
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

حجة - سبأ
ــده الصويف  ــظ حجة هالل عب ــح محاف افتت
أمس محيط قلعة القاهرة التاريخية كمتنفس 
ــة  ــذ املرحل ــن تنفي ــاء م ــد االنته ــياحي بع س
ــة محيط القلعة  ــرشوع رصف وحماي الثانية مل
ــايف بفرع  ــرتاث الثق ــدة ال ــذ وح ــل وتنفي بتموي
ــة  باملحافظ ــة  للتنمي ــي  ــدوق االجتماع الصن

بتكلفة إجمالية 35 مليون ريال.
ــة  ــظ إىل أن قلع ــار املحاف ــاح أش ويف االفتت
ــد ذات نمط معماري وهنديس  القاهرة التي تع
ــام املرتددين  ــا أم ــا مفتوح ــا فني ــد ومتحف فري
ــرتة املاضية ..  ــالل الف ــت مغيبة خ ــا، كان عليه
ــال الرتميم  ــاء من مرشوع أعم ــدا أن االنته مؤك
ــا  ــرة التاريخية متنفس ــن قلعة القاه يجعل م

سياحيا ألبناء املحافظة وغريها.
ــرع  ــهامات ف ــويف إس ــظ الص ــن املحاف وثم
ــة ممثال بوحدة  ــدوق االجتماعي للتنمي الصن
ــار وحرصهما  ــذا مكتب اآلث ــايف وك ــرتاث الثق ال
ــاريع وكذا جهود صندوق  عىل تنفيذ هذه املش

النظافة والتحسني باملحافظة والذي أسهم يف 
إضافة لوحة جمالية ملحيط القلعة بالتشجري 

والنظافة.
ــار  اآلث ــب  ــر مكت ــح مدي أوض ــه  ــن جانب م
ــة من  ــة الثاني ــذ املرحل ــالن أن تنفي ــود غي حم
ــة القاهرة  ــة محيط قلع ــرشوع رصف وحماي م
ــهم إىل جانب  ــتة أشهر، يس ــتمر س والذي اس

ــرة يف حماية منازل  ــة القاه ــل محيط قلع تأهي
ــن مياه األمطار  ــني املجاورين للقلعة م املواطن
ــارات الصخرية وبناء  ــراف الرتبة واالنهي وانج
ــاء جدران  طرق وممرات آمنة للمواطنني وإنش

ساندة.
ــود  ــة يع ــرة التاريخي ــة القاه ــر أن قلع يذك
ـــ11 امليالدي وتحديداً يف  تاريخها إىل القرن ال

فرتة حكم الدولة الصليحية، وتمتاز بتكويناتها 
ــث تقع عىل  ــا الحصني، حي ــة وموقعه الدفاعي
ــكل  ــة تطل عىل مدينة حجة ويش ربوة مرتفع
ــاً يطوقها  ــري حزام ــيل والظف ــا الجاه حصناه
ــور طويل  ــد حولها س ــب ويمت ــن كل الجوان م
ــراج وفتحات  ــن األب ــه عدداً م ــم يف جنبات يض
ــتخدم  ــه وقد كانت تس ــرية تتخلل جدران صغ
ــا توجد يف القلعة عدد من  للرماية واملراقبة كم
ــتخدم للمياه وجزء  الصهاريج التي كانت تس

منها لخزن الحبوب لفرتات طويلة من الزمن.
ــىل مدينة حجة من  ــة القاهرة ع وتطل قلع
الناحية الرشقية وهي حارسها وحاميها املنيع 
ــة القاهرة إىل جانب  ــكلت قلع عرب التاريخ، وش
ــيل والظفري تحصينات  حصون نعمان والجاه
دفاعية متكاملة لحماية مدينة حجة واملناطق 
ــرق تجارة النب  ــة بها وحماية وتأمني ط املحيط
ــنُبُّ ينتج  ــث كان ال ــت حي ــه حل ــود وأزقت يف عق
ــغادرة ونجرة  ــي العوام والعة والش بمناطق بن

وبني قيس ومسور وكحالن .

صنعاء / سبأ
ــة  ــدة بأمان ــة الوح ــم ومديري ــد والتنظي ــة الحش ــت لجن نظم
العاصمة أمس أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء وقفة احتجاجية 
ــدوان  ــف الع ــها تحال ــي يمارس ــة الت ــرب االقتصادي ــدا بالح تندي

وتداعياتها عىل ارتفاع سعر العمالت األجنبية.
ــات التي تقوم بها دول  ــاركون يف الوقفة املمارس ــتنكر املش واس
ــن حصار بري وبحري  ــعب اليمني وما تفرضه م العدوان ضد الش
ــعر الرصف  ــاني وتدهور س ــع اإلنس ــم الوض ــوي، أدى إىل تفاق وج

مقابل العمالت األجنبية وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
ــوارب  ــورى صادق أبو ش ــو مجلس الش ــة حمل عض ويف الوقف
ــور قيمة العملة الوطنية  ــؤولية الكاملة إزاء تده األمم املتحدة املس
ــذي ضاعف من معاناة اليمنيني  ــعار املواد الغذائية، وال وارتفاع أس

وأوضاعهم املعيشية.
ــال" إن األمم املتحدة منحت مرتزقة العدوان الضوء األخرض  وق
ــي إىل عدن وطباعة املليارات دون غطاء  لنقل البنك املركزي اليمن
وهي من بيدها وقف تدهور العملة الوطنية ".. داعيا أبناء الشعب 
ــم  ــب األم ــام مكت ــة أم ــات االحتجاجي ــتمرار الوقف ــي إىل اس اليمن
املتحدة يوميا حتى تتدخل األمم املتحدة ملنع طباعة األموال دون 

غطاء ورصف مرتبات املوظفني.

ــة العاصمة املهندس  ــام الرقابة الفنية بأمان ــار مدير ع فيما أش
حسن الديلمي ومدير مديرية الوحدة صالح امليرسي، إىل استمرار 
صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات 

وإفشال مخططاته الهادفة لتجويع وتركيع الشعب اليمني.
ــدا ملواجهة الحرب االقتصادية  ــدا رضورة الوقوف صفا واح وأك

التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته ضد الشعب اليمني .

ــتخدام قوى  ــة االحتجاجية أن اس ــان صادر عن الوقف وأكد بي
ــلها  ــعب اليمني بعد فش ــة االقتصادية لرتكيع الش ــدوان للورق الع

عسكريا جريمة حرب ضد اإلنسانية يف اليمن.
ــالح ملعاقبة  ــدواء والغذاء س ــتخدام ال ــار البيان إىل أن اس وأش
ــراف واملواثيق والقانون الدويل  ــعب اليمني انتهاك صارخ لألع الش

اإلنساني.

ــد مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة  عق
ــة باملكتب  ــادات الرتبوي ــعاً للقي ــس لقاء موس أم
ــات األمانة العرش،  ــة بمديري ــق التعليمي واملناط
ــدرايس  ال ــام  الع ــدء  لب ــتعدادات  ــة االس ملناقش
ــعار " التعليم  ــد 2018م ـ 2019م تحت ش الجدي

مسؤولية الجميع".
ويف اللقاء املوسع الذي يأتي يف إطار الحملة 
ــر مكتب  ــار مدي ــة، أش ــة للعودة للمدرس الوطني
ــق، إىل أن  ــاد الرفي ــة زي ــة العاصم ــة بأمان الرتبي
ــتمرار  ــدرايس الجديد يف ظل اس ــني العام ال تدش
ــود الجبهة  ــور صم ــورة من ص ــدوان يعد ص الع

التعليمية والرتبوية.
ــات للمدارس  ــودة الطالب والطالب وأكد أن ع
ــم..  ــي يف وجه العدوان الغاش ــو انتصار حقيق ه
ــال  إلفش ــود  الجه ــر  تضاف رضورة  إىل  ــا  داعي

مخططات العدوان لتعطيل العملية التعليمية.
ــادات مكتب الرتبية  ــاد الرفيق بجهود قي وأش
ــدراء  ــة وم التعليمي ــق  اإلدارات واملناط ــدراء  وم
مدارس وحرصهم عىل االستمرار يف أداء الرسالة 
ــي يمر بها  ــم الظروف الصعبة الت ــة رغ التعليمي

الوطن.
ــام الرابع يف  ــىل الع ــون ع ــن مقبل ــال" نح وق

ــذل املزيد من  ــا يتطلب ب ــات كبرية م ــل تحدي ظ
ــاط  ــياً حافالً بالنش ــون عاماً دراس ــود ليك الجه
ــيقوم بالتدريس يف  ــة".. الفتا إىل أنه س والفاعلي

إحدى املدراس.
ــل  ــة عم ــم ورش ــيتم تنظي ــه س ــت إىل أن ولف
ــادات  ــن قي ــاذج م ــم نم ــة تض ــادات الرتبوي للقي
ــع  ووض ــة  التعليمي ــة  بالعملي ــع  للدف ــدارس  امل
ــات التي تواجهها  ــول واملعالجات للصعوب الحل
ــادة وزارة الرتبية وقيادة أمانة  .. مؤكدا حرص قي

العاصمة لتوفري متطلبات العملية التعليمية.
ــب الرتبية  ــر مكت ــتعرض نائب مدي ــا اس فيم

ــة العودة  ــر برنامج حمل ــة عبدالله الوزي باألمان
للمدرسة للعام الدرايس 2018مـ  2019م وأهدافه 

واملستهدفني من الربنامج ومراحل التنفيذ .
ــج  برنام ــات  فعالي ــم  أه إىل  ــر  الوزي ــار  وأش
ــىل حمالت  ــتمل ع ــة والذي يش العودة للمدرس
ــه  وتوزيع ــدريس  امل ــاب  الكت ــادة  وإع ــة  إعالمي
للطالب باإلضافة إىل فعاليات املناطق التعليمية 
ــدارس  ــز امل ــداد وتجهي ــية وإع واإلدارات املدرس
ــطة  ــد ,إىل جانب األنش ــام الجدي ــتقبال الع الس
ــب للمعلمني  ــج التأهيل والتدري ــية وبرام املدرس

عىل مدار العام.

ــي بحجة ــاح ــي ــس ــة ال ــي ــخ ــاري ــت ـــاهـــرة ال ـــق ــعــة ال ــل ــي بحجةافـــتـــتـــاح مــحــيــط ق ــاح ــي ــس ــة ال ــي ــخ ــاري ــت ـــاهـــرة ال ـــق ــعــة ال ــل افـــتـــتـــاح مــحــيــط ق

وقفة احتجاجية أمام مكتب ا7مم المتحدة بصنعاء تندد بالحرب االقتصادية على اليمنوقفة احتجاجية أمام مكتب ا7مم المتحدة بصنعاء تندد بالحرب االقتصادية على اليمن

ـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد ـــدادات بــــدء ال ـــع ـــت ــاقــش اس ــن ــعــاصــمــة ي ــة ال ــي ــرب ـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــدت ـــدادات بــــدء ال ـــع ـــت ــاقــش اس ــن ــعــاصــمــة ي ــة ال ــي ــرب ت

ــم  ــد والتنظي ــة الحش ــم لجن تنظ
ــام مكتب  ــة احتجاجية أم ــوم وقف الي
ــوم  للي ــاء  بصنع ــدة  املتح ــم  األم
ــداً بالحرب  ــىل التوايل تندي الثالث ع
دول  ــا  تنفذه ــي  الت ــة  االقتصادي
ــن تداعيات  ــببته م ــا س ــدوان وم الع

ــادي  االقتص ــع  الوض ــىل  ع ــة  كارثي
ــالت  العم ــعر  س ــاع  وارتف ــن  اليم يف 

األجنبية.
ودعت اللجنة يف بيان تلقت وكالة 
ــخة منه  ــبأ) نس األنباء اليمنية (س
منظمات املجتمع املدني واالتحادات 

ــني  الحقوقي ــطني  والناش ــات  والنقاب
ــه  وكاف ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
ــاركة الفاعلة  رشائح املجتمع إىل املش
ــعار  ــت ش ــام تح ــي تق ــة الت يف الوقف
ــة  ــي جريم ــعب اليمن ــع الش "تجوي

حرب".

لجنة الحشد تدعو الى وقفة أمام مكتب ا7مم المتحدة بصنعاء لليوم الثالث لجنة الحشد تدعو الى وقفة أمام مكتب ا7مم المتحدة بصنعاء لليوم الثالث 

شعرشعر

 محمد عيل األســـدي
البـوارج والـزوارق البـوارج والـزوارق 

أمتلــح فالبحـر  الّلـــه  عـدو  يا  أكـبر  الّلـــه   
 عـلى يـدينـا بارجـاتك و الـزوارق طــايحــه

ـُفــح البحــريـه  فالبحـــر  االحمـــر من  تعــداهــا  ق
 فـرعــون  غــرق  فالعــذب مـا أنتـو فالميــاه المــالحــه

يكتســح يحـاول  الغـربي  فالسـاحـل  والـذي    
صــابحــه بالقـذايف  اليمـاني  الليث   جـالـه   

 أربـع سنـين ننصـح نحـذر والـوقـح جـالــس وقـح
مـربحــه ورانـا  من  يحصــل  با   أنـه   يحسب   

 با أحــاول أنصـح  صــاحبي ذي ال نصحتــه  ينتصـح
اسـامحــه با  والغلـط  مشكـله   مـش  نختلف   

نصطلــح فالنهـايـه  عنـرجـع   تـزاعلنـا  مهما 
فالعـداوه مصلحــه يا صـديقي  مـابش معـانا   

المنبطـح العميـل  ذاك  فالمـرتـزق  المشكـلة   
 ذي مــا بيـرضى  ينتصــح  نقــرا عليــه الفـاتحــه

 الحـق ذي قـد كـان غـامـض  بـين أشـوفـه  قـد وضـح
واضحــه عيني  قـدام  القمـر  أشوف  مـا  مثـل   

 بعـد تـدمــير البـالد من ذي خسـر ومن ذي ربـح
 وأيـش نستفيــد ال قــد أُسـرنــا فالشــوارع  نـازحــه

نجــــح فينـا  بالتفرقــه  والعــدو  ضحيـه  إحنا   
 مـا بيننا البين ينتقـل من مـذبحه ال مـذبحــه

 عـدونـا أمـريكــا  ومن  بالحلـف اZمـريكي  فــرح
النـابحــه الكـالب  و  زايـد  أوالد   و  سعــود  آل    

 اتحـالفـوا ضـد اليمـن بالغـرب كم من مفتضـح
 هم نفسهم ذي كنت أراهم باللحــا والمسبحــه 

مـرتــزح اليهودي  و  معـاهم  أمريكا  واليـوم   
الجــارحــه الطيور  بعد  الثمين  الصيد  يترقب   

ـُـرح  ظنـوا اZسـد با ينحني لقـدامهـم ال قـد  ج
 بـس االســد يبقى أســد  من  مــا تقـدم ليحــه

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس
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عبد العزيز البغدادي
يوميات الثورة

ــى عقول ونفوس  ــدة المهيمنة عل ــَمّ عجباً لهذه الح ــاً ث عجب
ــدي االحتفاء بيوم الغدير أو (يوم والية اإلمام علي كرم الله  منتق

وجهه ) في غدير َخّم ،
ــون العبودية في  ين يمارس العجيب في األمر أن هؤالء المحتُدّ
ــتخدمونهم في العدوان على  أقبح صورها أمام الرعاع الذين يس
ــبة بالعنصريين  ــون المناس ــون من يحي ــم في حين يصف وطنه
ــاء بما أثير  ــال وادعاء االصطف ــون إَنّ االحتف ــالليين ويقول والس
ــر  ــف جوه ــث يخال ــوال وأحادي ــيرات وأق ــن آراء وتفس ــا م حوله
ــالم في حرصه على العدل والمساواة والتكليف العام باألمر  اإلس
بالمعروف والنهي عن المنكر ويعمق حالة االنقسام بين مكونات 
ــن أحوج مانكون  ــلمة ونح المجتمع اليمني والمجتمعات المس
ــى للتوحد من مثل  ــل يوجد أدع ــباب الخالف وه ــى نبذ كل أس إل
هكذا عدوان ، يحتدون ضد االحتفاء بيوم الوالية وهم متحالفون 
ــواق  ــاجد والمدارس واألس ــع التكفيريين الذين يفجرون المس م
ــن يخالفهم  ــاء م ــبي نس ــات ويفتون  بقتل أطفال وس بالمفخخ
ــوس وأنهم أخطر من  ــة أنهم رافضة ومج ــرأي والمذهب بحج ال
الكفار ، ويؤيدون العدوان السعودي األمريكي الصهيوني - ومن 
ــال والمدنيين  ــتباح قتل األطف ــداً - الذي اس ــاندهم مدداً وتأيي س
ــمى بالشرعية  والجميع يعرف فساد وإفساد  بحجة  دعم ما يس
ــيادة  ــؤالء المحتدون فرطوا في س ــا ، ه ــدول ومن يدعمه ــذه ال ه
ــكا وبريطانيا  ــد أمري ــي ي ــا ف ــل ليضعوه ــن  بالكام ــم اليم وطنه
ــتعينوا بهم على إخوة الدين شركاء  والصهيونية وأذنابهم  ويس
ــة ذَنَُب الذنب كما  ــم بأفعالهم الواضحة والفاضح ــن أي أنه الوط
ــّيد األذناب.   ــه : (نعم ياس ــي رحمه الل ــاعر البردون ــم الش وصفه
ــي بابك )،  ــون ف ــؤولون في صنعاء وفراش َّــا خير أذنابْك  ومس إن
ــبيل  ــم  وفي س ــيادتهم وكرامته ــل س ــط بكام ــتعدون للتفري مس
ــك بها استباحوا المحرَّمات  متوهمين  الوصول للسلطة والتمس
بأن السعودية وأمريكا  حريصة على جعلهم قناديل و لهذا فهم 
ــركاء الوطن  ــا الخالف بينهم وبين ش ــتعدين لحل قضاي غير مس
ــيحولهم إلى زنابيل يمس  بطريق الحوار فهذا تنازل مرفوض س

الحقوق والكرامة  !!!، 
وقد رأينا كيف أَنّ من وصفوهم بالمجوس بعد تغلبهم عسكرياً 
ــد من يجهلون  ــاء عليهم  على ي ــوة التي خرجت للقض ــى الق عل
ــن التكفيريين  ــاليب  وآداب الخالف وأخالق القتال م ــول وأس أص
ــة  بجدارة ورغم  ــبوا المعرك ــبتمبر 2014  رأينا كيف كس ــي 21س ف
ــراكة ثم  ــلم والش ــك عادوا إلى الحوار  ليوقعوا على وثيقة الس ذل
ــدوي التابع  ــيده الب ــزوم بالعهد ويفر إلى س ــرف المه ــث الط ينك
ــاً متحكماً  ــوة ال F-16 حاكم ــى صه ــه يعيده عل ــة لعل للصهيوني
ــرعي المدعوم من المملكة (حمامة السالم  بزعم أنه الحاكم الش

) وحامي حمى الجمهورية والثورة والديمقراطية !!!!!!!؛
ــداً !! إلى  ــؤالء الجمهوريين ج ــع ه ــف الذي يدف ــي الزائ الوع
ــي  ــي الت ــحن الطائف ــاء والش ــة والبغض ــة الكراهي ــتخدام لغ اس
يستخدمها الجهلة وبعض منهم  مع األسف  في عداد المثقفين 
بل  ومن رموزهم  وأظن بعضهم على علم بآثار هذه اللغة المدمرة 
ــلحة الدمار  ــض اآلخر يتجاهلها ، وأعتقد أنها أفتك من أس والبع
ــي الَْيوَْم  عملة  ــر وإنما  بالبصيرة وه ــامل ألنها التُرى بالبص الش
ــباب  نادرة ، ألّن الوعي الوطني اليزال محدوداً وغير محصَّن ألس
عديدة ال يتسع المجال لتفصيلها ولكنها تقوم إجماالً كما أعتقد 
ــتنير يعطي العقل حقه  على التحصّن بوعي ديني ووطني مس
الذي وهبه الله والمتمثل في أسمائه التي منها (العدل، الكريم، 

الواسع، الفتاح ،العليم ، الحكيم ،الغفور ، الرحيم ،
كما أن مستوى تدمير لغة الشحن الطائفي  أوسع نطاقاً وأعمق 
ــيس أي  ــول والبصائر، واألحاس ــا على تدمير العق ــراً العتماده أث
ــض التصرفات  ــن تتأمل بع ــه ! ، إنك حي ــان من داخل ــر اإلنس تدمي

تدرك حجم التدمير الذي يعيشونه أو يعيشهم !،
ــذا العدو  ــر كل طاقة لمواجهة ه ــى الجميع توفي ــب عل وواج
ــاف العقول ،  ــن معتمداً على ضع ــتهدف لكل الوط ــرس المس الش
ــدس تصرفات الغالة وذوي الغرائز الجامحة  إنه العدو الذي يهن
ــاد التاريخية  ــرية ويبِقي بذرة األحق ــى وحوش بش ليحيلهم إل
ــالف ويخصُِّبها  ــع منها بؤرة الخ ــتفحلة ليصن والخالفات المس
ــات  ــذور الخالف ــتثمار ب ــُنّ اس ــه ف ــتمراً ، إن ــاً مس ــذي صراع لتغ

واألحقاد! ،
ــق كثيرة من  ــي مناط ــر التأريخ ف ــت عب ــات وقع ــاك صراع هن
ــتعمارية لم تتمكن  ــكا وبريطانيا والقوى االس ــم ولكن  أمري العال
ــن العربي  ــا فعلت في الوط ــعوبها ألعوبة بيدها كم ــن جعل ش م

واإلسالمي لماذا؟!
ــكا وغيرها  ــت قدرة أمري ــت وانتهت وكان ــك الصراعات وقع تل
ــؤونها أضعف مما حصل في الدول العربية  على التدخل في ش
ــرة عاجزة  أم  ــود ذلك إلى ذاٍت ضعيفة خائ ــالمية ، فهل يع واإلس

إلى وعٍي زائٍف ومريض ؟! ؛
ــاح وبحاجة أيضاً  ــها بإلح ــئلة تطرح نفس هذه بعض من أس
إلجابة ملحة وجادة مادامت الصراعات مستمرة؛  وبالتأمل  في 
ــل  بسبب التبعية  أحوال بعض الدول التي وصلت إلى حال الفش
والفساد ومنها اليمن نجد المجتمع اليمني قد أثبت  أنه مجتمع 
ــاد على مدى أكثر من  ــلطة الفس غير عاجز رغم ماصنعت به س
ــل الدولة   ــل تمكنه بجهود مجتمعية وبعد فش ــة عقود بدلي أربع
ــت فيه كل قوى  ــبوق في التاريخ تحالف ــن صد عدوان غير مس م
ــلطة األقوى   ــت بذلك أن الس ــارج  والداخل ليثب ــاب في الخ اإلره
ــعب ألنه مالكها ومصدرها  ــلطة الش ــرعية الحقيقية هي س والش
ــى تحويل هذا اإليمان  ــن إيمانه بالله ومن قدرته عل ــتمدها م يس
ــطوري على مدى  إلى فعل خالق على األرض ،  هذا الصمود األس
ــن الذين تحدثنا  ي ــود المحتِدّ ــوام حدث رغم وج ــة أربعة أع قراب
ــع  عنهم والعديد من محترفي االرتزاق وبائعي الوطن الذين اتس
ــا أن تكون طعنة  ــد لها وبه ــوهاء أري ــم في ظل وحدة  ش وجوده
مميتة لكل ُحلٍم بالوحدة   فكيف كان سيكون  الصمود والمواجهة 
ــرفاء في هذا  ــْة ألحالم الش ــدة حقيقية متَرِْجَم ــوكان هناك وح ل

البلد ؟!؛
ــي نفوس البعض ثغرة  ــدت روح االرتزاق المتغلغلة ف لقد أوج
ها، وأهم وسيلة لذلك هي البحث  ــِدّ في كياننا الوطني ال بد من س
ــي القائم على  ــروعنا الوطن ــاء مش ــتركة لبن ــم المش عن القواس
ــة من عوامل الفرقة  ــٍس متينة بعيدة عن المحاصصة  وخالي أس
ــرذم التي حولت  ــالف والتش ــتثمار نقاط الخ ــاد ومنع اس واألحق
ــة  ــروعة والمتوحش الوطن في نظر أصحاب المصالح غير المش

إلى كعكة قابلة للقسمة بين زعماء العصابات !.

حين يصبح حين يصبح 
الجمهوريون أذنابًا الجمهوريون أذنابًا 

ــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي  ت
ــت  أب ــطينية،  فلس ــة  لطفل ــو  فيدي ــع  مقط
أن  ــيل  إرسائي ــكري  عس ــياج  لس ــماح  الس
ــن  ــا م ــتها، ويحرمه ــا ومدرس ــول بينه يح

تحصيلها العلمي.
ــق عىل إرصار هذه  ــطاء يف تعلي وقال نش
ــلق السياج يوميا  الطفلة، إنها تضطر لتس
لتتمكن من الوصول إىل مدرستها، والعودة 
ــة إىل بيتها يف مدينة الخليل  بنفس الطريق

جنوبي الضفة الغربية.
ــرية  كب ــل  فع ردود  ــو  الفيدي ــى  والق
ــد  ــع التواصل، تناش ــىل مواق ــات ع ومطالب
ــظ حقوق  ــل لحف ــة التدخ ــات الدولي الجه
إىل  ــول  الوص يف  ــطينيني  الفلس ــال  األطف

مدارسهم.

صور من مشاهد وزعها اKعالم الحربي الحراق آليات صور من مشاهد وزعها اKعالم الحربي الحراق آليات طفلة فلسطينية تتحدى سياجا إسرائيليا  لبلوغ مدرستهاطفلة فلسطينية تتحدى سياجا إسرائيليا  لبلوغ مدرستها
إماراتية في الدريهمي جبهة الساحل الغربي إماراتية في الدريهمي جبهة الساحل الغربي 

ــيخ ضيف  ــم القبيل الش ــس مجلس التالح ــرم رئي ك
ــام الجريح عيىس عيل عبدالله الوصابي" أبو  الله رس
ــديد تقديرا  ــهادة أويل القوة والبأس الش ــف " بش قاص
ــع محافظة  ــة ناط ــع بجبه ــام موق ــجاعته يف اقتح لش

البيضاء ومواجهة املرتزقة بالحجارة.
ــيخ رسام بشجاعة الوصابي  ويف التكريم أشاد الش
وزميله يف مواجهة عدد من مرتزقة العدوان وطردهم من 
ــك ملحمة بطولية  ــيطرة عليه .. معتربا ذل ــع والس املوق
ــة الغزاة  ــي يف مقارع ــأس املقاتل اليمن ــد قوة وب تجس

واملحتلني.
وأشار إىل أن هذا املوقف يشكل مصدر فخر واعتزاز 
ــان  ــش واللج ــطوري للجي ــود األس ــن الصم ــزز م ويع
ــعبية يف مختلف الجبهات ويؤكد عزيمتهم القوية  الش

عىل مواجهة العدوان ودحره.
ــؤول فرع التالحم بمحافظة ذمار  حرض التكريم مس
ــاهري  ــائخ قائد نمران ونرص الش عباس العمدي واملش
ــدر الحارضي وعدد  ــيل الحرضمي وصالح ب ومحمد ع

من الوجهاء والشخصيات االجتماعية.

التالحم القبلي يكرم الجريح عيسى الوصابي أبو قاصفالتالحم القبلي يكرم الجريح عيسى الوصابي أبو قاصف

صنعاء / سبأ
ــروت عمل  ــس توزيع ك ــاء أم ــة صنع ــة بمحافظ ــي للتنمي ــدوق االجتماع ــن الصن دش

بمديرية سنحان ضمن مرشوع النقد مقابل العمل.
ــايل بجهود الصندوق  ــاع الخدمات فارس الكه ــاد وكيل املحافظة لقط ــني أش ويف التدش

االجتماعي للتنمية يف تنفيذ العديد من املشاريع باملحافظة.
ــات األرس من  ــتفيد منه مئ ــذي تس ــذا املرشوع ال ــي ه ــدوق يف تبن ــادرة الصن ــن مب وثم

مديريات املحافظة .. مؤكدا االستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه سري العمل.
ــوزان  ــة س ــدوق االجتماعي للتنمية املهندس ــرشوع الفني بالصن ــد ضابطا امل ــا أك فيم
ــول واملجتمعي املهندس صدام الورد أن املشاريع التي سيتم تنفيذها عىل مدى ستة  األش

أشهر باملديرية تتمثل بحمالت نظافة وتزيني الحدائق والجزر ورصف عدد من الشوارع.
ــاريع 350 أرسة ، كما أكدا الحرص  ــتفيد من هذه املش وأوضحا أن عدد األرس التي ستس
ــاريع بما يكفل إنجاز األعمال وفقا للخطط  ــاركة أبناء املديرية يف تنفيذ هذه املش عىل مش

والربامج واملساهمة يف تخفيف معاناة العديد من األرس.

تدشين توزيع كروت عمل ضمن مشروع النقد مقابل العمل في سنحانتدشين توزيع كروت عمل ضمن مشروع النقد مقابل العمل في سنحان

مشهدمشهد


