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ــة بمحافظة  ــة الزيدي ــاء مديري ــم أبن  نظ
ــة للتنديد  ــة احتجاجي ــدة أمس وقف الحدي
بمجازر العدوان واستمرار الحصار، وسريوا 
ــان  واللج ــش  للجي ــا  دعم ــة  غذائي ــة  قافل

الشعبية.
وخالل الوقفة أشار رئيس اللجنة الثورية 
ــتمرار  ــي إىل أنه رغم اس ــيل الحوث ــد ع محم
ــعب  ــار إال أن الش ــدوان والحص ــازر الع مج
ــا يف مواجهة  ــموخا وثبات ــزداد ش ــي ي اليمن
العدوان ومرتزقته الذين يستهدفون النساء 
ــي أو أخالقي أو  ــال دون أي وازع دين واألطف

إنساني.
ــود  الجه ــد  توحي رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــعب  ملواجهة املؤامرات التي تحاك ضد الش
ــوى  الق ــىل  ع ــة  الفرص ــت  وتفوي ــي  اليمن

اإلرهابية التي تريد جلب الخراب والدمار يف 
بعض املناطق.

ــؤولية يف  ــل املس ــع إىل تحم ــا الجمي ودع
ــزة  الع ــات  جبه ــم  ودع ــدوان  الع ــة  مواجه

والرشف باملال والرجال.
ــف  ــا باملواق ــة العلي ــس الثوري ــاد رئي وأش
ــة يف مختلف املراحل..  املرشفة ألبناء الزيدي
مجددا الدعوة للمغرر بهم للعودة إىل جادة 
الصواب والتوقف عن مساندة قوى العدوان.

واستنكر املشاركون يف الوقفة التي حرضها 
ــخصيات  والش ــة  املحلي ــلطة  الس ــادات  قي
ــي يرتكبها تحالف  االجتماعية، الجرائم الت
العدوان بحق الشعب اليمني وما يفرضه من 
حصار جائر يتناىف مع كل األعراف واملواثيق 

والقوانني الدولية.

ــتمرار  ــادر عن الوقفة أن اس وأكد بيان ص
ــعب  ــازر بحق الش ــكاب املج ــدوان يف ارت الع
ــكات العامة والخاصة  ــي وتدمري املمتل اليمن
ــني  جب يف  ــار  ع ــة  وصم ــة  التحتي ــى  والبن

اإلنسانية.
ــة االنتصارات  ــاركون يف الوقف ــا املش وحي
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــا  يحققه ــي  الت
ــعبية يف مختلف جبهات العزة والرشف  الش
ــات يف  ــود والثب ــتمرار الصم ــن اس .. مؤكدي
مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وسيادته.

ــع املدني  ــات املجتم ــان منظم ــا البي ودع
ويف  ــة  والدولي ــة  املحلي ــان  اإلنس ــوق  وحق
املقدمة األمم املتحدة إىل تحمل مسؤوليتها 

يف أيقاف العدوان ورفع الحصار.

صنعاء /سبأ
ــارس الكهايل  ــاع الخدمات ف ــاء لقط ــل محافظة صنع ــد وكي تفق
ــات بمديرية  ــن املحط ــزيل يف عدد م ــاز املن ــع الغ ــة بي ــس، عملي أم

سنحان وبني بهلول.
ــادة الغاز يف محطات  ــايل الحرص عىل توفري م ــد الوكيل الكه وأك
ــتهلك بالسعر الرسمي .. مشددا عىل أنه  املحافظة ووصولها للمس

سيتم ضبط املخالفني أو املحتكرين ملادة الغاز.

ــلطات املحلية والصناعة يف  وحث املواطنني عىل التعاون مع الس
اإلبالغ عن أي محطة مخالفة للسعر الرسمي .. مثمنا جهود رشكة 

الغاز يف توفري مخصصات املحافظة.
ــايع إىل  ــة أمني ش ــة باملحافظ ــب الصناع ــر مكت ــار مدي ــا أش فيم
ــع الغاز  ــىل كافة محطات بي ــش يف الرقابة ع ــرق التفتي ــتمرار ف اس
ــز املحافظة واملديريات .. الفتا إىل أن املكتب لن يتهاون مع كل  بمرك

املخالفني أو املتالعبني بأسعار مادة الغاز أو املحتكرين لها.

وكيل محافظة صنعاء يتفقد عملية بيع الغاز المنزلي في سنحانوكيل محافظة صنعاء يتفقد عملية بيع الغاز المنزلي في سنحان

ــورة يف مديرية ريف  ــاء قطاع مش ــن أبن  دش
ــة من حملة  ــة الثاني ــة املرحل ــس الجمع إب أم

التعبئة العامة والتجنيد الرسمي التطوعي.
ــبة أكد  ــدة باملناس ــم الحاش ــالل وقفته وخ
ــيد ورفد الجبهات  ــاركون استمرار التحش املش
ــوع  ــوع أو الخض ــدم الخن ــال وع ــال والرج بامل
لقوى العدوان السعودي األمريكي واالستكبار 
ــم اىل أن ما  ــان وقفته ــريين يف بي ــي، مش العامل
ارتكبه العدوان ومازال يرتكبه من جرائم بشعة 
ــدي نفعا  ــعب لن تج ــذا الش ــار بحق ه وحص
ــوة يف املزيد من الصمود  ــا تعطيه عزما وق وانم

والتصدي.
ــورة  ــباب مش ــة أبناء وش ــان كاف ــا البي ودع
ــع حملة  ــل م ــا اىل التفاع ــة إب عموم ومحافظ
التعبئة وااللتحاق بمعسكرات التدريب دفاعا 

عن الوطن.
ــخص  ــادي والش ــة الحم ــت بعزل ــا نظم كم
ــرة محافظة إب أمس لقاء قبيل  بمديرية مذيخ

ضمن حملة التعبئة العامة والتجنيد الطوعي.
ــبي القوات  ــاركون يف اللقاء منتس ودعا املش
ــلحة واألمن إىل القيام بواجبهم يف الدفاع  املس

عن الوطن يف مواجهة العدوان .

ــم  املالح ــاء  اللق ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــن  وثم
ــش  الجي ــال  أبط ــطرها  يس ــي  الت ــة  البطولي
واللجان الشعبية يف مختلف جبهات وميادين 

العزة والرشف .

تدشين المرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة بريف إبتدشين المرحلة الثانية من حملة التعبئة العامة بريف إب

ــات الرشق  ــنطن ليساس ــد " واش ــال معه ق
ــعودية سجلت إخفاقا ذريعا  األدنى" بأن الس
يف عدوانها عىل اليمن وإنها ربما تفكر جدياً يف 
ــارات  تغيري تكتيكاتها يف اليمن إثر هذه االنكس
ــدأت يف هذا  ــى بها أو أنها ب ــة التي ُتمَن املتوالي
التغيري تحت ستار وشعارات التطوير يف وزارة 
ــعودي  الدفاع التي أعلنها مؤخراً ويل العد الس

والحاكم الفعيل للمملكة محمد بن سلمان.
ــعودية لم تكسب  وأكد املعهد أن القوات الس
ــكل ناجح مع ”أنصار الله “، مشرياً  املعركة بش
ــدات  ــتولت الوح ــذي اس ــت ال ــه يف الوق إىل أن
ــارات عىل مدينة  ــكرية املتحالفة من اإلم العس
ــن  تمّك ــوب،  الجن ــم  ومعظ ــاحلية  الس ــدن  ع
”أنصار الله“ من االحتفاظ بشمال غرب اليمن 
الذي يضم حوايل ثالثة أرباع السكان، موضحاً 
ــوأ من ذلك من وجهة نظر الرياض، هو  أن األس
ــن أراضيها لـ أنصار  أن اململكة خرست جزءاً م

الله .
ــن الرياض أن  ــنطن تريد م ــاف أن واش واض
ــن طريق  ــايس للحرب ع ــل دبلوم ــعى لح تس
ــقط  ــوات اتصال عن طريق مس ــادة فتح قن إع
ــدد عىل أنه من  ــار الله ، لكن املعهد ش مع أنص
ــت التغيريات  ــا إذا كان ــه القول م ــابق ألوان الس
ــعوديني  ــؤولني الس ــوف املس ــدة يف صف الجدي
ــاه أو عزماً عىل  ــذا االتج ــتعكس تحوًال يف ه س

إحراز انتصار عسكري.
ــن  ــاني يف اليم ــع اإلنس ــار إىل ان الوض واش
ــيما  ــنطن والرياض س ــلبا عىل واش ينعكس س
ــذه  ــأن ه ــر ب ــنطن تنظ ــت واش ــد أن أصبح بع
ــم ان  ــا، وبرغ ــار فيه ــن االنتص ــرب ال يمك الح
ــة  ــريات االجتماعي ــيد بالتغ ــد سيش ويل العه
ــجلها إىل واشنطن خالل  واالقتصادية التي س
ــاء الحرب يف  ــط عليه إلنه ــه اّإل ان الضغ زيارت

ــدول اإلعمال  ــن أولويات ج ــيكون م ــن س اليم
اإلمريكي .

ــي األمريكي توماس  ــك انتقد الصحف إىل ذل
فريدمان سياسات ويل عهد النظام السعودي 
ــلمان املتهورة مشريا إىل أنه حاكم  محمد بن س
مستبد وال يهتم بتعزيز الديمقراطية يف بالده.

وأوضح فريدمان يف مقال له نرش يف صحيفة 
ــكل  ــة وجاء عىل ش ــز األمريكي ــورك تايم نيوي
مذكرة موجهة للرئيس األمريكي دونالد ترامب 
قبيل الزيارة املرتقبة البن سلمان إىل واشنطن: 
ــة متعالني يقدمون  ”إن األخري محاط ببلطجي
له أسوأ النصائح“ مبينا أن ذلك أدى إىل تهوره 
ــىل الصعيدين  ــلة ع ــات فاش وانتهاجه سياس
ــعودية نحو  ــتقود الس ــيل والخارجي س الداخ

انحدار اقتصادي وسيايس خطري.

ــلمان يتطلب  وبنّي فريدمان أن نجاح ابن س
ــتثنائيا“ مشددا يف هذا الصدد عىل  فريقا ”اس
ــم  ــن وضعه ــالق رساح م ــوم بإط رضورة أن يق
ــاء محكمة ضد  ــة الجربية وبإنش ــت اإلقام تح

الفساد لتتوىل كل ملفات الفساد يف البالد.
ــة  ــه معارض ــذي يواج ــلمان ال ــن س وكان اب
ــايض أوامر  ــام امل ــدر الع ــدة أص ــة متزاي داخلي
ــابقني  ــراء والوزراء الس ــرشات األم ــال ع باعتق
ــام  ــاد وق ــة الفس ــه بحج ــؤولني يف نظام واملس
بإطالق رساح العديد منهم بعد أن دفعوا مبالغ 
ــون أن الرصاعات  ــة كبرية فيما يؤكد مراقب مالي
الداخلية التي تهدد عائلة آل سعود إضافة إىل 
ــورية  ــرية للتنظيمات اإلرهابية يف س دعم األخ
ــب  ــتؤدي إىل عواق ــم س ــة والعال ودول املنطق

خطرية عىل السعودية.

صنعاء/سبأ
ــة حيدرة للسالم  كرمت مؤسس
ــانية وزيرة حقوق  والتنمية اإلنس
اإلنسان علياء فيصل عبداللطيف 
ــرأة  للم ــي  العامل ــوم  الي ــبة  بمناس
ــرا ألدوارها يف  ــدرع التميز" تقدي "ب
ــرأة ومنارصة  ــاع عن حقوق امل الدف

قضاياها.
ويف التكريم ثمنت وزيرة حقوق 
ــان جهود وأنشطة مؤسسة  اإلنس
حيدرة للسالم والتنمية اإلنسانية 
التي تنفذها بما يسهم يف تخفيف 
ــاة املواطنني املترضرين جراء  معان
العدوان ويف املقدمة املرأة والطفل.

ــليط الضوء  ــدت أهمية تس وأك
ــطرها املرأة  ــىل املواقف التي تس ع
ــدة والثابتة يف ظل  ــة الصام اليمني
أوضاع صعبة فرضها العدوان عىل 

اليمن.
ــاء إىل أن  ــرة علي ــارت الوزي وأش
الشعب اليمني يتذكر مواقف املرأة 

ــا  ــق بصموده ــا يتعل ــا م خصوص
ــوام من الحرب  عىل مدى ثالثة أع
يف  ــة  األمثل أروع  ــا  خالله ــت  رضب
الصرب والعطاء واالنتصار لقضايا 

شعبها ووطنها.
ــرأة يف رفد  ــود امل ــت إىل جه ولفت
ــا  ــعبية بم ــان الش ــش واللج الجي
ــداد القوافل  ــالل إع ــك، من خ تمل
إىل  ــالها  وإرس ــة  واملالي ــة  الغذائي

ــرأة  امل أن  ــربة  معت  .. ــات  الجبه
اليمنية شكلت جبهة مقاومة هامة 
ــؤوليتها يف  ــل مس ــن خالل تحم م
الحفاظ عىل أرستها وغرس معاني 
الصرب والصمود يف نفوس أطفالها، 
ــن التغلب عىل اآلثار التي  فضال ع

سببها العدوان يف نفوسهم.
ــر  ــا لتطوي ــن تطلعه ــربت ع وع
وتوسيع أنشطة منظمات املجتمع 

ــك التي تديرها  ــي وخاصة تل املدن
ــدرة املرأة  ــائية أثبتت ق ــوادر نس ك

عىل تحقيق كل طموحاتها.
ــة املؤسسة  فيما أوضحت رئيس
ــيض أن  ــن املعي ــهري عبدالرحم س
ــان يف  ــرة حقوق اإلنس ــم وزي تكري
ــل وفاء  ــي للمرأة يمث ــوم العامل الي
ــود يف إيصال  ــن جه ــه م ــا قدمت مل
ــكل  ــعب اليمني بش مظلومية الش
ــة جراء  ــرأة بصورة خاص ــام وامل ع

العدوان والحصار.
ــرة حقوق  ــود وزي ــت بجه ونوه
اإلنسان ومواقفها الوطنية املرشفة 
ــخصيتها الفذة  ــرب عن ش التي تع

والفاعلة يف كل مناحي الحياة.
ــيض إىل أن تكريم  ــارت املعي وأش
ــات  اليمني ــاء  النس ــن  م ــاذج  نم
ــاء للتميز  ــزاً لبقية النس ــد حاف يع
والعمل الجاد وإثبات وجودهن يف 

مختلف املجاالت.

معهد واشنطن:السعودية فشلت فشًال ذريعًا معهد واشنطن:السعودية فشلت فشًال ذريعًا 
في عدوانها على اليمنفي عدوانها على اليمن

وزيرة حقوق اإلنسان: المرأة اليمنية شكلت جبهة وزيرة حقوق اإلنسان: المرأة اليمنية شكلت جبهة 
مقاومة بصمودها في وجه العدوان ودعم الجبهاتمقاومة بصمودها في وجه العدوان ودعم الجبهات

فريدمان: ابن سلمان يقود بالده نحو انحدار خطيرفريدمان: ابن سلمان يقود بالده نحو انحدار خطير

كرمتها مؤسسة " حيدرة" بدرع التميز:كرمتها مؤسسة " حيدرة" بدرع التميز:

شهد الوقفة االحتجاجية ألبناء مديرية الزيدية بالحديدة تنديداً بمجازر العدوانشهد الوقفة االحتجاجية ألبناء مديرية الزيدية بالحديدة تنديداً بمجازر العدوان

رئيس "الثورية العليا ": رغم استمرار مجازر العدوان والحصار رئيس "الثورية العليا ": رغم استمرار مجازر العدوان والحصار 
إال أن الشعب اليمني يزداد شموخا وثباتا في مواجهتهإال أن الشعب اليمني يزداد شموخا وثباتا في مواجهته


