
ندوة تناقش دور ا�عالم الوطني ندوة تناقش دور ا�عالم الوطني 
في مواجهة العدوانفي مواجهة العدوان

ينظم اتحاد اإلعالميني اليمنيني ندوة عن "اإلعالم الوطني يف مواجهة 
العدوان السعودي األمريكي.. تجربة ثالث سنوات" وذلك يف تمام الساعة 
ــعة من صباح غد الخميس الثامن من مارس 2018م يف بيت الثقافة  التاس

بأمانة العاصمة والدعوة عامة.

أسر الشهداء تدعم الجبهات بقوافل الغذاءأسر الشهداء تدعم الجبهات بقوافل الغذاء

ــة غذائية وعينية دعماً  ــد القادر رشف الدين قافل ــهداء بيت عب قدمت أرس ش
وعوناً للمجاهدين يف جبهات القتال املتعددة.

ــهداء"،  ــم "قافلة الصمود والثبات والوفاء لدماء الش ــة التي حملت اس القافل
ضمت مواد غذائية وعينية وبعضا من مستلزمات املجاهدين يف الجبهات.

ــد القادر رشف الدين  ــن واملطهر عب ــهداء املهند ورشف ويحيى والحس أرس ش
ــهداء وإسنادا للمجهود الحربي  أكدت أن هذا املجهود يأتي ضمن توصيات الش

واملجاهدين يف الجبهات لردع قوى الغزو والعمالة.

اشتملت على معرض صور لجرائم العدوان اشتملت على معرض صور لجرائم العدوان 

وقفة تضامنية مع الشعب اليمني أمام البرلمان ا5وروبي وقفة تضامنية مع الشعب اليمني أمام البرلمان ا5وروبي 
ــي املجاني  ــن املخيم الطب يدش
ــي  ــة بن ــني بمنطق ــة النازح ملعالج
ــس   عب ــة  بمديري ــدح  والب ــن  حس
اليوم األربعاء العمليات الجراحية 

ألمراض العيون.
ــذي  التنفي ــر  املدي ــح  وأوض
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــة  لجمعي

ــور  الدكت ــرضرة  املت ــات  للمجتمع
ــم النعمي لوكالة  محمد عبد الكري
ــة  الجراحي ــات  العملي أن  ــبأ)  (س
ــيتم تدشينها  اليوم تشمل  التي س
ــون  العي ــراض  أم يف   ــة  عملي  150
ــاه البيضاء ومعالجة األكياس  "املي
ــريا إىل أنه  ــة والظفرة".. مش الدهني

ــتلزمات  باملس ــم  املخي ــد  تزوي ــم  ت
ــة الخاصة بتلك  ــة والعالجي الطبي

العمليات .
ــذي  ال ــم  املخي أن  إىل  ــت  ولف
تنظمه الجمعية بالتعاون مع وزارة 
ــالل  ــكان خ ــة والس ــة العام الصح
الفرتة 3 - 9 مارس الجاري، استقبل 
ــة ألفاً  ــام الثالثة املاضي ــالل االي خ
ــتقبلت  اس ــث   حي  ، ــة  حال  321 و 
ــة، فيما  ــة 558 حال ــادة الباطني عي
 210 ــال  األطف ــادة  عي ــتقبلت  اس
ــة 204حاالت فيما  أطفال والجلدي
ــاء والوالدة  ــتقبلت عيادة النس اس
ــة  حال  234 ــون  والعي ــة  حال  115
ــة  ــم رصف أدوي ــرب 913،  وت واملخت

مجانية لـ 1034 حالة.
ــن  ــود  كل م ــي جه ــن النعم وثم
ــال املخيم  ــيري أعم ــاهم  يف تس يس
ــتلزمات  واملس ــة  األدوي ــري  وتوف

الطبية.

مخيم طبي مجاني للنازحين في عبسمخيم طبي مجاني للنازحين في عبس

عمران - سبأ 
 نظمت بمديرية خارف محافظة عمران أمس وقفة قبيلة 

إلعالن مصالحة بني القوى السياسية والقبلية باملديرية.
ــوارب  ــيخ صادق أبو ش ــرضه الش ــاء الذي ح ــد اللق وأك
ــو األحزاب باملديرية  ــني العزي وممثل ومدير املديرية حس
ــائخ والوجاهات االجتماعية، إغالق صفحة أحداث  واملش
ــية والتفرغ  ــادة السياس ــذا لتوجيهات القي ــمرب تنفي ديس
ــات  ــال مخطط ــات وإفش ــد الجبه ــدوان ورف ــة الع ملواجه
ــة وتمزيق  ــة الداخلي ــك الجبه ــة إىل تفكي ــدوان الرامي الع

النسيج االجتماعي.

ــاء خارف صفا  ــاء وقوف أبن ــادر عن اللق ــد بيان ص وأك
ــز التالحم  ــدوان والعمل عىل تعزي ــة الع ــدا يف مواجه واح
واالصطفاف ورفد جبهات الرشف والبطولة بالرجال واملال 

والسالح.
ــدوان ورفع  ــدويل إىل إيقاف الع ــا البيان املجتمع ال ودع
الحصار والسماح بدخول احتياجات الشعب اليمني من 

الدواء والغذاء واملشتقات النفطية .
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــاء خارف أبط وحيا أبن
وما يسطرونه من مالحم بطولية يف مختلف جبهات العزة 

والرشف دفاعا عن الوطن وسيادته واستقالله.

وقفة بمديرية خارف بعمران �عالن المصالحة والتفرغ للعدوانوقفة بمديرية خارف بعمران �عالن المصالحة والتفرغ للعدوان

احتفـــال بتخريـــج احتفـــال بتخريـــج ٥٠٥٠ حافظـــة للقـــرآن الكريـــم با5مانة حافظـــة للقـــرآن الكريـــم با5مانة

ورشة عمل حول إدارة مشاريع خطط االستجابة ا�نسانية بصنعاءورشة عمل حول إدارة مشاريع خطط االستجابة ا�نسانية بصنعاء

صنعاء / سبأ
ــائية ألنصار الله بأمانة  احتفلت الهيئة النس
ــة ومجيزة  ــج 50 حافظ ــس بتخري ــة أم العاصم
لكتاب الله بالتعاون مع مكتب األوقاف واإلرشاد 

باألمانة وجمعية القرآن الكريم.
ويف الحفل أشار وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد 
ــي إىل  ــح الخوالن ــرآن صال ــظ الق ــاع تحفي لقط
ــرآن الكريم يف الدنيا  ــة الرفيعة لحفظة الق املكان

واآلخرة.
وأكد اهتمام الوزارة بحفظة القرآن الكريم من 
ــيع حلقات الحفظ وحث  ــجيع وتوس خالل تش
ــىل التخلق  ــشء ع ــة الن ــىل تربي ــات ع الحافظ

بأخالق وتعاليم القرآن.
ــة االحتفال بهذه الدفعة الذي  ولفت إىل أهمي

ــرأة املؤمنة وذكرى  ــع اليوم العاملي للم يتزامن م
ــرأة اليمنية يف  ــيدا بدور امل ــراء .. مش ــالد الزه مي

دعم الجبهات باملال والرجال.
ــاد  ــب األوقاف واإلرش ــر مكت ــاد مدي ــا أش فيم
بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب ونائبه محمد 
ــا الرجل يف  ــرأة إىل جانب أخيه ــس، بدور امل مغل
ــاالت ويف الصمود يف مواجهة العدوان،  كافة املج

ورفد جبهات العزة والكرامة.
ــة القرآنية  ــون الثقاف ــة أن تك ــار إىل أهمي وأش
راسخة يف صدور القراء والحفاظ باعتبار أن هذه 

الثقافة تصنع أمما وتسهم يف بناء الحضارات.
ــاء دور ومدارس  ــدا أهمية العمل عىل إنش وأك
ــود  بجه ــتعانة  واالس ــم  الكري ــرآن  الق ــم  لتعلي

الحفاظ يف تعليم القرآن.

ــظ  ــؤولة التحفي ــت مس ــا أوضح ــن جانبه م
ــائية ألنصار الله حنان العزي، أن  بالهيئة النس
ــل بحفظ كتاب  ــرأة اليمنية تتمث ــزة وكرامة امل ع
ــتعد  ــرش تعاليمه, الفتة إىل أن الهيئة تس الله ون
ــاب الله  ــن حافظات كت ــع أخرى م ــج دف لتخري

خالل األيام القادمة.
ــارت مسؤولة متابعة مراكز صنعاء  بدورها أش
القديمة بوزارة األوقاف أمة السالم القاسمي إىل 
ــور الصمود يف  ــرأة اليمنية رضبت أروع ص أن امل

مواجهة العدوان باستلهامها لسرية الزهراء.
ــتلهمة  ــيد مس ويف الحفل الذي تخللته أناش
ــادت الخريجة نفيسة رشف  لسرية الزهراء.. أش
ــجيع  ــهامها يف تش ــة وإس ــود الهيئ ــن بجه الدي

النشء عىل اإلقبال عىل حفظ كتاب الله.

صنعاء / سبأ 
ــوق  ــاء للحق ــة نس ــذت منظم  نف
ــة  ورش ــاء  بصنع ــس  أم ــة  والتنمي
ــط  ــاريع خط ــول إدارة مش ــل ح عم
ــة  وآلي ــانية  اإلنس ــتجابة  االس

التخاطب مع املنظمات الدولية.
ــارك فيها  ــة التي ش تناولت الورش
ــة  منظم ــاء  أعض ــن  م  30 ــن  م ــرث  أك
ــة وعدد من  ــوق والتنمي ــاء للحق نس
ممثيل منظمات ومؤسسات املجتمع 
املدني، آلية إدارة املشاريع اإلنسانية 
ــاس يف هذه  ــس حاجة الن ــي تالم الت
ــري األمن الغذائي  الظروف ومنها توف
ــا  ضعف ــد  األش ــات  الفئ ــاعدة  ومس

واألكرث فقرا وخصوصا النساء .
ــماح  ــة س ــرة املنظم ــارت مدي وأش
ــل  ــة يف ظ ــة الورش ــيس إىل أهمي الكب
ــدوان  الع ــراء  ج ــة  الراهن ــروف  الظ
ــاني  ــار وتفاقم الوضع اإلنس والحص

وتردي الوضع املعييش للمواطنني.
ــة إىل  ــاركون يف الورش ــار املش وأش
ــدورات  ــذه ال ــل ه ــم مث ــة تنظي أهمي
يف  ــم  قدراته ــر  لتطوي ــل  عم وورش 
ــاني والحقوقي  ــل اإلنس مجال العم
ــا لألولويات  ــاعدة املجتمع وفق ومس
ــية  املعيش ــات  واالحتياج ــة  امللح
ــل  التكاف ــدأ  مب ــز  وتعزي ــة  الرضوري

والرتاحم .

عيل احمد جاحز
يوميات الثورة الثــــورة

ALTHAWRAH

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 19 جامدى الثانية 1439ه - 7 مارس 2018م  العدد 19466األربعاء

جبهات العدوان جبهات العدوان 
الخفية الخفية 

من الواضح ان الرئيس الصماد يسعى بجد إلى تعزيز 
وهو  اليمني  الشعب  جانب  إلى  ودورها  الدولة  حضور 
أقسى  مواجهة  في  فريدة  تاريخية  ملحمة  يجسد 
الظروف وأشد األزمات وأشنع حرب شنت عليه عسكريا 
الرئيس  تحركات  في  جليا  يظهر  وذلك   ، واقتصاديا 

وقراراته وخطاباته سيما األخيرة منها .
تجسد  الرئيس  منها  ينطلق  التي  الروحية  تلك 
أعلى  في  واالجتهاد  والحرص  للمسؤولية  أنموذجا 
مستوى ، وهو األنموذج الذي كان يحلم به الناس لرجل 
الدولة ورأسها ، برغم أنه يتحرك في مساحة ضيقة من 
الخيارات في ظل الحصار الخانق واالستهداف الممنهج 

لكل موارد الدولة ومرتكزاتها .
تحركاته  ألن   ، الرئيس  عن  أتحدث  أن  بوارد  لست 
أني  بيد   ، كاف  بشكل  عنه  تتحدث  وجهوده  ومواقفه 
وضعتها كمدخل للحديث عمن يرى هذا النموذج وهذه 
، ويقابلها باإلعاقة وافتعال األزمات والتشويش  الهمة 
 ، الدولة  رأس  في  توجه  هكذا  وجود  من  مستاء  وكأنه 
فعلها  اليمني  الشعب  تستهدف  خفية  جبهات  فهناك 

أشد وأنكي من الجبهات النارية .
من المهم في هذا السياق أن نضع أمام أعيننا دائما 
يديره  ممنهجاً  شغالً  ثمة  أن  مفادها  ناصعة  حقيقة 
العدوان ومرتزقته تصل مفاعيله إلى المساس بمعيشة 
الناس ولقمة عيشهم،  منه ما هو شغل مباشر يدار من 
بالحصار  يدار  مباشر  غير  شغل  هو  ما  ومنه  صنعاء 
واالستهداف من خارج صنعاء ، وهذه الحقيقة يجب أن 
جزئيات  من  جزئية  أي  لمناقشة  الدخول  عتبة  تبقى 

اإلشكالية االقتصادية والمالية التي نعاني منها حاليا .
ومن هذا المنطلق فإن من يشتغل على مفاقمة الوضع 
االقتصادي واإلمعان في خنق الناس والمتاجرة بأرزاقهم 
وقوت حياتهم بأي شكل وتحت اي ذريعة ، فهو أداة من 
أدوات العدوان ومجند ضمن جبهاته المتعددة الوجوه ، 
وهدفه استثمار معاناة الناس للضغط على الدولة وعلى 
قيادة جبهة المواجهة ، ويستهدف بشكل مباشر جبهة 

الصمود المنيعة خدمة للعدوان .
ليست وجهة نظر وال حرية أن يأتي رجل أعمال أو 
مسؤول حكومي أو نافذ أو تيار أو أو .. الخ ليعبث بالوضع 
ومنظوماته  وشركاته  لوبياته  ويستخدم  االقتصادي 
الرعب وسط  الحياة وإثارة  إيقاف عجلة  التجارية في 
الناس ، وبالتالي ال مبرر أمام الدولة والقيادة أن تتعاطى 
معه بمرونة وليونة ، وال عذر أمام األجهزة المعنية في 
أن تتصرف معه بحسم وحزم كما يتعامل أبطال الجيش 
في  ومرتزقته  العدوان  مقاتلي  مع  الشعبية  واللجان 

الجبهات .
وأيضا ليست وجهة نظر وال حرية أن يأتي مسؤول او 
رجل أعمال او تيار في الجبهة الداخلية ليتبنى مواقف 
واتهامات وتلفيقات العدوان ومرتزقته حول أداء الدولة 
وقيادتها فيشكك ويفتري ويشوه ويكيل األكاذيب ، فهذا 
بل  مخططاته  ضمن  ويتحرك  العدوان  مع  مجند  النوع 
الداخل  من  االستهداف  وهي  مخططاته  أخطر  ضمن 
، وبالتالي ال يكفي أن يقول الرئيس الصماد عليه كاذباً 
الحاسم  اإلجراء  بحقه  يتخذ  ان  ينبغي  بل   ، وسارقاً 
وأدبياتها  المرحلة  خصوصية  من  انطالقا  والحازم 

الطبيعية .
كل من يعتقد أن بإمكانه أن يتحرك بأريحية باعتبار 
ذلك حرية ، يجب أن يصحو ويعرف شيئا واحدا مهما 
وهو أن قانون الحرب وطبيعتها تفرض عليه أن يختار 
أحد خيارين ، أما االنخراط والمشاركة بجد في تعزيز 
ودعم جبهة الداخل بشكل فاعل بدال من الثرثرة والقيل 
في  وفاعلية  بوضوح  والمشاركة  االنخراط  او   ، والقال 
صف العدوان ومرتزقته ، غير ذلك عليه أن يلزم حدوده 

ويعيش مواطنا صالحا بصمت واحترام .
ومراعاة  والمداهنة  السكوت  تحتمل  ال  المرحلة 
اعتبارات مثالية تبدو في معظمها ذات تأثيرات كارثية 

على تماسك الجبهة الداخلية ومتانتها .
دعونا ال نفسد األنموذج العظيم الذي جسدناه ، فقد 

تجاوزنا األصعب وبإذن الله سننتصر .

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

الرئيس الصماد يطمئن على صحة العالمة حمود عباس المؤيدالرئيس الصماد يطمئن على صحة العالمة حمود عباس المؤيد
صنعاء/ سبأ

ــيايس األعىل أمس عىل  ــس املجلس الس ــح الصماد رئي ــأن األخ صال اطم
الحالة الصحية لفضيلة العالمة الحجة حمود بن عباس املؤيد .

ــه لفضيلة العالمة املؤيد  ــس الصماد خالل الزيارة عن تمنيات وعرب الرئي
بالشفاء العاجل وأن يمن الله عليه بالعافية ويمتعه بالصحة والعمر املديد.

ــد الذي يعد أحد أعالم اليمن  ــاد بدور العالمة حمود بن عباس املؤي وأش
ــم والدين واإلفتاء .. الفتا  ــهاماته الكبرية يف مجال العل واملذهب الزيدي وإس
إىل أن العالمة املؤيد سيظل نرباسا وعلما يقتدى ملا يتصف به من علم وزهد 

وتواضع.
ــيايس األعىل عىل جهود العالمة الحجة حمود  وأثنى رئيس املجلس الس
ــرية حياته وارتباطه منذ صغره بالعلماء األجالء ومجالسة  املؤيد خالل مس
ــر باملعروف والنهي  ــن قوله لكلمة الحق واألم ــس طلبة العلم فضال ع وتدري

عن املنكر.
ــكرهم  ــاس املؤيد عن امتنانهم وش ــة حمود بن عب ــرب أوالد العالم ــا ع فيم
ــاعره  ــه ومش ــىل اهتمام ــىل ع ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــم لرئي وتقديره
ــية عىل تلمس  ــس حرص القيادة السياس ــاه والدهم بما يعك ــانية تج اإلنس
ــائلني املوىل سبحانه وتعاىل أن يمن عىل والدهم بالشفاء  أحوال العلماء.. س

العاجل.

 عباس السيد نائب مدير تحرير الثورة يحتفل غداً بزفاف • 
نجليه ريدان و أوسان يف قاعة بن عناش باملدينة السكنية 

سعوان.. تهانينا.
 جامعة العلوم والتكنولوجيا تمنح وزارة الصناعة والتجارة • 

امليداني  النزول  برنامج  يف  جهودها  عىل  تكريمياً  درعاً 
للمحاسبني.

 توزيع سالل غذائية ألرس األرسى واملفقودين يف بني حشيش.• 
 األخ زين العابدين عيل عبدالرحمن آل قاسم رزق بمولودته • 

البكر التي أسماها "مالك".. تهانينا.

أخبار قصيرة

صنعاء/ سبأ
ــة بأمانة  ــة املتخصص ــة الجزائي ــة االبتدائي ــت املحكم قض
ــة االختطاف  ــوا جريم ــة ارتكب ــدام ثالث ــس ، بإع ــة  أم العاصم
ــنوات يف  ــن العمر عرش س ــل يبلغ م ــل لطف ــاب والقت واالغتص

محافظة الضالع.
ــس  ــة رئي ــدت برئاس ــي ٌعق ــة الت ــم يف الجلس ــىض الحك وق
ــده راجح، بحضور رئيس النيابة الجزائية  املحكمة القايض عب
ــد  ــح محم ــل صال ــة عبدالجلي ــاوري، بإدان ــد امل ــايض خال الق
ــب حزام صالح  ــعيد محمد العقري وغال ــحب ومحمد س األش
ــوبة  ــدي، بجريمة االختطاف واالغتصاب والقتل املنس الراش

إليهم يف قرار االتهام.
ــم بمعاقبة املحكوم عليهم باإلعدام  كما قىض منطوق الحك
ــة بالقضية  ــات املتعلق ــادرة املضبوط ــرا ومص ــا وتعزي قصاص
ــليم مبلغ  ــتعملة يف الجريمة، وإلزام املحكوم عليهم بتس واملس

450 ألف ريال لورثة املجني عليه أغرام تقايض.
ــوبة اليهم يف  ــة واجهت املدانني بالتهم املنس وكانت املحكم
ــهود  ــهادة ش ــماع ش ــة االتهام وقائمة أدلة اإلثبات وس صحيف

ــات  ــتعرضت املضبوط ــة، واس ــن يف الجلس ــات املحرضي اإلثب
املستعملة يف الجريمة.

ــاع وأولياء  ــني ومحاميي الدف ــتمعت إىل ردود املدان ــا اس كم
ــدان الثاني يف القضية بجميع  ــي عليه، وقد اعرتف امل دم املجن

الوقائع والتهم املنسوبة إليهم يف القضية.
ــام أن املدانني  ــرار االته ــة أوجزت يف ق ــت النيابة العام وكان
ــوة للمجني  ــر 2017م بالخطف بالق ــن أكتوب ــوا يف الـ29 م قام
عليه الحدث مسعد صالح محمد املثنى والذي يبلغ من العمر 

عرش سنوات واغتصبوه وقتلوه عمدا وعدوانا.
ــي عليه وقت  ــوا للمجن ــرار إىل أن الجناة تعرض ــار الق وأش
ــة نعوه  ــتوصف الكائن بقري ــوار املس ــروره ج ــاء م ــرب أثن املغ
محافظة الضالع، وكتفوا يديه ورجليه وفمه وعينه وأخذوه إىل 

مدرسة إلخفائه ونقله بعد صالة العشاء إىل غرفة واغتصبوه.
ــب املجني عليه  ــة أن املدانني قاموا بتعذي ــت النياب وأوضح
ــه وسائر جسده وخنقوه  بالرضب باأليدي وآالت حادة يف رأس
ــا وأخذوه إىل منزل  ــك قتله عمدا وعدوان ــم ونتج عن ذل بأيديه

مهجور يف الحارة القديمة وأخفوا جثته والذوا بالفرار.

الحكم بإعدام الحكم بإعدام ٣٣ مدانين بجريمة اغتصاب وقتل طفل في الضالع مدانين بجريمة اغتصاب وقتل طفل في الضالع


