
صنعاء/ سبأ
ــس لحوماً عىل  ــة أم ــان التنموي ــة بني وزعت مؤسس
الفقراء واملحتاجني بمديريات أمانة العاصمة وعدد من 

مديريات محافظة صنعاء بمناسبة عيد الفطر.
ــام التنفيذي  ــر الع ــب املدي ــع أكد نائ ــالل التوزي وخ
ــة بنيان أحمد الكبيس عىل أهمية توزيع اللحوم  ملؤسس

ــة لتعزيز  ــبات الديني ــذه املناس ــل ه ــني يف مث للمحتاج
التكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع .

ــوم عيد  ــرشوع لح ــتفيدين من م ــدد املس ــني أن ع وب
ــة بمختلف  ــف أرسة محتاج ــغ 28ال ــارك يبل ــر املب الفط
ــن مديريات محافظة  ــات أمانة العاصمة وعدد م مديري

صنعاء.
وأشار إىل أن مرشوع توزيع اللحوم الذي يأتي يف إطار 
برنامج إطعام التابع ملؤسسة بنيان مرشوع موسمي ينفذ 
ــرشوع الوجبة  ــة إىل م ــر واألضحى إضاف ــدي الفط يف عي

الرمضانية التي يتم توزيعها خالل شهر رمضان .
ــألرس  ــز ل ــع الخب ــرشوع توزي ــاك م ــت إىل أن هن ولف
ــة العاصمة وعدد من مديريات محافظة  املحتاجة بأمان

صنعاء الذي ينفذه برنامج إطعام عىل مدار العام .
ــورين إىل البذل  ــال وامليس ــال واألعم ــا رجال امل ودع
ــة ودعم الفقراء  ــبات الديني ــاء يف مثل هذه املناس والعط

واملحتاجني.

بنيان توزع لحومًا على بنيان توزع لحومًا على ٢٨٢٨ ألف أسرة محتاجة بمناسبة عيد الفطر ألف أسرة محتاجة بمناسبة عيد الفطر

  / حسن حمود
ــاركة  ــيخ نهج التواصل واملش ــعيها الحثيث لرتس ــن س ضم
ــة بمديرها  ــجني الوطنية ممثل ــة الس ــة زارت مؤسس املجتمعي
العام فضل عبيد  مع فريق من املؤسسة نزالء السجن الحربي 
بصنعاء عقب صالة عيد الفطر املبارك ملشاركتهم أفراح العيد 

وإدخال الرسور عليهم.
ــار عبيد إىل أن رشيحة نزالء السجون رشيحة منسية  وأش
ــجني الوطنية من  ــة الس ــل املجتمع؛ لذا هدفت مؤسس ــن ِقَب م
خالل هذه الزيارة إىل مشاركة النزالء الفرحة ورسم االبتسامة 

عىل محياهم.
ــة بتوزيع هدايا العيد  وخالل الزيارة قام مدير عام املؤسس
ــي عبارة عن  ــجن الحربي وه ــجن وطاقم الس ــىل نزالء الس ع
ــة بحقوق النزالء  مبالغ مالية رمزية تعبريا عن اهتمام املؤسس

يف مشاركة املجتمع فرحة العيد .
ــد محمد  ــجن الحربي العقي ــر الس ــد دور مدي ــن عبي  وثّم
ــة لزيارة النزالء والتي  ــهاري إلتاحة الفرصة أمام املؤسس الش
ــدم كل  ــزالء  وق ــجن والن ــر الس ــن مدي ــريا م ــا كب ــت ترحيب الق
التسهيالت أمام فريق املؤسسه شاكراً له اهتمامه بوضع نزالء 
السجن وتعاونه الال محدود مع املؤسسه وأنشطتها املختلفة.

ــري إىل زيارة  ــل الخ ــال واألعمال وأه ــال امل ــا عبيد رج ودع
السجون وتفقد أحوال النزالء.

ــد محمد  ــي العقي ــجن الحرب ــام الس ــن مدير ع ــدوره ثم ب
ــة السجني الوطنية.. آمال  من رجال  الشهاري مشاركة مؤسس
األعمال أن يبادروا لزيارة السجن واالطالع عىل أوضاع النزالء 
ــهام  يف تخفيف معاناتهم وخلق روح التسامح وتحقيق  واالس
ــرشكات  ــز ال ــدى ركائ ــي إح ــي ه ــة الت ــؤولية االجتماعي املس

والبيوت التجارية.

(السجين الوطنية) تشارك نزالء السجن الحربي  فرحة العيد(السجين الوطنية) تشارك نزالء السجن الحربي  فرحة العيد
  /عبدالوهاب العشبي

ــران باكر عيل باكر  ــح وكيل محافظة عم افتت
ــي" حديقة  ــد تحم ــد تبني وي ــعار "ي وتحت ش
ــران ) الرتفيهية وهي حديقة  ــما عم ومتنزه ( س
ــا  ــهد ازدحام ــي تش الت ــة  ــة يف املحافظ ترفيهي
ــطة التجارية  ــريا يف االنش ــعا كب ــكانيا وتوس س

واالستثمارية. 
ــر من  ــل باك ــتمع الوكي ــاح اس ــالل االفتت وخ
ــتثمر رجل األعمال   صالح حسني الشجاع   املس
ــىل  ــة ع ــل للحديق ــال التأهي ــن اعم اىل رشح ع
ــني ورفدها بالعديد من االلعاب الرتفيهية  مرحلت

الكهربائية والهوائية والبرصية.
واطلع وكيل املحافظة عىل املكونات املختلفة 

ــرتاحات  واس ــة  ترفيهي ــاب  ألع ــن  م ــة  للحديق
ــرشوع  امل ــذا  ــاح ه افتت ان  اىل  ــريا  ــة.. مش خاص
يف  ــي  يأت ــي  والرتفيه ــياحي  الس ــتثماري  االس
ــتثمارية والتجارية  اطار الحركة التنموية واالس
ــجيع  تش ــل  ظ يف  ــة  املحافظ ــهدها  تش ــي  الت
ــتثمرين وتقديم  ــة للمس ــلطة املحلي ــم الس ودع
ــة االمن  ــب حال ــم اىل جان ــهيالت له ــة التس كاف

واالستقرار التي تنعم بها محافظة عمران.
ــران   عم ــة  محافظ ان  ــر   باك ــل  الوكي ــد  واك
ــتثمار  أصبحت اليوم بيئة خصبة وجاذبة لالس
نظرا ملا تمتلكه من مقومات واحتياجاتها للكثري 
ــهم يف  ــي تس ــة الت ــى التحتي ــاريع البن ــن مش م

احداث نقلة نوعية للمحافظة.

ــر  رجال  ــران باك ــة عم ــل محافظ ــا وكي ودع
رؤوس  ــاب  واصح ــتثمرين  واملس ــال  االعم
ــاف الفرص  االموال  اىل زيارة املحافظة واستكش
االستثمارية الواعدة فيها , يف مختلف املجاالت 
والبيئة االستثمارية الخصبة فيها مؤكدا تقديم  
ــلطة املحلية كل الدعم وتسهيل الصعوبات  الس

إلنجاح مشاريعهم االستثمارية.
رضورة  ــة  للحديق ــتثمر  املس ــىل  ع ــددا  مش
ــعار التذاكر  ــاة حاالت وظروف االرس يف اس مراع
ــتفادة منها كل  ــى يتمكن من االس وااللعاب حت
ــح املجتمع خاصة  ــف رشائ ــال ومن مختل االطف
ــة التي تعاني  ــية الصعب يف ظل الظروف املعيش

منها االرس.

افتتاح حديقة ومتنزه سما عمرانافتتاح حديقة ومتنزه سما عمران

صنعاء / سبأ
ــدر الدين الحوثي  ــيد عبدامللك ب ــني اليمنيني قائد الثورة الس ــأ اتحاد اإلعالمي هن
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــاط رئي ــة باألخ مهدي املش ــية ممثل ــادة السياس والقي

والشعب اليمني وكافة اإلعالميني يف مختلف وسائل اإلعالم الوطنية بعيد الفطر.
ــبأ) انتصارات  ــت قيادة االتحاد وأعضاء املكتب التنفيذي يف بيان تلقته (س وبارك
ــدوان األمريكي  ــات مواجهة الع ــعبية يف مختلف جبه ــش واللجان الش ــال الجي أبط

السعودي وخصوصا يف جبهة الساحل الغربي.
ــة انتصارات  ــي ومواكب ــف العمل اإلعالم ــني إىل تكثي ــة اإلعالمي ــان كاف ــا البي ودع
ــي تضخها  ــار الكاذبة الت ــائعات واألخب ــعبية، ومواجهة الش ــان الش ــش واللج الجي

وسائل إعالم العدو.
ــائال الله  ــدد البيان عىل كافة اإلعالميني االلتزام بميثاق الرشف اإلعالمي .. س وش

تعاىل أن يمن عىل الشعب اليمني الصامد بمزيد من التمكني والنرص والتأييد.

صنعاء/ سبأ
ــنادا ألبطال  ــة عيدية دعما وإس ــة صنعاء قافلة غذائي ــل مناخة بمحافظ ــت قبائ قدم

الجيش واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة.
وأثناء تسيري القافلة التي احتوت عىل مواد غذائية ومياه وحلوى وكعك عيدية وأدوية 
ــون األخرية بل  ــت األوىل ولن تك ــة أن هذه القافلة ليس ــائخ وأعيان مناخ ــاء ومش ــد أبن .. أك

ستتبعها قوافل أخرى حتى تحقيق االنتصار.
ــال الذين  ــه لرجال الرج ــا يمكن تقديم ــة أقل م ــيري القافل ــل مناخة تس ــربت قبائ واعت

يضحون بأرواحهم ودمائهم رخيصة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
كما أكدوا أن القافلة الغذائية سريافقها عرشات الرجال من عزل املديرية لالنضمام إىل 
ــود للدفاع عن الوطن باإلضافة  ــعبية يف جبهات الصم جانب أبطال الجيش واللجان الش

إىل فريق طبي للقيام بعمله اإلسعايف واإلنساني الصحي.
ــات باملزيد من القوافل  ــاء مناخة كافة القبائل إىل رفد الجبه ــائخ واعيان ووجه ودعا مش

الغذائية والعتاد والرجال وتقديم التضحيات دفاعا عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.

اتحاد ا=عالميين يهنئ قائد الثورة اتحاد ا=عالميين يهنئ قائد الثورة 
والقيادة السياسية بعيد الفطروالقيادة السياسية بعيد الفطر

/  
نرشت صفحة ”إرسائيل تتكلّم العربّية“ عىل موقع التواصل االجتماعّي (فيسبوك) 
ــية املباراة التي جمعت املنتخب الروّيس مع نظريه السعودي ، تهنئًة  أمس األول، عش
ــت له النجاح يف املباراة، ولكّن التهنئة لم  ــعودّي لبلوغه املونديال ، وتمنّ للُمنتخب الس
ــعودّي بالنتيجة (-5 صفر) لصالح املنتخب الروّيس  ــفع، فقد خرس املُنتخب الس تش
ــة للُمنتخب  ــد توجيه تهنئ ــبق اإلرصار والرتصّ ــة عن س ــت الصفح ــف. وتجاهل املُضي
ــا تجاهلت  ــالد الكنانة، كم ــان االحتالل مع ب ــالم يربط كي ــا أّن اتفاق س ــرصي، علًم امل

املنتخب املغربّي والتونّيس أيًضا، مع أنّهما ُيشاركان يف دورة كأس العالم 2018م.
ــعودية ومذيلًة بتوقيع  ــوز للس ــت تتمنّى فيها الف ــة صورًة للبوس ــت الصفح  وأرفق
ــة " رأي اإللكرتونية " فقد  ــب صحيف ــل (كما يظهر يف الصورة املُرفقة). وبحس إرسائي
ــن املُتصفحني يف الوطن  ــاركًة م ــور املذكور عىل 2100 إعجاب، وـ520 ُمش حصل املنش

العربّي.

المنتخب السعودي " يخيب أمل إسرائيل "المنتخب السعودي " يخيب أمل إسرائيل "

قبائل مناخة تقدم قافلة غذائية عيدية للجيش واللجان قبائل مناخة تقدم قافلة غذائية عيدية للجيش واللجان 

الحديدة / سبأ
دشنت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية برنامجاً 
من الفعاليات الجماهريية بمحافظة الحديدة بمناسبة 
ــه املحافظة  ــر املبارك ، تأكيدا ملا تعيش ــول عيد الفط حل

من حياة طبيعية آمنة ومستقرة.
ففي حديقة الشعب ومركز كنج مول نظمت املؤسسة 
ــني املواطنني قدمت  ــة ب ــابقات ثقافية مفتوح ــس مس أم
ــز النقدية  ــة والوطنية والجوائ ــئلة الثقافي ــا األس خالله
ــن  ــرية م ــاركة كب ــابقات بمش ــت املس ــن. وحظي للفائزي

الشباب من الجنسني.
ــاريع باملؤسسة محمد الجعدي إىل  وأشار مدير املش
ــابقات هو التأكيد للجميع  أن الهدف من إقامة هذه املس
ــة وتتوفر فيها  ــدة محافظة آمن ــىل أن محافظة الحدي ع
ــا يدعيه إعالم  ــان عىل عكس م ــات األمن واألم كل مقوم
تحالف العدوان.. الفتاً إىل أن الفعاليات ستستمر خالل 
ــن موقع يف  ــتنظم يف أكرث م ــارك وس ــد الفطر املب ــام عي أي

املدينة واملحافظة.

(الشعب االجتماعية) تدشن فعاليات جماهيرية بالحديدة(الشعب االجتماعية) تدشن فعاليات جماهيرية بالحديدة

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

  عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

مجلس الخوف مجلس الخوف 
الدولي !!الدولي !!

ALTHAWRAHالثــــورة

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

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

2 شوال 1439ه - 16 يونيو 2018م العدد 19567السبت 
ــر  ــة العه ــح مملك ــدة أن تصب ــم املتح ــب األم ــن عجائ م
ــان التابع لألمم  ــوق اإلنس ــوا يف مجلس حق ــيش عض الداع
املتحدة،  وهي اململكة التي ال تعرف الحقوق وال الحريات، 

وال تحرتم اإلنسان، وسجلها أكرث سوادا يف هذا الجانب.
ــتكون مهمة مندوب مملكة الدواعش يف هذا املجلس  س
ــان، وخاصة  هي عرقلة أي تحقيق يف مجال حقوق اإلنس
ــوريا والبحرين  ــن وس ــة يف اليم ــم اململك ــص جرائ ــا يخ م
ــذي تموله اململكة  ــا يتصل بجرائم اإلرهاب ال والعراق،  وم

يف العالم بكامله.
ــيوخ  ــاء وش ــة امللطخة أياديها بدماء أطفال ونس اململك
ــان!!  اينك يا  اليمن أصبحت عضوا يف مجلس حقوق اإلنس

عالم؟  أين ضمريك؟
ــم،  والتي تمتلئ  ــم األول لإلرهاب يف العال ــة الداع اململك
ــني،   ــني واملطالبني بالحرية من الجنس ــجونها باملعارض س

أصبحت عضوا يف مجلس حقوق اإلنسان،  يا للعار!!
ــرق والعبودية،   ــة ال ــت تعيش مرحل ــي الزال ــة الت اململك
ــت عضوا يف مجلس  ــعوذين أصبح ــعوذة واملش وترعى الش
                        .!! ــة  الكعب ورب  ــة  ملهزل ــا  انه ــه  والل ــان،  اإلنس ــوق  حق
ــوا أضحوكة،   ــة الدولية أصبح ــذا واملنظم ــس األمن ه مجل
ــن أصحاب  ــاوى م ــع رش ــن يدف ــي، وم ــد األمريك ــة بي ولعب
ــفنا كيف  ــنا وش ــعودية. عش محطات برتول الخليج والس
ــا أحرار العالم عىل يد  ــقطت القيم التي ناضل من اجله س

اليمني األمريكي واملال السعودي.
ــادرا عىل  ــم يعد ق ــن مهامه،  ول ــن تخىل ع ــس األم مجل
ــف، نأمل،   ــتطع تقديمه هو :  ( نأس فعل يشء،  وكل ما يس
ــمن وال تغني من خوف،  ــعى...)  وبيانات بائسة ال تس نس

وهات يا هدرة تملس عىل جراح اليمنيني. 
ــا يقرب من أربعة أعوام من العدوان عىل اليمن،  وقتل  م
ــيوخ،   ــاء والعجزة والش ــرشات اآلالف من األطفال والنس ع
ــن العدوان،  بل  ــوه بكلمة واحدة تدي ــذا املجلس لم يتف وه
ــا يقوم به  ــدوان، واألقبح من ذلك م ــل دول الع ــوم بتدلي يق
ــاومون اليمنيني عىل التنازل  ــوه إىل اليمن الذين يس مبعوث
عن أراضيهم وسيادتهم لدول العدوان،  واالنكى واألمر من 
ــون إحداثيات باملواقع  ــك أن بعض هؤالء املبعوثني يقدم ذل

اليمنية لدول العدوان.
ــهم أفكار مسبقة تحمل  هم يأتون إىل صنعاء ويف رؤوس
ــم حلول،  ولم  ــه،  ولم يأتوا لتقدي ــدة العدوان ومطالب أجن
ــمع عنهم يوما إدانة للمجازر الوحشية التي يرتكبها  نس
ــاملني، أو الدعوة إليقاف  ــريان العدوان بحق املدنيني املس ط

القصف ضد املدنيني واملنشآت املدنية.
ــن،  أو مجلس الخوف انه من يرشعن  يثبت مجلس األم
ــع اليمن  ــراره بوض ــذ ق ــاه من ــن،  ويرع ــىل اليم ــدوان ع الع
ــات مبعوثيه  ــافل، وكل إحاط ــابع، أو الس ــت البند الس تح
منحازة إىل صف العدوان،  والكارثة أن يتحول مبعوثوه إىل 

جواسيس لصالح مخابرات العدوان.
ــلم  ــه يف حماية الس ــن مهام ــذا املجلس ع ــىل ه ــد تخ لق
ــد الدول  ــي بي ــراوة رشط ــول إىل ه ــني،  وتح ــن العاملي واألم
ــعوب التواقة للتحرر من  االمربيالية والرجعية لرضب الش

ربقة االستعمار،  وهيمنة القوى الرجعية املستبدة.
ــال بنعمر الذي  ــي املجلس جم ــني مبعوث ــد من ب الوحي
ــالم،  ويتذكر  ــل الس ــن اج ــل م ــه،  ويعم ــرتم مهمت كان يح
الناس إحاطته األخرية التي قال فيها :( إن اليمنيني كانوا 
عىل وشك االتفاق فيما بينهم لوال العدوان.... ) كان الرجل 

حريصا عىل انجاز مهمته،  وتقديم الحلول لليمنيني.
ــوأ مبعوث إىل اليمن،  فقد  ــيك فكان أس اما خلفه ولد الش
ــفك دون أن يبدي  ــرج عىل دماء اليمنيني وهي تس كان يتف
حتى أسفه، كان يعمل لصالح العدوان، ومنحازا إليه بكل 
ــكوت عليها،   ــة،  تارة بتربير الجرائم،  وأخرى بالس وقاح
ــلطة  ــا يقدم معلومات عن  الس ــل يف األغلب كان جاسوس ب
ــكرية والحيوية  ــاء،  وإحداثيات عن املواقع العس يف صنع

يف البالد.
ــابقه  ــوث الحايل غريفث يبدو انه ال يختلف عن س املبع
ــاد، فقبل فرتة رصح  ــه يتمتع بهدوء انجليزي معت إال بكون
انه سيبدأ مشاوراته بعد ثالثة أشهر،  والحقيقة أن الرجل 
ــر احتالل الحديدة من قبل قوى العدوان،  وبعد  كان ينتظ
ــاحل الغربي يف الوصول إىل الحديدة  فشل العدوان يف الس

جاء يساوم اليمنيني لتحقيق ما عجز عنه العدوان.
ــرتك دولته يف  ــل تش ــن رج ــف م ــذا املوق ــا ه ــس غريب لي
ــيك يف املهمة  ــد الش ــل ول ــد فش ــن،  فبع ــىل اليم ــدوان ع الع
ــة،   ــن الدعاي ــة م ــه هال ــوا حول ــث،  وصنع ــاروا غريف اخت
ــل،  فالرجل لم يخرج عن عادة  واعتقد انه حتى اآلن فاش
ــه كلمة  ــمع من ــة،  ولم نس ــارات املمجوج ــه يف العب منظمت
ــاء يف املآتم واألعراس والطرقات،   ــن قتل األطفال والنس تدي
ــزارع وآبار  ــة وبالذات الطبية وامل ــآت املدني أو قصف املنش
ــعاب والجبال.  ــوارب الصيادين،  والرعاة يف الش ــاه،  وق املي
ويف املحصلة النهائية يبدو أن دول العدوان والتي تتحكم 
يف املنظمة الدولية ال ترغب يف إحالل السالم يف اليمن،  فهي 
ــاعة االحرتاب والفوىض وتمزيق البالد، والسيطرة  تريد إش

عىل ثرواتها واحتالل سواحلها وجزرها وموانئها.
ألم اقل لكم أنهم جميعا يعملون ضمن أجندة العدوان!

مشهدمشهد


