
تحضيـــرات �حيـــاء الذكـــرى الســـنوية الثالثـــة للصمـــودتحضيـــرات �حيـــاء الذكـــرى الســـنوية الثالثـــة للصمـــود
ــداد والتحضري  ــة باإلع ــة العليا املكلف ــدت اللجن عق
ــة للصمود  ــنوية الثالث ــرى الس ــات الذك ــاء فعالي إلحي
ــة نائب  ــدوان، اجتماعا لها أمس برئاس ــة الع يف مواجه
ــؤون الدفاع واألمن اللواء الركن جالل  رئيس الوزراء لش
ــؤون  ــان رئيس اللجنة، ونائب رئيس الوزراء لش الرويش
ــس  ــب رئي ــد نائ ــادر الجني ــود عبدالق ــات محم الخدم

اللجنة.
ــة  املحلي اإلدارة  وزراء  ــور  بحض ــاع  االجتم ــرس  ك
ــاء والطاقة، والدولة  ــة والتعليم والثقافة والكهرب والرتبي
ــؤون مخرجات  ــورى وش ــؤون مجليس النواب والش لش
ــة  ــة رئيس ــرة الدول ــة ووزي ــة الوطني ــوار واملصالح الح
اللجنة الوطنية للمرأة، وأمني العاصمة وأمني عام رئاسة 
ــة يف اإلرشاف  ــة عمل اللجن ــتعراض خط الوزراء، ، الس
ــدوات  والن ــة  الجماهريي ــات  الفعالي ــد  لعق ــري  والتحض
ــائر واألرضار والجرائم التي  العلمية إلبراز حجم الخس
ــا العدوان عىل مدى ثالثة أعوام وكذا إبراز صمود  ارتكبه
ــعب اليمني يف مواجهة العدوان، واالنتصارات التي  الش
حققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.

ــؤون الدفاع  ويف االجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لش
واألمن أن إحياء هذه الذكرى يحمل الكثري من الدالالت 
ــىل  ــي وإرصاره ع ــعب اليمن ــة الش ــىل عظم ــي ع واملعان
ــن التبعية  ــتقالله وخروجه م ــيادته واس ــار لس االنتص

والوصاية.
ــان إىل رضورة مشاركة الجميع  ــار اللواء الرويش وأش
ــل والخارج،  ــائل للداخ ــرى وإيصال الرس ــذه الذك يف ه
والتأكيد عىل وحدة الصف الوطني يف مواجهة العدوان 

ومرتزقته حتى تحقيق النرص عىل املعتدين واملحتلني.
ــؤون  ــوزراء لش ال ــس  ــب رئي نائ ــار  ــه أش ــن جانب م
ــعب اليمني  ــراز مظلومية الش ــات، إىل رضورة إب الخدم
للمجتمع الدويل، وفضح جرائم العدوان الجسيمة بحق 
ــالل التقارير ورصد  ــني من خ ــاء واملدني األطفال والنس
ــانية  ــاكات واملعاناة اإلنس ــك الجرائم واالنته ــق ت وتوثي

التي تسبب بها العدوان.
ــف  ــي مكث ــج إعالم ــود برنام ــد إىل وج ــت الجني ولف
ــات يف مختلف  ــدوات وفعالي ــم ن ــرى، وتنظي ــذه الذك له
ــوزارات األوقاف  ــات املعنية ك ــام الجه ــات، وقي املحافظ

ــايل واإلعالم  ــم والتعليم الع ــة والتعلي ــاد والرتبي واإلرش
ــداد الربامج املعربة  ــذه الذكرى، وإع ــا يف مواكبة ه بدوره
ــعب اليمني يف وجه عدوان تجرد من كل  عن صمود الش

معاني اإلنسانية.
ــري  للتحض ــة  لجن ــكيل  تش إىل  ــاع  االجتم ــص  وخل
ــدوة العلمية الوطنية التي تربز الجرائم واالنتهاكات  للن
اإلنسانية واألرضار االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ــي، باإلضافة إىل إقامة  ــعب اليمن التي ارتكبت بحق الش
ــارك فيها مختلف رشائح  ــة جماهريية مركزية تش فعالي

املجتمع والتنظيمات واألحزاب السياسية.
ــد  حمي ــور  الدكت ــة  الدول وزراء  ــاع  االجتم ــرض  ح
ــن  ــه محس ــع ونبي ــن ضبي ــالم ب ــد س ــي وعبي املزجاج
ــطان واألمني العام املساعد لرئاسة الوزراء يحيي  أبونش
الهادي ووكيل وزارة حقوق اإلنسان عيل صالح تيسري، 
ــالم املحطوري، ووكيل وزارة  ووكيل وزارة املالية عبدالس
ــة اللواء رزق الجويف، وأمني عام املجلس املحيل  الداخلي
ــار وزير الصحة  بأمانة العاصمة أمني جمعان، ومستش

الدكتور فهد الفضل.

توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي 
لشهر فبراير في العاصمةلشهر فبراير في العاصمة

ــهر فرباير  ــاعدات ش ــن أمني العاصمة حمود محمد عباد، أمس ، عملية توزيع مس دش
ــرث من 63 ألف أرسة يف أمانة العاصمة ، املقدمة من برنامج الغذاء العاملي، والتي ينفذها  ألك

مرشوع التغذية املدرسية واإلغاثة اإلنسانية .
ــة أمني محمد  ــس املحيل بأمانة العاصم ــرضه أمني عام املجل ــني الذي ح وخالل التدش
جمعان، ورئيس لجنة الشؤون االجتماعية والعمل حمود النقيب، أكد عباد أهمية إيصال 

املساعدات إىل مستحقيها.
ــن وجهود مرشوع التغذية  ــاعدة برنامج الغذاء العاملي لليم ــاد أمني العاصمة بمس وأش
ــانية  ــىل التخفيف من معاناة املواطنني، داعيا املجتمع الدويل واملنظمات اإلنس وحرصه ع
ــانية يف البالد جراء استمرار العدوان  ــاعدات نظرا لتفاقم األوضاع اإلنس إىل مضاعفة املس

والحصار .
ــذاء العاملي  ــج الغ ــوم به برنام ــاني الذي يق ــي واإلنس ــدور اإلغاث ــب ال ــن النقي ــدوره ثم ب
ــات، داعيا  ــس املحلية باملديري ــع املجال ــاون القائم م ــيق والتع ــة والتنس ــات العاصم بمديري

املنظمات الدولية إىل مضاعفة أنشطتها ومساعداتها املقدمة لليمن .
ــدوره أوضح نائب مدير املرشوع ومرشف لجان التوزيع بأمانة العاصمة يحيى الهادي  ب
ــخاص املصابني باألمراض املزمنة  ــاعدات سيتم عرب 59 مركزاً ، لتشمل األش أن توزيع املس
ــراً والنازحة  ــد فق ــب األرس األش ــام إىل جان ــة واأليت ــات الخاص ــني وذوي االحتياج واملعاق

واملترضرة بمديريات السبعني ، الوحدة، الصافية ، معني ، آزال .

  /متابعات
وقعت قبائل مديريات املحفد وأحور بمحافظة أبني  وثيقة تحالف عريضة ضد 
ــيم املحافظة وتوزيع مديرياتها بني محافظات أخرى بهدف تفتيت املحافظة  تقس

وقبائلها.
ووقعت عرشات الشخصيات من قبائل باكازم يف مديريات املحفد وأحور جنوب 

رشق املحافظة وثيقة تحالفية رفضا ملحاوالت فصل املديريتني عن محافظة أبني.
وجاء يف نص الوثيقة:

ــا القاطع ألي عمليات ضم  ــاء مديريتي املحفد وأحور نعرب عن رفضن نحن أبن
ــار الجغرايف  ــان يف اإلط ــور اللتني تنطوي ــد وأح ــي املحف ــرايف ملديريت إداري أو جغ
ــل لرقعتنا الجغرافية وإلحاقها  ــة أبني ولن نقبل أي عمليات فص واإلداري ملحافظ
ــبوة لتمرير مخطط يرأد منه رضب محافظة أبني عىل مراحل متعددة  بمحافظة ش

من خالل كرس العظم األبيني. 
ــد واحور  ــة ملديريتي املحف ــة الجغرافي ــة الرقع ــىل أهمي ــاظ ع ــدوا بالحف وتعه
ــات لفصلها عن  ــال أي مخطط ــىل تاريخها الحافل بالبطوالت وإفش ــاظ ع والحف

محافظة أبني وضمها ألي محافظة أخرى لرضب منطقة عىل حساب األخرى.
ــرايف واإلداري  ــيايس والجغ ــي والس ــيج االجتماع ــىل النس ــدوا حرصهم ع وأك
االبيني بشكل خاص والجنوبي بشكل عام ويف السياق خرجت أمس األول مسرية 

حاشدة.
إىل ذلك عرب املئات من أبناء قبيلة العوالق املتواجدين يف مناطق واقعة يف نطاق 
ــائخ املوالني لإلمارات عىل اتفاق  محافظة أبني عن رفضهم املطلق توقيع بعض املش
يقيض بتجنيد ألفي جندي من أبناء العوالق مع قوات ما تسمى النخبة الشبوانية 

، وعرب أبناء العوالق يف أبني عن رفضهم االنضمام مع القوات املوالية لإلمارات .

قبائل أحور والمحفد يتصدون  لمخططات التقسيم ويتعهدون بمواجهتها قبائل أحور والمحفد يتصدون  لمخططات التقسيم ويتعهدون بمواجهتها 
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فرصة تاريخية لبناء فرصة تاريخية لبناء 
جيش تاريخي..جيش تاريخي..

شائعة  عبارة  شعبا"  أعطيك  مسرحا  "أعطني   
اختلف الناس في من يكون قائلها، غير أن األهم هو 
المدخالت  تكون  حين  مفادها،  معادلة  قدمت  أنها 

ثقافية تكون المخرجات وعيا مجتمعيا.
أو  المتاح  هو  العمليات"  "مسرح  أن  وحيث 
بداية  منذ  حاليا  اليمني  الشعب  على  المفروض 
اإلسرائيلي  اإلماراتي  السعودي  األمريكي  العدوان 
العبارة  على  بسيط  تغيير  إدخال  فيمكن  وحلفائه 

لتصبح على النحو اآلتي:
مستقال  وطنا  أعطيك  وطنيا  جيشا  "أعطني 
عزيزا كريما"، حيث المدخالت عقيدة قتالية وطنية 
جامعة، والمخرجات وطن مستقل ال وصاية أجنبية 

عليه وال عدوانا خارجيا..
اهتماما  ثمة  أن  بسهولة  يلحظ  أن  وللجميع 
استثنائيا تبديه القيادة السياسية بالقوات المسلحة 
ثالث  قبل  العدوان  بداية  منذ  المختلفة  ووحداتها 
سنوات وحتى اآلن، يتجسد في إقامة دورات عسكرية 
متنوعة، وتخريج دفع عسكرية من مختلف الكليات 
العسكرية البرية والبحرية والجوية، وبناء للوحدة 
الوحدتان  ومعها  قدراتها،  وتنمية  الصاروخية 
العسكرية،  الصناعات  وتطوير  والجوية،  البحرية 
وتنظيم  المسلحة  القوات  أوضاع  ترتيب  وإعادة 
الستيعاب  الحثيث  والسعي  وأفرادها،  ضباطها 
الكفاءات العسكرية وإعادة تجميع منتسبي القوات 
مراحل،  على  القتالية  وحداتهم  إلى  المسلحة 
وتعيين  العسكرية،  المناطق  وترتيب  وتنظيم 
الشخصيات ذات الكفاءة على رأسها وعلى رأس أهم 
الدوائر والهيئات العسكرية، ولقاءات مكثفة للرئيس 

صالح الصماد بالقيادات العسكرية، ...الخ.
اإلعجاز في كل ذلك أن هذا البناء للقوات المسلحة 
بما  الوطن،  عن  الدفاع  لمعركة  خوضها  خالل  يتم 
يعني أن التحدي أكبر وأن المهمة أكثر صعوبة، لكن 
المؤشرات تدل على تحقيق هذه الجهود نتائج باهرة 
عليه  تشكر  القتال،  ميادين  وفي  الواقع  أرض  على 

جميع القيادات العسكرية..
وإننا على ثقة أن القوات المسلحة ستحظى بما 
هو فوق االهتمام االستثنائي في أقرب وقت ألن القيادة 
السياسية التي رفعت شعار "تحويل التحديات إلى 
فرص" تدرك جيدا أن الوطن أمام فرصة تاريخية نادرة 
لبناء جيش يمني عظيم بإمكانه أن يحقق معادلة 
"أعطني جيشا وطنيا أعطيك وطنا مستقال عزيزا 
الشعبية  باللجان  المتكامل  الجيش  فهذا  كريما"، 
وأن  االهتمام  من  بمزيد  يحظى  بأن  جدير  البطلة 
يعطى األولوية في أي جهود حكومية، كما يجب أن 
على  للعمل  الحكومية  المؤسسات  جهود  تتضافر 
إعادة أبناء القوات المسلحة إلى وحداتهم، ليسهموا 

في بنائها على أسس وطنية سليمة..

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

تخرج دفعة جديدة من قوات ا>من تخرج دفعة جديدة من قوات ا>من 
المركزي في صعدةالمركزي في صعدة

أقيم يف محافظة صعدة أمس حفل تخرج دفعة جديدة من قوات األمن املركزي 
ــد جابر عوض  ــرضه محافظ صعدة محم ــكري ح ــبة نظم عرض عس وباملناس
ــح عقاب ومدير أمن املحافظة العميد عزي مطلق وعدد من  ووكيل املحافظة صال
القيادات األمنية والعسكرية وبارك محافظ صعدة محمد جابر عوض للخريجني 
ــل  ــم وتحم ــام بواجبه ــن القي ــتمكنهم م ــي س ــة الت ــدورة األمني ــن ال ــم م تخرجه

مسؤوليتهم يف خدمة الوطن وأمنه واستقراره.
واعترب تخرجهم يف ظل األوضاع الراهنة انجازاً أمنيا ملحافظة صعدة .. متمنياً 

أن يكونوا نموذجاً يحتذى بهم يف العمل وتنفيذ املهام املوكلة إليهم.
ــتقرار والحفاظ عىل  ــن واالس ــز األم ــم لتعزي ــون جاهزيته ــد املتخرج ــا أك فيم

السكينة العامة.

ــة  ــرب مجموع أك ــي.ٍيس"،  ــت "إم.ب قال
ــة يف العالم  ــي وإذاعي خاص ــث تلفزيون ب
ــت أوامر  ــني، أنها تلق ــي، أمس االثن العرب
ــة  ــة الرتكي ــا التلفزيوني ــث الدرام ــف ب بوق
ــرة واإلمارات  ــني أنق ــد التوتر ب ــع تصاع م

والسعودية.
ــىل  ع ــة  الرتكي ــالت  املسلس ــى  وتحظ
ــة يف أنحاء  ــال عالي ــبة إقب ــص بنس األخ
ــم  ــا باس أن متحدث ــط، إال  ــرشق األوس ال
ــدأ  ــامل ب ــر الش ــال إن الحظ ــة ق املجموع
رسيانه يف الثاني من مارس، بحسب وكالة 

"رويرتز".
ــي.ٍيس" رجل  ــة "إم.ب ــر مجموع ويدي
ــم  إبراهي آل  ــد  ولي ــعودي  الس ــال  األعم

ومستثمرون سعوديون آخرون.
ــم "إم. وقال مازن حايك املتحدث باس

ــمل يف ما يبدو  بي.ٍيس" إن هناك قرارا يش

عددا من املحطات التلفزيونية العربية يف 
ــك "إم.بي.ٍيس"  ــدول بما يف ذل عدد من ال

بوقف إذاعة املسلسالت الرتكية.
ــزب  ح ــارات  واإلم ــعودية  الس ــرب  وتعت
ــم يف تركيا والذي  ــة والتنمية الحاك العدال
ــس الرتكي رجب  ــه الرئي ــارك يف تأسيس ش
ــالمية  ــا لقوى إس ــان صديق ــب أردوغ طي

تعارض سياسة اإلمارات والسعودية.
ــم تركيا قطر   ــراء نتيجة لدع ــذا اإلج ه
ــارات  واإلم ــعودية  الس ــت  فرض أن  ــد  بع
ــىل الدوحة  ــرص عقوبات ع ــن وم والبحري
ــم دعم  ــة مزاع ــىل خلفي ــايض ع ــام امل الع
الدوحة إسالميني متشددين. وتنفي قطر 

االتهامات املوجهة لها.

مجلـــس شـــؤون الطـــالب بالجامعـــات الحكومية يقـــر سياســـة القبـــول للعـــام مجلـــس شـــؤون الطـــالب بالجامعـــات الحكومية يقـــر سياســـة القبـــول للعـــام ٢٠١٨٢٠١٨- - ٢٠١٩٢٠١٩السعودية وا�مارات تمنعان بث الدراما التركية  بعد تصاعد التوترالسعودية وا�مارات تمنعان بث الدراما التركية  بعد تصاعد التوتر
صنعاء /سبأ:

أقر مجلس شؤون الطالب للجامعات الحكومية 
ــة وزير التعليم العايل والبحث العلمي  أمس برئاس
ــات العامة للقبول والطاقة  حسني حازب، السياس
 2018 ــي  الجامع ــام  للع ــة  املقرتح ــتيعابية  االس
ــي  ــام القانون ــب يف النظ ــد النس 2019-م وبتحدي

املوازي.
كما أقر االجتماع الذي ضم وكالء الوزارة لقطاع 
ــى  ــور يحي ــة الدكت ــة واألهلي ــات الحكومي املؤسس
ــات الدكتور  ــط والسياس ــاع التخطي ــادي وقط اله
ــي  ــث العلم ــاع البح ــعيبي وقط ــز الش ــد العزي عب
الدكتور صادق الرشاجي، ونواب رؤساء الجامعات 
الحكومية لشؤون الطالب، تحديد نسبة القبول يف 
ــوم الصحية بجامعتي  كليتي الطب البرشي والعل
ــاء وإب للثانوية العامة كحد أدنى 90 باملائة،  صنع
ــات الطبية  ــى يف كافة الكلي ــد أدن ــة كح و 85 باملائ
ــات  ــف املحافظ ــات يف مختل ــية بالجامع والهندس

يف  ــة  باملائ  5 ــض  وتخفي ــام،  الع ــام  النظ ــاق  مس
ــبة القبول يف  ــىل أن تخضع نس ــام املوازي، ع النظ
التخصصات اإلنسانية وفقاً ملدى توفر اإلمكانيات 
األكاديمية واإلدارية والبنية التحتية لكل جامعة .

ــتيعابية  ــان الطاقة االس ــاع بش ــق االجتم وواف
ــات  ــل يف الجامع ــي املقب ــام الجامع ــة للع املقرتح
ــاء الجامعات  ــاء مهلة لرؤس ــة، عىل إعط الحكومي
ــد الطاقة  ــع القائم وتحدي ــة الوض ــا لدراس 45 يوم

ــات  اإلمكاني ــر  توف ــدى  مل ــاً  وفق ــتيعابية  االس
ــزات  وتجهي ــل  ومعام ــات  قاع ــن  م ــات  بالجامع

وأعضاء هيئة تدريس وفنيني.
ــيق والقبول  ــاع مواعيد بدء التنس وأقر االجتم
ــة  البواب ــرب  ع ــجيل  والتس ــة  املفاضل ــات  وامتحان
يف  ــادم  الق ــو  ماي  15 ــن  م ــدة  املوح ــة  االلكرتوني
ــوازي  ــام وامل ــني الع ــة للنظام ــات الحكومي الجامع
ــاء  وانته ــة  املجاني ــح  املن ــج  برنام إىل  ــة  إضاف
ــطس  ــع يف 15 أغس ــة والتوزي ــات املفاضل بامتحان
ــتمرار يف نظام  ــادم، مع التأكيد عىل أهمية االس الق

تعدد الفرص يف مختلف الجامعات.
ــة  ــالق البواب ــح وإغ ــىل فت ــاع ع ــدد االجتم وش
ــددة وموحدة وعدم  ــرتة زمنية مح ــة يف ف اإللكرتوني
ــت  ــا كان ــد مهم ــتثناءات للتمدي ــتقبال أي اس اس
املربرات إضافة إىل إلزام الجامعات باعتماد عملية 
ــي يف امتحانات املفاضلة عىل  التصحيح اإللكرتون

مستوى كليات الجامعة.

ــة  ــدة أمس برئاس ــة الحدي ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
ــة  الكفيل ــراءات  اإلج ــج،  الهي ــد  أحم ــن  حس ــظ  املحاف
ــت يف قضايا  ــارات الدولة والب ــاظ عىل أرايض وعق بالحف

األرايض املنظورة أمام محكمة األموال العامة.
ــتعرض االجتماع الذي حرضه وكيل وزارة اإلدارة  واس
ــزي للرقابة  ــل الجهاز املرك ــوكت ووكي ــة محمد ش املحلي
ــة  ــب املتعلق ــم، الجوان ــى نعي ــد يحي ــبة محم واملحاس
ــابقا ومن بينها عقود  باالختالالت يف العقود الصادرة س
االستثمارات القديمة التي منحت للمستثمرين ولم يتم 

استغاللها وفق الرشوط املتفق عليها .
ــا األرايض  ــة متابعة قضاي ــىل أهمي ــد االجتماع ع وأك
ــا وقيام األمن بدوره يف ضبط املخالفني  والعمل عىل حله

ــكام قضائية  ــا التي فيها أح ــم القضاي والتدخل يف حس
ومساعدة الجهات القضائية عند تنفيذ األحكام.

ــايض احمد  ــوال العامة الق ــة األم ــس محكم وكان رئي
ــهاري،  ــة خالد الش ــوال العام ــل نيابة األم ــرشع ووكي امل
ــا املحكمة ذات  ــي تنظر فيه ــم القضايا الت ــتعرضا أه اس
ــا  ــم فيه ــي تت ــتثمار واألرايض الت ــأرايض االس ــة ب الصل

إجراءات التعويض.
ــألرايض  ل ــة  العام ــة  الهيئ ــر  مدي ــاع  االجتم ــرض  ح
ــاحة إبراهيم الهادي ومدير مكتب األشغال العامة  واملس
ــر أمن املحافظة  ــد رشف ونائب مدي ــرق صالح حمي والط

العقيد عمر املقبيل.

الحديدة: إجراءات للحفاظ على أراضي وعقارات الدولةالحديدة: إجراءات للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة
دشن محافظ حجة هالل عبده الصويف أمس عملية توزيع السالل 
ــة بنيان التنموية ألرس الجرحى واألرسى  الغذائية املقدمة من مؤسس

واملفقودين.
ــة بنيان فؤاد  ــق التوزيع بمؤسس ــظ من رئيس فري ــتمع املحاف واس
ــاعدات الغذائية املقدمة  ــني صباح إىل رشح حول آلية توزيع املس حس
ــتفيدة والبالغ عددها ألفاً و333 أرسة.. مستعرضاً األنشطة  لألرس املس
ــات  ــتوى مديري ــة مس ــىل كاف ــة ع ــا املؤسس ــي تنفذه ــاريع الت واملش

املحافظة.
و أشار إىل أن توزيع السالل الغذائية يأتي يف إطار مرشوع املؤسسة 
ــىل تنفيذه يف ظل  ــة ع ــن التعفف " والذي حرصت املؤسس ــاء م " أغني

استمرار صمود الشعب اليمني أمام العدوان.

ــة أرس  ــان يف رعاي ــة بني ــود مؤسس ــويف جه ــظ الص ــن املحاف وثم
الجرحى واألرسى واملفقودين وتلمس احتياجاتهم وتقديم املعونات 
ــبب  ــية التي تواجههم والتي تس ــن األعباء املعيش ــم للتخفيف م له

فيها العدوان األمريكي السعودي.
ــى  ــهداء والجرح ــويل أرس الش ــة ت ــادة املحافظ ــار إىل أن قي وأش
ــرا وعرفانا  ــل واجب نحوهم تقدي ــن الرعاية واالهتمام كأق واملفقودي
ــبيل الدفاع عن الوطن  ــيمة يف س ملا قدمه أبناؤهم من تضحيات جس
ــادة  ــة إىل أن قي ــظ حج ــت محاف ــتقالله وكرامته.ولف ــه واس وحريت
ــري عمل  ــات التي تواجه س ــىل تذليل الصعوب ــة حريصة ع املحافظ

وأنشطة املؤسسات اإلنسانية الخريية.
حرض التدشني عدد من مسؤويل املحافظة .

ــــــجــــــرحــــــى والــــــمــــــفــــــقــــــوديــــــن بـــحـــجـــة ــــــجــــــرحــــــى والــــــمــــــفــــــقــــــوديــــــن بـــحـــجـــةســــــــــالل غــــــذائــــــيــــــة >ســــــــــر ال ســــــــــالل غــــــذائــــــيــــــة >ســــــــــر ال

العوالق يرفضون االنضمام لقوات موالية للغزاةالعوالق يرفضون االنضمام لقوات موالية للغزاة


