
صنعاء / سبأ
ــس قافلة غذائية  ــارث بأمانة العاصمة أم ــائخ مديرية بني الح ــًري أبناء وقبائل ومش س

ومالية تحت شعار " وفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد ".
ــا، وفاًء  ــس وبطانيات وغريه ــة ومالب ــة ومبالغ مالي ــواد غذائي ــة عىل م ــتملت القافل اش
ــهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه وكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم  وعرفاناً للش

وهم يدافعون عن حياض الوطن وعزته وكرامته يف مواجهة الغزاة واملحتلني.
ــتمرار يف تسيري القوافل  ــائخ وعقال ووجهاء مديرية بني الحارث، االس وأكد أبناء ومش

دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبيه يف مواجهة العدوان ودحر الغزاة.
وأشاروا إىل أهمية الصمود والثبات ورفد جبهات العزة وميادين البطولة بالرجال واملال، 

واالستمرار يف التصدي للعدوان دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.

أبناء بني الحارث يسيرون قافلة دعما للجيش واللجانأبناء بني الحارث يسيرون قافلة دعما للجيش واللجان

 زيد الغريس 
ميناء الحديدة يف صحيح 

افيخاي ادرعي
ــة الحديدة أكثر من  ــعودي يحضر لمعرك ــل العدوان األمريكي الس ظ
ــرائيلية أمريكية بالدرجة األولى  ــتعمارية إس عامين لتحقيق أهداف اس
ــر وإحكام  ــي البحر األحم ــر الدولي ف ــى المم ــيطرة عل ــل في الس تتمث
ــى ميناء  ــيطرة عل ــن ناحية أخرى للس ــاب المندب وم ــم على ب قبضته
ــد المتبقي  ــريان الوحي ــك موقعا مهما ولكونه الش ــدة الذي يمتل الحدي
ــعون  ــعب اليمني وهم يس ــال المواد الغذائية والطبية وغيرها للش إلدخ
بذلك لتضييق الخناق على أبناء الشعب إلركاعه عبر الورقة االقتصادية 
ــة والجوية والبرية وأغلقوا  ــيطروا واحتلوا كل المنافذ البحري بعد أن س

مطار صنعاء .
 توجهات دول العدوان الستهداف أو تدمير ميناء الحديدة لن تضر إال 
ــتزيد من األزمة اإلنسانية التي يعيشها الشعب اليمني  بالمواطنين وس
ــاء اليمن كما أنه يعري  ــل آخر على حقد دول العدوان على أبن ــذا دلي وه
ــة الحرمين  ــالم وخدم ــعار اإلس ــه القبيح لهذه الدول التي ترفع ش الوج

الشريفين .
ــعب بأكمله بعد أن  ــريفة حصار ش ــنة الش  فقد أصبح لديهم من الس

كانوا يرددون أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها .
ــرورات الدفاع عن  ــن ض ــعب كامل م ــم  تجويع ش ــى لديه ــد أضح وق
ــاع عن أم  ــاء تماما هو الدف ــر المين ــن ذلك فتدمي ــل وأكثر م ــة ب الصحاب
ــريفا بذلك في  ــاي ادرعي حديثا ش ــة وقد يصدر افيخ ــن عائش المؤمني

إطاللته القادمة .
ــه وتحاصره  ــعبا بأكمل ــف تتحرك لتبيد ش ــة النفاق كي ــوا حرك  الحظ
ــص والمالهي  ــرات المراق ــه كل المنافذ بينما يفتتحون عش ــق علي وتغل

الليلية بجوار الحرمين الشريفين !!! 
ال تستغربوا لذلك فاإلسالم اليوم وفق المواصفات األمريكية يقتضي 
ذلك.. أما تبريرات العدوان باستهداف الميناء فهو لمنع وصول اإليرادات 
ــم الحقيقية ولو  ــوان إلخفاء نواياهم وأطماعه ــة صنعاء فهذا عن لحكوم
ــألة  ــيطروا عليه فلن يؤثر ذلك على مس ــتهدفوه أو س ــا أنهم اس افترضن
ــى مناطق  ــات والبضائع إل ــك الحاوي ــول تل ــيء ألن دخ ــرادات  بش اإلي
ــلطات صنعاء  ــون بموافقة س ــعبية مره ــش واللجان الش ــيطرة الجي س
ــرف عليها حكومة  ــي المنافذ التي تش ــزام التجار بدفع اإليرادات ف والت
ــدن وبالتالي فجهود  ــم مع الحاويات التي تأتي من ع ــاذ وهذا ما يت اإلنق
ــخط الشعبي تجاههم  ــلة وغير مجدية بل ستزيد من الس العدوان فاش
ــعب للتحرك للجبهات فلن يموتوا جوعا  ــتدفع اآلالف من أبناء الش وس

وبجوارهم منابع الذهب األسود.
ــيكون اكبر  ــإن ذلك س ــتهداف الميناء ف ــو تم اس ــة أخرى ل ــن ناحي  م
ــوة الصاروخية  ــر دون ردة فعل من الق ــدوان ولن تم ــا الع ــة يرتكبه حماق
وستكون كل موانئهم ومطاراتهم ومنافذهم قاعا صفصفا ولن يبقى منها 

إال االسم فقط أما المكان فسيقال كان هنا ميناء أو مطار . 
ــوا  ــتهدفوا الميناء بدل ما يجلس ــي وبينكم إذا كانوا رجاًال فليس وبين
ــم وبكاءهم عندما يأتي الرد  ــمع عويله يهددوا يوميه .لكن ال نريد أن نس

اليماني المزلزل .

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com
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يوميات الثورة
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

26 رمضان 1439ه - 11 يونيو 2018م العدد 19562االثنني

ــم  ــع العل ــدم م ــودي "تصط ــرق اليه ــة "الع إن أكذوب
وحقائق التاريخ . 

ــيحية  ــالم واملس ــري الدين متاح ،ولقد اعتنق اإلس فتغي
ــادس  ــق اليهودية يف القرن الس ــن اليهود ،واعتن ــري م الكث
ــن اليمنيني ،وتحول  ــد ذي نواس الكثري م ــالدي يف عه املي
ــيا  ــن ، وروس ــرن الثام ــة يف الق ــزر إىل اليهودي ــعب الخ ش
واملجر حدث فيها تحول جماعي إىل اليهودية يف القرنني 
ــرش . والتزوج من غري يهودية  ــع ع الخامس عرش والتاس
ــبي  ــت اليهودية متاح ،والزواج كرث يف عرص الس إذا اعتنق
ــاب بني  ــل ويف البالد املختلفة . كذلك اختالط األنس يف باب
العربانيني والشعوب التي عاشوا أو نزحوا إليها ،وأشكال 
ــوح  ــكل وض ــول ب ــة تق ــم املزعوم ــني يف دولته اإلرسائيلي
ــودان  ــن والصني والس ــن اليم ــم م ــة جمعته أن الصهيوني
ــا ،إلخ  ــيا واملانيا وأمريكا وفرنس ــة واملغرب وروس والحبش

،حاملني جينات وُسحنات بلدانهم التي قدموا منها .
ــد هرتزل " بمدينة  ــل باتاني مدير "معه يقول رافايي
ــا  األنرثوبولوجي ــم  عل ــه  إلي ــل  وص ــا  م إن   " ــورك  نيوي
ــد  ــائع اليوج ــد الش ــس املعتق ــه بعك ــني أن ــة يب الطبيعي

عنرص يهودي " ص-43-42يف مواجهة إرسائيل .
إرسائيل بال حدود جغرافية وال جنسية وال لغوية وال 

تاريخية ،إنها الالمحدد
ــم " "األمن "  ــو "القضم "والهض ــدد فيها ه ــا هو مح ،م

و"التمدد"!
ــا أماميا للحضارة  ــب هرتزل " حصن وأن تكون بحس

األوروبية ضد الهمجية الرشقية "
ــاره  مس يف  ــي  الغرب ــتعماري  االس ــط  املخط ــي  يلتق
ــي نفهمهما  ــع املخطط الصهيون ــية م وأهدافه الرئيس
يتحركان يف نفس االتجاه . وقد عرب عن ذلك ما كجورج 
ــتنا يف تأييد  ــدي بقوله " إن سياس ــار كين باندي مستش
ــت وليدة  ــا القومية ،وليس ــن مصالحن ــل تنبع م إرسائي
ــول اليهودية " نفوذ اليهود  ــري األمريكيني ذوي األص تأث
ــكالها ،ويف  ــاندة وأش ــرب يلعب دورا يف حجم املس يف الغ
ــالم ،ويف  ــزة اإلع ــن طريق أجه ــام ع ــرأي الع ــف ال تكيي

تنظيم املساعدات.
ــاند إلرسائيل  ــتعمار الغربي املس ــف االس ــذا فموق له
منذ النشأة وحتى اآلن ليس صدفة وال نابعا من العطف 
ــىل اليهود وتعويض اضطهادهم يف أوروبا ،وإنما هو  ع

تعبري عن مصالح الغرب االستعمارية يف املنطقة .
ــام 1956م  ــويس ع ــرص بتأميم قناة الس ــني قامت م ح
ــدوان  ــط الع ــة يف مخط ــي رأس الحرب ــل ه ــت إرسائي كان
الثالثي ،وحني أصبحت الثورة العربية بداية الستينيات 
ــت مؤامرة  ــي يف الخليج كان ــزون النفط ــوم املخ عىل تخ
ــقاط الحكم يف مرص  ــام 1965م إلس ــلمني ع ــوان املس اإلخ
ــلت املؤامرة كان العدوان اإلرسائييل يف 5يونيو  ،وحني فش
1967م. وكما كانت بريطانيا هي صاحب مخطط عدوان 
56م كانت أمريكا تمارس خديعتها ملرص عبد النارص قي 
ــات ،ثم يف بناء جرس جوي  ــال التحذيرات والتطمين إرس

طيلة العدوان وما بعده !
ــد الله يف  ــماعيل صربي عب ــور إس ــه الدكت ــا ينقل مم
ــن محارضة له  ــان قوله م ــر ،عن ابا أيب ــه آنف الذك كتاب
ــتبعد أن نرى  ــكا يوليو 1965م " إن ليس من املس يف أمري
ــدود 1966م  ــب بالعودة إىل ح ــدول العربية غدا تطال ال
ــدود 1947م  ــوم بالعودة إىل ح ــا تطالب الي أو 1967م كم
ــح جلها مع  ــد أصب ــة اليوم وق ــدول العربي ــي ال " وهاه
ــفارتها إىل القدس  ــدة األمريكية لس ــل الواليات املتح نق
،وأصبح املوقف "الثوري " هو العودة إىل ما قبل 2018م!

ــق " عن طريق  ــة "إيجاد الحقائ ــة ونظري إنها سياس
"القضم و"الهضم " وزحزحة مطالب العرب إىل الوراء .

ــن "  ــد ع ــي أالّ يحي ــة ينبغ ــوى التحرري ــدف الق إن ه
ــتعمارية  ــع إرسائيل كقاعدة صهيونية اس تصفية وض
ــب الوطن العربي " وليس " إبادة اليهود املقيمني يف  يف قل

فلسطني " أو "إلقاءهم يف البحر ".
ــب الدكتور إسماعيل صربي عبد  إن ما يعنينا بحس

الله يف كتابه آنف الذكر:
ــه  ووطن ــه  أرض يف  ــطيني  الفلس ــعب  الش ــق  ح  1-

واستقالله 
ــطني االدعاء بوجود  ــي وجود يهود يف فلس -2  أالّ يعن

وطن بها لكل يهود العالم .
ــاط بالغرب  ــيدا لالرتب ــون هذا الوجود تجس -3 أالّ يك

االستعماري .
ــل رفضنا لكل  ــة يماث ــيطرة األجنبي ــض الس أي أن رف

أشكال التعصب العنرصي .
ــوة  بالق ــعت  وتوس ــف  بالعن  " ــل  إرسائي ــدت  ول ــد  لق

وعاشت باإلرهاب " 
ــيطر اقتصاديا  ــارها هذا حتى تس ــتمر يف مس وستس
دور  ــب  تلع أن  ــتطيع  تس ــذا  به ــي  ،فه ــة  املنطق ــىل  ع
ــة وتحقيق  ــح الغربي ــة املصال ــة يف حماي ــب الحراس كل

مصالحها الصهيونية .

مشهدمشهد
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صنعاء /سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي زار 
ــور أمس  ــح بن حبت ــز صال عبدالعزي
ــس صالح عيل  ــهيد الرئي رضيح الش
ــبعني  ــه يف ميدان الس ــاد ورفاق الصم

بالعاصمة صنعاء.
ــور  ــن حبت ــور ب ــرأ الدكت ــث ق حي
ــهيد  ــىل روح الش ــاب ع ــة الكت فاتح
ــن ارتقت  ــه الذي ــاد وأرواح رفاق الصم
ــل  ابري  19 يف  ــا  بارئه إىل  ــم  أرواحه
ــتهداف طريان العدوان  املايض إثر اس
ــان، ملوكب  ــادر والجب ــعودي الغ الس
ــة  محافظ يف  ــاد  الصم ــهيد  الش

الحديدة.
ــر  ــيل القدي ــوىل الع ــل إىل امل وابته
ــكن الرئيس  ــاىل أن يس ــبحانه وتع س
ــه  ورفاق ــىل  األع ــه  فردوس ــاد  الصم
ــن جادوا  ــهداء الوطن الذي ــة ش وكاف
ــبيل الحق  ــرة يف س ــم الطاه بأرواحه

ــه البغاة  ــن وطنهم يف وج ــاع ع والدف
املعتدين .

ــور، إىل  ــن حبت ــور ب ــت الدكت ولف
ــهيد  الش ــس  الرئي ــجاعة  ــدام وش إق
ــه  وإيمان ــه  بحكمت ــتطاع  اس ــذي  ال
ــوذج الراقي يف  وإخالصه تقديم النم
ــال يف خدمة وطنه  القيادة واالستبس
ــتثنائي ومعقد  وأمته يف ظل ظرف اس
ال زال يمر به الوطن والشعب اليمني 

منذ أكرث من ثالث سنوات.
وأكد أن الشهيد الصماد كان رجال 
ــاعيا  ــعبه وس ــتثنائيا ومحبا لش اس
ــريا إىل  ــوال وعمال .. مش ملجد وطنه ق
ــهداء الوطن بما  ــع ش ــاء جمي أن دم
ــالت  ــس الصماد، التي س فيهم الرئي
ــدى  ــن تذهب س ــن ل ــبيل الوط يف س
ــقط مخططات  ــا ستس ــب أنه وال ري
ــتصنع  ــزاة الجدد وس ــن والغ املعتدي

واقعا جديدا وجميال للوطن وأهله.

ــاد أنها قامت منذ وقت  أكدت وزارة األوقاف واإلرش
ــاج بيت الله  ــجيل حج ــهيل إجراءات تس مبكر بتس
ــم الحج للعام الهجري الجاري رغم منع  الحرام ملوس
ــن أداء فريضة الحج  ــعودي لليمنيني م العدوان الس

عرب الوزارة للعام الرابع عىل التوايل.
ــاد يف  ــؤول بوزارة األوقاف واإلرش ونفى مصدر مس
ــبأ) ما تناولته أبواق العدوان ومرتزقته  ترصيح لـ(س
ــالق مكاتب  ــه حول إغ ــة التابعة ل ــع اإلخباري واملواق

ووكاالت الحج ومالحقة مالكيها.
ــن الصحة  ــار ع ــكالم ع ــذا ال ــدر" إن ه ــال املص وق
ــرياً إىل  ــع " .. مش ــع الواق ــة وتفصيالً م ــاىف جمل ويتن
ــراءات إزاء بعض  ــن اإلج ــذت عدداً م ــوزارة اتخ أن ال

ــع الحجاج من  ــتهدف من ــوكاالت املخالفة ولن تس ال
التسجيل أو السفر ألداء فريضة الحج .

ــراءات اقترصت عىل بعض  ــاف " إن هذه اإلج وأض
ــني، كعدم تجديد  ــوكاالت املخالفة لألنظمة والقوان ال
ــارج نطاق  ــال خ ــوم بأعم ــنوية، وتق ــص الس الرتاخي
ــزاز الحجاج  ــك ابت ــالوة عىل ذل ــة ، ع ــلطات الدول س
ــكاوى  بمبالغ كبرية، حيث تلقت الوزارة عدداً من الش
ــات الوزارة لحل  ــذه الوكاالت مع بالغ ــم تتجاوب ه ول
ــكاوى والوفاء بما عليها  ــكاالت مع مقدمي الش اإلش
ــوزارة والقيام بواجبها  من حقوق، ما تطلب تدخل ال

ومهامها يف هذا الجانب ".
كما أكدت وزارة األوقاف واإلرشاد أن تلك الوكاالت 

ــة ألعمال  ــة واللوائح املنظم ــة األنظم ــت بمخالف قام
الحج والرشوط والضوابط التي اعتمدت بموجبها.

ــاون مع العدوان ومرتزقته  وحذرت الوزارة من التع
ــتمرار يف إلغاء دور مؤسسات الدولة الستغالل  باالس
ــددة  ــج .. مش ــة الح ــني يف أداء فريض ــزاز الراغب وابت
ــا يف تطبيق  ــام بدوره ــى عن القي ــن تتوان ــىل أنها ل ع
ــني واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  األنظمة والقوان

املخالفني.
ــتمرار  كما حذرت أصحاب الوكاالت من مغبة االس
ــب التي تخدم  ــة األكاذي ــة التضليل وممارس يف عملي
مرتزقة العدوان، وأنهم يف حال االستمرار سيتعرضون 

للمساءلة القانونية.

  / عبدالواسع الحمدي
ــت  ــه تمكن ــه وتوفيق ــن الل ــل م بفض
ــات  ــات واملعاش ــة للتأمين ــة العام الهيئ
ــك  والبن ــة  املالي وزارة  ــع  م ــاون  وبالتع
املركزي اليمني يف صنعاء من استكمال 
ــة  ــابات البنكي ــة الحس ــراءات تغذي إج
 50% ــرصف   ل ــات  باملحافظ ــا  لفروعه
ــق  ــا يف املناط ــات متقاعديه ــن معاش م

املحرومة لشهر نوفمرب 2017  ابتداء من 
اليوم االثنني

ــة  العام ــة  الهيئ ــس  رئي ــح  وأوض
ابراهيم  ــتاذ  للتأمينات واملعاشات األس
ــة  ــراءات لتغذي ــة اإلج ــي  أن كاف الحيف
ــتكملت  ــد اس ــن ق ــابات املتقاعدي حس
ــيبدأ الرصف الفعيل للدفعة الثانية  وس
ــن اليوم االثنني  ــات املتقاعدي من معاش
ــا يعني تمكن  ــة 50 ألف متقاعد م لقراب

رصف  ــن  م ــاذ  اإلنق ــة  وحكوم ــة  الهيئ
ــن )  ــالً  %100 للمتقاعدي ــا كام (معاش
ــهر رمضان وذلك  عىل دفعتني  خالل ش
ــهر  ــة األوىل تم رصفها بداية الش (الدفع
الكريم،، والدفعة الثانية سترصف  اليوم 
ــة االحتياجات  ــك لتغطي ــني ) وذل االثن
ــر  ــد الفط ــان وعي ــهر رمض ــة لش اليومي
ــات املتقاعدين  ــة الحتياج املبارك تلبي
ــات  توجيه ــا  دوم ــا  علين ــد  تؤك ــا  وكم

ــاط رئيس املجلس  ــس مهدي املش الرئي
السيايس األعىل.

ــة وجمعية  ــا ثمنت نقاب من جانبهم
املتقاعدين املدنيني جهود قيادة الهيئة 

العامة للتأمينات واملعاشات
ــة  ــود واملتابع ــذه الجه ــا أن ه وأكدت
ــة هي  ــادة الهيئ ــل قي ــن قب ــتمرة م املس
ــانها أن تخفف  ــن ش ــكورة م جهود مش

من معاناة   املتقاعدين وذويهم..
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زار ضريح الشهيد الصماد ورفاقه

حذرت من استغالل وابتزاز الراغبني يف أداء الحج
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