
ــام 1979م كان العالم عىل موعد مع  ــع ثورة إيران ع م
ــايف مغاير  ــادي وثق ــيايس واجتماعي واقتص ــري س تفك

لنهج الغرب ،ومستقل عنه .
ــل  ــاحة كعام ــن إىل الس ــي الدي ــام الخمين ــاد اإلم أع
ــىل  ــان ع ــد أن كان الره ــع بع ــاذ املجتم ــري يف إنق جوه
ــن عامال مهما  ــي ،أصبح الدي ــرصاع الطبقي أو القوم ال
ــتكربين ،ودافعا إىل  ــتكبار املس ــاذ املجتمع من اس يف إنق

السري يف طريق االستقالل والعزة والكرامة .
ــدس وهمة  ــن منطلق املق ــي م ــام الخمين ــق اإلم انطل
ــذي فاجأ  ــدث الزلزال ال ــا ،فأح ــري وتضحياته الجماه

الغرب .
ــه تعاىل  ــىل الل ــىل االتكال ع ــت ع ــورة ُبني ــك بث كل ذل
واالعتماد عىل النفس وقطع التبعية لآلخرين ،وتحمل 
ــلطة الغرب  ــول إىل حياة متحررة من س ــاب للوص الصع
ــيطر  ــه القمعية ،التي كان يس ــاه وأجهزت ــان الش وطغي
ــان  ــل الكي ــن داخ ــن يــدارون م ــون الذي ــا البهائي عليه

الصهيوني يف حيفا .
ــه  ــار الل ــة أنص ــت حرك ــوري أت ــار الث ــذا املس ــىل ه ع
ــة بني الفقه العرصي  للثورة  لدى اإلمام الخميني  مازج
ــاس أن  ــر الثوري الزيدي ،املرتكز عىل أس ،وتاريخ الفك
العدل مقياس الدين وليس الدين مقياس العدل .وهم يف 

هذا معتزلة يشرتكون مع الشيعة يف وصف "العدلية ".
ــبتمرب 2014م   ــار الله يف 21س ــت حركة أنص ــد صنع لق
ــا ملراكز  ــابات املادية يف دكه ــكل الحس ــا ل ــا مفاجئ حدث

القوى الحاكمة طيلة العقود املاضية يف اليمن .
ــن جوانب  ــابق هو جانب م ــام الس ــقاط النظ لكن إس
ــه  ــوري أساس ــام جمه ــة نظ ــل إالّ بإقام ــورة ال يكتم الث
ــة  والخراف ــل  الجه ــل  معاق ،ودك  ــدل  والع ــة  الحري
ــة ورشوط  ــات السياس ــتوعب ملقتضي ــاد املس .باالجته
ــتطيع أن  ــة تس ــة أصولي ــن منهجي ــا م ــن ،انطالق الزم
ــراد  ــوق األف ــأن حق ــة بش ــات علمي ــدم رؤى ومقرتح تق

والجماعات .
ــة لعرص ما ومرحلة  ــبث بنظرة خاص فالجمود والتش
ــا يرى ذلك  ــداء القرآن كم ــد أع ــة معينة هما أش تاريخي

الشهيد آية الله منتظري .
ــباقا  ــع ينبغي أن يكون س ــاء املجتم ــورة وبن ــه الث فق
ــة  ــكالت االجتماعي ــول للمش ــرؤى والحل ــرتاح ال يف اج
ــدت  وج ،وإالّ  ــة  والثقافي ــية  والسياس ــة  واالقتصادي
ــابق . فسقوط النظام  ــها ممثلة للنظام الس الثورة نفس
ــقوط ثقافته وأنساقه ونمط تسيريه  ــابق ال يعني س الس

للمجتمع .
ــار  ــة أنص ــل حرك ــة أن تدخ ــات السياس ــن مقتضي م
ــة بفقه مقتدر  ــة والثقاف ــه معرتك االقتصاد والسياس الل
ــات الزمن ورشوطه حتى  ــتوعب ملقتضي ومنفتح ،ومس
ــة من قبل محبيها قبل أعدائها بالعجز  ال توصم الحرك

عن إدارة دفة الحياة وتحدياتها .
ــالت التجارية  ــات املح ــس إلعالن ــن طم ــدث م ــا ح م
ــرض املالبس  ــمات لع ــور ومجس ــد عىل ص ــي تعتم ،الت
ــي العامة  ــة إغالق املقاه ــائية ،أو محاول ــلع النس والس
ــن ،واألصل أن يتم  ــة ،ُيَعدُّ جمودا وجهال بالدي املختلط
ــمايل االستهالكي  ــويق الرأس إعادة النظر يف نمط التس
ــور الوهمية ال يحقق سوى انتصار  ــغال بالقش ،فاالنش
ــل والخرافة ،فاملنع ليس  ــود والتخلف وقيم الجه للجم
ــة الغرائز  ــمايل يف مخاطب ــتمرار للنمط الرأس ــوى اس س

وتوجيهها .
ــدق يف العرض  ــالل مخاطبة العقل والص املطلوب إح
ــان واكتفاءه  ــالمية تحقق حرية اإلنس ــفة إس ،وفق فلس
ــول الفقهية ومقتضيات  ــق فهم ووعي باألص يف آن . وف

الزمان ومستلزماته ورشوطه .
ــن  ــن تكم ــط ولك ــليعها فق ــس يف تس ــرأة لي ــاة امل مأس
ــدون  ــلفيني املتحجرين ،الذين "يس ــاتها لدى الس مأس
ــراة  امل ــل  تكام ــام  أم ــرق  الط ــع  جمي ــالم  اإلس ــم  باس
ــا الطبيعية  ــن جميع حقوقه ــا م ــون بحرمانه ،ويطالب
ــرب املرأة أكرث  ــذا النفر أيضا يعت ــم يكن ه ــانية ،ول واإلنس
ــة  ــإن مظلومي ــذا ف ــه ؛وهك ــا ل ــواَم فردي ــن "يشء" ال ق م
ــهد الثقايف يف إيران  ــاء كانت مضاعفة "ص-73املش النس

–د.محمد خاتمي –دار الجديد ط1999-3م.
ــروب الصليبية  ــرب يف الح ــاء الرشق بالغ ــد كان لق لق
ــا  أوروب ــىل  ع ــي  والعلم ــايف  الثق ــره  أث ــس  انعك ــاء  لق
ــة  ــري ،بغي ــط ال غ ــالحه فق ــل س ــتعمر كان يحم ،فاملس
االستيالء عىل أرض اللنب والعسل ،الشام وبيت املقدس 
،لكنه يف استعماره الثاني مع أواخر القرن الثامن عرش 
ــة الجديدة  ــة والحضاري ــه الثقافي ــال أدوات ــاء حام ،ج
ــت صورتها  ــرص النهضة ،ثم اكتمل ــت مع ع ــي تكون ،الت
ــرب يف هيئته الجديدة  ــية "لم يأت الغ مع الثورة الفرنس
لالستيالء عىل األرايض ونهب الرثوات الطبيعية وحسب 
ــك يعني من بني  ــا هو غري غربي ،وذل ــل وملحق كل م ،ب
ــرى التاريخية  ــعوب األخ ــة الش ــدام هوي ــا يعنيه إع م

والثقافية وطمسها "ص79. املرجع السابق.
الثورة ليست إستاطا لنظام سابق فقط بل هي سعي 
إليجاد نظام جديد إلدارة الحياة ،والتعامل عىل ضوئه 
ــد الفراغ برؤية  ــه ،وبالتايل البد من س ــع العالم وواقع م
ــة ،وال  ــل والخراف ــل الجه ــدك معاق ــاة ،ت ــاملة للحي ش

تتالىش يف هوية اآلخر.
ــكالت الثقافية  ــح أنه يف زمن الثورة ال تتفجر املش صحي
ــوف  ،لكن انتقال حركة أنصار الله من الثورة إىل الدولة س
ــة وثقافية تتفجر  ــكالت اجتماعي يجعل الحركة أمام مش
ــتجابة وفاعلية  ــد للحركة من رسعة اس ــا وهناك ،والب هن
ــتنري وأفق واسع ،ونضج  يف قيادة دفة املجتمع ،بعقل مس
بصرية تستوعب مقتضيات السياسة ومستلزمات الزمن .
ــعى إىل تحطيم  ــام الخميني "علينا أن نس يقول اإلم
ــالم املحمدي  ــي نرد اإلس ــل والخرافة ،لك ــل الجه معاق

األصيل نبعا زالال كما كان ...".

يوم ترفيهي بحديقة السبعين ل�طفال يوم ترفيهي بحديقة السبعين ل�طفال 
المصابين بالسرطانالمصابين بالسرطان

أردوغان يقّر استيراد الخنزير أردوغان يقّر استيراد الخنزير 

ثقب هائل في الشمس قد ُيحدث "آثارا مدمرة" على ا+رضثقب هائل في الشمس قد ُيحدث "آثارا مدمرة" على ا+رض

الحديدة تحضر Cنشاء المخيم الخاص بالنازحينالحديدة تحضر Cنشاء المخيم الخاص بالنازحين

ــبعني  نظمت مبادرة حياة طفل للتنمية، يوما ترفيهيا وتوعويا بحديقة ألعاب الس
بأمانة العاصمة يف مجال الدعم النفيس لألطفال املصابني بالرسطان.

ــعار ” يدا بيد  ــا تحت ش ــتهدف ٣٢ طفال مصاب ــذي اس ــوم الرتفيهي ال ــن الي تضم
ــطة ترفيهية  للقضاء عىل معاناة األطفال املصابني بمرض الرسطان“، عىل برامج وأنش

وثقافية ومسابقات وتوعية حول مرض الرسطان.
ــق املبادرة، عىل أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات واألنشطة الرتفيهية  وأوضح منس

يف جانب الدعم النفيس للتخفيف من معاناة األطفال املصابني بالرسطان.
ــني بالرسطان  ــاعدة للمصاب ــال إىل تقديم الدعم واملس ــال امل ــا املنظمات ورج ودع
ــول األدوية الخاصة بأغلب  ــتمرار العدوان والحصار الذي منع دخ ــة يف ظل اس خاص

األمراض الخطرية واملزمنة.

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريبا استرياد لحم الخنزير والخيل من البوسنة والهرسك، وذلك بموجب 
قرار رسمي منشور يف الجريدة الرسمية وأقره الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.

ــمية، فقد فتحت تركيا حصة تعريفية معفاة من الجمارك أمام واردات اللحوم  ووفقا للجريدة الرس
واملنتجات الزراعية من البوسنة والهرسك، بما يشمل واردات سكر النشا ولحم الخنزير والخيل.

ــة أو املربدة أو املجمدة  ــىل لحوم الحيوان الطازج ــرار عىل عدم فرض رضيبة جمركية ع ــص الق وين
حتى 8 آالف طن ولحم الخروف واملاعز حتى ألفي طن.

ــترياد تركيا 500 طن من لحم الخنزير من جمهورية مولدوفا بموجب القرار الذي  وكان قد تقرر اس
نرش يف الصحيفة الرسمية بتاريخ 17 ديسمرب عام 2016.

ــوم جمركية من القطع القابلة لألكل  ــار إليها عىل عدم تحصيل رس وتنص الحصة التعريفية املش
ــي طن بجانب  ــري أو البغال حتى ألف ــز أو الخيول أو الحم ــر أو األغنام أو املاع ــار أو الخنازي ــن األبق م

الدواجن حتى ألف طن.
ــيرسي العمل بالحصة التعريفية الخاصة بلحوم الحيوانات وأجزائها حتى الحادي والثالثني  وس

من ديسمرب 2022.
يذكر أن السلطات الرتكية سبق وأن وقعت اتفاقيات السترياد اللحوم من رصبيا، وانتقد زعيم حزب 
ــعب الجمهوري املعارض كمال كليجدار أوغلو، مشريا إىل إطعام أردوغان الشعب الرتكي لحوما لم  الش

يذكر اسم الله عليها قبل ذبحها.

ــطح الشمس، ما قد يلحق دمارا نسبيا  ظهر ثقب ضخم يف منطقة املجال املغناطييس عىل س
باألرض عن طريق إطالق شعلة شمسية قوية باتجاه الكوكب.

ــيمات املشحونة تعطيل االتصاالت عرب األقمار االصطناعية، ولكن، قد  ويمكن النفجار الجس
يؤدي أيضا إىل عرض أضواء شمالية مذهلة.

ــاعات  ــع Spaceweather.com، الذي يراقب الطقس الفضائي، بالقول: "قبل س وأوضح موق
ــة إىل األرض. وتتدفق املادة  ــة الحرك ــية رسيع ــن الرياح الشمس ــع، وصل تيار م ــن املوعد املتوق م

الغازية من حفرة واسعة يف الغالف الجوي للشمس، يمكن أن تغمر كوكبنا لعدة أيام".
ــطح  ــا، Solar Dynamics، عن بقعة مظلمة عىل س ــف الصور التي التقطها مرصد ناس وتكش
الشمس، حيث تنشأ الرياح الشمسية. وترسل التيارات الشمسية كميات هائلة من اإلشعاع عرب 
ــارات الراديو لفرتات  ــا قد يؤدي إىل تعطيل إش ــميس، ويمكن أن تمتد حتى األرض، م ــام الش النظ

مؤقتة.
ويمكن أن يؤثر هذا الحدث عىل شبكات الكهرباء يف بعض املناطق حول العالم. ولكن ال يمكن 

لإلشعاع الضار الناتج عن التوهج أن يمر عرب الغالف الجوي لألرض، ليؤثر جسديا عىل البرش.
ومع ذلك، فعندما تكون اإلشعاعات مكثفة بما فيه الكفاية، يمكن أن تؤثر عىل الغالف الجوي 

يف الطبقة التي تنتقل إليها إشارات GPS واالتصاالت.

لـــــعـــــام ٢٠١٧٢٠١٧ ـــــدي  ـــــري ـــــب ال ــــتــــوفــــيــــر  ال ـــــــــــاح صــــــنــــــدوق  أرب ـــن  ـــل ـــع ت الــــبــــريــــد  ـــة  ـــئ ـــي لـــــعـــــام ه ـــــدي  ـــــري ـــــب ال ــــتــــوفــــيــــر  ال ـــــــــــاح صــــــنــــــدوق  أرب ـــن  ـــل ـــع ت الــــبــــريــــد  ـــة  ـــئ ـــي ه
  / اسكندر املرييس

ــس أرباح  ــدي ام ــري الربي ــد والتوف ــة للربي ــة العام ــت الهيئ أعلن
ــايض 2017م، بواقع 15 %،  ــدي خالل العام امل ــدوق التوفري الربي صن
حيث بلغت األرباح القابلة للتوزيع ستة مليارات و747 مليون ريال.
ــني عبدالله  ــوزراء وزير املالية الدكتور حس ــد نائب رئيس ال وأك
مقبويل دعم الحكومة لنشاط الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي 
ــتثمارية الحكومية التي تغطي خدماتها يف مختلف  يف الربامج االس

املديريات واملحافظات .
ــي وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والهيئة  وثمن جهود قيادت
ــل املرصيف والربيدي  ــري الربيدي للنهوض بالعم ــام للربيد والتوف الع

رغم الصعوبات جراء العدوان والحصار.
ــفر  ــاالت وتقنية املعلومات املهندس مس ــار وزير االتص فيما أش
ــاح صندوق التوفري الربيدي  ــد الله النمري إىل أن إعالن توزيع أرب عب

ــد حرص الدولة اليمنية عىل اإليفاء بالتزاماتها ملودعي أموالهم  يؤك
يف هذا الصندوق.

ــبة األرباح التي بلغت 15 % هي األعىل مقارنة مع ما  وأكد أن نس
ــي تقدم خدمة التوفري، خاصة  ــات املرصفية الت أعلنته بقية املؤسس
ــر بها اليمن  ــل هذه الظروف التي يم ــبة تحققت يف مث أن هذه النس

جراء الحصار وارتفاع األسعار وإيقاف املرتبات.
ــدي  ــري الربي ــابات التوف ــدد حس ــاالت أن ع ــر االتص ــر وزي وذك
ــل  ــن ذوي الدخ ــاب م ــغ 604 آالف حس ــدوق بل ــني يف الصن للمودع
ــابات وهذا يدل عىل نوع وطبيعة  ــب التدقيق يف الحس املحدود حس

العالقة والثقة بني املودع والصندوق.
ــد والتوفري الربيدي  ــة العامة للربي ــدوره أوضح مدير عام الهيئ ب
ــني توزيع أرباح صندوق التوفري  ــدس محمد عيل مرغم أن تدش املهن
ــدي يثبت تحمل الكادر البرشي بالهيئة للمهام املناطة به عىل  الربي

ــبة األرباح التي تحققت خاصة يف ظل  أكمل وجه، وهو ما تؤكده نس
ظروف العدوان منذ أكرث من ثالثة أعوام.

ــري الربيدي فائز  ــام الربيد والتوف ــار نائب مدير ع ــن جانبه أش م
ــري الربيدي حققت خالل الـ25 عاما  ــيف عبده إىل أن خدمة التوف س
منذ إنشاء الصندوق نموا مستمرا وقفزات نوعية تحققت يف نشاط 

صندوق التوفري الربيدي.
ــايض بلغ 52  ــالل العام امل ــتثمارات خ ــت إىل أن إجمايل االس ولف
ملياراً و198 مليون ريال مقارنة بـ48 ملياراً و882 مليون خالل العام 

2016م.
ــدوق 11 ملياراً و713 مليوناً  ــني بلغ إجمايل العائدات للصن يف ح
ــارات و764 مليوناً خالل عام  ــعة ملي خالل العام املايض مقارنة بتس
ــارات و747 مليوناً  ــتة ملي ــايف األرباح يف العام املايض س 2016م، وص

مقارنة بخمسة مليارات و 983 مليون ريال خالل عام 2016م.

الحديدة-سبأ
ــه أمس نائب مدير  ــن أحمد الهيج خالل لقائ ــش محافظ الحديدة حس ناق
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (أوتشا) سيجان محمد 

ساجد، التدخالت التي سيقدمها املكتب لدعم مخيمات النازحني بالحديدة.
ــارشت يف اإلعداد  ــة ب ــلطة املحلي ــادة الس ــج إىل أن قي ــظ الهي ــار املحاف وأش
ــاء املخيم الخاص بالنازحني رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة  والتجهيز إلنش

بعدد النازحني الذين يتوافدون عىل املحافظة من عدد من املحافظات.
ــة يف توفري  ــة باملحافظ ــلطة املحلي ــي تواجه الس ــات الت ــت إىل الصعوب ولف

االحتياجات الرضورية للنازحني خاصة يف ظل تزايد أعدادهم.
ــذي تم تحديده  ــا إىل زيارة املوقع ال ــب مدير مكتب أوتش ــا املحافظ نائ ودع
ــش الذي  ــرف املخيم بالق ــاء غ ــوى البدء يف إنش ــم ولم يتبق س ــاء املخي إلنش

يتناسب مع املناطق الحارة خاصة مع قدوم فصل الصيف.
ــد محمد ورئيس  ــة عبد الجبار احم ــذي حرضه وكيل املحافظ ــاء ال ويف اللق
ــب مدير مكتب  ــار نائ ــد حلييص.. أش ــس املحيل محم ــات باملجل ــة الخدم لجن
ــعى إىل تقديم الخدمات التي من  ــيق الشؤون اإلنسانية إىل أن املكتب يس تنس
ــني مستواهم  ــاهمة يف تحس ــأنها تخفيف األعباء عىل أبناء املحافظة واملس ش

املعييش خاصة النازحني يف املخيمات التي سيتم أنشاؤها يف مديرية زبيد.

آليات لتفعيل وتطوير برامج وأنشطة جهاز آليات لتفعيل وتطوير برامج وأنشطة جهاز 
محو ا+مية وتعليم الكبارمحو ا+مية وتعليم الكبار

صنعاء - سبأ
ــو  ــاز مح ــس بجه ــد أم ــاع عق ــش اجتم ناق
وزارة  ــل  وكي ــة  برئاس ــار  الكب ــم  وتعلي ــة  األمي
ــامي آليات  ــاعد فؤاد الش الرتبية والتعليم املس
ــبل الكفيلة بتفعيل وتطوير  عمل الجهاز والس

برامجه وأنشطته .
وتطرق االجتماع إىل أبرز احتياجات الجهاز 
ــري  ــكاليات التي تواجه س ــذا الصعاب واإلش وك
ــج و توفري الكتاب ، و  ــل ومنها طباعة املنه العم
ــرضرة من العدوان  ــم مراكز محو األمية املت ترمي
ــود  العق ــادة  إع ــل،  التأهي ــادة  ــب وإع التدري  ،
ــل برامج  ــا يضمن تفعي ــني بم الخاصة باملدرس

وأنشطة الجهاز.
ــرص  ــامي ح ــل الش ــد الوكي ــاع أك ويف االجتم

الوزارة عىل تفعيل وتطوير برامج وأنشطة الجهاز 
، مشرياً إىل أهمية تضافر الجهود من أجل التوسع 

يف برامج محو األمية وتعليم الكبار .
ــة رضورة إعداد  ــىل اإلدارات املعني ــدد ع وش
ــف  ملختل ــدى  امل ــرية  قص ــرتاتيجية  اس ــة  خط
ــطة واحتياجات الجهاز ليتم ترجمتها إىل  أنش
واقع عميل ، منوها بجهود القائمني عىل الجهاز 
ــراء  ــة ج ــتثنائية الصعب ــروف االس ــل الظ يف ظ

استمرار العدوان وحصاره الجائر عىل بالدنا .
ــامي خالل زيارته  إىل ذلك اطلع الوكيل الش
ــف  ــتوى األداء بمختل ــل ومس ــري العم ــىل س ع
إدارات وأقسام الجهاز ، مستمعاً من املختصني 
ــتوى  واملعنيني إىل رشح حول آليات العمل ومس

األداء .

ابناء البيضاء يسيرون قافلة غذائية للجيش واللجانابناء البيضاء يسيرون قافلة غذائية للجيش واللجان

شهدتها عدد من المناطق الجنوبية 

ــه  ــار األمني الذي تعيش ــل اإلنهي ــال ملسلس تواص
ــالل اإلماراتي ..  ــل اإلحت ــة يف ظ ــات الجنوبي املحافظ

شهدت عدد من املناطق أمس فوىض أمنية .
ــني   اندلعت  ــة أب ــع بمحافظ ــة الوضي ــي مديري فف
اشتباكات مسلحة عنيفة بني قوى املرتزقة ومسلحني 

اسفرت عن إصابات .
فيما  قطع مجندون جنوبيون الطريق الواصلة إىل 
ــن بالتصعيد احتجاجاً  ــة التواهي بعدن مهددي منطق

عىل عدم رصف رواتبهم.
ــي إىل مقتل  ــجار ينته ــة  عدن أيضا ش ويف محافظ

مواطن يف الربيقة برصاص مواطن آخر.
ــمال مركز مدينة  ــاب ببلدة العند ش يف لحج قتل ش

لحج برصاص مسلحني الذوا بالفرار.

ــة  ــة والثقاف ــة للرتبي الوطني ــة  اللجن ــت  أدان
والعلوم (اليونسكو) استمرار استهداف العدوان 
للمدارس واملنشآت التعليمية وآخرها استهداف 
رازح  ــب يف  ــي طال أب ــن  ب ــيل  ــام ع اإلم ــة  مدرس

بمحافظة صعدة.
ــبأ)  ــت (س ــان تلق ــة يف بي ــتنكرت اللجن واس
ــتهداف املتعمد  ــخة منه بأشد العبارات االس نس
ــان الطالب من  ــة وحرم ــل الطفول ــدارس وقت للم
ــرب  ــة ح ــاه جريم ــرباً إي ــم، معت ــم يف التعلي حقه
ــانية ومخالفة لكل القوانني  ضد الطفولة واإلنس

اإلنسانية والدولية.
ــدة وكافة  ــم املتح ــت األم ــان بصم ــدد البي ون
ــا  مقدمته ويف  ــة  واإلقليمي ــة  الدولي ــات  املنظم
ــكو إزاء استهداف  مجلس األمن ومنظمة اليونس
ــا  إياه ــاً  ــة. مطالب ــآت التعليمي ــدارس واملنش امل
بحماية ما تبقى من املدارس واملنشآت التعليمية 

ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

اشتباكات مسلحة وعمليات قتل وقطع الطرقات في ظل االحتالل اCماراتياشتباكات مسلحة وعمليات قتل وقطع الطرقات في ظل االحتالل اCماراتي

اليونسكو الوطنية  تدين استمرار استهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليميةاليونسكو الوطنية  تدين استمرار استهداف العدوان للمدارس والمنشآت التعليمية

  /محمد املشخر
أمس  البيضاء  محافظة  أبناء  سري 
من  املقدمة  الغذائية  النرص  قافلة 
دعما  والحكومي  الرسمي  الجانب 
الشعبية  واللجان  الجيش  ألبطال 
املرابطني لدحر الغزاة يف جبهة قانية 

بمديرية السوادية باملحافظة.

من  كميات  عىل  القافلة  واحتوت 
واألغنام  والتموينية  الغذائية  املواد 
شاحنة   (  30) منت  عيل  واملوايش  
الدعم  إطار  يف  ومركبة  وسيارة 
الشعبية  واللجان  للجيش  املتواصل 
املرابطني يف جبهات وميادين البطولة 

والثبات.

صمود  املنصوري  املحافظ  وحيا  
البيضاء  محافظة  أبناء  كافة 
دول  دمار  آلة  أمام  األسطوري 
كافة  ومرتزقتهم...داعيا  التحالف 
اليمنية إىل توحيد الصفوف  القبائل 
الدعم  قوافل  من  املزيد  وإرسال 

للمرابطني يف كافة الجبهات.
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