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ــبة أعياد الثورة ( 21سبتمرب و26 سبتمرب و14 اكتوبر) تقيم  بمناس

ــع لكتاب  ــرش فعالية توقي ــة والطباعة والن ــورة للصحاف ــة الث مؤسس
ــدوان" للباحث واملؤلف بالل  ــن ربيع الثورة إىل خريف الع "اليمن م

ــورة للصحافة والطباعة  ــة الث محمد الحكيم والصادر عن مؤسس
والنرش.

ــبتمرب  ــار الثوري لثورة 21 س ــاول الكاتب مراحل املس ويتن
ــبقت الثورة وما  ــداث واملواقف التي س ــالل توثيق االح من خ

ــوال اىل التدخل الخارجي عن طريق  صاحبها وما تالها وص
ــعودية عىل  ــوده أمريكا والس ــم وظالم تق ــن عدوان غاش ش

ــة التوقيع التي  ــور فعالي ــن املتوقع حض ــعب اليمني.وم الش
ستقام صباح اليوم األربعاء بأمانة العاصمة صنعاء العديد من اإلعالميني 

واملثقفني والسياسيني والباحثني واملهتمني بالتاريخ اليمني.

صنعاء -سبأ
ــة نائب  ــيق اإللكرتوني يف اجتماعها أمس برئاس ــت اللجنة اإلرشافية لنظام التنس ناقش
ــيق والقبول  ــري التنس ــد الحوايل، س ــور خال ــي الدكت ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــر التعلي وزي
ــة للعام الدرايس  ــات املجتمع الحكومية والخاص ــد التقنية واملهنية وكلي ــي للمعاه اإللكرتون

2018م - 2019 م.
ــار الوزارة لشؤون كليات املجتمع الدكتور عيل  ــتعرض االجتماع الذي حرضه مستش واس
ــيق  ــتوى األداء بنظام التنس ــاعدون ومدراء العموم, مس ــاع ووكالء الوزارة والوكالء املس املط
اإللكرتوني منذ التدشني وما تم إنجازه بهذا الخصوص واملستجدات التي طرأت عىل عملية 

التنسيق.
ــف االجتماع قطاع املناهج بوزارة التعليم الفني بإدخال التعديالت املقرتحة الخاصة  وكل
ــم األدبي  ــة العامة القس ــي الثانوي ــات من خريج ــالب والطالب ــتثنائية للط ــاالت االس بالح
ــا للمعايري  ــن وثيقة القبول وفق ــية, ضم ــدد من التخصصات الدراس ــاري املتقدمني لع التج

املتبعة.
ــيق اإللكرتوني للعام الجديد  ــتوى أداء الخطة اإلعالمية للتنس وتطرق االجتماع إىل مس

وأهمية تفعيل دور اإلعالم يف هذا الجانب.
ــري  ــاوز القصور الذي رافق س ــي رضورة تج ــر التعليم الفن ــب وزي ــد نائ ــاع أك ويف االجتم
ــتوى اإلقبال لاللتحاق باملعاهد وكليات املجتمع  ــيق اإللكرتوني بما يسهم يف رفع مس التنس
وبما يتناسب مع رغبات الطالب والطالبات وفقا للمعايري والرشوط والالئحة الخاصة بذلك.
ــأنه  ــتجدات ملا من ش ــؤولية والتعاطي االيجابي مع املس ــدد عىل أهمية العمل بمس وش

استكمال عملية التنسيق والقبول اإللكرتوني بالصورة املطلوبة.

صنعاء/سبأ
ــوم  ــبة الي ــل بمناس ــس حف ــاء أم ــم بصنع أقي
العاملي للصيادلة الذي يصادف الـ25 من سبتمرب 
ــة بالتعاون  ــة الصيدالنية اليمني ــه الجمعي نظمت
ــعار ” الصيادلة هم  ــة تحت ش ــع جامعة الحكم م

خرباء دوائك“.
ــكان  ويف الحفل أكد وزير الصحة العامة والس
ــوم  ــال بالي ــة االحتف ــوكل أهمي ــه املت ــور ط الدكت
ــة يف غاية  ــل قضي ــذي يمث ــة ال ــي للصيادل العامل

ــرض لعدوان وحصار  ــة خاصة واليمن يتع األهمي
عىل مدى ما يقارب أربعة أعوام.

ــدواء  ال ــا  بقضاي ــام  االهتم رضورة  إىل  ــت  ولف
باليمن .. مؤكدا أن القدرة علی توفري الدواء األمن 
ــري األمن  ــب يعني توف ــعر املناس ــال وبالس والفع

الصحي.
ــود جامعة الحكمة  ــوه الدكتور املتوكل بجه ون
ــذه  ــم ه ــة يف تنظي ــة للصيادل ــة اليمني والجمعي
ــي  الوع ــبة  نس ــع  رف يف  ــهم  تس ــي  الت ــة  الفعالي

الصيدالني والدعوة لالهتمام بالصناعة الدوائية 
الوطنية.

ــادرون علی التصنيع  ــال ” صيادلة اليمن ق وق
ــی املعدالت ويعول  ــي والوصول به إىل أعل الدوائ

عليهم يف تغيري الواقع الدوائي“.
ويف الفعالية التي حرضها نخبة من األكاديميني 
ــايل  ــم الع ــي التعلي ــن وزارت ــيل ع ــة وممث والصيادل
ــار  ــكان، أش ــث العلمي والصحة العامة والس والبح
ــة العليا لألدوية الدكتور محمد املداني  رئيس الهيئ
ــة دور الصيادلة يف خدمة املجتمع خاصة  إلی أهمي

يف ظل استمرار العدوان والحصار.
ــع به الجامعات يف  ــار إىل الدور الذي تضطل وأش
ــال وتخريج صيادلة  ــورات يف هذا املج مواكبة التط

قادرين علی اإلنتاج والصناعة الدوائية .

ــتعداد الهيئة تذليل الصعوبات  وأكد املداني اس
وفتح أبوابها للصيادلة للتطبيق العميل ..داعيا إلی 
ــاد منظومة صيدالنية متكاملة وصناعة  رضورة إيج
ــن القيام  ــاء م ــة األكف ــني الصيادل ــرب تمك ــة ع وطني

بمهامهم وتشجيعهم يف العمل باملصانع املحلية.
ولفت إىل أن هناك اسرتاتيجية لتطوير الصناعة 
ــاهمة  ــاء رشكة مس ــن وإمكانية إنش ــة باليم الدوائي

لكافة الصيادلة لعمل مصنع دوائي وطني .
ــار رئيس مجلس أمناء جامعة الحكمة  فيما أش
صالح مسفر وعميد كلية الصيدلة بجامعة الحكمة 
ــي، إىل أهمية  ــود الربيه ــاء الدكتور محم ــرع صنع ف
ــليط الضوء علی أهمية الصيديل يف  الفعالية يف تس
ــذي يصنع ويوصف  ــاره املختص ال ــع باعتب املجتم

ويرصف الدواء للمريض.

ــديل يف رصف الدواء  ــدا علی أهمية دور الصي وأك
ــاث  ــام باألبح والقي ــة  الطبي ــات  الوصف ــة  ومراجع
ــة الصيدلة إضافة إلی دوره يف  العلمية وتطوير مهن

التعليم األكاديمي.
ــياً يف  ــا إىل أن الجامعات تعترب رشيكا أساس ولفت
رفد املؤسسات الصحية والصيدالنية بكوادر مؤهلة 

تعنی باالهتمام بصحة الفرد واملجتمع.
ــن  ــم ع ــم قاس ــور إبراهي ــار الدكت ــا أش بدورهم
ــد  ولي ــور  والدكت ــة  اليمني ــة  الصيدالني ــة  الجمعي
السباخي عن الصيادلة، إىل أهمية دور الصيديل يف 

االرتقاء باملهنة ومتابعة التأهيل العلمي.
ــطة  ــل الحفل عروض تقديمية عن األنش تخل
ــة  الصيادل ــاءة  كف ــع  لرف ــة  املكرس ــات  والفعالي

اليمنيني .

مناقشة عملية التنسيق والقبول للمعاهد مناقشة عملية التنسيق والقبول للمعاهد 
التقنية والمهنية وكليات المجتمعالتقنية والمهنية وكليات المجتمع

االحتفال باليوم العالمي للصيادلة بصنعاءاالحتفال باليوم العالمي للصيادلة بصنعاء

ــة املحويت أمس  ــم بمحافظ نظ
ــاد  أعي ــبة  بمناس ــي  خطاب ــل  حف
ــدة، العيد الرابع لثورة 21  الثورة املجي
ــبتمرب والعيد الـ 56 لثورة 26 سبتمرب  س

والعيد الـ 55 لثورة 14 أكتوبر .
وكالء  ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ويف 
ــة  املحلي ــلطة  الس ــؤولو  ومس ــة  املحافظ
ــكرية واملكاتب  ــة والعس ــادات األمني والقي
ــة  املحافظ ــاء  ــائخ ووجه ــة ومش التنفيذي
ــأ محافظ املحويت  ــدراء املديريات.. هن وم
ــورة ورئيس  ــدر, قائد الث ــل أحمد حي فيص
املجلس السيايس األعىل وأعضاء املجلس 

والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة.
ــبتمرب عززت  ــد أن ثورة الـ 21 من س وأك
ــعب اليمني روح التكاتف وامليض  لدى الش
ــة والتبعية واالرتهان  قدما يف رفض الوصاي

للخارج.
ــة  ــىل أهمي ــدر، ع ــظ حي ــدد املحاف وش

ــم والصمود يف  ــاف والتالح تعزيز االصطف
ــن الوطن وأمن  ــدوان دفاعا ع ــة الع مواجه

واستقراره.
ــاء محافظة  ــتمرار نفري أبن ــا أكد اس كم
ــات  الجبه ــم  رفده ــة  ومواصل ــت  املحوي
ــال  ــدوان وإفش ــردع الع ــال ل ــال والرج بامل

ومخططاته اإلجرامية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة وكالة 
ــبأ رئيس التحرير ضيف  األنباء اليمنية س
الله الشامي، أن االحتفال بهذه املناسبات 
ــات  لتضحي ــاء  الوف ــد  يجس ــة  الوطني
ــارات  ــاء لالنتص ــى ووف ــهداء والجرح الش
ــعبية  ــطرها الجيش واللجان الش التي يس
يف جبهات العزة للذود عن حياض الوطن.

ــبتمرب شكلت  ــار إلی أن ثورة 21 س وأش
ــي  ــال اليمن ــخ النض ــة يف تاري ــة مهم نقط
ــم والطغيان.. الفتا إلی  ملواجهة قوی الظل
ــبتمرب وتصحيح  ــورة 26 س ــداد لث أنها امت

ــة والوصاية  ــارها يف التحرر من الهيمن ملس
الخارجية.

ــعب  ــامي إىل أن احتفال الش ولفت الش
ــي بأعياد الثورة املجيدة يأتي يف ظل  اليمن
ــار منذ ما يقارب  ــتمرار العدوان والحص اس
ــدوان لن  ــريا إىل أن الع ــوان .. مش ــة أع أربع
ــودا وإرصارا  ــعب اليمني إال صم يزيد الش
ــه والتصدي ملخططاته التي  علی مواجهت
ــن وأمنه  ــدة اليم ــل من وح ــتهدف الني تس

واستقراره.
ــس  رئي اإلدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــوه  ون
ــر بما يبذله رشفاء اليمن من جهود  التحري
ــال مخططات  ــات وإفش ــة التحدي ملواجه
ــك بأهداف  ــدوان.. مؤكدا أهمية التمس الع
ــري يف بناء  ــة والس ــض الوصاي ــورة يف رف الث
ــس  ــرشوع الرئي ــق م ــة وف ــات الدول مؤسس

الشهيد الصماد ”يد تحمي.. ويد تبني“.
ــي  اليمن ــعب  الش ــود  بصم ــاد  وأش

يف  ــية  السياس ــادة  القي ــول  ح ــه  والتفاف
ــتمرار  ــن ..داعيا إلی االس مواجهة املعتدي
ــال واملال للتصدي  يف رفد الجبهات بالرج

للعدوان.
ــة املحويت  ــتعرض مدير مدين فيما أس
ــي  الت ــات  ــد، املحط ــد الحمي ــم عب إبراهي
ــرات  املؤام ــيناريو  وس ــدوان  الع ــبقت  س
لتمزيق اليمن والنيل من وحدته ونسيجه 

االجتماعي.
ــورة 21  ــق أهداف ث ــيض لتحقي ــد امل وأك
ــس الغزاة  ــالد من دن ــر الب ــبتمرب لتحري س
ــال  ــطره أبط ــا يس ــيدا بم ــني.. مش واملحتل
ــم  ــن مالح ــعبية م ــان الش ــش واللج الجي

بطولية يف مواجهة الغزاة.
ــربت عن أهمية  ــل الحفل قصائد ع تخل
ــورة املجيدة، والتأكيد  االحتفاء بأعياد الث
بأن اليمن سيظل شامخا قويا باستبسال 

أبنائه.

  / أحمد زيدان
اختتمت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية أمس 
ــعافات األولية  الثالثاء الدورة التدريبية الخاصة باإلس
املتقدمة لجراحة األوردة والرشايني ضمن مرشوع تأهيل 

مهارات اإلسعاف الحربي بصنعاء.
ــدث  املتح ــارضي،   الح ــف  يوس ــور  الدكت ــح  وأوض
ــكان لـ"الثورة"  ــة والس ــة العام ــوزارة الصح ــمي ل الرس
ــداً لهذه  ــاج كبري ج ــي يف ظل احتي ــدورة تأت ــذه ال أن ه
التخصصات املهمة يف مجال اإلسعاف الحربي خاصة 

وان هناك نقص كوادر تعمل يف هذا املجال.
ــارت  إىل مه ــة  ــات بحاج التخصص ــذه  ه ــاف:  وأض
ــة عرب هذه  ــا الدراس ــع إذا ما قارن ــكل رسي ــة بش تعليمي
ــل  ــربة العم ــع خ ــد م ــزة املجاه ــن مي ــات وم التخصص
الحقيقي يف هذا الجانب سيقوم هؤالء املتدربون بإنقاذ 
ــيد عبدامللك  ــول الس ــق عليهم ق ــرية وينطب ــس كث أنف
الحوثي حفظه الله إن هؤالء هم املحسن إىل املحسنني 
وهذا يعد من أرقى األعمال ألنه امتلك العامل الصحي 
ــل مثل هذه  ــة يف عم ــد عىل أيدي املؤسس والطبي ونش
ــارشاً عىل املدنيني  ــة وان هناك قصفاً مب الدورات خاص

أيضاً.

ــه: ان  ــب الفقي ــر املرشوع مجي ــال مدي ــن جانبه ق م
ــدورة  ــذه ال ــة ه ــر إقام ــة أق ــات الصحي ــج الخدم برنام
ــي وتدريبهم عىل  ــعاف الحرب ــة ألفراد اإلس التخصصي
ــد من خطورة  ــني للتقليل والح ــة األوردة والرشاي جراح
ــدث  ــي تح ــة الت ــروح العميق ــة والج ــات البليغ اإلصاب
ــاد كادر مؤهل  ــات وتهدف إىل إيج ــني يف الجبه للمقاتل

ورسيع التعامل مع الحاالت الطارئة والخطرية.
ــج  ــا برنام ــي نظمه ــدورة الت ــر أن ال ــر بالذك الجدي
الخدمات الصحية بمؤسسة الشعب هدفت إىل تدريب 
ــا  ــني بم ــة األوردة والرشاي ــال جراح ــاركني يف مج املش
يمكنهم من التعامل مع مختلف اإلصابات يف الجبهات 

وخاصة اإلصابات األكرث خطورة.

حفـــل خطابـــي احتفاء بأعيـــاد الثـــورة اليمنيـــة بالمحويتحفـــل خطابـــي احتفاء بأعيـــاد الثـــورة اليمنيـــة بالمحويت

مؤسســـة الشـــعب تختتم تدريب مســـعفين في جراحة الشـــرايين وا4وردة في الجبهاتمؤسســـة الشـــعب تختتم تدريب مســـعفين في جراحة الشـــرايين وا4وردة في الجبهات

الحديدة / غمدان أبوعيل 
ــد  أحم ــازي  غ ــري  وال ــة  الزراع ــر  وزي ــن  دش
ــظ الحديدة  ــم بأعمال محاف ــن بمعية القائ محس
ــي املراوعة وباجل محافظة  محمد قحيم بمديريت
ــاعدات طارئة للمزارعني  الحديدة  أمس توزيع مس
ــن النزاع  ــي األبقار املترضرين م ــني من مرب النازح
 "10،12،16  ،7" ــو  كيل ــق   مناط يف  ــا  حالي ــم  القائ

والقرى املجاورة لها.
ــذي يأتي عرب  ــاعدات ال ــني املس ــالل تدش وخ
ــف  ــود يف الري ــىل الصم ــدرة ع ــز الق ــرشوع تعزي م
ــع وزارة  ــة م ــاو بالرشاك ــذه الف ــذي تنف ــي ال اليمن
الزراعة والري ممثلة بالهيئة العامة لتطوير تهامة 
ــمل توزيع 480  ــن اإلتحاد األوروبي وش بتمويل م
ــور اإلعالف  ــة من عج ــف حزم ــة و20 أل ــن نخال ط
ــنة و50 ألف لرت موالس (دبس السكر) و10  الخش
ــاً من  ــىل 26 مزارع ــة ع ــات العلفي ــن املكعب آالف م
مربي األبقار ممن يمتلكون أربعة آالف بقرة إضافة 
ــم بعدد من املعدات واألدوات الصغرية التي  لدعمه
ــىل الحليب  ــاظ ع ــا يف الحف ــتعانة به ــن االس يمك
ــة البيطرية  ــم الرعاي ــه وتقدي ــا وتفادي تلف طازج
الطارئة لألبقار املترضرة، أشار وزير الزراعة والري 
ــة اهتماماً  ــرثوة الحيواني ــة إيالء جانب ال إىل أهمي
خاصاً نظرا العتماد الكثري من سكان تهامة عليها 
ــا تمثل  ــة إىل أنه ــيس باإلضاف ــل رئي ــدر دخ كمص
ــد الوزير دعم  ــاد اليمني، وأك ــاً كبرياً لالقتص داعم
قيادة الوزارة لجهود املنظمة الساعية لتطوير هذا 
ــل عىل تذليل الصعوبات التي  الجانب املهم والعم

تواجه مرشوع تعزيز القدرة عىل الصمود.
ــظ الحديدة  ــم بأعمال محاف ــاد القائ فيما أش
ــة وهيئة تطوير  ــم قيادة وزارة الزراع باهتمام ودع

ــاع الحيواني  ــاو الداعمة للقط ــة ومنظمة الف تهام
ــن املزارعني يف  ــع م ــه قطاع واس ــد علي ــذي يعتم ال
ــخري اإلمكانيات لدعم  ــي، وأكد تس ــهل التهام الس
ــدة عىل  ــود بالفائ ــوض بما يع ــاع والنه ــذا القط ه

املزارعني والسكان عىل حد سواء.
ــة الفاو يف  ــم ملنظم ــل املقي ــرب املمث ــن جانبه ع م
ــني  ــعادته بتدش ــن الدكتور صالح الحاج عن س اليم
ــا تعطى  ــالل توزيعه ــاعدات والتي من خ ــذه املس ه
ــار يف كل من  ــدد 1500 مزارع من مربي األبق ــل لع األم
ــنتني من  ــىل مدى س ــل ع ــة وباج ــدة واملراوع الحدي
ــل  ــم والعم ــاعدات له ــات واملس ــم املعون ــالل تقدي خ
ــادة اإلنتاج  ــىل كيفية زي ــادهم وتأهيلهم ع ــىل إرش ع
ــد من املناطق  ــة وأن هذه املناطق تع الحيواني خاص

األساسية والوحيدة املنتجة لأللبان ومشتقاته.
ــرية والنزاع  ــاج إىل أن األحداث األخ ــت الح ولف
ــكل  الدائر يف املناطق املذكورة باملحافظة أثرت بش
ــي األبقار  ــىل املزارعني مرب ــري ال يمكن وصفه ع كب
وضاعف من حجم معاناتهم مما اضطرهم للنزوح 

إىل مناطق آمنة كاملراوعة والقطيع وباجل.
ــاعدات  ــتالمهم للمس ــد اس ــون بع وكان املزارع
التي جرت بحضور مدير عام الهيئة العامة لتطوير 
ــقاف عبدالرحمن السقاف ومدير  تهامة الدكتور س
مرشوع تعزيز القدرة عىل الصمود يف الريف اليمني 
الدكتور شاذيل كيويل ورئيس فرع اإلتحاد التعاوني 
ــام جمعية  ــني ع ــش وأم ــف بق ــيل يوس ــي ع الزراع
ــوايش بالحديدة عبدالله  ــي زرائب األبقار وامل مزارع
ــود القائمني عىل  ــاون وجه ــادوا بتع ــد أش ــي، ق ريم
ــكرهم لهذا  ــة الفاو، معربين عن ارتياحهم وش منظم
ــل املنظمة،  ــن قب ــم م ــوف إىل جانبه ــل والوق التدخ
ــتمراره وكذا دعم  ــد من التدخل واس مطالبني باملزي
ــني بتقييم  ــم، مطالب ــة األخرى له ــات الدولي املنظم
ــي تقدر  ــت بهم والت ــي لحق ــائر الت األرضار والخس
ــوايش (أبقار، أغنام،  ــوايل ألف رأس من امل بنفوق ح
ــل الوحيد  ــا تمثل مصدر الدخ ــز) خاصة وأنه ماع
ــة الوحيدة  ــون املنطق ــم يمثل ــايس لهم كونه واألس

املنتجة لأللبان ومشتقاتها.

منظمة الفاو تدشن توزيع مساعدات طارئة لـ منظمة الفاو تدشن توزيع مساعدات طارئة لـ ٢٦٢٦  
مزارعا" من مربي ا4بقار والمواشي بالحديدة مزارعا" من مربي ا4بقار والمواشي بالحديدة 

صور من حفل إيقاد شعلة العيد الـ صور من حفل إيقاد شعلة العيد الـ ٥٦٥٦ لثورة  لثورة   ٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة
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حمري العزكي      
يوميات الثورة

ــن  ــان ثورتي ــرف احتض ــبتمبر ش ــهر س كان لش
ــه  ــر يوم ــي فج ــى ف ــن األول ــن عظيميتي يمنيتي
ــع  يومه  ــي مطل ــة ف ــرين والثاني ــادس والعش الس
ــة األيام من  ــم يكن للخمس ــرين ول الحادي والعش
ــي إبعادهما  ــة بينهما حظ ف ــهر الفاصل عمر الش
عن بعضهما وال للسنوات األكثر من خمسين سنة 
ــي تفريقهما  ــعب اليمني نصيب ف ــن تاريخ الش م
ــعب  الش ارادة  ــا  مثلت ــا  فكلتاهم ــا  بعضهم ــن  ع
ــل وطموحاته في  ــه للتغيير نحو األفض وتطلعات
ــتقل ومستقر ومزدهر تنهض  بناء يمن موحد مس
ــم وعزائمهم  ــى به هممه ــواعد أبنائه وترق ــه س ب
ــعوب  ــه بين ش ــه وبتاريخ ــق ب ــي تلي ــة الت المكان

األرض.
ــن متغيرات  ــزل ع ــبتمبر بمع ــن ثورتا س ــم تك ل
ــت  ــة وان كان ــوى العالمي ــات الق ــم وتجاذب االقلي
ــبتمبر 1962م اكثر تعقيدا  ظروف ثورة الـ26 من س
ــبب  ــبتمبر 2014م وذلك بس ــورة ال21 من س ــن ث م
ــر  ــكري المباش ــل العس ــري والتدخ ــم المص الدع
ــعودي  ــة التدخل الس ــي مواجه ــورة ف ــا للث دعم
ــدم  المق ــي  والسياس ــخي  الس ــي  المال ــم  والدع
ــة  ــوة العالمي ــا الق ــف كل منهم ــن خل ــن وم للملكي
ــر كانت الحليف  ــا فمصر عبدالناص التي تدعمه
ــي  ــعودية ف ــا الس ــوفيت ومثله ــا للس االول عربي
ــرائيل وأمريكا  ــع بريطانيا وإس ــا األزلي م حلفه
ــبتمبر  ــي ظروف ثورة الـ26 من س ــذا التعقيد ف وه
ــببا في إطالة أمدها ألكثر من سبع سنوات  كان س

انتهت بمصالحة وطنية.
ـــ21 من  ــررت فيه ثورة ال ــذي تح ــي الوقت ال وف
ــل  ــم تقب ــارج ول ــة الخ ــن تبعي ــبتمبر 2014م م س
ــالمي أو عالمي  ــي أو إس ــاي دور خارجي عرب ب
ــارها  ــا واهدافها ومس ــا وتوجهاته في مجرياته
ــلبي  ــل الخارجي الس ــن التدخ ــم تنج م ــا ل ولكنه
ــا والذي لم  ــة له ــادي والمواجه ــض والمع المناه
ــي للقوى  ــم المالي والسياس ــف بتقديم الدع يكت
ــورة ضدها بل هرعت إلى  ــدة التي قامت الث الفاس
التدخل العسكري المباشر من خالل شن العدوان 
السعودي األمريكي الغاشم على اليمن بعد أشهر 
قليلة من نجاح ثورة الـ21 من سبتمبر في محاولة 
بائسة للقضاء عليها ومساع مستمرة حتى اليوم 
إلخماد جذوتها المتوجهة بالسيادة واالستقالل 

ولكن دون جدوى.
ــن الحقائق  ــبتمبر العديد م ــد أثبتت ثورتا س لق
ــا والتعامي عنها  ــض تجاهله ــاول البع التي يح
ــتبدال وكذلك  ــنة االس ابتداء بحتمية التغيير وس
حقيقة ان إرادة الشعوب الحرة والحية  اليمكن أن 
ــر أو تقهر وأن من خرج من صنعاء اليمكن أن  تكس
ــوى العالم أجمع  ــدت معه ق يعود اليها ولو احتش
وأن مواقف النظام السعودي المعادية والمضادة 
دائما إلرادة الشعب اليمني لم تتغير وأن الخسارة 
والهزيمة مصير حتمي لمن يقف في صف النظام 
ــتكبار العالمي  ــعودي ومن خلفه أنظمة االس الس
ــو وصلت تلك القوى الى النقطة صفر من  حتى ول
أهدافها فإنها ستندحر وتتقهقر لتعود من حيث 
ــبعين لصنعاء  ــار الس ــي حص ــا حدث ف ــدأت كم ب

العاصمة.
ــن المتضررين  ــا كثيراً م ــك ال غرو أن وجدن لذل
ــن المجيدتين يصفونهما  ــن الثورتين المباركتي م
ــد الغالبية العظمى من  ــة واالنقالب وأن نج بالنكب
ــت أحالمهم  ــرا تنفس ــعب يرونهما فج ــاء الش أبن
ــدون  ــي مواكبه وينش ــم ف ــت آماله ــناه وانطلق س
ــتقال  ــتقبال كريما عزيزا حرا مس من خاللهما مس
مزدهرا لم ينل منهم اليأس برغم حجم االنحراف 
ــورة  ــي الث ــدوا ف ــى ليج ــورة األول ــداف الث ــن أه ع
ــار  ــة مايبعث فيهم العزم على العودة للمس الثاني
ــة  ــاء والنهض ــيرة البن ــتكمال مس ــح واس الصحي

والحرية والكرامة.

سبتمبر الثورتينسبتمبر الثورتين

مؤسسة الثورة تقيم حفل توقيع كتاب "اليمن من مؤسسة الثورة تقيم حفل توقيع كتاب "اليمن من 
ربيع الثورة الى خريف العدوان "للباحث الحكيمربيع الثورة الى خريف العدوان "للباحث الحكيم

مشهدمشهد

الحديدة / سبأ 
دشن مستشفى تهامة التخصيص بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة 

أمس، العمل بكرت العالج امليرس لجميع أفراد األرس النازحة باملديرية .
ــع العيادات  ــا يف جمي ــة مجان ــا املعاين ــرس عىل مزاي ــرت املي ــتمل الك ويش
ــع الخدمات الطبية املقدمة  ــة باإلضافة إىل خصم %30 عىل جمي التخصصي

يف املستشفى.
ــفى الدكتور محمد حيدر العريفى أن  وأوضح رئيس مجلس إدارة املستش
هذه املبادرة تأتى استشعارا من إدارة املستشفى ملعاناة األرس النازحة بسبب 

العدوان عىل املحافظة والتي تزداد يوما عن يوم .
ــفى عىل  ــفى الدكتور فيصل عوض، حرص املستش فيما أكد مدير املستش

تقديم الخدمات الطبية للمرىض النازحني للتخفيف من معاناتهم.

مستشفى تهامة يدشن العمل بكرت مستشفى تهامة يدشن العمل بكرت 
العالج الميسر لMسر النازحةالعالج الميسر لMسر النازحة


