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ــة خطابية وثقافية  ــس يف محافظة إب فعالي أقيمت أم
ــهاد الشهيد القائد حسني بدر الدين  إحياء لذكرى استش

الحوثي.
ــة، أكد وكيل  ــة التي حرضها وكالء املحافظ ويف الفعالي
ــوم يأتي وفاء  ــاء هذا الي ــب أن إحي ــة راكان النقي املحافظ
ــه واملرشوع  ــىل مواصلة نهج ــهيد وتأكيدا ع ــا للش وعرفان
ــه بالعودة إىل القرآن الكريم دستورا ومنهجا ..  الذي أسس
ــع وينترش ألنه مرشوع العدالة  مبينا أن هذا املرشوع يتوس

والعزة التي ابتعدت عنها األمة.
ــم النارصي يف  ــام للتنظي ــرق األمني الع ــن جانبه، تط م
ــية باملحافظة حارث  ــة االحزاب والتنظيمات السياس كلم
ــه وإرصاره عىل  ــهيد القائد وعزم ــب الش ــي إىل مناق املليك
ــيض بهذا املرشوع القرآني رغم تكالب قوى الرش العاملي  امل
ــنت بكل رشاسة عىل الوطن ..مشريا  عليه والحرب التي ش
ــه فداء لهذا  ــار، وقدم روح ــه أبى الرضوخ او االنكس إىل أن

املرشوع.
ــؤول االجتماعي يف املحافظة يحيى  ــار املس بدوره، أش
القاسمي إىل أن اإلنجازات واالنتصارات وإفشال مؤامرات 

العدوان تعد نتاجاً طبيعياً لنهج الشهيد القائد.
ــاء والخطباء أن  ــة العلم ــبيل يف كلم ــا أكد أحمد ش كم
ــانا عظيما حمل هم أمة ابتعدت  ــهيد القائد كان انس الش

عن منهجها الصحيح.
ــة وفقهاءها يف  ــاء األم ــون علم ــة أن يك ــار إىل أهمي وأش
مقدمة الصفوف التي تجمع األمة وتوحدها ضد أعداءها.

ــهيد القائد  ــعرية عن الش ــت الفعالية قصيدة ش تخلل
للشاعر جميل الكامل نالت استحسان الحارضين.

ــس فعالية ثقافية كرب?  ــت بمدينة املحويت أم كما أقيم
ــدر الدين  ــني ب ــهاد القائد حس ــنوية الستش ــر? الس يف ذك

الحوثي.
ــدر بدور  ــل بن حي ــظ فيص ــاد املحاف ــة أش ويف الفعالي
ــه حمل عل?  ــه وفضائله كون ــد وعدد مناقب ــهيد القائ الش
عاتقه قضية عادلة هي مظلومية الشعب اليمني العظيم 
ــة القرآن  ــة ومن أحيا ثقاف ــرية القرآني ــس للمس وهو املؤس

الكريمة وعلومه العظيمة.
ــة يف الصرب  ــد رضب أروع األمثل ــهيد القائ ــد أن الش وأك
ــز الثقة  ــؤولية وتعزي ــعور باملس ــود والش ــات والصم والثب
بالله وإحياء الروح الجهادية واملبادئ اإليمانية وترسيخ 

الوعي والفهم الصحيح للدين.
ــتلهام  ــة اس ــدت أهمي ــات أك ــة كلم ــت يف الفعالي وألقي
ــهيد القائد ومرشوعه  الصمود واملعنويات العالية من الش
ــددا إلحياء األمة عل? منهج كتاب  الوطني الذي جاء مج

الله تعال?.
ــاد منري  ــؤون األوقاف واإلرش ــا وكيل املحافظة لش ودع
ــل? درب  ــري ع ــت إل? الس ــة املحوي ــاء محافظ ــرا أبن خط

الشهيد القائد والعمل وفق ما جاء به القرآن الكريم.
ــي?  ــد يح ــاعد أحم ــة املس ــل املحافظ ــار وكي ــا أش فيم

ــك بمرشوع الشهيد يف إعالء  األخفش إل? الحاجة للتمس
ــي تمر بها بالدنا  ــه خصوصا يف ظل الظروف الت ــة الل كلم

جراء العدوان والحصار.
ــام  ــس التالحم القبيل ضيف الله رس وألق? رئيس مجل
ــار فيها إل? ما حذر منه الشهيد القائد من خطر  كلمة أش
االحتالل وغزو اليمن وما يراه الجميع اليوم واقعا ملموسا 
ــي الذي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــالل تحالف الع ــن خ م

يواصل عدوانه وجرائمه وحصاره عل? الشعب اليمني.
ــات  ــل? صف ــة ع ــاركني يف الفعالي ــات املش ــت كلم وأثن
ــعة التي كان يتمتع بها وتحذيراته  ــهيد ونظرته الواس الش
ــة إل? امليض عل? خط?  ــداء الدين ..داعي ــن مؤامرات أع م
ــر  والخط ــة  األم ــداء  ألع ــض  املناه ــه  ومرشوع ــهيد  الش

الصهيوني األمريكي.
ــرية جماهريية  ــاء أمس مس ــة البيض ــهدت محافظ وش
ــعودي  ــم العدوان الس ــتمرار جرائ ــد باس ــدة للتندي حاش
ــار وجريمة الخوخة بالحديدة . وكذلك  األمريكي والحص
ــنوية للشهيد القائد السيد حسني بدر الدين  الذكرى الس
ــهيد القائد  ــي رضوان الله عليه وتحت عنوان "الش الحوث

قرين القرآن".
ــرية التي جابت شوارع مدينة  ــاركون يف املس وأدان املش
ــا تحالف العدوان  ــاء  الجرائم املروعة التي يرتكبه البيض

بحق الشعب اليمني منذ أكرث من ثالث سنوات.
ــة البيضاء عيل  ــظ محافظ ــار محاف ــة ، أش ويف الفعالي
ــة  ــل رؤي ــد حم ــهيد القائ ــوري  إىل أن الش ــد املنص محم
تجلت يف املرشوع القرآني الذي تميز بقدرته عىل مواجهة 
ــهيد  ــمه الش ــريا  إىل النهج والتوجه الذي رس الباطل، مش

القائد لنرصة الشعب .
ــنوية للشهيد  وأوضح محافظ البيضاء  أن الذكرى الس
ــوى  ــة ق ــة يف مواجه ــي التضحي ــتلهام معان ــة الس فرص
االستكبار.. مستعرضة ما يتعرض له اليمن من عدوان وما 
ــانية يف  ارتكبه من جرائم وانتهاكات يندى لها جبني اإلنس

ظل صمت دويل مخجل.

ــكان للذل  ــم يعد هناك م ــظ املنصوري " ل ــال املحاف وق
ــتكانة والخنوع، ولكن تعززت لدى اليمنيني الحرية  واالس
ــاد ثورة عىل  ــهيد  ق ــا إىل أن الش ــة ".. الفت ــزة والكرام والع
الثقافة املغلوطة وودع الحياة بعد أن وضع اللبنات القوية 

لبناء األمة.
ــة املؤامرات  ــدد عىل رضورة توحيد الجهود ملواجه وش
ــت الفرصة عىل  ــي وتفوي ــعب اليمن ــي تحاك ضد الش الت
ــاء وإرهاب  ــال والنس ــزاق قتل األطف ــة واإلرت ــوى العمال ق
ــة العدوان  ــرك ملواجه ــع إىل التح ــا الجمي ــني .. داعي اآلمن

ومرتزقته بدعم جبهات الكرامة والعزة باملال والرجال. 
ــوة للمغرر بهم العودة  ــدد املحافظ املنصوري الدع وج
ــددا  إىل جادة الصواب والصف الوطني ولهم األمان .. مش
ــة  ــاف يف مواجه ــم واالصطف ــز التالح ــىل رضورة تعزي ع

العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــيخ حمود محمد  ــار مرشف عام املحافظة الش  فيما أش
ــهيد، هو حديث عن العزة  ــتان  إىل أن الحديث عن الش ش
والكرامة لألمة .. الفتا إىل أن الشهيد القائد أوجد مرشوعا 
للحفاظ عىل وحدة األمة وعزتها وانتصارها عىل أعدائها . 
ــوة  الق ــت  أطلق ــي  الت ــة،  الجوي ــارات  االنتص ــارك  وب
ــخ  صواري ــعبية  الش ــان  واللج ــش  بالجي ــة  الصاروخي
ــعودية  ــاع بالرياض وأهداف س ــتية عىل وزارة الدف باليس

متعددة يف مناطق العدو السعودي .
ــؤولياتهم يف  ــة اضطالع الجميع بمس ــتان أهمي وأكد ش

رفد جبهات الرشف والبطولة بالرجال والعتاد .
ــاء بقاعة جمال  ــادة محافظة صنع ــك نظمت قي إىل ذل
عبدالنارص بالجامعة القديمة بالعاصمة صنعاء ، ثقافية 
ــيد حسني  ــهيد القائد الس ــنوية للش إلحياء الذكرى الس

بدر الدين الحوثي رضوان الله علية.
ــيخ  ــا محافظ املحافظة الش ــة التي حرضه ويف الفعالي
ــعبي القبيل  ــس التالحم الش ــس مجل ــني قطينه ورئي حن
ــامي ، أشار  ــام والدكتور أحمد الش ــيخ ضيف الله رس الش
الكلمات، إىل أن الشهيد القائد حمل مرشوعا وطنيا كرس 

حياته من أجله، وسطر أروع التضحيات وهو يدافع عنه.
ــهيد القائد من الشخصيات  ولفتت الكلمات إىل أن الش
ــي للنهوض بواقع  ــىل عاتقه املرشوع القرآن البارزة أخذ ع

األمة من حالة الضعف والهوان..
ــريين إىل أهمية اإلقتداء بالنهج الذي سار عليه يف  مش

مقارعة قوى الظلم واالستكبار.
ــدروس من  ــتلهام ال ــة اس ــل? أهمي ــات ع ــدت الكلم وأك
ــدي ملواجهة  ــود والتح ــرب والكفاح والصم ــه يف الص حيات
ــة العربية  ــادف تمزيق األم ــو أمريكي اله ــرشوع الصهي امل

واإلسالمية.
ــاريع  ــهيد القائد أدرك حقيقية املش ــت أن الش وأوضح
ــرض  ف ــاعية  الس ــي  العامل ــتكبار  االس ــوى  لق ــة  التدمريي

الوصاية عىل األمة ونهب خرياتها، بمقاومته لها.
ــلطة املحلية ومدراء  حرض الندوة عدد من قيادات الس

املكاتب التنفيذية والشخصيات االجتماعية باملحافظة
ــه بمحافظة  ــة ألنصار الل ــدة الثقافي ــا نظمت الوح كم
ــدوه ثقافية  ــز الثقايف ن ــس، بقاعة املرك ــار أمس الخمي ذم
ــيد  ــهيد القائد الس ــنوية للش توعوية أحياء للذكرى الس

حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله علية.
ويف الندوة التي حرضها عضو املكتب السيايس ألنصار 
ــاد  ــارص البخيتي ومدير عام األوقاف واإلرش الله محمد ن
ــيد العالمة  ــايض عبدالله الجرموزي والس ــة الق باملحافظ
ــخصيات االجتماعية  ــن الش ــيل وعدد م ــماعيل الوش اس
ــرشوع القرآني  ــي إىل عظمة امل ــار البخيت ــة، أش باملحافظ
ــه بحياته  ــد وضحى من أجل ــهيد القائ ــذي أطلقه الش ال
ــالمية  ــيئ الذي وصلت إليه األمة اإلس ــري الواقع الس لتغي

من خضوع واستكانة للطواغيت واملستكربين.
ــهيد القائد  ــى الش ــيض عىل خط ــىل رضورة امل ــد ع وأك
ــن واألمة والخطر  ــة أعداء الدي ــني مرشوعه ملناهض وتدش

األمريكي الصهيوني.
وألقيت يف الندوة كلمات أكدت أهمية استلهام الدروس 
ــرب والكفاح والصمود والتحدي ملواجهة  من حياته يف الص

ــة العربية  ــادف تمزيق األم ــو أمريكي اله ــرشوع الصهي امل
واإلسالمية.

ــاريع  ــهيد القائد أدرك حقيقية املش ــت أن الش وأوضح
ــرض  ف ــاعية  الس ــي  العامل ــتكبار  االس ــوى  لق ــة  التدمريي

الوصاية عىل األمة ونهب خرياتها، بمقاومته لها.
ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــتمرار  باس ــددت  ون
ــي وآخرها جريمة اغتصاب  ــعب اليمن وجرائمه بحق الش
ــة العدوان المرأة يف مديرية الخوخة بمحافظة  أحد مرتزق

الحديدة.
ــاء مديرية املرايش بمحافظة الجوف أمس  كما نظم أبن
ــهيد القائد  ــنوية للش ــة إحياء للذكرى الس ــة ثقافي فعالي

حسني بدر الدين الحوثي.
ــام املالحي إىل  ــظ الجوف س ــار محاف ــة أش ويف الفعالي
ــتلهام دروس العزة والشجاعة  أهمية إحياء الذكرى وإس
ــة  ــكاره التنويري ــه وأف ــد ومواقف ــهيد القائ ــرية الش ــن س م

إلستنهاض األمة من واقعها املظلم.
ــة مواقفه  ــد نتيج ــهيد القائ ــة الش ــح أن مظلومي وأوض
ــم  ــن  مخططاته ــفه ع ــل وكش ــكا وإرسائي ــة ألمري املعادي

اإلجرامية ضد الشعب اليمني.
ــة  ــن مكان ــربت ع ــعرية ع ــد ش ــات وقصائ ــت كلم وألقي
ــعب اليمني من  ــرض له الش ــذا ما يتع ــهيد القائد وك الش

عدوان سعودي أمريكي.
ــاء امس الذكرى  ــت حرائر أمانة العاصمة مس كما أحي

السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي .
ــا الهيئة  ــة نظمته ــة ثقافي ــاركات يف فعالي ــدت املش وأك
ــائية مكتب أمانة العاصمة، امليض عىل نهج الشهيد  النس
ــات أبناء  ــم .. داعي ــرآن الكري ــة الق ــاء ثقاف ــد يف إحي القائ
ــزة والبطولة بالرجال  ــعب اليمني إىل رفد جبهات الع الش

والعتاد.
ــد يرفض التبعية  ــهيد القائ ــارت إىل أن مرشوع الش وأش
والخنوع واالستسالم للعدو األمريكي واألجنبي باعتباره 
ــة  الحري و  ــم  والقي ــانية  اإلنس ــي  معان ــد  يجس ــرشوع  م
والصمود يف وجه املستكربين والطامعني باحتالل البلدان 

اإلسالمية.
 .. ــوية  نس ــادات  قي ــا  حرضته ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــهيد القائد يف كلمة لها مسريته  ــقيقة الش ــتعرضت ش اس

الحافلة بالعطاء يف سبيل الله
ــة وتحذيرها من مزالق الفتنة التي يراد لها  وخدمة األم

العدو.
ــني بدرالدين الحوثي استشهد  وأكدت أن الشهيد حس
ــه كان يدعو  ــريًه إىل أن ــن وطنه ومجتمعه .. مش ــاً ع مدافع

الناس إىل كتاب الله
ــري عىل نهج القرآن الكريم  ويريد من األمة أن تتبع وتس

وأن تكون أمة عزيزة بعزة الله .
ــادية أداء جمعية املنشدات  تخلل الفعالية فقرات إنش

وعرض مقاطع عن سرية الشهيد القائد وحياته.

أخباروتقارير

واصل غاراته على عدد من المحافظاتواصل غاراته على عدد من المحافظات

استشهاد عدد من طاقم مسلسل رمضاني بجريمة جديدة للعدوان بحق االعالم في الحديدةاستشهاد عدد من طاقم مسلسل رمضاني بجريمة جديدة للعدوان بحق االعالم في الحديدة

ــاهد لعملية هجومية  ــي أمس الخميس مش ــالم الحرب وزع اإلع
ــعبية عىل موقع  ــان الش ــدو الجيش واللج ــا مجاه ــة قام به نوعي

العمود العسكري يف الخوبة بجيزان.
وقبل البدء بعملية االقتحام قامت وحدة الرصد التابعة للجيش 
ــتطالع تحركات الجنود السعوديني  ــعبية برصد واس واللجان الش
ــيط املوقع  ــات قنص بالتزامن مع تمش ــع، إىل جانب عملي يف املوق

بأسلحة متوسطة وخفيفة، تمهيدا القتحام املوقع.
ــع  ــدم إىل املوق ــن بالتق ــن املجاهدي ــدات م ــت وح ــا، قام بعده
ــيطر بعد ذلك عىل  ــب مع حاميته لتس ــتباك املبارش والقري واالش
ــتهداف  ــف املجاهدون نريانهم واس ــة كبرية، حيث كث املوقع برسع

متارس الجنود السعوديني ما أدى إىل إرباك حماية املوقع.
ويف العملية دمر املجاهدون آليات ومدرعات الجنود السعوديني 

التي كانت متواجدة يف املوقع. 
ــاهد قتل أعداد من الجنود  ــة االعالم الحربي مش ووثقت عدس
ــاهد  ــد أن وصل املجاهدون إىل املوقع وأظهرت املش ــعوديني بع الس
ــعوديني  الذين  حالة الخوف والهلع لدى من تبقى من الجنود الس

الذوا بالفرار.
ــه الزحف عىل  ــعودي ومرتزقت ــزات للجيش الس وحاولت تعزي
ــكل كبري من  ــريان األباتيش بش ــة كثيفة من ط ــت تغطي ــع تح املوق
ــبما أفاده  ــت 15 جثة حس ــم التي بلغ ــال جثث قتاله ــل انتش أج
مصدر عسكري للمسرية نت. ويتميز موقع العمود املسيطر عليه 

بإطالله املبارش والكبري عىل مدينة الخوبة يف جيزان.

مشاهد لعملية هجومية بطولية في جيزان ومصرع مشاهد لعملية هجومية بطولية في جيزان ومصرع ١٥١٥ من حاميته من حاميته
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اختتام دورة الكوارث ومواجهة اختتام دورة الكوارث ومواجهة 
اإلصابات الجماعية بالحديدةاإلصابات الجماعية بالحديدة

الحديدة / سبأ 
ــة يف مجال إدارة الكوارث  ــت بمحافظة الحديدة أمس دورة تدريبي  اختتم
والتخطيط ملواجهة اإلصابات الجماعية بتمويل من منظمة الصحة العاملية.

ــع منظمة الصحة  ــة بالتعاون م ــي نظمها مكتب الصح ــت الدورة الت هدف
ــي، معارف حول  ــفى زبيد الريف ــاب 20 كادرا صحيا من مستش العاملية إكس
ــآت الصحية ومفهوم املخاطر والكوارث وتصنيفها وأسبابها  املخاطر يف املنش

ومفهوم اإلصابات الجماعية .
ــتة أيام  ــتمرت س ــي اس ــدورة الت ــاركات يف ال ــاركون واملش ــى املش ــا تلق كم
ــة إىل  ــا إضاف ــوارث وإجراءاته ــر والك ــن إدارة املخاط ــة ع ــارضات نظري مح
ــالمة  ــالمة املرىض والس ــاليب التعامل مع املخاطر وس تطبيقات عملية يف أس

والصحة املهنية للعاملني.
ويف االختتام أكد نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان حسن رضوان، 
ــة العاملية  ــدور منظمة الصح ــيدا ب ــه الدورة.. مش ــق ما تضمنت ــة تطبي أهمي

ومكتبها يف املحافظة يف دعم القطاع الصحي بالحديدة .
ــور عبد الله  ــة بالحديدة الدكت ــوارئ بمكتب املنظم ــار مدير الط فيما أش
ــالم إىل ما تقدمه املنظمة من دعم للقطاع الصحي عىل مستوى مديريات  س

املحافظة وخصوصا يف جانب التدريب وتأهيل الكوادر الصحية.
ــدة الدكتور محمد  ــة الطوارئ الصحية بالحدي ــرض االختتام عميد كلي ح

الوشيل.

الثورة /خاص
يواصل العدوان السعودي األمريكي ارتكاب مزيد من املجازر 

بحق املدنيني يف عدد من املحافظات اليمنية .
ــن أمس  ــورة “ أن طريان العدوان ش ـ “ الث ــدر أمني أفاد ل مص
ــل يف محافظة  ــة باج ــر بمديري ــة الج ــىل منطق ــارات ع ــع غ أرب

الحديدة .
ــن من طاقم عمل  ــهاد اثنني وجرح آخري ــد املصدر استش وأك
ــزارع بمديرية باجل  ــارات يف إحدى امل ــل رمضاني بـ4 غ مسلس

أثناء قيامهم بأعمال التصوير.
ــتمرار تحالف العدوان يف استهداف  ــدة اس وأدان املصدر بش

مزارع املواطنني وارتكاب جرائم يندى لها جبني اإلنسانية.
ــي أمس خمس  ــعودي األمريك ــريان العدوان الس ــن ط كما ش

غارات عىل مديرية عبس بمحافظة حجة.
ــتهدف  ــح مصدر محيل باملديرية أن طريان العدوان اس وأوض
ــة الجر بمديرية عبس  ــارات مزارع املواطنني يف منطق بخمس غ

خلفت دمارا واسعا فيها.
ــعودي أمس أربع غارات  ــن طريان العدوان األمريكي الس وش

عىل محافظة البيضاء.
ــتهدف  وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن طريان العدوان اس

بأربع غارات منطقتي عشار والعقبة باملحافظة.

ــت بها،  ــرة بجراح أصيب ــة متأث ــهدت طفل ــدة استش ويف صع
ــة طالن  ــعودي منطق ــدو الس ــف الع ــر قص ــس، إث ــس الخمي أم

بمديرية حيدان.
ــق متفرقة من منطقة  ــي بصعدة أن مناط ــح مصدر أمن وأوض

ــعودي،  ــت لقصف صاروخي س ــدان تعرض ــالن بمديرية حي ط
ــة أخرى وإلحاق أرضار  ــهاد طفلة وجرح طفل ما أدى إىل استش

بمنازل ومزارع املواطنني.
ــعودي استهدف مناطق  وأضاف املصدر أن جيش العدو الس

ــة بقصف صاروخي ومدفعي  ــدا الحدودي متفرقة من مديرية ش
ــزل ومزرعة يف  ــني من ــريان العدوان غارت ــن ط ــعودي، فيما ش س

مديرية باقم، و غارة عىل منطقة الحجلة يف مديرية رازح.
ــعودي الغاشم شن، امس  وكان طريان العدوان األمريكي الس
األربعاء، غارتني عىل منطقة غمار بمديرية رازح بذات املحافظة، 
ــرشة آخرين بينهم  ــهاد أربعة أطفال وجرح ع ما أدى إىل استش

امرأة وأطفال.
ــة باقم  ــدوان بمديري ــريان الع ــن بغارة لط ــزل مواط ــر من ودم

الحدودية.
ــعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً عىل  ــن الجيش الس فيما ش
ــبب يف أرضار  ــن مديرية رازح الحدودية ما تس ــق متفرقة م مناط

يف ممتلكات املواطنني.
ــع  ــعودي أمس تس ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط كما ش

غارات عىل مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
ــبا)  ــدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مص
ــن غارة عىل منطقة الحجلة بمديرية رازح،  أن طريان العدوان ش
ــزًال ومزرعة يف  ــتهدف بغارتني من ــدا، واس ــارة عىل مديرية ش وغ

مديرية باقم خلفت أرضاراً كبرية بممتلكات املواطنني.
ــار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن غارتني عىل مدينة  وأش

صعدة وثالث غارات عىل منطقة قحزة.


