
إخماد إخماد ١٥٤١٥٤ حريقا بأمانة العاصمة العام  حريقا بأمانة العاصمة العام 
الماضي خسائرها مليار ريالالماضي خسائرها مليار ريال

تمكن رجال الدفاع املدني يف أمانة العاصمة من إخماد 154 حادث حريق وقع 
العام املايض ، نتج عنها وفاة 22 شخصا وإصابة 12 آخرين .

ــي بأمانة العاصمة العقيد عبدالكريم  ــح مدير عام مصلحة الدفاع املدن وأوض
ــاص يف تلك  ــاع الخ ــازل والقط ــة يف املن ــائر املادي ــبأ) أن الخس ــي لـ(س البخيت

الحرائق قدرت بمليار ريال .
ــتدالالت تؤكد أن أسباب الحرائق تعود بالدرجة األوىل إىل املاس  وقال إن االس
الكهربائي والغاز املنزيل واإلهمال والعمدي بـ43 حريقا ، فيما 91 حريقا سببها 

عبث األطفال وأسباب مجهولة.
ــاد 20 حريقا  ــوا أيضاً من إخم ــال الدفاع تمكن ــد البخيتي أن رج ــد العقي وأك
ــببت بها غارات العدوان السعودي األمريكي عىل أماكن متفرقة من العاصمة  تس

صنعاء خالل العام املايض .

الريجاني : ترامب مستعد للتضحية بمصالح أمريكا من أجل "إسرائيل"الريجاني : ترامب مستعد للتضحية بمصالح أمريكا من أجل "إسرائيل"

مستوطنون صهاينة ينصبون خياما في ساحات الحرم االبراهيميمستوطنون صهاينة ينصبون خياما في ساحات الحرم االبراهيمي

رأى رئيس مجلس الشورى اإليراني "عيل الريجاني" أن ترامب ال يعرف حدودا يف التضامن 
مع كيان االحتالل، وهو مستعد للتضحية بمصالح أمريكا لصالحه.

ــبة يوم التشجري  ــاحة املجلس بمناس ــم التي أقيمت يف س ويف ترصيح له عىل هامش املراس
ــلوك األمريكي  ــربا أنه ليس لها أي تأثري يف الس ــي إىل زيارة ترامب لتل أبيب معت ــار الريجان أش

تجاه الكيان الصهيوني وعالقاتها معه.
ــة والصهيونية تعاني من  ــرارات األمريكي ــورى اإليراني إىل أن الق ــار رئيس مجلس الش وأش
ضيق النظر متابعا أن جميع الدول اإلسالمية رفضت القرار األمريكي املتعلق بالقدس الرشيف 
ــيض قدما يف هذا  ــان الصهيوني من امل ــتتمكن أمريكا والكي ــوم إن كانت س ــس من املعل ــك لي لذل

املجال ألن تنفيذ خطوة كهذه سيكبدهما ثمنا باهظا.

ــرم االبراهيمي بالخليل يف  ــاحة الح ــتوطنون، أمس الجمعة، خياما يف س نصب مس
الضفة الغربية.

ــماعيل ابو الحالوة هذا االجراء الجديد، مؤكدا ان ذلك  ودان مدير أوقاف الخليل اس
ــيطرة عىل الحرم االبراهيمي وصبغه  ــتوطنني واالحتالل الس يأتي ضمن محاوالت املس

بصبغة يهودية.

إصابة إصابة ٤٤ أطفال بنيران المنافقين  أطفال بنيران المنافقين 
في مديرية سامع بتعزفي مديرية سامع بتعز

يوم مفتوح ل=طفال المتضررين من العدوانيوم مفتوح ل=طفال المتضررين من العدوان

 أصيب 4 أطفال أمس الجمعة، يف قصف مدفعي للمنافقني عىل مديرية 
سامع بمحافظة تعز.

ــن مديرية  ــتهدفوا مناطق متفرقة م ــني اس ــد أن املنافق ــدر أمني أك مص
ــروح متفاوتة، فيما  ــة أدت إىل إصابة 4 أطفال بج ــامع بالقذائف املدفعي س
ــعودي عىل مديرية منبه  أصيب طفل بجروح بليغة يف قصف صاروخي س

الحدودية.
ــعودي عىل  ــف صاروخي ومدفعي س ــل أمس يف قص ــث أصيب طف حي

مديرية منبه بمحافظة صعدة.
ــق متفرقة من  ــتهدف مناط ــعودي اس ــد أن العدو الس ــدر محيل أك مص
ــفرت عن إصابة  ــة منبه بعرشات القذائف الصاروخية واملدفعية أس مديري
ــعودي استهدف  ــيخ ، مضيفا أن العدو الس طفل بجروح يف منطقة آل الش

مناطق متفرقة من مديرية رازح بالقذائف الصاروخية واملدفعية.
ــن 5 غارات  ــعودي ش ــدر أن طريان العدوان األمريكي الس ــاف املص وأض
ــىل منطقة القد بمديرية رازح  ــىل منطقتي االزهور والحجلة و3 غارات ع ع
ــدة، و3 غارات عىل مزارع املواطنني بمديرية التحيتا بالحديدة وغارة  بصع

عىل مديرية رصواح بمارب.
ــاعات  ــن خالل الس ــعودي قد ش ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع وكان ط

املاضية سلسلة غارات جوية عىل عدد من املحافظات.

  /صادق الساموي
ــة  للتنمي ذات  ــة  مؤسس ــت  نظم
ــة األطفال  ــة حماي بالتعاون  مع مؤسس
ــة رعاية  ــن منظم ــة م ــباب وبرعاي والش
األطفال  اليوم املفتوح السادس لألطفال 
ــرب العدوانية عىل  ــن الح ــن م املترضري

اليمن.
ــؤول املساحة  ويف الفعالية قال مس

ــة عيل الحاج  ــة ذات للتنمي يف مؤسس
ــراج  ــدف اىل إخ ــوح  يه ــوم املفت أن الي
ــق  ــوف والقل ــة الخ ــن حال ــال م األطف
ــج ترفيهي هو  ــداد برنام ــالل إع من خ
ــلة األيام املفتوحة  ــادس يف سلس الس
ــة  باملؤسس ــة  الصديق ــاحة  للمس
ــة  الفعالي أن  ــا  مضيف  .. ــال  لألطف
ــكان اآلمن لألطفال  تهدف إىل توفري امل

الطبيعية  الطفولية  ليمارسوا حياتهم 
ــا تقدم   ــا , كم ــي يحبونه ــم الت وألعابه
ــم التوجيه والرعاية من خالل أركان  له
ــة  ــرسح , القص ــة ( امل ــاحة األربع املس
ــاب  األلع ــن  ورك  , ــوالج  والك ــم  الرس  ,
ــذه األركان كادر  ــدم ه ــعبية ) ويق الش
ــع لدورات  ــاً محرتفاً خض مدرب تدريب

مكثفة قبل االنضمام لكادر املؤسسة.

  / غمدان أبوعيل
ــة كل البنات للتنمية (AGF) بمديرية الزيدية  أقامت مؤسس
بمحافظة الحديدة أمس فعالية تكريمية بمناسبة اليوم العاملي 

للمرأة.
ــن  ــة عبدالرحم ــة الزيدي ــر مديري ــاد مدي ــة أش ويف االحتفالي
ــاندة  ــة كل البنات للتنمية (AGF) يف مس ــب بدور مؤسس املنص
ــهدها  ــل األوضاع املرتدية التي تش ــرأة والوقوف بجانبها يف ظ امل

البالد.
ــار املنصب إىل الدور الكبري الذي لعبته املرأة وإسهاماتها  وأش

يف مختلف مجاالت الحياة لخدمة وطنها.
من جانبها ألقت انتصار العايض، رئيسة املؤسسة، كلمًة قالت 
ــرأة  وتكريمها  ــال باليوم العاملي للم ــرشف اليوم باالحتف فيها نت

كأقل واجب علينا يف ظل ما تمر به البالد من ظروف صعبة  .
ــاركتها  ــاف ومش ــاء يف األري ــايض دور النس ــتعرضت الع واس
ــات  ــاء كصانع ــل ودور النس ــا الرج ــب أخيه ــة إىل جان يف الزراع

ــور الحياة  ــيري أم ــزء فاعل ومؤثر يف تس ــالم وكج ــات للس وداعم
وبناء املجتمعات.

ــائل  تخلل الفعالية فقرات فنية متنوعة حملت يف طياتها رس
ــب قضايا  ــرأة يف املجتمع، إىل جان ــة دور امل ــول أهمي ــة ح توعوي
ــىل النوع االجتماعي، كزواج الصغريات  متعلقة بالعنف القائم ع
ــوية والجمعيات التي  ــخصيات النس كما تم تكريم عدد من الش
كان لها دور فعال وبارز يف عملية تنمية املجتمع املحيل من خالل 

أدوار مجتمعية مختلفة.
ــة محمد  ــم أ. عاتك ــة بتكري ــة املؤسس ــك قامت رئيس ــد ذل بع
ــة، د. صربية محمد حيدر  ــبييل كأول تربوية يف مديرية الزيدي ش
ــماعيل مطري  ــة، أ. مؤنس إس ــة يف املديري ــة توليدي كأول صحي
ــي يف املديرية، أ.  ــاع الزراع ــمية يف القط ــة رس ــة مهني كأول عامل
ــة يف املجال املجتمعي  ــش كأول عاملة طوعي ــة بلغيث غبي غيثي
ــرأة طوعية يف مجال  ــم كأول ام ــة فاطمة معل ــريي، والحاَج والخ

النظافة.

تكريم رائدات العمل النسائي بالحديدةتكريم رائدات العمل النسائي بالحديدة

عملية هجومية عىل موقع الحثرية السعودي يف جيزان  أسفرت عن وقوع قتىل وجرحى وتدمري عدة آليات 

صنعاء/سبأ
ــكان اليوم السبت  ــن وزارة الصحة العامة والس تدش
حملة التحصني ضد الدفترييا يف أمانة العاصمة وعدد 

من املحافظات.
ــوزارة بدعم من  ــي تنفذها ال ــة الت ــتهدف الحمل تس
ــف  ــدويل ومنظمتي الصحة العاملية واليونيس البنك ال
خالل الفرتة 10 – 15 مارس الجاري، جميع األطفال من 
ــنة، يف 39 مديرية بأمانة  ــابيع حتى 15س سن ستة أس
ــدن، صنعاء،  ــدة، إب، ع ــات الحدي ــة ومحافظ العاصم
ــت، ريمة، وذلك يف  ــز، صعدة، حجة، املحوي عمران، تع

املرافق الصحية واملواقع الثابتة واملؤقتة.
ــكان الدكتور محمد  ودعا وزير الصحة العامة والس
ــات إىل تحصني أطفالهم  ــالم بن حفيظ اآلباء واألمه س

ضد مرض الدفترييا باملرافق الصحية مجانا.
ــديد  ــا (الخناق) مرض بكتريي ش ــد أن الدفتريي وأك
ــوم أو  ــني أو البلع ــاب اللوزت ــؤدي إىل الته ــورة؛ ي الخط
ــببه  ــاة لتس ــيض إىل الوف ــد يف ــف، وق ــرة أو األن الحنج

بتشكل غشاء حول اللوزتني يسد مجرى التنفس.
ولفت الدكتور بن حفيظ إىل أن الحملة تأتي يف إطار 
ــىل مرض الدفترييا  ــيطرة ع تدخالت وزارة الصحة للس
ــول  ــي ح ــتوى الوع ــع مس ــه ورف ــالل مكافحت ــن خ م

األسباب التي تسهم يف انتشاره وكيفية الوقاية منه.
وجدد التأكيد عىل أن حرمان األطفال من التحصني 

ــات اللقاح  ــع جرع ــتكمال جمي ــدم اس ــي أو ع الروتين
املضاد يعرضهم إىل خطر اإلصابة بالدفترييا.

من جانبهم دعا خطباء املساجد يف خطبة الجمعة 
ــة التحصني ضد  ــي إلنجاح حمل ــل اإليجاب إىل التفاع

مرض الدفترييا .
ــذه الحملة التي تنفذها  ــار الخطباء إىل أهمية ه أش

ــاره  ــع انتش ــرض ومن ــذا امل ــة ه ــة ملكافح وزارة الصح
ــه خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تمر  والوقاية من

بها البالد.
ــات  ــات يف املحافظ ــاء واألمه ــاء اآلب ــث الخطب وح
ــة  ــز الصحي ــم إىل املراك ــذ أبنائه ــىل أخ ــتهدفة ع املس

لتحصينهم من هذا املرض الفتاك. 

حملة التحصين ضد الدفتيريا تنطلق اليوم في حملة التحصين ضد الدفتيريا تنطلق اليوم في ١١١١ محافظة محافظة

َسّدد الّلُه رميكم ياأبطالنا َسّدد الّلُه رميكم ياأبطالنا 

عبدالله األحمدي
يوميات الثورة الثــــورة
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ما تحتاجه مملكة ما تحتاجه مملكة 
داعش !!داعش !!

ال تحتاج المملكة الى كثير دور سينما (350 دارا، 
200 شاشة عرض يخطط ابن سلمان الفتتاحها خالل 
12 عاما قادما) وال تحتاج الى حلبات مصارعة، أو 
في  موجودة  كانت  فالسينما  الورق،  لعب  حلقات 
موجودة  وهي  والسبعينات،  الستينات  في  المملكة 
تحتاج  ال  كما  والميسورين،  القوم  كبار  بيوت  في 
الى هيئة للترفيه والقرف، فتلك - لعمري - ليست من 
اذا  إالّ  القطاع الخاص،  مهام الحكومة، بل من مهام 
كانت األسرة وحكومتها تريد ان تميع مطالب الناس 
السابق  في  ميعتها  كما  الجادة،  اإلصالحات  في 
الخليعة،  واألفالم  القدم  لكرة  الممنهج  بالتشجيع 
والمخدرات.                محمد بن سلمان يدعي العالج 
بالصدمات القتصاد المملكة، ويبدو أن هذه الصدمات 
اذ  المحدود،  الدخل  صاحب  المواطن  إالّ  تصيب  ال 
أما   300% إلى  الكهرباء  فاتورة  زيادة  صدمة  وصلت 
يصل  اذ  العالم،  في  األعلى  فهي  المساكن  إيجارات 
إيجار الشقة في المدن الرئيسة بما يساوي أكثر من 
الذي فيه أول رابط  الوقت  3000 ريال سعودي، في 

لمرتب الموظف السعودي ال يتجاوز 3000 ريال.
المملكة تحتاج الى إصالحات سياسية واقتصادية، 
من  المسعود  المجتمع  تنقل  وتربوية،  واجتماعية 
الحرية،  فضاء  إلى  والبداوة  واالنغالق  الكبت  حالة 
فضاءات  نحو  واالنطالق  اإلنسان،  حقوق  واحترام 
طاقات  وتحرير  اإلنسانية،  والثقافة  الحر  الفكر 
الناس من القيود المفروضة عليهم من قبل السلطة 
الحاكمة، والهيئات الدينية الوهابية المسلطة على 
رقاب الناس. تحتاج الى ترشيد اإلنفاق على الحروب 
والتسلح اذ تنفق المملكة 60 مليار دوالر سنويا على 
شراء السالح، وتعتبر رابع دولة في العالم في شراء 

السالح.             
مع  التصالح  هو  المملكة  تحتاجه  ما  وأكبر 
والتسامح  المساواة،  أجواء  وإشاعة  مواطنيها، 
والمحبة، وإطالق سراح سجناء الرأي، والمعارضين 
ونبذ  الخارج،  في  هم  من  وعودة  السياسيين، 
ضد  وخاصة  لألخر،  الكراهية  على  التحريض 
الذين  الشرقية  المناطق  في  الشيعة  المواطنين 
والتعذيب  واالضطهاد،  والقهر  للتمييز  يتعرضون 
والقتل بشكل شبه يومي، ويعاملون معاملة ال تليق 

بالمواطنة.
ملكي  نظام  إقامة  هو  المملكة  تحتاجه  ما  وأكبر 
دستوري اذا كان والبد من البقاء تحت عباءة الملكية.

المسلمين  مع  التصالح  الى  المملكة  تحتاج 
رسوم  فرض  بعدم  والحجاج  والمعتمرين  الزائرين 
عليهم، واعتبار المقدسات ملكية لعامة المسلمين، 

وليست خاصة بآل سعود.
التي  الوافدة  العمالة  مع  التصالح  الى  تحتاج 
القوانين  بإلغاء  المملكة،  نهضة  بناء  في  أسهمت 
الذي  الكفيل  حق  وإلغاء  عليهم،  الجائرة  والرسوم 
يعتبر من أبشع القوانين في العالم وعمل من أعمال 

االستغالل والسخرة.
باالتفاقيات  االلتزام  الى  المملكة  تحتاج 
والمعاهدات الدولية، واالقليمية، واحترام حق الجوار 
عالقاتها  وترميم  لها،  المتاخمة  والدول  للشعوب 

المتصدعة مع كثير من الشعوب.
إيقاف  إلى  المملكة  تحتاج  كله  هذا  من  واالهم 
الحروب التي تشنها ضد الشعوب المجاورة، وخاصة 
الحرب العدوانية القذرة ضد اليمن وتعويض اليمنيين 
المادية  الجوانب  في  خسائر  من  بهم  لحق  عما 
واإلنسانية، بل وتقديم اعتذار لليمنيين عن ممارسات 

نظام آل سعود ضدهم منذ بداية القرن العشرين.
في  التدخل  عن  الكف  إلى  أيضا  المملكة  تحتاج 
واإلسالمية،  العربية  للشعوب  الداخلية  الشؤون 
والكف عن تفريخ ونشر المذهب الوهابي الذي أنتج 
اإلرهاب في العالم وشوه اإلسالم أمام شعوب األرض. 
عالقاتها  في  النظر  إعادة  إلى  المملكة  تحتاج  كما 
وترك  الدولية،  والمنظمات  الدول  مع  الخارجية 
بجد  والوقوف  الذمم،  وشراء  الرشاوى،  دبلوماسية 
مع قضايا األمتين العربية واإلسالمية، والوقوف على 
مسافة متساوية مع كل القضايا. وعلى المملكة ان 
تخرج من عباءة هذا الحكم المنحط والمتخلف الذي 

تمارسه ضد مواطنيها، وضد الوافدين الى المملكة.
لقد ثبت لدى العالم أن السعودية هي مصدر الشر، 
واألم الحقيقية للقاعدة وداعش، وأن الوهابية ليست 
اإلسالم  عن  انحراف  هي  بل  شيء،  في  اإلسالم  من 
دفع المسلمون فاتورته باهظا، وعلى حكام المملكة 
تحريف،  من  المذهب  هذا  عليه  يقوم  ما  مراجعة 

وتحريض على العنف والكراهية والهدم.

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

ــة  ــة أربعيني ــاء، فعالي ــج بصنع ــة لح ــادة محافظ ــت قي  نظم
ــليم حمود جريب ومحمد حمود جريب ونذير سليم  ــهداء س الش
ــهدوا يف معركة  ــب، الذين استش ــل دحان جري ــب، وعايد هاي جري

الدفاع عن الوطن يف جبهة كرش.
ــخصيات  ــوزراء والش ــدد من ال ــا ع ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي

ــج أحمد  ــظ لح ــد محاف ــس األول، أك ــة أم ــية واالجتماعي السياس
ــر محافظة  ــهداء حتى تحري ــري عىل درب الش ــود جريب، الس حم
لحج واملحافظات الجنوبية بشكل عام من دنس الغزاة واملحتلني.
ــهداء عن تقديم قافلة غذائية  وخالل الفعالية أعلنت أرس الش

دعما للجيش واللجان الشعبية يف جبهات العزة والرشف.

أسر شهداء لحج تقدم قافلة غذائية للجبهاتأسر شهداء لحج تقدم قافلة غذائية للجبهات

ــو حزب  ــن تلقي عض ــة ع ــريور" الربيطاني ــة "م ــفت صحيف  كش
ــرتليني،  ــني الربيطاني ليو دورشتي أكرث من 16000 جنيه اس املحافظ

يف صورة تربعات من السعودية.
ــدق املديح عىل  ــي بـ"الرجل الذي أغ ــت الصحيفة دورشت ووصف
األمري السعودي الذي زار لندن مؤخراً". وكان دورشتي زار السعودية 
ــاب أرسة آل سعود، التي  ــتة املاضية، عىل حس ــهر الس مرتني يف األش

تكفّلت بفاتورة الرحالت الجوية والغذاء والفنادق.
ــبتمرب، بعد ثالثة أشهر فقط من انتخابه،  زيارته األوىل كانت يف س

ــؤولني  ــعود وكبار املس ــلمان عبدالعزيز بن س ــى امللك س ــث التق حي
الحكوميني؛ "من أجل دعم وفهم العالقة الربيطانية السعودية".

ووصف دورشتي ويل العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "قوة 
لتحقيق استقرار هائل يف منطقة مضطربة للغاية".

ــاي أن "تطمنئ ويل  ــزا م ــة وزراء بريطانيا تريي ــن رئيس ــب م وطل
ــوده الرامية إىل  ــيقف معه يف جه ــأن هذا البلد س ــعودي ب العهد الس
ــطي الهام  ــة والتنمية واإلصالح إىل حليفنا الرشق أوس جلب الحداث

للغاية".

ـــــًا  ـــــي ـــــان ـــــط ـــــري ــــــــرشــــــــي نـــــــائـــــــبـــــــًا ب ـــــــة ت ـــــــودي ـــــــع ـــــــس ـــــًا ال ـــــي ـــــان ـــــط ـــــري ــــــــرشــــــــي نـــــــائـــــــبـــــــًا ب ـــــــة ت ـــــــودي ـــــــع ـــــــس ال


