
ــفة زرعت أمام إدارة  ــعبية أمس عبوة ناس فككت األجهزة األمنية واللجان الش
أمن مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

ــعبية تمكنت  ــبأ) أن األجهزة األمنية واللجان الش ــح مصدر أمني لـ (س وأوض
من تفكيك عبوة ناسفة زرعت أمام إدارة أمن مديرية ذي ناعم.

ــعبية  ــزة األمنية واللجان الش ــاون مع األجه ــني إىل التع ــا املصدر املواطن ودع
واإلبالغ عن أي أجسام أو تحركات مشبوهة.

الحديدة/ سبأ
دشن فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة أمس بمديرية الزيدية توزيع 
ــل بدعم من منظمة األغذية والزراعة "الفاو"  أغنام لألرس الفقرية ومعدومة الدخ

وتمويل من البنك الدويل.
ويف التدشني أشاد مدير املديرية عبد الرحمن املنصب بدور اتحاد نساء اليمن 
ــع معاناتهم من خالل  ــهام يف رف ــم وإعادة تأهيل املزارعني واإلس ــني يف دع واملانح

الربامج واألنشطة املنفذة يف املديرية .
ــي يف إطار  ــش أن املرشوع الذي يأت ــمرية دروي ــقة املرشوع س ــا ذكرت منس فيم
ــرية يف عزلة  ــتهدف 80 أرسة فق ــار املزارعني، يس ــم وإعادة تأهيل صغ ــج دع برنام

الحشابرة والعطاوية والقباعية واألفراد التابعة ملديرية الزيدية.
ــاد الزراعي  ــر اإلرش ــيل الخبال ومدي ــيل املديرية ع ــني أمني مح ــرض التدش ح

املهندس نرص عبد الفتاح محمد.

تفكيـــك عبوة ناســـفة فـــي البيضاءتفكيـــك عبوة ناســـفة فـــي البيضاء

توزيع أغنام على ا�سر الفقيرة توزيع أغنام على ا�سر الفقيرة 
في الزيدية بالحديدةفي الزيدية بالحديدة

  / مجدي عقبة
ــظ إب  ــادة محاف ــام بقي ــاع ه ــس اجتم ــوم ام ــد ي عق
ــن وكالء املحافظة  ــور عدد م ــد صالح وبحض عبدالواح
ــات  والوجاه ــائخ  واملش ــواب  الن ــس  مجل ــاء  وأعض
ــأن الرد عىل  ــة باملحافظة لتدارس الوضع بش االجتماعي
ــات األخرية للفار هادي الذي هدد بفتح جبهة  الترصيح
ــة مفتوحة خدمة  ــاحة مواجه جديدة يف اب وجعلها س

ألعداء الوطن وتنفيذا ملخططات العدوان .
ويف مستهل كلمته حيا محافظ إب عبدالواحد صالح 
املواقف الوطنية املسؤولة ألبناء إب ووعيهم الكبري الذي 
ــد إب من جهة  ــات االعداء ض ــال مخطط ــاهم يف إفش س
ــالل رفدههم الكبري  ــن جهة ثانية من خ ــد العدوان م وص

لجبهات العزة والرشف باملال والرجال.
ــي  ــؤولة الت ــف املس ــالح باملواق ــظ ص ــاد املحاف  وأش
ــوف إىل  ــية بالوق ــادة السياس ــجلها القي ــجلتها وتس س

ــاط ومن قبله  ــة  إب يف عهد الرئيس املش ــب محافظ جان
ــيد  ــم اللجنة الثورية والس ــن قبله ــهيد الصماد وم الش

عبدامللك الحوثي.
ــن يدافعوا عن  ــالح: إن ابناء إب ل ــظ ص ــال املحاف  وق
ــن ويف ختام  ــدود الوط ــة بل يف ح ــدود املحافظ إب يف ح
ــة فعالية جماهريية  ــا املحافظ صالح إىل إقام كلمته دع
ــعه يوم االثنني القادم لتوجيه رسالة قوية ومناسبة  واس
ــم دول العدوان  ــن ورائه ــة املرتزقة وم ــادي وبقي للفار ه
ــائخها ووجاهاتها  ــث املحافظ صالح وكالء إب ومش وح
ــا عىل  ــي ه ــا وإعالمي ــا ومثقفيه ــة وعلمائه االجتماعي
ــذه الفعالية  ــذل الجهود إلنجاح ه ــيد وب رضورة التحش
ــول له نفسه إدخال  ــبة لكل من تس ــالة مناس لتكون رس
إب يف أتون الفوىض واالقتتال الداخيل تنفيذا ملخططات 

تحالف العدوان.
ــرع حزب  ــس ف ــة إب ورئي ــل محافظ ــال وكي ــدوره ق ب

املؤتمر الشعبي العام باملحافظة الشيخ عقيل فاضل إن 
ــوادر وجماهري املؤتمر  ــاء إب ويف مقدمتهم اعضاء وك ابن
ــدي امام تلك  ــوا مكتويف االي ــاء املحافظة لن يقف ــن ابن م
ــد إب وابناء إب داعيا  ــرات الخبيثة التي تحاك ض املؤام
ــاء املحافظة  ــن ابن ــوادر املؤتمر م ــاء وك ــري وأعض جماه
ــادة املحافظة  ــات والوقوف إىل جانب قي ــايس الخالف لتن
ــة  ــة إب وحماي ــتقرار محافظ ــن واس ــىل ام ــاظ ع للحف
ــات األعداء  ــال كل مخطط ــيجها االجتماعي وإفش نس

واملرتزقة التي تحاك ضد إب والوطن عموما .
ــة من خالل  ــائخ املحافظ ــك  حث عدد من مش إىل ذل
ــة التي  ــات القبلي ــل االتفاقي ــىل رضورة تفعي ــم ع كلمته
ــىل رضورة نبذ  ــدوان والتي اكدت ع ــة الع ــت يف بداي أبرم
ــة لزعزعة األمن  ــعى من ابناء املحافظ ــرد كل من يس وط
واالستقرار الذي تنعم به محافظة إب تنفيذا ملخططات 

تحالف العدوان.

ــه الهادي  ــاه والبيئة عبدالل ــب وزير املي تفقد نائ
أمس سري العمل امليداني يف الحملة البيئية ملكافحة 
ــا وزارة املياه بمحافظة الحديدة  الكولريا التي تنفذه

ملدة عرشة أيام.
ــة إىل رشح من  ــاه والبيئ ــر املي ــتمع نائب وزي واس
ــة لحماية البيئة  ــس الهيئة العام ــم بأعمال رئي القائ
ــتهدفة يف مديريات  عبد امللك الغزايل عن املواقع املس

الحوك وامليناء والحايل.
ــي تنفذ الحملة  ــرق امليدانية الت ــار إىل أن الف وأش
ــي والرذاذي يف  ــوم بعملية الرش الضباب 15 فريقاً تق

املستنقعات وأماكن تجمع القمامة .
ــتوى  ــاه والبيئة بمس ــر املي ــب وزي ــاد نائ وقد أش
ــرق الرش من جهود يف  ــل امليداني وما تقوم به ف العم

ــريا إىل األهمية التي تمثلها  ــتهدفة ..مش املواقع املس
ــكان  ــىل البيئة العامة لس ــذه الحملة يف الحفاظ ع ه

مدينة الحديدة.
ــىل مضاعفة  ــة ع ــرق امليداني ــادي الف ــث اله وح

الجهود لتحقيق األهداف املرجوة من الحملة .
ــة العامة  ــس الهيئ ــال رئي ــد القائم بأعم ــا أك فيم
ــتعمل عىل الحد  ــذه الحملة س ــة أن ه ــة البيئ لحماي
ــراض املنقولة عرب  ــريا أو األم ــواء الكول ــن األوبئة س م

البعوض.
ــرق امليدانية تعمل خالل  ــار الغزايل إىل أن الف وأش
ــة  ــا بكاف ــم تجهيزه ــائية، وت ــة ومس ــني صباحي فرتت
ــع إىل  ــا الجمي ــرش .. داعي ــتلزمات ال ــدات ومس املع

التعاون مع فرق الرش يف جميع املواقع املستهدفة .

ــة  جامع ــن  م ــاء  علم ــف  كش
بينغهامتون يف الواليات األمريكية 
ــؤدي إىل  ــوء النهار ي ــص ض أن نق
تفاقم أعراض مرض نفيس خطري.
 "EurekAlert" ــة  ونرشت مجل
أن  ــدوا  أك ــني  أمريكي ــاء  علم أن 
ــق  ــار يف املناط ــوء النه ــص ض نق
ــهد أياما غائمة يف معظم  التي تش
ــؤدي إىل تفاقم  ــنة، ي ــول الس فص

ــواس  الوس ــراب  اضط ــراض  أع
ــرض عقيل يعاني  القهري، وهو م
ــكار  ــة أف ــن مالزم ــرىض م ــه امل في
ــة لهم (هوس)،  ــة أو مخيف مزعج
لكنهم  ــص منها  التخل ويحاولون 

يعجزون عن ذلك.
ــف العلماء أكرث مناطق  واكتش
ــار املرض، من دراسة بيانات  انتش
يف  ــز  ترتك ــا  أنه ــني  وتب ــرىض،  امل

ــمالية للكرة  ــوط العرض الش خط
ــص  نق ــؤدي  ي ــث  حي ــة،  األرضي
ــا إىل عدم توافق  كمية الضوء فيه
ــة  ــاعة البيولوجي ــاع الس ــني إيق ب
ــان والدورة الضوئية خالل  لإلنس
ــؤدي إىل تفاقم أعراض  اليوم، ما ي
ــواس القهري لدى  اضطراب الوس
ــن خطر اإلصابة  املرىض، ويزيد م

بهذا املرض لدى األصحاء.
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   عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

ــارة  ــواع التج ــت كل أن ــلمة جرب ــات المتأس الجماع
ــي المقدس  ــدأت تجارتها ف ــا عندما ب ــرت،  لكنه فخس
ــة. ويكفي لمن  ــهلة ومريح ــألة س الديني وجدت المس
ــر بالدين القليل من الهمهمات،  والعنعنات، ومط  يتاج
الصوت،  والتنغيم أحيانا،  ومحاولة التباكي،  وصناعة 
ــزور،  وامتهان  ــتعداد لقول ال ــراة،  واالس ــث مفت أحادي

األكاذيب،  وتحريك المساوك بعد كل كذبة.
ــطاء،  وابتزاز  ــداع البس ــمال الالزم لخ ــذا هو الرأس ه
ــس للدين المحمدي  ــميات عديدة لي أموالهم تحت مس

صلة بها.
ــتيالء على  ــارة كانت االس ــذه التج ــوات ه ــى خط أول
ــة الكذب على الله  بيوت الله،  واعتالء المنابر، وممارس
ــيرات ما  ــراء أحاديث وتفس ــن، بافت ــوله والمؤمني ورس
انزل الله بها من سلطان، وما قالها الرسول األعظم،  ثم 
التحريض ضد من يعارضون التجارة بالدين،  والهجوم 
على معارضي النظام،  وتكفيرهم والطعن في وطنيتهم 

وعقيدتهًم وتقديم خدمات ألجهزة القمع.
ــتخدم  ــا هذا كله كان بدعم من الحاكم الذي اس  طبع
ــتبد وبقاء  ــة المس ــام في خدم ــار ألداء مه ــؤالء التج ه

نظامه العميل.
كانت مهمة تجار الدين الذين جندهم شيطان نجد، 
ــت مهمتهم اإلجهاز على صحيح  وزودهم بالمال،  كان
ــامح  ــي المتس ــوروث الدين ــدي،  والم ــالم المحم اإلس
ــالت  بخزعب ــتبداله  واس ــن،  اليم ــي  ف ــاري  والحض
ــيطان نجد  ــن لوصاية ش ــاع اليمنيي ــة،  وإخض الوهابي

وأسياده في الغرب.
ــه  ــا ال يعرف ــوا دين ــاجد وفرض ــى المس ــتولوا عل اس
اليمنيون وغير قابل للتطبيق، فانتقلوا إلى العنف ضد 

المسلمين.
ــد  عن ــة  الديني ــة  العاطف ــتغلوا  اس ــجد  المس ــن  وم
اليمني،  فأنشأوا صناديق التبرع للقدس وأفغانستان،  
ــات المجتمع، دون  ــنة والهرسك في كل مؤسس والبوس

ان يصل ريال واحد لهؤالء الذين يتسولون باسمهم.
ــف حواتمة  ــطيني نائ ــث للمناضل الفلس وفي حدي

قال : ( لم يصلنا من تبرعاتكم وال فلس واحد)
ــرار،   ــن األغ ــار الدي ــل تج ــن قب ــة م ــاجد محتل المس
والمسلمون غير مطمئنين على أداء الفريضة بعد أئمة 

يكرهونهم.
ــاس بطرق  ــوال الن ــتحواذ على أم ــى االس ــوا إل انتقل
ــم الزكاة ودعم  ــال؛  التجار ورجال األعمال باس االحتي
ــة،  والقضية هي دعم جيوبهم،  وبناء  األعمال الخيري
ــة فقر وعوز إلى  ــاريعهم الخاصة،  انتقلوا من حال مش

االغتناء والراحة والبذخ.                          
ــطاء من الرجال والنساء فسرقوا مدخراتهم  أما البس
ــتثمار، واألرباح الخيالية التي منوهم بها،   ــم االس باس
ــوال،  وجمعيات  ــركات األم ــك ش ــل ذل ــن اج ــأوا م فانش
ــركة الثمار والبركة،  تيمنا  ــمعنا عن ش ــتثمار، فس االس
ــت أموال  ــر التي نهب ــعد والريان في مص ــركات الس بش

المصريين.
ــوا  اختلس اذ  ــاء،   النس ــم  به ــدع  انخ ــن  م ــر  وأكث
ــاء  ادع ــى  إل ــوا  هرب ــم  ث ــب،   الذه ــن  م ــن  مجوهراته

الخسارات.
ــاس،   ــداع الن ــة لخ ــاوى الزائف ــاس بالفت ــروا الن  أمط
ــخروا  ــالم المحمدي، وس ــراء على اإلس ــذب واالفت والك
ــب  ــاز،  وحل ــوا التلف ــاس؛  حرم ــول الن ــتخفوا بعق واس
ــى ذكور الحمير، وعدم لمس الخيار  األبقار،  والنظر إل

والكوسة والباذنجان،  وحللوا استباحة الدماء!!
ــركة  ــت ش ــؤالء، كان ــها ه ــب مارس ــة نص ــر عملي واكب
ــها المدعو الزنداني والتي  األحياء البحرية التي ترأس
ــاهميها. وحالة  ــم إلى اليوم عن مصير أموال مس ال يعل
ــركاتهم من تزوير  النصب األخرى ما قامت به إحدى ش
ــس في مدينة عدن،  إذ حصلوا  وثائق في أراضي كالتك
ــى أكثر من 11 مليار ريال كتعويض  من هذا العملية عل

من الدولة عن هذه األراضي.
ــذه الجماعات  ــن خدعوا به ــن من الذي ــرف كثيري اع
ــة في ريف  ــي مدير مدرس ــذات يوم جاءن ــة،  ف المحتال
ــكوى بإحدى جمعيات النصب،  قائال انه  تعز يحمل ش
أسهم في هذه الجمعية بمبلغ مئة ألف ريال،  وتبين له 

ان هذه الجمعية وهمية،  وغير مصرح لها.
ــوا،  ــن افتضح ــار الدي ــارت، وتج ــن ب ــارة بالدي التج
ــل. باعوا  ــالت، وحي ــن خزعب ــم م ــا عنده ــتهلكوا م اس

دينهم وكل ما لديهم بثمن بخس.
ــا،   ــا وأخالقي ــوا قيمي ــن أفلس ــروا بالدي ــن تاج الذي
ــعب،  وهاهم اليوم  وتحولوا إلى المتاجرة بالوطن والش

يشتغلون قوادين أمام االحتالل وقوى العدوان.
ــون لحماية  ــع،  يقاتل ــن يدف ــى مرتزقة لم ــوا إل تحول

الحدود السعودية، ولتنفيذ مشاريع العدوان.
ــم  ــن القي ــردوا م ــن،  تج ــروا بالدي ــن تاج ــؤالء الذي ه
ــل  ــات للقت ــى عصاب ــوا إل ــانية،  وتحول ــة واإلنس الديني

والذبخ والنهب واللصوصية.
ــرد حيوانات  ــم وتحولوا إلى مج ــردوا من آدميته تج
ــم خدمة  ــي أعراضه ــن، وف ــوم اليمنيي ــي لح ــش ف تنه

للعدوان.
ــوارع  ــولون في ش ــم اليوم يتس ــا ه ــؤالء، وه ــس ه أفل
الرياض على أبواب األميرات،  وعلى مراقص وخمارات 

تركيا.
ــدي  ــالم المحم ــى اإلس ــروا عل ــهم وتآم ــوا أنفس باع

وعلى الوطن.
ــا وطنيا،  أو  ــم قضية،  وال يحملون هم ــاس ليس له أن
ــوا كل الجرائم،   ــم ان يأت ــانيا،  توقع منه ــا،  أو إنس ديني

ويرتكبوا كل المنكرات.

تجار الدين في تجار الدين في 
اليمن!!اليمن!!

الصرخة في وجه المستكبرين  
موقف فعال Kفشال الخطوات 
المعادية  لOمة اKسالمية 

  / معني حنش
تفقد أمس رئيس مصلحة التأهيل واإلصالح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله 
ــاريع باملصلحة العقيد محمد يحيى عطف الله ومدير  الهادي ومدير عام املش
ــري العمل  ــامي, س عام رشطة محافظة إب العميد الركن محمد عبدالجليل الش

بمرشوع مبنى املحتجزين بالسجن االحتياطي بمحافظة إب.
ــالل الزيارة أكد رئيس املصلحة اللواء عبدالله الهادي عىل رسعة تنفيذ  وخ
ــتكمال تنفيذ املرشوع  املرشوع خالل املواصفات الفنية املطلوبة والعمل عىل اس
ــن االزدحام يف املبنى  ــهم يف التخفيف م ــالل املدة الزمنية املحددة له بما يس خ

السابق.
ــكنيني للجنود  ــني س ــة لبناء ملحق ــل دراس ــادي بعم ــواء اله ــا وجه الل كم

العاملني يف السجن االحتياطي.
ــاريع ومعهما مدير أمن املحافظة  ــك قام رئيس املصلحة ومدير املش بعد ذل
ــجناء واالحتياجات  ــالع عىل أوضاع الس ــجن املركزي لالط ــارة تفقدية للس بزي
ــني الغذاء وتوفري األدوية, وكذلك االطالع  املتعلقة بتوفري املياه والكهرباء وتحس
ــب  ــن االزدحام  بحس ــة للتخفيف م ــر إضافي ــرتح  لبناء عناب ــع املق ــىل املوق ع
ــام بوزارة الداخلية أثناء  ــات األخ نائب وزير الداخلية واألخ املفتش الع توجيه

زيارتهما السابقة للسجن املركزي.
من جانبه أشاد مدير عام رشطة املحافظة العميد الركن محمد عبدالجليل 
ــزالء  ــام للن ــن االزدح ــتخفف م ــي س ــائية الت ــاريع اإلنش ــذه املش ــامي به الش
ــذاء واألدوية  ــام بجوانب توفري  الغ ــذا دور املصلحة يف االهتم ــن وك واملحتجزي

لنزالء اإلصالحية املركزية باملحافظة.

اللواء الهادي يتفقد العمل في مشروع اللواء الهادي يتفقد العمل في مشروع 
مبنى السجن االحتياطي بإبمبنى السجن االحتياطي بإب

ــار املعتقلني يف  ــط يف متابعة أخب ــرت، الناش ــىل موقع توي ــاب "مجتهد" ع ــد حس أك
ــفر الحوايل، الخميس عىل خلفية إصداره  ــعودية، خرب اعتقال الداعية الوهابي س الس
ــعود وهيئة  ــح آلل س ــه النص ــه في ــذي وج ــة" ال ــارة الغربي ــلمون والحض ــاب "املس كت

العلماء"..
ــال فيها إن قوات  ــط هيثم غنيم، ق ــدة أكد فيها ما نرشه الناش ــاب تغري ونرش الحس

األمن السعودي اعتقلت الشيخ الحوايل وابنه إبراهيم بعد اقتحام منزله.
ــني من أبناء  ــاء األربعاء، اثن ــط غنيم مس ــب الناش ــعودي بحس واعتقل األمن الس
ــل عرس ألحد أبناء عمومتهم  ــوايل (عبدالرحمن وعبدالله) خالل حضورهما حف الح

يف منطقة الباحة، وتم اقتيادهما إىل جهة مجهولة ، بحسب عربي 21.
وأكد حساب "معتقيل الرأي" عىل "تويرت"، واملختص بتوثيق االعتقاالت السياسية 
ــفر  ــيخ س ــعودية، اعتقال الحوايل، وقال: "تأكد لنا اعتقال الباحث واملفكر الش يف الس
ــه هما عبد الرحمن وعبدالله، بعد أيام قليلة من إصداره كتاب  ــوايل واثنني من أبنائ الح

"املسلمون والحضارة الغربية" الذي وجه فيه النصح آلل سعود وهيئة العلماء".

النظام  السعودي يعتقل الداعية النظام  السعودي يعتقل الداعية 
سفر الحوالي و سفر الحوالي و ٣٣  من أبنائهمن أبنائه

مشهدمشهد


