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يتلقى 20 موظفاً وموظفة من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة و الطباعة والنرش معارف 

ومعلومات حول أسس ومعايري إعداد وكتابة التقارير اإلدارية.
ــة الثورة  ــة للمرأة والطفل بمؤسس ــا اإلدارة العام ــدورة التدريبية التي تنظمه ــتمر ال وتس

للصحافة ثالثة أيام ابتداًء من أمس األحد.
ــة أن  ــة للمرأة والطفل باملؤسس ــام اإلدارة العام ــيباني مدير ع ــة نجالء الش ــت الزميل وقال
الدورة التي تقام برعاية من إدارة املؤسسة ممثلة برئيس مجلس اإلدارة – رئيس التحرير األخ 
ــاركني  ــيقدم للمش ــتضيف املدرب منصور عثمان الرداعي الذي س ــن األهنومي تس عبدالرحم
ــات حديثة حول طرق  ــة معارف ومعلوم ــم اختيارهم من كافة اإلدارات داخل املؤسس ــن ت الذي

إعداد وكتابة التقارير اإلدارية وذلك بهدف تطوير األداء اإلداري واملايل باملؤسسة.

ــالب وطالبات املدارس  ــادية لط ــة العاصمة أمس حملة توعوية إرش ــاد بأمان ــن مكتب األوقاف واإلرش دش
الثانوية النموذجية واملساجد بالتنسيق مع مكتب الرتبية والتعليم ووحدة الثقافة القرآنية باألمانة .

وأوضح رئيس الحملة نائب مدير األوقاف واإلرشاد باألمانة محمد الغلييس لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ــتهدف توعية الطالب والطالبات بمخاطر  ــهراً تس ــتمر ش أن الحملة التي بدأت بمدارس مديرية الوحدة وتس

الحرب الناعمة وترسيخ مبدأ الوالء يف نفوسهم.
ــة عمل  ــذ الحملة بعد تزويدهم بأهدافها يف ورش ــدة لتنفي ــداً ومرش ــت إىل أنه تم اختيار عرشين مرش ولف

بهذا الخصوص .

تدريب ٢٠٢٠ من منتسبي مؤسسة الثورة 
حول إعداد وكتابة التقارير ا�داريةحول إعداد وكتابة التقارير ا�دارية

أوقاف أمانة العاصمة يدشن حملة توعوية إرشادية بالمدارس الثانويةأوقاف أمانة العاصمة يدشن حملة توعوية إرشادية بالمدارس الثانوية

ــس قافلة  ــة صنعاء أم ــاع الصحي بمحافظ ــري القط س
طبية دعماً للجيش واللجان الشعبية املرابطني يف ميادين 

العزة والرشف.
ــة  أدوي ــىل  ع ــوت  احت ــي  الت ــة  القافل ــيري  تس ــاء  وأثن
ــاد وكيل املحافظة للشؤون الفنية  ــتلزمات طبية.. أش ومس
املهندس صالح املنترص، بمبادرة القطاع الصحي يف تسيري 
ــة للمرابطني يف الجبهات.. معتربا هذه القافلة أقل ما  القافل

يمكن تقديمه للمرابطني يف ميادين الصمود.
فيما أشار نائب مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور 
ــب الصحة  ــة مقدمة من مكات ــرش إىل أن القافل ــد اله محم

باملديريات واملستشفيات واملرافق الصحية باملحافظة.

ولفت إىل أن هذه القافلة ستتبعها قوافل أخرى.. مثمنا 
ــيري  ــاع الصحي يف دعم وتس ــبي القط ــة منتس ــل كاف تفاع

القافلة.
ــتوية  ــريت جامعة صنعاء أمس قافلة مالبس ش كما س
ــف العدوان  ــات القتال ضد تحال ــا للمرابطني يف جبه دعم

الظالم.
ــع القافلة من حرم الجامعة الجديد أكد رئيس  ويف تودي
ــتعداد منتسبي الجامعة  الجامعة الدكتور أحمد دغار اس
ــن الوطن يف حال  ــالح للدفاع ع ــع األقالم وحمل الس لوض

اقتىض األمر.
واعترب هذه القافلة من الجامعة أقل القليل تجاه رجال 

ــم  ــم أرواحه ــرشف وتقديمه ــزة وال ــن الع ــال يف ميادي الرج
رخيصة يف سبيل الوطن.

ــات  ــن كلي ــة م ــاركة الفاعل ــار املش ــور دغ ــن الدكت وثم
ــذا  به ــيريها  ــة وتس القافل ــز  لتجهي ــة  الجامع ــبي  ومنتس
ــة يف ظل  ــب الجامع ــريا عن واج ــا ونوعا تعب ــتوى كم املس
ــن قبل تحالف  ــدوان بربري م ــه الوطن من ع ــا يتعرض ل م

العدوان.
فيما عربت الدكتورة نجيبة مطهر عن أساتذة الجامعة 
ــة إبراهيم الصارم عن حرص  ومندوب الجبهات يف الجامع
ــاندة  ــل الدعم واملس ــيري قواف ــة عىل تس ــبي الجامع منتس

للجيش واللجان الشعبية منذ بدء العدوان.

ــأرب أمس قافلة  ــة رصواح محافظة م ــًري أبناء وادي حباب بمديري س
غذائية دعما للمرابطني من الجيش واللجان الشعبية يف الجبهات.

ــة والتموينية وعدد من  ــىل كميات من املواد الغذائي ــوت القافلة ع احت
ــعبي املتواصل  رؤوس األغنام واملال واملجوهرات وذلك يف إطار الدعم الش

والتالحم املجتمعي.
ــبة أن القافلة  ــد أقيمت باملناس ــاء وادي حباب يف وقفة حاش وأكد أبن
ــات املدافعني عن  ــني يف الجبه ــاندة للمرابط ــا ومس ــي دعم ــة تأت الغذائي
ــن مالحم  ــعبية م ــش واللجان الش ــطره الجي ــيدين بما يس ــن.. مش الوط

بطولية يف مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته.
ــق املدنيني والتصعيد  ــة بمجازر العدوان بح ــاركون يف الوقف وندد املش
ــد الجبهات  ــتمرار النفري العام ورف ــن اس ــدة.. مؤكدي ــكري يف الحدي العس
ــتنكروا الصمت الدويل والعربي  ــال والرجال حتى تحقيق النرص. واس بامل
ــه من حصار برا  ــف العدوان وما يفرض ــم التي يرتكبها تحال ــاه الجرائ تج

وبحرا وجوَّا فاقم من معاناة اليمنيني.

قافلتان طبية ومالبس من القطاع الصحي وجامعة صنعاء للمرابطين في الجبهات قافلتان طبية ومالبس من القطاع الصحي وجامعة صنعاء للمرابطين في الجبهات 

..وأبناء وادي حباب بمأرب يسيرون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية..وأبناء وادي حباب بمأرب يسيرون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية

ــات  لجمعي ــي  الوطن ــاد  االتح ــد  ناش
ــرار  ــدة وأح ــم املتح ــني األم ــني اليمني املعاق
ــرب وجرائم العدوان التي  العالم إيقاف الح
طالت اليمنيني جميعا دون استثناء وترضر 
ــتقبله ووضعت  ــن ومس ــارض اليم ــا ح منه
ــي األكرب يف  ــفا مجاعة ه ــىل ش ــني ع اليمني

التاريخ الحديث.
يف  ــادر  الص ــان  البي يف  ــاد  االتح ــد  وأك
ــة االحتجاجية التي  ــرية والوقف ــام املس خت
ــة عاملة  ــبو 120 جمعي ــا منتس ــارك فيه ش
ــات اإلعاقة  ــني بمختلف فئ ــة املعاق يف رعاي
ــر األمم املتحدة  ــا أمس أمام مق التي نظمه
ــبة االحتفال باليوم العاملي  بصنعاء بمناس
ــخاص ذوي اإلعاقة الـ 3 من ديسمرب،  لألش
ــبب  ــن تس ــىل اليم ــدوان ع ــرب والع أن الح
ــاكل والعراقيل من  ــني بكثري من املش للمعاق
ــن اإلعاقة آلالف  ــبب بمزيد م ــا التس أبرزه
ــحة وتقليص املوارد املالية  األشخاص ، وش
ــني الذي من  ــدوق رعاية وتأهيل املعاق لصن

ــاق تعليمهم  ــون مع ــه كان يتلقى ملي خالل
وتأهيلهم وتدريبهم وقيمة عالجاتهم.

ــات  ــن جمعي ــري م ــرضر كث ــار اىل ت وأش
ــب  والتدري ــل  التأهي ــز  ومراك ــادات  واتح

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عموم محافظات 
ــت الحرب العدوانية  الجمهورية فيما فرض
ــن  م ــدا  مزي ــعودية  والس ــكا  أمري ــادة  بقي
ــخاص  القيود عىل حرية تنقل وحركة األش

ــان بحرية  ــة كحق أصيل لإلنس ذوي اإلعاق
ــفر ومنها إغالق مطار صنعاء،  التنقل والس
ــاء اليومية لكثري  ــببت بمضاعفة األعب وتس
ــد توقف مصادر  ــخاص املعاقني بع من األش
ــزي إىل عدن  ــل البنك املرك ــد نق دخلهم بع
ــان  الضم ــغ  ومبال ــب  الروات رصف  ــف  وتوق

االجتماعي لعدة سنوات.
ــدويل  ال ــع  املجتم ــة  الوقف ــدت  وناش
ــال  وإيص ــني  املعاق ــب  ملطال ــتجابة  االس
ــف هيئات األمم املتحدة  أصواتهم إىل مختل
ــاف الحرب والعدوان بأرسع  للعمل عىل إيق

وقت ممكن.
ــذي  ــر التنفي ــب املدي ــة نائ ــدم الوقف تق
لصندوق رعاية وتأهيل املعاقني الدكتور عىل 
ــي لجمعيات  ــس االتحاد الوطن ــيل ورئي مغ
ــان الصلوي ورئيس  ــني اليمنيني عثم املعاق
ــخاص ذوي اإلعاقة  ــي لألش ــدى اليمن املنت
حسن حسن إسماعيل ورؤساء الجمعيات 

العاملة يف رعاية املعاقني واملعاقات.

وقفة احتجاجية ومسيرة صامتة للمعاقين أمام اFمم المتحدةوقفة احتجاجية ومسيرة صامتة للمعاقين أمام اFمم المتحدة

عمران-سبأ
ــظ عمران الدكتور  ــاطة قبلية قادها محاف نجحت وس
ــأ  ــت بالخط ــل وقع ــة قَت ــاء قضي ــان يف إنه ــل جعم فيص

بمديرية عيال رسيح بني أرسة الكدح وأرسة املصيل.
ــد القهايل  ــواء مجاه ــور الل ــيل بحض ــح القب ويف الصل
واملرشف العام االجتماعي باملحافظة عبد العزيز خرفشة 
وعدد من مشائخ ووجهاء واعيان وقيادة السلطة املحلية 
ــه وممثيل  ــار الل ــؤويل أنص ــح ومس ــال رسي ــة عي بمديري
ــاء دم املجني عليه  ــن أولي ــم القبيل ، أعل ــس التالح مجل
ربيع صالح املصيل تنازلهم عن القضية التي كان الجاني 

فيها مبارك الكدح وإغالق ملفها نهائيا .
ــه الله تعاىل  ــي عليه عن تنازله لوج ــن والد املجن وأعل

ــو  ــدوان والعف ــة الع ــود ملواجه ــد الجه ــبيل توحي ويف س
والصفح عن الجاني مبارك الكدح.

ــان و  ــظ جعم ــاد املحاف ــيل أش القب ــح  الصل ــالل  وخ
ــدم وتنازلهم عن القضية،  ــواء القهايل بموقف أولياء ال الل
ــد مبادئ  ــريين إىل أن إغالق ملف هذه القضية يجس مش
وقيم التصالح والتسامح والتالحم القبيل وحل الخالفات 
ــكينة  ــتقرار والس بعيداً عن كل ما يعكر صفو األمن واالس

العامة.
ــل عيال رسيح  ــس بغريب عن قبائ ــا بأن ذلك لي ونوه
املعروفة بالشهامة والكرم والذين يقدمون الغايل والنفيس 

يف سبيل الدفاع عن الوطن .
ــيخ عبد  ــواء القهايل والش ــران والل ــظ عم ــا محاف ودع

العزيز خرفشة أبناء القبائل اليمنية عامة وقبائل عمران 
خاصة إىل الرتفع عىل الخالفات الضيقة وتوجيه البندقية 
ــه وإجرامه  ــداً يف قتل ــتثني أح ــدو الذي ال يس ــوب الع ص
ــن ومواجهة  ــني إىل أن الدفاع عن الوط ــن اليمنيني، الفت م
ــة األوىل لكافة  ــي القضي ــال مخططاته ه ــدوان وإفش الع

أبناء الوطن.
فيما عرب أولياء دم املجني عليه عن تقديرهم للجهود 
ــرق األخوية  ــة بالط ــواء القضي ــل واحت ــت لح ــي بذل الت
ــريين إىل أن هذا العفو جاء من  ــالق ملفها لألبد .. مش وإغ
ــة وتعزيز  ــد الجبهة الداخلي ــرص عىل توحي منطلق الح
ــد الذي يواجه  ــط بني أبناء الوطن الواح ــود والرواب الصم

أبشع عدوان غاشم وصلف.

ـــأ فـــــي عــــمــــران  ـــط ـــخ ـــال ـــة قــــتــــل ب ـــضـــي ـــي ق ـــه ـــن ـــي ي ـــل ـــب ـــأ فـــــي عــــمــــران صــــلــــح ق ـــط ـــخ ـــال ـــة قــــتــــل ب ـــضـــي ـــي ق ـــه ـــن ـــي ي ـــل ـــب صــــلــــح ق

  / أسامء البزاز 
ــة  الصناع وزارة  ــت  أدان
والتجارة ومؤسساتها والهيئات 
ــتهداف تحالف  ــة لها اس التابع
العدوان ملصنع نانا يف محافظة 

الحديدة. 
ــان  بي يف  ــوزارة  ال ــت  وقال
ــخة منه  حصلت الثورة عىل نس
ــة  ــة العدواني ــذه الجريم : أن ه
ــم  جرائ ــلة  سلس إىل  ــاف  تض
ــادة الجماعية بحق أكرث من  اإلب
ــة وعرشين مليون يمني .  خمس
ــدوان ملصنع  ــتهداف الع وان اس
نانا قصف متعمد ملصادر اليمن 
الغذائية ومصانعه اإلنتاجية يف 

ــرب التجويع الجماعي  إطار ح
ــة وأجندة  ــي تنفذها سياس الت
ــعب  ــدوان وعمالئه ضد الش الع
ــوده  صم ــن  م ــل  للني ــي  اليمن

وثباته وكرامته الوطنية
ــت أن هذه الجريمة   وأوضح

ــات  وتداعي ــات  تراكم ــل  تحم
ــانية  اقتصادية تنذر بكارثة إنس
ــراء  ج ــة  حقيقي ــة  ومجاع
ــالد  الب ــآت  منش ــتهداف  اس
ــة واالقتصادية ومصادر  الحيوي

اليمن الغذائية والدوائية .

ــدويل  ال ــع  املجتم ــت  وحمل
ــات الدولية وعىل  ــة املنظم وكاف
ــدة ومجلس  ــها األمم املتح رأس
ــان  األمن ومجلس حقوق اإلنس
ــؤولية  املس األوروبي  ــاد  واالتح
ــتمرار العدوان  ــن اس ــة ع الكامل
والرضبات الجوية عىل منشآت 
ــا  ومراكزه ــة  االقتصادي ــالد  الب

الحيوية وكافة منافذها.
بتحييد  ــة  املطالب ــددت  وج
ــف  القص ــن  م ــالد  الب ــاد  اقتص
ــف حازم  ــاذ موق ــري واتخ والتدم
ــالمية  ــدول العربية واإلس من ال
ــع  ورف ــدوان  الع ــذا  ه ــف  لوق

الحصار.

الخرطوم / سبأ 
ــودان  ــام بالس ــم الع ــال التعلي ــة لعم ــة العام ــدت النقاب أك
ــني اليمنيني هي جزٌء  ــقيق، أن قضية انقطاع رواتب املعلم الش

من كٍل سببته الحرب .. مطالبة بإيقاف الحرب يف اليمن فوراً.
ــخة منه، كافة  ــبأ) نس ــت النقابة يف بيان تلقت لـ(س وطالب
ــل والرسيع إليقاف  ــاً، بالتدخل الفاع ــات إقليمياً ودولي املنظم
ــن كاملة منذ توقف  ــاة وتأمني رواتب املعلمني يف اليم هذه املأس

رصفها.
ــودان  ــم العام بالس ــال التعلي ــة لعم ــة العام ــدت النقاب وأك
ــم اليمني،  ــن العربي مع املعل ــبة يوم التضام ــا بمناس يف بيانه
ــبيها تقاسم  ــتعداد منتس وقوفها إىل جانب معلمي اليمن واس

لقمة العيش معهم.

ولفت البيان إىل أن الحرب التي تدور رحاها يف اليمن أهلكت 
ــببت يف  ــرض واليابس وتس ــل، وقضت عىل األخ ــرث والنس الح
ــانية كربى  ــرب كارثة إنس ــراض ورشدت املاليني وتعت ــيش األم تف

خاصة عىل التعليم ورجاالته ونسائه وطالبه.
ــاع راتبه  ــم اليمني وانقط ــة املعل ــان إىل أن قضي ــار البي وأش
ــة العربية  ــال املنظم ــدول أعم ــتمرار يف ج ــارضة باس كانت ح
ــرب املايض يف  ــا منتصف نوفم ــرت يف اجتماعه ــة، التي أق للرتبي
ــوم التضامن  ــمرب 2018م هو ي ــون األول من ديس ــريوت أن يك ب

العربي مع املعلم اليمني.
ــات  ــن منظم ــون م ــة تتك ــة للرتبي ــة العربي ــر أن املنظم يذك
ــث العلمي  ــم والبح ــني يف التعلي ــني والعامل ــني والرتبوي املعلم

وتضم 26 نقابًة واتحاداً وجمعيًة عىل امتداد الوطن العربي.

الصناعة تدين استهداف العدوان لمصنع نانا في الحديدةالصناعة تدين استهداف العدوان لمصنع نانا في الحديدة

نقابة التعليم بالسودان تطالب بإيقاف الحرب فورًا وتأمين مرتبات المعلمين في اليمننقابة التعليم بالسودان تطالب بإيقاف الحرب فورًا وتأمين مرتبات المعلمين في اليمن

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة
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 محمد ناجي احمد                
يوميات الثورة

ــي ) الصادر عن مكتبة  ــي الوهاب في كتابه ( الفكر السياس
ــد الكاتب) أن  ــرى  ( أحم ــة 2008م – ي ــه الثالث ــي بطبعت مدبول
النظام السعودي خالل العقود الماضية قدم الكثير من الوعود 
ــك الوعود لم  ــن تل ــورى  " لك ــس الش ــات ومجال ــة انتخاب بإقام
ــات دستورية ، ليس بسبب  تترجم إلى واقع ملموس أو مؤسس
ــلطانية في الحكم المطلق واالستبداد فقط ، وإنما  الرغبة الس
ــوروي ، ومعاداة الفكر الوهابي للديمقراطية  لغياب الفكر الش
ــالمي  ــا دينا إلحاديا غربيا ، وكفرا معاديا للدين اإلس باعتباره
ــد ، إضافة  ــن نواقض التوحي ــه تعالى ، وناقضا م ــركا بالل ، وش
ــم أو اتهامهم  ــكيك بدينه ــكان والتش إلى الخوف من عامة الس

بالشرك واالنحراف والضالل والفسق والفجور " ص7.
ــز  المؤلف-يتمي ــب  بحس ــعودية  الس ــي  ف ــتبداد  فاالس
ــن ديكتاتوريات معروفة  بخصوصية تتجاوز ما هو معروف م
ــي يكفر  ــر وهاب ــن فك ــق م ــا ينطل ــتبداد هن ــم، فاالس ــي العال ف
ــع ويحاربه ويبيح دمه وماله، وينكر عليه أية حقوق  المجتم

إنسانية أولية.
ــرك أهل زماننا.  ــرك األولين أخف من ش ــة ترى أن ش الوهابي
ــلمين  ــق محمد بن عبد الوهاب من تكفير عامة المس وقد انطل
ــم في  ــذا فه ــن، وله ــاء والصالحي ــور األولي ــزورون قب ــم ي ألنه

(توحيده) أشد كفرا وضالال من أهل الجاهلية األولى.
ــروط اإليمان  ــم ش ــي الوهابية أه ــراء ف ــوالء والب ــرط ال إن ش
ــد الناس حتى  ــر الذي جاه ــا يكون لألمي ــه، والوالء هن وصحت
ــوم الجماعة هنا ينصرف  ــوا في جماعة التوحيد، فمفه يدخل
ــد بن عبد  ــا بينه محم ــوم (التوحيد) كم ــن بمفه ــن آم ــى م عل

الوهاب في (توحيد األلوهية).
ــى (دار حرب)  ــيمه إل ــة المجتمع وتقس ــرة مفارق ــدأت فك ب
ــي الهند  ــة ف ــات الجهادي ــا الجماع ــي تبنته ــلم) الت و(دار س
ــاب، وكانت  ــد بن عبد الوه ــر –مع دعوة محم ــتان ومص وباكس
ــوم  لمفه ــة  فعلي ــة  ترجم ــوان،  اإلخ ــرة  هج ــي  ه ــة)  (الدرعي
ــن أعدائه والجهاد  ــعود والبراء م ــوالء والبراء) الوالء البن س (ال
ــو الخروج على  ــد الوهابية ه ــم. وأصبح (الخروج) عن ضده
ــي ذلك يتبعون  ــس الخروج على اإلمام، هم ف ــريعة) ولي (الش
اجتهاد ابن تيمية في جعل الخارج ليس من خرج على اإلمام 

وإنما من خرج على الشريعة.
ــب (أحمد  ــارق بين ابن تيمية وبين الوهابية بحس إالَّ أن الف
ــة "يعترف  ــو أن ابن تيمي ــر –ه ــابق الذك ــي مؤلفه س ــب) ف الكات
ــية في عصر الملك ، وال يؤمن بضرورة  بواقع التعددية السياس
ــنة ، ويقول بجواز  ــدة الخالفة ،كما يعتقد غالبية أهل الس وح
ــبهة أو تأويل كما خرج  ــادل نظرا لش ــروج على اإلمام الع الخ
ــي بن أبي طالب ،فضال  ــفيان على اإلمام عل معاوية بن أبي س
ــريعة  ــض تطبيق الش ــن يرف ــى كل م ــروج عل ــوب الخ ــن وج ع

اإلسالمية وقتاله "ص51.
ــب وألف فيها الماوردي  ــلطانية التي كت لم تكن األحكام الس
وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم سوى تكييف للواقع مع التاريخ 
السياسي الذي اشتمل على: أن يعهد السابق لالحق أو القول 

باختيار أهل الحل والعقد أو القول بإمارة االستيالء والغلبة.
ــم صار  ــأن من غلبه ــه " ب ــن حنبل قول ــن أحمد ب ــتهر ع اش
ــن بالله  ــد يؤم ــل ألح ــن، وال يح ــر المؤمني ــمي أمي ــة وس خليف
ــرا كان أو فاجرا،  ــراه إماما عليه، ب ــر أن يبيت وال ي ــوم اآلخ والي
ــيلة  ــن " فاإلمامة تنعقد بالقهر والغلبة كوس ــو أمير المؤمني فه
مشروعة لالستيالء على السلطة. وذلك ما أكده اإلمام النووي 
ــة الطالبين )  فاإلمامة تنعقد  ــي (منهاج الطالبين) و (روض ف
ــتدت وطأته وجبت  ــقا " فمن اش ــو كان فاس ــر ول ــة والقه بالغلب

طاعته " أي أنها معقودة بالقوة ال بالبيعة واالختيار .
ــى اجتثاث  ــعودية عل ــة الوهابية والدولة الس ــت الحرك قام
ــعودية استولت  اآلخر، فالوهابية كفرت المجتمع، والدولة الس
ــا ، وكونت ما  ــرقا وغرب ــماال وجنوبا وش على األرض والثروة ش
ــرين بالمملكة العربية  ــمي في بداية ثالثينيات القرن العش س

السعودية .
ــيف في  ــز على الس ــب والدولة يرتك ــوي للمذه ــج الدم النه
ــزوات عبد  ــعودية منذ غ ــل الدولة الس ــي كل مراح ــار ف االنتش
ــرق  ــير وش ــام 1802م والتي غزا فيها عس ــعود ع ــز بن س العزي
األردن وكربالء عام 1802 م، وقتل فيها آالف الناس في األسواق 

والبيوت، وهدم القباب واألضرحة.
يرى حافظ وهبة مستشار الملك عبد العزيز بن سعود –في 
ما ينقله (أحمد الكاتب) في كتابه آنف الذكر: أن سبب سقوط 
ــكرية  ــتنادها إلى القوة العس ــى هو اس ــعودية األول ــة الس الدول
ــب عبد الله  ــوب. وعلى ذلك يذه ــتنادها على القل ــر من اس أكث
ــباب الدولة  ــى القول " كانت الحروب من أهم أس ــن عثيمين إل ب

السعودية األولى، كما كانت السبب الجوهري في نهايتها ".

شيخوخة الدولة شيخوخة الدولة 
السعودية الثالثةالسعودية الثالثة

مشهدمشهد

٢٢--٤٤  

صنعاء / سبأ
ــت لجنة الطوارئ املركزية إلدارة برنامج الحوافز النقدية املرشوطة للعاملني باملدارس يف  ناقش
ــة وكيل قطاع التعليم نائب رئيس اللجنة احمد النونو تقرير لجنة استالم  اجتماعها أمس برئاس

ومراجعة وإدخال البيانات.
ــزات عبدالكريم  ــاريع والتجهي ــوزارة لقطاع املش ــرضه وكيل ال ــاع الذي ح ــتعرض االجتم واس
ــة باملحافظات  ــاز مكاتب الرتبي ــتوى إنج ــامي مس ــاعد فؤاد الش ــل الوزارة املس ــداري ووكي الجن
ــا للرشوط واملعايري  ــدارس ومدى مطابقته ــني واملعلمات العاملني بامل ــتيفائها لبيانات املعلم واس

املطلوبة.
ــتكمال  ــىل مكاتب الرتبية والتعليم باملحافظات رسعة اس ــدد الوكيل النونو ع ويف االجتماع ش
تقاريرها مع رضورة تحري الدقة واملصداقية يف الرفع بأسماء املعلمني العاملني فعليا يف املدارس.
ــم إقرارات  ــاملة لقوائ ــاز مراجعة وإدخال البيانات الش ــة الفنية يف انج ــود اللجن ــاد بجه واش
ــات البالغ عددهم 67  ــتوى املحافظات واملديري ــني باملدارس " ثابتني، متطوعني " عىل مس العامل

ألفاً و917 معلماً ومعلمة اي بنسبة %50 من إجمايل العدد الكيل.

مناقشة تقرير لجنة استالم ومراجعة بيانات العاملين بالمدارسمناقشة تقرير لجنة استالم ومراجعة بيانات العاملين بالمدارس

ــطني  ــطون لبنانيون من حملة "من فلس نظّم ناش
ــفارة  ــام الس ــا أم ــد اعتصام ــس األح ــن" أم ــا اليم هن
ــدوان  الع ــتمرار  الس ــاً  رفض ــريوت  ب يف  ــعودية  الس

السعودي األمريكي عىل اليمن.
ــن ونددوا  ــال اليم ــور أطف ــون ص وحَمل املعتصم
ــدة واملجتمع  ــم املتح ــني األم ــرب، داع ــتمرار الح باس

الدويل لوقف املجازر بحق الشعب اليمن.
ــددت عىل رفض   وتخلل االعتصام كلمات عدة ش
ــجب كل محاوالت  ــك ش ــن، وكذل ــىل اليم ــدوان ع الع

التطبيع مع كيان العدو اإلرسائييل.
ــة إجراءات  ــة اللبناني ــوى األمني ــذت الق ــذا ونف ه
ــعودية وأبعدت املعتصمني  مشددة أمام السفارة الس
ــفارة، فيما لم تُسّجل  ــافة 100 مرت عن مبنى الس ملس

أي إشكاالت مع القوى األمنية.

اعتصام أمام السفارة السعودية اعتصام أمام السفارة السعودية 
في بيروت تضامنا مع اليمنفي بيروت تضامنا مع اليمن


