
ــعب اليمني  ــيد عبدامللك بدرالدين الحوثي الش ــا قائد الثورة الس حي
عىل الخروج الجماهريي املرشف والكبري يف يوم القدس العاملي.

وقال السيد عبدامللك الحوثي يف برقية إعزاز وتقدير للشعب اليمني " 
حضوركم يفوق أَيّ حضور يف أي بقعة أخرى يف العالم العربي بالرغم من 

الظروف الصعبة نتيجة العدوان والوضع االقتصادي".
ــار إىل أن هذا الحضور يعّرب عن وعي عال وتفاعل وإحساس حي  وأش
واستشعار للمسؤولية، كما يعّرب عن القيم العظيمة التي تتحلون بها من 

حرية وإباء ووفاء ويعّرب عن الدافع اإليماني.
ــال الالحقة أن  ــق لكل األجي ــك الحوثي " يح ــيد عبداملل ــاف الس وأض

تفتخر بكم".
ــهدت العاصمة صنعاء عرص أمس الجمعة، أكرب مسرية جماهريية  وش
ــة ومبدئية موقف  ــوم القدس العاملي، تعبريا عن أصال ــة إحياءا لي باملنطق

الشعب اليمني تجاه القضية املركزية لألمة.
ورفعت الحشود الجماهريية يف املسرية األعالم الفلسطينية والالفتات 
ــطني وارتباطه  ــة املركزية فلس ــي لقضية األم ــعب اليمن ــدة دعم الش املؤك

باألقىص، وأن يوم القدس العاملي هو يوم للتعبئة.
ــائيا كبريا، أن  ــورا نس ــهدت حض ــرية التي ش ــود يف املس وأكدت الحش
ــدس واملقدسات  ــل تحرير الق ــز للتضحية يف سبي ــي جاه ــعب اليمن الش
ــطيني وقضيته العادلة حتى  ــعب الفلس اإلسالمية ووقوفه إىل جانب الش

تحقيق دولته املستقلة وعاصمتها القدس.
ــاركون مجسمات للمسجد األقىص يف داللة تبني ما يحتله  وحمل املش
ــي وأن القضية  ــعب اليمن ــة يف قلوب أبناء الش ــىص الرشيف من مكان األق

واحدة والدم واحد.
ــىل األخ مهدي  ــيايس األع ــرية حيت كلمة رئيس املجلس الس ويف املس
ــاط التي ألقاها عضو املجلس السيايس سلطان السامعي، الحضور  املش

الجماهريي الكبري واملرشف يف يوم القدس العاملي.
ــعب اليمني الذي  ــول للعالم هذا هو الش ــر واعتزاز نق ــال" بكل فخ وق
ــجاع الذي يخرج  ــر املقاوم الش ــعب الثائ ــرس هذا هو الش ــر وال ينك ال يقه
ــدس العاملي يف  ــدوان إلحياء يوم الق ــوايل يف ظل الع ــع عىل الت ــام الراب للع
ــعوب يتحدى  ــامخ بني كل الش آخر جمعة من رمضان وهو رافع الرأس ش
ــلت أدواته املتمثلة يف  ــي الربيطاني اإلرسائييل الذي فش ــدوان األمريك الع

السعودية واألمارات".
وأكدت كلمة الرئيس املشاط أن التطبيع العربي الذي تقوده السعودية 
ــم يعد أمراً رسياً اليوم فلقد تمادى هذان  ــارات مع العدو الصهيوني ل واإلم
ــاركة يف تصفية القضية  ــة العميلة حد املش ــان وغريهما من األنظم الكيان

الفلسطينية.
ــه أمريكا من نقل  ــت ما أقدمت علي ــذه األنظمة دعم ــارت إىل أن ه وأش
ــطني والتواطؤ بالصمت وعدم  سفارتها إىل القدس العاصمة األبدية لفلس

اتخاذ أي موقف يعرب عن إرادة الشعوب العربية واإلسالمية.
ــة واإلسالمية  ــة العربي ــتمرة مع أعداء األم ــة مس ــت إىل أن املعرك ولفت
ــد بأساً وندعو للمزيد من  فمحور املقاومة واملمانعة اليوم أقوى عوداً وأش

الوحدة والتنسيق.
ــعوب العربية  ــىل، الش ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــة رئي ــت كلم ودع
ــا وأن تعي عمق  ــا إىل أن ترفع صوته ــة فيه ــل القوى الحي ــة وك واإلسالمي
ــة تليق بالقدس  ــرك بخطوات عملي ــاك ضدها وأن تتح ــرة التي تح املؤام

وفلسطني.
ــجد األقىص  ــأن املفرطني يف القدس واملس ــن عىل يقني ب ــت" نح وأضاف
ــة التي هي  ــن مكة واملدين ــن الدفاع ع ــم أعجز ع ــلمني األوىل ه ــة املس قبل
ــعوب  ــي ولو انتظرت الش ــي واألمريك ــدو الصهيون ــدف الحقيقي للع اله
ــؤالء الحكام  ــد ظهر ه ــدث يشء فق ــرك فلن يح ــن أجل التح ــا م لحكامه

كعاجزين وتابعني للعدو الصهيو أمريكي".
ــن الرئيس  ــي ألقاها نيابة ع ــامعي يف الكلمة الت ــان الس ــح سلط وأوض
ــراق وليبيا وإضعاف الجيش  ــاط، أن الحرب عىل اليمن وسوريا والع املش
ــي تصفية القضية  ــزب الله هدفه الحقيق ــرصي والحرب عىل إيران وح امل

الفلسطينية.
ــعودي  ــطينية هو النظام الس وبني أن أول من تآمر عىل القضية الفلس
ــذ األجندة  ــروب لتنفي ــة وإذكاء الح ــرار تأزيم املنطق ــع استم ــن املتوق وم

الصهيونية وأطماع دول االستعمار والهيمنة يف املنطقة.
وقال سلطان السامعي يف الكلمة " من هنا من صنعاء عاصمة الصمود 
ــجد األقىص  ــطني والقدس واملس ــوان عاصمة الوفاء لفلس ــاء والعنف واإلب

ــد بدون مواربة أن تحرير القدس يرتبط بتحرير نجد والحجاز وأرض  نؤك
ــايس لإلرهاب  ــود) املمول األس ــة (بني سع ــن األرسة الحاكم ــني م الحرم
ــة التي أوهنت  ــار الدخيل ــدة وكل األفك ــريي وداعش والقاع ــر التكف والفك

وأضعفت من قدرات وإمكانيات أمتنا وشوهت اإلسالم واملسلمني".
ــه هذا  ــا ملا ألحق ــرث من غرين ــدرك ذلك أك ــن ن ــن يف اليم ــاف" نح وأض
ــتخدماً كل األسلحة املحرمة بهدف  الكيان من دمار وعدوان يف بالدنا مس
ــا الدفاع عن القضية  ــن مواقفنا التي تضع يف أولوياته ــا وثنينا ع إضعافن

الفلسطينية ودعم املقاومة يف فلسطني بكل الوسائل املمكنة".
ــد عىل أن هذا هو املوقف املبدئي  ــاط التأكي وجددت كلمة الرئيس املش
ــار  ــلمني األوىل واملعي ــة املس ــطني بوصل ــون فلس ــة ك ــة اليمني للجمهوري

الحقيقي األول لسالمة الوعي العربي واإلسالمي.
ــي سيتواصل ضد املؤامرات األمريكية  ــعب اليمن وأكدت أن صمود الش
والصهيونية وأدواتها ومرتزقتها حيث أن اسرتاتيجية مواجهة العدو اليوم 

أصبحت مختلفة عن السابق فهي تعتمد عىل الفرد يف مواجهة االلة.
ــوهة من  ــم ليس سوى مرحلة مش ــع واالنبطاح القائ ــربت التطبي واعت

ــل وزرها قادة األنظمة الخائنة والعميلة للعدو.. مؤكدة  تاريخ األمة يتحم
ــىل اليمن من أجل  ــا رصفته يف حربها ع ــو أنفقت نصف م ــعودية ل أن الس

فلسطني لحررتها.
ــريات  ــاركني يف مس ــطني املش ــاط، أبناء فلس وحيت كلمة الرئيس املش
ــات املقاومة يف  ــل حرك ــرن وك ــة الق ــت صفق ــي فضح ــربى الت ــودة الك الع

فلسطني التي تناضل من أجل تحرير أرض فلسطني املغتصبة.
ــفارة  ــا حيت الكلمة الدول والحكومات الحرة التي رفضت نقل الس كم

األمريكية إىل القدس كجنوب أفريقيا وفنزويال وبوليفيا.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية "سبأ"رئيس 
ــامي إىل أهمية إحياء يوم القدس العاملي للتأكيد  التحرير ضيف الله الش

عىل تضامن الشعب اليمني ودعمه لألشقاء يف فلسطني.
ــدس الرشيف واعتباره القضية املركزية  ولفت إىل ارتباط اليمنيني بالق
ــد  ــعب اليمني خرج يف هذه املناسبة وهذا الحش األوىل لهم .. مبينا أن الش
ــوا عن القدس  ــدوان لن يتخل ــم إن اليمنيني رغم الع ــول للعال ــب ليق املهي

وفلسطني القضية املركزية لألمة.

ــلمون  ــني دعوة أطلقها املس ــس بني دعوت ــم اإلسالمي أم ــال" العال وق
ــرى أطلقها العدو اإلرسائييل عرب ناطق  ــرار إلحياء هذه املناسبة وأخ األح
ــاركة مع هذه املناسبة  ــدو الصهيوني لعدم التفاعل واملش جيش كيان الع

وعىل املؤمن أن يختار الطريق الذي يريده".
ولفت ضيف الله الشامي، إىل أن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة 
ــة  ــات اإلسالمي ــوا يف املقدس ــن يفرط ــة ول ــة املركزي ــي القضي ــني ه لليمني
ــا يقدمون  ــىص الرشيف، كم ــل األق ــس من أج ــايل والنفي ــون الغ وسيقدم
ــة العدوان  ــة يف مواجه ــة والكرام ــن أجل الحري ــة م ــات البطولي التضحي

السعودي األمريكي.
ــأ" رئيس  ــة "سب ــاء اليمني ــة األنب ــس إدارة وكال ــس مجل ــح رئي وأوض
ــعودي  ــدي للعدوان الس ــهداء للتص ــدم آالف الش ــن ق ــر، أن اليم التحري
ــدوان حتى  ــار التصدي للع ــن أرضه وسيميض يف خي ــي دفاعا ع األمريك

تحقيق النرص.
ــن الحمران،  ــطيني ألنصار الله حس ــؤول امللف الفلس ــا دعا مس فيم
ــل املقاطعة  ــطني، وتفعي ــذا العام عاما لفلس ــم إىل أن يكون ه ــرار العال أح

للبضائع األمريكية واإلرسائيلية.
ــار إىل أن تطبيع بعض األنظمة العربية مع كيان العدو الصهيوني  وأش

ليس بجديد، بل ظهر إىل السطح وعالقاتهم قديمة.
ــربى التي تضم مكة واملدينة ..  ــذر الحمران من مرشوع إرسائيل الك وح

مؤكدا أن من فرط يف القدس سيفرط يف مكة واملدينة املنورة.
ــرية ألقى الشاعر معاذ الجنيد قصيدة أكد فيها تلبية الشعب  ويف املس

اليمني لنداء القدس رغم العدوان الذي يتعرض له.
تصوير/عادل حويس
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سبأ/
ــول محافظة  ــان وبني بهل ــة سنح ــيل بمديري ــا املجلس املح أحي
ــوم القدس  ــي طالب وي ــن أب ــام عيل ب ــهاد اإلم ــرى استش ــاء ذك صنع

العاملي.
ــس املحيل ومدراء املكاتب  ــة التي حرضها أعضاء املجل ويف الفعالي
التنفيذية واملشائخ واألعيان .. أشار مدير املديرية أحمد طاهر نهشل 

إىل رضورة استلهام الدروس من سرية اإلمام عيل .
ــرصة الدين  ــه البطولية يف سبيل ن ــن مواقف ــرض محطات م واستع
اإلسالمي ومقارعته للظلم ال سيما يف ظل الظروف التي تمر بها البالد.
وأكدت الفعالية االستمرار يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي 

ورفد الجبهات بالرجال والغذاء وتعزيز الجبهة الداخلية .
ــري عىل درب  ــددت عىل أهمية تعزيز التكافل االجتماعي والس وش

الرئيس الشهيد صالح الصماد.

أمسية بسنحان إلحياء ذكرى أمسية بسنحان إلحياء ذكرى 
 صنعاء/ سبأاستشهاد اإلمام علياستشهاد اإلمام علي

ناقشت أمسية رمضانية بصنعاء الواقع الصيدالني يف ظل انتشار ظاهرة الدخالء عىل املهنة.
ــع املجلة الطبية، إىل  ــة مالك صيدليات املجتمع بالتعاون م ــية التي نظمتها نقاب وتطرق األمس

الواقع الصيدالني والتأثريات عىل املهنة والوضع الصحي.
واستعرضت األمسية التي حرضها رئيس النقابة الدكتور محمد النزييل ونقيب النقابة الدكتور 
ــديل مطهر الفيل وممثلو عدد الصيدليات  ــديل عبداملاجد الفرح وأمني عام النقابة الدكتور صي صي
ــة عىل املريض  ــك الصحية واملعنوي ــة الصيدلة وتأثريات ذل ــور دخالء مهن ــات، أسباب ظه والرشك

ومهنة الصيدلة فضال عن تأثرياتها االقتصادية .
ــية عىل أهمية دور التعليم يف الحد من الدخالء عىل مهنة الصيدلة وأهمية تعزيز  وأكدت األمس

دور الصيديل يف املجتمع فضال عن أيجاد ثقافة مجتمعية لدى الصيادلة للمحافظة عىل املهنة.
وشددت عىل رضورة تفعيل دور النقابة لحماية املهنة وتفعيل الدور الرقابي للنقابة والتنفيذي 

للجهات املسؤولة  وتفعيل القوانني والترشيعات الخاصة بمهنة الصيادلة.
ــتوى الوعي  ــالء عىل املهنة ورفع مس ــكيل لجنة ملحاربة الدخ ــية تش ــاركون يف األمس  وأقر املش
ــول مخاطر وتأثريات  ــالء وتنظيم ندوات توعوية ح ــدى الصيادلة بخطورة الدخ ــايف واملهني ل الثق

الدخالء عىل الوضع الصحي ومهنة الصيادلة.
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الثورة / إبراهيم الوادعي
ــاحل  ــارات املحققة يف الس ــىل وقع االنتص ع
ــة يف الجوف  ــراء الرشقي ــال الصح ــي  ، رم الغرب
تجهز هي األخرى عىل أحالم الغزاة بالسيطرة 
ــران وحزم  ــني نج ــدويل الرابط ب ــط ال ــىل الخ ع
ــة  ــم يف محافظ ــة نه ــوال إىل مديري ــوف وص الج

صنعاء..
ــا  ــا أسبوع ــت مرتزقته ــت امهل ــاض كان الري
لفتح الطريق والسيطرة عىل عقبة الحزم وفتح 
ــل منفذ الخرضاء  ــق اإلسفلتي الذي يص الطري
ــة الحزم، ومنها إىل مديرية نهم  يف نجران ومدين
ــات والتعزيزات  ــري للمدرع ــق قص ــري طري لتوف
ــة نهم دون  ــعودية إىل مديري ــن الس ــة م القادم

الحاجة للمرور عرب مارب وصوال إىل الوديعة.
ــد املرتزق  ــة عىل تهدي ــن 24 ساع ــد أقل م بع
هاشم األحمر ملواطني املتون باعتبار مناطقهم 
ــيل  ــع املح ــني املجتم ــم ب ــدو، وبالتالح أرض ع
ــقطت يف  ــوم فس ــر الهج ــدر أم ــن ص واملجاهدي
اليوم األول جبهة "مزوية"، وهي خارصة مهمة 
ــن االقرتاب  ــن الجيش واللجان م ــا يتمك بفقده
ــن مدينة الحزم من الجهة الرشقية وما سيطر  م
ــرسوه يف  ــهر خ ــدوان يف 3 أش ــة الع ــه مرتزق علي

ظرف 24 ساعة.
ــس الثامن  ــة الخمي ــر من صبيح ــد الفج عن
ــعبية  ــدأ مجاهدو الجيش واللجان الش يونيو ب
ــن  صربي يف  ــدو  الع ــع  مواق ــاه  باتج ــم  زحفه
والخليفة، ومع إسدال الليل ظالمه كانت جبهة 
ــد انتصاف  ــل، وعن ــت بالكام ــد سقط ــة ق مزوي
ــدو الجيش  ــس الجمعة أطل مجاه ــل الخمي لي
ــكر  ــكر الجرعوب وهو معس ــان عىل معس واللج

كبري استحدثه مرتزقة العدوان.
ــيطرة عليها  ــرشات الكيلومرتات جرت الس ع
ــش واللجان  ــن قبل أبطال الجي ــوم واحد م يف ي
ــارة مهمة  ــاز يعطي إش ــذا اإلنج ــعبية، وه الش
ــه جبهة  حول انهيار تام وتضعضع كامل تعيش
ــوالءات واالنتماءات، واعرتفت  العدو املتعددة ال
ــش واللجان  ــيطرة الجي ــورات املرتزقة بس منش
ــت  ــم يف وق ــب أحده ــة، وكت ــة مزوي ــىل منطق ع
متأخر من مساء الخميس" من كان يظن أنه با 
ــحابه من مزوية  يتمرتس يف الجرعوب بعد انس

فهو واهم.
ــدت أيدي  ــة حص ــام املاضي ــدى األي ــىل م ع
ــعف واملتون ما  املجاهدين يف جبهات خب والش

ــة للعدوان،  ــكرية ومدرع ــرب من 30 آلية عس يق
ــل إىل 6 زحوفات،  ــا يص ــوم واحد م ــرسوا يف ي وك
يف  ــى  والجرح ــىل  القت ــرشات  ع ــن  ع ــك  ناهي
ــن التقدم بالرغم  ــة العاجزين ع صفوف املرتزق
ــاد الجوي  ــس الصحراوية واإلسن من التضاري

ملروحيات األباتيش والطريان الحربي بأنواعه.
ــى  ــان أضح ــش واللج ــادم للجي ــدف الق اله
ــوف بامتياز، بعد أن  ــزم عاصمة الج مدينة الح
ــدرة عىل مهاجمتها  صبح للجيش واللجان الق
ــارات التي  ــب االنتص ــور ، عق ــرث من مح ــن اك م
ــن والخليفة ، وبتحرير  تحققت يف جبهة صربي
ــان  واللج ــش  الجي ــن  سيتمك ــزم  الح ــة  مدين
ــان يراهن  ــاز ك ــدة ارتك ــرس قاع ــعبية من ك الش
ــدوان يف دعم وإسناد مرتزقته يف عدة  عليها الع
ــن وإىل األبد  ــة نهم، ويدف ــات خاصة جبه جبه
ــل يصله  ــعودي بخط متص ــام الس ــم النظ حل
ــه املتعرثون يف  ــاء حيث مرتزقت بمحافظة صنع
ــرور بمارب ويف ذلك رغبة إماراتية  نهم، ودون امل

كما يلمح لذلك خبري عسكري.
ــكري اىل ارتباط نشاط  ــري الخبري العس ويش
ــدف  باله ــه  من ــزء  ج يف  ــوف  الج يف  ــدوان  الع
ــاط  اإلماراتي بقصقصة أذرع االخوان ، وهو نش
ــدن نهاية يناير 2018م  إماراتي ظهر داميا يف ع
ــت  أقص ــاحل  الس ويف   ، ــة  الجنوبي ــق  واملناط
ــاحل الغربي  ــوان عن جبهة الس ــارات اإلخ اإلم
ــلفيني – ــث تعتمد أبوظبي عىل املرتزقة الس حي

لواء العمالقة -  ومرتزقة طارق عفاش كمؤخرة.
ــؤرة  ــارب كب ــي إىل م ــر ابوظب ــف : تنظ ويضي
إخوانية تقبع عىل نفط وغاز وال بد من إقصائهم 
ــتقبال إلزالة أي تهديد قد يمثله تراكم  عنها مس
ــتقل  ــأن فتح طريق مس ــوال لديهم، ومن ش األم
ــرب إىل نهم وال يمر عرب مارب نزع جبهة نهم  وأق
ــن يد اإلخوان وتطويق مارب من ناحية أخرى  م
ــلفيني اذرع اإلمارات  بمرتزقة طارق عفاش والس

للقتال يف اليمن .
ــت اىل ان أبو ظبي طالبت يف وقت سابق  ويلف
ــليم طارق عفاش  ــة اإلخوان يف مارب بتس سلط
ــن صنعاء بعد  ــب فراره م ــة نهم عق ــادة جبه قي
ــت فعل ذلك يف  ــرة الخيانة، وحاول سقوط مؤام
ــعودية أقنعتها برتك اإلخوان  ــوف، لكن الس الج
ــيطرة عىل الخط اإلسفلتي  ينجزون مهمة الس
ــم النظر يف  ــاء ثم يت ــران بصنع ــذي يصل نج ال
ــص منهم كما  ــم أو التخل ــل معه ــة التعام كيفي
جرى يف عدن والسيطرة املبارشة عىل املحافظة 

الغنية بالنفط والغاز.
ــا ويف  ــوف رشق ــة يف الج ــارات املحقق االنتص
الساحل اليمني غربا تشري اىل ان األيام القادمة 
حبىل باالنتصارات، وان الجبهة املعادية تعيش 
اليوم حالة من التفكك واالنهيار نتيجة تضارب 
ــيطرة عليه  ــح والوالءات، فما يجري الس املصال
يف سنوات أو أشهر يفقد يف أيام أو ظرف ساعات 

كما يف نهم والجوف باألمس .
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