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ــدد من املحافظات واملؤسسات يوم أمس  اختتمت ع
ــد بعدد من  ــة ألسبوع الشهي ــات الذكرى السنوي فعالي
ــاض وأرس الشهداء  ــارات امليدانية لري ــات والزي الفعالي
ــاًء للتضحيات التي  ــم أرس الشهداء وف ــا جرى تكري كم

قام بها أبناؤها دفاعا عن الوطن ومكتسباته.
ــة الشهداء لرعاية  ــذا السياق اختتمت مؤسس ويف ه
ــاء فعاليات الذكرى  ــداء أمس بصنع ــل أرس الشه وتأهي

السنوية للشهيد.
ــوزراء لشؤون  ــد نائب رئيس ال ــل الختام، أك ويف حف
ــة احياء  ــالل الرويشان أهمي ــواء ج ــن الل ــاع واألم الدف
ــوا  ــداء ليس ــال " الشه ــد .. وق ــة للشهي ــرة السنوي الذك
ــرى سنوية نحتفل بهم لكن هم من أناروا لنا الطريق  ذك
ــة يف الدفاع عن  ــىل دربهم نحو العزة والكرام لنخطوا ع

الوطن".
ــداء  ــة أرس الشه ــة برعاي ــزام الحكوم الت ــد  ــا أك كم
ــم وأحوالهم املعيشية ..  ــى وتلمس احتياجاته والجرح
وأضاف" نعاهد أبناء وأرس الشهداء أنه لن يهدأ لنا بال 

حتى نأخذ بثأرهم مهما طال الزمان".
ــان الرجال من اللجان الشعبية  وحيا اللواء الرويش
ــش املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.. مؤكدا أن  والجي
ــه لن ينترصوا  ــف العدوان ومرتزقت ــرص آت وأن تحال الن
طاملا ورجال الرجال كاألسود يف جبهات العزة والكرامة 

يهبون أرواحهم فداء للوطن.
ــم وساند  ــر لكل من دع ــر والتقدي ــن الشك ــرب ع وأع
ــا بدور أرس  ــاص .. منوه ــن القطاع الخ ــداء م أرس الشه
ــذات أكبادهم رخيصة  ــوا أرواح فل ــداء الذين قدم الشه
ــا املؤسسات اىل تقديم  ــل الدفاع عن الوطن ودع يف سبي
ــا قدموه من  ــداء والجرحى وفاء مل ــأرس الشه ــة ب الرعاي

تضحيات.
ويف الحفل الذي حرضه رئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض أحمد يحيى املتوكل وعدد من الوزراء ونوابهم، 
ــد رئيس مجلس إدارة  ــني العاصمة حمود عباد .. أك وأم
ــاء اليمنية "سبأ" رئيس التحرير ضيف الله  وكالة األنب
ــة أرس الشهداء  ــي أهمية اضطالع الجميع برعاي الشام
عرفانا بتضحيات الشهداء يف سبيل الدفاع عن الوطن.

ــب إال وقد فيه  ــد بيت يف وطننا الحبي ــال " ال يوج وق
ــهيد أو جريح " .. مبيناً أنه مع هذه التضحيات لزاما  ش
ــم وتلبية  ــداء وأرسه ــاء الشه ــوال أبن ــا تلمس أح علين

احتياجاتهم كأقل ما يمكن عمله ".
ــة  رعاي يف  ــة  املساهم إىل  ــار  التج ــي  الشام ــا  ودع
ــة العناية  ــداء .. الفتاً إىل أن مسؤولي ــاء وذوي الشه أبن
بالشهداء مجتمعية وال تقترص عىل الجهات الحكومية 

أو غريها من الجهات.
ــن الشهداء  ــالم م ــاء اإلس ــرية عظم ــرض مس واستع
ــه .. مبيناً  ــل الل ــة يف سبي ــم رخيص ــم أرواحه وتقديمه
ــدر اإلسالم  ــذا الدرب منذ ص ــني ساروا عىل ه أن اليمني

حينما كانت أفعالهم تسبق أقوالهم حتى اليوم.
ــدت يف مجملها أهمية  ــات أك ــت يف الحفل كلم وألقي
ــذات  ــه فل ــا قدم ــا مل ــاء وعرفان ــداء وف ــة أرس الشه رعاي
ــن الوطن  ــم دفاعا ع ــات بأرواحه ــن تضحي ــم م أكباده

وعزته وكرامته.
ودعت الكلمات املؤسسات املعنية الرسمية واألهلية 
ــداء الذين ضحوا  ــاء مع الشه ــال األعمال إىل الوف ورج
ــة أرسهم  ــالل رعاي ــن خ ــن م ــل الوط ــم يف سبي بأرواحه

وتلمس احتياجاتهم يف مختلف املجاالت.
وثمنت الكلمات اهتمام مؤسسة الشهيد واملؤسسات 

والجهات املعنية بما قدموا تجاه أبناء وذوي الشهداء.
ــة وأوبريت  ــعرية وإنشادي ــت الحفل فقرات ش تخلل
ــة الشهداء مرشوع  ــن املناسبة، وإعالن مؤسس عربت ع

كفالة يتيم.
ــؤون الخدمات  ــد نائب رئيس الوزراء لش إىل ذلك أك
ــة  ــداء مكان ــد أن ألرس الشه ــادر الجني ــود عبدالق محم

كبرية وقدراً عالياً يف أوساط املجتمع.
ــس ألرس الشهداء  ــه أم ــالل زيارت ــدد الجنيد خ وش
ــف وفيصل  ــف وزكريا محمد عاط ــد عاط عاطف محم
ــب  ــىل أن أوج ــة، ع ــة العاصم ــف يف أمان ــد عاط محم
ــري  وتوف ــم  وأبنائه ــداء  الشه أرس  ــة  رعاي ــات  الواجب

االحتياجات املعيشية واألساسية لهم.
ــؤون الخدمات إىل  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــار نائ وأش
ــىل عظمة اليمنيني  ــاهدة ع أن دماء الشهداء ستظل ش
ــه العدوان السعودي الصهيوأمريكي،  وصمودهم يف وج
ــت األعداء  ــي أذهل ــي الت ــل اليمن ــة املقات ــوة وبسال وق
ــم طيلة ثالث سنوات من  وجعلتهم يراجعون حساباته

العدوان.
ــي اجرتحها  ــة الت ــاألدوار البطولي ــد ب ــاد الجني وأش

الشهداء يف معركة الدفاع عن الوطن والعزة والكرامة .
ــات تحققت  ــك التضحي ــل تل ــه وبفض ــت إىل أن ولف
ــف الجبهات، واندحرت قوى الرش  االنتصارات يف مختل

والعدوان الهيمنة تجر أذيال الهزيمة.
ــات  ــران فعالي ــة عم ــس بمحافظ ــت أم ــا اختتم كم
ــعار "نحو  ذكرى الشهيد السنوية التي أقيمت تحت ش

جبهاتنا ..وفاء لشهدائنا ".
ــني عام املجلس املحيل  ــام الذي حرضه أم ويف االختت
ــة صالح املخلوس وعدد من قيادات املحافظة  للمحافظ
والشخصيات االجتماعية وأهايل الشهدا، أشاد محافظ 
ــدور الشهداء يف  ــان ب ــل جعم ــور فيص ــة الدكت املحافظ

مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــدرا .. الفتا  ــات الشهداء لن تذهب ه وأكد أن تضحي
ــراً  ــا وتقدي ــي عرفان ــد يأت ــرى الشهي ــاء ذك إىل أن إحي
للتضحيات التي قدموها يف التصدي للغزاة واملعتدين.

ــب  ــداء ومكت ــن أرس الشه ــات ع ــت كلم ــا تناول فيم
ــف البطولية التي  ــداء، املواق ــة الشه ــاف ومؤسس األوق
ــن وأهمية وتخلد  ــاع عن الوط ــا الشهداء يف الدف اجرته

ذكراهم العطرة.
ــداء  ــأرس الشه ــام ب ــات رضورة االهتم ــدت الكلم وأك
ــم وذلك تقديرا ووفاًء ملن قدموا أرواحهم رخيصة  وذويه

يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــيد وقصائد  ــل عروض مرسحية وأناش تخللت الحف
ــداء يف الدفاع  ــة وجسدت ادوار الشه عربت عن املناسب
ــة ملؤسسة  ــات الداعم ــم الجه ــذا تكري ــن، وك ــن الوط ع

الشهداء.
يذكر أن املحافظة شهدت عىل مدى أسبوع فعاليات 
ــدوات  الن ــة  وإقام ــداء  الشه ــور  ص ــارض  ملع ــاح  وافتت
ــات وأرس وذوي الشهداء  ــارات لروض ــات وزي واملهرجان

وتوزيع سالل غذائية وهدايا ألرس الشهداء.
ــان فني  ــاء أمس مهرج ــة البيض ــم بمحافظ كما اقي
ــعار "نحو  ــة الذكرى السنوية للشهيد تحت ش بمناسب

جبهاتنا وفاًء لشهدائنا".

ــام املحافظة  ــرضه  مرشف ع ــذي ح ــان ال ويف املهرج
ــن املركزي صبار  ــد قوات األم ــتان وقائ الشيخ حمود ش
ــة والقيادات  ــب التنفيذي ــدراء املكات ــالن، وعدد من م ط
 .. ــة  ــة باملحافظ ــات االجتماعي ــة والشخصي العسكري
أشار وكيل املحافظة لشؤون الوحدات اإلدارية عبدالله 
ــد الجمايل، إىل أهمية إحياء هذه املناسبة السنوية  احم
ــاء الشهداء، الذين ضحوا  ــري عن مدى الوفاء لدم للتعب

بأرواحهم رخيصة يف مواجهة العدوان .
ــار الوكيل الجمايل إىل االنتصارات التي يحققها  وأش
ــان الشعبية يف مختلف الجبهات  أبطال الجيش واللج
ــال واالستبسال من  ــا إىل أهمية تعزيز روح النض .. الفت
أجل مواصلة معركة الصمود والتحدي حتى االنتصار .

ــن العالمة  ــة علماء اليم ــوه عضو رابط ــن جانبه ن م
ــة الشهيد،  ــادة ومرتب ــة الشه ــاف، بعظم ــد السق محم
ــة درب الشهداء يف  ــع مواصل ــن الجمي ــب م ــا يستوج م

مواجهة تصعيد العدوان والدفاع عن الوطن.
ــعرية وفقرات  ــات وقصائد ش ــني كلم تخللت التدش
ــر  والفخ ــزاز  االعت ــن  ع ــا  مجمله يف  ــربت  ع ــة  إنشادي
ــف  ــدي لتحال ــم والتص ــىل دربه ــري ع ــداء والس بالشه

العدوان السعودي االمريكي الغاشم .
ــب االوقاف   ــاد بمكت ــات من مدير االرش ــت كلم وألقي
ــاء وذوي الشهداء  ــد الربيهي ، وعن آب ــة محم باملحافظ
ــا تقديرا  ــداء واستمراره ــة رعاية أرس الشه ــدت أهمي أك

لتضحياتهم الكبرية يف سبيل الدفاع عن الوطن .
ــرض صور  ــاح مع ــم افتت ــني ت ــش التدش ــىل هام وع
ــور من  ــداء وسط حض ــن الشه ــة م ــة لكوكب فوتوغرافي

أقارب وزمالء الشهداء .
ــاد وكيل املحافظة الجمايل واملرشف  ويف االفتتاح أش
ــم  ــق بحج ــا يلي ــرض بم ــم املع ــوى تنظي ــتان بمست ش
ــداء يف الدفاع عن األرض  ــات التي قدمها الشه التضحي

والعرض.
ــد السنوية تعد  ــايل إىل أن ذكرى الشهي ــار الجم وأش
ــاء واإليثار  ــع روح العط ــا الجمي ــم منه ــة يستله محط

والتضحية والشجاعة والثبات .
معرض صور الشهداء يف إب

ــظ إب عبدالواحد  ــح محاف ــرى افتت ــة أخ ــن جه وم
ــاء منطقة  ــداء من أبن ــرض صور الشه ــالح أمس مع ص
ــرى السنوية  ــة بمناسبة الذك ــة الرضم ــر بمديري املنج

للشهيد .
ــرض ومعه  ــالل زيارته للمع ــد املحافظ صالح خ وأك
ــري ومدير املديرية  ــة عبدالحميد الشاه وكيل املحافظ
ــل  ــداء ستظ ــرى الشه ــي ، أن ذك ــف الهمدان عبداللطي
خالدة يف قلوب اليمنيني كونهم قدموا أرواحهم رخيصة 
ــاً إىل أن كل  ــن األرض والعرض ، الفت ــل الدفاع ع يف سبي
ــة فشلت بسبب  ــدوان ومشاريعه التدمريي مؤامرات الع

تضحيات الشهداء .
ــار إىل أهمية الوفاء للشهداء من خالل االهتمام  وأش

بأرسهم ورعايتهم ، وكذا إيالء االهتمام بالجرحى .
ــاض الشهداء  ــظ إب ومرافقوه ري ــك زار محاف إىل ذل
ــرأوا  ــة وق ــة باملديري ــذاري واملعزب ــر وال ــق املنج بمناط

الفاتحة عىل أرواحهم الطاهرة .
ــدث املحافظ صالح قائال: إننا نستلهم من دماء  وتح
ــزة الشعب  ــة وع ــل كرام ــداء يف سبي ــات الشه و تضحي
اليمني دروس الشجاعة والصمود يف مواجهة العدوان ، 
مجدداً العهد للشهداء بالسري عىل دربهم حتى تحقيق 

النرص .
ــى بالرعاية واالهتمام  وأكد أن أرس الشهداء ستحظ
ــاً إىل أن السلطة  ــي و الشعبي ، الفت ــن الجانب الرسم م
ــة بأرس  ــداً يف العناي ــو جه ــن تأل ــة ل ــة باملحافظ املحلي

الشهداء باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً .
ــداء  ــة الشه ــرع مؤسس ــر ف ــار مدي ــه أش ــن جانب م
باملحافظة شوقي التويتي إىل أن هذه الزيارات جزء من 
الوفاء ألهل البذل والعطاء وأقل ما يمكن تقديمه عرفاناً 
وتقديرا للدماء الزكية التي روت تربة الوطن يف مواجهة 

قوى العدوان .
بدورهم أعرب أقارب أرس الشهداء عن اعتزازهم بهذه 
ــارات ، مؤكدين ارصارهم عىل امليض يف طريق ذويهم  الزي

حتى تحرير الوطن من دنس الغزاة واملعتدين.
امللتقى الطالبي بكلية املجتمع

ــع صنعاء  ــي بكلية املجتم ــى الطالب ــا نظم امللتق كم
ــن فعاليات  ــك ضم ــداء وذل ــور للشه ــس معرض ص أم

الذكرى السنوية للشهيد.
ــم الفني  ــار وزارة التعلي ــاد مستش ــاح أش ويف االفتت
ــور عيل املطاع بالجهود املبذولة  والتدريب املهني الدكت
ــور لعدد من  ــوي عىل ص ــرض الذي يحت ــم املع يف تنظي
ــة للتزود  ــذا املعرض فرص ــال، معتربا ه ــداء االبط الشه
ــزاز والفخر تجاه الشهيد الذي  بالشموخ واإلباء واالعت
ــة عظيمة وجليلة مع  ــه الله بالشهادة واعطاه منزل كرم

االنبياء والصديقني وحسن أولئك رفيقا.
ــأرس الشهداء  ــىل االهتمام ب ــوزارة ع ــرص ال وأكد ح
ــرار الذي وقفوا يف وجه العدوان السعودي األمريكي  االب
ــة يف سبيل عزة وكرامة وطنهم،  و بذلوا أرواحهم رخيص
ــب الرعاية  ــات يف جان ــض الخدم ــالل تقديم بع ــن خ م
ــد دراسية  ــا وكذ توفري مقاع ــة والغذائية وغريه الصحي
مجانية ألبناء الشهداء يف مؤسساتها التدريبية العامة 

والخاصة.
ــداء  ــم ألرس الشه ــام والدع ــىل أن االهتم ــدد ع وش
ــداء تركوا  ــأن الشه ــا ب ــل، منوه ــع كك ــة املجتم مسؤولي
ــرشف والبطولة من أجل  ــم وذهبوا إىل مواقع ال مشاغله
ــوا أرواحهم فداء لله وللوطن ولكي  حماية وطنهم وقدم

يعيش أبناؤه يف عز وحرية واستقالل.
ــداء  ــيض يف درب الشه ــاع امل ــور املط ــد الدكت ــا أك كم
ــدوان  ــة الع ــم يف مواجه ــىل نهجه ــري ع ــة الس ومواصل

والدفاع عن الوطن وصوال للنرص بإذن الله.
ــن جانبه اعترب عميد كلية املجتمع الدكتور نجيب  م
ــم تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعنى بالشهيد  الكمي
ــام القدوة منهم  ــداء األبرار واستله ــة لتذكر الشه محط
ــل  ــا إىل أن أق ــداء، الفت ــة والف ــة والتضحي يف الشجاع
ــو تذكرهم ووضعهم يف مكانتهم  واجب تجاه الشهداء ه
العظيمة، وكذا بذل الدعم والرعاية ألرس الشهداء التي 
ــادت بأفضل ما لديها يف سبيل الله والوطن، وذلك يف  ج

مختلف املجاالت.
تكريم أبناء الشهداء يف الصافية

إىل ذلك نظمت املنطقة التعليمية بمديرية الصافية 
ــاء الشهداء  ــًال لتكريم أبن ــة ، أمس حف ــة العاصم بأمان
ــاًء لشهدائنا" يف إطار  ــعار " نحو جبهاتنا .. وف تحت ش

فعاليات الذكرى السنوية للشهيد .
ــي  ــة ناج ــة الصافي ــر مديري ــار مدي ــل أش ويف الحف
ــداء والسري  ــر الشه ــد مآث ــة تخلي ــي إىل أهمي الشيعان
ــداء يف الدفاع عن الوطن  ــىل نهجهم يف التضحية والف ع

ومواجهة العدوان .

ــن  م ــرب  والع ــدروس  ال ــام  استله رضورة  إىل  ــت  ولف
ــم  أرواحه ــوا  بذل ــن  الذي ــرار  االب ــداء  الشه ــات  تضحي
ــم يف سبيل عزة وكرامة الشعب اليمني وسيادة  وأنفسه

واستقالل الوطن .
ــذه  ــة ه ــي أن إقام ــد املدان ــح خال ــه أوض ــن جانب م
ــاء وأرس  ــام بأبن ــدى االهتم ــة مل ــرب رسال ــات تعت الفعالي

الشهداء ومن بذلوا أرواحهم رخيصة للدفاع الوطن .
ــي والرسمي مع  ــل املجتمع ــي بالتفاع ــاد املدان وأش
فعاليات الذكرى السنوية للشهيد ، وتقديم املساعدات 

وكفالة ورعاية أبناء الشهداء .
ــعرية وتكريم  ــت االحتفال فقرات إنشادية وش تخلل

أبناء الشهداء باملديرية .
ــل املعلمني  ــب وتأهي ــايل لتدري ــد الع ــرم املعه ــا ك كم
(الشوكاني) وملتقى الطالب الجامعي أمس، أرس عدد 

من الشهداء بمحافظة صنعاء.
ويف الفعالية التي حرضها عدد من القيادات الرتبوية 
ــاع  ــاء لقط ــة صنع ــل محافظ ــد وكي ــداء، أك وأرس الشه
التعليم والشباب طالب دحان، أن ذكری الشهيد تحيي 
لدى الجميع روح املسؤولية الثبات يف مواجهة العدوان.

ــرى الشهيد  ــات ذك ــاء فعالي ــة إحي ــار إىل أهمي وأش
ــزة وكرامة  ــم يف سبيل الدفاع عن ع ــا بتضحياته عرفان
ــداء وتلمس  ــأرس الشه ــی االهتمام ب ــا إل ــن.. داعي اليم

احتياجاتها.
ــر املعهد  ــن قبل مدي ــات م ــة كلم ــت يف الفعالي وألقي
ــة أحمد البرشي  ــالب ومدير مكتب وزير الرتبي محمد غ
ــزي للمجتمع  ــت املخ ــدت أن الصم ــداء، أك وأرس الشه
ــي اليمنيني  ــف العدوان لن يثن ــدويل إزاء جرائم تحال ال

عن مواجهته.
ــة أرس الشهداء هذا التكريم.. مؤكدة  فيما ثمنت كلم
ــداد لبذل املزيد من التضحيات يف سبيل الدفاع  االستع

عن الوطن واألرض والعرض.
ــرض لصور الشهداء  ــت الفعالية فقرات ومع وتضمن
ــاء محافظة صنعاء ممن  ــن الطالب والرتبويني من أبن م
ــوا أرواحهم  ــن قدم ــدوان وكذا م ــخ الع ــم صواري طالته

رخيصة فداء للوطن.
وكان املعهد العايل الشوكاني قد نظم علی مدی 
ــداء يف عدد من  ــات الشه ــام زيارات لروض ــة أي ثالث

مديريات محافظة صنعاء.
محافظة املحويت

ــت فعاليات  ــس بمحافظة املحوي ــت أم واختتم
ــي تضمنت العديد  ــة للشهيد والت الذكرى السنوي
ــور  الص ــارض  ومع ــات  واملهرجان ــات  الفعالي ــن  م

وزيارات ميدانية وتفقدية ألرس وذوي الشهداء.
ــام املجلس  ــرضه أمني ع ــذي ح ــام ال ويف االختت
ــم ووكالء  ــيل الزيك ــور ع ــة الدكت ــيل للمحافظ املح
املحافظة حمود شمالن وفاروق الروحاني والعزي 
ــة وذوو الشهداء،  ــاف وقيادة السلطة املحلي الشج
ــش،  ــى األخف ــد يحي ــة احم ــل املحافظ ــاد وكي أش
ــة للشهيد  ــرى السنوي ــع الذك ــع م ــل الجمي بتفاع
ــن الوطن  ــل الدفاع ع ــم يف سبي ــرا لتضحياته تقدي

واستقالله.
ــة املحويت ودورهم  ــف أبناء محافظ ونوه بمواق
ــد أن اليمنيني قادرون  ــدوان ما يؤك يف التصدي للع
ــىل الدفاع عن كرامتهم وصون بالدهم.. مشريا إىل  ع
ــدوان الذي  ــي الجميع مخططات الع ــة أن يع أهمي

يستهدف اليمن أرضا وأنسانا.
ــدوان من  ــف الع ــه تحال ــا يرتكب ــت إىل أن م ولف
ــة دوليا دليل  ــدام لألسلحة املحرم ــازر واستخ مج
ــه وإرصاره عىل النيل من  ــع عىل حقيقة إجرام قاط

الشعب اليمني دونما أي تمييز.
ــرات معربة  ــعرية وفق ــل االختتام قصائد ش تخل
ــع ورضورة  ــاط املجتم ــد يف أوس ــة الشهي ــن مكان ع

االهتمام والرعاية بأرس الشهداء وذويهم.
ــام للذكرى السنوية  ــت فعاليات اختت وقد نظم
ــة  ــت بمشارك ــات املحوي ــوم مديري ــد يف عم للشهي
ــة املحلية ومؤسسة الشهيد، ألقيت  قيادات السلط
فيها الكلمات والقصائد الشعرية املعربة عن عظمة 

الفعالية ورضورة االهتمام بأرس الشهداء.
ــرى الشهيد  ــات أن االحتفاء بذك ــدت الكلم وأك
ــرار يف الدفاع عن الوطن  ــد اإلرصار عىل االستم يؤك
ــات.. معربة  ــزاة مهما كانت التضحي ــدي للغ والتص
ــي قدمها الشهداء يف  عن االعتزاز بالتضحيات الت

سبيل كرامة وعزة الوطن.
ــاالت الختامية عروض مرسحية  وتخلل االحتف

وأناشيد وموشحات عربت عن املناسبة.
ــة بمحافظة  ــة املحلي ــادة السلط ــا قامت قي كم
ــور  ص ــارض  ملع ــارات  بزي ــات  واملديري ــت  املحوي

الشهداء بمراكز املديريات، وكذا رياض الشهداء.
ــاء األعىل القايض  ــس مجلس القض كما قام رئي
ــدل القايض احمد  ــد يحيى املتوكل، ووزير الع أحم
ــارة إىل أرس الشهداء من  عبدالله عقبات أمس، بزي

منتسبي السلطة القضائية يف أمانة العاصمة.
ــدل منزل  ــس ووزير الع ــس املجل ــث زار رئي حي
ــيس وابنه الشهيد  ــد االله الكب ــد القايض عب الشهي
ــك املروني وابنه  ــني، والشهيد القايض عبداملل حس
الشهيد يحيى، وكان يف استقبالهما أوالد الشهداء 
ــنها  ــم وإخوانهم، يف مستهل زيارات تدش وأحفاده
أرس  ــع  جمي ــل  لتشم ــة  القضائي ــة  السلط ــادة  قي
ــاء يف أمانة العاصمة  ــن منتسبي القض الشهداء م

واملحافظات .
ــريا عن  ــم دروع تعب ــارة تقدي ــالل الزي ــرى خ ج
الشكر والتقدير ألرس الشهداء نظري ما قدمه آباؤهم 
ــداَء للوطن  ــات ف ــم من تضحي ــم وإخوانه وأبناؤه

وتحقيق العدالة والتصدي للعدوان ومرتزقته.
ــر العدل إىل  ــار رئيس مجلس القضاء ووزي وأش
ــم يف صفحات  ــال سطروا أسماءه ــداء رج أن الشه
ــني إىل أن مآثرهم  ــور.. الفت ــن ن ــرف م ــخ بأح التاري
ــم يف الدفاع عن العدالة والوطن تبقيهم  وتضحياته

مخلدين يف ذاكرة الوطن وضمائر أبنائه.
وأوضحا أن جرائم العدوان ومرتزقته ال يمكن أن 
ــف إال بالنضال والتضحية ومضاعفة الجهود  تتوق
ــة  ــة بأهمي ــؤول يف التوعي ــاد واملس ــرك الج والتح
التحشيد ورفد الجبهات بالرجال واملال والسالح .

ــي سطرها  ــات الت ــوالت والتضحي ــا بالبط ونوه
ــان الشعبية يف  ــش واللج ــال الجي ــا أبط ويسطره

الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان.
ــداء  للشه ــاء  الوف أن  ــات  وعقب ــل  املتوك ــد  وأك
ــة بالغايل  ــىل دربهم والتضحي ــد يف السري ع يتجس
ــزاة  ــرد الغ ــن وط ــار للوط ــى االنتص ــس حت والنفي

واملحتلني من كل شرب من أرض اليمن .
ــا زارت مؤسسة جود الرحمن لرعاية وتأهيل  كم
ــب االجتماعية  ــات بدعم من مؤسسة الشع اليتيم

ــة الخمسني  ــداء يف منطق ــة الشه ــاء روض ــس الثالث أم
ــداء يف منطقة  ــور الشه ــرض ص ــة ومع ــة العاصم بأمان

السبعني ضمن فعاليات الذكری السنوية للشهيد.
ــر العام ملؤسسة  ــرم باكر، املدي ــالل الزيارة قرأ أك وخ
الشعب االجتماعية ومنتسبو املؤسسة وفرع اليتيمات 
ــىل أرواح الشهداء األبرار الذين  فاتحة الكتاب ترحما ع
ــة املعتدين  ــن يف مواجه ــون عن الوط ــوا وهم يدافع قض

السعوديني ومرتزقتهم.
ــذه  ــر، أن ه ــرم باك ــال أك ــورة“ ق ــح لـ“الث ويف ترصي
ــن املؤسسة بأهمية التكافل  الفعالية تأتي استشعارا م
ــا  أبنائن يف  ــن  الوط ــب  ح ــرس  غ ورضورة  ــي  االجتماع
ــات التي بذلها  ــدور الكبري والتضحي ــراً لعظمة ال وتقدي

الشهداء وجادوا بأنفسهم يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــة يف حياة وتاريخ  ــرياً إىل هذه اللحظات املفصلي مش
ــف واحد ملواجهة هذا  ــب اليمني الذي يقف يف ص الشع

العدوان الغاشم والرببري الهمجي.
ــر، رئيسة  ــة يحيى حج ــت نادي ــن جانبها أوضح م
ــوم مفتوح ضمن  ــود الرحمن: إنه تم عمل ي مؤسسة ج
ــد لليتيمات من دور  ــری السنوية للشهي ــات الذك فعالي
ــواء التابعة ملؤسسة الشعب بالتنسيق مع مؤسسة  اإلي
ــارع  ــات الشهداء يف ش ــارة روض ــم زي ــن وت ــود الرحم ج

الخمسني.
ــور الخاص  ــارة معرض الص ــا بزي ــة: كما قمن مضيف
ــاء  بالكربي ــور  الشع ــد  تجس ــي  الت ــن  الوط ــداء  بشه
ــذي ضحوا  ــداء ال ــن الشه ــة م ــذه الكوكب ــوخ له والشم
ــى راية اليمن عالية خفاقة  وجادوا بأرواحهم حتى تبق

يف وجه العدوان.
ــن جانب آخر تختتم مؤسسة الشعب االجتماعية  م
ــاء فعاليات اليوم املفتوح  ــة اليوم االربعاء بصنع للتنمي
ــد  ــة للشهي ــرى السنوي ــار الذك ــداء يف إط ــاء الشه ألبن

ورعاية أرس وأبناء الشهداء.
ــة بمؤسسة  ــر اإلغاث ــد الجعدي، مدي ــح محم وأوض
ــة قامت عىل  ــح لـ"الثورة" أن املؤسس ــب يف ترصي الشع
ــالل الغذائية لـ660  ــدى ثالثة أيام برعاية بتقديم الس م
ــة أيام مفتوحة  ــداء األبطال مع إقام ــرداً من أرس الشه ف

ــردا من أبناء  ــني، بواقع 220 ف ــه يف حديقة السبع للرتفي
ــة غذائية لكل  ــة إىل تقديم سل ــوم إضاف ــداء كل ي الشه
أرسة، كما تتضمن الفعالية يوما ترفيهيا ألوالد الشهداء 

بالتعاون مع مؤسسة الشهداء..
مضيفاً: كما قدمت املؤسسة خدمات متكاملة ألبناء 

الشهداء من غذاء ومصاريف وهدايا خالل هذه الفرتة.
وقال الجعدي : نجد هذه املناسبة منرباً لدعوة رجال 
ــم أرس الشهداء وهو  ــال إىل املساهمة ودع ــال واألعم امل
ــدى الجميع يف االهتمام  ــق من تحمل املسئولية ل منطل
ــم  ــوا أرواحه ــن بذل ــداء الذي ــاء الشه ــة أرس وأبن برعاي

رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــس املؤسسة عن  ــر رئي ــرم باك ــرب أك ــه أع ــن جانب م
ــد أرس الشهداء،  ــم وسان ــل من دع ــر لك ــر والتقدي الشك
ــوا أرواح فلذات  ــن قدم ــدور أرس الشهداء الذي ــا ب منوه

أكبادهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.
محافظة ريمة

من جهة أخرى نظم امللتقى األكاديمي بكلية الرتبية 
ــدة السياسية بمحافظة ريمة  والعلوم التطبيقة والوح
ــة للشهيد بعنوان  ــس ندوة بمناسبة الذكرى السنوي أم

"من وحي الشهيد".
ــن  ــة حس ــظ ريم ــور محاف ــدوة بحض ــت الن وتناول
ــظ الواحدي  ــة حاف ــل املحافظ ــري ووكي ــه العم عبدالل
ــوم التطبيقية الدكتور حمود  ــد كلية الرتبية والعل وعمي
ــة  ــة واملحلي ــادات األكاديمي ــن القي ــدد م ــيص وع القلي
والتنفيذية، عدداً من أوراق العمل، تمحورت حول حياة 

الشهيد ومكانته وأهمية الوفاء الحقيقي للشهداء.
ــد القلييص يف  ــه أحم ــور عبدالل ــاول الدكت ــث تن حي
ــا وصفهم  ــم كم ــداء ومكانته ــاة الشه ــور األول حي املح
ــرص لألمة  ــن يصنعون الن ــم م ــم باعتباره ــرآن الكري الق

وينترصون للقيم واملبادئ والعدل والحرية.
وتطرق املحور إىل فضل االستشهاد يف سبيل الدفاع 

عن الوطن والرشف والكرامة.
ــور أحمد يابس يف املحور الثاني مكانة  وتناول الدكت
ــه مع النبيني  ــه سبحانه وتعاىل ومنزلت ــد عند الل الشهي

والصديقني.

ــة ألنصار الله  ــس الوحدة السياسي ــا تطرق رئي يف م
ــور الثالث، الوفاء  ــد طه يف املح ــة حسن محم باملحافظ
ــم وتلمس احتياجاتهم وتخفيف  للشهداء برعاية أرسه
آالمهم وتفقد أحوالهم باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً 

ومسؤولية مجتمعية أمام الجميع.
ــدت رضورة االهتمام  ــدوة بتوصيات أك ــت الن وخرج
ــف الجوانب وتوعية  ــداء ورعايتهم يف مختل بأرس الشه
ــون  ــن يقدم الذي ــداء  الشه ــة  ــة ومكان ــع بعظم املجتم

أرواحهم فداء للوطن ومواجهة العدوان.
ــت التوصيات املجتمع عىل رفد الجبهات باملال  وحث
ــة التسامح  ــخ ثقاف ــدوان وترسي ــة الع ــال ملواجه والرج

والتعايش بني أبناء املجتمعات املحلية.
كما نظمت السلطة املحلية بمحافظة البيضاء أمس 
بالتنسيق مع الوحدة السياسية بمدينة البيضاء ندوة 

توعوية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــي حرضها قيادات السلطة  وقدمت خالل الندوة الت
ــادة  ــو القي ــن عض ــل م ــة عم ــة ورق ــة والتنفيذي املحلي
ــي الدكتور أحمد  ــزب البعث العربي القوم القطرية لح
ــال وسمو رشف  ــات األبط ــن تضحي ــربت ع ــة.. ع الشيب

الشهادة يف سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.
ــوالت واالنتصارات  ــل البط ــة العم ــت ورق واستعرض
ــات  ــن املكون ــب م ــا يستوج ــات وم ــف الجبه يف مختل

السياسية واألحزاب السري عىل دربهم وتضحياتهم.
ــت الدكتور الشيبة إىل ما خلفه العدوان من دمار  ولف
ــت دويل يثبت املؤامرة ضد  ــل للمواطنني يف ظل صم وقت

اليمن واألمة العربية واإلسالمية .
ــار عضو رابطة علماء اليمن العالمة محمد  فيما أش
ــب الشهادة  ــة إىل واج ــل الثاني ــة العم ــاف يف ورق السق
ــاد للدفاع عن األرض والعرض وما قام به العدوان  والجه
من انتهاك سافر للكل القيم واألعراف واملواثيق الدولية 

واإلنسانية.
ــه يف الجنة من  ــة الشهيد وعلو منزلت ــت إىل مرتب ولف
ــاض الوطن  ــذود عن حي ــرية يف ال ــالل تضحيته الكب خ
ــدور الذي يستوجب استنهاضه يف الدفاع عن الدين  وال

واألرض وحماية سيادة البلد.
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