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سگرتريو التحرير

صنعاء / سبأ 
ــاط  ــىل مهدي املش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــاد رئي أش
ــز الصمود والثبات  ــاء محافظة حجة الكبري يف تعزي بدور أبن

والتالحم ودعم الجبهات.
ــس النواب يحيى عيل  ــالل لقائه أمس رئيس مجل وقال خ
ــول، ووزير  ــالم هش ــس املجلس عبدالس ــب رئي ــي ونائ الراع
ــظ حجة هالل  ــيل القييس ومحاف ــيل بن ع ــة ع اإلدارة املحلي
ــاكلنا وسنويل  ــاكلكم هي مش ــا ومش ــويف "إن همكم همن الص
ــة بكل ما  ــة حج ــاء محافظ ــات أبن ــريا باحتياج ــا كب اهتمام

نستطيع".
وثمن الرئيس املشاط مواقف وصرب وتحمل أبناء املديريات 
ــر بيوتهم وممتلكاتهم  ــي هجر العدوان معظم سكانها ودم الت
ــكل لم يسبق له مثيل ولم تقم بمثل ذلك كثري من األنظمة  بش
ــية بل قام بذلك دولة متجربة وأناس يقولون أنهم خدام  الفاش

الحرمني ويدعون أنهم مسلمون.
ــال " إنها فرصة  ــاط بالحارضين.. وق ــب الرئيس املش ورح
ــمع منكم هموم أبناء محافظة حجة  جيدة أن نلتقي بكم ونس
األبية خصوصا يف ظل االستهداف الكبري لها من قبل تحالف 

العدوان األمريكي السعودي.
ــف املرتزقة  ــجل مواق ــا أنه سيس ــخ مثلم ــاف" التاري وأض
ــجل  ــوداء فإنه أيضا سيس ــي األوطان يف صفحاته الس وبياع
ــجاعة يف الدفاع  ــاء محافظة حجة مواقفهم املرشفة والش ألبن

عن اليمن يف أنصع صفحاته".

ــكر للرئيس  ــس مجلس النواب عن الش ــن جانبه عرب رئي م
املشاط عىل إتاحة هذه الفرصة للقاء أبناء حجة الرشفاء.

ــا مبادرين  ــروف صعبة وأبنائه ــال" حجة تعاني من ظ وق
ــر بها الوطن ومدافعني عن وطنهم  يف مختلف املراحل التي م

ضد كل املعتدين والغزاة قديما وحديثا ".. مؤكدا أن محافظة 
ــات إىل قضايا  ــام وااللتف ــد من االهتم ــاج إىل املزي ــة تحت حج

واحتياجات أبنائها.
ــر بمرحلة صعبة والجميع  ــار الراعي إىل أن الوطن يم وأش

ــل الحفاظ عىل الوطن  ــون بتحمل هذه الظروف من أج معني
ــباته واستقالله .. وأضاف" الوطن يحتاج إىل جهودنا  ومكتس
ــض لنخرج بلدنا  ــد بأيدي بعضنا البع جميعا ويجب أن نش

إىل بر األمان".

ــس النواب والوكالء  ــرب محافظ حجة وأعضاء مجل فيما ع
ــىل االهتمام  ــيايس األعىل ع ــكر لرئيس املجلس الس ــن الش ع
ــن أن أبناء حجة  ــا.. مؤكدي ــة واحتياجاته ــاع املحافظ بأوض

سباقون يف خدمة الوطن يف كل امليادين.
ــة يقومون بدور كبري يف  ــاروا إىل أن أبناء محافظة حج وأش
ــا وراء الحدود وهناك  ــواء يف الداخل أو فيم ــد الجبهات س رف
ــذا االتجاه  ــة يف ه ــعبي يف املحافظ ــي وش ــري رسم ــاط كب نش
ــات التنكيل بالغزاة  ــاحل وعملي خصوصا يف دعم جبهة الس

هناك.
وقالوا" نقدر الظروف التي يمر بها الوطن لكننا نتطلع إىل 
دعم السلطة املحلية ببعض االحتياجات املمكنة مثل صيانة 
ــيري  ــا املواطنني يف تس ــي يحتاجه ــة الت ــرق الهام ــض الط بع
ــؤون حياتهم خصوصا مع االستهداف املتعمد لها من قبل  ش
ــر عىل بعض الطرق  ــول موسم األمطار الذي أث العدوان ودخ
التي جرفتها السيول والتي تمثل رشايني الحياة للمواطنني".
ــات التي تم  ــض املديري ــاء بع ــات أبن ــاروا إىل احتياج وأش
ــى التحتية  ــل الخدمات فيها والبن ــا وتدمري ك ــري سكانه تهج
ــرض وبكيل املري  ــل كمديريتي ح ــكل كام واملنازل وغريها بش

وبعض املدن عىل خطوط التماس .
ــة سيكونون  ــىل أن أبناء محافظة حج ــددوا التأكيد ع وج
ــياسية الرجال السباقني واملبادرين  كما عهدتهم القيادة الس
ــتويات ويف  ــن عىل مختلف املس ــع قضايا الوط ــني م واملتفاعل

جميع املجاالت وامليادين.
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عمران - سبأ
نعت قيادة السلطة املحلية بمحافظة عمران 
ــني الهدوي  ــه بن حس ــة عبدالل ــة العالم فضيل
ــابق الذي وافاه  ــي املحافظة الس املأخذي مفت
ــا يف مجال العلوم  ــل عن عمر ناهز 96 عام األج

الدينية وتقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية.
ــب العالمة  ــلطة املحلية بمناق ــادت الس وأش

ــني  الب ذات  ــالح  إًص يف  ــه  وإسهامات ــذي  املأخ
ومجال اإلفتاء .

ــادق املواساة  ــن خالص العزاء وص وعربت ع
ــد .. مبتهلة إىل الله العيل القدير أن  ألرسة الفقي
ــيح جناته  ــكنه فس يتغمده بواسع رحمته ويس

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

السلطة المحلية بعمران تنعي العالمة عبد الله المأخذيالسلطة المحلية بعمران تنعي العالمة عبد الله المأخذي

صنعاء - سبأ
ــور عبدالعزيز صالح  ــوزراء الدكت بعث رئيس ال
ــيخ  ــن حبتور ، برقية عزاء ومواساة إىل الوالد الش ب
ــه اللواء  ــوم يف وفاة أخي ــن عبدالله أبو لح ــان ب سن
ــادة ثورة  ــو لحوم أحد ق ــن عبدالله أب ــن عيل ب الرك
ــة يف العاصمة األردنية  26 سبتمرب الذي وافته املني
ــرض عضال بعد حياة حافلة بالنضال  عمان إثر م

والتضحية يف سبيل الوطن.
ــب الفقيد أبو  ــور بمناق ــاد الدكتور بن حبت وأش
ــده النضايل الزاخر بالعطاء حيث يعد  لحوم ورصي
رحمه الله أحد قادة ثورة ألـ26 من سبتمرب املباركة 
ــانية  ــن قيمها الوطنية واإلنس ــني عنها وع واملدافع

واألخالقية .
ــد أبو لحوم  ــرس برحيل الفقي ــد أن الوطن خ وأك
ــهد  ــوره املؤثر يف املش ــه حض ــان ل ــال كبريا ك مناض
النضايل والسيايس والتنموي للدولة اليمنية خالل 

الفرتة املاضية.
ــه  ــن تعازي ــة ع ــوزراء يف الربقي ــس ال ــرب رئي وأع

ــيخ سنان  ــة للش ــه القلبي ــادق مواسات ــارة وص الح
ــة أفراد األرسة  ــد محمد وإخوانه وبقي ونجل الفقي

وكافة آل أبو لحوم بهذا املصاب .

ويعزي في وفاة العميد الكميمويعزي في وفاة العميد الكميم
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  بعث رئيس مجلس ال
ــاة يف وفاة  ــزاء ومواس ــة ع ــور برقي ــح بن حبت صال
العميد رشطة عبدالعزيز محمد الكميم الذي انتقل 
ــة بالبذل والعطاء يف  ــوار ربه بعد حياة حافل إىل ج

خدمة الوطن واملجتمع.
ــه  ــن تعازي ــة ع ــوزراء يف الربقي ــس ال ــرب رئي وأع
ــري  ــد حم ــل الفقي ــة لنج ــه القلبي ــارة ومواسات الح
ــة آل الكميم بهذا  ــه وبقية أفراد األرسة وكاف وإخوان
ــه أن يتغمد الفقيد  ــال املويل سبحان املصاب .. سائ
ــكنه فسيح جناته وأن  بواسع الرحمة واملغفرة ويس

يعصم قلوب أهله وذويه بالصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".

رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل علي أبو لحومرئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل علي أبو لحوم

ـــان ـــى بـــر األم ــروج إل ــخ ــل ــه ل ــائ ــن ــود جــمــيــع أب ــه ــج ــاجــة ل ــح ـــي: الـــوطـــن ب ـــراع ـــانال ـــى بـــر األم ــروج إل ــخ ــل ــه ل ــائ ــن ــود جــمــيــع أب ــه ــج ــاجــة ل ــح ـــي: الـــوطـــن ب ـــراع ال

ــكان  ــة والس العام ــة  ــر الصح ــن وزي دش
ــوم العاملي  ــل فعالية الي ــه املتوك ــور ط الدكت
للمتربعني بالدم 2018، يقيمها املركز الوطني 
ــعار" هبة الحياة  لنقل الدم وأبحاثه تحت ش

يف تربعك بالدم ".
ــل  ــور املتوك ــد الدكت ــني أك ــالل التدش وخ
ــل الدم  ــز نق ــد مرك ــدم لرف ــربع بال ــة الت أهمي
ــدم من مختلف  ــه باحتياجاته من ال وأبحاث
ــة احتياجات املرىض  فصائله وأصنافه لتلبي
ــوارئ  والط ــات  العملي ــرف  وغ ــى  والجرح
ــدوان  ــروف الع ــل ظ ــة يف ظ ــدة خاص املتزاي

والحصار.
ــني يف املحافظات إىل التوجه  ودعا املواطن
ملراكز التربع بالدم للتربع وتغطية احتياجات 
يف  ــات  العملي ــرف  وغ ــى  والجرح ــرىض  امل
ــة  ــق الصحي ــفيات واملراف ــف املستش مختل

املتزايدة.
ــكان  ــة والس العام ــة  الصح ــر  ــن وزي وثم
ــي لنقل  ــز الوطن ــوادر املرك ــادة وك جهود قي
ــم يف  ــم واستمراره ــه لصموده ــدم وأبحاث ال

ــم وتقديم خدمات املركز لتغطية  أداء أعماله
ــيل  ــفيات ومراكز الغس ــات املستش احتياج
ــا بالدم  ــد والثالسيمي ــرىض الكب ــوي وم الكل

ومشتقاته.
ــور أيمن  ــز الدكت ــرب مدير املرك ــدوره اعت ب
ــني بالدم  ــي للمتربع ــوم العامل ــهاري الي الش

ــو من كل عام  ــادف الـ 14 من يوني ــذي يص ال
ــة  ــي بأهمي ــي املجتمع ــز الوع ــة لتعزي فرص
ــرىض من جهة  ــاذ حياة امل ــربع بالدم إلنق الت
ــيط  ــادة تنش ــن خالل إع ــربع م ــة املت وصح

الدورة الدموية وإنتاج خاليا جديدة.
ــة العامة عىل  ــع وزير الصح ــك اطل إىل ذل

ــم الجارية يف املركز نتيجة  سري أعمال الرتمي
ــل طريان  ــن قب ــارش م ــف املب ــه للقص تعرض

العدوان واألرضار التي تم إعادة تأهيلها.
وعرب عن الشكر للمنظمات التي ساهمت 
ــا يمكنه  ــه بم ــادة ترميم ــز وإع ــم املرك يف دع
ــه للمرىض  ــم خدمات ــرار يف تقدي ــن االستم م

واملحتاجني للدم ومشتقاته.
ــدم وأبحاثه  ــي لنقل ال ــان املركز الوطن وك
ــداء عاجًال للمواطنني للتربع  بصنعاء وجه ن

بالدم لتغطية احتياجاته.
ــان تلقته وكالة األنباء  وأوضح املركز يف بي
اليمنية (سبأ) أنه يعاني من شحة مخزون 
ــب عليه يف ظل  ــتقاته وتزايد الطل الدم ومش
ــا الوطن جراء  ــاع الراهنة التي يمر به األوض

استمرار العدوان.
ــادرة بالتربع بالدم  ــا املواطنني إىل املب ودع
ــرىض والجرحى  ــري من امل ــاذ حياة الكث وإنق
ــة  ــانية طوعي ــادرة إنس ــربع ب ــدا أن الت .. مؤك

وتجسد روح اإلخاء بني أفراد املجتمع .

ــدم ــن بال ــي للمتبرعي ــوم العالم ــة الي ــين فعالي ــدمتدش ــن بال ــي للمتبرعي ــوم العالم ــة الي ــين فعالي تدش

الثورة/ حسن حمود
نظم ممثلو عرشات من منظمات 
ــة تضامنية مع  املجتمع املحيل وقف
"املنتدى اإلنساني- اليمن" تنديدا 
ــارشا من  ــا مب ــه استهداف باستهداف
ــف العدوان  ــريان قوات تحال قبل ط
ــق 5 يونيو  ــاء يوم الثالثاء املواف مس
ــزال  من ــت  استهدف ــي  والت 2018م 
ــدى يف حي سكني  ــوار مقر املنت بج
ــة  العاصم ــة  بأمان ــدة  ح ــة  بمنطق

صنعاء.
ــم  ــان له ــاركون يف بي ــا املش ودع

ــة التضامنية، األمم  صادر عن الوقف
املتحدة من خالل املبعوث الدويل إىل 
ــؤون اإلنسانية  ــق الش اليمن ومنس
ــدي  ــق ج ــح تحقي ــن إىل فت يف اليم
ــاذ  ــة واتخ ــول الحادث ــتقل ح ومس
ــة  سالم ــن  تضم ــي  الت ــراءات  اإلج
ــانية العاملة  ــن املنظمات اإلنس وأم
ــوات تحالف  ــوا ق ــن.. وحمل يف اليم
ــؤولية سالمة العاملني  العدوان مس

يف املجتمع املدني ومقراتهم.
ــة  أهمي ــىل  ع ــاركون  املش ــد  وأك
ــوات التحالف بعدم  ــط عىل ق الضغ
ــع  ــني يف املجتم ــرض إىل العامل التع

ــني الحماية  ــم وتأم ــي ومقراته املدن
ــداف  استه أن  إىل  ــريين  مش ــم..  له
ــي يف اليمن  ــات املجتمع املدن منظم
ــني يف هذا  ــعار العامل ــدف إىل إش يه
املجال بعدم األمان ودفعهم للتخيل 
ــاني.. مجددين  ــم اإلنس عن واجبه
عهدهم بااللتزام بواجباتهم لخدمة 
ــعب اليمني والعمل عىل تعزيز  الش
ــان.. معتربين  وحماية حقوق اإلنس
ــطني  ــداءات التي تطال الناش االعت
ــع  ــني يف املجتم ــني والعامل الحقوقي
ــة  ــدة ومخالف ــرة جدي ــي ظاه املدن
لجميع املعاهدات واملواثيق الدولية.

وقفة تضامنية لمنظمات المجتمع المدني ضد وقفة تضامنية لمنظمات المجتمع المدني ضد 
استهداف طيران العدوان المنتدى اإلنسانياستهداف طيران العدوان المنتدى اإلنساني

الحديدة / سبأ
ــيق مع مكتبي  ــاد بمحافظة الحديدة بالتنس اختتم مكتب األوقاف واإلرش
األوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، الحملة اإلرشادية التوعوية تحت 

شعار " عىل خطى الرئيس الشهيد صالح الصماد ماضون".
ــدين  ــارك فيها عدد من العلماء والخطباء واملرش ــت الحملة التي ش وهدف
والوعاظ من أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة وصنعاء، توعية أبناء تهامة 
ــاعيه من إلحتالل ميناء ومحافظة  ومدينة الحديدة بمخططات العدوان ومس

الحديدة.
ــار مدراء مكاتب األوقاف بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب، ومحافظة  وأش

ــدل، إىل أن الحملة  ــن األه ــد حس ــدة محم ــادر والحدي ــن عبدالق ــاء أيم صنع
ــاءات وندوات  ــملت عقد لق ــادية التعبوية ش ــي نفذت ضمن القافلة اإلرش الت

ومحارضات موسعة يف عدد من مديريات الحديدة الساحلية.
ــات ألبناء  ــل الصمود والثب ــز عوام ــت إىل تعزي ــة هدف ــوا أن الحمل وأوضح
ــاعي  مديريات محافظة الحديدة يف مواجهة العدوان والتوعية بخطورة ومس
ــري  ــذ بح ــم منف ــىل أه ــيطرة ع ــة إىل الس ــه الرامي ــدوان ومخططات ــوى الع ق

واقتصادي لليمن.
ــل محافظة الحديدة عىل اإلستمرار يف مواجهة العدوان  وحثوا أبناء وقبائ
ــب أبطال الجيش واللجان  ــات بالرجال والعتاد والوقوف إىل جان ورفد الجبه

حتى دحر الغزاة وتطهري الوطن من دنسهم.
 فيما أشار نائب مدير مكتب أوقاف الحديدة مدير التوجيه واإلرشاد رئيس 
ــيات  ــه تمت إقامة العديد من األمس ــان الفقيه إىل أن ــادية سليم القافلة اإلرش

الرمضانية ونزول إىل املجالس والحلقات واملساجد .
ــة يف خطب  ــن املواضيع املهم ــد م ــت العدي ــل تناول ــة القواف ــني أن حمل وب
الجمعة والندوات واملحارضات بهدف رفع مستوى الوعي يف أوساط املجتمع.

وأشاد بمشاركة مكتبي أوقاف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء يف العملية 
ــغ يف املجتمع خصوصا خالل  ــان لها األثر البال ــادية والتي ك التعبوية واإلرش

الشهر املبارك.

ــن خدمات  ــة للدفاع ع ــة الوطني ــنت اللجن دش
ــال  ــة لعم ــية رمضاني ــطتها بأمس ــاالت أنش االتص
ــبي وقيادات مؤسسات ورشكات االتصاالت  ومنتس
ــتقبلية للدفاع عن  ــة املس ــة املرحل ــد ملناقش والربي

خدمات االتصاالت.
ــة  ــاالت وتقني ــر االتص ــار وزي ــية أش ويف األمس
ــه النمري إىل  ــد الل ــفر عب ــدس مس ــات املهن املعلوم
ــي  موظف ــاركة  ومش ــاءات  اللق ــذه  ه ــل  مث ــة  أهمي
ــرؤى  ــياسات وال ــع الس ــاالت يف وض ــاع االتص قط
االسرتاتيجية والخطوط العريضة للنهوض بقطاع 

االتصاالت .
ــة  ــني وتنمي ــام باملوظف ــت إىل رضورة االهتم ولف
ــر  ــذا تطوي وك ــة،  التدريبي ــج  الربام ــرب  ــم ع قدراته
ــاالت  لالتص ــام  الع ــد  املعه ــزات  وتجهي ــات  إمكان
ــاالت الدولية تيليمن  ــات يمن موبايل واالتص ورشك
واملؤسسة العامة لالتصاالت والهيئة العامة للربيد 

وتجويد وتحسني خدماتها.
ــاالت يف بالدنا يتعرض  ــاع االتص ــح أن قط وأوض
ملؤامرة خارجية بعمل بوابة دولية لإلنرتنت يف عدن 
ــل الداتا سنرت  ــبكات االتصاالت وتحوي وتعطيل ش

إىل اإلمارات بغرض نهب ثروة من ثروات اليمن .
ــا الوزير النمري موظفي قطاع االتصاالت يف  ودع
ــة للدفاع عن خدمات  جميع محافظات الجمهوري
ــاع  ــذا القط ــىل ه ــاظ ع ــد والحف ــاالت والربي االتص
ــرث من 16  ــتفيد منه أك ــوي الذي تس ــي الحي الوطن
ــري من  ــة للكث ــه املصاحب ــدم خدمات ــف أرسة ويق أل
ــاالت  ــات االتص ــة ورشك ــاز الدول ــات يف جه القطاع

واملواطنني.
ــل قطاعات  ــوى العدوان تعطي ــني أن هدف ق وب

ــالد كالصحة والبنوك والرصافة  خدمية كبرية يف الب
واإلعالم من خالل إيقاف قطاع االتصاالت الوطني 
ــاني من  عن العمل .. مؤكداً أن االتصاالت حق إنس

أساسيات الحياة وفقاً للمواثيق الدولية.
ــدوان يعمل  ــاالت إىل أن الع ــر االتص ــار وزي وأش
ــاالت ومؤخراً تم  ــاع االتص ــوات لتدمري قط منذ سن
ــاريع تشطريية  التعاقد مع رشكة صينية لعمل مش
ــرضب االقتصاد الوطني وتحويل إيراداته إىل دولة  ل
ــف أعمال  ــؤدي إىل توق ــذي سي ــر ال ــارات، األم اإلم

ومرتبات موظفي قطاع االتصاالت .
ــت  ــاالت تواصل ــادة وزارة االتص ــت إىل أن قي ولف
ــاد األوروبي  ــدويل لالتصاالت واالتح مع االتحاد ال
ــم املتحدة لرشح خطورة  ــوث األمني العام لألم ومبع
ــاالت يف  ــة االتص ــىل منظوم ــل وتأثريه ع ــذا العم ه
ــتهدف  اليمن، من أجل إيقاف هذه املؤامرة التي تس

الشعب اليمني وتحاول عزله عن العالم.
ــون عن النقابة  ــية التي حرضها ممثل ويف األمس
ــع محافظات  ــد من جمي ــة لالتصاالت والربي العام
ــس التنفيذي لرشكة  ــرض الرئي ــة، استع الجمهوري
االتصاالت الدولية (تيليمن) الدكتور عيل نصاري، 
ــط التآمري عىل منظومة االتصاالت  خطورة املخط
ــن الدولية لإلنرتنت إىل عدن من  وتحويل بوابة اليم

قبل دول العدوان .
ــاع االتصاالت يف  ــرة عىل قط ــار إىل أن املؤام وأش
ــاريع يف  ــات ثالثة مش ــع اتفاقي ــدأت بتوقي اليمن ب
ــة لإلنرتنت وعمل  ــل البوابة اليمني ــاض لتحوي الري
ــن يف صنعاء  ــني لبوابة اليم ــني بديل ــني دولي سنرتال
ــات الجنوبية خارج  ــة انرتنت للمحافظ وعمل بواب
ــاالت ومناطق عزلها  ــة العامة لالتص نطاق املؤسس
ــرشوع  ــل م ــذا عم ــمالية، وك ــات الش ــن املحافظ ع

ــتقلة للمحافظات الجنوبية عن  ــبكة تراسل مس ش
ــة العامة لالتصاالت باستخدام الداتا فيرب  املؤسس
ــون، إىل املنفذ الحدودي يف  ــدن، زنجبار، سيئ من ع

الوديعة.
ــاري إىل أن املخاطر تتمثل يف  ولفت الدكتور نص
ــن (967) وازدواجية  ــاح اليم ــخ مفت ازدواجية ونس
ــن بوابتان،  ــث ستظهر لتيليم ــة حي ــة اليمني البواب
وفقدان جزء كبري من شبكة االتصاالت ونقل الربط 
ــة تعطيل  ــدن واحتمالي ــاء إىل ع ــن صنع ــي م البين

الكابل البحري فالكون.
ــس إدارة  ــل رئيس مجل ــن قب ــات م ــت كلم وألقي
ــام الحميل  ــال يمن موبايل عص ــة الهاتف النق رشك
ــد والتوفري الربيدي  ــام الهيئة العامة للربي ومدير ع
ــس اللجنة  ــم ونائب رئي ــدس محمد عيل مرغ املهن
الوطنية للدفاع عن خدمات االتصاالت عمار وهان 
ــاالت والربيد عدنان  ــة لالتص ــل النقابة العام وممث
ــا أهمية العمل الجماعي  الجنيد، أكدت يف مجمله
ــد ومواجهة  ــات االتصاالت والربي ــاع عن خدم للدف
ــكل مستمر تدمري كل  مؤامرات العدوان الهادفة بش

مقومات الحياة يف اليمن.
ــارت الكلمات إىل رضورة التوعية املجتمعية  وأش
ــي ومنع  ــاالت الوطن ــاع االتص ــىل قط ــاظ ع بالحف
ــة يف املحافظات  ــبكات واأللياف الضوئي تدمري الش
ــذا الحفاظ عىل  ــدوان وك ــة مخططات الع ومواجه

مقدرات الوطن .
ــب الرسمي لن يقف مكتويف  ــا أكدت أن الجان كم
ــات  ــدي وسيعمل عىل حماية مقدرات ومؤسس األي
ــدف النيل  ــرات ومخططات ته ــة من أي مؤام الدول

منها وتدمريها.

أمسية رمضانية لقيادات وعمال ومنتسبي مؤسسات وشركات االتصاالت والبريدأمسية رمضانية لقيادات وعمال ومنتسبي مؤسسات وشركات االتصاالت والبريد

ـــدوان ومــســاعــيــه الحــتــالل الــحــديــدة ـــع ـــدوان ومــســاعــيــه الحــتــالل الــحــديــدةالــتــوعــيــة بــمــخــطــطــات ال ـــع الــتــوعــيــة بــمــخــطــطــات ال


