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/  
اتـــحـــاد  ادان 

ــــني  ــــي ــــالم االع
ـــيـــمـــنـــيـــني  ال
اســــتــــهــــداف 
الـــــــعـــــــدوان 

ــــودي  ــــع ــــس ال
محطة  ــي  ــك ــري االم

البث إلذاعة صوت الشعب 
العدوان  قبل  من  صــاروخــي  بقصف 
السعودي امس االول ما أدى إىل انقطاع 

البث االذاعي يف حينه.
عنه  صــادر  بيان  يف  االتحاد  وقــال 
الغارة  ان  منه  نسخة  الــثــورة  تلقت 
ملحطة  املبارش  واالستهداف  العدوانية 
التأثري  بجالء  ،يوكد  والبث  ــال  اإلرس
الكبري لإلعالم الوطني يف مواجهة الحرب 
العدوانية والتضليلية عىل بالدنا وكشف 
بحق  يرتكبها  التي  الوحشية  جرائمه 

أبناء الشعب اليمني 
الذي  البارز  بالدور  االتحاد  واشاد 
وكادرها  الشعب  صــوت  ــة  إذاع تلعبه 

وصوت  حر  ،كمنرب  املثابر 
مواجهة  يف  ــور  ــه ج
السعودي  العدوان 
ــــي  ــــك ــــري األم
املـــتـــغـــطـــرس، 
ـــــــه  ـــــــرب وح
الـــقـــذرة الــتــي 
اســـتـــبـــاحـــت كــل 
عىل  واستهدفت  يشء، 
اإلعالمية  املؤسسات  ممنهج  نحو 
لجرائمه  تزال  وما  كانت  التي  الوطنية 

وعدوانه باملرصاد.
الدولية  املنظمات  االتــحــاد  ــا  ودع
الصحافة  بحرية  املعنية  واإلقليمية 
التحقيق  رسعة  إىل  اإلنسان  وحقوق 
الجرائم  هــذه  يف  واملــحــايــد  ـــدويل  ال
مع  والتضامن  مرتكبيها،  ومحاسبة 
اإلعالميني اليمنيني الذين يعملون تحت 
القصف والحصار يف ظل عدوان همجي 
يأبه  وال  الصحفيني،  حصانة  يحرتم  ال 
التي  واألخالقية  اإلنسانية  للقواعد 

تحكم الحروب والنزاعات

ذمار / سبأ
الف   13 توزيع  عملية  أمس  املقديش  حسني  محمد  ذمار  محافظ   دشن 
اسطوانة غاز يف مدينة ذمار للحد من االزمة وللتخفيف من آثار االزمة االنسانية 

جراء شحة مادة الغاز.
وخالل التدشني اكد املحافظ املقديش استعداد السلطة املحلية لبذل أقىص 
جهودها لتوفري احتياجات املواطنني من مادة الغاز والحد من التالعب باالسعار 

من قبل محطات القطاع الخاص.
وبنّي أن قيادة املحافظة وجهت فرع رشكة الغاز لتغطية الطلب املتزايد وتغطية 

كل الوكالء املعتمدين من الرشكة يف مختلف الحارات واالحياء.
ولفت اىل اهمية أن يضطلع اعضاء املجالس املحلية وعقال الحارات بدورهم 

يف الرقابة عىل الوكالء لضمان وصول مادة الغاز اىل الوكالء .
وأشار إىل أن السلطة املحلية لن تتهاون مع أي جهة تتالعب بقوت املواطنني، 

وسيتم اتخاذ االجراءات حيال كل من يتهاون يف أداء مهامه.
بمضاعفة  ذمار  بمدينة  املحلية  والسلطة  والتجارة  الصناعة  مكتب  ووجه 

الرقابة عىل عملية التوزيع لضمان تغطية مختلف الحارات واألحياء.
مديرية  ومدير  العزي  ناجي  والتجارة  الصناعة  مكتب  مدير  التدشني  حرض 

ذمار محمد السيقل ونائب مدير منشأة الغاز بذمار محمد قابل.

املحويت/ سبأ
مرشوع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  أمس  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  بدأ 

التدخالت املتنوعة ومساعدة املترضرين بمديرية مدينة املحويت.
ساند  بناء  يشمل  املرشوع  أن  الكردي  محمد  املهندس  املرشوع  فني  وأوضح 
الضربة واستصالح العبارات املترضرة من سيول األمطار يف طريق الريادي وإزالة 
والدائري  واملعسكر  والضربي  الزراعة  و  املدينة  شوارع  يف  املرتاكمة  املخلفات 

القديم والجديد وساحة كناف بكلفة 30مليون ريال.
والفئات األشد فقرا  النازحة  الفئات  الكردي إيل تشغيل 250عامال من  ولفت 
ضمن أعمال مرشوع املرحلة الثانية لربنامج النقد مقابل العمل بمدينة املحويت.

القبض على عصابة لسرقة المنازل في اDمانةالقبض على عصابة لسرقة المنازل في اDمانةعاصفة مغناطيسية تضرب اDرض في مارس الجاريعاصفة مغناطيسية تضرب اDرض في مارس الجاريمخيم طبي مجاني للنازحين بمديرية عبس في حجةمخيم طبي مجاني للنازحين بمديرية عبس في حجة
حجة / سبأ

 دشنت جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات املترضرة أمس يف مديرية عبس 
حسن  بني  بمنطقة  النازحني  ملعالجة  املجاني  الطبي  املخيم  حجة  بمحافظة 

والبدح .
يتضمن املخيم الطبي الذي يستمر ستة أيام بمشاركة عدد من االستشاريني 
واألطباء تقديم الخدمات الطبية يف أمراض الباطنية والنساء والوالدة واألطفال 
العمليات يف مجال  العديد من  العيون، إضافة إىل إجراء  والجلد وطب وجراحة 

العيون " املياه البيضاء ومعالجة األكياس الدهنية والظفرة " .
حرض التدشني عدد من املسؤولني باملديرية والشخصيات االجتماعية واملدير 

التنفيذي للجمعية الدكتور محمد النعمي.

الـ 14 و15  ترضب عاصفة مغناطيسة كوكب األرض يف 
و16 وستبلغ ذروتها يف الـ 18 من شهر مارس الجاري.

للشمس  املغناطييس  الغالف  إن  الفلك  علماء  وقال 
وحتى  فرباير  لشهر  الثاني  النصف  من  مستقرا  سيبقى 

منتصف شهر مارس.
 18 يوم  املتوقعة  املغناطيسية  العاصفة   وستصبح  
مارس الجاري هي الثالثة من نوعها منذ بداية عام 2018، 
فرباير   19 يف  ضعيفة  مغناطيسية  عاصفة  سجلت  وقد 

املايض وقبلها يف 15 يناير املايض.

  / اإلعالم األمني
ضبط رجال األمن  بأمانة العاصمة  ، املتهم ( م. ع. أ ) ٢٠ عاما إلقدامه عىل 
الرسقة باإلكراه ، وقد ألقي القبض عليه بعد أن تلقت الرشطة بالغا بتعرض 
،  ومن خالل  بالقوة  بانتزاعها منها  النساء لرسقة حقيبتها وذلك  إحدى   
 ، اليه  اللقية  من الوصول  التحريات بمركز رشطة  أوصاف الجاني تمكنت  
وقد أفاد مصدر بأمن األمانة أن املتهم من ذوي السوابق ، وقد اعرتف بعدد 

من الرسقات  التي ارتكبها مؤخرا .
و يف سياق متصل ذكر املصدر أن  مركز رشطة  جمال جميل يف العاصمة 
صنعاء ، ضبط عصابة  مكونة من أربعة أشخاص أقدمت عىل رسقة منزل 
لتقديمهم  تمهيداً  التحقيق  إلجراءات  املتهمني  إحالة  وتم    ، املواطنني  أحد 

للعدالة .

ــائل إعالم االحتالل  أشادت وس
بتكريم العبة إرسائيلية شاركت يف 
بطولة رياضية يف اإلمارات حصلت 
ــرة" قّدمها "أحد  ــة فاخ عىل "هدي
ــارات،  اإلم يف  ــني"  املحلي ــيوخ  الش
ــلّمها إياها "أحد كبار مسؤويل  وس

املخابرات اإلماراتية".
ــالم اإلرسائييل أن  ــد اإلع كما أك
منتخب بالده "القى معاملة جيدة 

من منظمي البطولة".
ــع  موق ــر  ذك ــدد  الص ــذا  ه ويف 
ــد، أن  ــس األح ــيل، أم i24 اإلرسائي
الالعبة اإلرسائيلية سارة كوبليوف 

ــب  منتخ ــن  ضم ــاركت  ش ــي  الت
ــة  رياض يف  ــباب  للش ــل  إرسائي
القتال،  ــون  لفن ــو"  الـ"جيوجيتس
ــتواها  ــجيعاً بفضل مس "نالت تش
ــؤولني الكبار يف  وقّدم لها أحد املس
املخابرات اإلماراتية لدى مغادرتها 

املطار ساعة فاخرة هدية".
ــب  املنتخ إن  ــع  املوق ــع  وتاب
ــازات الفتة  ــيل "حقق إنج اإلرسائي
ــو  أب يف  ــة  املقام ــة  البطول ــالل  خ
ــي انطلقت الجمعة يف  ظبي"، والت
ــعة وافتتحها رئيس  ــا التاس دورته
ــايض نهيان  ــس أبو ظبي الري مجل

بن زايد آل نهيان.
ــع إىل أن العبنْي  ــار املوق كما أش
ــىل امليدالية  ــال ع ــني حص إرسائيلي
ــراد  ــي أف ــاز باق ــا ف ــة "فيم الذهبي
ــة  ــات فضي ـــ 4 ميدالي ــب ب املنتخ
ــة"، الفتاً إىل  ــات برونزي و7 ميدالي
ــيد الوطني  ــم يتم أداء النش "أنه ل
ــم  اإلرسائييل "هتكفا" خالل مراس
ــم أن منتخب  ــني رغ ــح امليداليت من
ــة جيدة من  ــى معامل ــل الق إرسائي

منظمي البطولة".
ــاب "إرسائيل  ــار إىل أن حس يش
ــوزارة  ل ــع  التاب ــة"  بالعربي ــم  تتكل
ــرش عىل  ــة ن ــة اإلرسائيلي الخارجي
ــورة يظهر فيها  ــبوك ص موقع فيس
ــب  جان إىل  ــون  إماراتي ــؤولون  مس
ــب اإلرسائييل، وعلّق  العبي املنتخ
ــل  ــال إرسائي ــق أبط ــول: "حق بالق
ــو  للجوجيتس ــم  العال ــة  بطول يف 
ــارات  باإلم ــئني  والناش ــباب  للش
ــد  ــتطاعوا حص ــة واس ــج رائع نتائ
ــان ذهبية.  ــا اثنت ــة منه 13 ميدالي
ــاً  رياضي  20 ــة  البطول يف  ــارك  وش
ــىل  ــا ع ــربوك ألبطالن ــاً. م إرسائيلي

وافر اإلنجازات".
ــدت  وط ــرية  االخ ــة  اآلون ويف 
ــع االحتالل  ــا م ــارات عالقاته اإلم

اإلرسائييل يف جميع املجاالت.

صنعاء / سبأ
 نظمت الهيئة النسائية ألنصار الله بأمانة العاصمة 
أمس ندوة ثقافية سياسية تربوية تحت شعار " الزهراء 
للمرأة  العاملي  اليوم  بمناسبة   " القرآنية  للرتبية  أنموذج 

املؤمنة "ميالد فاطمة الزهراء ".
عضو  األوىل  قدمت   ، عمل  أوراق  ثالث  الندوة  تناولت 
بعنوان  الشامي  أخالق  الله  ألنصار  السيايس  املكتب 
فاطمة  حياة  استعرضت   " اليمن  نساء  قدوة  الزهراء   "
ورفضها  وتضحياتها  اإلســالم  نرش  يف  ودورهــا  الزهراء 

للظلم .
مواجهة  يف  اليمنية  ــرأة  امل صمود  أن  إىل  ــارت  وأش
الوعي والثقة واليقني بنرص  الهمجي دليل عىل  العدوان 
خالدة  أسطورة  ستظل  اليمنية  املرأة  أن  مؤكدة   , الحق 
واقتدائها  ودينه  لله  وحبها  بثباتها  والتزامها  بوعيها 

بسيدات نساء العاملني.

ولفتت الورقة الثانية التى قدمتها أمة الخالق العمدي 
بعنوان "النموذج األمثل" إىل رضورة رجوع املرأة املسلمة 
إىل القدوة الحقيقية لها والتمسك بتلك النماذج الراقية 

والعظيمة ويف مقدمتها فاطمة الزهراء .
والباحثني  العلم  أهل  اهتمام  رضورة  عىل  وشــددت 
األزمات  مختلف  يف  ومشاركتها  الزهراء  مواقف  بإظهار 
بيت  ألهل  وتربيتها  اإلسالم  نرصة  يف  وجهادها  وجهودها 
الرسالة وتثقيف نساء املسلمني والوقوف يف وجه املعتدين 
؛ خاصة يف ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الوطن جراء 

العدوان االمريكي السعودي وحصاره الجائر .
فيما أكدت الورقة الثالثة بعنوان "الزهراء نموذجنا يف 
املرأة  حاجة  ستني  حورية  وقدمتها   " والتضحية  الفداء 
يف  واألسوة  القدوة  إىل  الغاشم  العدوان  ظل  يف  اليمنية 
البطولة والجهاد والصرب والتضحية واإليثار والتي تمثل 

فاطمة الزهراء النموذج األمثل لها .

النبيلة  القيم  من  حملته  بما  الزهراء  إن   "  : وقالت 
كل  العظيم  التاريخي  برصيدها  مثلت  العليا  واملثل 
معاني اإلنسانية والفضيلة والكمال البرشي " ، مشرية إىل 
ومناقب  دروساً  مثلت  الزهراء  حياة  يف  ومواقف  محطات 

تربوية قرآنية .
الله  ألنصار  النسائية  للهيئة  العامة  املنسقة  وكانت 
الندوة  افتتاح  يف  أشادت  قد  املحطوري  ابتسام  باألمانة 
بصمود املرأة اليمنية يف مواجهة العدوان ، ودورها الفاعل 
يف إقامة الندوات والفعاليات واملسريات والوقفات املنددة 
الجبهات  رفد  يف  مساهمتها  وكــذا   ، العدوان  بجرائم 

بالرجال و املال والغذاء .
وأوضحت أن ثبات املرأة اليمنية وتحملها ملسؤوليتها 
مدى  يعكس  العدوان  فرتة  خالل  والدينية  الوطنية 
فاطمة  حياة  من  الدروس  واستلهامها  بدينها  تمسكها 

الزهراء .
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رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 17 جامدى الثانية 1439ه - 5 مارس 2018م  العدد 19464األثنني
الصمود اليمني وانكسار الصمود اليمني وانكسار 

رهانات العدوان رهانات العدوان 

"معجزة الدنيا وأسطورة التضحيات "  "معجزة الدنيا وأسطورة التضحيات "  

االجتماعية  والوجاهات  بالعلماء  لقاءاته  في 
األخ  يؤكد  واألمن  المسلحة  القوات  وأفراد  والمثقفين 
األعلى  السياسي  المجلس  رئيس  الصماد  صالح 
الوهن  أشكال  كل  ،ورفض  الوطن  حماية  ثوابت  على 
نهج  هو  القرآني  النهج  أن  على  ،ويؤكد  واالنكسار 
اليمنية  بالوحدة  بتمسكهم  وجوههم  أبيضت  الذين 
المنكر  ،ومواجهة  الوطني  والتعاضد  ،والتماسك 
األمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام ،وأدواته 

في المنطقة .
معهم  لخطابه  وفقا  العلماء  واجبات  أوجب  فمن 
الشعب  له  يتعرض  ما  لحقيقة  التوضيحي  الدور 
سنوات  ثالث  طيلة  ومجازر  جرائم  من  اليمني 
الفكري  االجتهاد  واجبهم  ،ومن  العدوان  من  تقريبا 
والفقهي في استنهاض قدرات ومقدرات األمة لدحر 
واالقتصادية  السياسية  رهاناته  وكسر  العداون  هذا 

واالجتماعية .
أراد العدوان ومايزال وفقا لخطاب صالح الصماد أن 
يكسر الروح الوطنية لليمنيين ،الذين صنعوا أسطورة 
النصر بثبات ووضوح رؤيتهم ،وتمسكهم واعتزازهم 

بسيادتهم .
فالهدف السامي في الحياة هو إعالء الحق وإسقاط 
الباطل ،وذلك يتجسد وفقا لصالح الصماد في نصرة 

المستضعفين في األرض.
قد  التي  األمم  لقصص  استقراء  فيه  الكريم  القرآن 

خلت من قبل ،واستشراف لآلتي .
العدو  مواجهة  ثكنات  من  ثكنة  المسجد  ومحراب 
اللغوي بين الحرب  ،بل إن الصماد يربط بين الجذر 
والمحراب ،بما يجعل المحراب ثكنة من ثكنات الحق 
وإزهاق الباطل ،او دعامة من دعائم التصدي للعدوان 

والمنافقين .
التنوع  على  يقوم  الخطاب  في  القرآني  والتوجه 
وتعددية األفهام والتفكير ،واألفكار .ومن مقدمات دحر 

العدو والعدوان تعزيز السلم والتضامن االجتماعي.
فكل هذا الصمود وراءه وحدة الصف ،وروح العزة 
والكرامة التي يتميز بها اليمنيون في مواجهة الغزاة 

عبر التاريخ .
أن  اليمنية  والمناطق  الجهات  لكل  يريد  العدوان 
تعيش في فوضى وانعدام لألمن واألمان ،لهذا جعل 
من عدن وتعز بؤرة لهذه الفوضى واستباحة الدماء 
،ويريد تعميم ذلك على كل اليمن ،وفقا لمخطط قامت 

أمريكا  بتنفيذه طيلة سنوات احتالل العراق .
في  يأتي  والعسكري  األمني  الجانب  فإن  هنا  من 
أولوية مواجهة مخاطر العدو وخططه ،وذلك يحتاج 

إلى سلم اجتماعي يرفد جبهات العزة والنصر .
ساحل  في  الصماد  خطاب  يأتي  السياق  هذا  في 
البحر األحمر بالحديدة ضمن العمل على إعادة بناء 

القوات المسلحة واألمن .
سقوط  على  وأدواته  األمريكي  العدوان  راهن 
اليمنيين في الوهن واالنكسار ،لكن اليمنيين واجهوه 
 " التضحيات  وأسطورة  الدنيا  "معجزة  باجتراح 

بحسب تعبير الصماد .

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
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,يصول  مخلص  وطني  ومناضل  وثاب  رجل 
ال  وعزيمة  بثقة  الجبهات  مختلف  بين  ويجول 
النتشال  المتاحة  اإلمكانيات  وبكل  ويسعى  تلين 
الوطن من عمق الجراح التي تعيشها جراء العدوان 
بحجم  ..رئيس  بالدنا  على  األمريكي  السعودي 
التحديات التي تواجه شعبنا وامتنا وشامخ كشموخ 
األعداء  يهابه  والحصينة  المنيعة  صنعاء  جبال 
ويحبه المستضعفون ويأمل اليمنيون به الخروج 
من هذا العدوان األشر الذي دمر واستباح وانتهك 

حرمات ومقدرات هذا الوطن .
منذ  ترافقه  ظلت  التي  التحديات  حجم  برغم 
األصدقاء  ومكر   , الجمهورية  رئيس  منصب  توليه 
قبل األعداء وبشاعة العدو الذي أنفق جل أمواله 
مقابل أي معلومة قد توصلهم الى شخص الرئيس 
وقيادة وطنية بارزة يتقدمها سماحة السيد القائد 

متشبثاً  بقى  انه  إالّ  الحوثي  بدرالدين  عبدالملك 
بموقفه الوطني وإصراره على مواصلة النضال حتى 

بلوغ النصر المؤزر بإذن الله .
البساطة والنزاهة وسماع أراء اآلخرين، السيما 
تلك التي تخالفه الرأي والقرب من البسطاء وتلمس 
األبطال  مشاركته   , حلها  على  والعمل  أوجاعهم 
المتواصلة  وزيارته  والبطولة  الشرف  ميادين  في 
الوضع  وخطورة  السفر  عناء  تحمله   , للجبهات 
الذي تشهده بالدنا وخوضه البحار والجزر لزيارة 
ظل  في  البحار  أوساط  في  القابعين  المواطنين 
عدوان غاشم متغطرس ..اين نجد هكذا شجاعة في 

ظل واقع عربي وإسالمي متخاذل ومرتهن ؟
خرج  الذي  الصماد  صالح  الرئيس  هو  هذا 
صنعاء  العاصمة  ساحات  الى  اليمنيين  ماليين 
في  دربه  ورفاق  اختياره  مباركين  والمحافظات 

المرحلة  هذه  لقيادة  األعلى  السياسي  المجلس 
الفارقة والحرجة في حياة شعبنا معلنين بذلك بدء 
مرحلة هي األقرب إلى النصر في ظل توافق سياسي 

وشعبي قل نظيره .
فخامة الرئيس ..في ظل موجة المؤامرات التي 
تحاك ضد وطننا اليوم والمشاريع التمزيقية التي 
يسعى العدو المحتل إلى فرضها على شعبنا بكل 
لهذه  قيادتكم  في  اليمنيون  يأمل  وغطرسة  قبح 
مكونات  مختلف  من  الشرفاء  كل  ومعكم  المرحلة 
والعسكرية  السياسية  العزيز  اليمني  شعبنا 
الذي  المرير  الواقع  هذا  من  الخروج  الى  والقبلية 
األعداء  عدوانية  جراء  اليوم  اليمنيون  يتجرعه 

وبشاعة إجرامهم .
حول  االلتفاف  إلى  اليوم  أحوجنا  ما   : ختاماً 
قيادتنا السياسية والعسكرية والعمل بروح الفريق 
البشعة  المؤامرة  هذه  من  الوطن  النتشال  الواحد 
التي تحاك ضد وطننا وتنال من سيادته وتستبيح 
أرضنا وعرضنا وتنهب مقدرات وثروات شعبنا في 
ظل تواطؤ ودعم دولي وعربي وإجماع على تفكيك 
أواصر األخوة والوحدة بين اليمنيين  لذا لزم علينا 
جميعآ ترك المناكفات الحزبية والشخصية والنفير 
واالقتصاص  وعرضنا  أرضنا  عن  للذود  للجبهات 
لليمنيين من قبح األعداء وإجرامهم الفاحش بحق 

اليمن ارضآ وانسانا .
*محافظ محافظة عدن

شجاعة الرئيس ..ومالمح 
النصر املؤزر 

طارق مصطفى سالم 


