
ا�مم المتحدة عاجزة عن إيصال ا�مم المتحدة عاجزة عن إيصال 
مساعدات للنازحين في عدنمساعدات للنازحين في عدن

أعلنت األمم املتحدة أن فرقها عاجزة عن إيصال مساعدات 
ــتباكات بني  ــراء االش ــدن ج ــة ع ــازح يف مدين ــف ن ــو 40 أل لنح
ــىل اليمن بقيادة  ــي يدعمها تحالف العدوان ع ــيات الت امليليش

النظام السعودي يف املدينة.
ــامية لألمم  ــن املفوضية الس ــرس ع ــة فرانس ب ــت وكال ونقل
املتحدة لشؤون الالجئني قولها يف حسابها عىل تويرت أمس أنه 
ــني وعددهم نحو  ــاعدات إىل النازح ــليم مس ”كان من املقرر تس
ــدن دفعتها  ــبوع إال أن املعارك يف ع ــذا األس ــخص ه 40 ألف ش
ــرية إىل أنها عاجزة عن إخراج  ــليم“ مش إىل تأجيل عملية التس

املساعدات من ميناء املدينة.

الحيفي: تم صرف راتب شهر ديسمبر للعام الحيفي: تم صرف راتب شهر ديسمبر للعام ٢٠١٧٢٠١٧مم  
للمتقاعدين في للمتقاعدين في ١٣١٣ محافظة محافظة

ــات  للتأمين ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي ــد  أك
ــات إبراهيم أحمد الحيفي أنه تم رصف  واملعاش
ــبتمرب للعام 2017م للمتقاعدين  ــهر س راتب ش

املدنيني.
ــبأ) أن الهيئة رصفت  ــح الحيفي لـ (س وأوض
ــة  ـــ 13 محافظ ــبتمرب 2017م ل ــهر س ــب ش رات

وعددهم 50 ألفاً و 620 متقاعدا.
ــب كافة  ــرصف روات ــت ت ــة كان ــني أن الهيئ وب
املحافظات دون استثناء غري أن قرار نقل البنك 
ــك وفرض  ــلبا عىل ذل ــدن، أثر س ــزي إىل ع املرك
ــن وكافة  ــاً عىل املتقاعدي ــه عقاب يف الوقت نفس

موظفي الدولة.

ــات  للتأمين ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي ــت  ولف
ــروف الراهنة جراء  ــه رغم الظ ــات إىل أن واملعاش
ــة  الهيئ أن  إال  ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس
ــات املتاحة إىل  ــب اإلمكان ــعى جاهدة بحس تس
ــتحقاقات املتقاعدين لألشهر  رصف رواتب واس

املتأخرة.
ــيايس األعىل  ــس الس ــام املجل ــاد باهتم وأش
وحكومة اإلنقاذ باملتقاعدين واعطائهم األولوية 
ــل نائب رئيس  ــاً تفاع ــب .. مثمن يف رصف الروات
ــك  ــظ البن ــب محاف ــة ونائ ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــن النقدية لضمان  املركزي يف تخصيص جزء م

استمرار رواتب املتقاعدين.

وزير الداخلية: لن نتهاون في ضبط الشارع وتعزيز ا�من واالستقراروزير الداخلية: لن نتهاون في ضبط الشارع وتعزيز ا�من واالستقرار
ـــــــى ســـــرعـــــة تــــرقــــيــــم مـــركـــبـــاتـــهـــم ــــة تـــــدعـــــو الــــمــــواطــــنــــيــــن إل ــــي ــــن ــــــزة ا�م ــــــه ـــــــى ســـــرعـــــة تــــرقــــيــــم مـــركـــبـــاتـــهـــما�ج ــــة تـــــدعـــــو الــــمــــواطــــنــــيــــن إل ــــي ــــن ــــــزة ا�م ــــــه ا�ج

  / محمد الفائق
ــن  الرك ــواء  الل ــة  الداخلي ــر  وزي ــد  أك
ــزة األمنية  ــاوري أن األجه ــم امل عبدالحكي
ــا للقانون  ــة وفق ــراءات رادع ــتتخذ إج س
ــتقرار والحفاظ عىل  ــن واالس ــز األم لتعزي
ــوال  ــرة التج ــع ظاه ــة ومن ــكينة العام الس

بالسيارات واملركبات غري املرقمة.
ــع  ــاء م ــة يف لق ــر الداخلي ــح وزي وأوض
ــبت املقبل) أن  صحيفة الثورة (ينرش الس
ــيارات غري املرقمة يعيق كثريا  ــار الس انتش
عمل األجهزة األمنية ويزيد من التعقيدات 
ــؤولياتها،  ــا ومس ــن مهماته ــف م ويضاع
خصوصا واليمن يشهد محاوالت مستمرة 
ــتهداف  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــل  قب ــن  م

الجبهة الداخلية والنيل منها.
وقال إن ضبط الشارع هي من أولويات 
ــة لتعزيز الثقة  األجهزة األمنية والرضوري
ــع أي اخرتاقات أو  ــن، وكذلك من مع املواط
ثغرات قد يستغلها العدوان وأدواته لتنفيذ 

جرائم إرهابية وتخريبية ال سمح الله.
أن  إىل  ــا  أيض ــار  أش ــة  الداخلي ــر  وزي

ــيم  لرتس ــوم  الي ــق  تنطل ــي  الت ــة  الحمل
ــة  ــة أولي ــد مرحل ــات تع ــيارات واملركب الس
ــة ، لترشع  ــات الناري ــا الدراج ــث تليه حي
ــزة األمنية عقب ذلك من دون تهاون  األجه
ــيارة أو مركبة غري  أو تقاعس بضبط أي س

مرقمة.
وأشاد اللواء املاوري بالوعي املجتمعي 
ــني ومعرفتهم باملخاطر  الكبري لدى املواطن
ــي تحدق بالوطن، وجدد تأكيده تفاعل  الت
ــات ورسعة ترقيم  ــيارات واملركب مالكي الس

سياراتهم.
ــوم يف اإلدارة العامة للمرور  وتنطلق الي
ــة واملحافظات  ــا يف أمانة العاصم وفروعه
ــيارات واملركبات ومنحها  حملة ترقيم الس

لوحات معدنية.
ــة أعلنت لجميع  ــت وزارة الداخلي وكان
اإلخوة مالكي املركبات التي تجوب شوارع 
ــأن عليهم  ــام ب ــدون أرق ــي ب ــة وه العاصم
ــرور  ــة للم ــه إىل اإلدارة العام ــة التوج رسع
ــات الجمهورية  ــوم محافظ ــا بعم وفروعه
ــة  باملركب ــة  الخاص ــق  الوثائ ــاب  واصطح
لغرض منحها أرقاماً معدنية طبقا لقانون 

املرور رقم (46) العام 1991م .
ــتقوم  ــا س ــة أنه ــدت وزارة الداخلي وأك
ــع الوحدات  ــرتكة م ــالت ميدانية مش بحم
ال  ــة  مركب أي  ــط  لضب ــة  املختلف ــة  األمني
ــات املعدنية وذلك ابتداًء من  تحمل اللوح

1 / فرباير 2018م .
ــوة مالكي  ــادة الوزارة باإلخ وأهابت قي
ــذا اإلعالن  ــزام بما ورد يف ه ــات االلت املركب
ــة  القانوني ــاءلة  للمس ــوا  يتعرض ال  ــي  لك

وحجز مركباتهم .

ــس أنهما  ــان بريطانيان أم ــن محامي أعل
ــعودي  ــيطلبان تعليق عضوية النظام الس س
ــم  لألم ــع  التاب ــان  اإلنس ــوق  حق ــس  مجل يف 
ــرث من  ــالت أك ــب عائ ــىل طل ــاء ع ــدة بن املتح
ــبتمرب  ــودا منذ س ــال أو مفق ــخصا معتق 60 ش

2017م.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان 
ــني ماكدونالد  ــايف للمحاميني قوله إن ”ك صح
ــون قدما يوم أمس األربعاء إىل  ورودني ديكس
ــة تثبت  ــرا يقدم أدل ــف تقري ــس يف جني املجل
ــعودي  أن هذه التوقيفات تنتهك القانون الس
والدويل وتستهدف الناشطني يف مجال حقوق 
اإلنسان واملنشقني السياسيني وأولئك الذين 

يمارسون ببساطة حقهم يف حرية التعبري“.

ــان إن ”هذه التوقيفات هي جزء  وقال البي
ــخ من التجاوزات التي ترتكبها  من تقليد راس
سلطات السعودية وهناك تقارير موثوقة عن 

معاملة سيئة وتعذيب أثناء االعتقال“.
ــة العامة  ــن الجمعي ــب املحاميان م ويطل
ــارئ تعليق  ــكل ط ــم املتحدة البحث بش لألم
ــس  مجل يف  ــعودي  الس ــام  النظ ــة  عضوي
ــم املتحدة وإدانة  ــان التابع لألم حقوق اإلنس
ــية يف مملكة بني  ــاكات الحقوق األساس انته

سعود.
ــة ومنظمة  ــو الدولي ــة العف ــت منظم وكان
ــا تعليق عضوية  ــس ووتش طلبت هيومن رايت
ــعودي يف املجلس مشريتني إىل أن  النظام الس

مصداقية املجلس عىل املحك.

مطالبات واسعة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق ا@نسانمطالبات واسعة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق ا@نسان

ــة ــم ــرق ــم ال غـــري  ـــات  ـــب ـــرك ـــم وال الـــســـيـــارات  ضــبــط  ــة  ــل ــم ح   .. الـــيـــوم 

مجاهد القهايل
مسكنات ..وتضليل 

..يف عدن
ــداع طرأت علی  ــة بالتضليل والخ ــات مؤقته مغلف ــكنات ومهدئ ثمة مس
ــا تحالف العدوان  ــرات نواي ــفت مالمح ومؤش األوضاع في عدن بعد أن انكش

المستقبلية علی اليمن .
ــي  ــكري والثقافي والسياس ــوی العدوان علی اإلعداد العس ــد عملت ق لق
ــة وألوية النخبة بعقيدة  ــمی األحزمة األمني طوال المرحلة الماضية لما يس
ــعودية على إنشاء ألوية  ــيم بدعم إماراتي كما عملت الس االنفصال والتقس
ــأت ألوية النخبة  ــادي وإدارته وأنش ــدف حماية ه ــية به حزم وحماية رئاس
ــبوانية بهدف االنفصال والتقسيم والتحرر من الوحدة كما  الحضرمية والش
أنشئت وحدات عسكرية ألبي العباس في تعز بهدف تحرير تعز من الوحدة 
ــكيالت  ــاحل الغربي وتش ــئت وحدات أخرى للس ــزب اإلصالح وأنش ومن ح
ــير  مماثلة في مآرب ولكن بعقيدة اإلصالح وهكذا ميدي ومحور نجران وعس
ــكيل يختلف عن اآلخر في العقيدة والمنهج المهم هو تدمير اليمن  فكل تش
ــة اليمنية  ــس الهوي ــدوان وطم ــة لدول الع ــالت خاضع ــی دوي ــيمها ال وتقس
ــذا كله يا هادي أما  ــرعية فال ندري أين أنت من ه ــع تحت مظلة الش والجمي
ــز عن وضعه في  ــي مران وأنت عاج ــع العلم الجمهوري ف ــزال تتغنی بوض ت

معاشيق.
ــائل إعالم التحالف بنعيقها ليل نهار  ــغلتنا وسائل إعالمك ووس فلقد ش
ــی األرض وبالوحدة التي  ــودة عل ــة غير الموج ــرعية المزعوم ــد الش لتمجي
ــال والتطرف  ــف والكراهية واالنفص ــة الحقد والعن ــفتموها وزرعتم ثقاف نس

بديال لها
ــي وادراك بكل  ــه ووحدته علی وع ــعبه ووطن ــي غيور علی ش إن كل وطن
ــم بدماء ومقدرات  ــد عليكم قريبا فلقد عبثت ــوف ترت تلك األالعيب والتي س

اليمنيين بما فيه الكفاية .
إن دعوة التصحيح للمجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ ومجلس النواب 
ــة التحديات  ــة كاف ــي مواجه ــن ف ــاء الوط ــؤولياتهم إزاء كل أبن ــل مس لتحم
المحدقة باليمن أرضا وإنسانا لم تأِت من فراغ بل هي الرد الوطني المسؤول 

علی كل تلك األعمال وعلی كل جرائم العدوان بحق الشعب والوطن
واما موقف األمم المتحدة فهو ذلك الموقف المتغابي عن جرائم العدوان 

والمتستر عليها وال غرابة
والله من وراء القصد

رئيس تنظيم التصحيح

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

متى سيصحو متى سيصحو 
هؤالء؟!هؤالء؟!

والباطل  الحق  بين  الفيصل  هو  وحده  العقل 
وبه وحده يصبح اإلنسان سيد مصيره ، أورد هذه 
نجيب  زكي  المصري  العربي  المفكر  العبارات 
توجيه  في  العقل  أهمية  على  للتدليل  محمود 
 ، فيه  اعوجاج  أي  وتقويم  البشري  السلوك 
معالم  ورسم  اإلرادة  امتالك  محور  فإن  وبالتالي 
الخيارات الذاتية وتحديد معالم المستقبل يتم من 
إنسان عاقل دون أي امالءات أو ضغوط خارجية 
، بعكس المختل فإن اآلخرين يتالعبون به كيفما 

شاءوا. 
هذا بالضبط هو ما ينطبق على المشهد اليمني 
منذ اجتمعت قوى الشر برئاسة أمريكا وبريطانيا 
وإسرائيل والسعودية ولآلسف بعض الدول العربية 
بنظرية  بدأ  الذي  المعلن  بالهدف  انخدعت  التي 
للتوسع  بالتصدي  وانتهى  واالنقالب  الشرعية 
والمتحالفين  العدوان  قوى  زعم  حسب  اإليراني 

معها . 
انتهت  واللعبة  انكشف  المستور  أن  اإلشكالية 
أن  وأتضح  الكالحة  الوجوه  عن  األقنعة  وسقطت 
الهدف الحقيقي هو المضي قدماً لترجمة مخطط 
تسمية  حسب  الممتد  أو  الكبير  األوسط  الشرق 
هذه القوى له وظهور معطيات جديدة أكدت ذات 
المضمون وآخرها الحرب المؤسفة مدفوعة الثمن 
سلفاً في العاصمة االقتصادية عدن ، إال أن وجوه 
النخبة التي أوغلت في الفساد وأوجعت رؤوسنا 
لسنوات  واالستقالل  الحرية  عن  زائفة  بشعارات 
الفاضحة  المعطيات  هذه  تستوعب  لم  طويلة 
شرعية  عن  تتحدث  اللحظة  هذه  حتى  تزال  وال 
حسب  بالشرعية  أطاح  الذي  واالنقالب  الدنبوع 
زعمهم ، هذه النخبة الفاسدة  والمفسدة ال تجد 
أي غضاضة في التحول إلى خدام يلعقون أحذية 
األعداء المحتلين ولديهم قدرة فائقة على تبرير 
تقاسم الغنائم بين قوى االحتالل الجديدة للمناطق 
والمجازر  العدوان  جرائم  وتصوير  المحتلة 
البشرية البشعة على أنها تصب في خدمة الشعب 
اليمني بإصرار شديد على إيجاد مبررات للكوارث 

ومداراة الفضائح من قبل المعتدين . 
من  لهؤالء  البهية  غير  الطلعات  يتابع  من 
الشاشات المشبوهة الشك أنه سيصاب بالغثيان 
الهوان  ارتضوا  ألنهم  هؤالء  أمثال  على  والحزن 
العمالة  من  الضحل  المنحدر  إلى  والسقوط 

والخيانة والتبعية المطلقة . 
الغريب أنهم يتحدثون عن إرادة الشعب وحق 
الشعب من الفنادق التي يقبعون بها في العواصم 
وتضحيات  بطوالت  من  نرى  ما  يرون  ال  العربية 
مكاسب  عن  ويتحدثون  بشعة  ومجازر  عظيمة 
وانتصارات وهمية ال وجود لها إال في أذهانهم ، لم 
والمآسي  الكوارث  عن  يتحدث  منهم  أحداً  نسمع 
التي تحيق بالشعب اليمني وال عن الحرق والتدمير 
، وإذا  األبرياء  أبنائها  المنازل فوق رؤوس  وهدم 
للطرف  الكيد  أجل  فمن  الجانب  هذا  عن  تحدثوا 
األخر وإلقاء المسؤولية عليه ، المهم أن يمعنوا في 
تشويه صورته عبر تلفيق أخبار كاذبة عن الداخل 

اليمني بشكل بشع . 
الكالحة  الوجوه  هذه  أصحاب  نسمع  دائماً 
يكررون كلمة اغتصاب الشرعية والقوى االنقالبية 
اإلفك  شاشات  من  بها  علينا  يطلون  مرة  كل  في 
الحديث  على  منهم  أحد  يجرؤ  ولم   ، والبهتان 
نفسها  السعودية  في  الشرعية  اغتصاب  عن 
بالمواطن  تحل  التي  والمآسي  بها  يقبعون  التي 
من  الصبيانية  التصرفات  نتيجة  السعودي 
سياسياً  المايعه  النخبة  هذه   ، الغر  األمير  قبل 
بكلمات  اآلخرين  على  تزايد  أخالقياً  والساقطة 
غير معروفة وشعارات زائفة وهي غارقة في وحل 
المهينة  والتبعية  واالستسالم  والعمالة  الخيانة 
، ماذا ننتظر من مثل هؤالء؟! سواءً ارتدوا مالبس 
الحداثة فعقولهم خاوية  أو تزينوا بلباس  دينية 
ألنهم فقدوا القدرة على التمييز ووظفوا مهاراتهم 
وخبراتهم في الحديث فقط عما ُيملى عليهم عبر 
لهؤالء  فنقول   .. والمفضوحة  المشبوهة  القنوات 
متى ستصحون وتدركون حقيقة ما يجري ؟! ال 
الشيطان  من  نفوسهم  باعوا  ألنهم   .. ذلك  أعتقد 
والشيطان يتحكم فيهم كيفما شاء ، ويسخر كل 
نامت  ال   .. الذاتية  مصالحه  لخدمة  إمكانياتهم 

أعين الجبناء .. والله من وراء القصد ..

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة

Alahnomi1@gmail.com 

15 جامدى األوىل 1439ه - 1 فرباير 2018م - العدد 19432الخميس

 وزع اإلعالم الحربي امس األربعاء مشاهد لعملية نوعية باغت فيها مجاهدو الجيش 
واللجان الشعبية مواقع املرتزقة شمال جبل هيالن بمأرب تكللت العملية بالسيطرة عىل 

املواقع وتأمني مواقع مجاورة وتكبيد املرتزقة خسائر كبرية يف األرواح والعتاد .
ــة يف تبة زيد  ــوب مواقع املرتزق ــدم املجاهدين ص ــة اقتحام و تق ــاهد لحظ ــر املش تظه

العاقل وتبة العلم وتبة املستحدث ومواقع مجاورة رشقي جبل هيالن.
ــائر املرتزقة أظهرت عدداً من جثث  ــاهد من خس ــة اإلعالم الحربي مش ووثقت عدس
ــوذون بالفرار ويحملون  ــوهد املرتزقة أثناء االقتحام وهم يل ــىل، وإعطاب آليتني، وش القت

عدداً من جرحاهم. 
ــعبية  يف العملية عتاد املرتزقة من بينها مدافع  واغتنم مجاهدو الجيش واللجان الش

ورشاشات وذخائر .

هكذا نكل المجاهدون بالمرتزقة في جبل هيالن مأرب

ــات التنموية  ــة منصة لإلعالم والدراس نظمت مؤسس
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 
 (IPDC) ــال ــدويل لتنمية االتص ــج ال ــكو) والربنام (يونس
ــاب الكراهية  ــول مواجهة خط ــاوري األول ح اللقاء التش
ــائل اإلعالم اليمنية والذي  والتحريض عىل العنف يف وس

جمع مسؤويل عدد من وسائل اإلعالم بصنعاء.
ــعودي  ــني املس ــب الصحفيني اليمنيني ياس ــد نقي وأك
ــائل اإلعالم  ــة والعنف يف وس ــاب الكراهي ــة خط أن مواجه
ــات  ــاليف االنعكاس ــة لت ــوم رضورة ملح ــات الي ــة ب اليمني
ــاب املدمر الذي  ــوع من الخط ــة واملبارشة لهذا الن الرسيع
ــك األرواح  ــتقبل وقبل ذل ــاء املس ــة وبن ــتهدف التنمي يس

واملمتلكات.
ــاب الكراهية  ــني أن خط ــل التدش ــني يف حف ــال ياس وق

ــذي ينترش عىل  ــبه بالوباء ال ــض عىل العنف أش والتحري
ــع ورسيع مخلفا خسائر فادحة وكارثية، مشريا  نطاق واس
ــبه غرف  ــائل اإلعالم تحولت إىل ما يش إىل أن عدداً من وس

العمليات إلدارة الرصاعات والحروب.
ــاريع الهادفة إىل  ــذه املش ــني بتبني مثل ه ــاد ياس وأش
ــتبدال خطاب  ــا إىل اس ــي، ودع ــاب اإلعالم ــيد الخط ترش
ــاعة  ــاب األمل والتفاؤل، وإش ــة والتحريض بخط الكراهي

قيم التعايش يف املجتمع.
ــبق  ــني اليمنيني األس ــب الصحفي ــه قال نقي ــن جانب م
ــل  الحرب إىل  ــة تتحول يف ظ ــر إن الكلم ــاري طاه عبدالب
ــني إىل الحرص  ــا كافة الصحفي ــر، داعي ــالح قاتل ومدم س
ــي، وأال يكونوا مثريين للفنت.  عىل نظافة الخطاب اإلعالم
وقال نحن شهود عىل ما يحدث يف البلد، واإلساءة ليست 

ــا تكمن يف نقل الخرب  ــا عىل اإلطالق وإنما وظيفتن وظيفتن
والكلمة الحرة للناس برسالة راقية وبعيدة عن التحريض.
ــرشوع  ــرباء يف م ــة الخ ــو لجن ــو عض ــر - وه ــد طاه وأك
ــف يف  ــىل العن ــض ع ــة والتحري ــاب الكراهي ــة خط مواجه
ــىل رضورة االلتزام بقيم املهنة  ــائل اإلعالم اليمنية - ع وس
ــاة عىل عاتق  ــؤولية امللق ــا، وإدراك حجم املس وأخالقياته

كل صحفي.
ــي، إن  ــادل عبداملغن ــرشوع ع ــر امل ــال مدي ــك ق إىل ذل
النتائج تكون مدمرة حني تتحول وسائل اإلعالم إىل أدوات 
ــات، موضحا أن الهدف من تنفيذ  للتأجيج يف ظل الرصاع
ــع القيادات  ــرتكة بني جمي ــرشوع خلق قناعات مش هذا امل
اإلعالمية بخطورة استمرار خطاب الكراهية والتحريض، 

والبحث يف كيفية مواجهة مثل هذا الخطاب الهدام.

لقاء تشاوري حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنفلقاء تشاوري حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف
ــاون مـــع الــيــونــســكــو ــع ــت ــال ــة مــنــصــة لـــإلعـــالم ب ــس ــؤس نــظــمــتــه م


