
حاخام صهيوني يقود حملة تطبيعية إلى البحرين حاخام صهيوني يقود حملة تطبيعية إلى البحرين 
ــام  حاخ ــاد  ق ــي،  دين ــاء  بغط
ــناير"  ش ــارك  "م ــى  يدع ــي  صهيون
ــة إىل البحرين، ومنها  حملة تطبيعي
ــن  م ــة  مؤلف ــة،  املحتلّ ــطني  فلس إىل 
ــياق تعزيز  ــا، يف س ــرًا صهيونًي 17 زائ
العالقات بني كيان العدو وبعض دول 

الخليج .
ــس "هامبتون" اليهودي  وكان كني
ــه  يرتأس ــذي  وال ــورك،  نيوي ــره  ومق
ــابق عن  ــد أعلن يف وقت س ــناير، ق ش
ــة جماعية إىل البحرين" ومنها  "رحل

ــة،  املحتل ــطينية  الفلس األرايض  إىل 
ــه اإللكرتوني صور  ــىل موقع ــارشًا ع ن
ــدس  الق ــور  ص ــب  جان إىل  ــة  املنام
ــبه بإعالنات  ــالن أش ــة، يف إع املحتل
ــة، دعا فيه  ــياحة الديني ــالت الس رح
ــة،  الرحل يف  ــجيل  للتس ــوره"  "جمه
ــر  العم ــة  بـ"رحل ــا  وصفه ــي  الت
ــام  أي  8 ــد  تمت ــي  والت ــة"،  التاريخي
يف  و5  ــن  البحري يف   3 إىل  ــمة  مقس
ــطني املحتلة، وتشمل االحتفال  فلس
ــم" اليهودي يف القدس  بعيد "الفوري

املحتلة.
ــا نرشته صحيفة "جويش  ووفق م
ويك" األسبوعّية الصهيونية التابعة 
ــة  الصهيوني ــز"  الـ"تايم ــة  لصحيف
ــارة "كانت دمًجا  أيًضا، فإن هذه الزي
لعمل شناير الكنيس وعمله يف تعزيز 
العالقات بني اليهود واملسلمني"، عىل 

حّد تعبريها.
ــع الصحيفة  ــة م ــة هاتفي ويف مكامل
ــناير  الصهيونية من البحرين، قال ش
ــس  الكني زاروا  ــد  الوف ــاء  "أعض إن 
ــودي الوحيد يف البالد، واجتمعوا  اليه
مع أعضاء الجالية اليهودّية"، مضيفًا 
ــن بني من رّحب بهم من الجالية  أن "م
ــفرية البحرين  اليهودّية البحرينّية س
ــابقة لدى الواليات املتّحدة هدى  الس
ــورى  ــس الش ــو يف مجل ــو والعض نون
البحريني نانيس خضوري باإلضافة 

إىل مايكل يادجار".
ــون البحرين أول دولة  وأمل أن تك
ــا  وصفه ــات  عالق ــي  تبن ــة   خليجي
ــدو  ــان الع ــع كي ــية" م بـ"الدبلوماس
ــك  املل أن  ــف  كش ــا  كم ــي،  الصهيون
ــني إّن  ــل عام ــه قب ــال ل ــي ق البحرين
أكرب أمل للحصول عىل صوت عربّي 
ــدل يف الخليج هو أن تكون هناك  معت

"إرسائيل" قوّية".

 تغريدة تسجن سعودي  تغريدة تسجن سعودي ٦٦ سنوات سنوات
ــط الحقوقي  ــت سنوات عىل الناش ــجن س ــعودية حكماً بالس أصدرت محكمة س

عيىس النخيفي بسبب تغريدة انتقد فيها الحكومة.
ــط لدعم حقوق اإلنسان)  ــؤولة االتصاالت بمنظمة (القس وقالت دانا أحمد، مس
ــلطات  ــات، تقوم الس ــأن اإلصالح ــطاء بش ــع النش ــوار م ــن الح ــدالً م ــعودية، "ب الس
بمالحقتهم واحداً تلو اآلخر، ليكون كل نشطاء حقوق اإلنسان السعوديني تقريباً إما 

أُسكتت أصواتهم أو زّج بهم يف السجن".
ــلطات يف ديسمرب  ــط احتجزته الس ــب املنظمة فإن املتهم عيىس النخيفي، ناش وبحس
ــرية اىل أن املحكمة الجزائية أصدرت حكماً بالسجن ملدة ست سنوات ومنعه ملدة  2016  مش
ــبكة املعلوماتية...  ــاركة يف مواقع التواصل االجتماعي أو عرب الش مماثلة من "الكتابة أو املش
ومنعه من السفر خارج اململكة" لست سنوات أيضا.ً وكانت صحيفة عكاظ السعودية ذكرت 
ــب  ــعودية يف اليمن و"س ــمه، يواجه اتهامات بانتقاد تدخل الس أن املتهم، الذي لم تذكر اس

الدولة والطعن يف بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها األمنية".

ثانوية الكويت تكرم المتفوقين ثانوية الكويت تكرم المتفوقين 
وأوائل العام الماضيوأوائل العام الماضي

ــم للمتفوقني واملتميزين يف  ــت بصنعاء أمس حفل تكري ــت ثانوية الكوي  نظم
الثانوية العامة وأوائل الصف األول والثاني الثانوي للعام الدرايس املايض.

ــة بمديرية الوحدة محمد عبده الغويدي  ــاد مدير مكتب الرتبي ويف الحفل أش
ــلح بالعلم  ــدى 30 عاما يف إيجاد جيل متس ــة وتميزها عىل م ــدور إدارة املدرس ب
ــتمرار العملية  واملعرفة، وكذا صمود الكادر التعليمي واإلداري وحرصهم عىل اس

التعليمية.
ــد بما حققه طلبة  ــعوب عصام العاب ــا نوه مدير مكتب الرتبية بمنطقة ش فيم
ــة التي يمر بها  ــة رغم الظروف الصعب ــت وحصدهم ملراتب متقدم ــة الكوي ثانوي

الوطن.
ــود أولياء األمور  ــت أحمد الحبابي إىل أن جه ــار مدير ثانوية الكوي بدوره أش

أثمرت بحصول أبنائهم عىل مراكز متقدمة خالل العام املايض .
ــتمرار يف  ــة وحرصهم عىل االس وأكد صمود الكادر اإلداري والتعليمي باملدرس

أداء واجبهم ورسالتهم النبيلة.
ــرات غنائية ومرسحية وقصائد تم توزيع  ــام الحفل الذي تخللته فق ويف اختت
ــني يف الثانوية العامة  ــني املتميزين والطلبة املتفوق ــهادات التكريم عىل املعلم ش

وأوائل الصف األول والثاني ثانوي للعام املايض.

لقاءان في إب وتعز  للحشد ورفد الجبهاتلقاءان في إب وتعز  للحشد ورفد الجبهات
  / سبأ

ــة محافظ  ــلطة املحلي ــاء ضم رئيس الس ــد بمحافظة تعز لق عق
ــكرية  تعز عبده الجندي وعدداً من الوكالء والقيادات األمنية والعس
ــد والتعبئة يف  ــعبية للحش ــة والهيئة الش ــخصيات االجتماعي والش

املحافظة.
الحارضون يف اللقاء ناقشوا آخر املستجدات يف الساحة املحلية 

والتطورات امليدانية التي شهدتها تعز األيام املاضية.
ــعبية لتفعيل  ــمية والش ــود الرس ــياق الجه ــاء يف س ــي اللق ويأت
ــعبي يف مواجهة العدوان ومشاريعه التدمريية  ــمي والش الدور الرس
ــات  ــعبي للجبه ــد الش ــد والرف ــود الحش ــز جه ــة وتعزي والتخريبي
ــة الهادفة  ــطة التوعوية والثقافي ــة األنش ــمي، وكاف ــد الرس وللتجني

لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان الغاشم.
ــيااق متصل عقد اجتماع موسع بمحافظة إب أمس برئاسة  يف س
ــيايس ألنصار  ــو املكتب الس ــد صالح ضم عض ــد الواح ــظ عب املحاف
ضيف الله الشامي ووكالء املحافظة وقادة األجهزة األمنية وقيادات 

أنصار الله واملؤتمر الشعبي العام.
ناقش االجتماع املواضيع املتصلة بسري األداء الخدمي والتنموي 
ــه الجميع  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــة وال ــة باملحافظ ــاع األمني واألوض

لتحسني مستوى األداء وتوحيد الجهود يف مواجهة العدوان.

ــذ نتائج االجتماع  ــد املحافظ صالح أهمية تنفي ــاع أك ويف االجتم
ــىل يف الواقع العميل والبدء بتنفيذ  ــيايس األع مع رئيس املجلس الس
خطة الحشد والتعبئة العامة ومعالجة آثار أحداث ديسمرب املايض.

ولفت إىل رضورة تضافر جهود الجميع لخدمة املحافظة وأبنائها 
ــحة  ــود املبذولة رغم ش ــا الجه ــا .. مثمن ــف القضاي ــة مختل ومعالج
ــا املحافظة والوطن  ــي تمر به ــتثنائية الت ــات واألوضاع االس اإلمكان

جراء صلف وغطرسة العدوان.
ــد اجتماعات  ــة خطة عمل لعق ــدى قيادة املحافظ ــار إىل أن ل وأش
ــي للمديريات  ــة والنزول امليدان ــات واملكاتب املعني ــاءات مع الجه ولق
ــد والتعبئة العامة  ــعة يف إطار تنفيذ خطة الحش وترتيب لقاءات موس
ــات بالرجال واملال  ــات وتعزيز الجهود لرفد الجبه ــد االحتياج وتحدي
ــب التنفيذية عىل القيام باملهام  ــل الدعم الغذائية. وحث املكات والقواف
ــددا يف الوقت ذاته عىل  واالختصاصات والصالحيات املناطة بها .. مش
ــوارد لتنمية  ــز الرقابة عىل تحصيل امل ــة مضاعفة الجهود وتعزي أهمي
ــة التحديات الناتجة  ــلطة املحلية بما يمكنها من مواجه إيرادات الس
عن استمرار العدوان والحصار وتوفري الخدمات األساسية للمواطنني.

ــار عضو املجلس السيايس ألنصار الله ضيف الله  من جانبه أش
ــامي إىل رضورة تكاتف جهود الجميع يف هذه املرحلة الحساسة  الش

التي يمر بها الوطن ومعالجة كافة القضايا بمسؤولية .
ــق أي انتصارات يف  ــل يف تحقي ــذي فش ــدوان ال ــار إىل أن الع وأش
ــتهداف الوطن والنيل من صمود  ــائل أخرى الس امليدان عمد إىل وس

الشعب اليمني .
ــر عقيل فاضل  ــرع املؤتم ــب ورئيس ف ــاء صالح حاج ــرض اللق ح
ومدير أمن املحافظة العميد محمد الشامي ويحيى القاسمي وعدد 

من مدراء العموم والشخصيات االجتماعية بإب.

إتالف إتالف ٤٤ أطنان أغذية منتهية الصالحية  أطنان أغذية منتهية الصالحية 

ــان مواد غذائية  ــة العاصمة أربعة أطن ــة والتجارة بأمان ــف مكتب الصناع اتل
ــبوعيني  ــي، خالل األس ــتهالك اآلدم ــة لالس ــري صالح ــة وغ ــتهالكية منتهي واس

املاضيني.
ــواد التي تم  ــبأ) أن امل ــة يف تقرير تلقته (س ــب الصناعة باألمان ــح مكت وأوض

إتالفها شملت مواد غذائية وألبانا ومرشوبات وعصائر.
ــالت التجارية  ــواق واملح ــىل األس ــالت الرقابة ع ــتمرار حم ــر اس ــد التقري وأك
ــلع  ــتهلك من الس ــار الجملة لحماية املس ــتوردين وتج ــازن الرشكات واملس ومخ

واملواد الغذائية املغشوشة واملنتهية واملخالفة للمواصفات.

أبناء مديرية كتاف بصعدة يدشنون أبناء مديرية كتاف بصعدة يدشنون 
حملة التجنيد الطوعيحملة التجنيد الطوعي

ــعار  ــة صعدة، ، حملة التجنيد الطوعي تحت ش ــاء مديرية كتاف بمحافظ ــن أبن دش
”انفروا خفافا وثقاال“.

ــاركون عىل  ــائخ واعيان املديرية ،أكد املش ــذي حرضه  قيادة ومش ــني ال وخالل التدش
ــا وزارة الدفاع  ــد الطوعية التي دعت إليه ــاء املديرية  بحملة التجني ــاركة أبن أهمية مش
ــات يف مواجهة  ــود والثب ــل تعزيز الصم ــاد ، وكل ما يكف ــال والعت ــات بالرج ــد الجبه ورف

تحالف العدوان.
ــال يف إنجاح  ــخصيات االجتماعية بدور فع ــهام الش ــاركون إىل أهمية إس ــت املش ولف
حملة الحشد والتعبئة العامة بما يسهم يف الدفع بالشباب لاللتحاق بالقوات املسلحة.

ــة االلتحاق  ــتعداد أبناء املديري ــن الكلمات أكدت اس ــني ألقيت عدد م ــالل التدش وخ
بالقوات املسلحة وإنجاح الحملة بما يسهم يف تعزيز الصمود والحفاظ عىل االنتصارات 

التي تحققت يف مختلف الجبهات.
ــة أمام هذا  ــد الجبهة الداخلي ــم وتوحي ــة رص الصفوف والتالح ــع أهمي ــد الجمي وأك

العدوان والحصار الذي يتعرض له الوطن منذ ما يزيد عىل ألف يوم.

الحديدة / سبأ
ــس  أم ــدة  الحدي ــة  ــم بمحافظ أقي
ــة '' معا  ــهار املنظمة الوطني ــل إش حف
ــة  الحمل ــام  واختت ــن''  الوط ــاذ  إلنق
ــة الصحية لطالب  ــة التوعوي التثقيفي
ــا  الدفتريي ــراض  أع ــول  ح ــدارس  امل
ــت  وحمى الضنك املرحلة األوىل يف س

مديريات.
ــهار أشاد  ويف حفل االختتام واإلش
ــن أحمد الهيج  محافظ الحديدة حس
ــاذ الوطن  ــا إلنق ــة مع ــادرة منظم بمب
ــات التوعوية  ــالل إقامة الفعالي من خ

ــه جراء  ــر ب ــذي تم ــع ال ــل الوض يف ظ
العدوان.

وأشار إىل الدور الذي يجب أن تقوم 
به منظمات املجتمع املدني يف التوعية 
ــراض والتعريف  ــة حول االم املجتمعي

بمخاطرها وكيفية مكافحتها.
ــل  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ويف 
ــر  ومدي ــزي  العزع ــم  هاش ــة  املحافظ
ــي،  ــم الرفاع ــايل عبداملنع ــة الح مديري
ــة باملحافظة  ــرع املنظم ــس ف ــار رئي أش
ــبي إىل أن تأسيس املنظمة  هاني العش
ــاء فروع لها يف املحافظات ومنها  وإنش

ــاهمة يف  ــار املس ــي يف إط ــدة يأت الحدي
التغلب عىل اآلثار التي سببها العدوان.

ــبب  وأكد أن العدوان والحصار تس
ــر والبطالة ما  ــدالت الفق ــادة مع يف زي
ــلبا عىل الجانب الصحي وأدى  أثر س
ــراض واألوبئة  ــار األم إىل ظهور وانتش
ــا دفع  ــدة وهو م ــور أمراض جدي وظه
ــاهمة  ــىل املنظمة إىل املس ــني ع القائم
ــب  ــي إىل جان ــن الصح ــز األم يف تعزي
ــالل تنفيذ  ــن خ ــي م ــاع الحكوم القط
ــواة  كن ــة  باملحافظ ــة  التوعي ــالت  حم
ــمل  ستش ــي  الت ــة  املنظم ــطة  ألنش

صنعاء /سبأ 
ــت جمعية 22 مايو الخريية االجتماعية أمس   وزع
ــتهدفت 50 أرسة نازحة  ــائية اس ــة الكرامة النس حقيب

وفقرية يف حي معمر بمديرية صنعاء القديمة.
وأوضح املدير التنفيذي للجمعية منصور البحري 
ــدوق األمم املتحدة  ــة بدعم صن ــبأ) أن الجمعي لـ (س
ــكان وبالرشاكة مع اتحاد نساء اليمن فرع األمانة،  للس
ــىل األرس النازحة  ــائية ع ــة نس ــة صحي ــت حقيب وزع

والفقرية يف حي معمر.
ــة  اإلغاث ــم  تقدي يف  ــة  املؤسس ــتمرار  اس ــد  وأك
ــف من وطأة األوضاع االقتصادية  للمحتاجني للتخفي

التي أفرزها العدوان والحصار.

إشهار المنظمة الوطنية '' معًا Gنقاذ الوطن'' إشهار المنظمة الوطنية '' معًا Gنقاذ الوطن''  توزيـــع حقيبـــة الكرامـــة النســـائية فـــي صنعـــاء القديمـــةتوزيـــع حقيبـــة الكرامـــة النســـائية فـــي صنعـــاء القديمـــة

زيد البعوة
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة
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Alahnomi1@gmail.com 14 جامدى الثانية 1439ه - 2 مارس 2018م  العدد 19461الجمعة
اليمن في مواجهة نفاق اليمن في مواجهة نفاق 

المجتمع الدوليالمجتمع الدولي
مهما كان نوع القرار األخير الذي تم اتخاذه في مجلس األمن ضد 
اليمن فهو يأتي في إطار النفاق الدولي بما يشرعن استمرار العدوان على 
اليمن وقد جاء مخيباً لآلمال كما هي العادة فكل قرارات مجلس األمن 
وأطماعها  أمريكا  أهداف  تخدم  التي  العدوان  دول  مصلحة  في  تصب 
تم  انه  ومكشوفة  واضحة  الشيخ  ولد  إحاطة  كانت  وقد  االستعمارية 
صياغتها في غرفة العمليات العسكرية التابعة لدول العدوان والتي تم 
فيها تبرئة الجالد واتهام الضحية، وقد كانت المغالطة والمراوغة هي 
سيدة الموقف في جلسة مجلس األمن التي صوتت على مشروع قرار 
قدمته بريطانيا ورفضته روسيا ثم بعد ذلك تم تقديم مشروع قرار جديد 

ال يخلو من النفاق وفرض استمرار العقوبات على الشعب اليمني..
ومن خالل الجلسة األخيرة لمجلس األمن بخصوص اليمن والتي كان 
المؤمل فيها إيجاد حل ووقف العدوان على اليمن وفك الحصار ولكن 
تفاجأ الشعب اليمني أن هذه الجلسة كانت بخصوص فرض عقوبات او 
بمعنى أصح تجديد واستمرار العقوبات من خالل قرار جديد رقم  2402 

يتوافق مع القرار السابق 2216 وتمديد فترته الزمنية إلى 2019 .
جاء ذلك بعد أن قدمت بريطانيا مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات 
مشروع  روسيا  اقترحت  بعدها  ثم  روسي  بفيتو  وقوبل  اليمن  على 
قرار أخر ال يقل خطورة عن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وتم 
التوافق عليه وظهرت المغالطة األممية والدولية خالل الجلسة عندما 
التي زعموا  البالستية  بالمقذوفات  إيران وعما يمسَىّ  الحديث عن  تم 
أنها تهدد السلم واألمن الدوليين مستهترين بالشعب اليمني الذي ُيقتل 
كل يوم على مدى 3 أعوام بأعنف وأقوى القنابل والصواريخ األمريكية 

والبريطانية ..
وبدالً من إيقاف العدوان وفك الحصار على الشعب اليمني يجتمع 
فيه  تعاني  وقت  في  اليمن  على  عقوبات  فرض  ويقرر  األمن  مجلس 
تفرضه  الذي  والحصار  العدوان  نتيجة  إنسانية  كارثة  أكبر  من  اليمن 
دول العدوان بقيادة أمريكا وآل سعود والذي تسبب في قتل اآلالف من 
ذلك  ومع  والفقر,  واألمراض  األوبئة  وانتشار  وعدوانا  ظلماً  المدنيين 
مباٍل  غير  سياسية  عقوبات  ليفرض  الدولي  النفاق  مجلس  يجتمع 
والعدوان  الشامل  االقتصادي  الحصار  بعد  ماذا  اإلنساني  بالجانب 
العسكري من عقاب؟ ال يوجد هذا اكبر عقاب واكبر عقوبات مفروضة 

عملياً في الواقع على الشعب اليمني..
مع  مباشرة  مواجهة  في  أننا  اليمني  وللشعب  للعالم  اتضح  اليوم   
المجتمع الدولي بشكل عام وأن األمم المتحدة ومجلس األمن والدول 
األعضاء في المجلس شركاء أساسيون في العدوان على اليمن بما يخدم 
التي تعتدي  العدوان  مصالح وأهداف أمريكا وبريطانيا ودول تحالف 
بشكل ظاهري وأن قرار مجلس األمن هو عدوان سياسي على الشعب 

اليمني ال يختلف عن العدوان العسكري واالقتصادي بل هو أشد ايالماً.
قرارات مجلس األمن وفرض العقوبات على الشعب اليمني تأتي في 
إطار الشرعنة الستمرار العدوان وإيجاد تغطية دولية وأممية برعاية 
مجلس األمن الرتكاب مزيد من الجرائم وانتهاك حقوق اإلنسان وارتكاب 
جرائم حرب ضد اليمنيين منذ 3 سنوات والزالت مستمرة، وهذا يعني أن 
مجلس األمن لم يلتفت إلى ما يجري في اليمن من المنظور اإلنساني 
بتهمة  ومحاكمتهم  والمجرمين  القتلة  على  عقوبات  فرض  من  فبدالً 
اإلبادة الجماعية وانتهاك حقوق اإلنسان والتعدي على السيادة اليمنية 
تم تجديد العقوبات على الشعب اليمني المعتدى عليه وهذه تعتبر أكبر 

عملية نفاق دولية في العالم..
بالنسبة للشعب اليمني لم يعول يوماً على قرارات مجلس األمن وال 
على األمم المتحدة فهم شركاء في العدوان والجميع يعلم أنه تم شراء 
الصهيونية  األمريكية  الهيمنة  خالل  ومن  السعودي  بالمال  مواقفهم 
على مجلس األمن واألمم المتحدة فهم ال يعملون إالّ وفق توجيهاتهم بما 

يخدم مصالح وأهداف األمريكان.
ما  قدر  عقوبات  وليفرضوا  الجلسات  من  قدر  أكبر  ليعقدوا  لهذا   
السماء  شريعة  كفلته  حق  مشروع  يملك  اليمني  فالشعب  يشاءون 
وقوانين األرض الدفاع عن األرض والعرض والوطن , والشعب اليمني عازم 

على مواصلة المشوار الجهادي التحرري حتى النصر بإذن الله.

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

اGعالم الحربي يوثًق عملية تدمير آليات عسكرية للمرتزقة في الجوفاGعالم الحربي يوثًق عملية تدمير آليات عسكرية للمرتزقة في الجوف

زيارات رسمية وشعبية لروضة الشهداء في الحوبان زيارات رسمية وشعبية لروضة الشهداء في الحوبان 

ــورا  ــي ص ــالم الحرب   وزع اإلع
ــة  ــكرية تابع ــات عس ــري آلي لتدم
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق
ــب  خ ــة  مديري يف  ــي  األمريك

والشعف بمحافظة الجوف.
ــني  آليت ــور  الص ــر  وتظه
ــا  وهم ــة  للمرتزق ــكريتني  عس

ــطة الغام هندسية  مدمرتان بواس
ــش واللجان  ــال الجي ــا أبط زرعه
ــة صربين، كما  ــعبية يف منطق الش
ــة بلغم  ــري آلي ــور تدم ــر الص تظه
ــم  ت ــرى  اخ ــة  آلي ــري  وتدم أريض 
ــفة يف  ــابقا بعبوة ناس اعطابها س
الخليفني بمديرية خب والشعف.


