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إب / سبأ
ــس  ــالح أم ــد ص ــظ إب عبدالواح ــد محاف تفق
ــعبية يف مستشفى  جرحى الجيش واللجان الش

األمني بمدينة إب .
ــفى  ــتمع املحافظ صالح من مدير املستش واس
ــة  الحال ــن  ع رشح  إىل  ــداد  الح ــده  عب ــور  الدكت
ــات العالجية املقدمة  ــة للجرحى والخدم الصحي

لهم.
ــق  ومراف ــام  أقس ــىل  ع ــظ  املحاف ــع  اطل ــا  كم
ــفى وعياداته الخارجية والخدمات التي  املستش

تقدم للمرىض.
وأشاد املحافظ صالح بالتضحيات والبطوالت 
التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.
ــم  امتنانه ــن  ع ــى  الجرح ــرب  ع ــم  جانبه ــن  م
ــن  مؤكدي ــم،  أحواله ــد  وتفق ــارة  للزي ــم  وتقديره
ــد تماثلهم  ــات بع ــودة إىل الجبه ــتعدادهم الع اس

للشفاء ملواجهة العدوان ومرتزقته.

محافظ إب يتفقد أحوال محافظ إب يتفقد أحوال 
جرحى الجيش واللجان جرحى الجيش واللجان 

الشعبية بمستشفى األمينالشعبية بمستشفى األمين
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الجمعة

األستاذ محمد الهجام لـ األستاذ محمد الهجام لـ ٹ : تكريمي من وزارة التربية منحني حافزا إضافيا في أداء مهمتي تكريمي من وزارة التربية منحني حافزا إضافيا في أداء مهمتي

ــلــجــيــش والــلــجــان ــــدوان ويـــســـيـــرن قــافــلــة غـــذائـــيـــة ل ــــع ـــددن بـــجـــرائـــم ال ـــن ـــر إب ي ـــرائ ــلــجــيــش والــلــجــانح ــــدوان ويـــســـيـــرن قــافــلــة غـــذائـــيـــة ل ــــع ـــددن بـــجـــرائـــم ال ـــن ـــر إب ي ـــرائ ح

ــــــــة غــــــريــــــبــــــة بــــــيــــــن الــــــنــــــمــــــل والــــــمــــــنــــــاخ ــــــــة غــــــريــــــبــــــة بــــــيــــــن الــــــنــــــمــــــل والــــــمــــــنــــــاخعــــــــالق عــــــــالق صيني يبيع كليته لشراء أيفون صيني يبيع كليته لشراء أيفون 

 /مجدي ُعْقَبة
ــد قائد صالح  ــتاذ محم ــة والتعليم يوم أمس األس ــت وزارة الرتبي كرم
ــهيد عبدالكريم النزاري التابعة ملديرية  الهجام أحد معلمي مدرسة الش

السبعني يف أمانة العاصمة.
ــورة التقطها  ــتاذ الهجام يف ص ــذا التكريم بعد أن ظهر األس ــي ه ويأت
ــو حايف القدمني  ــية وه ــذه أثناء إلقائه إحدى حصصه املدرس احد تالمي

بعد أن تقطعت أحذيته يف سبيل الحضور اليومي للمدرسة.
ــع صورة األستاذ الهجام  ــكل واس ــائل اإلعالم قد تناقلت بش وكانت وس
ــة والذهاب اليها بشكل يومي  ــتمرارية تواجده يف املدرس الذي أرص عىل اس
ــرم الطالب من  ــات حتى ال يح ــاوز كل التحدي ــه وتج ــى تمزقت أحذيت حت
ــي واإلخالص  ــوى معاني التفان ــدت أق ــية، يف صورة جس حصصهم املدرس
ــيش الصعب من أداء  ــه انقطاع راتبه وال الوضع املعي ــم الذي لم يمنع للمعل

واجبه الوطني واألخالقي املقدس.
ــد الهجام  ــتاذ محمد قاي ــاص لــ"الثورة" وصف االس ــح خ ويف ترصي
ــة،  مؤكدا ان هذا  ــم باللفتة الكريم ــل وزارة الرتبية والتعلي ــه من قب تكريم

التكريم يعد حافزا وتحديا إضافيا يف مواجه العدوان.
 وقال الهجام: "هذا التكريم ليس للهجام فقط بل لجميع الكادر الرتبوي 
ــاء يف  ــالء الرشف ــزاري وكل الزم ــم الن ــهيد عبدالكري ــه الش واإلداري يف مدرس
ــاط  العاصمة صنعاء وجميع املحافظات الذين يؤدون عملهم بكل همه ونش
ــات ومحاوالت  ــدا أن كل رهان ــا، مؤك ــروف وأصعبه ــك الظ ــني يف أحل والثابت
ــتذهب أدراج الرياح وان العملية  ــال العملية التعليمية س العدوان عىل إفش

التعليمية والرتبوية مستمرة.
ــدارس الحكومية عىل انهم  ــالب امل ــام نحن ننظر إىل ط ــاف الهج وأض

أبناؤنا وهم من املعرسين.
وأشار إىل رفضه العمل يف املدارس الخاصة رغم العروض املغرية التي 
ــة الحكومية كون طالب  ــاءت إليه، مفضال مواصلة التدريس يف املدرس ج

املدارس الحكومية من املعرسين.
ــيئا بسيطا أمام تضحيات أولئك األبطال  وأكد الهجام أن ذلك يعد ش

ــن كرامة  ــن ودفاعا ع ــداًء للوط ــم ف ــهم وأرواحه ــون بأنفس ــن يضح الذي
ــجعه  ــه كل من وقف معه وش ــام ترصيح ــاكرا يف خت ــعب اليمني، ش الش
ــبيل إنجاح العملية التعليمية وعىل  ومن قدر جهوده التي يقوم بها يف س

رأسهم وزير الرتبية والتعليم االستاذ يحيى بدر الدين الحوثي.
ــه النعمي يف ترصيح  ــة والتعليم عبدالل ــل وزارة الرتبي ــن جانبه قال وكي م
ــتاذ يحيى  ــورة" انه وبناء عىل توجيه وزير الرتبية والتعليم االس خاص لـ"الث
الحوثي كرمت وزارة الرتبية والتعليم االستاذ محمد قايد صالح الهجام تقديرا 
لجهوده وتفانيه وإخالصه بعد أن تحولت صورته إىل أسطورة تناقلتها وسائل 

اإلعالم بشكل عام.
ــتاذ الهجام وبكل  ــه األس ــوزارة بما قام ب ــن اعتزاز ال ــرب النعمي ع وع
الجهود التي يبذلها املعلمون يف ظل هذه الظروف الصعبة التي أنتجتها 

الحرب العدوانية عىل بلدنا والتي أدت إىل انقطاع املرتبات.
ــائل اإلعالم  ــي قامت بها وس ــود الت ــة الجه ــل وزارة الرتبي ــن وكي  وثم
ــن لوالهم ملا وصلت الحادثة  ــطاء التواصل االجتماعي الذي الوطنية ونش

ربما لوزارة الرتبية والتعليم .
ــيف  مؤكدا يف ختام ترصيحه أن الوزارة وقعت قبل يومني مع اليونيس
محرض تسليم كشوفات املدرسني والتي عىل ضوئها سيتم تسليم حوافز 

املعلمني ابتداء من شهر فرباير القادم بإذن الله.

إب/سبأ
ــة منكث  ــائي بمنطق ــري القطاع النس س
ــس قافلة  ــة إب أم ــم بمحافظ ــة يري مديري

غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية.
ــائي خالل  ــاع النس ــح بيان للقط وأوض
ــود  ــة الصم ــاع أن معرك ــا القط ــة نفذه وقف
ــىل  ع ــرا  حك ــت  ليس ــدوان  للع ــدي  والتص
ــاء  ــا عىل النس ــل هي أيض ــن ب ــال اليم رج
الالتي يتوجب عليهن البذل والعطاء ورفد 
الجبهات بما يستطعن من القوافل العينية 

واملادية.
ــدوان  الع ــم  ــان إىل أن جرائ البي ــار  وأش
ــىل عجزهم  ــاء تدل ع ــق األطفال والنس بح
ــش واللجان  ــال الجي ــام أبط ــم أم وضعفه

املرابطني يف الجبهات للدفاع عن الوطن.
ــت الهيئة  ــة يريم نظم ــز مديري ويف مرك
ــة وقفة نددت  ــة باملديري ــائية الثقافي النس
بجرائم العدوان وخروقاته التفاق السويد.

ــتمرار يف التعبئة  ــت الهيئة إىل االس ودع
ــون  ك ــات  الجبه إىل  ــيد  والتحش ــة  العام

ــون أي اتفاق  ــه ال يحرتم ــدوان ومرتزقت الع
ــم  ــن تعنته ــال ع ــية، فض ــوية سياس أو تس
املستمر يف خرقهم التفاق السويد وقصفهم 

املتواصل عىل السكان األبرياء.
ــائي يف قرية  ــك نظم القطاع النس إىل ذل
ــقاة بمديرية السدة بإب وقفة نسائية  املس
تنديداً بجرائم العدوان الغاشم وممارساته 
ــعب اليمني  ــق أبناء الش ــانية بح الال إنس

السيما يف املحافظات املحتلة.
ــان الوقفة  ــقاة يف بي ــاء املس ــدت نس وأك

ــتعد للمشاركة يف  ــائي مس أن القطاع النس
ــالح ذوداً عن  ــل الس ــة وحم ــة الكرام معرك

األرض والعرض إذا تطلب األمر ذلك .
ــياق ذاته نظم القطاع النسائي  ويف الس
ــة الرضمة بإب وقفة  بمنطقة املنجر مديري
ــف املتخاذلة من  ــتنكار للمواق ــب واس غض
ــتمرار جرائم  ــدويل إزاء اس ــل املجتمع ال قب
العدوان وانتهاكاته وخروقاته ملا تم االتفاق 

عليه يف السويد.
ــدة  املتح ــم  األم ــاركات  املش ــت  وحمل

املسؤولية الكاملة عن الدماء التي يسفكها 
ــتهتار  ــدوان وخروقاته التي تنم عن اس الع
العدوان ومرتزقته وعدم رغبتهم يف التوصل 

ألي اتفاق يحقن دماء اليمنيني.
ــان  بي يف  ــاركات  املش ــوة  النس ــارت  واش
ــاال  رج ــي  اليمن ــعب  الش أن  إىل  ــن  وقفته
ــتكبار  ــاء لن يرضخ أو يركع لقوى االس ونس
ــد الجبهات باملال  ــيواصل الصمود ورف وس
ــباب دفاعا عن كرامة واستقالل البلد  والش

ومستقبل األجيال القادمة.

ــوام القمامة املكونة  أثبت علماء أن أك
 "Atta colombic" ــل  نم ــا  بقاي ــن  م
ــدرا قويا للميثان  ــكل مص ومخلفاته، تش

وأكسيد النيرتوس.
ــا  نرشته ــة  علمي ــة  دراس يف  ــاء  وج
 Proceedings of the Royal" ــة  مجل
ــا  يفرزه ــي  الت ــازات  الغ أن   ،"Society
ــد  ــل "Atta colombica"، تع ــاط نم نش
من الغازات الدفيئة القوية التي يمكن أن 

تؤثر عىل املناخ.
ــتعمرة  ودرس علماء امريكيون22 مس

ــة،  املداري ــتاريكا  كوس ــات  غاب يف  ــل  نم
ــفت النتائج أن تركيز امليثان بالقرب  وكش
من مستعمرات النمل كان أعىل بـ 20 مرة 
ــن الغابات  ــزه يف أماكن أخرى م من تركي
ــز  ــات، وكان تركي ــع املخلف ــث تتجم حي
أكسيد النيرتوس أعىل بـ 1000 مرة أيضا.
وتحولت أكوام النمل ومخلفاته، وفقا 
ــوث توازي  ــب، إىل مصادر تل ــذه النس له
ــة  معالج ــات  محط ــات  مخلف ــا  برتكيزه
ــوام روث  أك أو  ــي،  ــرصف الصح ــاه ال مي

الحيوانات األخرى.

ــن أجل رشاء  ــىل بيع كليته م ــنوات ع بعد عدة س
ــي معاقا  ــاب صين ــون، أصبح ش ــاد وآيف ــازي آيب جه
وطريح الفراش جراء تلك العملية التي أثارت صدمة 
ــىل  ــون ع ــن يطلق ــت كثريي ــالد، وجعل ــعة يف الب واس

هواتف آيفون "أجهزة الكلية".
وأفادت صحفية دييل ميل الربيطانية بأن الشاب 
ــا)- بات اآلن عاجزا  ــمه وانغ (25 عام الصيني -واس
عن الحركة وال يبارح رسيره جراء مضاعفات إصابته 
ــي عندما كان  ــه اليمن ــه كليت ــوي بعد بيع ــل كل بفش
ــدف منها الحصول  ــره 17 عاما يف عملية كان اله عم
ــون 4، ليبدو أمام زمالئه  ــىل املال لرشاء آيباد 2 وآيف ع

يف الدراسة أنه ابن عرصه.
ــتجابة  ــذاك عن االس ــه آن ــز والدي ــل عج ــي ظ فف
ــن املراهقة إحدى غرف  ملطالبه، دخل وانغ وهو يف س
ــطاء  ــرف عىل وس ــت، وتع ــع اإلنرتن ــة يف مواق املحادث

ليبيع كليته مقابل مبلغ مايل يؤمن له تحقيق رغباته 
والحصول عىل تلك األجهزة الذكية.

ــة إزالة كلية وانغ نحو 35 ألف دوالر،  وكلفت عملي
ــوى عىل 3500  ــق الصيني منها س ــل املراه لم يحص
ــىل  ــذي أرشف ع ــب ال ــي إىل الطبي ــاد الباق دوالر، وع
ــخاص آخرين  ــاعد وثالثة أش ــة وطاقمه املس العملي

كانوا وسطاء يف العملية.
ــت  ــة أوقف ــة الصيني ــلطات القضائي ــت الس وكان
آنذاك خمسة صينيني يف مدينة تشينتشو (جنوبي 
ــة يف األعضاء  ــري القانوني ــة التجارة غ ــالد) بتهم الب
ــن فيهم  ــرضر، بم ــد يف ال ــبب املتعم ــة، والتس البرشي
ــان  ــة املراهق يف أبريل/نيس ــذي أزال كلي ــب ال الطبي
ــة ابنها عندما  ــة فعل ــفت األم الصيني 2011. . واكتش
ــتفرست عن جهازي آيباد وآيفون الجديدين لدى  اس

ابنها، وأخربت الرشطة بذلك.

ــة)) كثري  ــوريا إىل الجامعة العربي ــودة س ــرب ((ع ــح خ أصب
ــؤولو دول عربية  ــديل مس ــي حيث ي ــالم العرب ــداول يف اإلع الت
ــال قرار تجميد  ــأن . واملقصود بالخرب إبط ــم يف هذا الش بدلوه
ــذه مجلس  ــذي اتخ ــة ال ــة العربي ــوريا يف الجامع ــة س عضوي
ــة يف 16 /11/ 2011 بموافقة 18 دولة ومعارضة دولتني  الجامع
ــة العراق عن التصويت ، وأعلنه  ــا لبنان واليمن وامتناع دول هم
وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جرب . وكان القرار 
ــتمرار التجميد حتى رحيل الرئيس السوري بشار  يتضمن اس

األسد من الحكم .
ــق  ــرب الذين يهرولون فرادى إىل دمش ــت للنظر أن الع امللف
ــتويات  ــىل املس ــىل أع ــا ع ــا رسا وعلن ــا أمني ــقون معه ، وينس
ــغل مقعدها يف  ــورية لش ــة الس ــودة الدول ــىل ع ــون ع يتحفظ
ــة ومبدين  ــرار من الجامع ــزوم صدور ق ــني بل ــة متعلل الجامع
ــا بقرارات مقاطعة  ــوريا الذي يذكرن احرتاما لقرار مقاطعة س
ــيان  ــي اتخذتها الجامعة وطواها النس ــان الصهيوني الت الكي
ــد بعد من  ــكري فلم يتأك ــامح ش ــر خارجية مرص س ــا وزي . أم
ــا يبدو -  ــوريا ويخىش - كم ــو س ــيوخ النفط نح ــة ش انعطاف
ــادة تأهيل))  ــق تحتاج إىل ((إع ــم لذا يرى أن دمش إغضابه
ــرار مجلس  ــأن تنفذ ق ــك ب ــة وذل ــة العربي ــود إىل الجامع لتع
ــرار الذي  ــذا الق ــف أصبح ه ــرف كي ــم 2245 ، وال نع ــن رق األم
ــرار الجامعة العربية  ــا لق ــمرب/2015 أساس اتخذ يف 18/ديس
ــوريا الذي اتخذ يف 16 /11 /2011 ، علما أن قرار  بمقاطعة س
ــوريا  ــية يف س مجلس األمن املذكور يتحدث عن عملية سياس

وانتخابات سيستغرق إنجازها مدة طويلة .
ــوريا إىل الجامعة  ــودة س ــن الحديث عن ع ــع بدال م يف الواق
ــوريا ، وأن  العربية ينبغي عىل الجامعة العربية أن تعود إىل س
ــيخات الخليج  ــتعيد بعض عافيتها بعد أن اختطفتها مش تس
ــود مقر الجامعة يف مرص  ــت بقرارتها عىل الرغم من وج وتحكم
ــرار تجميد عضوية  ــة . كان ق ــوى أعمدة العروب ــي كانت أق الت
سوريا يف الجامعة العربية أحد القرارات املخزية التي اتخذتها 
ــن موقعها يف القاهرة  ــوأ مرحلة من تاريخها وم الجامعة يف أس
ــادة فعلية  ــيني مرصيني وقي ــة لدبلوماس ــادة صوري ــت قي وتح
ــة لحلف األطليس  ــذه الجامع ــي . الم ترصح ه ــال الخليج للم
ــدة والحدة يف إبادة الجيش  ــده مراعاة الش بتدمري ليبيا وتناش
الليبي ؟ الم يذهب أمينها العام إىل مجلس األمن ليطلب وضع 
ــتخدام القوة  ــابع واس ــوريا تحت الفصل الس بلد عربي هو س
ــوال الفيتو  ــعبا ل ــريه وبعرثته دولة وش ــية لتدم الغربية األطلس
ــة والفخامة  ــاب الجالل ــع أصح ــم تجم ــي ؟ ال ــرويس الصين ال
ــي 29-28/مارس/2015 ليؤدوا  ــمو يف قمتهم العربية يوم والس
ــعب اليمني بحماس منقطع النظري من خالل  رقصة سلخ الش

تأييدهم ومباركتهم عاصفة العدوان ؟
ــد الدول  ــا الفضائحية ض ــة أفعاله ــة العربي ــت الجامع فعل
ــيخات الخليج  ــها ملش ــة عندما أجرت نفس ــعوب العربي والش
ــل بينما بقيت  ــك النفط بنظام الكفي ــرت لتعمل يف ممال وهاج
سوريا ومعها حلفاؤها تقاتل من أجل حفظ البقاء ضد جبهة 
عريضة من األعداء كان يف طليعتهم دول عربية وجامعة عربية 
ــن قضية العرب  ــن نهجها القومي وع ــة ، ولم تتخل ع مختطف
ــدول العربية أن  ــطني املحتلة . لذا عىل جامعة ال ــة فلس املركزي
ــورية  ــوريا وليس العكس علها تجد يف املواقف الس تعود إىل س
ــو ضئيال من الحيوية  ــا العربية ما يمنحها قدرا ول ــن القضاي م
ــكة بقضاياها  ــة املتمس ــري العربي ــدى الجماه ــن االعتبار ل وم

ــارات  ومط ــد  قواع كل  ــف  تقص ان  ــرتض  *يف
السعودية واالمارات بعرشات الصواريخ والطائرات 
ــعودي  ــرب، الطريان الس ــا يف حالة ح ــرية ألنن املس
ــارات  الغ ــرشات  بع ــوم  ي كل  ــف  يقص ــي  االمارات
ــازل ومزارع  ــب جنودنا ومن ــا ومراكز تدري جبهاتن
ــدة العند  ــذي يعترب قصف قاع ــعبنا ال وطرقات ش
ــكرياً ليس فقط كاذب  بطائرة مسرية تصعيداً عس

بل متآمر أو جبان.
ــع والضالع قتلوا  ــة وياف ــم ابناء الصبيح *معظ
ــي يف  ــعودي االمارات ــزو الس ــوات الغ ــوف ق يف صف
املناطق املحتلة بالساحل وعىل تخوم املخا وخالد 
ــة  ــد املحتل ــس يف القواع ــدة ولي ــدة وصع والحدي

بالعند وبري احمد وميون وغريها .
ــتمر قصف العند وغريها  ــن هنا  يجب ان يس وم

ــان اليمني وطرد قوى  ــى تحرير االرض واالنس حت
االحتالل األجنبي.

ــول قصف قادة  ــفري الربيطاني ح *ترصيح الس
ــش الرشجية االرتزاقية  يف العند وقح ويجب ان  جي
ــافر يف  ــتحق النه تدخل س يرد عليه بقوة وبما يس
ــعبنا امام قوى  حقنا االصيل للدفاع عن بلدنا وش

الغزو الرباعي التي من ضمنها بريطانيا .

ــد ان يحمل  ــتعمر القديم الجدي ــىل هذا املس وع
عصاه ويرحل فقد دقت ساعة الكفاح والتحرير.

ــتحقاق طبيعي يف  *قصف العند ليس ردا بل اس
ظل الحرب واالحتالل ومن حق شعبنا ان يقاتل يف 
ــق ارض العدو والتوجد  ــة محتلة ويف عم اي منطق
ــوى قواعد  ــروب التحرير س ــوط حمراء يف ح خط

الحرب واخالقياتها .
وعىل من يدعي خالف ذلك عليه ان ينترص اوال 

ليميل علينا رشوط الهزيمة واالستسالم!
ــادتهم  وس ــالء  والعم ــطاء  الوس ــدرك  ي ــل  *ه
ــعوديني انه حني يحدد لك العدو الجبهة التي  الس
ــتخدمه  ــالح الذي تس تقاتل فيها ونوع ومدى الس

تكون قد استسلمت للعدو !
ــعودي هي ان  ــع العدو الس ــكلتنا م ــري ان مش غ
ــوس  ــد يف القام ــب بع ــم تكت ــالم»  ل ــة «استس كلم

اليمني.

 هل يعلم السعودي ان كلمة «استسالم» لم تكتب  هل يعلم السعودي ان كلمة «استسالم» لم تكتب 
بعد في القاموس اليمني بعد في القاموس اليمني 

محمد محمد املقالح محمد محمد املقالح 

حفل تخرج دفعة الوعد الصادق من منتسبي حفل تخرج دفعة الوعد الصادق من منتسبي 
قوات أمن محافظة عمران قوات أمن محافظة عمران 

حيازتك للسلع والسجائر المهربة والمتاجرة بها جريمة من جرائم التهرب الضريبي عقوبتها المصادرة 
وفرض الغرامات الكبيرة والحبس وفق( للقانون.
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    مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣)

اعتبره تكريما لكل المعلمين الذين يؤدون رسالتهم في ظل العدوان والحصار


