
ــط  ــافر وس ــوريا العروبة من عدوان ثالثي س ما تعرضت له س
ــر إليه  ــة، ال يمكن النظ ــة عميل ــم أعرابي ــم من نظ ــض ودع تحري
ــب، ذلك أن  ــع العربي فحس ــا يعرف بالربي ــن زاوية تداعيات م م
ــم متوالية يحتاج  ــي يف املنطقة وهو يتلقى هزائ املرشوع األمريك
إىل دفعة عسكرية تنطوي عىل رسالة سياسية للدب الرويس قبل 

غريه من القوى واملحاور اإلقليمية يف املنطقة.
ــألة تأتي يف إطار اختبار مفاعيل القوى الدولية عىل  وألن املس
األرض، فإن ردة الفعل الروسية املرتقبة ستضع املنطقة والعالم يف 
ــي يف ظل هيمنة القطب  ــتمرار النفوذ الغرب مفرتق طرق، فإما اس
ــال عىل نحو رصيح إىل نظام دويل  ــي عىل العالم، أو االنتق األمريك
ــيا وحلفائها مساحة أكرب من املناورة  متعدد القطبية يتيح لروس

عسكريا وسياسيا.
املؤسف أن النظام العربي الرسمي يعيش حالة من التيه التي 
تجعل من منطقتنا العربية ساحة للرصاع الدويل دونما استفادة 
ــل أن االنحطاط وصل  ــتقطاب الراهنة، ب ــن حالة االس حقيقية م
ــورة بقاء  ــعودي بدفع فات ــة أمريكا للنظام الس ــه مع مطالب ذروت
ــعار  ــكرية يف املنطقة إعماال لش القوات األمريكية وقواعدها العس

"ترامب": الجباية مقابل الحماية.
ــمي، فإن العربدة  وما لم تحصل صحوة عربية يف النطاق الرس
ــيم املنطقة  ــا عىل طريق تجزئة وتقس ــتميض يف غيه األمريكية س
ــج، وهو ما يصب  ــروة وأموال دول الخلي ــتنزاف ث باملوازاة مع اس
ــري من  ــع الكث ــي، ويصن ــان الصهيون ــوق الكي ــح تف ــارشة لصال مب

املعيقات أمام محور املقاومة واملمانعة املسنود إيرانياً.
ــكري  ــك التدخل العس ــكا عىل وش ــت أمري ــام 2013م كان يف الع
ــالح  ــوري للس ــتخدام الجيش الس ــىل مزاعم اس ــوريا ردا ع يف س
ــنطن عىل الرتيث،  ــيئا من العقالنية أجرب واش الكيماوي، إال أن ش
ــا دلت عليه  ــل، وهذا م ــوم عليه بالفش ــا محك ــة أن تدخله خاص
ــادة  ــة للقي ــارات متوالي ــهدت انتص ــي ش ــرية، الت ــورات األخ التط

السورية وحلفائها.
ــوم وبعد عدة متغريات اضطرت أمريكا لإلعالن عن حلف   والي
ــذه الرضبة الخاطفة  ــوريا، مع الزعم أن ه ثالثي للعدوان عىل س
ــي أن  ــا يعن ــوري، م ــام الس ــري النظ ــتهدف تغي ــدودة ال تس واملح
ــة تأديبية، قد  ــكل ال تعدو عن كونها رضب ــألة من ناحية الش املس

تدفع باألمور إىل تسوية سياسية مقبولة من مختلف األطراف.
ــع  ــم للواق ــن فه ــم ع ــة ال تن ــة يف التهدئ ــة الغربي ــد أن الرغب بي
ــرتاق القانون  ــث الرويس عن اخ ــتجدة، وما الحدي ــع املس والوقائ
ــر، والذي  ــل للرد املنتظ ــوريا إال مدخ ــيادة س ــدويل وانتهاك س ال
ــار الناظم  ــيعنى التواطؤ عىل انتهاك اإلط ــدث، فإنه س ــم يح إن ل

للعالقات الدولية تحت مظلة مجلس األمن واألمم املتحدة.
ــيغدو الباب  ــا، وس ــوريا وحده ــرص الرضر عىل س ــا لن يقت هن
ــتنافس بعضها  ــوى املتصارعة التي س ــا، أمام مختلف الق مرشع
ــض بنيانها املادي  ــاك ميثاق األمم املتحدة وتقوي البعض يف انته

واملعنوي إىل أن يستقر النظام الدويل يف تخلقه الجديد.
Abdullahalisabri@

تكريم الفائزين بالبرنامج المسابقاتي في رحاب القرآنتكريم الفائزين بالبرنامج المسابقاتي في رحاب القرآن
ــه الدكتور محمد  ــة والتعليم لقطاع املناهج والتوجي ــرم وكيل وزارة الرتبي ك
ــقاف أمس بصنعاء الطالب الفائزين بالربنامج املسابقاتي الرمضاني " يف  الس

رحاب القرآن" لحفاظ كتاب الله تعاىل .
ــجيل الربنامج  ــه القناة التعليمية عقب انتهاء تس ــم الذي نظمت ويف التكري
ــاركة 32 طالبا وطالبة من مدارس أمانة العاصمة .. أشاد الوكيل السقاف  بمش

بجهود القناة وكل من أسهم يف إنجاح املسابقة.
ــطة والفعاليات يف تشجيع الطالب عىل حفظ  ــار إىل أهمية هذه األنش وأش
ــالب املدارس..  ــة روح املحبة واألخوة بني ط ــل وتنمي ــالوة كتاب الله عز وج وت
ــتمرار  ــية خاصة يف ظل اس ــطة املدرس ــدا حرص الوزارة عىل تفعيل األنش مؤك

العدوان الذي يستهدف العملية التعليمية لتعطيلها.
ــة باألمانة  ــية بمكتب الرتبي ــطة املدرس ــر إدارة األنش ــار مدي من جانبه أش
ــة  ــابقاتية يف تعزيز روح املنافس ــاك إىل أهمية الربامج املس ــم الضح عبدالكري
ــه .. منوها بجهود الجهات  ــات عىل حفظ وتالوة كتاب الل ــني الطالب والطالب ب

الداعمة لهذا الربنامج.
ــر مكتب  ــى املروني ومدي ــة مصطف ــاة التعليمي ــر القن ــل مدي ــرض الحف ح
ــة وأولياء أمور الطالب  ــام العابد وممثلو الجهات الداعم ــعوب عص الرتبية بش

املتسابقني.

السيول تجرف مساحات زراعية شاسعة في زبيدالسيول تجرف مساحات زراعية شاسعة في زبيد

اتحاد ا/عالميين يدين جريمة استهداف اتحاد ا/عالميين يدين جريمة استهداف 
العدوان طاقم قناة اليمنالعدوان طاقم قناة اليمن

ــاحات زراعية  ــن الله بها عىل تهامة أمس مس ــيول األمطار التي م  جرفت س
شاسعة من األرايض بوادي زبيد.

ــة املوز ودمرت  ــعة من املزارع الخاصة بزراع ــاحات واس ــيول مس وطمرت الس
عددا من الحواجز وقنوات الري الخرسانية بمديرية الجراحي.

ــة يف وادي زبيد  ــيول املتدفق ــبأ) أن الس ــر مصدر محيل باملحافظة لـ (س وذك
جرفت أكرث من 100 ألف شجرة موز يف منطقة الصنيف وبيت الجعروري الواقعة 

يف األطراف الرشقية ملديريتي الجراحي وزبيد.
ــاعدتهم للحد  ودعا املصدر الجهات املعنية واملنظمات إىل رسعة التدخل ملس

من آثار السيول التي تهدد نحو ثالثة آالف مواطن فقدوا مصادر رزقهم.
ــر أن منطقة الصنيف وما جاورها من أكرب املناطق يف زراعة املوز واملصدرة   يذك

لألسواق املحلية وبصورة يومية.

ــدوان طاقم قناة  ــتهداف طريان الع ــني اليمنيني جريمة اس ــاد اإلعالمي أدان اتح
ــار ومحمد نارص  ــهاد الزميلني عبدالله النج ــا أدى إىل استش ــن - من اليمن- م اليم

الوشيل .
ــخة منه إىل أن هذه الجريمة تندرج يف  ــبأ) نس ــار االتحاد يف بيان تلقت (س وأش
إطار االنتهاكات املمنهجة لتحالف العدوان السعودي األمريكي تجاه قطاع اإلعالم 

الوطني يف اليمن ، مؤكداً أن هذه الجريمة وسابقاتها لن تسقط بالتقادم .
ــتمرار الجرائم بحق  ــؤولياته إزاء اس ــا البيان املجتمع الدويل إىل تحمل مس ودع
ــة العاملة يف مجال  ــاً املنظمات املختصة املحلية واإلقليمي ــعب اليمني . مطالب الش
ــن مع اإلعالميني اليمنيني والعمل الجاد باتجاه وقف  الحقوق والحريات ، بالتضام
ــانية التي  ــة الكارثة اإلنس ــعب اليمني يف مواجه ــاعدة الش ــرب والحصار ومس الح

خلفها العدوان

الضربة  تكهنات  على  أنفاسه  العالم  حبس  أليام 
قلقا  أثارت  بعدما  سورية  على  األميركية  الصاروخية 
عالميا بانتظار مشاورات أميركية عابرة للقارات خلصت 
إلى اصغر حلف  دولي لعملية عسكرية هزيلة استغرقت 
ترامب  األميركي  الرئيس  إخراج  واقعا  واستهدفت  دقائق 
وإدارته من المأزق المهين لتنتهي بعملية تكتيكية لحفظ 

ماء الوجه.
110 صواريخ أطلقت فجر أمس على 9 أهداف سورية 
طائرات  من  أخرى  ومناطق  والجوالن  دمشق  بمحيط 
في  أميركية  حربية  وبوارج  وبريطانية  وفرنسية  أميركية 
لها  تصدت  المتوسط،  األبيض  وشرق  األحمر  البحر 
الدفاعات األرضية السورية في دقائق معدودة واسقطت 
منها نحو 73 صاروخا قبل أن تصل إلى أهدافها كما حرفت 
ومواقع  مطارات  تستهدف  كانت  أخرى  صواريخ  مسار 
لمركز  تابع  مبنى  في  بأضرار  العملية  لتنتهي  عسكرية 

أبحاث علمي وثالثة جرحى من المدنيين.
تصديه  في  انتصارا  السوري  العربي  الجيش  سجل 
للضربة األميركية بل وأسقط معها فزاعة القوة األميركية 
الحلف  بدول  مسجال  العالم،  يخشاها  التي  الضاربة 
الثالثي هزيمة تجاوزت المعطى العسكري إلى السياسي 

واإلعالمي واألخالقي .
من المنظور العسكري انتهت الضربة بهزيمة لواشنطن 
وحلفائها بعدما أفقدتها وإلى األبد ورقة التلويح والتهديد 
بالتدخل العسكري المباشر وهو أهم معطى خلصت إليه 

العسكرية  أهدافها  بتحقيق  فشلت  بعدما   ، العملية  هذه 
االبتزاز  بورق  اللعب  مربع  إلى  جديد  من  ترامب  وأعادت 

السياسي وحلب البقر.
على  الفاشل  بعدوانها  عسكريا  واشنطن  خسرت 
سوريا كونه لم يغير شيئاً في المعادلة القائمة على األرض، 
وخصوصا في أهدافه الخفية التي حاولت كبح العمليات 
وحلفاؤه  السوري  العربي  الجيش  يقودها  التي  النوعية 
التنظيمات اإلرهابية، في حين  لتطهير أراضيه من أوكار 
كشف الدور الخفي لواشنطن بمحاوالتها المحمومة إنقاذ 
األراضي  في  زرعته   الذي  اإلرهاب  سرطان  من  تبقى  ما 

السورية منذ ما يزيد عن ست سنوات.
هزمت  بل  وحسب  عسكرية  واشنطن  هزيمة  تكن  لم 
بدت  عندما  أيضا  سياسيا  واشنطن  خسرت  سياسيا 
عاجزة ألول مرة عن إقناع الدول الكبرى ناهيك عن أدواتها 
للنظام  قاتلة  عسكرية  ضربة  في  بالمشاركة  اإلقليمية 
السوري بعدما تصدت اإلرادة الدولية لجنون ترامب وإدارته 
واكتفى القدر القليل جدا من حلفاء الضرورة بالمشاركة 
العنجهية  إلخراج  كافية  محدودة"  عسكرية  ضربة  بـ" 

األميركية من المأزق.
عمليتها  بانعكاسات  سياسيا  واشنطن  خسرت 
أسوأ  في  بدوا  الذين  األعراب  حلفائها  على  العسكرية 
من  لكثير  الناضجة  السياسية  بالمواقف  قياسا  حاالتهم 
عواصم العالم التي دانت أميركا في عدوانها على دولة ذات 
سيادة وفي انتهاكها القوانين الدولية، وسط سخرية واسعة 

من ذرائع العدوان التي اعتمدت على مقاطع فيديو مفبركة.
في  وضوحا  أكثر  بدت  السياسية  الخسارة  معالم 
العاصفة بداخل اإلدارة األميركية والتي عبرت  الخالفات 
عنها تصريحات متضاربة لترامب التي قال فيها إن الضربة 
العسكرية على سوريا ستكون مفتوحة قبل أن يأتي بيان 
البنتاغون ليعلن بعد دقائق من تصريحات ترامب انتهاء 
بمزاعم  مشروطا  استمرارها  معتبرا  العسكرية  العملية 

استخدام األسلحة الكيميائية.
الستباق  العنجهية  قادتها  أخالقيا  واشنطن  هزمت 
فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
أهداف  ضمن  سعت  أنها  واضحا  بدا  جوية  ضربة  بشن 
أخرى إلى خلط األوراق وعرقلة التحقيق الدولي في وقت 
كان العالم ينتظر أن يكشف ما إذا كان قد حصل فعال هجوم 
بأسلحة كيميائية والجهات المتورطة فيه، لتضع نفسها 
للقوانين  المنتهكة  المارقة  الدولة  بموضع  العالم  أمام 

الدولية بعنجهية القوة.
حظر  لمنظمة  التابع  التحقيق  فريق  وصول  لكن 
ومباشرته  السورية  دوما  بلدة  إلى  الكيمائية  األسلحة 
هزيمة  أيضا  مثل  العسكرية،  الضربة  رغم  أعماله 
أخالقية لواشنطن ولندن وباريس ينتظر أن يضعها أمام 

استحقاقات وتداعيات سياسية داخلية مفتوحة.
إلى  المشهد ينبغي اإلشارة  العميقة لهذا  القراءة  في 
انتصارات سجلتها اإلرادة السورية بإسقاطها  رهان القوى 
بتحويل  وانتصارها  وإسرائيل  أميركا  قوة  على  العميلة 
الموقف العربي المترنح إلى موقف متضامن ناهيك عما 
بقدرات  الثقة  باستعادة  عسكرية  مكاسب  من  حققته 
الجيش العربي السوري ناهيك عن حصولها على منظومة 

صواريخ S 300 الروسية للدفاع الجوي.
التماسك  من  المزيد  بتحقيقها  كذلك  سوريا  ربحت 
في جبهتها الداخلية واصطفاف شعبها الذي خرج إلى 
هتافات  ومرددا  الوطنية  إعالمه  يرفع  محتفال  الشوارع 
واإلقليمية،  الداخلية  وأدواتها  ألميركا  والتحدي  النصر 
الجوي  مجالها  إقفال  تعلن  إسرائيل  فيه  كانت  وقت  في 

الحدودي لمدة شهر تحسبا لتداعيات.

كيف حولت كيمياء املقاومة السورية 
العدوان األمريكي إىل دخان هزيمة ؟  

أبو بكر عبدالله

قبائل ا<هنوم يقدمون قافلة غــــــــذائية ومالية للمرابطين في الجبهات قبائل ا<هنوم يقدمون قافلة غــــــــذائية ومالية للمرابطين في الجبهات 

ــة الجمهورية أحمد حامد أمس  ــن مدير مكتب رئاس دش
ــة ملوظفي مكتب  ــام البصم ــرية من مرشوع نظ ــة األخ املرحل

الرئاسة.
ــني ثمن مدير مكتب رئاسة الجمهورية جهود  ويف التدش
ــة ملعالجة االختالالت  ــة املدنية وفرقها امليداني وزارة الخدم
اإلدارية التي صاحبت وحدات الخدمة العامة خالل العقود 

املاضية.
وأعرب عن أمله يف نجاح املرحلة األخرية ملرشوع البصمة 
ــمل أيضا الوحدات املدنية والعسكرية واألمنية يف  الذي يش
ــرشوع األثر اإليجابي يف  ــة املحافظات، وأن يكون لهذا امل كاف
ــدة البيانات لوحدات الخدمة املدنية وتنظيف  تصحيح قاع

كشف الراتب من االزدواج الوظيفي واملوظفني الوهميني.
ــار وزير الخدمة املدنية والتأمينات طالل عقالن  فيما أش
إىل أن مرشوع نظام البصمة شمل كل موظفي الجمهورية يف 
الوحدات املدنية والعسكرية واألمنية و لم يستنث أي وحدة.
ــىل االنتهاء  ــارف ع ــرشوع نظام البصمة ش ــح أن م وأوض
ــة .. مبينا أنه  ــالل األيام القليلة القادم ــيختتم أعماله خ وس
ــة للمرشوع التي  ــر صحفي النتائج النهائي ــيعلن يف مؤتم س
ــم اإلصالحات  ــني والوهميني وحج ــتتضمن عدد املزدوج س

التي تمت يف املرشوع.
ــاء الدوائر ومدراء العموم  ــني عددا من رؤس حرض التدش

بمكتب الرئاسة.
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مشهدمشهد

عباس الديلمي
هذا رأس ملك خان وطنه

لفت نظري ما أقدم عليه البعض بتلفظهم ما أسمي بنظرية الحق اإلالهي 
ــاللية  ــية- وتقديمها كفكرة أو نظرية س ــك ووظفوها – ألغراض سياس في المل
ــث الناتج عن  ــرض االجتماعي الخبي ــا فكرة قديمة قدم الم ــة مع أنه أو مذهبي
توظيف الدين لخدمة السياسة وخاصة في العالمين اإلسالمي والمسيحي.. 
ــطى ودور  ــيحية في القرون الوس ــئ من يعيد جذرها إلى أوروبا المس إذ يحظ
ــأها إسالمي، كما هو واضح  ــة في ذلك؛ فما نراه جليا أن جذورها ومنش الكنيس
ــوص "وجوب طاعة ولي  ــه فقهاء بعض المذاهب.. بخص ــرعن ل في ما قّعد وش
ــة بن أبى  ــها معاوي ــان الدولة األموية، ومؤسس ــروج عليه" إب ــر وعدم الخ األم
ــنة وشيعة.. ولهذا  ــيم المسلمين إلى س ــفيان الذي نجح إلى اليوم في تقس س

مبحث آخر إن دعت الحاجة إلى توضيحه أكثر..
ــاللي كما  إن فكرة أو نظرية "الحق اإلالهي" في الملك ال صلة لها بما هو س
ــخير الدين للسياسة أو لخدمة تسلط وهيمنة  يروح البعض، بل من نتائج تس
ــى عصرنا هذا "وجوب طاعة  ــلمين إل الملوك فهي عند من يقول بها من المس
ولي األمر وعدم الخروج عليه" وإن ظلم وإن فسق وإن زنى وشرب الخمر ما لم 
يظهر كفراً بواحاً" وهي عند كنيسة القرون الوسطى "طاعة الملك وجعله فوق 
كل اعتبار وهو صاحب قداسة نزهته عن الخطأ وجعلته ظل الله في أرضه، وقد 

وجبت طاعته وعدم االعتراض على ما يأتي منه".
قد يتساءل البعض عن الشواهد على ذلك، فنختصر اإلجابة بالقول:

ــيوخها عن  ــعود، وتلك هي فتاوى ش ــي مملكة بني س ــك هي الوهابية ف تل
ــه، دون أن يدعي  ــه أو معارضت ــم الخروج علي ــي األمر وتحري ــوب طاعة ول وج
ــددون إلى الحق في ملك  ــاللية. بل يتش ــة س ــعود تميزا عرقيا أو قداس بنو س
ــم أو دولتهم الثالثة  ــي مملكته ــيف وخاصة ف ــزع بالقتل والفتك، بجد الس انت
ــبة للمقارنة  ــا نجدها مناس ــعارا لها وهن ــيف األجرب) ش ــي يجعلون (الس الت
ــيحية المسماة  بين وجوب الطاعة في هذه المملكة ونظيرتها في أوروبا المس
بنظرية الحق اإلالهي ولنأخذ أحد ملوك بريطانيا وهو الملك شارل األول في 

القرن السابع عشر الميالدي.
تسلم هذا الملك عرش بريطانيا من جيمس األول ومعها أحقيته في الحق 
ــعب وال برلمانه وزنا وساءت عالقته بهما إلى  اإلالهي التي جعلته ال يعير للش
ــعب  ــح الكيل عندما أقدم على فرض ضرائب على الش ــر الوضع أو طف أن تفج
حددها هو ولم يلجأ إلى البرلمان إلقرارها بل كان رده على البرلمان عند سؤاله 
عن ذلك في غاية الصلف إلى أن قال ألعضائه من أنتم وما يكون مجلسكم هذا 
وما تكون السلطة التي تزعمون أنها لكم" ولم يتوقف هذا الملك شارل عند هذا 
ــاء كما يقول كتاب "نيجان  الحد بل انطلق من حقه اإلالهي في الحكم كما يش
ــتخراج األموال من  ــن الضرائب واس ــعب بالمزيد م ــال كاهل الش ــاون" بإثق ته
ــن األغنياء وجيوب الناس بألوان من الحيل وصنوف القرارات المخادعة  خزائ
ــراه بغير  ــوال واعتقال من ي ــه مصادرة األم ــريعات ما تبيح ل ــن التش ــدر م وأص
حساب حتى لم يعد الفرد يأمن على نفسه السجن أو على ماله المصادرة كما 
ــلمان في إعالن حربه  ــكوتالنده ( كما فعل بن س أعلن بمفرده الحرب على اس

على اليمن ومصادرة أموال من سجنهم).
ــادة (كرمويل)  ــعبية بقي ــورة ش ــى أن قامت ضده ث ــال إل ــار الح ــذا ص وهك
ونجمت حرب أهلية فتدخل الجيش وألقى القبض عليه وعندما طرح موضوع 
محاكمته على البرلمان تردد البعض ألنهم يعرفون أن نتيجتها إعدامه وهذا ما 
قد يحدث ردود فعل شعبية وإن من قبل من يعتقدون بحقه اإلالهي في الحكم 

والقداسة وهنا تدخل قائد الثورة الشعبية (كرمويل) وقال:
"ال تخشوا شيئاً, فلن يأتي أحد بحركة, ولن تهمس شفة باعتراض.., بجرم 

الخيانة العظمى سنحز رأس الملك والتاج على مفرقه والناس صموت"
وفعال أعدم الملك شارل األول والناس صموت ..ولم يرتفع اّال صوت مساعد 

الجالد الذي أخذ الرأس المقطوع وهو يصيح "هذا رأس ملك خان وطنه "
ــروج ووجوب  ــدم الخ ــوك (بع ــد لخدمة المل ــع واح ــد أن المنب ــذا نج وهك
ــير إلى أن  ــد من العبر التي تش ــق إإلالهي )  كما نج ــة الح ــة) أو (نظري الطاع

التاريخ قد يعيد نفسه

ــني  بعث نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــاد يف  ــود عب ــة حم ــني العاصم ــزاء ألم ــة ع ــويل برقي مقب
ــؤدي واجبه  ــاد وهو ي ــود عب ــه عيل حم ــهاد نجل استش
ــة  ــدوان يف جبه ــزو والع ــوى الغ ــة ق ــي يف مواجه الوطن

الساحل الغربي.
ــون يف مختلف  ــهيد واملرابط ــطره الش ــا س ــاد بم وأش
ــة يف مواجهة  ــم بطولي ــزة والرشف من مالح ــات الع جبه

قوى العزو والعدوان.
ــاة  ــص العزاء واملواس ــور مقبويل عن خال ــرب الدكت وع
ــل أن  ــز وج ــوىل ع ــائال امل ــه .. س ــهيد ومحبي ألرسة الش
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.
ــيل بأمانة العاصمة عيل حمود  كما نعى املجلس املح
ــو يؤدي واجبه يف الدفاع  ــهد وه محمد ُعباد الذي استش

عن الوطن وسيادته ضد الغزاة واملحتلني.
ــاد املجلس املحيل يف بيان تلقته (سبأ) باملالحم  وأش
ــهيد عيل ُعباد واملرابطني يف  ــطرها الش البطولية التي س

جبهات العزة والبطولة يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــا البيان إىل رفد الجبهات باملال والرجال ملواصلة  ودع
ــن األرض  ــاع ع ــدوان والدف ــة الع ــارات يف مواجه االنتص

والعرض.
ــني  ــاة ألم ــزاء واملواس ــص الع ــن خال ــان ع ــرب البي وع
ــائال الله  العاصمة حمود محمد ُعباد وكافة آل ُعباد .. س

ــكنه فسيح  ــع رحمته ويس العيل القدير أن يتغمده بواس
جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

الدكتور مقبولي يعزي أمين العاصمة في استشهاد نجلهالدكتور مقبولي يعزي أمين العاصمة في استشهاد نجله
محلي  األمانة يشيد بالمالحم البطولية للشهيد

صنعاء/ سبأ
اطلع مسؤول األمراض املزمنة بمنظمة الصحة 
ــاب النهمي، عىل أوضاع  العاملية الدكتور عبد الوه
مرىض الفشل الكلوي والرسطان بمؤسسة الشفقة.
ــور النهمي الخدمات التي تقدمها  وتفقد الدكت
ــل الكلوي  ــرىض الفش ــفقة لرعاية م ــة الش مؤسس
ــن  ــتمع م ــة، واس ــات املؤسس ــان واحتياج والرسط
ــات والرعاية  ــة إىل رشح حول الخدم إدارة املؤسس
الصحية واالجتماعية والخدمات التي تُقدم لـ 160 

مريضا ومريضة مع مرافقيهم.
ــة  ــرف عىل الصعوبات التي تواجه املؤسس وتع
ــاة كثري  ــي تهدد حي ــة الت ــروف الصعب ــل الظ يف ظ
ــات الطارئة  ــري االحتياج ــرىض, ورضورة توف من امل
ــالتها  ــة رس ــن مواصل م ــا  يمكنه ــا  بم ــة  للمؤسس

اإلنسانية النبيلة تجاه املرىض.
ــة  بمنظم ــة  املزمن ــراض  األم ــؤول  مس ــاد  وأش
الصحة العاملية بجهود املؤسسة وكادرها يف تقديم 

الخدمات الطبية والرعاية للمرىض .

ــفقة واثق  ــة الش ــه ثمن رئيس مؤسس من جهت
ــؤول األمراض  ــارة ملس ــذه الزي ــريش ه ــلطان الق س

املزمنة يف منظمة الصحة العاملية .
ــؤول منظمة الصحة العاملية  وأكد أن زيارة مس
ــرتك بني  ــاون املش ــز التع ــدف لتعزي ــة يه للمؤسس
ــاة  ــف معان ــة لتخفي ــة والدولي ــات املحلي املؤسس
ــل الكلوي والرسطان  مرىض األمراض املزمنة كالفش
ــتدت معاناتهم وتفاقمت أعدادهم بشكل  الذين اش

مخيف .

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يطلع على أوضاع المرضى بمؤسسة الشفقةمسؤول بمنظمة الصحة العالمية يطلع على أوضاع المرضى بمؤسسة الشفقة

صعدة | 
األهنوم  قبائل  وأبناء  وحكماء  وعقالء  مشائخ  قدم 
دعما  ومالية  غذائية  قافلة  صعدة  محافظة  يف  الساكنون 
يف  املرابطني  الشعبية  واللجان  الجيش  ألبطال  وإسنادا 
للشهيد  السنوية  الذكرى  بمناسبة  القتال وذلك  جبهات 

القائد .
األغنام  وعرشات  مالية  مبالغ  عىل  القافلة  احتوت  وقد 

باإلضافة إىل مواد غذائية متنوعة.
احتجاجية  وقفة  الحارضون  نظم  القافلة  عرض  وخالل 

واستنكارا  الغاشم  والحصار  العدوان  باستمرار  تنديدا 
املدنيني  بحق  يرتكبها  التي  الجرائم  إزاء  األممي  للصمت 
باستمرار وخاصة الجريمة التي ارتكبها املرتزق السوداني 

باغتصاب امرأة يف الخوخة .
ما  كل  من  العطاء  يف  استمرارهم  الحارضون  وأعلن 
للجيش  املتواصل  الرفد  رضورة  عىل  مؤكدين   .. يمتلكون 
العدوان  هذه  أن  إىل  ومشريين  والرجال،  باملال  واللجان 
يستلزم من الجميع القيام بمسؤولياتهم وواجبهم كل من 

موقعه وبقدر ما يستطيع


