
0202أخبار وتقارير

في اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة تعز في اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة تعز 

تعز/ سبأ
ــذي بمحافظة تعز أمس  عقد املكتب التنفي
ــده الجندي،  ــة املحافظ عب اجتماعا له برئاس
ــلطة  ــد احتياجات الس ــة تحدي ــور لجن بحض
ــغيلية الرضورية  ــات التش ــن النفق ــة م املحلي
ــل الجهاز  ــكلة من قب ــع كفاءة املوارد واملش ورف

املركزي للرقابة واملحاسبة .
ــظ الجندي أهمية  ــاع أكد املحاف ويف االجتم
ــلطة املحلية خالل  ــاط الس ــل ونش ــم عم تقيي
ــروف  ــل الظ ــا يف ظ ــة وانجازاته ــرتة املاضي الف

الصعبة جراء الحرب والحصار .
ــب  ــاء املكت ــدي أعض ــظ الجن ــث املحاف وح
ــذل مزيد  ــات عىل ب ــدراء املديري ــذي وم التنفي
ــني  ــالل املرحلة الراهنة لتحس ــود خ من الجه
ــتمارات الخاصة بتقدير  اإليرادات وتعبئة االس
النفقات التشغيلية للمكاتب وتقدير اإليرادات 

الشهرية والسنوية لكل مكتب عىل حدة.
ــال  ــتمرار يف أعم ــىل رضورة االس ــدد ع وش
ــا  ــة .. مبين ــزة والكرام ــات الع ــيد لجبه التحش
ــة يف عمل  ــل أولوي ــذه األعمال تحت ــل ه أن مث
ــتهدف األرض  ــلطة املحلية كون العدو يس الس

والعرض .

ــز  ــة تع ــرشف محافظ ــار م ــه أش ــن جانب م
منصور اللكومي إىل تعمد قوى العدوان إشعال 
ــن الجميع  ــب م ــا يتطل ــات، م ــف الجبه مختل
ــوكة  ــة التصعيد بتصعيد أكرب وكرس ش مواجه

العدو ومرتزقته.
ــد احتياجات  ــة تحدي ــس لجن ــا دعا رئي في
ــام  ــات إىل االهتم ــن النفق ــة م ــلطة املحلي الس
ــل  ــب وتحصي ــكل مكت ــة ل ــب اإليرادي بالجوان

املوارد.
ولفت إىل أهمية اقتصار النفقات التشغيلية 
عىل االحتياجات امللحة وكذا تحديد اإليرادات 

الفعلية والواقعية.
ــة  ــز لتنمي ــة تع ــل محافظ ــد وكي ــدوره أك ب
ــة  أهمي ــان  عثم ــه  عبدالل ــد  محم ــرادات  اإلي
ــليم ..  ــكل س توظيف املوارد املالية املتاحة بش
ــة بتعز فيما يخص  ــا بجهود مكتب املالي منوه

اإليرادات والنفقات.
ــر  ــز التقري ــب تجهي ــع املكات ــاب بجمي وأه
ــبوع وتسليمه ملكتب  النصف سنوي خالل أس

املحافظ .
ــن وكالء املحافظة  ــدد م ــرض االجتماع ع ح

ومدراء املديريات ومدير أمن املحافظة .

صنعاء/ سبأ
ــرة مكتب منظمة زوا  ــه الوزير أمس  مع مدي ــة املهندس نبيل عبدالل ــر املياه والبيئ ــش وزي ناق
الدولية كورين فريدولد، األنشطة التي تنفذها املنظمة يف مجال املياه واإلصحاح البيئي يف اليمن.
ــم تنفيذها خالل العام املايض وكذا  ــطة التي ت ــت مديرة املنظمة تقريرا موجزا عن األنش وقدم

األنشطة الجاري تنفيذها حاليا.
ــطة التي  ــيق مع الوزارة يف كافة األنش ــار وزير املياه والبيئة إىل أهمية التنس وخالل اللقاء أش

تنفذها وتدعمها املنظمة يف مجال املياه والبيئة.
ــا من القيام  ــة للمنظمة بما يمكنه ــهيالت الالزم ــرص الوزارة عىل تقديم الدعم والتس ــد ح وأك
بأعمالها عىل أكمل وجه.. مشريا إىل أهمية أن يكون عمل املنظمات إنسانيا بحتا لخدمة املواطن.
ولفت املهندس الوزير إىل الدور الهام الذي تضطلع به املنظمات األجنبية ومساندتها لجهود 

وأنشطة الوزارة يف ظل املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.

الجندي يشدد على االستمرار في التحشيد الجندي يشدد على االستمرار في التحشيد 
للجبهات لمواجهة تصعيد العدوان وكسر شوكتهللجبهات لمواجهة تصعيد العدوان وكسر شوكته

وزير المياه والبيئة يلتقي مديرة مكتب منظمة زوا الدوليةوزير المياه والبيئة يلتقي مديرة مكتب منظمة زوا الدولية

عمران-سبأ
ــهارة  ــة وقفلة عذر وش ــات حوث والعش ــن أبناء مديري أعل
واملدان محافظة عمران ،أمس النفري العام والنكف القبيل تلبية 
لداعي نكف قبائل الجوف للثأر للجرائم التي يرتكبها تحالف 

العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني.
ــا بمديرياتهم  ــي نظموهم ــم الت ــل يف وقفاته ــدت القبائ وأك
ــة الدائمة  ــتنفار والجهوري ــاء يف حالة االس ــىل حدة البق كل ع
ــة  ــد جبه ــال ورف ــال والرج ــات بامل ــم الجبه ــتعداد لدع واالس
الساحل الغربي باملقاتلني األشداء تلبية لتوجيه قائد الثورة .

ــاروا إىل تضامنهم مع قبائل الجوف وكافة قبائل وأبناء  وأش
ــعب اليمني للرد عىل جرائم تحالف العدوان املروعة التي  الش

ارتكبها بحق الشعب اليمني يف جميع املحافظات.
ــم يف مواجهة  ــن إىل االصطفاف والتالح ــوا قبائل اليم و دع
ــطرها أبناء  ــيدين بالتضحيات التي يس ــم, مش العدوان الغاش
ــل يف  ــاء  القبائ ــنودين بأبن ــعبية املس ــان الش ــش واللج الجي
مختلف الجبهات يف سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ــعب اليمني من أحرار  ــادوا بكل من وقف مع ابناء الش وأش
ــن نرص الله والحشد الشعبي  ــهم السيد حس العالم وعىل رأس

بالعراق.
ــؤولية الكاملة لكل  ــدة ومنظماتها املس ــوا األمم املتح وحمل
ــعب اليمني  ــق ابناء الش ــدوان بح ــي يرتكبها الع ــم الت الجرائ
وانتهاك األعراض والتي كان أخرها اختطاف امرأة يف الجوف.

ــال وريدة وعيال  ــة عمران ومديريات ث ــا نظم أبناء مدين كم
ــري العام يف مواجهة العدوان  ــح أمس لقاء قبيل إلعالن النف رسي

ومرتزقته وتلبية لنكف قبائل الجوف.

ــن  ــر أم ــرضه مدي ــذي ح ــاء ال ــاركون يف اللق ــتنكر املش واس
ــة  ــي وعبد العزيز خرفش ــه العربج ــد عبدالل ــة العمي املحافظ
ــدة وعيال  ــة عمران وثال وري ــلطة املحلية بمديري ــادة الس وقي
ــعب اليمني، والتي  ــم العدوان ومرتزقته بحق الش رسيح، جرائ
ــة  ــني الدولي ــق والقوان ــراف واملواثي ــافرا لألع ــاكا س ــد انته تع

واإلنسانية .
ــة بالرجال والعتاد  ــدوا أهمية رفد جبهات العزة والكرام وأك
ــني يف مواجهة  ــود املرابط ــزز من صم ــاء وبما يع ــل العط وقواف

العدوان وإفشال مخططاته .
وجدد أبناء مديريات عمران وثال وريدة وعيال رسيح امليض 
ــن وصون األعراض وصدى  ــهداء للذود عن الوط عىل درب الش

املحتلني وأدواتهم.
ــاء قبائل عمران  ــتعداد أبن ــادر عن اللقاء اس ــد بيان ص وأك
ــباب نحو التجنيد  ــات بقوافل الرجال والدفع بالش رفد الجبه

التطوعي التابع لوزارة الدفاع لرفد جبهات الساحل الغربي.
وثمن البيان موقف السيد حسن نرص الله وكل أحرار العالم 

ومنارصتهم للشعب اليمني ومظلوميته وقضيته العادلة .
ــائخ وأعيان  ــل ومش ــاء وقبائ ــم أبن ــر   نظ ــد آخ ــىل صعي ع
ــلحة للتنديد بجريمة  محافظة البيضاء أمس وقفة قبلية مس
ــتهداف واختطاف الشيخ عبدالسالم محمد العامري وقتل  اس
ــعودي  أخيه وإصابة عدد من مرافقيه من مرتزقة العدوان الس
األمريكي، وذلك أثناء مداهمة واقتحام منزله يف منطقة حوران 
ــة ردمان آل عواض بمحافظة البيضاء وذلك يف جريمة  بمديري

وحشية والإنسانية .
ــة  ــة املروع ــذه الجريم ــاركون به ــدد املش ــة ن ــالل الوقف وخ

ــها العدوان  ــتنكرين كافة الجرائم واالنتهاكات التي يمارس مس
ــعب اليمني  ــاء الش ــه بحق أبن ــي ومرتزقت ــعودي األمريك الس
ــاكات  ــم واالنته ــم الجرائ ــكل تلك ــع ل ــم القاط ــن رفضه مؤكدي
ــرض  ــن األرض والع ــا ع ــتنفارهم دفاع ــم واس ــني نفريه ومعلن

ومواجهة الغزاة واملرتزقة ورفد الجبهات باملقاتلني.
ــعودي األمريكي ومرتزقته  ــاركون أن العدوان الس وأكد املش
ــتمرون يف جرائمهم  ــوايل مس ــىل الت ــام الرابع ع ــه للع ومنافقي
ــراض اليمنيني  ــتبيح دماء وأع ــية التي تس ــم الوحش ومجازره
ــة  ــا جريم ــري وآخره ــرف أو ضم ــن أو ع ــن دي ــدون أي رادع م ب
ــيخ عبد السالم محمد  الخطف واالعتداء اإلجرامية بحق الش
ــم بمنطقة  ــم يف عقر داره ــه وه ــتنريي وأصحاب ــري املس العام
ــواض بمحافظة البيضاء  ــتنري مديرية ردمان آل ع خوران مس
ــه ومن ثم  ــا أدى إىل إصابت ــة العدوان مم ــك من قبل مرتزق وذل
ــاده قرسا وخطفه إىل مكان غري معروف وذلك بعد  مداهمة  اقتي
ــن مرافقيه وذلك  ــدد م ــرح وإصابة ع ــقيقه وج ــه وقتل ش منزل
ــلم االجتماعي وكل  ــن والس ــتهدف األم ــابقة خطرية تس يف س

املبادئ والقيم اإلنسانية والقبلية .
ــف مكتويف  ــن العار أن نق ــة انه م ــاركون يف الوقف ــد املش وأك
ــال إجرامية وخبيثة  ــىل ما يحدث من أعم ــدي متفرجني ع األي
ــة التابعة للعدو  ــة والتخريبي ــك العنارص اإلرهابي ــوم بها تل تق
ــا وانتهاك ألعراض  ــعودي األمريكي بحق رفاقنا وإخوانن الس
ــك عيبا  ــا ونعترب ذل ــن فيه ــل وترويع م ــازل وقت ــات املن وحرم
ــالق واملبادئ  ــم واألخ ــع كل القي ــريا يتناىف م ــا كب ــود وجرم أس
ــؤولية هنا تقع  ــدة واملس ــة الحمي ــراف القبلي ــالف واألع واألس
ــل محافظة  ــاء وعقال وقبائ ــائخ وأعيان ووجه ــىل عاتق مش ع

البيضاء املسؤولية الدينية والوطنية والقبلية تجاه هذا العمل 
اإلجرامي الجبان لتحديد موقف واضح مما حدث بحق الشيخ 

العامري ومرافقيه من عيب وعور.
ــات الوحشية   وأكد البيان عىل إدانة كافة الجرائم واملمارس
ــافرين من  ــة ومنها ما تعرض له احد املس ــي يرتكبها املرتزق الت
ــوم أمس األول الثالثاء من قتل واعتداء  أبناء منطقة الحيمة ي
ــاط التابعة  ــدى النق ــروره من إح ــه أثناء م ــىل زوجت ــه وع علي

للمرتزقة يف منطقة قانيه .
ــم الرجويل  ــىل أن موقفه ــة ع ــاركون يف الوقف ــد املش ــا أك كم
والبطويل مع إخوانهم من مشائخ وأعيان وأبناء منطقة حوران 
ــتنري مديرية ردمان آل عواض وبنادقهم إىل جانب بنادقهم  مس
وسالحهم إىل جانب أسلحتهم لردع أولئك املرتزقة الذين قاموا 
ــه ورفاقه، كما  ــيخ العامري وأخي ــني بحق الش بهذا العمل املش
ــد وقوفنا مع قبائل أرحب والجوف مما حدث من اختطاف  نؤك

الثنتني من النساء من قبل املرتزقة يف محافظة الجوف.
ــاء   البيض ــة  محافظ ــان  واعي ــاء  ووجه ــائخ   مش ــدد  وج  
ــتنفار  ــىل ثبات مواقفهم ومواصلة النفري العام واالس التأكيد ع
ــتجابة لدعوة السيد القائد  واالستعداد للتحرك للجبهات اس
ــدة من الغزاة  ــن محافظة الحدي ــك الحوثي للدفاع ع ــد املل عب
واملحتلني واملرتزقة ورفد جبهة الساحل الغربي باملال والرجال 

والسالح حتى تحقيق النرص املؤزر .
ــارات البطولية العظيمة  ــاركون يف الوقفة االنتص وثمن املش
ــش واللجان  ــن مجاهدي الجي ــا رجال الرجال م ــي يحققه الت

الشعبية يف كافة الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي .

محافظات / سبأ
ــة ودورها  ــوان" الرصخ ــدوة فكرية بعن ــاء أمس ن ــدت بصنع ُعق
ــوي يف مواجهة املرشوع األمريكي الصهيوني"، نظمها املكتب  التعب

السيايس ألنصار الله بمناسبة الذكرى السنوية للرصخة.
ــات  ــز الدراس ــس مرك ــا رئي ــي أداره ــدوة الت ــالل الن ــت خ وقدم
ــور  بحض ــور  املنص ــد  محم ــي  اليمن ــرتاتيجية  واإلس ــية  السياس
ــني رس املجلس  ــز الرتب وأم ــور عبدالعزي ــة الدكت ــار الرئاس مستش
ــيايس األعىل الدكتور يارس الحوري، ورقتا عمل للشاعر حمري  الس

العزكي وإبراهيم الوشيل.
ــوان " ملاذا  ــة األوىل بعن ــي يف الورق ــاعر العزك ــث تناول الش حي
ــرشوع األمريكي  ــعار يف مواجهة امل ــالق الش ــعار"، مراحل انط الش
ــا ثائرا  ــا وصوت ــل دافع ــعار يمث ــذا الش ــال" إن ه ــي .. وق الصهيون
ــب يف صدور الناس  ــاعر الغض ــم جدار الصمت، القاهر ملش لتحطي

باتجاه مواجهة الهيمنة وقوى االستكبار العاملي".
ــن  ــرباءة م ــو ال ــه ه ــة يف مضمون ــعار الرصخ ــرق إىل أن ش وتط
ــاتها وحرماتها  ــتباحوا مقدس ــن عبثوا باألمة واس ــداء الله الذي أع
ــا ووطنيا  ــا وأخالقي ــعار الرصخة ديني ــات ش ــتعرضا منطلق .. مس

ومنطقيا وسياسيا.
ــيل ورقة العمل الثانية بعنوان " الرصخة  فيما قدم إبراهيم الوش
ــا يمثله من خطورة عىل  ــرشوع األمريكي الصهيوني"؛ مل يف وجه امل

اإلسالم واملسلمني.
ــتنهاضها  ــاهم يف اس ــعار أيقظ األمة وس ــذا الش ــار إىل أن ه وأش
ــاريع قوى االستكبار ومخططاتها وأخرجها من حالة  ملواجهة مش
الصمت والتعبري عن املواقف املختزنة بداخل أبناء األمة وترجمته 

عىل واقعيا .
ــوي يف  ــر الق ــه األث ــة كان ل ــعار الرصخ ــيل إىل أن ش ــت الوش ولف
ــكال التطبيع مع  ــة أش ــة كاف ــل ملواجه ــن الداخ ــة م ــني األم تحص
ــل وتوجيه  ــتطيع من تموي ــكا كل ما تس ــذل فيه أمري ــل وتب إرسائي

ملسخ الهوية اإلسالمية.
ــاركني  ــتفيض من قبل املش أثريت الندوة بمداخالت ونقاش مس
تمحورت حول أهداف الشعار ومعانيه يف استنهاض األمة ملواجهة 
قوى االستكبار العاملي ومخططاتها العدائية، والتأكيد عىل رضورة 

إعالن الرباءة من أعداء الله.
ــماعيل  ــيايس ألنصار الله إس ــو املكتب الس ــدوة عض حرض الن

الوزير وعدد من الناشطني والحقوقيني واإلعالميني.
إىل ذلك نظمت وحدة التعليم الفني واملهني وامللتقيات اإلدارية 
ــة العاصمة بالتعاون مع  ــد وكليات املجتمع بأمان والطالبية بمعاه
ــنوية  ــبة الذكرى الس ــس ندوة بمناس ــم الجامعي أم ــرة التعلي دائ

للرصخة.
ــي والتدريب املهني  ــم الفن ــب وزير التعلي ــار نائ ويف الندوة أش
الدكتور خالد الحوايل إىل أن ذكرى الرصخة تأتي هذا العام واليمن 
ما يزال يواجه أعتى عدوان طوال تاريخه يف الوقت الذي يزداد فيه 
ــة الهجمة وتداعياتها التي طالت  اليمنيون قوة وصالبة رغم رشاس

كل مقومات الحياة والبنية التحتية.
ــل 16 عاما، كان فيه  ــعار الرصخة الذي أطلق قب ــت إىل أن ش ولف
ــتت ليقف الشهيد القائد  اليمنيون يمرون بمرحلة من التيه والتش
ــني الحوثي بمسؤولية وعرب مرشوعه القرآني متحديا املرشوع  حس

الصهيو أمريكي.
ــو حرب عىل  ــىل اإلرهاب ه ــي للحرب ع ــوم األمريك ــال" املفه وق
ــد يف إطار الحرب عىل املرشوع  ــالم، والحرب عىل اليمن تتجس اإلس
ــون  ــز اليمني ــا يتمي ــه حينم ــدا أن ــعار " .. مؤك ــىل الش ــي وع القرآن

ــدة فإنهم عرضة للعداء من قبل  ــموخ والعزة والتقاليد الحمي بالش
قوى االستكبار.

ــتنهاض الهمم  ــة يف اس ــة الرصخ ــوايل أهمي ــور الح ــد الدكت وأك
ــتهدف األمة  والتنبيه تجاه تحركات األعداء ومخططاتهم التي تس

وأمنها واستقرارها.
ــن جانبه أوضح الدكتور غالب عامر يف ورقته " ما قبل انطالق  م
ــهيد بل  ــم تكن وليدة اليوم ولم يأت بها الش ــعار" أن الرصخة ل الش
ــه تعاىل يف 43 موطنا  ــودة منذ زمن األنبياء كما أخرب الل ــت موج كان
ــان األنبياء الذين لعنوا أئمة الكفر من بني  يف كتابه الكريم عىل لس

إرسائيل ومنهم موىس وعيىس وداود.
ــود والنصارى  ــوم به اليه ــو إنكار ملا يق ــعار ه ــار إىل أن الش وأش
ــلمني وتعبري عن الرباءة منهم وأن الله أمر  ــالم واملس من عداء لإلس
ــعار ومعانيه يف  ــر .. مبينا أهداف الش ــة أئمة الكف ــلمني بمقاتل املس
ــي ومخططاتها  ــتكبار العامل ــوى االس ــة ملواجهة ق ــتنهاض األم اس

العدائية.
ــا معاني ودالئل  ــوري يف ورقته ــة برشى املحط ــت الباحث وتناول
ــائل التي  ــعار ودوره يف مواجهة الحرب الناعمة، خطورة الوس الش

يتبعها األعداء يف هذه الحرب.
ــارت إىل أن األمة تمتلك من مقومات النمو ما يجعل األعداء  وأش
ــائل إلبعادها عن دين الله، وهو ما جعل  يستهدفونها بشتى الوس

للرصخة أهميتها يف تحصني األمة ومقارعة قوى االستكبار.
ــيخ صالح الخوالني يف ورقة بعنوان "أهمية  فيما استعرض الش
ــعار" كعنوان ملواجهة املرشوع األمريكي الصهيوني السعودي  الش
ــني  ــهيد حس ــىل اليمن"، أقوال مأثورة عن الش ــه بالعداء ع وعالقت

الحوثي حول الرصخة وأهميتها وأهدافها وآثارها.
ــح بوقوفه أمام  ــارها الصحي ــهيد أعاد البوصلة ملس وبني أن الش
قوى االستكبار واستنهاضه لألمة باملرشوع القرآني .. حاثا الجميع 
ــه يف تنبيه األمة عن ما  ــعار ومرامي عىل تفهم املعاني الحقيقة للش
ــعار ال  ــة وأن التعاطي مع الش ــن قبل األعداء، خاص ــط لها م يخط
ــس وجرأة يف  ــل يريد ثقة يف النف ــد وإمكانيات ودعم ب ــاج جه يحت

الحق ونطق باللسان.
ــط  ــاع التخطي ــي لقط ــم الفن ــل وزارة التعلي ــدوة وكي ــرض الن ح
ــب التعليم الفني بأمانة العاصمة  الدكتور منري القايض ومدير مكت
ــي وعمداء  ــادات وزارة التعليم الفن ــن قي ــذي وعدد م ــى املأخ يحي

املعاهد والكليات باألمانة.
ــبام كوكبان محافظة  ــة بمديرية ش ــت الوحدة الثقافي كما نظم
ــنوية  ــبة الذكرى الس ــادية بمناس ــة ثقافية وإنش ــت فعالي املحوي

للرصخة.
ــة باملديرية  ــلطة املحلي ــا قيادة الس ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــارت كلمات إىل أهمية  ــائخ .. أش واملكاتب التنفيذية والعلماء واملش
شعار الرصخة يف استنهاض األمة للتحرك العميل ملواجهة األخطار 
والتصدي للمشاريع الصهيونية االستعمارية وفضحها وإفشالها.

ــالم  ــة وحالة الضعف واالستس ــات إىل واقع األم ــت الكلم وتطرق
وكيفية انتشالها مما وقعت فيه وتأهيلها ملواجهة األعداء والتحرر 

من األخطار.
ــد الديلمي رضورة  ــاد باملحافظة محم وأكد مدير الوعظ واإلرش
ــه  ــر آيات ــم وتدب ــرآن الكري ــودة إىل الق ــة بالع ــع األم ــح وض تصحي
ــاذ الجميع من  ــه إلنق ــرك بموجب ــه والتح ــداء ب ــف واالهت والتثقي

املخاطر االستعمارية.
ــدوان وحصار  ــعب اليمني من ع ــه الش ــا يتعرض ل ــار إىل م وأش
ــود والتحرك  ــوف ومواصلة الصم ــب توحيد الصف ــرات يتطل ومؤام

الجاد لرفد الجبهات بالرجال واملال والعتاد.
ــماعيل إىل رضورة  ــى إس ــيل املديرية يحي ــني مح ــار أم فيما أش
ــزاة واملحتلني  ــامل ملواجهة الغ ــد الطاقات وإعالن النفري الش حش

وتطهري البالد من دنسهم.
بدوره استنكر إبراهيم النارص جريمة اختطاف مرتزقة العدوان 
ــن القيم واملبادئ واألعراف  ــرأة يف محافظة الجوف متجردين م الم

القبلية.
ــان النكف القبيل  ــبام كوكب ــن أبناء مديرية ش ــة أعل ويف الفعالي
تلبية لداعي نكف قبائل الجوف ثأرا للجرائم التي يرتكبها العدوان 
ــبام  ــتجابة أبناء ش ــعب اليمني .. مؤكدين اس ــه بحق الش ومرتزقت
ــة لقبائل اليمن  ــك الحوثي املوجه ــيد عبد املل ــان لدعوة الس كوكب

لرفد الجبهات.
ــدت أهمية  ــد أك ــادية وقصائ ــرات إنش ــة فق ــت يف الفعالي وقدم
ــه  ــه ومخططات ــح جرائم ــدوان وفض ــة الع ــاد ملواجه ــرك الج التح

والتصدي له.
ــت النفري العام للرد عىل جرائم  ــد أبناء مديرية جبل املحوي و أك

العدوان ودحر قوى الغزو واالحتالل.
ويف فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى الرصخة .. جدد أبناء مديرية 
ــتعدادهم للذود عن  ــم واس ــد عىل جاهزيته ــل املحويت التأكي جب

حياض الوطن باملال والرجال.
ــلطة املحلية  ــؤولو الس ــي حرضها مس ــة الت ــت يف الفعالي وألقي
ــارت إىل الدور  ــة .. كلمات أش ــخصيات االجتماعي ــائخ والش واملش

املناط بالجميع يف مناهضة أعداء األمة .
ــعوب والتنبيع  ــعار يف إيقاظ ضمري الش ــارت إىل أهمية الش وأش
ــلمني ..  ــالم واملس ــتهدف اإلس بالعدو الحقيقي ومؤامراته التي تس
ــن كرامة الوطن  ــاد للدفاع ع ــعب إىل التحرك الج ــة أبناء الش داعي
ــاريع ومخططات العدوان ومواصلة الصمود وتعزيز  والتصدي ملش

تماسك الجبهة الداخلية.
ــت لدعوة  ــل املحوي ــتجابة أبناء جب ــن اس ــة ع ــربت الفعالي وع
ــز أفواج الرجال  ــك الحوثي يف رفد الجبهات وتجهي ــيد عبداملل الس
ــتعدادا ملشاركتهم يف  ــكرات التدريب والتأهيل اس ــالهم ملعس وإرس

تحرير البالد وتطهريها من دنس املعتدين املحتلني.
ــتنكار  ــعرية عربت عن اس ــادية وش ــل الفعالية فقرات إنش تخل
ــدوان وإعالن النفري العام  ــل جبل املحويت لجرائم مرتزقة الع قبائ

وتلبية نكف قبائل الجوف للثأر من جرائم العدوان.
ــس فعالية  ــة املحويت أم ــة الخبت محافظ ــا نظمت بمديري كم
ــعار يف  ــة الش ــدت أهمي ــة أك ــنوية للرصخ ــرى الس ــبة الذك بمناس

مواجهة قوى االستكبار.
ــا أعضاء املجلس املحيل والوحدة  ــارك فيه ويف الفعالية التي ش
ــارت كلمات إىل البعد  ــائخ أش ــدون واملش الثقافية والخطباء واملرش
ــعار والداللة اإليمانية لرتسيخ مفاهيمه لتحصني األمة  الديني للش

من أي اخرتاق وإيجاد حالة من الوعي والسخط ضد األعداء .
ــز الوعي املجتمعي يف  ــعار لتعزي وأوضحت الكلمات أهمية الش
مواجهة مشاريع قوى االستكبار وتبني قضايا األمة الجوهرية ويف 
املقدمة مظلومية الشعب الفلسطيني والتحرك لتحرير املقدسات 

اإلسالمية ومنارصة املسلمني املستضعفني.
ــام إىل التكالب الدويل  ــي رس ــة عبد الغن ــار مرشف املحافظ وأش
ــتهدف املرشوع  ــي والتي تس ــعب اليمن ــة عىل الش ــرب الظامل والح
ــيد عبدامللك بدر الدين  ــدا تلبية دعوة الس ــوي لألمة .. مؤك النهض
ــن األرض والعرض وكرامة  ــات دفاعا ع ــي للنفري نحو الجبه الحوث

الشعب.
ــة تعزيز  ــاء املديرية أهمي ــري يف كلمة علم ــد مط ــا أكد محم فيم

ــية لإلنتصار  ــود والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياس الصم
لعدالة القضية ومظلومية اليمنيني.

ودعا يحيى إسحاق إىل تجهيز قوافل املساعدات والرجال عىل 
ــتوى كل مديرية والتحرك نحو جبهة الساحل الغربي وغريها  مس

من الجبهات للرد عىل جرائم العدوان وتصعيداته.
ــعبية  ــادر عن الفعالية قبائل اليمن إىل الهبة الش ودعا بيان ص
ــوف والتوجه نحو  ــف قبائل الج ــة داعي نك ــم املرابطني وتلبي لدع

ميادين البطولة للدفاع عن سيادة الوطن.
ــدوان المرأة يف  ــة الع ــة اختطاف مرتزق ــان جريم ــتنكر البي واس
محافظة الجوف.. مؤكدا أن جريمة اختطافها لن تمر دون رد قاٍس 

وقريب.
ــعار يف تعزيز  ــة الش ــدت أهمي ــرات فنية أك ــة فق ــل الفعالي تخل
ــىل اليمن واملخاطر التي تتعرض  الصمود والوعي تجاه العدوان ع

لها األمة بما يحمله شعار الرصخة من قيم وتوجهات.
كما أقام أبناء القطاع األوسط بمدينة ذمار عرص أمس األربعاء، 

ندوة ثقافية توعوية بمناسبة الذكرى السنوية للرصخة1439هـ.
ــة وأهمية  ــت إىل أهداف الرصخ ــدوة كلمات تطرق ــت يف الن وألقي
ــيد/ حسني بدر الدين  ــهيد القائد الس ــعار منذ أن أطلقها الش الش
ــة املرشوع  ــرك يف مواجه ــه) كأول تح ــه علي ــوان الل ــي (رض الحوث
ــي واكبت  ــت الت ــة الصم ــة حال ــي  ويف مواجه ــي الصهيون األمريك
ــتنهاض األمة وتصحيح وضعها  التحرك األمريكي واإلرسائييل واس

بالعودة إىل القرآن الكريم والتثقف بثقافته واالهتداء به .
وأكد املشاركون يف الفعالية تمسكهم بنهج األحرار والسري عليه، 
ــيخ حالة  ــة االقتصادية وترس ــل املقاطع ــع إىل تفعي ــني الجمي داع
ــددوا صمودهم  ــرباءة منهم. كما ج ــة وإعالن ال ــداء ألعداء األم الع

وثباتهم يف وجه قوى العدوان وكل املرتبصني باليمن.
ــؤولية خالل  ــالع باملس ــىل االضط ــع ع ــات الجمي ــت الكلم وحث
ــد الجبهات  ــيد لرف ــهام بفاعلية يف التحش ــة واالس ــة الراهن املرحل

وخاصة جبهة الساحل الغربي.
ــتعداد لرفد الجبهات  ــدة الصف واالس ــاركون وح فيما أكد املش
ــارات وتضحيات  ــيدين بانتص ــال واملال وقوافل الدعم.. مش بالرج

الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان.
ــة  كما ناقش اجتماع بمديرية مذيخرة محافظة إب أمس برئاس
ــد والتعبئة  ــة الحش ــري عملي ــي، س ــارث املليك ــة ح ــل املحافظ وكي

ملواجهة العدوان .
ــذي املديرية  ــيل وتنفي ــاء مح ــم أعض ــاء الذي ض ــرق اللق وتط
ــة  ــاء وأئم ــة وخطب ــخصيات االجتماعي ــان والش ــائخ واألعي واملش
ــات العزة  ــة يف رفد جبه ــاط بأبناء املديري ــدور املن ــاجد، إىل ال املس

والكرامة بقوافل الرجال واملال والعتاد.
ــعوري إىل ما تم انجازه  ــار مدير مديرية مذيخرة أحمد الش وأش
ــة من خالل  ــز الجبهة الداخلي ــد والتعبئة وتعزي ــة الحش من خط
ــات البينية وقضايا الثأر  ــامح وإنهاء الخالف أعمال التصالح والتس

وتوجيه السالح نحو العدو الخارجي ومرتزقته.
ــة الجهود  ــة مضاعف ــي أهمي ــل املليك ــد الوكي ــاع أك ويف االجتم
ــد للعدوان  ــات لص ــيد للجبه ــة والتحش ــال التعبئ ــة أعم ومواصل
ــال مخططاته التامرية التي تستهدف احتالل الوطن ونهب  وإفش

ثرواته ومقدراته.
ــد  ــة عىل التفاعل اإليجابي مع لجان الحش ــث أبناء املديري وح
ــف الجبهات خاصة  ــد من الجهود لرفد مختل ــة وبذل املزي والتعبئ
ــاهمة  ــي بالرجال وقوافل املال والعتاد واملس ــاحل الغرب جبهة الس
يف التوعية بأهمية التحاق منتسبي القوات املسلحة املنقطعني إىل 

وحداتهم للمشاركة يف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله.

ــة القفر محافظة إب أمس لقاء قبيل تحت  إىل ذلك نظم بمديري
شعار " الحشد للساحل مسؤوليتنا جميعاً".

ــل املحافظة راكان  ــرضه وكي ــاركون يف اللقاء الذي ح ــدد املش ون
ــاح غالب ومدير  ــة القايض عبدالفت ــب ونائب مرشف املحافظ التقي
ــيخ خليل أبو هاجره ومشائخ القفر،  ــليم القحيف ولش املديرية س

بجرائم العدوان السعودي األمريكي بحق أبناء الشعب اليمني.
ــع الدويل إزاء ما  ــن اللقاء صمت املجتم ــتنكر بيان صادر ع واس
ــددا عىل  ــق اليمنيني .. مش ــن جرائم مروعة بح ــه العدوان م يرتكب
ــل العطاء حتى  ــات ودعم املرابطني بقواف ــيد للجبه أهمية التحش

تحقيق النرص.
ــدا يف مواجهة  ــا واح ــة الوقوف صف ــل النقيب أهمي ــد الوكي وأك
ــتهدف اليمن أرضا وإنسانا  ــال مخططاته التي تس العدوان وإفش
ــاحل الغربي  ــا الجميع إىل النفري العام والتوجه لجبهة الس .. داعي

للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــتقبال  ــعة الس ــتعدادات واس ــة صعدة اس ــهد محافظ ــا تش كم
ــل العدوان  ــي تأتي يف ظ ـــ الت ــة 1439ه ــنوية للرصخ ــرى الس الذك
يف  ــاة  الحي ــر  مظاه كل  ــتهدف  يس ــذي  ال ــي  األمريك ــعودي  الس

املحافظة.
ــربة عن عظمة  ــن ولوافت مع ــوارع املحافظة بزي ــد  تزينت ش وق
املناسبة وأهمية الوعي باملخاطر التي تتعرض لها األمة اإلسالمية 

ومعرفة ما حمله شعار الرصخة من قيم وتوجهات عظيمة.
ــام الرابع عىل التوايل يف ظل  ــعب اليمني يحيي للع يذكر أن الش
ــتكربين  ــنوية للرصخة يف وجه املس العدوان والحصار الذكرى الس
ــني بدر الدين الحوثي يف الـ 3 من  ــهيد القائد حس التي أطلقها الش
ذي القعدة 1422 هـ املوافق 17 يناير2002  م وهي الشعار املعروف 
ــرب/ املوت ألمريكا / املوت إلرسائيل / اللعنة عىل اليهود / (الله أك

النرص لإلسالم).
ــية  ــن بمدينة حجة أمس ــع الظهري ــاء مرب ــس أبن ــام أم ــا أق كم
ــة يف وجه  ــنوية للرصخ ــرى الس ــبة الذك ــة بمناس ــة وثقافي خطابي
ــتكربين التي أطلقها الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي  املس

رضوان الله عليه.
ــدة الثقافية  ــرشف الوح ــر رشويد م ــد أبو هاج ــية أك ويف األمس
ــتكربين  ــه املس ــة يف وج ــعار والرصخ ــة الش ــىل أهمي ــة ع باملحافظ
ــيدا  ــية ضد الظاملني ، مش ــا من حرب نفس ــا له ــا مل ورضورة تفعليه
ــة العدوان  ــعبية يف مواجه ــش واللجان الش ــدور البطويل للجي بال

السعودي األمريكي .
ــدد ابو هاجر عىل إحياء هذه املناسبة العظيمة وذلك لبناء  وش

جيل ال يقبل ظلم املستكربين.
ــرشيف الجوانب  ــو رياض ال ــي ألقاها أب ــتعرضت الكلمة الت واس
ــة التي اطلقها  ــريا إىل األيام األوىل للرصخ ــة للرصخة، مش اإليجابي
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه يف جبل 
ــة واملعاناة التي  ــرية القرآنية املبارك ــل يف املس ــران مع النفر األوائ م
ــطوري يف وجه آلة  ــة وصمودهم األس ــك الثله املؤمن ــا أولئ اجرتحه

املوت األمريكية ومرتزقتهم  .
ــار الرشيف إىل الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وإرسائيل بحق  وأش

الشعوب العربية واإلسالمية يف العراق وفلسطني وسوريا واليمن.
ــبال  ــن قبل فرقة أش ــيد م ــت عدد من األناش ــية ألقي ويف األمس
املسرية والعديد من القصائد الشعرية املعربة عن عظمة املناسبة .

ــة واملكاتب  ــلطة املحلي ــاء الس ــن أعض ــية عدد م ــرض األمس ح
ــع غفري من  ــة والدينية وجم ــخصيات االجتماعي ــة والش التنفيذي

أبناء املنطقة .

فعاليات احتفالية بالذكرى السنوية للصرخة في عدد من المحافظاتفعاليات احتفالية بالذكرى السنوية للصرخة في عدد من المحافظات

مشائخ وقبائل البيضاء تدين االعتداء على الشيخ عبد السالم العامري من قبل مرتزقة العدوان مشائخ وقبائل البيضاء تدين االعتداء على الشيخ عبد السالم العامري من قبل مرتزقة العدوان 
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