
عدم  • عن  أفصحت  أميركية  تصريحات  مقابل  العدوان في  تحالف  لمطالب  االستجابة  واشنطن  عن الحديدة، بدا بالمقابل أن واشنطن أطلقت ترتيبات السعودي اإلماراتي دعمه في مخططه احتالل ميناء نية  وتحدثت  دولية  تقارير  كشفتها  أخرى  جزيرة ميون اليمنية على البحر األحمر.الحاكمة في اإلمارات بناء قاعدة عسكرية كبيرة في مشاركة أميركية فاعلة في مشروع العائالت الوراثية سرية 

سطوة  • تحت  الواقعين  تعز  أبناء  من  دفعته قرروا تنظيم مسيرة راجلة من تعز إلى عدن، غير البروبغاندا وقبضة أمراء الحروب والكتائب اإلرهابية بسطاء  الذي  الطابور  لهذا  محيرا  كان  القرار  الرواتب أن  صرف  المسيرة،  عنوان  يكون  ألن  البنك الحاجة  المركزي بعدن.التي احتجزتها عصابة هادي واإلخوان في 
الطابور  • لدى  عالية  تكن  لم  المعنويات  المرة  حال الجميع كان يقول: قد طفح  الكيل.الهالمي المكلف بتحديد الشعارات واألهداف.. لكن هذه 
اإلرهابية جراء اجتياح عصابات العدوان السعودي ومرتزقة أكثر ما يمكن سماعه من أبناء المخا النازحين من  • والتنظيمات  اإلصالح  وحزب  هادي  مدنية، قوات  الغزو الهمجي في نشاطات سرية بين الناس اإلصالح وخالياه الذين انخرطوا على وقع مجنزرات لمدينتهم المسالمة، أنها ظلت لعقود مرتعا لحزب الفار  منظمات  وعبر  والمساجد  المدارس  العدوان وفي  جحافل  بأيدي  المدينة  سقوط  والمرتزقة بصورة سريعة.لتسهيل 
الجنوبي  • الساحل  في  للخيانة  الخامس  مراسلي المنظمات المدنية ومعهم طابور طويل من العائدين التأهيل االخوانية، وبرامج تأهيل القيادات وأشباح فيز وإقامات خليجية وتجار حروب، وشباب دورات الغربي يتصدره حاليا معلمون ودعاة مساجد وتجار الطابور  كتائب  عن  فضال  والدوحة  اسطنبول  ومواقع من  وصحف  وقنوات   " العربية  و"   " يمنية عدة."الجزيرة 

عامان من المسلسل الدموي السعودي أمام أنظار العالمعامان من المسلسل الدموي السعودي أمام أنظار العالم

ندوة بجامعة صنعاء حول المنافقين والعمالء والطابور الخامسندوة بجامعة صنعاء حول المنافقين والعمالء والطابور الخامس

تعقيم مصادر مياه الشرب بقرى غليفقة بالمحويتتعقيم مصادر مياه الشرب بقرى غليفقة بالمحويتمهرجان ترفيهي ل/يتام بدار الشوكاني مهرجان ترفيهي ل/يتام بدار الشوكاني 

تــكــريــم تــكــريــم ٦٠٦٠ مــعــلــمــًا بــالــحــيــمــة الــخــارجــيــة  مــعــلــمــًا بــالــحــيــمــة الــخــارجــيــة 

صنعاء - سبأ
ــبابية بالتعاون مع أمانة العاصمة ويمن  نظمت مبادرة تكاتف الش
ــوكاني لأليتام بصنعاء مهرجانا خرييا ترفيهيا  موبايل أمس بدار الش

أليتام الدار.
ــد  ــبعني محم ــة الس ــيل مديري ــام مح ــني ع ــار أم ــة أش ويف الفعالي
ــة األيتام وتعزيز التكافل  ــادق إىل أهمية املهرجان يف رعاية رشيح الص
االجتماعي يف أوساطهم وإشعارهم باهتمام املجتمع تجاههم وتلمس 

أحوالهم وأوضاعهم اإلنسانية.
ــادرة تكاتف يف  ــابات يف مب ــباب والش ــاط وفعالية الش ــاد بنش وأش
ــانية لتخفيف معاناة رشيحة األيتام وخاصة  األعمال الخريية واإلنس
ــتمرار العدوان  ــي تمر بها البالد جراء اس ــل األوضاع الصعبة الت يف ظ

والحصار.
ــىل دعم ورعاية  ــيل باملديرية ع ــادق حرص املجلس املح ــد الص وأك
ــهم يف تعزيز التكافل  ــبابية الخريية واإلنسانية بما يس املبادرات الش

االجتماعي.
ــة املبادرة نسيم التام أن فكرة إقامة مهرجان  بدورها أوضحت رئيس
لأليتام جاءت كمبادرة ذاتية إنسانية ملجموعة من طالب قسم اإلعالم 

بجامعة صنعاء للتذكري بأحوال األيتام وأوضاعهم اإلنسانية.
ــابقات  ــتعراضية ومس ــة وصالت غنائية وفقرات اس تخلل الفعالي
ثقافية ومرسحية أليتام الدار، وعدد من األنشطة الرتفيهية والرياضية.

ــوارئ واإلصحاح  ــى فريق وحدة الط أنه
ــن  ــف م ــاه الري ــة ملي ــة العام ــي بالهيئ البيئ
ــول، آبار  ــرشب "غي ــاه ال ــادر مي ــم مص تعقي
يدوية، مشاريع مياه" يف قرية غليفقة عزلة 
عنرب بمديرية املحويت- مصدر إنتشار وباء 

الكولريا والقرى املجاورة لها.
ــاه الريف  ــر مكتب مي ــح نائب مدي وأوض
أن  ــبأ)  لـ(س ــي  املحويت ــني  أم ــة  باملحافظ
ــة غليفقة  ــمل قري ــادر املياه ش ــم مص تعقي
ــرب إضافة  ــة عن ــا بعزل ــاورة له ــرى املج والق

ــاريع مياه  ــبكات مش إىل تعقيم خزانات وش
مناطق جبل الطرف وعنرب.

ــام بتدريب عدد  ــق ق ــت إىل أن الفري ولف
ــول  ح ــورة  املذك ــرى  بالق ــخاص  األش ــن  م
ــم املياه  ــور يف تعقي ــادة الكل ــتخدامات م اس
ــات من مادة الكلور بودر عليهم  وتوزيع كمي
ــادر مياه  ــم مص ــة تعقي ــتمرار يف عملي لالس

الرشب.
ــاه  ــم مي ــتمرار تعقي ــي اس ــد املحويت وأك
ــذا تعقيم األواني املنزلية الخاصة  الرشب وك

ــاء  ــن وب ــة م ــا للوقاي ــاء وحفظه ــب امل بجل
ــمل أكرث من  ــا أن التعقيم ش ــريا .. مبين الكول
ــات  ــة إىل مكون ــة إضاف ــرئ يدوي ــل وب 15غي
ــتفيد  ــل الطرف والذي يس ــرشوع مياه جب م

منه نحو ألفني و651 نسمة.
ــادر مياه الرشب  ــار إىل أن تعقيم مص وأش
ــة  الصح ــب  مكت ــداء  لن ــتجابة  اس ــي  يأت
ــة  وتنقي ــم  تعقي يف  ــل  للتدخ ــة  باملحافظ
مصادر املياه إثر تفيش انتشار وباء الكولريا 

باملنطقة.

ــباب طالب  ــاء لقطاع التعليم والش ــرم وكيل محافظة صنع ك
ــة  ــة الحيم ــن بمديري ــني املتميزي ــن املعلم ــس 60 م ــان أم دح

الخارجية.
ــني بمدارس الحيمة  ــل املحافظة أن التكريم للمعلم وأكد وكي
ــري العملية  ــار متابعة قيادة املحافظة لس ــة يأتي يف اط الخارجي

الرتبوية يف عموم مدارس مديريات املحافظة.
ــدارس ومعه  ــده لعدد من امل ــل دحان خالل تفق ــاد الوكي وأش
ــد  ــزي حمي ــه املرك ــريش املوج ــد الع ــة خال ــب الرتبي ــر مكت مدي
ــريا  ــتوى انضباط املعلمني يف تلك املدارس .. مش ــالمي بمس الس

إىل أهمية تكاتف الجهود إلنجاح العام الدرايس.

يوم مفتوح وطبق خيري لمرضى السرطان بإبيوم مفتوح وطبق خيري لمرضى السرطان بإب
إب - سبأ

ــد دار العلوم للتأهيل والتدريب بمدينة إب يوما مفتوحا وطبقا خرييا  نظم معه
ملرىض الرسطان باملحافظة.

ــيل باملحافظة أمني الورايف من عميد  ــتمع أمني عام املجلس املح ويف الفعالية اس
ــوح ومحتوياته  ــج اليوم املفت ــورايف إىل رشح حول برنام ــه ال ــور عبدالل ــد الدكت املعه
ــائل لتوعية املجتمع  ــريا إىل أن اليوم املفتوح يعد إحدى الوس وأهمية تنظيمه .. مش

بالقضايا الصحية.
ــني بكيفية  ــع والطالب واملهتم ــة تعريف املجتم ــورايف إىل أهمي ــت الدكتور ال ولف
ــات الدواء  ــث تصنيع مكون ــا من حي ــف عنه ــواد الكيميائية والكش ــع امل ــل م التعام
واستخالص األدوية من النباتات وكذا تصنيع األدوية يف املستشفيات والصيدليات 

بأشكالها املختلفة.

اKرصاد ينبه من موجة غبار قادمةاKرصاد ينبه من موجة غبار قادمة
صنعاء / سبأ 

ــر بها  ــار تتأث ــع االنتش ــة غبار واس ــاد من موج ــي لألرص ــز الوطن ــه املرك  نب
ــال امتداد تأثريها  ــبوة ومارب والجوف، واحتم ــات املهرة وحرضموت وش محافظ
ــران وصنعاء وذمار والبيضاء، خالل الـ 24  ــزاء من محافظات صعدة وعم إىل أج

ساعة القادمة.
ــراء الربع  ــه الغبار صح ــة أن مصدر موج ــه التنبيهي ــز يف نرشت ــح املرك وأوض

الخايل رشقا.
ــة والهضاب  ــات الجبلي ــة واملرتفع ــق الصحراوي ــز قاطني املناط ــا املرك ودع
ــار العوالق الرتابية خاصة  ــات الالزمة للوقاية من أث ــة إىل أخذ االحتياط الداخلي
ــن واألطفال ومرىض الربو حفاظا عىل صحتهم، والعاملني خالل الفرتة  كبار الس
ــزة اإللكرتونية  ــع األجه ــني م ــاح األوىل واملتعامل ــاعات الصب ــى س ــائية حت املس

الحساسة.
ــائقي املركبات يف الطرق عموما إىل توخي  كما دعا املركز الوطني لألرصاد س

الحيطة والحذر من تدن يف مدى الرؤية االفقية.

صنعاء - سبأ:
عقدت بجامعة صنعاء أمس ندوة حول املنافقني 
ــالء والطابور الخامس بعنوان «ليميز الخبيث  والعم

من الطيب» نظمتها منظمة ألنني إنسان.
ــاء  ــن العلم ــة م ــاركة نخب ــدوة بمش ــت الن ناقش
ــة أوراق  ــالب الجامع ــني وط ــني والحقوقي واألكاديمي
ــك  ــور الخامس عىل تماس ــورة الطاب ــل عن خط عم
ــة  ــة يف مواجه ــه املقدس ــوده يف معركت ــعب وصم الش
ــة القانونية  ــي والخلفي ــعودي األمريك ــدوان الس الع

ــوص  النص ــح  وتوضي ــوارئ  الط ــة  حال ــالن  إلع
ــن املعني  ــة الطوارئ وم ــة بحال ــتورية الخاص الدس

بإعالن حالة الطوارئ.
ــاد  ــب وزير األوقاف واإلرش ــار نائ ــدوة أش  ويف الن
فؤاد ناجي إىل رضورة رّص الصفوف وتوحيد الجبهة 
ــن املنافقني  ــدوان وعمالئه م ــة الع ــة ملواجه الداخلي
ــات املنافقني  ــتعرضاً صف ــس .. مس ــور الخام والطاب
ــنة وأعمالهم وتأثريهم يف  ــي ذكرت يف الكتاب والس الت

املجتمع وواجب مواجهتهم وإيقافهم.

الذكرى الثانية لجريمة فج عطان المروعةالذكرى الثانية لجريمة فج عطان المروعة

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل
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يوميات الثورة

معادلة الردع تحرف البوصلةمعادلة الردع تحرف البوصلة
ــش واللجان  ــارات الجي ــه انتص ــذي أحدثت ــري ال ــوازاة التغي يف م
الشعبية يف املعادلة العسكرية بالجبهات الداخلية وجبهات ما وراء  
ــد أنها نجحت أيضا يف حرف بوصلة  ــدود فإن مؤرشات  عدة تؤك الح
ــيما التي رشع فيها  ــكرية الدولية وال س ــية والعس الرتتيبات السياس
ــع اإلدارة األمريكية لدعم  ــارات) م ــعودية واإلم ــا العدوان (الس قطب

مخططها احتالل ميناء الحديدة.
ــف العدوان  ــي تكبد فيها تحال ــاحلية الت ــدءا من الجبهة الس وب
ــعودي واملرتزقة يف األيام القليلة املاضية حصيلة خسائر ثقيلة  الس
مرورا بجبهات مأرب والجوف وصوال إىل جبهات الرشيط الحدودي 
ــة والدفاعية  ــات الجيش الهجومي ــدت كل عملي ــا وراء الحدود ب وم
ــتنزاف آلتهم  ــدوان واملرتزقة واس ــا يف ردع كتائب الع ــت أهدافه حقق
ــدم يف دك التحصينات األمامية  ــكرية بل وتجاوز ذلك إىل التق العس
ــن ودكت  ــب الكمائ ــة ونص ــوف املتتالي ــات والزح ــدي للهجم والتص
ــق التمركز بما فيها التعزيزات التي منيت برضبات مميتة قبل  مناط
دخولها مرسح العمليات امليدانية كما حصل يف جبهتي املخا ومأرب 

والجوف.
ــة االنجازات النوعية للجيش واللجان يف  أكرث من ذلك أن حصيل
ــدود املرسح العمالني امليداني،  ــية لم تقف عند ح هذه الفرتة القياس
ــية  ــات  السياس ــة الرتتيب ــد يف بوصل ــى جدي ــه إىل معط ــل تجاوزت ب
ــدوان مع اإلدارة  ــا عواصم الع ــة التي رشعت فيه ــكرية الدولي والعس
ــكري  ــول عىل دعم عس ــا الحص ــا يف مرشوعه ــة وخصوص األمريكي
ــدة ومينائها  ــالل مدينة الحدي ــم مخططها احت ــل لدع ــي كام امريك
الرئييس، وهي الرتتيبات التي كشفت الترصيحات األمريكية األخرية 
ــنطن بالتورط أكرث يف مستنع العدوان عىل  أنها أخفقت يف إقناع واش

اليمن.
ــعودي يف األيام  ــاوالت املحمومة لتحالف العدوان الس ــم املح ورغ
ــواء يف الجبهات الساحلية الغربية  املاضية تصعيد وترية عدوانها س
ــطى  والجبهات الجنوبية ( تعز ـ لحج ـ الضالع ) أو الجبهات الوس
ــتوى الجبهات الحدودية وجبهات  (مأرب الجوفـ  نهم) أو عىل مس
ما وراء (ميدي ـ عسري ـ جيزان ـ نجران) يف حضور مبارش لقيادات 
كبرية من تحالف العدوان يف الجبهات، إال أن نجاح الجيش واللجان 
الشعبية يف سحق هذا املرشوع بل وحرش تحالف العدوان السعودي 

واملرتزقة يف زاوية حرجة للغاية.
ــر الدفاع األمريكي  ــا يف الترصيحات املعلنة لوزي ــدا ذلك واضح ب
ــدم رغبة  ــا إىل ع ــارت كله ــي أش ــاض والت ــه الري ــد زيارت ــاء وبعي أثن
ــة التي تعهدها  ــكل مبارش يف الحرب العدواني ــنطن التدخل بش واش
ــا يف مخططهما  ــي) وخصوص ــو ظب ــاض وأب ــنطن (الري وكالء واش
ــات أخرى يف  ــن وجود عقب ــفت ع ــاء الحديدة، كما كش ــالل مين احت
ــتوى الدعم األمريكي  ــيع مس ــق مرشوع الرياض وابو ظبي توس طري

لتحالف العدوان خالل املرحلة القادمة.
ــر الدفاع  ــا وزي ــي أطلقه ــات الت ــا يف الترصيح ــك واضح ــدا ذل ب
ــعودية  ــمية أوىل له إىل الس األمريكي جيمس ماتيس غداة زيارة رس
والتي أعلن فيها بوضوح دعم واشنطن خيار الحل السيايس برعاية 

أممية مقابل التوغل أكرث يف خيار الحل العسكري.
ــؤرشات عىل  ــى اآلن م ــا حملت حت ــة كله ــات األمريكي الترصيح
ــتنقع العدوان  ــورط أكرث يف مس ــة اإلدارة األمريكية بالت ــدم مجازف ع
ــىل األقل،  ــة ع ــة الراهن ــن يف املرحل ــىل اليم ــي ع ــعودي اإلمارات الس
ــم الحرب خالل  ــعودي يف حس ــاق التحالف الس ــا مع إخف خصوص

عامني من العدوان
ــؤولني آخرين يف إدارة ترامب  صحيح أن ترصيحات ما تيس ومس
ــا  ــح أنه ــابقة وصحي ــة الس ــابات اإلدارة األمريكي ــتندت إىل حس اس
ــرار األمريكية التي  ــالف الحاصل يف أروقة الق ــت بحذر مع الخ تعاط
تتجاذب طروحات تيار الصقور املؤيد لدعم امريكي مبارش لتحالف 
ــتوى  ــعودي وتيار الحمائم املؤيد لتدخل محدود باملس العدوان الس
ــم تغفل حقائق  ــاراك اوباما، لكنها واقعا ل ــذي كان عليه يف إدارة ب ال
ــام املاضية  ــذي وجه يف األي ــل اليمني ال ــي يف الداخ ــرسح العمالن امل
ــائل شديدة الوضوح بامتالك اليمن رغم كل ما أحدثته تداعيات  رس
عامني من العدوان إمكانيات ردع ومقاومة أي مستجدات واالحتفاظ 
بأوراق التصعيد والردع يف مختلف الظروف بما يف ذلك قدرات  الردع 

الباليستي التي لم تعد بعيدة عن الرياض وما بعد الرياض.

th.cheifeditor@gmail.com

مــــــــرصــــــــد

ومضة
 شعر

مالك سخيم ابو هكام 
الحشييش

معابر ــف  ــذاي ق او  خــنــاجــر  تــمــطــر  
وبـــاروت شظايا  تتفجر  واالرض  

صافر ســام  عاصمه  تنقل  والــجــن  
حانوت وسط  قوته  يحشد  والكون 

باظل صامد طــول   عمري  مسافر
معا العلم ودعس عال الخصم واشوت

المخاطر جميع   بدعس   سيدي   يا 
وشرب نقيع السم  يف حربهم  توت

ــا تحالف  ــية التي دمر به ــارات الوحش ــرشات اآلالف من الغ يف ع
ــرى واملنازل  ــق والق ــآت واملراف ــي املنش ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــية ودينية  ــداف خفية يف تدمري كل ما يمثل رمزية سياس ــة أه كان ثم
ــت بالذاكرة  ــيما املعالم التي ارتبط ــعب اليمني وال س ــة للش وتاريخي

الجماعية لليمنيني بوصفها من مالمح الدولة اليمنية الحديثة.
ــة بما مثله  ــرة التاريخي ــة القاه ــز حاله كقلع ــعب يف تع قرص الش
ــلة هستريية كبرية من  ــية وتاريخية ، تعرض لسلس من رمزية سياس
ــوته باألرض يف حني انه لم  ــية التي دكته بالكامل وس الغارات الوحش
ــتهدفت بصورة مبارشة  ــكريا يف جريمة قذرة اس يكن يوما موقعا عس

الذاكرة الوطنية لليمنيني.

همجية العدوانهمجية العدوان

كتب/ حمدي دوبلة
ــرى الثانية  ــت الذك ــل كان ـــ20 من ابري ــوم أمس ال ي
ــهورة التي اقرتفها تحالف العدوان  لجريمة الحرب املش

السعودي بحق العاصمة صنعاء وسكانها اآلمنني.
ــام 2015م  ــود من الع ــذا اليوم االس ــي صبيحة ه فف
ــل وهي من  ــعودي أم القناب ــدو الس ــرات الع ــت طائ الق
ــة دوليا عىل حي فج عطان  ــلحة املحظورة واملحرم األس
ــهداء واملصابني من املدنيني  ــكني مخلفة مئات الش الس
ودمارا هائال يف منازل املواطنني وممتلكاتهم ويف الشوارع 
ــرث من ثالثة  ــاحة امتدت ألك ــالت التجارية يف مس واملح

كيلومرتات مربعة.
ــي ال تمتلكها اال  ــة الفتاكة والت ــذه القنبل حصيلة ه
ــن 800 جريح معظمهم  ــهيدا وأكرث م أمريكا بلغت 80 ش
ــاء واألطفال وما ال يحىص من الخسائر املادية  من النس

التي طالت منازل ومحالت املواطنني.
مرت الذكرى السنوية الثانية لهذه الجريمة البشعة 
ــا  ــي يكنه ــة الت ــد والضغين ــم الحق ــت حج ــي لخص الت
ــن هذا العدو  ــعب اليمني لك ــعودي تجاه الش العدو الس
ــعبه أمام  ــع الجرائم بحق اليمن وش ال يزال يمارس أبش
ــض عينيه وتغاىض وبصورة غري  أنظار العالم الذي اغم
ــام الدموي  ــذا النظ ــم وانتهاكات ه ــن جرائ ــبوقة ع مس
ــتمر هذا  ــؤال الكبري إىل متى سيس ــن.. ويبقى الس االرع

الصمت املريب؟
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 استشهاد 20 مواطنا وإصابة 16 يف غارة • 
لطريان العدوان السعودي عىل جرس عبور 

بمنطقة الدليل يف اب
 الطريان السعودي يواصل عدوانه عىل • 

صعدة ومديرياتها
استشهاد 14 مواطنا واصابة 80 آخرين يف • 

2015م

2016م
 طريان العدوان السعودي يشن غارة عىل • 

منطقة الوثبات بحريب بمحافظة مأرب

غارة جوية لطريان العدوان السعودي 
عىل مدينة حرض

العدو السعودي يستهدف فرع قوات • 
االمن الخاصة بتعز
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