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 صنعاء / سبأ

ــع عقد أمس بصنعاء، ضم  ــيقي موس ناقش لقاء تنس
20 من ممثيل وزارتي التخطيط والتعاون الدويل والشؤون 
ــة واملحافظات وعدد  ــة والعمل بأمانة العاصم االجتماعي
ــاريع حماية الطفل  من املنظمات املواضيع املتصلة بمش

للعام الجاري 2018م.
ــيقية يف ما يتعلق  ــاء إىل اإلجراءات التنس وتطرق اللق
 ،" SIDA HUM10 "  بالزيارات امليدانية املرتبطة بمرشوع
وآخر املستجدات بخصوص مرشوع " UNFPA " الخاصة 

بحماية األطفال .
واستعرضت مؤسسة حماية الطفل والشباب بصنعاء 
ــا، ذات، رأف" عدداً من  ــا " لن ــات الرشيكة له ــع املؤسس م
ــرشكاء يف األماكن  ــا، وطرق اختيار ال ــاريع وانجازاته املش
ــتهدفة .. باإلضافة الستعراض مرشوعني مقدمني من  املس
ــة التنمية املستدامة واملدرسة الديمقراطية، حول  مؤسس
ــالت املرشوع  ــتقبيل" وحول تدخ ــالمتي مس ــرشوع "س م

وجميع مكوناته فيه .
ــي وذلك  ــاء الفريق امليدان ــار أعض ــاء اختي ــر اللق وأق
ــايل إىل  ــارس الح ــن 12-5 م ــرتة زمنية م ــالل ف ــزول خ للن
ــة بذلك ..  ــداد التقارير الالزم ــرشوع وإع ــع تنفيذ امل مواق

ــيق مع الوزارات ومكاتبها باألمانة  مؤكداً أن عملية التنس
ــل وتعزز  ــة من ذي قب ــرث فعالي ــت أك ــات أصبح واملحافظ

املشاركة يف التنسيق.
ــؤون االجتماعية والعمل  ــار مدير عام مكتب الش وأش
ــتيعاب املالحظات  باألمانة مجيب الفاتش، إىل أهمية اس
ــطة  ــض األنش ــري بع ــول تغي ــة ح ــالت املطروح والتعدي
ــب  ــتقبيل" بما يتناس ــالمتي مس ــرشوع " س ــواردة يف م ال

ــة االحتياجات الطارئة يف  ــالت الرضورية وتلبي مع التدخ
مختلف الجوانب.

ــيف نعيم،  ــة رعاية األطفال س ــل منظم ــا بنَي ممث فيم
ــوات واملراحل العملية التي تمت الختيار الرشكاء ..  الخط
ــتدعي  تنفيذ مثل  ــداً أن تقييم الوضع من امليدان يس مؤك

هذه املشاريع كاستجابة ملا يتعرض له األطفال.

كوكبة من التشكيليين يبرزون اليوم كوكبة من التشكيليين يبرزون اليوم 
مأساة اليمن وصمود مأساة اليمن وصمود ٣٣ سنوات سنوات

  / أحمد زيدان
يتنافس  22 من الفنانني التشكيليني اليوم الخميس، عرب فن الرسم إلبراز 
مأساة اليمن وصمود شعبنا اليمني عىل مدى ثالث سنوات من العدوان عىل 

بالدنا.
ويهدف املرشوع الذي ترعاه مؤسسة الشعب االجتماعية إىل إبراز مأساة 
وصمود شعبنا اليمني عىل مدى السنوات الثالث ، وإيصال رسائل هامة إىل 
ــة الرسامني، إيماناً بان دور الفنانني يف  العالم واملجتمع الدويل من خالل ريش
ــاع عن الوطن ال يقل عن املقاتلني يف جبهات القتال، فاملقاتل يف الجبهة  الدف
ــامون الذين  ــه، ويف املقابل هناك الرس ــدوان ومقاتلي ــه بندقيته ضد الع يوج

تعترب ريشتهم هي املقذوف الناري يف وجه العدوان.
ــة للعالم  ــالة هام ــود" إىل توجيه رس ــاة وصم ــرشوع " مأس ــدف م ــا يه كم
ــعب اليمني  ــتخلد صمود الش ــة الفنانني، التي س واملجتمع الدويل، عرب ريش
ــتمر يف البذل والعطاء  ــعب مس ــدوان والحصار،  وتؤكد بان هذا الش ــد الع ض

واإلبداع مهما بلغ حجم العدوان ومهما طال الحصار.

رئيس هيئة التأمينات :رئيس هيئة التأمينات : ال ينبغي التمييز بين  ال ينبغي التمييز بين 
المتقاعدين سواء في شمال الوطن أو جنوبهالمتقاعدين سواء في شمال الوطن أو جنوبه

  / عبدالواسع الحمدي
ــات, لقاء مع  ــد األخ / إبراهيم الحيفي, رئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاش عق

السيدة/ هيرث كوين مسؤولة القطاع األمني يف مكتب األمم املتحدة يف اليمن .
ــات  ــش اللقاء تذليل الصعوبات أمام املتقاعدين  املدنيني وتوحيد رصف املعاش ناق
للمتقاعدين  يف شمال وجنوب الوطن يف نفس الوقت وعدم التمييز بني املتقاعدين  يف 

محافظة عىل أخرى .
ــتعرض اللقاء الصعوبات الحياتية التي تواجه املتقاعدين  وأرسهم باعتبارهم  واس
الرشيحة  األضعف يف املجتمع كونهم كباراً يف السن وأمضوا حياتهم يف خدمة الوطن.

ــمال  ــتغرابه من التمييز الحاصل بني رشيحة املتقاعدين يف ش  وعرب اللقاء عن اس
ــتلمون  ــن إجماالً يف مختلف املحافظات كانوا يس ــن وجنوبه حيث أن املتقاعدي الوط

رواتبهم بشكل طبيعي إىل ما قبل صدور قرار نقل البنك املركزي إىل عدن .
ــكالية ويف  ــت ممثلة األمم املتحدة عدداً من الحلول لهذه اإلش ــالل اللقاء طرح وخ
ــوث الجديد لألمم املتحدة  ــات املتقاعدين املدنيني اىل املبع مقدمتها رفع قضية معاش
ــول جذرية  ــم إيجاد حل ــث يت ــبوع املقبل بحي ــالل األس ــن خ ــيأتي إىل اليم ــذي س ال

بمشاركة األمم املتحدة .
من جانبه أوضح األخ  إبراهيم الحيفي, رئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات, 
أن القوانني واملواثيق الدولية واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تؤكد عىل عدم التمييز 
ــيايس أو  ــاس الوضع الس يف كافة الحقوق والحريات كما انه ال يجوز التمييز عىل أس
ــواء أكان مستقالً أو  ــخص س القانوني أو الدويل للبلد أو لإلقليم الذي ينتمي إليه الش
ــاً ألي قيد آخر عىل  ــة أو غري متمتع بالحكم الذاتي أو خاضع ــاً تحت الوصاي موضوع

سيادته .
ــألة  ــذه املواثيق والقوانني وعدم التعاطي يف مس ــار إىل رضورة االلتزام بمثل ه وأش
ــة ألن املتقاعد قد خدم  ــن التمييز والعنرصي ــة باملتقاعدين بنوع م ــات الخاص املعاش
ــمال الوطن أو يف جنوبه ،ال فرق  ــواء كان يف ش الوطن وأفنى  حياته من أجل الوطن س

بينهما عندما يرتبط األمر بحقوقه ومعاش أوالده وأرسته.

قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية من أسر شهداء بني مطرقافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية من أسر شهداء بني مطر

صنعاء / سبأ
ــاريع  ــاعد لقطاع املش ــة املس ــة العاصم ــل أمان ــن وكي  دش
ــر مديرية  ــم الحوثي ومعه مدي ــدس عبدالكري ــغال املهن واألش
ــل العمل  ــد مقاب ــرشوع النق ــي، أمس م ــد ناج ــبعني محم الس
ــة بحديقة الحيوان  ــذه الصندوق االجتماعي للتنمي الذي ينف

بمديرية السبعني.
ــال يف إطار  ــون ري ــه 16 ملي ــة تكلفت ــرشوع البالغ ــي امل ويأت
برنامج النقد مقابل العمل لتشغيل األيادي العاملة، ويتضمن 
ــع املخلفات  ــال النظافة ورف ــن خالل أعم ــني الحديقة م تحس
ــة داخل  ــياجات الحديدي ــربدورات والس ــالء ال ــجري وط والتش

حديقة الحيوان.
ــدوق  ــاريع الصن ــود ومش ــي، بجه ــدس الحوث ــاد املهن وأش
االجتماعي للتنمية وعىل وجه الخصوص برنامج النقد مقابل 

العمل كونه يستهدف رشيحة واسعة من النازحني واملترضرين 
واملحتاجني من خالل خلق فرص عمل لهم.

وأكد عىل أهمية مثل هذه املشاريع يف صيانة وإعادة تأهيل 
ــص حديقة  ــة بالعاصمة وباألخ ــات العام ــق واملتنفس الحدائ
ــزوار والقاطنني  ــات الهامة لل ــوان باعتبارها أحد املتنفس الحي

باألمانة من معظم محافظات الجمهورية.
فيما أكد أمني عام املجلس املحيل بمديرية السبعني محمد 
ــز الرشاكة مع الصندوق االجتماعي  الصادق، عىل أهمية تعزي
ــاريع  ــأنه تنفيذ مش ــا من ش ــة مل ــة واملحلي ــات الدولي واملنظم

خدمية وإغاثية يف املديرية لتخفيف معاناة املواطنني .
ــاريع بمديرية السبعني املهندس  حرض التدشني مدير املش
ــة  ــاريع باألمان ــىل املش ــة ع ــر الرقاب ــي ومدي ــم الخوالن إبراهي

املهندس حسن الديلمي.

تدشين مشروع النقد مقابل العمل بحديقة الحيوان بمديرية السبعينتدشين مشروع النقد مقابل العمل بحديقة الحيوان بمديرية السبعين

ــى الطالب  ــي واإلداري وملتق ــا امللتقى األكاديم أحي
الجامعي بالتعاون مع جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا، 
ــهيد الدكتور راجي  أمس بجامعة صنعاء، أربعينية الش

احمد عبد امللك حميد الدين.
ــب وزير التعليم الفني  ــة التي حرضها نائ ويف الفعالي
ــل وزارة  ــد الحوايل ووكي ــي الدكتور خال ــب املهن والتدري
التعليم العايل لقطاع املؤسسات الدكتور يحيى الهادي، 
أكد رئيس رابطة علماء اليمن العالمة شمس الدين رشف 
ــن خرس أحد الرصوح العلمية واألكاديمية  الدين أن اليم
التي أثرت عىل الساحة اليمنية بالعلم واملعرفة والتفاني 
ــالمي القائم عىل  ــن اإلس ــيخ مبادئ الدي ــداع وترس واإلب

منهج الوسطية واالعتدال.
ــد أن املعركة اليوم هي معركة وعي وفكر.. الفتا إىل  وأك
ــؤولية مناطة بأهل العلم ومنابر الفكر لتصحيح  أن املس
األفكار املغلوطة عن تعاليم الرشيعة اإلسالمية السمحة.

ــاء للدكتور  ــة صنع ــل جامع ــن قب ــات م ــت كلم وألقي
ــيل رئيس  ــس التالحم القب ــن مجل ــد، وع ــه الخال عبدالل
ــن أصدقاء وزمالء  ــام وع ــيخ ضيف الله رس املجلس الش
ــه رضوان  ــن طالب ــار، وع ــد الصب ــور احم ــهيد الدكت الش
ــتهدفت  ــة اإلجرامية التي اس ــددت بالعملي ــي، ن الغربان

ــاء وأحد حملة  ــة بجامعة صنع ــوادر األكاديمي ــد الك أح
ــم  ــة العل ــم يف خدم ــوا حياته ــن أفن ــر الذي ــم والفك العل

والتعليم.
ــهيد  ــب وصفات الش ــتعرضت الكلمات مناق ــا اس كم
ــريته التعليمية  ــور راجي التي تحىل بها طوال مس الدكت
ــة صنعاء  ــل األكاديمي يف جامع ــه بالعم ــى التحاق وحت

ومن ثم رئيسا لجامعة اقرأ.
ــم واملعرفة  ــة العل ــة دعم حمل ــات أهمي ــدت الكلم وأك
ــة  ــتمرار العملي ــم اس ــريين إىل أن دع ــاندتهم .. مش ومس

التعليمية صورة من صور الصمود يف وجه العدوان.
ــهيد  ــرأ لوالد الش ــن جامعة اق ــت كلمتان ع ــا ألقي كم
ــك حميد الدين وعن أرسته نجله  الدكتور احمد عبد املل
احمد راجي حميد الدين، أكدت امليض عىل درب الشهيد 

يف مواجهة الظلم والعدوان ونرصه املظلوم.
ــه ونظرياته  ــات املختصة إلخراج أعمال وطالبا الجه
ــه  ــم والفق ــاالت العل ــف مج ــة يف مختل ــه العلمي وأبحاث

واالقتصاد إىل حيز الوجود وجعلها يف متناول الجميع.
ــهيد الدكتور راجي  ــات الش ــتعرضا مناقب وصف واس
ــريين إىل أن  ــه .. مش ــدى طالب ــم ل ــيخ القي ودوره يف ترس

اكتساب العلم وتعليمه يعترب عبادة تصديقا وفعال .

ــور راجــــي حميد الــديــن ــت ــدك ــور راجــــي حميد الــديــنإحــيــاء أربــعــيــنــيــة الــشــهــيــد ال ــت ــدك إحــيــاء أربــعــيــنــيــة الــشــهــيــد ال

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة الثــــورة
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ُصناع األزمات..ُصناع األزمات..

الرئيس  وجه  عندما    : بالبارحة  الليلة  أشبه  ما 
صوب  البوصلة  الحمدي   إبراهيم   / المرحوم  الشهيد 
الشهير  خطابه  في  وقال  باألسعار  المتالعبين  التجار 
نصه  ما  الثورة  بأعياد  االحتفال  عقب  الحديدة  بمدينة 
النوم .. لقد قضيتم شهر العسل  :(( نقول للتجار صح 
من  المسكين  المواطن  وسنحمي  يدوم  لن  الحال  هذا   ..
أن  النتيجة  كانت   (( المريضة  النفوس  أصحاب  جشع 
الرئيس صالح الصماد  فقد حياته واليوم عندما تحدث 
عن الفساد والمفسدين وحذر من التالعب بأسعار السلع 
أنها  مع  أبوابها  المحطات  وأغلقت  الغاز   مادة  اختفت 
كانت تمارس بيع المادة إلى ما قبل لحظات من الخطاب ، 
وعندما حذر الرئيس الصماد من استغالل البعض لظروف 
الفساد  نطاق  واتساع  للترهل  مدخالً  وجعلها  العدوان 
أغلقت محطات الوقود أبوابها وتسببت في أزمة خانقة 
لمادتي البترول والديزل ، ألستم معي أن المشهد مخيف 
ويبعث على القلق ويثير الدهشة ويؤكد وجود لوبي ال 
بكافة  بالوطن  المتربصين  األعداء  خدمة  يمارس  يزال 
الوسائل ، واليوم ما زاد من صالفة الموقف أن العملية ال 
تتوقف عند انعدام مادة من المواد األساسية بل تعقبها 
التجييش  تحاول  المعادي  اإلعالم  في  ممنهجة  حملة 
التلقائي لعواطف المواطنين وتخلق حالة إرباك وردود 

أفعال نزقة بهدف البلبلة ونشر اإلشاعات المغرضة . 
هذه المواقف وغيرها ال أعتقد أن أحداً يجهل خطرها 
تتحمل  أن  المعنية  الدولة  لجهات  يمكن   وبالتالي 
مسؤولياتها  وتبحث عن مناطق الخلل وأسباب التراخي 
واألزمات  االختناقات  استغالل  من  األعداء  تمكن  التي 
هذا  في  القتال  جبهات  صمود  على  للتأثير  السياسية 
الصدد ال يمكن أن نجهل وجود نفوس مريضة مأزومة 
ما أن تسمع مثل هذه اإلشاعات حتى تبادر إلى توسيع 
ضد  المقدس  الجهاد  عملية  في  والتشكيك  نطاقها 

األعداء .
مواجهتها  تتوقف  أن  يجب  ال  األهمية  بهذه  قضية 
والتصدي لها عند الكالم والتحذير من التمادي بل البد 
من فتح ملفات الماضي بأخطائها وآثامها والتركيز على 
الملفات الساخنة المتصلة بالتجار الذين صدرت ضدهم 
إصدار  عقب  الواجهة  إلى  وعادوا  كبيرة  إدانة  أحكام 
المشتقات  أسعار  تعويم  لقرار  العليا  الثورية  اللجنة 
النفطية فقد تعاملت بحسن نية وجعلت المجال مفتوحا 
أمام الجميع ، دون إمعان النظر في الواقع وملفات الفساد 
المتراكمة ، مع أنها كانت كبيرة وتلعب دورا سلبيا في بقاء 
السلوكيات الشاذة التي تجعل البعض يعتبر الوطن ُدكانا 
ويقدس الربح والمصلحة الذاتية على حساب أحاسيس 

ومشاعر االنتماء وقدسية الشعور به .
 المبالغة في جني األرباح بأسلوب مقزز وبنسب غير 
معقولة تصل أحياناً إلى أضعاف السعر الفعلي  للسلعة ، 
هذا األمر يتعارض مع منهج العقيدة الذي أقر الربح في 
حدود معقولة وما زاد على ذلك فهو ربا يوجب العقاب 

على من يمارسه .  
من المؤسف أن تتحول فكرة لي ذراع الدولة وتجييش 
ثقافة  إلى  إصالحية  خطوات  أي  على  للتمرد  الشارع  
دخلوا  الذين  التجار  حتى  لمضمونها  انصاع    ، مألوفة 
السوق مؤخراً وبعضهم لألسف  محسوب على المسيرة 
، لكنه انساق ألن يكون طرفاً في صناعة األزمات الخانقة 
أنها   ، لليمن  التاريخيين  األعداء  لرغبات  واالمتثال 
معطيات خطيرة  تستدعي التأمل  والبحث عن جذورها 
الناس  هؤالء  مثل  تجعل  رادعة  خطوات  تجد  أن  وألبد 
مثل  ممارسات  على  اإلقدام  قبل  مرة  من  أكثر  يفكرون 
هذه ، بالمقابل البد أن يتحلى المواطن اليمني بالوعي 
والبصيرة ويعرف خلفيات كل أزمة تثار في الشارع فيكون 
األزمات  على  األعداء  رهانات  إسقاط  في  فاعالً  طرفاً 
المسؤوليات  هذه  أهمية  الجميع  يعي  فهل   ، المفتعلة 
ويقوم بها كل طرف من تلقاء نفسه ؟! إنه أمل .. أرجو 
من  الوطن  نخلص  لكي  التحقيق  إلى  طريقه  يجد  أن 
هذه العقبات ونحمي ظهر جبهات القتال والمجاهدين 
تثبيط  تحاول  التي  المغرضة  الشائعات  من  األبطال 

المعنويات .. والله من وراء القصد .. 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

ليس غريبا الجنون الذي يبديه تحالف العدوان 
المحمومة  محاوالته  في  اإلماراتي  السعودي 
إنتاج معطيات سياسية وعسكرية وذرائع جديدة 
على  الهمجية  حربه  في  الفشل  فضيحة  تجنبه 
اليمن، فمتوالية الخسائر التي تكبدها في غضون 
3 سنوات من العدوان صارت بالغة الكلفة وتفوق 
خالل  خصصها  التي  العمالقة  الميزانيات  بكثير 
اليمن  إلبقاء  الناعمة  حربه  في  الماضية  العقود 

تحت الوصاية السعودية.
العدو  يكف  لم  الماضي  القرن  ستينيات  منذ 
السعودي عن تخصيص ميزانيات مالية عمالقة 
الرشى  وتوزيع  القبائل  وجهاء  والءات  لشراء 
إلضعاف  والمسؤولين  السياسية  للتنظيمات 
الدولة من الداخل وتحويل مؤسساتها إلى فروع 
المصالح  الحفاظ على  فقط على  تعمل  لوزاراته 
هش  ببناء  اليمنية  الدولة  ولتبقى  السعودية 
ومهددة  الحاجة  تلبي  ال  ضعيفة  ومؤسسات 

باالنهيار.
قليل من الوثائق التي خرجت إلى العلن مؤخرا 
في  يتغول  السعودي  النفوذ  كان  كيف  كشفت 
كبار  تعيين  من  بدءا  الهشة  مفاصل  الدولة  كل 
المسؤولين المدنيين والعسكريين واألمنيين إلى 
وضع خطط المشاريع التنموية وإدارة السياسات 
والتعليمية  والتجارية  والمالية  االقتصادية 

واإلعالمية وغيرها.

كان يكفي أن يتواصل أمير من العائلة الوراثية 
الحاكمة أو وكيل وزارة سعودي مع أي شخصية 
السعودية"  المصالح  "حماية  لـ  استعدادا  تبدي 
المناصب  أعلى  إلى  التالي  اليوم  في  لرفعه 
الحكومية، وذلك أتاح وصول شخصيات مشبوهة 
وليس  والكفاءة  بالقدرات  تتمتع  ال  وهامشية 
الحكومة  إلى مناصب عليا في  إدارية  لها جذور 
كان  حين  في  الرئاسة  وحتى  الدولة  ومؤسسات 
كثير من الكوادر والكفاءات الوطنية يواجهون حرب 
البعض  وصول  عن  أسئلة  وسط  عمدية  إقصاء 
واستمرارهم في مناصبهم مع فشلهم وتورطهم في 

قضايا فساد وتخريب وإنتاج العراقيل.
هذا الطابور الطويل للشخصيات التي وضعها 
نفوذ الوصاية السعودية يوما في مناصب سيادية 
الفار هادي من  ما قبل هروب  إلى  ووظائف عليا 
العدوان  لتحالف  انضم  الذي  ذاته  هو  العاصمة، 
صفوفا  ووجدنا  األول  اليوم  منذ  السعودي 
مستترة وبينهم قادة أحزاب سياسية وشخصيات 
وأكاديميون  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية 
احتضنه  الذي  المؤتمر  في  العلن  إلى  يظهرون 
بعد  الرياض  في  العمالة  لقوى  السعودي  العدو 

أشهر من العدوان.
مشهد الوصاية السعودية في اليمن كان أشبه 
بأخطبوط تمتد أذرعه إلى سائر القطاعات بما في 
النفط الذي بقى محصورا في نشاط  ذلك قطاع 

تصدير محدود للنفط الخام يعوقه الفساد والنهب 
كبح  السعودي  العدو  استطاع  بعدما  المنظم 
النفطية  الصناعات  تطوير  ومشاريع  خطط  كل 

والبتروكيماويات.
بالشلل  أصيب  الذي  النقل  قطاع  مع  الحال 
شركة  أن  التاريخ  يذكرنا  حين  في  لعقود  الكامل 
الطيران اليمنية كانت يوما من أكبر الشركات في 
المنطقة العربية  وانهارت تدريجيا حتى بلغ بها 
الحال إلى عجز سنوي بالمليارات كانت تتكبده 

الخزينة العامة للدولة.
نفوذ الوصاية السعودية وضع النسبة األكبر من 
نشاط القطاع المالي والمصرفي دوامة ركود بعدما 
حصره بمصارف عائلية وطابور طويل من محال 
للوصاية  السياسي  النفوذ  واستطاع  الصرافة 
بذلت  التي  والمحاوالت  المبادرات  كل  إجهاض 

إلنشاء السوق المالية اليمنية.
ثمة وثائق تكشف اليوم أن السبب في تأخر قطاع 
اليمن  في  االنترنت  وخدمة  الالسلكية  االتصاالت 
الفشل  أن  تؤكد  كما  السعودية  الوصاية  نفوذ  كان 
إنعاش  في  المتعاقبة  اليمنية  للحكومات  الكبير 
السياحي  القطاع  إدارة  وسوء  االستثمارات  حركة 
بل وتدميره بالكامل، لم يكن بعيدا أيضا عن نفوذها.
أيادي العدو كانت تتدخل في إصدار القرارات 
الطابور  ويتولى  والتشريعات  القوانين  وصياغة 
اإلداري  الجهاز  في  السعودي  العدو  زرعه  الذي 

العبث باإلجراءات لصالح المقاوالت.
نفوذ الوصاية السعودية لم يكن محصورا كما 
الخاصة  كشوفات  اللجنة  في  البعض  سيتخيل 
بل كان يعمل بأذرع تمتد إلى سائر المؤسسات.. 
ذلك فقط ما يفسر هذا العدوان الهمجي والحصار 
فهو واقعا حاول العودة بنفوذ الوصاية القديم عبر 
الفار هادي وحكومته وعندما فشل حاول فرضه 
بالقوة المسلحة والحصار غير أن أماله اليوم تبدو 

بعيدة المنال.

جنون الوصاية السعودية.. 
اللعبة انتهت اآلن

أبوبكر عبدالله

ــاء أمس،  قافلة غذائية  ــهداء مديرية بني مطر بمحافظة صنع قدمت أرس ش
دعما للجيش واللجان الشعبية يف جبهات العزة والصمود.

ــاً من املواد  ــة التي تضمنت أصناف ــيري القافل ــهداء  أثناء تس وأكدت أرس الش
ــال والحرية  ــك واملالبس أن طريق النض ــرية من الكيك والكع ــة وكمية كب الغذائي

والعزة ال بد وأن تُعبَّد بالدم وأن الشهداء هم فداء لله والوطن والثورة.
مشددين عىل أنهم سائرون بالنهج الذي مىض عليه الشهداء ولن يتوانوا عن 

تقديم الغايل والنفيس يف سبيل إعالء كلمة الله و الحق.


