
صنعاء/سبأ
ــر الداخلية  ــة وزي ــة العاصمة برئاس ــاء بأمان ــش لق ناق
اللواء الركن عبدالحكيم املاورى ، ضم أمني العاصمة حمود 
عباد ووكيل األمانة لقطاع األشغال املهندس يحيى راصع، 

مشاكل االختناقات املرورية وسبل معالجتها.
ويف اللقاء أكد وزير الداخلية الحرص عىل وضع الحلول 
املناسبة ملعالجة إشكاليات حركة السري ومرور املركبات يف 

الطرقات والشوارع الرئيسية خالل شهر رمضان خاصة .
ــات  ــراءات والرتتيب ــزام باإلج ــىل رضورة االلت ــدد ع وش
ــاحنات  الش ــوف  وق ــن  أماك ــد  بتحدي ــة  الخاص ــة  األمني
ــة والخارجة منها  ــة العاصم ــة إىل أمان ــرات الداخل والقاط
ــع وقوع أي اختناقات  ــد وقت دخولها وخروجها ملن وتحدي

مرورية.
ــطات والتقيد  ــواق والبس ــار إىل أهمية تنظيم األس وأش
ــيارات وتحديد أماكن الوقوف قبل  ــمية للس باملواقف الرس

وبعد الجوالت واألماكن املمنوع الوقف فيها .
ــرور واألمن  ــات رشطة امل ــر الداخلية بدوري ــاب وزي وأه

ــف جهودها وتفعيل خدماتها يف تنظيم حركة املرور،  بتكثي
ــهر رمضان  ــات خالل ش ــات وتأمني الطرق ــط املخالف وضب

املبارك.
ــة املواقف  ــة إىل رضورة إزال ــني العاصم ــرق أم ــا تط فيم
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــزام األمن ــع الح ــيق م ــوائية والتنس العش

بالوقت املسموح لدخول القاطرات .
ــادة  ــوائية وإع ــواق العش ــة األس ــة إزال ــار إىل أهمي وأش
تنظيم هذه األسواق بحيث ال تتسبب يف إعاقة حركة املرور 
.. الفتا إىل رضورة االهتمام برجل املرور كونه واجهة الدولة.

ــغال والنقل بأمانة العاصمة عىل  وأكد عباد حرص األش
ــبب عرقلة  ــع األجهزة األمنية ملعالجة كل ما يس التعاون م

حركة املرور سواء يف األسواق أو املوالت واملطاعم الكبرية.
ــواء الركن  ــزي الل ــوات األمن املرك ــد ق ــرض اللقاء قائ ح
ــمام  عبدالرزاق املرونى ومدير عام املرور العميد خالد الش
ــر النوفانى  ــعد طاه ــة النجدة العميد س ــب قائد رشط ونائ
ومدير مرور أمانة العاصمة العقيد عبدالله العقر وعدد من 

القيادات األمنية املختصة.

وزير الداخلية يؤكد على  وضع حلول معالجة لالختناقات المرورية بالعاصمةوزير الداخلية يؤكد على  وضع حلول معالجة لالختناقات المرورية بالعاصمة

  /حمدي دوبلة
ــس بصنعاء  ــران والتنمية أم ــي للعم ــف اليمن ــرًم التحال ك
قيادة وأعضاء جمعية الهالل األحمر اليمني فرع األمانة وكذا 
ــالم وذلك تقديرا ملا يبذلونه من جهود  ــة حًي عىل الس مؤسس
ــانية واجتماعية يف العاصمة ومختلف املحافظات والتي  إنس
ــاط  ــدة املعاناة بني أوس ــف ح ــب يف تخفي ــر الطي ــا األث كان له
ــها البالد جراء  ــبب الظروف الصعبة التي تعيش املواطنني بس

العدوان والحصار.
ــام التحالف اليمني  ــة أكد أمني ع ــة التكريمي ويف االحتفائي
ــذه الجهود الجبارة  ــة خالد اليعربي أن مثل ه للعمران والتنمي
ــي  ــن اليمن ــه الوط ــذي يعيش ــتثنائي ال ــرف االس ــذا الظ ويف ه
ــث   ــخ الحدي ــار يف التاري ــدوان وحص ــرض ألرشس ع ــذي يتع ال

ــر التحالف  اليمني لهاتني  ــره بالتكريم واإلجالل وان تقدي جدي
ــرتاف وتكريم لكل العاملني يف  ــتني الرائدتني ما هو إال اع املؤسس
ــعب اليمني الذي  ــريا إىل أن الش ــاني مش املجال الطبي واإلنس
ــار طوال  ــدوان والحص ــا يف مواجهة الع ــودا إعجازي ــدى صم اب
ــنوات الثالث املاضية وتحمل التداعيات الكارثية لهو شعب  الس

يستحق اإلجالل واالحرتام وسيكون النرص حليفه ال محالة.
ــدال عبده نارص  ــورة اعت ــربت كل من الدكت ــن جهتهما ع م
ــر اليمني فرع  ــالل األحم ــة اله ــاعد لجمعي ــني العام املس األم
ــة حي عىل  ــة مؤسس ــك رئيس ــاء مال ــورة هيف ــة والدكت األمان
السالم عن شكرهما ملبادرة التحالف اليمني للعمران والتنمية 
ــذل املزيد من  ــكل دافعا لب ــريتني إىل أن هذا التكريم سيش مش

الجهود يف خدمة الوطن واملجتمع.

التحالف اليمني للعمران والتنمية يكرم جمعية الهالل ا+حمر بصنعاء ومؤسسة حًي على السالمالتحالف اليمني للعمران والتنمية يكرم جمعية الهالل ا+حمر بصنعاء ومؤسسة حًي على السالم

صنعاء/سبأ
ــة  ــه بأمان ــار الل ــس اإلرشايف ألنص ــن املجل دش
ــالل الغذائية  ــع الس ــرشوع توزي ــة أمس م العاصم
ــبة شهر  ألرس املرابطني والجرحى واملعوقني بمناس

رمضان.
يستهدف املرشوع أكرث من خمسة آالف من أرس 
ــن أمانة العاصمة،  املرابطني والجرحى واملعوقني م
ــف  ــطرونها يف مختل ــي يس ــات الت ــري التضحي نظ

الجبهات .
ــن أرس املرابطني  ــة ع ــارت كلم ــني أش ويف التدش
ــالع الجميع  ــي إىل أهمية اضط ــا عيل الجايف ألقاه
ــة  ــات ملواجه ــود والثب ــتمرار الصم ــم يف اس بدوره

العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــات بالرجال  ــد الجبه ــتمرار رف ــد رضورة اس وأك
يف  ــني  للمرابط ــم  الدع ــل  قواف ــيري  وتس ــاد  والعت
الجبهات وتوحيد الصفوف لدحر الغزاة واملحتلني 

ومرشوعهم التآمري عىل الوطن .
ــالل  وأكد بيان صادر عن املجلس أن توزيع الس

ــادة  القي ــات  لتوجيه ــتجابة  اس ــي  يأت ــة  الغذائي
ــى  ــني والجرح ــأرس املرابط ــام ب ــية لالهتم السياس
ــل  ــل القلي ــك أق ــار ذل ــم باعتب ــني ورعايته واملعوق

تجاههم .
ــتمرار يف  ــاء العاصمة إىل االس ــان أبن ــا البي ودع
ــيري قوافل  ــاد وتس ــال والعت ــات بالرج ــم الجبه دع

ــني وتخفيف  ــني والجرحى واملعوق ــم واملرابط الدع
ــروف الصعبة التي  ــل الظ ــم وخاصة يف ظ معاناته

يمر بها الوطن .
ــام  القي ــورين  وامليس ــار  التج ــان  البي ــب  وطال
بواجبهم يف تلمس احتياجات الفقراء واملحتاجني 
وخاصة خالل شهر رمضان املبارك .. مؤكداً رضورة 

ــة ومواجهة  ــة الداخلي ــىل وحدة الجبه ــاظ ع الحف
التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

ــح  الطل ــي  منطقت ــاء  أبن ــن  دش ــدة  صع ويف 
ــة صعدة أمس  ــحار محافظ والحمزات بمديرية س
ــة ألرس املرابطني  ــلة غذائي ــع أكرث من ألفي س توزي

والشهداء واألرسى واملحتاجني يف املديرية.
ــة  ــال املحافظ ــرضه وكي ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــدد من  ــاب وع ــح عق ــد وصال ــن عبي ــد أحس عبي
الشخصيات االجتماعية باملديرية .. ثمن محافظ 
ــاء أبناء منطقتي  ــد جابر عوض عط صعدة محم
الطلح والحمزات ومبادرتهم يف دعم أرس الشهداء 
ــدأ  ــيدا ملب ــني تجس ــني واألرسى واملحتاج واملرابط
ــن  ــه الدي ــا علي ــذي حثن ــي ال ــل االجتماع التكاف

اإلسالمي الحنيف.
ــن يف مديريات املحافظة إىل أن  ودعا كل الخريي
يكون لهم بصمة واضحة يف هذا الجانب خاصة مع 
ــهر رمضان املبارك والذي يحتاج املجتمع  حلول ش

فيه إىل التكافل والتضامن.

توزيع سالل غذائية +سر المرابطين والجرحى والمعوقين بأمانة العاصمة وصعدةتوزيع سالل غذائية +سر المرابطين والجرحى والمعوقين بأمانة العاصمة وصعدة

ذمار/سبأ
ــخصا من املغرر بهم ، بحضور املحافظ محمد  افرج بمحافظة ذمار عن 20 ش

حسني املقديش ، ووكيل املحافظة محمود الجبني.
ــن مرتزقة العدوان فرصة العودة  ــد املحافظ الحرص عىل منح املغرر بهم م وأك
ــال مخططات العدوان  ــريا إىل أهمية رص الصفوف إلفش ــن الوطن ، مش إىل حض

الرامية إىل تجنيد ضعاف النفوس للقتال يف صفوفه .
ــه  ــول له نفس ودعا إىل تعزيز عوامل الصمود والتعامل برصامة مع كل من تس

إعانة العدو وتعريض أمن واستقرار الوطن للخطر .
ــدد عىل رضورة وضع ضوابط رادعة تجاه من يثبت تورطه يف أفعال تصب  وش

يف مصلحة العدو.
ــح الحربي ومدير  ــن املحافظة العميد عىل صال ــرض عملية اإلفراج مدير أم ح

مديرية وصاب العايل مجاهد املصنف .

 أكد لقاء موسع لقبائل منطقة الضرب بمدينة املحويت أمس الجاهزية للتحرك 
نحو جبهات العزة والكرامة للدفاع عن سيادة الوطن.

ــده إبراهيم وفاروق الروحاني  ــد اللقاء الذي ضم وكالء املحافظة يحيى عب وأك
ــخصيات  ــر عام املدينة إبراهيم عبدالحميد ووالوجهاء والش وصادق فروان ومدي
ــتهدف اليمن  ــال مخططاته التي تس ــة أهمية التصدي للعدوان وإفش االجتماعي

أرضا وإنسانا ومواجهة التحديات الراهنة التي فرضها العدوان والحصار .
ــؤولية وتوحيد  ــعار املس ــىل رضورة استش ــاء ع ــة يف اللق ــدد وكالء املحافظ وش

الصف والتالحم الوطني ملواجهة العدوان الغاشم .
ــؤولية الدينية والوطنية  ــلحة عىل استشعار املس ــبي القوات املس ودعوا منتس
ــتلزم تحركهم نحو جبهات املرابطني  يف املرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن وتس

للدفاع عن األرض والعرض .
إىل ذلك ناقش اجتماع بمديرية ملحان يف محافظة املحويت أمس جوانب رفد 

الجبهات وتعزيز االصطفاف والتالحم ملواجهة العدوان .
ــان والوجهاء  ــام املديرية محمد هيج ــاع الذي ضم مدير ع ــتعرض االجتم واس
ــة دعم املرابطني يف  ــني القرى والعزل وخط ــيق و التواصل ب ــال آليات التنس والعق

الجبهات بالرجال وقوافل املساعدات .

ا@فراج عن ا@فراج عن ٢٠٢٠ من المغرر بهم في ذمار من المغرر بهم في ذمار

قبائل الضبر بالمحويت تؤكد جاهزيتها قبائل الضبر بالمحويت تؤكد جاهزيتها 
للتحرك نحو الجبهاتللتحرك نحو الجبهات

وموت  القدس  بحياة  للهتاف  اليماني  الشعب  خرج 
قبِل  من  عليه  والمعتَدى  المحاصَر  الشعب  وهو  الصهاينة، 
تحالٍف عالمي يضم أكثر من 17 دولة، على رأسها أمريكا، خرج 
د أصالته العربية  كما كل مرة، ليمأل ساحات الشرف، وليجدِّ
اإلسالمية، وليسمَو على جراحه الغائرة والمثخنة، وليتعالى 
على طعنات أشقائه، وليس آخرهم قيادة فلسطين الرسمية، 

وقيادة بعض حركات المقاومة هناك.
الغيرة  هذه  والحكمة  اإليمان  شعب  على  غريبا  ليس 
حول  متغيِّر  وال  تطور  حدث  وال  مناسبة  تمر  فلم  اإليمانية، 
القضية الفلسطينية إال واليمنيون سباقون إلى غاية كل مجد 
في ذلك، وأعظم لوحات البشرية في يوم القدس العالمي كل 
عام تتألأل مع سهيل اليماني، وها هي معظم شعوب األرض 
ما  الملساء، وقد حدث  الحجارة  شرقا وغربا تصمت صمت 
لم يكن في الحسبان، من نقل سفارة األمريكان إلى القدس، 
بحق  واليوم  األمس  خالل  وبشعة  وحشية  مجزرة  وارتكاب 
ت أصواتهم بالهتاف  الفلسطينيين العزَّل، إال اليمنيين فقد بحَّ
كما  إسالمية،  عربية  واستمرارها  لحياتها  والهتاف  للقدس 
بحت بنادقهم في مواجهة أرذل البشر في مئات الجبهات على 

مدار هذا البلد الحبيب.
ومن  المقدسات،  صفِّ  في  زالوا  وما  دائما  اليمنيون  كان 
السباقين إلى الغيرة األخوية، والتفاعل اإلنساني، غير أنهم 
بعد أن تشّربوا ثقافة القرآن الكريم، واستقوا من فكر الشهيد 
الدين الحوثي، أصبحت قضية فلسطين  القائد حسين بدر 
أن  التحرك والمشاريع، وهل بعد  أولوياتهم في  أولويات  من 
ترى شعبا طوال أربعة أعوام أُْهِدرت دماُء بنيه في كل شعٍب 
وواٍد، وفي كل نجٍد وغور، بأفتك السالح وأكثره تطورا، وبأوهن 
المبرِّرات وأرذلها، ثم تراه بعد ذلك كله يخرج من بين الخراب، 

ويتكون من بين األشالء، ويتبلور من وحي الشتات، تحت أزيز 
الطائرات، وعلى وقع وتيرة تضحيات الشهداء، ليخرج كأول 
وأكبر وأعظم وأفضل شعب في العالم يقف مع القدس عربيًة 

إسالميًة.
أدبيات  أن  والمسلم  العربي  المتاِبع  يفهمه  أن  يجب  ما 
وهذا  الحراك،  هذا  في  فاعل  أثر  لها  ونشاطاتها  المسيرة 
والصد،  والكوابح،  المعيقات  كل  من  الرغم  على  التفاعل، 
مشروع  أعمدة  وأهم  الكريم،  القرآن  ثقافة  لكن  واإلعراض، 
المسيرة هو تحرير فلسطين واألقصى الشريف، والتصدي 
والصهيونية،  األمريكية  للفرعنة  وإباء  وكرامة  شرف  بكل 

وبجميع الوسائل الممكنة.
بعد ذلك يجب أن نبحث: أين يقف المعتدون على اليمن 
نجد  وأين  وإسرائيل؟  أمريكا  هي  فأين  فلسطين؟  بشأن 
وعمالتهم  خيانتهم  فأمر  وبالطبع  ؟  واإلمارات  السعودية 
فلنسأل  ذلك  وبعد  أحد،  على  خاف  غير  األمة  هذه  ألعداء 
أنفسنا: لماذا تتحّمس أمريكا وإسرائيل للعدوان على اليمن 
بالشكل الذي بات من المعارف الضرورية ألي متابع سياسي؟

أسباب  أحد  أن  أحد  على  خفيا  يُعد  لم  ما  أن  والجواب 
العدوان على اليمن هو أن اليمن منذ أن تحركت بما تحمله من 
مشروع تحرري عربي إسالمي، ينطلق من التعاليم القرآنية، 
المعتدين،  ضد  الله  سبيل  في  والجهاد  المحمدية،  والغيرة 
وفي سبيل المستضعفين، باتت مرمى أهداف الشيطان األكبر 
أمريكا والصهيونية العالمية، ولهذا كان األمريكان هم العقل 
المدبر والمشارك األبرز في هذا العدوان بحسب تصريحاتهم 
ذلك  وأوردة  شرايين  فهم  الصهاينة  أما  والحديثة،  القديمة 

العدوان.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا ألهل 

اليمن وألهل الشام بالبركة، في حديثه المشهور، بقوله: (اللهم 
بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا)، ولما سأله أحُدهم 
أن يدعَو ألهل نجد قال: (ال .. منها يطلع قرن الشيطان وبها 
إنما كان يتحدث  والفتن)، حين دعا بذلك  الفساد والزالزل 
عن واقعنا اليوم، فهو لم يدع صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
للحجاز، وال لمصر، وال للمغرب، وال حتى للعراق أو إيران، وإنما 
دعا ألهل اليمن وأهل الشام؛ حيث أخبره عالم السر وأخفى أن 
خطرا شيطانيا مصحوبا بزالزل االضطرابات، وفساد الطويات 
نجد  من  منبعه  يكون  والعماالت،  األهواء  وفتن  والسياسات، 
وبلدا  البركة،  قطرا  إال  مواجهتها  في  يكون  ولن  الشيطانية، 

الخير، الشام واليمن.
النجدية  الشيطانية  الهوية  يفضح  بلدا  أجد  لم  اليوم 
والشيطان  الرجيم،  إبليس  وإمالءات  توجهات  تعكس  التي 
وهي  (نجدا)  أن  ذلك  والشام؛  اليمن  مثل  (أمريكا)،  األكبر 
استهدفت  التي  هي  والصهيونية  أمريكا  ركاب  في  تسير 
الشاَم بالحرب على سوريا، والخذالِن لفلسطين ومسجدها 
األقصى، وصناعة الفتن والفساد في لبنان، واألردن، من جانب، 

وبالحرب والعدوان المباشر على اليمن من جانب آخر.
الشام  أن  هو  للجميع  معروفا  يكون  أن  يجب  ما  أن  غير 
الكيد  هذا  يفضح  إذ  (األقصى)  وشام  الله)،  (نصر  شام 
الشيطاني النجدي بالشكل الذي رأيناه، ونراه بشكل يومي، 
فإن يمن (الشهيد القائد)، ويمن (السيد عبدالملك الحوثي) 
والمجاهدين األبطال من أبناء هذا الشعب العربي اإلسالمي 
النجدي  الشيطاني  الكيد  بالقضاء على هذا  األصيل، كفيٌل 

وإلى األبد بإذن الله تعالى.
من  اليمن  على  تنثال  التي  البركة  أن  الجميع  وليطمئن 
كل جانب رغم الحصار والعدوان، ما هي إال أثر من آثار تلك 
هذا  يهيئ  الله  أن  على  دليل  ذلك  وفي  المباركات،  الدعوات 
اليمانية،  البركة  أروع  وما  كريم،  ومجد  عظيم،  لدور  الشعب 
حين تعانق البركة الشامية حيث (األرض التي باركنا فيها) 
و (المسجد األقصى الذي باركنا حوله)، كما يخبرنا القرآن 

الكريم.
الكبيرة،  التضحيات  يخسرون  الشام  وأهل  اليمن  أهل 
من خالل الشهداء، والجرحى، وغيرهم، ولكن البركة اإللهية 
وهزيمة  وانتصارا  خيرا  خساراتنا  بجعل  كفيلة  المحمدية 
الجرحى  ربحه  قد  فإنه  نحن  خسرناه  وما  المعتدين،  للقوم 

والشهداء عند ربهم (وال خوف عليهم وال هم يحزنون

اليمن والشام .. يف مواجهة نجد قرن 
الشيطان

حمود عبدالله األهنومي
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وهو  المبارك  رمضان  شهر  عتبة  غدا  نلج 
والحصار  العدوان  ظل  في  الرابع  رمضان 
والتصدي  الصمود  ملحمة  في  ،وباألصح 
اليمني  شعبنا  يجسدها  التي  األسطورية 

العظيم 
نقول  كنا  حين  العدوان  بداية  نتذكر  الزلنا 
هل سيأتي رمضان ونحن نعيش تحت القصف 

والعدوان والحصار .؟ 
كنا نشعر بجزع وقلق كبيرين ، هذا الشعور 
تالشى بفضل الله وعونه وبات الشعب اليمني 
مر   ، العيد  أتى  أو  رمضان  أتى  يبالي  ال  اليوم 
عام أو عامان أو أربعة أو خمسة ، ليس عدم 
إحساس بالمأساة بل دليل على إننا تجاوزنا 
نجسد  وبتنا   ، والخوف  والقلق  الجزع  مرحلة 
روحية التحدي والتماسك والصمود في أرقى 

مراتبها ومعانيها .
مع  اليمنيين  على  الله  انزلها  التي  السكينة 
مرور األعوام في ظل أبشع عدوان وحصار في 
تاريخ البشرية ، هي عالمة من عالمات النصر 
ظل  في  لليمنيين  والمكتوب  المحسوم  اإللهي 

إرهاصات كبرى يشهدها العالم العربي اليوم .
وإن ما نعيشه من مآس ومعاناة ال يعدو كونه 
وتهذيبها  النفوس  لتزكية  وامتحاناً  تمحيصاً 
ال  الذي  الكبير  الموعود  النصر  تستحق  لكي 
جدارة  بكل  يستحقونه  ألناس  إال  الله  يمنحه 
بعد أن يتجاوزوا االمتحان الصعب وهو امتحان 
واالستعداد  والتسليم  والمجاهدة  الصبر 
عز  الله  من  والبيع  والعطاء  والبذل  للتضحية 
وجل بطيب خاطر وبدون تكاسل أو تفريط أو 

تراٍخ .
إشارة  التمحيص  وهذا  االمتحان  هذا   ، نعم 
من إشارات محبة الله لهذا الشعب وإراداته في 
أن يجعلهم مؤهلين ليستحقوا النصر الكبير ، 
االمتحان  هذا  اليمنيون  سيتجاوز  الله  وبإذن 
أن  تقول  المؤشرات  فكل   ، النصر  ويستحقون 
وصل  وبالنصر  بالله  والثقة  اإليمان  مستوى 

عالياً وكبيراً .
أهمية  نستشعر  أن  بنا  حري  المجمل  وفي 
العمل والمجاهدة بروحية عالية لتجاوز هذا 
الله  أولياء  مرتبة  إلى  والوصول  التمحيص 
رأس  وعلى   ، وتمكينه  نصره  يستحقون  الذين 
المعنيين بهذا قيادتنا السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية واألمنية والعسكرية وكل القيادات 
الذين بيدهم القرار والحل والعقد ، معنيون أن 
يجسدوا المنهج القويم في إدارة شئون البالد 

وعدم التهاون في تقويم أي اعوجاج .
إن أساس نجاح أي دولة وأي سلطة هو العدل 
أرست  وإذا   ، وكبيرة  واسعة  معانيه  والعدل   ،
القيادات العدل فان ذلك سيترتب عليه بالشك 
الناس وبالتالي فان بقية  وال ريب صالح واقع 
مؤهال  الواقع  سيكون  وحينها  ستصلح  األمور 

للنصر بإذن الله.
ارفع من هنا التهاني والتبريكات للسيد القائد 
عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ، ولكل 
والبطولة  الشرف  جبهات  كل  في  المجاهدين 
وباألخص   ، الصامد  الصابر  العظيم  وللشعب 
القيادة  والى   ، والجرحى  الشهداء  اسر 
السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط وكل 

المخلصين في هذا الوطن العظيم.
بألف  والوطن  وانتم  عام  وكل  مبارك  رمضان 

خير ونصر وعزة وكرامة واستقالل .
وسننتصر بإذن الله

عيل احمد جاحز
يوميات الثورة

على عتبة رمضان على عتبة رمضان 
الرابعالرابع

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

مشهدمشهد

ا+رض على موعد مع أطول خسوف للقمرا+رض على موعد مع أطول خسوف للقمر
ستكون األرض يف أواخر يوليو املقبل عىل موعد مع خسوف للقمر يستمر ملدة 
ــة، وقد ال يتكرر يف العقود املقبلة.وذكرت صحيفة "اإلندبندنت" الربيطانية،  طويل

االثنني، أن الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة.
ــاعة 8:22 صباحا بتوقيت  ــد الس ــوف لذروته عن ــن املتوقع أن يصل الخس وم
ــرث املناطق تعرضا لهذه الظاهرة الفلكية هي  ــتكون أك غرينتش، يوم 27 يوليو. وس
ــرتاليا ورشق أوروبا، يف حني ستشهد  ــط وأفريقيا والهند وأس منطقة الرشق األوس
بقية مناطق الكرة األرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل. والسبب وراء هذا الخسوف 
ــيكون بذلك عىل خط واحد  ــيمر عرب مركز ظل األرض، وس الطويل هو أن القمر س

خلف الكرة األرضية والشمس.

 بينما أقعدت ا@عاقة ا+خالقية وا@نسانية زعماء دول في غرف نومهم    بينما أقعدت ا@عاقة ا+خالقية وا@نسانية زعماء دول في غرف نومهم   
لم تمنعه إعاقته الجسدية من مواجهة العدولم تمنعه إعاقته الجسدية من مواجهة العدو


