
املحويت-سبأ
ــة املحويت  ــل محافظ ــح وكي افتت
ــس  أم ــش  األخف ــی  يحي ــد  أحم
ــا  فني ــا  معرض ــت  املحوي ــة  بمدين
ــم العدوان  ــمات جرائ ــور ومجس لص

السعودي األمريكي.
ــة  العاملي ــدارس  بم ــاح  االفتت ويف 
ــب الرتبية  ــب مدير مكت ــور نائ بحض
ــش  األخف ــاد  أش ــن  عبدالرحم رشف 
ــات  ــن لوح ــرض م ــه املع ــا تضمن بم
ــا العدوان  ــم التي ارتكبه ــربز الجرائ ت
السعودي بحق أبناء الشعب اليمني 

الصامد منذ نحو أربعة أعوام.
ــذه املعارض  ــة مثل ه ــوه بأهمي ون
ــعب اليمني  ــف مظلومية الش يف كش
وحجم الدمار وبشاعة الجرائم التي 

يرتكبها العدوان.
ــب  ونائ ــة  املحافظ ــل  وكي وكان 
ــاركا يف الوقفة  ــر مكتب الرتبية ش مدي

ــة  املدرس ــا  نظمته ــي  الت ــة  الطالبي
ــه  وحرب ــدوان  الع ــم  بجرائ ــدا  تندي

االقتصادية علی الشعب اليمني.

معرض طالبي لصور ومجسمات جرائم العدوان في المحويتمعرض طالبي لصور ومجسمات جرائم العدوان في المحويت

ــة  اليمني ــة  الجمهوري ــات  ومحافظ ــدن  م ــوم  عم يف  ــل  تتواص
ــاق ،لالحتفال  ــىل قدم وس ــة ع ــريات  الجاري ــتعدادات والتحض االس
ــه  أفضل  ــف عىل صاحبه وآل ــد النبوي الرشي ــبة املول ــاء مناس بإحي
ــات اإلرساء واملعراج  ــع االحتفال بفعالي ــالم بالتزامن م الصالة والس

والهجرة النبوية .
ــد النبوي  ــرى املول ــىل أن ذك ــاجد ع ــاء املس ــاء وخطب ــد العلم أك
ــبة  ــلني ،مناس ــم األنبياء واملرس ــرية خات ــوف عىل س ــف والوق الرشي
ــتلهم منها األمة اإلسالمية الدروس والعربة والعظات ،من  عظيمة تس

خالل األخذ  بنهج الرسول األعظم والسري عىل مبادئه .
ــة بالذكرى  ــىل رضورة البدء بالتوعي ــاء والخطباء ع ــث العلم وح
العطرة لسرية الرسول األكرم، ودعوا إىل املشاركة الرسمية والشعبية 
ــيما وأنها  ــبة العظيمة الس ــذه املناس ــم يف ه ــدارس وغريه ــالب امل وط
ــطوري  تأتي يف ظل العدوان الظالم والحصار الجائر ،والصمود األس

للجيش واللجان الشعبية يف كافة أنحاء اليمن. 

ــف أن األطفال يف  ــة اليونيس ــدت منظم أك
ــفى الثورة بمدينة الحديدة يواجهون  مستش

خطر املوت الوشيك .
ــف  لليونيس ــة  التنفيذي ــرة  املدي ــت  وقال
ــبأ) نسخة منه  هرنييتا فور يف بيان تلقت (س
"إن حياة 59 طفالً، بينهم 25 يف وحدة العناية 
املركزة بمستشفى الثورة معرضة لخطر املوت 

بسبب القتال العنيف " .
ــات  ــدة واملحافظ ــي الحدي ــت : " فف وأضاف
ــل 400 ألف  ــا، 40 يف املئة من أص ــاورة له املج
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد 

ــدهم مرضاً إىل  ــم نقل بعض أش ــن، ويت يف اليم
املستشفى لتلقي الرعاية العاجلة ".

وأشارت املديرة التنفيذية لليونيسف إىل أن 
الخطر اآلن يتهدد إمكانية الوصول والخروج 

من املستشفى الوحيد العامل يف املنطقة .
ــال القتالية وضمان  ــت إىل وقف األعم ودع
تمكني املدنيني من الوصول من جميع الجهات 
إىل املستشفى بأمان وضمان االلتزام بالقانون 
ــف الهجمات عىل املدنيني والبنية  من أجل وق

التحتية املدنية بما فيها ميناء الحديدة.
ــائر الكارثية  وحذرت هرنييتا فور من الخس

ــدة أو  ــاء الحدي ــف مين ــال تَلِ يف األرواح يف ح
ــاره منفذ  ــل الوصول إليه باعتب ــر أو تعطّ تدّم
ــة من اإلمدادات  ــول ما يصل إىل 80 يف املئ دخ
اإلنسانية والوقود والسلع التجارية إىل اليمن 

.
ــد يف  ــن التصعي ــد م ــان أن املزي ــد البي وأك
ــف يف تقديم  ــيعرض جهود اليونيس القتال س
ــذة  املنق ــدادات  اإلم ــا  فيه ــا  بم ــاعدات  املس
للحياة، مثل األدوية واملياه النظيفة واألغذية 
ــن يعانون من  ــالج األطفال الذي ــة، لع العالجي

سوء التغذية الحاد ، للخطر .
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حميد رزق
أمريكا تدعو  لوقف الحرب 

وتحالف السعودية يصعد !!!
ــري الدفاع والخارجية  ــن المراقبين عقب تصريحات وزي تفاءل العديد م
األمريكيين نهاية شهر أكتوبر الماضي الداعية إلى وقف الحرب على اليمن ، 
ــف ان الهدف  غير أن المتأمل في تفاصيل تصريحات ماتيس وبومبيو يكتش
األمريكي ابعد ما يكون عن الجدية في التوجه نحو وقف الحرب ، وزير الدفاع  
ــروع األمريكي وكانت تصريحات ماتيس بمثابة بالون  افصح عن جوهر المش
ــيما أنصار الله  ــاس نحو القوى الوطنية في صنعاء الس ــار موجه باألس اختب
ــو تلخيص ألبرز أهداف  ــن وصفهم بالحوثيين ه ــه عن حكم ذاتي لم ، فحديث
ــم العرض األمريكي  ــل أنصار الله وحلفاؤه ــى اليمن  وفي حال قب ــرب عل الح
عندها فقط يمكن ان تعيد اإلدارة األمريكية النظر في موقفها من الحرب  ولكن 
ــداف الحملة  ــى تحقيق أبرز وأهم أه ــي يؤدي بالنتيجة ال ــار سياس وفق مس
العسكرية التي قادها التحالف السعودي على اليمن بغطاء أمريكي وغربي. 
وبما ان النتائج الميدانية والعسكرية غير مرضية وال توفر األرضية الكافية 
ــن فقد فهمت التصريحات األمريكية  ــروع  التجزئة والتفتيت لليم لتنفيذ مش
ــم التعامل معها كصافرة  ــي على النقيض من ظاهرها وت ــي الرياض وابو ظب ف
ــة جديدة من  ــين مرحل ــرة تدش ــي الوقت بدل الضائع  ليعقبها مباش ــذار  ف إن
ــعودي بكل ثقلهم خاصة  ــكري الذي القي فيه اإلماراتي والس التصعيد العس
في جبهتي الساحل  والحدود، كما تم فتح  جبهات إضافية في حجة والضالع 
ــاط األمريكية  ــول حالة اإلحب ــه قبل وص ــا يمكن انتزاع ــزاع م ــاء النت والبيض
ــي يعطي  ــي إقرار خارطة حل سياس ــة الال عودة وبالتال ــة إلى مرحل والدولي
ــب التفكير السعودي ) مساحة كبيرة من  أنصار الله والقوى الوطنية (بحس

الجغرافيا اليمنية تشمل الحديدة وميناءها وساحلها الطويل والواسع. 
ــدوان توقف  ــرب والع ــتجدات الح ــا على مس ــرة تعليق ــي كلمته األخي وف
ــف األمريكي ففي كل  ــدر الدين الحوثي مع طبيعة الموق ــيد عبد الملك ب الس
ــالم يعقبها دائما المزيد من  المرات التي صدرت فيها مواقف أمريكية عن الس
ــف"النفاق" األمريكي فالحرب كما  ــكري وهو األمر الذي يكش التصعيد العس
قال زعيم أنصار الله  تخضع باألساس إلشراف وتخطيط من واشنطن وتعتمد 
ــة األدوار الفعلية والمهمة  ــتي األمريكي،  وكاف ــالح والدعم اللوجس على الس
ــر الحضور  ــدة، فيما يقتص ــا الواليات المتح ــن تنفذه ــرب على اليم في الح
ــعودي واإلماراتي وأدواتهم  كعنصر تنفيذ وترجمة ميدانية لما يرسم في  الس
الغرف األمريكية وبالتالي لم يكن مفاجئا بالنسبة لليمنيين التصعيد األخير 
ــدة  "فظروفه صعبة،  ــش أوضاعا جي ــذا التصعيد ان العدو يعي ــا ال يدل ه كم
ــان  ــعودية واإلمارات تعيش ــمعة في العالم والس ــوأ س ــمعته اليوم هي أس وُس
ظروفا صعبة والكلفة التي يتكبدها النظامان عالية جداً والوضع االقتصادي 
في الرياض وأبو ظبي صعب ويتجه نحو االنهيار" والكالم للسيد عبد الملك 
الذي أشار ضمنا إلى أن  التحرك األخير للتحالف السعودي مدفوع بالخوف 
ــيما بعد  ــدد بجرائم  أبو ظبي والرياض الس ــن تصاعد الموقف الدولي المن م
ــراء الحصار والتدمير  ــة في العديد من المحافظات ج ــد حالة المجاع تصاع

الذي يطال كل ما له عالقة بحياة اليمنيين ومعيشتهم .
ــون تحركا مزدوجا ففي  ــب قائد الثورة في اليمن يمارس األمريكيون بحس
ــالم ووقف  ــل بالحديث عن الس ــاورة والتضلي ــلوب المن ــون أس ــن  يفضل العل
الحرب وفي الواقع ينفذون "دورا إجراميا ووحشيا"بغرض تحصيل  مكاسب 

اقتصادية وسياسية.  
ــيد عبد الملك إلى قضية بدت الفتة ففي كل مرحلة تصعيد  كما أشار الس
ــن  أنظمة الحكم  ــن التقارب بي ــوات إضافية م ــد اليمن تبرز خط ــكري ض عس
ــاب في تلك البلدان إلى  ــرائيلي لدرجة انتقال الخط في الخليج والعدو اإلس
ــتوى الحديث عن العدو المشترك والمصالح المشتركة لدول الخليج مع  مس

كيان االحتالل .
ــى اليمن عقب  ــن الحرب عل ــة الجديدة م ــآل المرحل ــرافه لم ــي استش وف
ــد الثورة  ــتحضر قائ ــة األمريكيين اس ــري الدفاع والخارجي ــات وزي تصريح
ــة لم تتوقف منذ أكثر  ــكرية وميداني تجارب اليمنيين مع حمالت تصعيد عس
ــارك التي أعلنها "التحالف" تحت عناوين  ــنوات  وكثيرة هي المع من ثالث س
ــابهة  ــن  مرات كثيرة حمالت مش ــدة  فقد أعل ــى محافظات عدي ــيطرة عل الس
ــتيالء على صنعاء او الحديدة او صعدة وحجة او تعز او ذمار والبيضاء  لالس

وانتهت كل تلك المعارك إلى الفشل بفعل التحرك الشعبي.
ــيد عبد الملك الحوثي  ــار الس ــاحل الغربي أش وفي ما يخص معركة الس
ــيطرة على كامل محافظة الحديدة ولكنهم  ــقف دول التحالف الس إلى أن س
ــتثنائي ال يزال أغلب  ــد العسكري االس ــلوا . وبرغم اإلعداد الكبير والحش فش
ــعبية. وحدوث اي  ــان الش ــيطرة الجيش واللج ــدة تحت س ــة الحدي محافظ
ــات لصالح "التحالف"في بعض الجبهات ال يعني  نهاية المعركة ولن  اختراق
ــالم  بقدر ما هو دافع للمزيد من التحرك لرفد جبهات  يدفع اليمنيين لالستس

القتال .
ــعبنا كل االطمئنان، وال قلق، مهما كانت إمكانيات العدو فال  "ليكن لدى ش
قدرة له على السيطرة إّال في حال قابل اليمنيون تحشيداته بالغفلة والجمود 
والتخاذل" بهذه العبارة ختم قائد أنصار الله كلمته التي القاها عصر األربعاء 

عبر قناة المسيرة تعليقا على مستجدات الحالة اليمنية . 
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــدو  أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجهل الكثير  يب
ــره تداعيات على  ــر ما اعتب ــعود ، فلقد حص ــن تاريخ آل س ع
ــقجي في الحادثة ذاتها , وقال بأنها  الحج في موضوع خاش
ــيفقدون  ــاج س ــج ، ألن الحج ــم الح ــى موس ــلباً عل ــتؤثر س س
االطمئنان واألمان وبالتالي ينقطعون عن أداء فريضة الحج ، 
وهي دعوة مبطنة للمسلمين للبحث عن إدارة جديدة تتولى 
ــانية  ــدت األهلية اإلنس ــعودية فق ــج طالما أن الس ــؤون الح ش
ــيطرة على األراضي  ــتمرار في الس ــق لها االس ــي ال يح وبالتال

المقدسة . 
ــون في  ــعود متمرس ــان أن آل س ــيد أردوغ ــه الس ــا ال يعرف م
ــيرون عليه  ــذي يس ــد ال ــال ألن المعتق ــل واالغتي ــا القت قضاي
أعطاهم شرعية للقتل والنهب والسلب باسم اإلسالم وتحولوا 
ــر فقط كل  ــا نُذك ــن داخله ، وهن ــن م ــذا الدي ــدم ه ــى أداة له إل
ــتهدفت  ــروب ومعارك طاحنة اس ــا جرى من ح ــلمين بم المس
ــلمين من قبل الكتائب الوهابية في زمن محمد بن سعود  المس
األول ، واستمر نفس الموال إلى الزمن المعاصر عندما أقدمت 
ــاج يمني  في  ــة على إعدام (3000)ح ــس الكتائب الوهابي نف
ــوا بمالبس اإلحرام  ــاق الغراب كان ــه و(62) حاجا في س تنوم
ــر أنه ينتقم  ــاج بدم بارد ويعتب ــم يقتل الح ــد منه ، كان الواح
ــا الذي  ــد الضحاي ــمع أح ــد س ــن ، فلق ــر للدي ــالم وينتص لإلس
ــم الذ بالفرار  ــة الدم ث ــه ببرك ــاة بأن غمس نفس ــتطاع النج اس
ــة"  ــوات تقول "كم قتلت من الكفار" قال "خمس ــت إليه أص تناه
ــرة قصور في  ــر بعش ــة لكي تظف ــف إليهم خمس ــاب "أض فأج
ــيء إنساني  ــلوك المجافي لكل ش الجنة " أنظروا إلى هذا الس

ناهيك عن الدين وقيمه وأخالقه السامية.
هذا هو دأب آل سعود وهذه هي ثقافتهم الدينية فهم الذين 
ــه بأن قدموا  ــن ومحاولة هدم ــتهداف الدي ــوا اآلخر من اس مكن
ــاهد اإلجرامية الغاية في البشاعة ونسبوها إلى اإلسالم  المش
، ومع ذلك نسمع وهم يرددون صباحاً مساءاً "خادم الحرمين 
ــريفين" ال أدري  عن أي خدمة يتحدثون هل القتل يصب  الش
ــحل يمثل اإلسالم  ــريفين ؟! وهل الس في خدمة الحرمين الش
ــكت المسلمون  ــاة !! حينما يس ــاة ال توازيها مأس ؟! إنها مأس
ــريفين تحت  ــون الحرمين الش ــات ، ويجعل ــذه التصرف ــن ه ع
إرادة وسيطرة وتحكم هذه األسرة الشاذة، التي تتحدث باسم 

اإلسالم وهي بعيدة كل البعد عن اإلسالم .
ــتوى  ــل الحال إلى هذا المس ــة كبرى أن يص ــا فعالً كارث إنه
ــا هي عليه  ــم الدين بم ــرام حتى لقي ــي وعدم االحت ــن التدن م
ــمو ، فأين هذا السلوك المشين والهمجي من  من العظمة والس
تعاليم الدين ؟!! وأين ُيمكن أن نضعه في مقام السلوك النبوي 
ــلم  ــه عليه وآله وس ــول صلى الل ــده الرس ــريف الذي جس الش
ــم يصل به  ــي خاضها ، ل ــي الحروب الت ــه وحتى ف ــي أعمال ف
ــل كان غاية في االلتزام  ــتوى من التدني ب ــر إلى هذا المس األم
ــانية ، فلقد كان  إنسانياً بكل ما تحمله  باألخالق والقيم اإلنس
الكلمة من معنى ، وكان عظيماً بكل ما تحمله معاني العظمة 
ــخص في التاريخ  ــث وصفه حتى أعداؤه بأنه أعظم ش ، بحي
اإلنساني ، فكيف نتعامل مع هذا السلوك المشين الذي يدعي 

بأنه يتبع هذا النبي العظيم ؟! 
ــل األمور إلى يد هؤالء  ــكالية كبرى أن تص إنها معضلة وإش
ــرون عليه ويحاولون  ــالم وهم يتآم الناس الذين يدعون اإلس
ــتهدافه  ، بما  ــداء من اس ــل ويمكنون األع ــن داخله ب ــه م هدم
ــبوع الماضي للدفاع  ــك الصهاينة الذين انبروا في األس في ذل
ــي منصبه بعد   ــاظ عليه ف ــلمان ويطالبون بالحف ــن س عن أب
ــخص أخر  ــتبداله بش ــوا أن الجريمة قد تؤدي إلى اس أن عرف
ــم ومن  ــراً لقضاياه ــم ومناص ــداداً له ــه امت ــود يعتبرون ، واليه
الصعب أن يتخلوا عنه ، إنها مهزلة ومفارقة عجيبة أن يكون 
ــم من يدافعون  ــلمين األولى ه اليهود المغتصبون لقبلة المس
ــب  ــلمين الثانية !! بحس ــخص المغتصب لقبلة المس ــن الش ع

المثل "الكفر ملة واحدة " . 
إذاً المطلوب من السيد أردوغان أن يبحر ولو بشكل مبسط 
ــود  ــيعرف بأنه تاريخ أس ــرة المارقة وس ــذه األس ــخ ه ــي تاري ف
وبالتالي يرفع الرأيه ضدهم وهو واثق كل الثقة أنه على الحق 
ــرة  ــه لزحزحة هذه األس ــيقفون مع ــاً س ــلمين جميع وأن المس
ــيطان بحسب وصف رسول الله  الخبيثة ، التي تمثل قرن الش
صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه األراضي المقدسة وضمان 

األمن واألمان لحجاج بيت الله الحرام .. 
والله من وراء القصد ..

التاريخ األسود التاريخ األسود 
آلل سعود ..آلل سعود ..

يف مختلف المحافظات
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الثورة/ احمد زيدان
ــة للتنمية،  ــعب االجتماعي ــة الش ــلمت مؤسس تس
امس األربعاء من دار املخطوطات يف العاصمة صنعاء، 
ــود تاريخه إىل 600  ــا قرآنيا مخطوطا أثريا  يع مصحف

عام.
ــة الشعب،  ويف ترصيح لـ"الثورة" قال رئيس مؤسس
ــة تمكنت من ترميم  ــور أحمد الكبيس أن املؤسس الدكت
ــاكراً  ــع وزارة الثقافة، ش ــم م ــاء عىل تفاه ــف بن املصح
ــد الكبري  ــم املصحف الجه ــل صيانة وترمي ــق عم لفري
ــذي بذلوه يف صيانة املصحف، وترميمه عرب خطوات  ال

عملية وعلمية دقيقة.
وأكد الدكتور الكبيس، أن اليمن تمتلك كنزاً كبرياً من 
املخطوطات األثرية املمتدة إىل مئات السنني، ومنها ما 

ــد املصحف الرشيف الذي  ــنني، ُويع يعود إىل آالف الس
ــة الـ 600 عام،  ــة، ويعود عمره إىل قراب تمتلكه املؤسس

احد هذه الكنوز األثرية.
ــم املصحف  ــق ترمي ــس فري ــح رئي ــه أوض ــن جهت م
ــم  الرتمي ــؤون  لش ــاعد  املس ــام  الع ــني  األم ــف،  الرشي
ــعود املفلحي،  ــة بدار املخطوطات، احمد مس والصيان
ــاء عىل توجيهات  ــم املصحف املخطوط  تم بن أن ترمي
ــاع املخطوطات يف  ــل قط ــة واألخ وكي ــر الثقاف األخ وزي

الوزارة، بصيانة وترميم املصحف.
ــام بها فريق  ــم والصيانة ق ــان عملية الرتمي ــاد ب وأف
ــب  ــدرب تم توزيعه لعدة فرق بما يتناس متخصص وم
ــا، حيث مرت عملية  ــع طبيعة األعمال التي يقوم به م
ــوات،  ــدة خط ــرب ع ــف ع ــة للمصح ــم والصيان الرتمي

ــري، ثم فكها  ــم مخطوطات املصحف األث بدأت بتعقي
ــف املخطوطات  ــك تنظي ــىل ذل ــا، ت ــا وترقيمه وترتيبه
ــة ومائية، ثم ترميم  ــات بمحاليل كيماوي وإزالة املخلف
الغالف واألوراق وجمع مالزم املخطوط وعمل الحباكة 
وخياطة املخطوط بالطرق العربية اإلسالمية القديمة.

ــة  للتنمي ــة  االجتماعي ــعب  الش ــة  مؤسس ــت  وكان
ــة وترميم  ــم فريق صيان ــس بتكري ــت صباح أم ــد قام ق
ــة، فيما قامت  املصحف القرآني االثري، بدرع املؤسس
ــاة  ــكييل " مأس ــرض التش ــارة املع ــق بزي ــادة الفري قي
ــدف  به ــعب  الش ــة  مؤسس ــه  تنظم ــذي  ال ــود"  وصم
ــي، والصمود  ــعبنا اليمن ــم العدوان عىل ش ــراز جرائ إب
ــيد  ــعب يف وجه العدوان، وتجس ــطوري لهذا الش األس

ذلك عرب فن الريشة.

(الشعب) ُترمم مصحفا قرآنيا أثريا عمره (الشعب) ُترمم مصحفا قرآنيا أثريا عمره ٦٠٠٦٠٠ عام عام

وقفة احتجاجية في  نيويورك أمس  تضامنًا مع ضحايا وقفة احتجاجية في  نيويورك أمس  تضامنًا مع ضحايا 
أطفال ضحيان بمشاركة نشطاء أمريكيين ويمنيين أطفال ضحيان بمشاركة نشطاء أمريكيين ويمنيين 
رافعين حقائب مدرسية تحمل أسماء وصور الشهداءرافعين حقائب مدرسية تحمل أسماء وصور الشهداء

صنعاء - سبأ
ــة بالتعاون  ــة وأي كان التنموي ــت جمعي نظم
ــان أمس  ــة ملكافحة الرسط ــة الوطني ــع املؤسس م
ــي الخاص  ــر الرتفيه ــل افتتاح املق ــاء حف بصنع

بمرىض الرسطان من األطفال.
ــة  ملكافح ــة  الوطني ــة  املؤسس ــل  ممث ــار  وأش
ــذ  ــة من ــيس إىل أن املؤسس ــر العب ــان ذاك الرسط
ــف  ــان وتخفي ــة الرسط ــعى ملكافح ــأتها تس نش

املعاناة عن املرىض باملشاركات املجتمعية.
ــرىض الرسطان  ــة توفر مل ــت إىل أن املؤسس ولف
ــدة، إب)  ــاء، تعز، الحدي ــات (صنع يف 4 محافظ

ــة الالزمة  ــعة واألدوي ــات الطبية واألش الفحوص
ــم  لدع ــن  الخريي وكل  ــال  األعم ــال  رج ــا  داعي  ،
ــن معاناة مرىض  ــة يف التخفيف م جهود املؤسس

الرسطان.
بدورها أوضحت رئيسة جمعية وأي كان سارة 
ــة األطفال  ــرىض الرسطان خاص ــأن م الجهمي ب
يحتاجون إىل دعم نفيس وهي الفكرة التي راودت 

الجمعية لعمل مقر ترفيهي خاص باألطفال.
ــاز املقر  ــاهم يف انج ــود كل من س ــت جه وثمن
ــال املرىض يف  ــر ألعابا لألطف ــي الذي يوف الرتفيه

املؤسسة الوطنية ملكافحة الرسطان.

افتتاح مقر ترفيهي خاص باSطفال المرضى  بالسرطانافتتاح مقر ترفيهي خاص باSطفال المرضى  بالسرطان


