضحي

ــيادة  ــرض والس ــن واألرض والع الوط
الوطنية.

ــلطة املحلية  ــك نظمت الس إىل ذل
ــول  بهل ــي  وبن ــنحان  س ــة  بمديري
ــدة الثقافة القرآنية  ــاون مع وح بالتع
ــن  ضم ــة  ثقافي ــية  أمس ــة  باملحافظ

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
ــية التي نظمت  ــت يف األمس وألقي
ــا وفاء  ــو جبهاتن ــعار ” نح ــت ش تح
ــات،  الكلم ــن  م ــد  العدي ــهدائنا“  لش
درب  ــىل  ع ــري  الس ــة  أهمي ــدت  أك
ــوا أرواحهم يف  ــن قدم ــهداء الذي الش

سبيل الدفاع عن الوطن .
رضورة  ــىل  ع ــات  الكلم ــددت  وش
ــس  وتلم ــهداء  الش ــأرس  ب ــام  االهتم

احتياجاتها بشكل مستمر.


