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صنعاء / سبأ
 التقى األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
ــائخ  ــدداً من مش ــىل أمس ع ــيايس األع الس
ــي الحارث بحضور أمني  ووجهاء مديرية بن
ــك يف إطار جهود  ــة حمود عباد وذل العاصم
ــية  ــعى القيادة السياس ــة التي تس املصالح

إىل تطبيقها عىل الواقع.
ــاد الحرص  ــد الرئيس الصم ويف اللقاء أك
ــاع يف مناطق مديرية بني  عىل تطبيع األوض
ــائخ والوجهاء  ــع املش ــاون م ــارث بالتع الح
ــن وأهمية إغالق كافة  الحريصون عىل الوط
ــدة والعمل معا  املواضيع وفتح صفحة جدي

ملواجهة العدوان.
ــال "  ــاء .. وق ــذا اللق ــة ه ــار إىل أهمي وأش
ــة أن نلتقي اليوم  ــم جميعا وفرص نرحب بك
ــابقة باعتباره  ــددا لتتويج اللقاءات الس مج
ــذي يتطلع  ــتقبل ال ــوة مهمة نحو املس خط
ــم،  ــي العظي ــعب اليمن ــاء الش ــة أبن ــه كاف ل
ــم التضحيات والتصدي  الذي يواصل تقدي

للعدوان وإفشال مخططاته ".
ــت  ترك ــداث  األح أن  ــح  صحي  " ــاف  وأض
ــام وضع صعب جدا  ــاً عميقة لكننا أم جراح

ــتمرار  ــاوزه جراء اس ــتثنائي، يجب تج واس
ــال كل مقومات  ــار الذي ط ــدوان والحص الع
ــادة والتدمري  ــن اإلب ــتنث م ــم يس ــاة ول الحي
ــن أن فضيلة  ــال ع ــاً، فض ــة وال مواطن منطق
ــالمية جليلة  ــمة إس ــامح س التصالح والتس
ــالمي الحنيف دين  ــا اإلس ــث عليها دينن ح
ــني املهاجرين  ــة الذي آخى ب ــاء واملحب اإلخ

واألنصار ".
ــع " كان لليمنيني ريادة يف هذا املجال  وتاب
ــالم  ــرش اإلس ن ــا  ــرى ومنه ــب أخ ويف جوان
ــيا،  آس رشق  ــة  وخاص ــورة  املعم ــاع  أصق يف 
وال  ــف  والعن ــوة  الق ــىل  ع ــس  لي ــن  معتمدي
ــتلهموها  ــىل القيم التي اس ــة، بل ع الغطرس
ــوها بوعي  ــل ومارس ــه عز وج ــن كتاب الل م
ــاع اآلخرين  ــا مكنهم من إقن ــاني وهو م إنس
ــري الطبيعي أن  ــالم، ألنه من غ بفضيلة اإلس
ــالم  ــن إىل أن يتمثلوا قيم اإلس ــو اآلخري ندع
ــا من خالل  ــىل واقعن ــدها ع ــن لم نجس ونح

حل مشاكلنا وقضايا املختلفة ".
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــار رئي وأش
ــه  ــق من ــب أن ننطل ــاء يج اللق ــذا  إىل أن ه
ــن يقفون يف صف  ــتقبل .. داعيا م نحو املس

ــودة إىل الصف الوطني لتوحيد  العدوان الع
الكلمة والتصالح بني أبناء البلد الواحد .

ــذا  ــع به ــاء الوض ــن بق ــال " لك ــىض قائ وم
ــكل مهما كان حجم الجراح ال نستطيع  الش
ــدوان،  ــرتك الع ــن ل ــوة اآلخري ــرك لدع التح
ــوا أوال وكما اتفقتم  ــيقولون تصالح ألنهم س

سنأتي".
ــائخ وآباء  ــب الحارضين " أنتم مش وخاط
ــالة  ــراف تقدمون رس ــهداء من كل األط الش
ــاعة  ــذا يعجل بس ــذا العمل وه ــة به عظيم
ــذا اللقاء قاعدة  ــم ".. معتربا ه الفرج والحس
ــات واملحافظات  ــة املديري ــالق يف بقي لالنط
ــبب  ــي حصلت فيها بعض التباينات بس الت
ــا وطي صفحتها  ــداث األخرية لتجاوزه األح
ــدوان بكل  ــة الع ــرك ملواجه ــد والتح إىل األب

شموخ وعزة وإباء.
ــا قلناه يف  ــرث مم ــن نقول أك ــتطرد " ل واس
ــاء يأتي  ــذا اللق ــابقني لكن ه ــن الس اللقاءي
ــة ولم الصفوف  ــة لجهود جمع الكلم مواصل
ــتكونون  ــكل نهائي وس وتضميد الجراح بش
ــل واملحافظات  ــة القبائ ــاً راقياً لبقي نموذج
واملناطق يف نرش وتثبيت السلم االجتماعي".

ــني العاصمة  ــاد أم ــس الصم ــه الرئي ووج
ــداد برامج  ــب وإع ــن كث ــع ع ــة الوض بمتابع
ــق بمواجهة العدوان  ــواء ما يتعل للجميع س
أو ما يتعلق بالتنمية يف مديرية بني الحارث 
ــتقرار بمساهمة الجميع  وبسط األمن واالس

وبما يخدم املصلحة العامة.
ــة  ــة معني العاصم ــة  أمان ــادة  " قي ــال  وق
ــة والنيابة يف ما  ــزة القضائي ــة األجه بمتابع
ــة، بحيث ال نفتح  ــق بالقضايا الجنائي يتعل
ــده بعيدا عن  ــذ حقه بي ــرة ألي كان ليأخ ثغ
ــتغل بعض  القضاء أو نفتح ثغرة للعدو ليس

القضايا ".
ــىل صاحبه  ــن لديه مطلب ع ــاف " م وأض
ــو كان بيننا ما بيننا فليذهب ليطلبه  حتى ل
من القضاء أو من النيابة حتى ال يحس أحد 
أنها مقاضاة أغراض أو تصفية حسابات من 
ــا بأثر رجعي  ــي بعض القضاي املايض أو تأت
ــة والوطن  ــب أن نمثل الدول ــايض، يج من امل
ــوة، بحيث  ــى جميعا أخ ــق ونبق ــكل يلي بش

نكون أكرب من كل الجراح ".
ــض  بع ــه  بذلت ــذي  ال ــدور  بال ــاد  وأش
ــة بني  ــارج قبيل ــى من خ ــخصيات حت الش

ــر ومللمة  ــات النظ ــب وجه ــارث يف تقري الح
الجراح .

ــه بالقول  ــس الصماد كلمت ــم الرئي واختت
ــات  والتباين ــاكل  املش ــت  انته ــه  الحمدلل  "
ــدوان وتثبيت  ــنعود للبناء ومواجهة الع وس
ــا  ــم به ــي ينع ــتقرار الت ــن واالس ــة األم حال

الشعب اليمني".
ــة بحرص  ــني العاصم ــوه أم ــه ن ــن جانب م
ــيايس األعىل عىل تعزيز  رئيس املجلس الس
مبدأ اإلخاء وخلق حالة من التالحم الوطني 
ــت الفرصة أمام األعداء الذين  من أجل تفوي
ــعون إىل  ــارة الخالفات ويس ــون عىل إث يعمل

شق الصف الوطني والجبهة الداخلية.
ــية يف  ــادة السياس ــا دور القي ــن عالي وثم
ــع ليتجه  ــة واألرسة واملجتم ــمل القبيل لم ش

الجميع ويتفرغ نحو مواجهة العدوان.
ــكر  ــائخ بني الحارث بالش فيما تقدم مش
ــس  رئي واألخ  ــي  الحوث ــك  عبداملل ــيد  للس
ــني العاصمة  ــيايس األعىل وأم ــس الس املجل

عىل جهودهم الكبرية يف هذا الجانب.
ــدث خالل الفرتة  ــف ملا ح وعربوا عن األس
ــاء بلد  ــع أبن ــني إىل أن الجمي ــة .. الفت املاضي

واحد وأهل وأخوة يف مواجهة العدوان الذي 
ــانا واعتربوا أن  ــتهدف اليمن أرضا وإنس يس

هذا اللقاء يمثل صفعة للعدو ومؤامراته.
ــي الحارث أن  ــائخ بن ــدوره أكد أحد مش ب
ــل والبد من  ــوة وما حصل حص ــع اخ الجمي
ــدة والتوجه نحو مواجهة  فتح صفحة جدي

العدوان .
أن  ــب  ــا ويج ــا جميع ــذا وطنن ــال "ه وق
ــائخ  نتعاون للدفاع عنه وحمايته وعىل املش
قبل الجميع دعم الجبهات بكل ما نستطيع 

من املال والرجال والعتاد ".
ــعبية  ــار إىل أن الجيش واللجان الش وأش
ــا  ــة وم ــرشف والبطول ــات ال ــون جبه يتقدم
علينا إال تعزيز جهودهم ورفد الجبهات بما 

تحتاجه.
حرض اللقاء عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
ــف  الرشي ــد  خال ــيخ  الش ــام  الع ــعبي  الش
ــة محمد  ــكرية السادس وقائد املنطقة العس
الحاوري وكيل أمانة العاصمة الشيخ يحيى 
ــيخ  ــاء الش ــة صنع ــل محافظ ــل ووكي جمي
يحيى جمعان وعدد من املشائخ والوجهاء.
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صنعاء / سبأ
ــطني  ــية بعنوان" فلس ــدت بصنعاء أمس ندوة سياس  ٌعق
ــدس"، نظمتها  ــا الق ــة وعاصمته ــلمني املحوري ــة املس قضي
ــة  ــية املناهض ــزاب السياس ــل األح ــة لتكت ــة التنفيذي الهيئ

للعدوان تزامنا مع تدشني وحدة فلسطني بالتكتل.
ــؤون مجليس  ــة التي حرضها وزراء الدولة لش ويف الفعالي
ــارس مناع  ــة وف ــو حليق ــيل أب ــور ع ــورى الدكت ــواب والش الن
ــؤون  ــس الوزراء لش ــب رئي ــرب نائ ــري .. اعت ــز البك وعبدالعزي
ــطينية هي القضية  الخدمات محمود الجنيد القضية الفلس

االسرتاتيجية لألمة العربية واإلسالمية .
ــت محور  ــي التي فضح ــطني ه ــار إىل أن قضية فلس وأش
ــيطانية التي هيمنت وتهيمن  ــتكبار العاملي والقوى الش االس
ــة وخرياتها ..  ــعوب األم ــيطر عىل مقدرات ش ــيطرت وتس وس
ــي من تدير النظام العاملي  ــتكبار الدويل ه مبينا أن قوى االس
ــم املتحدة  ــان واألم ــوق اإلنس ــات حق ــىل منظم ــيطر ع وتس
ومجلس األمن الذي يرعى اليوم انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

مختلف الدول بما فيها فلسطني واليمن.
وأكد الجنيد أن األمم املتحدة تشكل غطاء النتهاك حقوق 
الشعب الفلسطيني يف األرايض املحتلة كما هو حال مجلس 

األمن الذي يقع تحت وصاية الواليات املتحدة األمريكية .
ــعوب  ــة الش ــون يف مقدم ــرشف أن يك ــن يت ــال" إن اليم وق
ــل يف أمريكا وإرسائيل، وما  ــة للطغيان العاملي املتمث املناهض
وقوف اليمن يف وجه الطغيان العاملي إال انتزاع لحالة الخوف 
ــتنهاض  ــتكبارية وكان له األثر يف اس يف وجه هذه الدول االس

الشعوب ملواجهة وإسقاط الهيمنة الدولية عىل الشعوب".
ــؤون الخدمات أن القضية  كما أكد نائب رئيس الوزراء لش
الفلسطينية هي القضية املركزية للشعب اليمني وهي التي 
يستلهم منها الجميع املوقف األسطوري يف مواجهة العدوان 
ــالل اليمن  ــعى الحت ــعب اليمني ويس ــتهدف الش ــذي يس ال

ونهب ثرواته وخرياته كما هو حاصل يف فلسطني.
ــة  للقضي ويف  ــيظل  س ــي  اليمن ــعب  الش أن  إىل  ــت  ولف
ــم حتى  ــتمر يف مواجهة العدوان الغاش ــطينية وسيس الفلس

دحر الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم.
ــة  ــية املناهض ــزاب السياس ــل األح ــس تكت ــد رئي ــا أك فيم
ــني التكتل لوحدة  ــري، أهمية تدش ــدوان عبدامللك الحج للع
ــي واألحزاب  ــعب اليمن ــام الش ــىل اهتم ــد ع ــطني كتأكي فلس
ــطينية باعتبارها قضية  ــية بالقضية الفلس والقوى السياس

كل العرب واملسلمني.
ــاحة  ــورات األخرية عىل الس ــا التط ــا جميع ــال " تابعن وق
ــور  ــه حض ــب ونيت ترام ــات  ــا ترصيح ــطينية وآخره الفلس

ــدس الرشيف، وهو  ــة إىل الق ــفارة األمريكي ــال نقل الس احتف
ــطني،  ــالل الكيان الصهيوني لفلس ــوم الذي يصادف احت الي
ــية اتخاذ موقف  وبالتايل كان لزاما علينا يف األحزاب السياس

يف هذا الجانب ".
ــدوان وأحزاب  ــزاب املناهضة للع ــت األح ــاف " تداع وأض
التحالف الوطني الديمقراطي يف إطار لقاءات مشرتكة، وهذه 
ــطة التي تؤكد  ــوة عىل طريق العديد من األنش الفعالية خط
ــا الكامل واملطلق  ــطيني ودعمن ــعب الفلس تضامننا مع الش
للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني املرشوعة 

يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف ".
وأكد الحجري أن التكتل سيقيم العديد من الفعاليات مع 
ــيايس يف الساحة الوطنية للتعبري عن  بقية رشكاء العمل الس
ــعب الفلسطيني  ــعب اليمني ودعمه املطلق للش موقف الش
كما هي سجايا الشعب اليمني وأصالته مع القضايا العربية 

والقومية.
ــت الورقة األوىل  ــة ورقتا عمل تناول ــت خالل الفعالي وقدم
ــث العربي  ــزب البع ــاعد لح ــام املس ــا األمني الع ــي قدمه الت
ــا تواجهه األمة العربية  ــرتاكي محمد عبدالله الكبيس م االش
ــه لبنان  ــا يواجه ــدوان وحيش وم ــن ع ــن م ــطني واليم وفلس
ــدد الكيان  ــات خطرية ته ــا من تحدي ــراق وليبي ــوريا والع وس
ــالمي واإلنساني الوجودي ومستقبل  واملصري العربي واإلس

األجيال .
ــه يف  ــي وعمالئ ــايل الصهيون ــوذ االمربي ــار إىل أن النف وأش
ــرض الهيمنة وتكريس  ــىل طريق ف ــة حقق خطوات ع املنطق
ــية واالقتصادية والعسكرية واألمنية من  مصالحهم السياس

خالل نوافذ حليفه الكيان الصهيوني .. الفتا إىل أن ذلك يأتي 
ــرتاف عربي  ــاع يف املنطقة وانتزاع اع ــب األوض ــن أجل ترتي م

بالكيان الصهيوني .
ــاحة العربية إىل التصدي  ــية يف الس ودعا القوى السياس
ــرات  املخاب ــا  عليه ــرشف  ت ــي  الت ــاريع  واملش ــات  للمخطط
األمريكية ومواجهة هذه املخططات وتعرية محاوالت تصفية 
ــري  ــا الجماه ــا وتحرزه ــي أحرزته ــة الت ــبات التقدمي املكتس
ــايل داخل األقطار  ــيط العمل النض العربية والعمل عىل تنش
العربية بإقامة التحالفات بني األحزاب العربية الرافضة لهذه 

املؤامرات.
ــزاب  ــل األح ــة لتكت ــة التنفيذي ــو الهيئ ــرق عض ــا تط فيم
ــل بعنوان "  ــاري يف ورقة عم ــدوان أحمد العم ــة للع املناهض
ــي يف املنطقة والوطن العربي"،  تاريخ زراعة الكيان الصهيون
ــطني  ــيس الكيان الصهيوني عىل أراض فلس ــل تأس إىل مراح
ــؤوم وتعهد  ــور املش ــا وعد بلف ــا بإعالنه ــن بريطاني ــم م بدع

اإلدارات األمريكية املتعاقبة بدعم هذا الكيان.
وأكد أن استمرار صمود الشعب الفلسطيني كفيل بجعل 
هذا الكيان يتوقف عن ممارساته الال إنسانية تجاه فلسطني 
ــىل املصالحة  ــطينية ع ــانا .. حاثا القوى الفلس ــا وإنس أرض

فيما بينها بما يكفل مواجهة هذا الكيان الغاصب.
ــرش الوعي لدى املجتمعات  ــدد العماري عىل رضورة ن وش
ــان يف املنطقة  ــود هذا الكي ــالمية بخطورة وج ــة واإلس العربي

والعمل عىل فضح أطماع الغرب بتمدد الكيان الصهيوني .
ــية  ــاء األحزاب السياس حرض الفعالية أمناء عموم ورؤس

املناهضة للعدوان والتحالف الوطني.

الجنيد: الشعب اليمني سيظل وفيًا للقضية الفلسطينية الجنيد: الشعب اليمني سيظل وفيًا للقضية الفلسطينية 
وسيستمر في مواجهة العدوان حتى دحر الغزاةوسيستمر في مواجهة العدوان حتى دحر الغزاة

في ندوة سياسية حول القضية الفلسطينية في ندوة سياسية حول القضية الفلسطينية 

الثورة / متابعات
ــعبية، أمس ، هجوماً واسعاً  ــن الجيش واللجان الش ش
ــة لتحالف العدوان  ــحاً عىل تجمعات القوات املوالي وكاس

السعودي األمريكي يف الجوف .
ــتهدف مرتزقة  ــح أن الهجوم اس ــكري أوض ــدر عس مص
العدوان يف وادي القعيف بجبهة خب والشعف وأسفر عن 
ــم قيادات، فيما  ــة العديد من عنارصهم بينه مقتل وإصاب

الذ من تبقى منهم بالفرار .
ــعبية يواصلون  ــش واللجان الش ــدر أن الجي وأكد املص
عملياتهم العسكرية لتطهري مناطق مديرية خب والشعف 
كربى مديريات محافظة الجوف وان هناك انهيارات كبرية 
ــائرهم الكبرية  ــد تتايل خس ــزاة واملرتزقة بع ــوف الغ يف صف

خصوصاً سقوط العرشات من القيادات.
ــعبية عىل  ويف لحج أغار مجاهدو الجيش واللجان الش
ــائر  مواقع املنافقني يف جبل الحمام ، وجرى تكبيدهم خس

يف العديد والعتاد .
ــة ملنافقي  ــان آلي ــال الجيش واللج ــر أبط ــز  دم ويف تع

العدوان تحمل معدل 23 يف جبهة حمري بمديرية مقبنة.
ــكري عن تدمري مدرعة تابعة لقوى  كما أفاد مصدر عس
ــاحل  ــا يف جبهة الس ــه وإحراقه ــاروخ موج ــدوان بص الع

الغربي.
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــراء ميدي محققة  ــمال صح ــات ملرتزقة العدوان ش تجمع

إصابات مبارشة يف صفوفهم.

وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد من 
املرتزقة جراء القصف املدفعي.

وأشار املصدر إىل أن سيارات اإلسعاف هرعت إىل املكان 
املستهدف.

ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــال الجي ــدى أبط كما تص
لزحف مكثف ملرتزقة العدوان، ونفذوا عملية هجومية عىل 

مواقع للمرتزقة بمحافظة لحج.
ــرشات من  ــرصع وإصابة الع ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــىل منطقة  ــم ع ــف له ــف مكث ــال زح ــالل إفش ــة خ املرتزق

الشزنانة بمديرية القبيطة.
ــعبية نفذوا  ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان الش وأش
ــل الحمام  ــة يف جب ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي عملي

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــني لقوى  ــعبية أمس آليت ــان الش ــش واللج ــر الجي ودم
العدوان واملرتزقة فيما استهدفت القوة املدفعية تجمعات 

للمرتزقة بمحافظة تعز.
ــش واللجان  ــكري أن مدفعية الجي ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفت تجمعات للمرتزقة يف قحفة بمنطقة  الشعبية اس
ــات  ــة إصاب ــا محقق ــري باش ــة، ويف ب ــة مقبن ــري مديري حم

مبارشة.
ــدوان بصاروخ  ــوى الع ــة لق ــدر تدمري مدرع ــد املص وأك
ــكرية  ــاحل الغربي وإحراق آلية عس ــه يف جبهة الس موج

للمرتزقة يف جبهة حمري.

مصرع عشرات المرتزقة وكبار قادتهم في مصرع عشرات المرتزقة وكبار قادتهم في 
الجوف وانهيارات كبيرة في صفوفهمالجوف وانهيارات كبيرة في صفوفهم

خسائر بشرية كبيرة للخونة في جبل الحمام بلحج و ميدي وتدمير آليات لهم في تعزخسائر بشرية كبيرة للخونة في جبل الحمام بلحج و ميدي وتدمير آليات لهم في تعز

التقى مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة:التقى مشائخ بني الحارث بأمانة العاصمة:

ــالق  ــط واالن الــمــاضــي  صفحة  ــي  ط إلـــى  ــو  ــدع ي الــصــمــاد  ــالق الــرئــيــس  ــط واالن الــمــاضــي  صفحة  ــي  ط إلـــى  ــو  ــدع ي الــصــمــاد  الــرئــيــس 
ـــًا فــــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان ـــع ــل والـــعـــمـــل م ــب ــق ــت ــس ــم ـــًا فــــي مـــواجـــهـــة الــــعــــدواننـــحـــو ال ـــع ــل والـــعـــمـــل م ــب ــق ــت ــس ــم نـــحـــو ال
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