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صنعاء/ سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  رأس 
السيايس األعىل أمس بصنعاء اجتماعا موسعا 

لقيادات الدولة املدنية واألمنية.
ــس  ــس مجل ــور رئي ــاع بحض ــش االجتم وناق
ــيل الراعي ورئيس مجلس  النواب األخ يحيى ع
ــوكل ومدير  ــد املت ــىل القايض أحم ــاء األع القض
مكتب الرئاسة أحمد حامد، ونائب رئيس الوزراء 
ــويل، الجوانب  ــني مقب ــر املالية الدكتور حس وزي
ــتقات النفطية والغاز املنزيل  ــة بأزمة املش املتصل
ــعارهما يف ظل  ــرأت عىل أس ــريات التي ط والتغي

األوضاع الراهنة.
ــتعرض االجتماع الذي ضم وزراء النفط  واس
ــه دارس والصناعة والتجارة عبده  أحمد عبدالل
ــاوري،  ــم امل ــواء عبدالحكي ــة الل ــرش والداخلي ب
ــوازن حقيقي  ــاد ت ــاص يف إيج ــاع الخ دور القط
ــهامه يف الحفاظ عىل  ــة واملجتمع وإس بني الدول
ــة  ــاالت التنمي ــز مج ــي وتعزي ــاد الوطن االقتص
ــة وبما يعزز من صمود الجبهة  والخدمات العام
ــال مخططاته،  الداخلية ملواجهة العدوان وإفش
ــيا يف  ــكا أساس ــاص رشي ــاع الخ ــار القط باعتب

عملية التنمية بمختلف مكوناتها.
ــيس جهازي  ــاع الذي ضم رئي ــع االجتم واطل
ــان واألمن  ــواء عبدالرب جرف ــي الل ــن القوم األم
ــيايس اللواء عبدالقاد الشامي ونائب مدير  الس
ــئول األمن االقتصادي يف األمن  رشكة الغاز ومس
القومي، عىل جهود وزارة النفط واملعادن ورشكة 
ــة والغاز املنزيل  ــتقات النفطي الغاز يف توفري املش
وبيعها باألسعار املحددة بما يخفف من معاناة 
ــهم يف الحد من الكارثة اإلنسانية  املواطنني ويس

التي خلفها العدوان والحصار.
ــاد بمنع  ــس الصم ــه الرئي ــاع وج ويف اإلجتم

ــرب وزارة  ــة النفط إال ع ــن رشك ــغ م رصف أي مبل
النفط .. وقال ” البد من جهة واحدة تتابع النفط 
ــبتها  ــتطيع متابعتها ومحاس ــى نس ــاز حت والغ
ــارة والصناعة  ــة والتج ــن وزارات املالي ــة م مكون

والنفط ”.
ــرس إحتكار  ــع آلية لك ــد من وض ــاف ” الب وأض
ــرض بذلك بني الجهات  ــط والغاز ووضع مح النف

ذات العالقة والتوقيع عليه وااللتزام به ”.
ــيايس األعىل عىل  ــدد رئيس املجلس الس وش

ــض التجار ووقف  ــد لتالعب بع ــع ح رضورة وض
ــي يقومون بها .. وتابع ” نحن  عملية اإلبتزاز الت
ــك يف أرسع وقت وفتح  ــون علی تنفيذ ذل مصمم
ــرس  ــترياد لك ــماح باالس ــس والس ــال للتناف املج
االحتكار عىل املشتقات النفطية والغاز املنزيل ”.
ــفن  ــن الس ــص م ــب التخل ــال ” يج وأردف قائ
ــا  ترصيفه أو  ــا  وتفريغه ــس  الغاط يف  ــية  الراس
ــت مخالفة  ــاءت إن كان ــن حيث ج ــا م وإعادته
ــأرسع ما  ــة املعتمدة وب ــب اآللي ــري بحس للمعاي

ــفن األخرى تفريغ  يمكن حتى نتيح املجال للس
حموالتها“.

ــة  ــل قضي ــاد رضورة ح ــس الصم ــد الرئي وأك
أسعار املشتقات النفطية ومادة الغاز املنزيل بما 
يتناسب والظروف املعيشية الصعبة للمواطنني 
ــذي يفرضه العدوان  ــتمرار الحصار ال يف ظل اس

علی اليمن منذ ما يقارب ثالث سنوات .
ــغ  ــة تفري ــاد برسع ــس الصم ــه الرئي ــا وج كم
ــع التجار  ــاء باإلتفاق م ــات الوقود يف املين خزان

املعنيني حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة 
من املشتقات النفطية.

ــرتكة من  ــة عمليات مش ــكيل غرف ووجه بتش
ــترياد  ــار من اإلس ــع التج ــة ومن ــات املعني الجه
وخاصة من املتالعبني منهم والعمل عىل تجهيز 
ــم  ــني وفضحه ــار املتالعب ــوداء بالتج ــة س قائم

للشعب اليمني.
ــيايس األعىل إىل  ــس الس ــس املجل ــت رئي ولف
ــن وعدم  ــب الوط ــار إىل جان ــوف التج رضورة وق

ــي تمر بها البالد  ــتغالل الظروف الصعبة الت اس
ــتقات النفطية  ــاء املش ــني بإخف ــزاز املواطن البت

والغاز املنزيل والتالعب بأسعارهما.
كما أكد أن الدولة والحكومة لن تتهاون يف هذا 
ــراءات القانونية الالزمة  ــتتخذ اإلج الجانب وس

ضد املتالعبني باملواد النفطية والغازية.
ــواب أهمية  ــد رئيس مجلس الن ــن جانبه أك م
ــىل  ع ــاة  امللق ــؤولية  باملس ــع  الجمي ــالع  إضط
ــذل املزيد من  ــالل املرحلة الراهنة وب عاتقهم خ
ــتقات النفطية والغاز املنزيل  الجهود لتوفري املش

للمواطنني.
ــدد عىل وزارة النفط واملعادن ورشكة الغاز  وش
ــتقات النفطية  ــة ألزمة املش ــاد حلول عاجل إيج
ــهم يف  ــا يس ــعار وبم ــط األس ــاز وضب ــادة الغ وم

تخفيف معاناة املواطنني.
ــىل  ــاء األع ــس القض ــس مجل ــد رئي ــدوره أك ب
ــة املتعلقة  ــة القضايا القانوني ــتعداد ملتابع االس
ــاز املنزيل وإيجاد  ــتقات النفطية والغ بأزمة املش
ــى ال تكون عائقا  ــة بإنهائها حت ــول الكفيل الحل

أمام حركة اإلسترياد.
ــا جهازي  ــر الداخلية ورئيس ــار وزي ــا أش فيم
ــة وضع آلية  ــيايس إىل أهمي ــن القومي والس األم
ــني  املتالعب ــة  ومالحق ــط  لضب ــة  واضح ــة  ورؤي
ــواء  ــة والغاز املنزيل س ــتقات النفطي ــة املش بأزم
ــون اإلبتزاز أو أصحاب  ــن التجار الذين يمارس م

املحطات.
ــالم البتزاز بعض  ــدوا أهمية عدم االستس وأك
ــعني ورضورة قيام الجهات املعنية  التجار الجش
ــعار املواد النفطية والغازية  بدورها يف تثبيت أس
ــاد البدائل لكرس االحتكار يف هاتني املادتني  وإيج

الحيويتني.

ــة الغاز  ــوري أمس محط ــد املنص ــاء عيل محم ــظ البيض ــد محاف تفق
املركزية بمنطقة مذوقني بمدينة البيضاء.

ــن مدير مكتب الصناعة  ــتمع املحافظ املنصوري خالل الزيارة م واس
ــات يف محطة الغاز املركزية  ــارة أحمد الحازبي إىل رشح عن الكمي والتج
والتي تتسع لـ 47 طناً من مادة الغاز فيما عدد من القاطرات يف الطريق 

إىل محطات الغاز األخرى بمختلف املديريات .
ــعر املحدد  ــزيل بالس ــاز املن ــع الغ ــاء رضورة بي ــظ البيض ــد محاف وأك
ــل مندوبي مكتب  ــة محطات بيع الغاز من قب ــتمرار الرقابة عىل كاف واس

الصناعة والتجارة وقيادات السلطة املحلية ومنع أي زيادات سعرية .
ــلطة املحلية تسعى ملعالجة الصعوبات التي  وأشار إىل أن قيادة الس
تواجه مكتب الصناعة والتجارة ومتابعة التنسيق مع الجهات الضبطية 
ــعار  ــلع الغذائية أو رفع أس ــف معاناة املواطنني ومنع احتكار الس لتخفي

املشتقات النفطية والغاز.
ــلطة املحلية يف  ولفت املحافظ املنصوري إىل الجهود التي تبذلها الس
ــتقات النفطية  ــول املحافظة عىل الكميات الكافية من املش متابعة حص

والغاز.

ــس توزيع  ــوري أم ــد املنص ــاء عيل محم ــظ البيض ــن محاف ــا دش كم
ــرب مرشوع  ــذاء العاملي ع ــن برنامج الغ ــة م ــة املقدم ــاعدات الغذائي املس
ــني واألرس  ــني واملحتاج ــرا والنازح ــد فق ــية، لألرس االش ــة املدرس التغذي

املترضرة .
واستمع املحافظ من القائمني عىل التوزيع إىل رشح حول املساعدات 
ــتهدف 28 ألف و100 مستفيد موزعني عىل 14 مديرية  الغذائية التي تس

من خالل 228 مركز توزيع.
ــاعدات  وأكد املحافظ املنصوري أهمية تنظيم آلية رصف وتوزيع املس
ــرا  ــد فق ــن واألرس االش ــاة املترضري ــف معان ــل تخفي ــا يكف ــة بم الغذائي

باإلضافة إىل النازحني وإيجاد آلية الستيعاب الحاالت الجديدة.
ــتفيدين  ــتيفاء بيانات املس ــري واس ــىل تح ــع ع ــان التوزي ــث لج وح
ــة العمل ووفقا  ــم إعدادها وخط ــب اآللية التي ت ــاعدات وبحس من املس

للكشوفات املعتمدة بما يضمن وصولها إىل املستحقني.
ــي ودوره يف تقديم  ــج الغذاء العامل ــظ البيضاء دعم برنام ــن محاف وثم
ــن  ــة والذي ــني باملحافظ ــن واملحتاج ــانية للمترضري ــاعدات االنس املس

يعانون ظروفاً معيشية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار .

إب /سبأ
اب  ــة  محافظ ــار  الظه ــة  بمديري ــن  دش
ــوات  للق ــد  والحش ــة  التعبئ ــة  حمل ــس  أم
ــلحة، بحضور وكيل املحافظة الدكتور  املس
ــة التعبئة  ــب رئيس لجن ــوكل ونائ أرشف املت

باملحافظة محمد يحيى العليي.
ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــني  التدش ــالل  وخ
ــلطة  ــن أعضاء الس ــدد م ــة وع ــام املديري ع
ــخصيات  ــائخ والوجهاء والش املحلية واملش
ــار  أش ــة،  باملديري ــادات  والقي ــة  االجتماعي
ــة  املرحل ــه  تتطلب ــا  م إىل  ــوكل  املت ــل  الوكي
ــة من جهود يف مواجهة العدوان الذي  الراهن

قارب عامه الثالث.
ــش واللجان  ــطره الجي ــح أن ما يس وأوض
ــة  والكرام ــزة  الع ــات  جبه يف  ــعبية  الش
ــود  ــة للصم ــة، ترجم ــارات نوعي ــن انتص م
ــن  ــن الوط ــاع ع ــعبي للدف ــاف الش وااللتف

وسيادته.
ودعا الوكيل املتوكل من ال يزالون يف صف 
ــدوان من املغرر بهم إىل مراجعة مواقفهم  الع
ــم ولهم  ــي وقراه ــف الوطن ــودة إىل الص والع

األمان.
ــائخ  ــا أكد أمني محيل املديرية أن مش فيم
ــن  ــيعملون م ــة س ــاء املديري ــاء وأبن ووجه

ــد والتعبئة ورفد  ــة الحش ــل إنجاح حمل أج
الجبهات بالرجال والعتاد.

من جهته أشار نائب رئيس لجنة التعبئة 
ــع ويف  ــرك الجمي ــة إىل رضورة تح باملحافظ
املقدمة منتسبو القوات املسلحة لنيل رشف 
ــوض معركة املواجهة  الدفاع عن الوطن وخ

مع العدوان.
ــواض مديرية  ــي ع ــت بعزلة بن ــا نظم كم
ــة قبلية ضمن حملة  ــن بإب أمس وقف العدي

التعبئة العامة والتجنيد الطوعي.
ــتمرار  ــاركون يف الوقفة اس ــتنكر املش واس

ــعب  ــكاب الجرائم بحق الش ــدوان يف ارت الع
ــا يفرضه من حصار جائر منذ ما  اليمني وم

يقارب ثالث سنوات.
ــتعداد  ــادر عن الوقفة االس ــد بيان ص وأك
ــل  ــة بقواف ــرشف والبطول ال ــات  ــد جبه لرف
ــكرات  ــباب نحو معس ــال والدفع بالش الرج

التدريب لاللتحاق يف الجبهات.
ــل  نق يف  ــي  األمريك ــت  بالتعن ــددوا  ون
ــفارة إىل القدس .. مؤكدين أهمية الذود  الس
ــة الصهاينة  ــات الدينية ومقارع عن املقدس

واملحتلني وأذيالهم.

محافظ البيضاء يتفقد محطة الغاز المركزية ويدشن محافظ البيضاء يتفقد محطة الغاز المركزية ويدشن 
توزيع مساعدات غذائيةتوزيع مساعدات غذائية

تدشين حملة التعبئة والحشد للقوات المسلحة تدشين حملة التعبئة والحشد للقوات المسلحة 
بمديريتي الظهار  والعدين بإببمديريتي الظهار  والعدين بإب

رئيس مجلس النواب يشدد على مضاعفة الجهود لتوفير النفط والغاز رئيس مجلس النواب يشدد على مضاعفة الجهود لتوفير النفط والغاز وضبط األسعاروضبط األسعار

ــاز والغ ــة  النفطي ــتقات  المش ــتيراد  الس ــال  المج ــح  ــازوفت والغ ــة  النفطي ــتقات  المش ــتيراد  الس ــال  المج ــح  وفت ــكار  االحت ــر  لكس ــة  عاجل ــراءات  إج ــكار   االحت ــر  لكس ــة  عاجل ــراءات  إج  
ــزاز المواطنين ــروف الصعبة في البالد البت ــتغالل الظ ــار الوقوف إلى جانب الوطن وعدم اس ــى التج ــزاز المواطنينعل ــروف الصعبة في البالد البت ــتغالل الظ ــار الوقوف إلى جانب الوطن وعدم اس ــى التج عل

ــده الصويف ومعه رئيس  تفقد محافظ حجة هالل عب
ــه  ــد عبدالل ــواء محم ــالح الل ــل واإلص ــة التأهي مصلح
ــجن املركزي  ــزالء إصالحية الس ــس أحوال ن الهادي أم
ــتوى الخدمات الغذائية  واحتياجاتهم ومطالبهم، ومس
ــدى توفر كافة التجهيزات  والصحية املقدمة لهم وكذا م

التي يحتاجونها.
ــادي يف زيارتهم التفقدية التي  ــتمع الصويف واله واس
ــجون القايض  ــث والس ــل نيابة البح ــا وكي ــا فيه رافقهم
ــيايس  ــايض ونائب مدير جهاز األمن الس عبداملجيد الق
ــادري، إىل رشح من نائب  ــة العقيد عبدالله الق باملحافظ
ــل األوضاع  ــي ، حول مجم ــة فهد املدان ــر اإلصالحي مدي
ــة و احتياجاتهم امللحة وأبرز  ــة بنزالء اإلصالحي املتعلق

املشاكل التي تواجه اإلصالحية.
ــود الطيبة التي  ــويف بالجه ــاد املحافظ الص ــد أش وق
ــبيل تأهيل  ــل واإلصالح يف س ــا مصلحة التأهي ــوم به تق
ــل عىل  ــة والعم ــزي يف املحافظ ــجن املرك ــة الس إصالحي
ــة  واإليوائي ــة  والصحي ــية  املعيش ــاع  األوض ــني  تحس

للسجناء .
ــؤويل اإلصالحية  ــويف إىل أهمية قيام مس ــار الص وأش
ــباب احتجازهم  ــجناء و أس ــم الس ــع بقوائ ــة الرف برسع
ــيق  ــا يف اإلصالحية ملتابعها بالتنس ــي قضوه ــدة الت وامل
ــت فيها وقفا  ــا يكفل الترصف والب ــع النيابة العامة بم م

للقانون.
ــل واإلصالح  ــس مصلحة التأهي ــن رئي ــن جانبه ثم م
ــاكل  ــة وحرصها عىل تذليل املش ــادة املحافظ ــود قي جه
ــجن املركزي ..  ــة الس ــه إصالحي ــي تواج ــاب الت والصع
ــعى جاهدة إىل االرتقاء بمستوى  مؤكدا أن املصلحة تس
الخدمات املقدمة لنزالء اإلصالحية عرب تنفيذها للعديد 
ــرب منظمات  ــة مركزيا أو ع ــل املمول ــاريع التأهي ــن مش م

دولية مانحة وداعمة .
ــة التجارية بمحافظة  ــر أعلنت الغرف عىل صعيد اخ
ــاب بنكي  ــريي وفتح حس ــاء صندوق خ ــة عن إنش حج
ــة ومن ضمنهم  ــن واملحتاجني يف املحافظ ــم املعوزي لدع
ــري  ــة وغ ــراض املزمن ــون باألم ــجون واملصاب ــزالء الس ن

القادرين عىل توفري العالج.
ــة املحافظ هالل  ــد أمس برئاس ــاء ذلك يف لقاء عق ج
ــة التجارية وعدد من  ــاء الغرف ــده الصويف، ضم أعض عب
ــة والتجارة  ــب الصناع ــؤويل مكت ــة ومس ــار املحافظ تج

ــه القطاع  ــات التي تواج ــة الصعوب ــذي كرس ملناقش وال
ــمية  ــة بني الجهات الرس ــبل تعزيز العالق ــاري وس التج

والقطاع التجاري .
ــل  ــة التأهي ــس مصلح ــرضه رئي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــل نيابة البحث  ــادي ووكي ــواء عبدالله اله ــالح الل واإلص
ــايض ووكيل املحافظة  ــجون القايض عبداملجيد الق والس
صادق األدبعي .. أكد املحافظ الصويف أهمية دور القطاع 
التجاري يف تخفيف األعباء املعيشية عن أبناء املحافظة 

انطالقا من املسئولية االجتماعية امللقاة عىل عاتقهم .
ــن الجميع  ــب م ــة تتطل ــة الراهن ــت إىل أن املرحل ولف
ــمية يف  ــات الرس ــع الجه ــاون م ــود والتع ــر الجه تضاف
ــا العدوان  ــي خلفه ــلبية الت ــار الس ــن اآلث ــف م التخفي
ــت  ــعودي األمريكي عىل مختلف األصعدة وانعكس الس

أثارها عىل األوضاع املعيشية للمواطنني .
ــل  ــة يمث ــاري باملحافظ ــاع التج ــار إىل أن القط وأش
ــهام يف رفد  ــية للتنمية باملحافظة واإلس الركيزة األساس
ــهداء  ــرشف بالقوافل ورعاية أرس الش ــات العزة وال جبه

واألرس األشد فقرا .
ــخيص املشاكل التي  وأوضح أن اللقاء يهدف إىل تش
ــة واإلطالع  ــاري يف املحافظ ــاع التج ــا القط ــي منه يعان
ــهام  ــه والدفع به لإلس ــاء بأوضاع ــات االرتق عىل مقرتح
ــاة وبما  ــي الحي ــف مناح ــل يف مختل ــي والفاع اإليجاب
يضمن تفعيل دور القطاع التجاري يف دعم جهود قيادة 
ــاء النفوس  ــب بعض ضعف ــد من تالع ــة يف الح املحافظ

بأقوات املواطنني.
ــع  الجمي ــعار  استش ــة  أهمي ــة  حج ــظ  محاف ــد  وأك

ــن املواد  ــني م ــات املواطن ــري احتياج ــؤولية يف توف للمس
ــا .. مبديا  ــا والتالعب به ــية والحد من احتكاره األساس
ــهيالت للتجار  ــم التس ــة تقدي ــادة املحافظ ــتعداد قي اس

لضمان انسيابية الحركة التجارية.
ــي يرتبط مبارشة  ــاد رقم مجان ــه الصويف باعتم ووج
ــني التجار من التواصل  ــب الصناعة والتجارة لتمك بمكت
ــري  ــع الجهات املختصة لتذليل أي معوقات تعرتض س م

أعمالهم.
يف  ــة  التجاري ــة  للغرف ــانية  اإلنس ــادرة  باملب ــاد  وأش
ــتهدف دعم  ــائها صندوقاً خريياً يس ــة عرب إنش املحافظ

املعوزين واملحتاجني والسجناء املعرسين.
ــل واإلصالح  ــس مصلحة التأهي ــن رئي ــن جانبه ثم م
ــاء صندوق  توجهات القطاع التجاري باملحافظة يف إنش
ــري  ــجناء وتوف ــم الس ــه لدع ــزء من ــص ج ــريي يخص خ
ــني األوضاع املعيشية  ــهم يف تحس احتياجاتهم التي تس

والصحية للسجناء.
ــني  ــادي بتوجهات املصلحة املتعلقة بتحس ونوه اله
ــات وذلك من  ــجناء يف العديد من اإلصالحي ــاع الس أوض
ــيدا  ــاع الخاص .. مش ــع القط ــز عالقاتها م ــالل تعزي خ
بتفاعل قيادة املحافظة تجاه مختلف املواضيع املتعلقة 

بنزالء السجون.
ــارة يحيى  ــة والتج ــب الصناع ــر مكت ــد مدي ــا أك فيم
ــة  ــة باملحافظ ــة التجاري ــس الغرف ــب رئي ــط ونائ الهبي
محمود الكحالني، أهمية دعم املعوزين واملحتاجني من 
مختلف رشائح املجتمع باملحافظة، وخاصة يف األوضاع 

االستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض مع مدير فرع املؤسسة العامة للكهرباء 
ــة أحمد فايع، متطلبات منطقة كهرباء صعدة التي توقفت عن العمل منذ  باملحافظ

بداية العدوان.
ــمي .. أكد املحافظ عوض  ــاء الذي حرضه وكيل املحافظة عبدالله القاس ويف اللق
رضورة إعادة التيار الكهربائي للمحافظة عرب املولدات املؤقتة وإجراء عملية صيانة 

وإصالح للشبكة التي تعرضت لتخريب من قبل طريان العدوان.
ــة بالتيار  ــة والصناعية مرتبط ــة واملهني ــال الفني ــطة واألعم ــار إىل أن األنش وأش
ــاع الكهرباء،  ــه املحافظة جراء انقط ــات التي تواج ــا إىل الصعوب ــي .. الفت الكهربائ

والذي يؤدي إىل غياب كثري من الخدمات األساسية والرضورية للمواطنني.
ــادة الكهرباء ورفع  ــدة عىل رضورة بذل مزيد من الجهود إلع ــدد محافظ صع وش

معاناة املواطنني يف املحافظة واملديريات.
ــاء باملحافظة خطة  ــة للكهرب ــة العام ــرع املؤسس ــر ف ــتعرض مدي ــن جهته اس م
ــبكة التي دمرها  ــدات املؤقتة وتأهيل بعض خطوط الش ــغيل عدد من املول عمل تش
ــاون الجميع إلعادة التيار الكهرباء إىل عاصمة  ــريان العدوان .. الفتا إىل رضورة تع ط

املحافظة.
حرض اللقاء مدير مكتب النقل منصور الرسبي ومدير مكتب املالية أحمد راجح.

محافظ حجة يحث على ضرورة البت في قضايا السجناءمحافظ حجة يحث على ضرورة البت في قضايا السجناء

محافظ صعدة يؤكد ضرورة إعادة التيار الكهرباء وإصالح الشبكةمحافظ صعدة يؤكد ضرورة إعادة التيار الكهرباء وإصالح الشبكة

صندوق خيري لدعم المعوزين بالمحافظةصندوق خيري لدعم المعوزين بالمحافظة

رأس اجتماعًا موسعًا لقيادات الدولة كرس لمناقشة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزليرأس اجتماعًا موسعًا لقيادات الدولة كرس لمناقشة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي
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