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صنعاء / سبأ
ــيد عبد امللك  ــاد قائد الثورة الس أش
ــطوري للمرأة  ــي بالصمود األس الحوث
اليمنية يف مواجهة العدوان السعودي 

األمريكي وحصاره الجائر.
ــالة وجهها  ــد الثورة يف رس وقال قائ
ــرة  الطاه ــة  الصديق ــد  مول ــبة  بمناس
البتول فاطمة الزهراء عليها السالم: ” 
ــدر التضحيات الكبرية واألخالقيات  نق
املتميزة لحرائر اليمن اللواتي يسهمن 
ــعب يف مواجهة العدوان  يف صمود الش

والتصدي للغزاة ” .
ــاء اليمنيات يقدمن  وأضاف:“ النس
ــاء واإلخوة  ــىل التضحيات من األبن أغ
ــن بالغايل  ــارب وبعطائه واألزواج واألق
ــال  بامل ــات  الجبه ــم  لدع ــس  والنفي
يف  ــيل  العم ــن  وبمجهوده ــال  والرج

ــات بالتغذية  ــم املرابطني يف الجبه دع
واهتمامهن وإسهامهن يف كل املجاالت 

. ”
ــي  الحوث ــك  عبداملل ــيد  الس ــأ  وهن
ــالمي  ــم اإلس ــن والعال ــاء يف اليم النس
ــداً أهمية  ــراء.. مؤك ــرى مولد الزه بذك
ــدروس  ال ــتلهام  اس يف  ــرى  الذك ــذه  ه
ــني  ومع ــالق  األخ ــع  نب ــن  م ــزود  والت
ــوروث  امل ــىل  ع ــاظ  والحف ــل  الفضائ
ــرأة  للم ــي  الراق ــي  والقيم ــي  األخالق
املسلمة والعناية بااللتزام بالتعليمات 

والضوابط الرشعية.
ــراء  ــدم الزه ــالم ق ــّوه إىل أن اإلس ون
باعتبارها أرقى نموذج للمرأة تجسدت 
ــلم  ــالق وارتقى يف س ــم واألخ ــه القي في
الكمال اإليماني.. الفتاً إىل أن النموذج 
ــالم  الراقي املتمثل بالزهراء عليها الس

ــة  ــلمة إلدراك القيم ــرأة املس كاف للم
ــالل االلتزام  ــن خ ــرية م ــة الكب املعنوي

بأخالقيات وتعاليم الله .
ــد الثورة قائال:“املرأة اليوم  وتابع قائ
ــن  ــتهداف م ــكال االس ــه كل أش تواج
ــعي الدؤوب  ــيطانية بالس ــوى الش الق
ــن  ــا م ــا وتجريده ــن كرامته ــط م للح
ــون لتحقيق ذلك  ــم يعمل ــا وه أخالقه

بكل الوسائل واألساليب“.
ــرار وراء النموذج  ــن االنج ــذر م وح
ــرأة  امل ــة  كرام ــن  امته ــذي  ال ــي  الغرب
وحولها إىل سلعة رخيصة وجردها من 
ــال:“ النموذج  ــانية.. وق كرامتها اإلنس
ــعى إىل اخرتاق املجتمعات  الغربي يس
ــة  ــمومه التضليلي ــث س ــالمية وب اإلس

واإلفسادية برضب القيم واألخالق“.

هنأ النساء يف اليمن والعالم اإلسالمي بذكرى مولد الزهراء

قائد الثورة يشيد بصمود املرأة اليمنية وتضحياتها يف مواجهة العدوان
حيا مجلس النواب صمود جماهري 
ــام الثالث  ــتقبل الع ــي تس ــعب وه الش
ــار الربي  ــم والحص ــن العدوان الغاش م
والبحري والجوي الجائر من قبل دول 

تحالف العدوان عىل اليمن.
ــة  ــواب  يف جلس ــدد مجلس الن وش
ــى  يحي ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس
ــري  ــيل جماه ــىل رضورة تح ــي ع الراع
ــجاعة والصمود  ــعب بالصرب والش الش
ــتمرار مواجهة عدوان  ــطوري الس األس
ــعودية بما  ــادة الس ــف بقي دول التحال
ــكري والحصار  ــدوان العس يف ذلك الع
ــر  الجائ ــوي  والج ــري  والبح ــربي  ال
ــهاد وجرح آالف  والذي أدى إىل استش

املواطنني وتدمري واسع للبنية التحتية 
ــن فيها  ــاكن املواطنني بم ــف مس وقص
ــيوخ وإستهداف  من أطفال ونساء وش
ــرآن  الق ــظ  تحفي ــز  ومراك ــاجد  املس

ــراح  لألف ــواًء  س ــبات  املناس ــاالت  وص
ــعبية ومزارع  ــواق الش ــزاء واألس أو للع

املواطنني ..

الربملان: صمود اليمنيني نموذج للكفاح 
والنضال ضد الظلم والطغيان

أشاد بموقف رئيس االتحاد الربلماين العريب
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ــاد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،باألدوار  أش
ــي ظلت رمزا للتعايش  ــة والثقافية ملحافظة تعز وأبنائها والت الوطني
ــره والحقد والطائفية التي  ــفه لروائح الك االجتماعي .. معربا عن أس
ــوا وطنهم وارتهنوا للمعتدي  ــرزت يف هذه املرحلة من جانب من باع ب

ومشاريعه التمزيقية للنسيج اليمني.
وقال خالل لقائه أمس بصنعاء ممثلني عن أبناء محافظة تعز من 
النازحني واملقيمني بأمانة العاصمة. " رغم املحاوالت التي يسعى لها 
العدوان وأذنابه يف وصم هذه املحافظة باإلرهاب ، ظل أهل تعز بإرثهم 
ــن يف مواقفهم من  ــايل أوفياء لوطنهم صامدي ــايف ورصيدهم النض الثق

العدوان وجرائمه باستثناء قلة قليلة منهم ممن باعوا أنفسهم ".

رئيس الوزراء : الحكومة لن تتوانى عن واجباتها تجاه النازحني واملهجرين قسرا 
أشاد باألدوار الوطنية والثقافية ألبناء  تعز 

صنعاء/ سبأ
جدد وزير الخارجية املهندس 
ــام رشف مطالبته للمفوضية  هش
ــدة لحقوق  ــم املتح ــامية لألم الس
اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان 
ــة  الدولي ــؤولياتهم  مس ــل  بتحم
ــاكات  االنته ــاه  تج ــانية  واإلنس
ــعودي  التي يرتكبها العدوان الس
بحق املواطنني يف كافة محافظات 

الجمهورية.

وزير الخارجية ُيحّمل املجتمع الدويل مسؤولية جرائم العدوان يف اليمن
التقى الممثل المقيم لصندوق األمم المتحدة للسكان

ــنعاء  ــّدة الجريمة الش ــر الخارجية بش أدان وزي
ــتهداف قارب  ــعودي باس التي ارتكبها العدوان الس
ــة يف طريقهم إىل  ــن أفارق ــني ومهاجري ــل الجئ يحم

دولة شقيقة من شاطئ الحديدة ..

..ويدعو إلجراء تحقيق دويل مستقل يف جريمة 
استهداف مهاجرين أفارقة يف الحديدة

// 
احتفى الوسط اإلعالمي اليمني أمس بصنعاء باليوم الوطني لإلعالم الذي يصادف 
ــعودي  ــرى الثانية للعدوان الس ــذي يتزامن مع حلول الذك ــن مارس وال ــع عرش م التاس
ــلطان  ــيايس األعىل س ــرى وبحضور عضوي املجلس الس ــن . كما ج ــم عىل اليم الغاش
ــؤولني  ــد وعدد من الوزراء واملس ــر اإلعالم احمد حام ــد النعيمي ووزي ــامعي ومحم الس

التوقيع عىل ميثاق الرشف اإلعالمي من قبل رؤساء املؤسسات اإلعالمية والصحفية 
ــيايس األعىل سلطان السامعي بالدور الكبري  ــاد عضو املجلس الس ويف االحتفال أش
ــف زيف وتضليل وسائل إعالم العدوان السعودي  ــائل األعالم يف كش الذي قامت به وس

األمريكي.
ــح الصماد رئيس  ــي ألقاها نيابة عن األخ صال ــامعي يف الكلمة الت ــلطان الس وقال س
ــد جبهات  ــة الثانية بع ــل الجبه ــي مث ــالم الوطن ــىل ، "إن اإلع ــيايس األع ــس الس املجل

املواجهة ".

اإلعالميون يحتفون بيومهم الوطني ويوقعون على ميثاق الشرف

السامعي: دورحيوي لإلعالم الوطني يف مواجهة 
التضليل اإلعالمي  للعدوان وكشف جرائمه


