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صباحية شعرية  في صعدة صباحية شعرية  في صعدة 

صنعاء / سبأ 
ــذي وافاه األجل  ــد محمد صالح املفلحي ال ــس القضاء األعىل القايض أحم ــى مجل  نع

أمس بصنعاء عن عمر ناهز 51 عاماً بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء يف مجال القضاء.
وأشار بيان النعي إىل أن الفقيد تقلد عدة أعمال يف القضاء وكان آخرها عضوا يف هيئة 

التفتيش القضائي.
ــاة ألرسة الفقيد وكافة أعضاء السلطة القضائية  وعرب البيان عن خالص العزاء واملواس
ــيح جناته ويلهم أهله وذويه  ــع رحمته ويسكنه فس ــائالً املوىل القدير أن يتغمده بواس .. س

الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

ــن األمطار  ــول املزيد م ــزال مهيأة لهط ــاد إن الفرصة ال ت ــي لألرص ــز الوطن ــال املرك ق
املتفاوتة الشدة خالل الـ24 ساعة القادمة.

ــدة املصحوبة  ــول األمطار املتفاوتة الش ــزال الفرصة مهيأة لهط ــاف املركز: " الت وأض
ــة الغربية من  ــة الغربية والجنوبي ــىل املرتفعات الجبلي ــف الرعدية ع ــاح و العواص بالري
محافظة صعدة شماالً إىل محافظة لحج جنوباً وامتدادها رشقاً إىل أجزاء من جبال أبني 

وشبوة وذلك يف فرتة ما بعد الظهر" .
ــتمرار حالة عدم  ــا ، اس ــخة منه ــبأ) نس ــة تلقت (س ــرشة الجوي ــز يف الن ــع املرك وتوق

االستقرار يف الطقس عىل أجزاء واسعة من املناطق الغربية والجنوبية الغربية .
ودعا املركز املواطنني وسائقي املركبات يف الطرق الجبلية والهضاب الداخلية إىل عدم 
ــيول ،  ــبب التدفق املفاجئ للس ــد يف بطون الوديان أثناء وبعد هطول األمطار بس التواج

محذراً من انخفاض مدى الرؤية األفقية أثناء هطول األمطار .
ــار املركز إىل هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية أمس عىل أجزاء متفرقة من  وأش

محافظات صنعاء و حجة و إب و املحويت .

نظم بمحافظة صعدة أمس صباحية شعرية لكوكبة من الشعراء يف الذكرى السنوية 
ــرية جهاد  ــهيد القائد مس ــعار " الش ــني بدرالدين الحوثي تحت ش ــهيد القائد حس للش

وتضحية".
ــارك يف الصباحية الشعرية التي حرضها محافظ صعدة محمد جابر عوض وعدد  ش
ــوان  ــلمان ونش ــة، معاذ الجنيد وأمني الجويف وضيف الله س ــلطة املحلي ــن أعضاء الس م

الغويل وأحمد املؤيد وإبراهيم املداني ومحمد مفلح .
ــذي أطلقه  ــرشوع القرآني ال ــعرية عىل عظمة امل ــاركاتهم الش ــدوا يف مش ــعراء أك الش
الشهيد القائد وضحى من أجله بحياته لتغيري الواقع الذي وصلت إليه األمة من خضوع 

واستكانة للطواغيت واملستكربين .
وتغنى الشعراء يف قصائدهم بانجازات الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات 

العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره..

القوة  نفذتها  التي  المشتركة  االستراتيجية  العملية 
الصاروخية اليمنية وسالح الجو المسير االربعاء الماضي 
السعودي  العدو  عاصمة  في  عسكرية  اهدافا  وطاولت 
جيزان  اقليم  وفي  بعسير  أبها  في  استراتيجية  ومنشآت 
كانت حقا تدشينا قويا لمرحلة جديدة من الردع الباليستي 
الفعل  عند  تنته  لم  تداعياتها  وأن  خصوصا  للعدوان 
من  تطايرت  سياسية  شظايا  إلى  تجاوزته  بل  العسكري 
الرياض إلى عواصم الداعمين الدوليين للعدوان ويرجح أن 

تستمر تداعياتها أليام بل ألشهر.
المدى الواسع للعملية في ظل أجواء مفتوحة وتفوق 
متطورة  صاروخية  اعتراض  وانظمة  ومخابراتي  عسكري 
لدى العدو، منح هذه العملية اهمية عسكرية كبيرة، بعدما 
من  متزامنة  دفعات  الصاروخية  القوة  بإطالق  تكللت 
صواريخ "بركانـ  2H  "  البعيدة المدى واخرى من منظومة 
" بدرـ  1 " القصيرة المدى على أهداف متعددة بالتزامن مع 
تنفيذ سالح الجو اليمني هجوما متعدد االهداف باستخدام 
طائرات مسيرة دكت مواقع عسكرية واقتصادية في جيزان 
ابها  لمطار  المالحي  النشاط  ايقافها  عن  فضال  ونجران 

الدولي في عسير لساعات.
لم تخل هذه العملية من مفاعيل الصدمة والرعب والذي 

عبر عنه طوفان من االخبار والصور نشرها مئات المغردين 
متجاوزين  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  السعوديين 
حالة المنع التي يفرضها النظام هناك وارغمته تاليا على 
الخروج عن صمته بإعالن فبركات زعم فيها تمكن دفاعاته 
الصاروخية اسقاط ما سماه  "جسمين غريبين" في اشارة 

إلى الطائرتين الهجوميتين واعتراض صواريخ باليستية.
لم تخلف هذه  العملية تداعيات عسكرية وحسب ففي 
الضفة األخرى كان ثمة تداعيات سياسية ال تزال شظاياها 
رهانات  واحدة  بضربة  اسقطت  بعدما  اآلن  حتى  تتطاير 
تحالف العدوان وداعميه الدوليين بتحقيق انتصار عسكري 
االقتصادية  باألوراق  القذرة  الحرب  ضغوط  طريق  عن 
والحصار، ناهيك عن تأكيدها بالمقابل قدرة اليمنيين على 

التجدد وابتكار وسائل الردع في احلك الظروف.
وهذا التداعي لم يكن كل شيء إذ اطاحت عملية االربعاء 
الباليستي بالمساعي المحمومة للحاكم السعودي الحالم 
بالعرش محمد بن سلمان لتقديم نفسه للعواصم الغربية 
بكونه الحاكم القوي الذي يمكن االعتماد عليه في تنفيذ 

اجنداتها وحماية مصالحها في المنطقة.
لهذه  بالتصدي  المرتعش  السعودي  النظام  وإعالن 
العملية كشف حجم االرتباك والقلق لدى النظام السعودي 

الهمجي  عدوانه  تبعات  منفردا  يواجه  اليوم  صار  الذي 
السياسية  أهدافها  اليمني  الصمود  حول  بعدما  وحربه 
بعيدة  وامنيات  منسي  تاريخ  إلى  المعلنة  والعسكرية 

المنال.
ومن جهة ثانية فشل إلى حد كبير في تقليص صورة 
المأزق الذي يعيشه كما قدم تأكيدات اضافية بعجزة عن 
مواجهة التغيير الذي يفرضه اليمنيون للمعادلة والتي لم 
الدوليون  االقليميون وداعموها  الرياض وال حلفاؤها  تعد 

الطرف الوحيد في صياغتها والتحكم بمساراتها.
االميركية  التهديدات  بتفاعالت  العالم  انشغال  ورغم 
األخيرة لسورية، فقد فرضت العملية نفسها على وسائل 
االعالم الدولية التي أخذت تتعاطى مع المستجد اليمني 
وحروبا  صراعات  يعاني  فقير  ببلد  متعلقا  بكونه  ليس 
سافرا  عسكريا  تدخال   يواجه  بلدا  بوصفه  بل  داخلية 
وحصارا خلف جرائم حرب ولديه ما يكفي من االرادة للدفاع 

عن سيادته وكرامة ابنائه.
حتى وقت قريب كانت وسائل االعالم الدولية تتجاهل 
لكنها  العدوانية  الحرب  متصلة  مستجدات  أي  من  اليمن 
على  مرغمة  نفسها  وجدت  الباليستي  االربعاء  ومنذ 
التعامل مع موقف يمني حمل في طياته ما يشبه المعجزة 
على  والحصار  للعدوان  الرابع  العام  في  اليمنيين  بقدرة 

الصمود والمقاومة وضرب االهداف.
التي جاءت  العملية  لهذه  العسكرية  النتائج  أيا كانت 
بعد أيام من إعالن الرئيس الصماد تدشين مرحلة جديدة 
من الردع الباليستي ، فالعبرة أنها أثبتت للجميع عدم امكان 
الخيار العسكري في فرض أي حلول طالما وهي تتعارض 
مع االرادة اليمنية في السيادة والحرية والتحرر من هيمنة 

الوصاية.

صواريخ االربعاء الباليستية أكملت أهدافها 
لكن شظاياها السياسية مستمرة بالتفجر    

أبو بكر عبدالله

ــة  العام ــة  واملؤسس ــالم  اإلع وزارة  ــت  نع
ــاة اليمن  ــون وقن ــة والتلفزي ــة لإلذاع اليمني
الفضائية عددا من كوادرها الذين استشهدوا 
ــنها طريان  ــم يؤدون واجبهم إثر غارات ش وه
العدوان صباح أمس عىل محافظة الحديدة.

ــة العامة  ــالم واملؤسس ــربت وزارة اإلع وع
ــون وقناة اليمن يف  ــة لإلذاعة والتلفزي اليمني
ــر التعازي ألرس  ــبأ) عن أح ــان تلقته (س بي
ــدس  ــم املهن ــي منه ــالم الوطن ــهداء اإلع ش
ــور بقناة  ــر إدارة الديك ــار مدي ــه النج عبدالل
ــم  ــهدوا وه ــن استش ــة الذي ــن الفضائي اليم

يؤدون واجبهم اإلعالمي.
ــة  وقال البيان " إن وزارة اإلعالم واملؤسس
ــون وقناة  ــة والتلفزي ــة لإلذاع ــة اليمني العام
اليمن إذ تقدم هذه الكوكبة من الشهداء التي 
ــوادر اإلعالمية املتميزة،  ــت األوىل من الك ليس

ــال اإلجرامية  ــل هذه األعم ــا تؤكد أن مث فإنه
ــة يف  ــالتها اإلعالمي ــن أداء رس ــا ع ــن تثنيه ل
التصدي ألبشع عدوان عرفته البرشية يف ظل 

صمت وتواطؤ دويل غري مسبوق ".
ــة  اإلعالمي ــات  املؤسس ــان  البي ــا  ودع
ــل  الداخ يف  ــرة  الح ــات  واملنظم ــات  والنقاب

والخارج إىل إدانة استمرار استهداف تحالف 
العدوان للمؤسسات اإلعالمية واإلعالميني.

ــاد  ــرك الج ــات إىل التح ــا املنظم ــا دع كم
ــة التي  ــال اإلجرامي ــذه األعم ــاف مثل ه إليق
ــني  والصحفي ــالم  اإلع ــال  رج ــتهدف  تس
ــالح  ــوى س ــالح س ــون أي س ــن ? يحمل الذي

ــدم تكرار مثل  ــة والكلمة الصادقة وع الحقيق
ــة للقيم  ــة املنافي ــداءات اإلجرامي ــذه االعت ه
اإلنسانية والقوانني واألعراف الدولية والعمل 
ــم  ــذه الجرائ ــو ه ــال مرتكب ــى ين ــة حت بجدي

جزاءهم الرادع.
ــرض  تع ــن  م ــم  وبالرغ ــا  إنن  " ــاف  وأض
ــذ  من ــارات  غ ــدة  لع ــة  اإلعالمي ــاتنا  مؤسس
ــذ  ــن من ــىل اليم ــي ع ــدوان الهمج ــة الع بداي
ــا خاللها عددا  ــنوات، قدمن ــن ثالث س أكرث م
ــوادر  ــرية ك ــن خ ــى م ــهداء والجرح ــن الش م
ــن  ــذا الوط ــة له ــة خدم ــات اإلعالمي املؤسس
ــتعداد أن  ــا عىل اس ــه، فإنن ــا عن تربت ودفاع
ــا نملك دفاعاً  ــدم املزيد من الدماء   وكل م نق
ــة وإيماناً بعدالة  عن الوطن والحرية والكرام
ــىل درب  ــا ع وإنن ــالتنا  ــمو رس ــا وس قضيتن

الشهداء ماضون وبالنرص املؤزر موقنون ".

وزارة ا6عالم ومؤسسة ا6ذاعة والتلفزيون وقناة اليمن تنعي شهداءهاوزارة ا6عالم ومؤسسة ا6ذاعة والتلفزيون وقناة اليمن تنعي شهداءها
طريان العدوان يقرتف جريمة جديدة بحق اإلعالم ويقصف طاقمًا إعالميًا بالحديدة
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قنابل قرآنية فجرها الشهيد قنابل قرآنية فجرها الشهيد 
القائد في قلوب الناس؟القائد في قلوب الناس؟

ــة قرانيه قنابل وقودها  قنابل فكرية ثقافية عقائدي
ــي ال تهدم  ــارش قنابل تبن ــكل مب ــن الله ومالئكته بش م
ــديدة االنفجار عىل  وتحيي ال تقتل لكن هذه القنابل ش
ــداء الله، يف عرص القنابل  الطواغيت واملجرمون من أع
الذرية والنووية واألسلحة العسكرية الحديثة ويف زمن 
ــل والزيف اإلعالمي ويف زمن الثقافات املغلوطة  التضلي
ــلمني كان البد من  ــرب واملس ــي فتكت بالع ــة الت والباطل
ــل هذه األمة من وسط هذه الفوىض العارمة  قيادة تنتش
ــلمني  ــعى للفتك باملس واملتعددة التي كادت وال تزال تس
من قبل اعدائهم التاريخيني اليهود والنصارى بقيادة 
ــد والعرشين حصلت  ــكا وإرسائيل يف القرن الواح أمري
ــاء اإليمان ومتغريات كادت أن  احداث تزلزل فيها ضعف
ــبحانه  تطيح بعلماء ومفكرين وعباقرة لكن ألن الله س
ــة  ــذه األم ــس ه ــم ين ــال ذره ل ــن مثق ــزب ع ــاىل ال يع وتع
ــن أعالم  ــا علماً م ــداث اذ بعث فين ــذه األح ــم ه يف خض
ــبقه اليه احد حيث عمد  ــكل لم يس الهدى يتحدث بش
ــاملة التي ليست عسكرية  اىل خوض غمار املعركة الش
ــاملة فقام  ــة هوية وانتماء وقضية ش ــب بل معرك فحس
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــني ب ــيد حس ــد الس ــهيد القائ الش
ــرث فتكاً وأكرث  ــتبقى أك بتفجري قنبلة كانت وال تزال وس
ــا قنبلة الثقافة  ــن القنابل النووية والذرية انه تأثرياً م
ــة الزحف  ــرية يف مواجه ــة الوعي والبص ــة قنبل القرآني

القادم من تل ابيب وواشنطن..
ــني  ــيد حس ــهيد القائد الس ــهاد الش ــرى استش يف ذك
ــه التي  ــالمه علي ــوان الله وس ــن الحوثي رض ــدر الدي ب
ــل ظروف عصيبة  ــعب اليمني اليوم يف ظ ــر عىل الش تم
ــزال  ــعود ال ت ــكا وال س ــادة أمري ــي بقي ــدوان اجنب وع
ــدى لهم  ــزال يتص ــة وال ي ــد قائم ــهيد القائ ــة الش معرك
ــي فجرها يف قلوب الناس ويف  ــك القنابل القرآنية الت بتل
ــه اليه الله  ــن منطلق قراني وجه ــم وعقولهم م أفكاره
ــران الكريم  ــاس اليه وهو الق ــبحانه وتعاىل ودعا الن س
ــدر عزتنا وكرامتنا  ــران الكريم الذي هو مص وثقافة الق
ــكل مبارش  ــط بالله بش ــتورنا ومنهجنا املرتب ــو دس وه
ــيمنحنا القوة يف كل  ــينا وفق ما أرشدنا إليه فس اذا مش
ــؤون حياتنا خصوصاً يف ظل رصاع متعدد بني الحق  ش

والباطل وبني اإلسالم وأعداء اإلسالم..
ــاج إليه  ــم ان أحوج ما تحت ــد كان يعل ــهيد القائ الش
ــدى والحكمة  ــي والبصرية واله ــو الوعي القرآن األمة ه
ــذه  ــتهدف ه ــي تس ــة الت ــة الرشس ــة الهجم يف مواجه
ــرث من حاجتها  ــة اىل ثقافة القران أك ــة فهي بحاج األم
للصواريخ البالستية والطائرات والبارجات واألسلحة 
ــم تصنع  ــران الكري ــة الق ــة ألن ثقاف ــكرية املختلف العس
ــن أن تهزمهم  ــاالً اقوياء رجاال ال يمك ــاالً قرآنيني رج رج
ــكرية  ــوة مادية وال قوة عس ــم ال ق ــذا العال ــوة يف ه أي ق
ــذرت  ــا واذا تج ــا كان نوعه ــا ومهم ــا كان حجمه مهم
ــم يف داخل قلوب املؤمنني ويف داخل  ثقافة القران الكري
أنفسهم وأرواحهم فانها تدفعهم بشكل كبري اىل العمل 
ــس يف الدنيا  ــم لي ــه مصلحته ــاالت ملا في ــتى املج يف ش

فحسب بل حتى يف اآلخرة ..
ــني ثقافة  ــيطة ب ــة بس ــارن مقارن ــا أن نق ــا علين وهن
ــكرية وبني ثقافة  القومية والوطنية وثقافة القوة العس
ــان  ــة القرآن تبني اإلنس ــنجد أن ثقاف ــران الكريم س الق
ــاً  ــكرياً واقتصادي ــاً وعس ــاالت ثقافي ــلم يف كل املج املس
ــا وليس فقط   ــة البرشية كله ــه مصلح ــا ملا في وإعالمي
املسلمني أو مصالح سياسية أو أطماع استعمارية لهذا 
ــهيد القائد يف  ــة التي فجرها الش ــت القنابل القرآني كان
ــرشوع جهادي  ــارة عن م ــع اليمني عب ــاط املجتم أوس
ومرشوع عميل يف مواجهة الهجمة املعادية لهذه األمة 
ــتطاعت ثقافة القران الكريم ان تبني نفوس الناس  اس
ــبوق وان تجعلهم يتحركون بكل قوة يف  بشكل غري مس

سبيل الله وضد أعداء الله ..
ــد أو مصانع  ــا   مصانع حدي ــذه القنابل لم تنتجه ه
سالح بل صنعتها تعاليم الله املتجذره يف روح الشهيد 
ــل هدي  ــتوحاها من داخ ــد ان اس ــا بع ــد فصنعه القائ
القران الكريم يف نفوس الناس عىل شكل مالزم ودروس 
وأرواح  ــوب  وقل ــر  ضمائ ــا  به ــب  وخاط ــارضات  ومح
ــرية عالية وقوة  ــت وعياً وبص ــاعر اليمنيني فخلق ومش
ــكرية وإرادة  ــية ومعنوية وقوة عس ــة وقوة نفس إيماني

وعزيمة صلبه بحجم املرحلة وبحجم الرصاع..
ــتمر بني  ــرصاع املس ــن خالل ال ــام وم ــرور األي ــع م وم
ــيطان  ــران وثقافة الش ــة الق ــل وبني ثقاف ــق والباط الح
ــتطاعت ثقافة  ــيطان اس ــار الله وأنصار الش وبني أنص
القران ان تشق طريقها يف مواجهة الرتسانة العسكرية 
الغربية وان تنترص عليها يف أكرث من معركة وان تتغلب 
ــرصاع ألن تلك  ــىل كل أنواع ال ــلحة وع عىل كل تلك األس
الثقافة لها مقومات قوة ال يمتلكها الطرف األخر أهمها 

وأبرزها ان وراءها الله سبحانه وتعاىل..
ــىل  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــل الع ــوم ويف ظ الي
ــعب اليمني  ــاوز العام الثالث أثبت الش ــن الذي تج اليم
ان ثقافة القران الكريم هي أقوى وأكرب سالح عىل وجه 
ــالح ثقايف عسكري إعالمي اقتصادي  الكرة األرضية س
ــامل وهذا ليس  ــلحة الدمار الش ــامل يف مواجهة أس ش
ــتند  ــة ال تس ــفه فكري ــيايس أو فلس ــل س ــرد تحلي مج
ــالل ثالث  ــي خ ــعب اليمن ــت الش ــد اثب ــات لق اىل معطي
ــكرية  ــنوات من العدوان وهو يواجه أكرب هجمة عس س
ــتكبار دول املال والسالح  ــنها دول االس واقتصادية تش
ــوة الحقيقية وأن  ــان وثقافة القران هي الق أن قوة اإليم
ــهيد القائد منذ  ــة التي فجرها الش ــك القنابل القرآني تل
ــة عام 2000 ال يمكن أن تهزم أو تقهر وانها وحدها  بداي

من يمكن ان تحصد النرص.

/  
ــني صباح  ــني اليمني ــاد اإلعالمي ــام اتح اق
ــة  ــة اإلعالمي ــة الهيئ ــاء وبرعاي ــس بصنع ام
ألنصار الله فعالية تكريمية إحياء ألربعينية 
ــر صحيفة  ــزة رئيس تحري ــهيد عابد حم الش
ــه املنترص مصور  ــهيد عبدالل الحقيقة، والش
ــنوية األوىل  ــاحات الفضائية، والس ــاة الس قن
ــل وزارة اإلعالم،  ــه املؤيد وكي ــهيد عبدالل للش
والذين ارتقوا شهداء يف ميادين العزة والكرامة 

وهم يذودون عن أرض الوطن.
ــر االعالم  ــي حرضها وزي ــة الت ويف الفعالي
ــني والصحافيني ألقى  وعدد كبري من االعالمي
ــني  ــاد اإلعالمي اتح ــس  ــربي رئي ــه ص عبدالل
اليمنيني كلمة ترحيبية أكد فيها أن هذا العام 
ــا يحدث من  ــإذن الله وم ــم ب ــيكون الحاس س

انتصارات يف مختلف الجبهات يؤكد ذلك.
وأضاف صربي: إن  الزخم اإلعالمي الكبري 
ــن اإلعالميني  ــهداء م ــدم عرشات الش الذي ق
ــن العزة  ــري يف ميادي ــه دور كب ــني كان ل اليمني

والدفاع عن األرض.
كان  ــزة  حم ــد  عاب ــي  اإلعالم إن  ــال:  وق
ــن  ع ــاً  مدافع ــة  الحقيق ــراب  مح يف  ــاً  مرابط
ــهادة  ــل، وكان تواقاً للش ــق يف وجه الباط الح
ــم مع  ــه إىل امليدان يحمل قلمه  ويتقاس فاتج
ــاركهم معاناتهم  ــة و يش ــن التضحي املجاهدي
ــهيدا ونال هذا  ــرب والقصف فارتقى ش يف الح
ــه املنترص املصور يف  ــرشف.. كما كان عبدالل ال

ــنه إال أنه  ــم صغر س ــاحات عىل رغ ــاة الس قن
ــة إيصال  ــه بقضي ــريه وإيمان ــرياً بتفك كان كب
ــه عىل كفه  ــة فحمل كامريت ــورة الحقيقي الص
ــعودي  وانطلق ليصور ما يرتكبه العدوان الس
األمريكي من جرائم بحق املدنيني فجاد أخريا 

بروحه.
وأشاد صربي بمناقب الشهيد وكيل وزارة 
ــه املؤيد  ــة عبدالل ــال الصحاف ــالم يف مج اإلع
الذي كان من السابقني يف التضحية ومسارعاً 
إىل جنة عرضها السماوات واألرض إىل جانب 
ــن ضحوا بأرواحهم  رفاقه من اإلعالميني الذي

يف سبيل اعالء كلمة الله وراية الوطن.
ــة الحقيقة  ــى اإلعالمي يف صحيف كما ألق
ــهيد  ــة تحدث فيها عن الش ــليمان آغا كلم س
ــزة الذي كان صحفياً ومناضالً واخاً  عابد حم

كريماً يشهد له الجميع.
ــادق القول،  ــاه صحفياً ص ــاف: عرفن وأض
ــة، وال يحابي  ــة، ال يزاحم منفع ــريء الكلم ج

ظاملاً، كان أصدق الناس لهجة وأصوبهم كلمة.
ــالل الصلول  ــرب اإلعالمي ج ــن جهته ع م
ــي لثالثة  ــارع اإلعالمي اليمن ــدان الش عن فق
من نخبة كوادرها االعالمية قائال : نقف اليوم 
ــهاد  اجالال وتكرارا بعد أربعني يوما من استش
اإلعالميني عابد حمزة وعبدالله املنترص وعام 

عىل استشهاد اإلعالمي عبدالله املؤيد.
ــر  وزي ــن  م كل  ــام  ق ــل  الحف ــام  خت ويف 
ــتاذ  ــالم جابر واألس ــتاذ عبدالس اإلعالم األس
ــني  ــاد اإلعالمي اتح ــس  ــربي رئي ــه ص عبدالل
ــس الهيئة  ــتاذ رائد طالب رئي ــني واألس اليمني
ــه بتوزيع دروع تكريمية  االعالمية ألنصار الل
ــهداء  ــرا لدور الش ــاد عرفانا وتقدي ــن االتح م
ــدوان  الع ــة  ــادي يف مواجه ــي والجه اإلعالم

السعودي األمريكي.
تخلل الفعالية ريبورتاج وأنشودة تحكي 
ــم يف مجال اإلعالم  ــهداء وأعماله مناقب الش

وتضحياتهم الخالدة.

اتحاد االعالميين اليمنيين يحيي أربعينية حمزة والمنتصر اتحاد االعالميين اليمنيين يحيي أربعينية حمزة والمنتصر 
والذكرى ا'ولى للشهيد المؤيدوالذكرى ا'ولى للشهيد المؤيد

ــي مطر  ــة بن ــه يف مديري ــار الل ــائية ألنص ــة النس ــت الهيئ نظم
ــتنكاراً للجريمة  ــاً واس ــة احتجاجية غضب ــاء وقف ــة صنع بمحافظ

النكراء التي قام بها احد الجنود املحتلني بحق فتاة الخوخة
ــة النكراء  ــي مطر أن هذه الجريم ــدت حرائر بن ــاركة أك ويف املش

جاءت لتكشف سلوك وأخالق املحتل
ــاركات يف الوقفة أن هذا العدو املجرم متجرد من كل  واكدت املش

االخالق والقيم ولن يتوانى عن فعل أي من الجرائم الدنيئة.
ــل للنفري العام  ــن أبناء القبائ ــه االحرار م ــني يف الوقت نفس ودع

ــال واملال وتطهري  ــد الجبهات بالرج ــار لألرض والعرض ورف لالنتص
ــبوه واملزدوج للمنظمات  األرض من دنس املحتل وانتقدن الدور املش
ــم واالنتهاكات التي  ــاه الجرائ ــانية تج ــي لم تبد أي مواقف انس الت

يقوم بها حلف قرن الشيطان ومرتزقته.

وقفة  لحرائر بني مطر احتجاجا وتنديدا بجريمة اغتصاب فتاة الخوخة وقفة  لحرائر بني مطر احتجاجا وتنديدا بجريمة اغتصاب فتاة الخوخة 

مشهدمشهد

"برع برع يا استعمار""برع برع يا استعمار"
أبناء سقطرى يثورون على المحتل اإلماراتيأبناء سقطرى يثورون على المحتل اإلماراتي

تظاهرة  يف  سقطرى  ارخبيل  سكان  انتفض 
مطالبة برحيل املستعمر اإلماراتي من الجزيرة.

خالل  اليمنية  األعالم  املتظاهرون  ورفع 
يا  برع  "برع  عليها  كتب  وشعارات  مسرياتهم، 

استعمار".
وحولت القوات اإلماراتية الغازية واملحتلة جزيرة 
يف  ورشعت  لها،  عسكرية  قاعدة  إىل  سقطرى 
وسحبت  إماراتية  هويات  الجزيرة  سكان  منح 
كما  محلية،  تقارير  بحسب  اليمنية  هوياتهم 
قامت القوات اإلماراتية املحتلة بتدمري املحميات 
الحيوانات  من  الكثري  مصادرة  عرب  البيئية 
النادرة وتم نقلها عرب سفن  واألشجار واألحجار 

ضخمة إىل اإلمارات.

صلح قبلي ينهي قضية قتل في مديرية مناخةصلح قبلي ينهي قضية قتل في مديرية مناخة
صنعاء/سبأ

أنهى صلح قبيل بصنعاء قضية قتل بني أرسة البنوري بمديرية مناخة.
وبموجب الصلح الذي أرشف عليه املرشف العام باملحافظة عبدالباسط الهادي 
ــن أولياء دم املجني عليه من  ــائخ واألعيان، أعل ومدير املديرية أحمد جمعان واملش

آل البنوري التنازل والعفو عن الجاني من نفس األرسة لوجه الله .
وثمن الهادي وجمعان موقف أولياء الدم بتنازلهم عن القضية لوجه الله والذي 
ــد قيم التصالح والتسامح .. داعني إىل التعايل عن الخالفات والتفرغ للتصدي  يجس

للعدوان الوحيش.
ــي، وثمنا  ــيج االجتماع ــف والحفاظ عىل النس ــز وحدة الص ــدا أهمية تعزي وأك

جهود كل من ساهم يف حل القضية.

غضب في باكستان إثر اغتصاب وإحراق طفلة في الثامنةغضب في باكستان إثر اغتصاب وإحراق طفلة في الثامنة
أثار مقتل طفلة يف الثامنة بعد اغتصابها وإحراقها وهي عىل قيد الحياة الغضب العارم 

يف باكستان.
ــد مغادرة منزلها لرشاء حلوى  ــبوع املاضية بع واختفت نور فاطمة يف عطلة نهاية األس

يف مدينة الهور.
ــمها، وتوفيت يف  ــتى أجزاء جس ــة فاقدة الوعي ومصابة بحروق يف ش ــرث عىل الطفل وُع

املستشفى يف الهور مساء االثنني.
ــعة للتنديد  ووصف حاكم إقليم البنجاب الجريمة بأنها مروعة، ونظمت مظاهرات واس

بالجريمة.
كما كان هاشتاغ "العدالة لفاطمة" من األكرث ذيوعا عىل توتري يف باكستان.

وأثار مقتل نور فاطمة يف األذهان ذكرى زينب أمني، وهي فتاة أخرى عرث عىل جثتها يف 
وسط النفايات يف وقت سابق من العام الحايل.

ولم تتوافر الكثري من التفاصيل عن الحادث، ولكن أمينة بابي، والدة النور فاطمة، قالت 
لقناة محلية "احرتقت تماما. دمر كل يشء تماما. تحملت الكثري من الفظائع".

وأشار تقرير الطب الرشعي إىل أن الفتاة اغتصبت، وأن الحروق، التي غطت 70 و80 % 
من جسمها، قد تكون ناجمة عن الحادث.


