
صنعاء - سبأ
ــميها العلمي واألدبي أمس امتحاناتهم للعام الدرايس  أنهى طالب الثانوية العامة بقس

2017/ 2018م.
وأكد وكيل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع املناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف نجاح 
ــهادة العامة للمرحلتني األساسية والثانوية و التي تقدم لها 469 ألفا و 198  امتحانات الش

طالبا وطالبة موزعني عىل 3 آالف و 373 مركزا امتحانيا منها ألفان و 288 مركزا أساسيا.
ــة رصواح  ــل االمتحاني بمديري ــز األم ــات بمرك ــري االمتحان ــده لس ــالل تفق ــرب خ   وأع
ــة االمتحانية ويف  ــاح العملي ــهم يف إنج ــكل من أس ــكره وامتنانه ل ــن ش ــأرب ع ــة م بمحافظ
ــهادة العامة نعلن  ــات الش ــاء امتحان ــوم و بانته ــا " الي ــوي، مضيف ــكادر الرتب ــم ال مقدمته
ــتهدف العملية التعليمية  ــة الرتبوية رغم انف العدوان وصلفه الذي اس ــا يف الجبه انتصارن

يف بالدنا " .
وأشاد الوكيل السقاف بمستوى االنضباط الذي واكب سري العملية االمتحانية والجهود 

التي بذلت لتوفري األجواء املالئمة إلنجاحها ، متمنيا ألبنائه الطالب التوفيق والنجاح. 
ــيل الزايدي  ــم بمحافظة مأرب ع ــب الرتبية والتعلي ــن مدير مكت ــتمع م ــل اس وكان الوكي
ــة االمتحانية وجهود  ــري العملي ــي إىل رشح موجز حول س ــز االمتحان ــني عىل املرك والقائم

إنجاحها. 

الثانويـــة العامة  الثانويـــة العامة اختتـــام امتحانـــات  اختتـــام امتحانـــات 

صنعاء – سبأ 
ــدوان يف عدد من  ــة الع ــة من مرتزق ــض عىل ثماني ــزة األمنية القب ــت األجه ألق

املحافظات .
ــة يف مديرية  ــىل خمس ــوا القبض ع ــال األمن ألق ــي أن رج ــدر أمن ــح مص واوض

جحانة ، وواحد يف نهم بصنعاء، واثنني يف البيضاء وحجة .
ــكرات العدوان يف  ــار املصدر إىل أن املرتزقة كانوا ضمن املجندين لدى معس وأش
مارب ، وانه تم إحالتهم للتحقيق الستكمال ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم .

صنعاء / سبأ
ــان بمحافظة  ــن وبني ضبي ــال والحص ــوالن وجحانة والطي ــل خ ــت قبائ أعلن
ــتجابة لقبائل الجوف  ــاء النفري العام يف مواجهة العدوان والنكف القبيل اس صنع

وأرحب ودعوة السيد عبدامللك الحوثي.
وأكدت قبائل خوالن الطيال يف لقاء قبيل أمس االستعداد لرفد جبهات الساحل 

الغربي بكتائب جديدة من الرجال والتوجه إىل الجبهات للدفاع عن الوطن.
ــهداء يف الدفاع  ــائخ ووجهاء وأعيان خوالن إىل امليض عىل درب الش ــار مش وأش
ــهداء والجرحى لن يتم التفريط فيها  ــن الوطن .. الفتني إىل أن أرواح ودماء الش ع

بأي حال من األحوال .
ــب والتحرك  ــل الجوف وأرح ــتجابة لنكف قبائ ــوالن االس ــا أكدت قبائل خ كم
ــراض وخرقهم للقيم  ــتباحتهم لألع ــدوان ومرتزقته الس ــوى الع ــاد ملواجهة ق الج
ــن نرص الله  ــيد حس ــيدة بمواقف أمني عام حزب الله الس واألعراف القبلية .. مش

تجاه مظلومية الشعب اليمني.
ــام  ــيخ ضيف الله رس ــاء القبيل ثمن رئيس مجلس التالحم القبيل الش ويف اللق

مواقف قبائل خوالن يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .

القبض على القبض على ٨٨ من مجندي العدوان في عدد من المحافظات من مجندي العدوان في عدد من المحافظات

قبائل خوالن الطيال تعلن النفير العام قبائل خوالن الطيال تعلن النفير العام 

ــدة واللجنة الفرعية لالمتحانات  ــدت قيادة مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة الحدي عق
ــهادتني الثانوية العامة واألساسية  ــبة نجاح االختبارات العامة للش مؤتمرا صحفيا بمناس

التي بدأت السبت 30 يونيو املنرصم وانتهت أمس األربعاء 18 يوليو 2018م.
ــاش قحيم  ــة محمد عي ــال محافظ املحافظ ــم بأعم ــاد القائ ــي أش ــر الصحف ويف املؤتم
ــه اإلعالمية  ــد كل أبواق ــدوان الذي حش ــاوالت الع ــات رغم مح ــر لالمتحان ــاح الباه بالنج

لتخويف الناس وإفشال االختبارات التي نجحت بعزم وإرادة وتصميم أبناء املحافظة.
ــوال الكادر الرتبوي التهامي اليمني  ــد قحيم أن نجاح االختبارات  لم يكن ليتحقق ل  وأك

العظيم الذي اصطف بوجه التحدي وحقق هذا النجاح التاريخي الكبري. 
ــة الفرعية لالختبارات عمر محمد بحر عن  ــا عرب مدير تربية املحافظة رئيس اللجن فيم
ــة الذين وقفوا  ــلطة املحلية باملحافظ ــادة وزارة الرتبية والتعليم والس ــكر واالمتنان لقي الش
ــدور الداعم الذي عزز قدرات صمود اللجنة  ــب املكتب واللجنة الفرعية وكان لهم ال إىل جان

الفرعية و طاقم العمل بعموم املراكز االمتحانية.
ــلت  وأكد بحر أن نجاح االختبارات يمثل نرصاً عظيماً لجبهة الرتبية والتعليم التي أفش
ــريا إىل أن نسبة حضور الطالب والطالبات ارتفعت من %70  يف اليوم  رهانات األعداء ..  مش

األول إىل 80 % بباقي األيام وذلك لتدفق الطالب والطالبات العائدين من مناطق النزوح .
ــب الرتبية  ــادات مكت ــني وقي ــة مجدي الحس ــل املحافظ ــر الصحفي وكي ــرض املؤتم ح

واللجنة الفرعية  ومرشف عام املحافظة أحمد البرشي .
ــنيني قد  ــف الويل ومحمد ش ــذا وكان رئيس اللجنة الفرعية ومعه عضوا اللجنة يوس ه
ــة العامة بمديرية  ــن االمتحانيني الصباح و حراء للثانوي ــري االمتحانات باملركزي تفقدوا س
ــالب والطالبات  ــة وثبات الط ــىل العملية االمتحاني ــاط القائمني ع ــادوا بانضب الحوك وأش
طيلة أيام االمتحانات رغم استفزازات العدوان السمجة وعربدة طائراته يف سماء الحديدة 

وأثناء أداء االمتحانات.

في مؤتمر صحفي.. قيادة التربية بالحديدة تؤكد نجاح االمتحاناتفي مؤتمر صحفي.. قيادة التربية بالحديدة تؤكد نجاح االمتحانات
ــاء بالغا  ــس األربع ــرتك أم ــزاب اللقاء املش ــدرت أح أص
ــقاء العرب املوقعني عىل النداء املوجه  صحفيا لإلخوة األش
ــاذ قرار  ــني فيه التخ ــذي دعوا اليمني ــن، وال ــاء اليم إىل أبن

بوقف العمليات العسكرية والهدنة لـ3 أشهر.
ــرتك أنه ال حرب بني اليمنيني، مشريا  وأوضح اللقاء املش
ــب أن يوجه إىل الطرف  أن نداء اإلخوة العرب كان من املناس
ــاره املعني بوقف العدوان وهو ما  املعتدي عىل اليمن باعتب

يسمى التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات.
وأكد املشرتك أن كل القوى واألحزاب السياسية الوطنية 
ــالم، الفتا إىل أن أطفال اليمن ونساءه هم  حريصة عىل الس
ــعب برمته هو من  ــم هي من تهدم، والش ــن يقتل، ومنازله م

يعاني ويالت الحصار الغاشم.
ــت أكرث من 12  ــدوان انتهك ــف الع ــاف أن دول تحال وأض
ــة املاضية، وقد  ــوام الثالث ــهر الحرم يف األع ــهراً من األش ش
ــا يتضاعف  ــزداد وصلفه ــع وغيها ي ــام الراب ــت يف الع دخل

وجرائمها ومجازرها تتكرر.
ــي بالرتحيب بأي  ــه الصحف ــرتك بالغ ــم اللقاء املش واختت

جهٍد للسياسيني واملثقفني العرب من شانه إيقاف نزيف الدم 
اليمني الغايل، مؤكدا حق الشعب اليمني يف الدفاع عن نفسه.

وفيما ييل نص البالغ:
ــداء املوجه  ــىل الن ــني ع ــرب املوقع ــقاء الع ــوة األش اإلخ
ــي رغم  ــأن اليمن ــم بالش ــعدنا اهتمامك ــد أس ــني، لق لليمني
ــاء اليمن،  ــم املوجه إىل أبن ــىل ندائك ــد اطلعنا ع ــره، فق تأخ
ــف العمليات  ــذوا قراراً بوق ــم فيه إىل أن يتخ ــذي تدعونه ال

العسكرية والهدنة لثالثة أشهر.
 ومع تقديرنا الهتمامكم فإن الحرب ليست بني اليمنيني 
ــرف املعتدي  ــب أن توجه إىل الط ــالة من املناس ــذه الرس وه
ــذا الطرف هو ما  ــو املعني بوقف العدوان وه ــىل اليمن فه ع
ــارات ومن  ــعودية واإلم ــذي تقوده الس ــمى التحالف ال يس

ورائها الواليات املتحدة األمريكية. 
ــية الوطنية  ــم أن كل القوى واألحزاب السياس ونؤكد لك
ــن ُيقتل  ــاؤنا هم م ــا ونس ــالم، فأطفالن ــىل الس ــة ع حريص
ــي نتيجة  ــن يعان ــعبنا هو م ــدم، وش ــي من تُه ــا ه ومنازلن

الحصار الظالم والعدوان الغاشم.

ــوى  ــعبنا اليمني العزيز س ــار أمام ش ــف، ال خي  ولألس
ــه ضد هذه الهجمة الوحشية التي لم تراِع  الدفاع عن نفس

حرمًة ألي يشء. 
ــن اثني عرش  ــدوان قد انتهكت أكرث م ــدول تحالف الع ف
ــهر الحرم يف األعوام الثالثة املاضية وهاهي  ــهراً من األش ش
ــزداد وصلفها يتضاعف  ــام الرابع وغيها ي قد دخلت يف الع
ــط أن يتجاهل  وجرائمها ومجازرها تتكرر، وليس من القس
ــه  علي ــدى  املُْعتَ ــوا  تَُحمل وأن  ــدي،  املعت ــرف  الط ــم  نداؤك

مسؤولية االعتداء. 
ــيني واملثقفني  ــٍد للسياس ــب بأي جه ــاً فإننا نرح ختام
ــانه إيقاف نزيف الدم اليمني الغايل، مؤكدين  العرب من ش
ــز وبلدنا الغايل  ــعبنا العزي ــا يف مواصلة الدفاع عن ش حقن

أمام هذا العدوان وأي عدوان آخر. 
وفقنا الله وإياكم إىل ما فيه رضاه. 

صادر عن أحزاب اللقاء املشرتك
صنعاء 18 - 7 - 2018م
5 ذو القعدة 1439هـ

 / ماجد الكحالين
ــة أمس  ــتقبل العدال ــم مس ــم تنظي نظ
بصنعاء ندوة فكرية تحت عنوان محورية 
ــعب  ــق وحدة األرض والش ــادة لتحقي القي

بمشاركة كوكبة من الباحثني واملفكرين.
ــن أرواق العمل  ــدوة عددا م ــت الن تناول
ــادة الثورة  ــات الثالثة لقي ــة باملقوم املتصل
ــك الحوثي يف ظل  ــيد عبداملل ــة بالس ممثل
ــش عدوانا  ــا تعي ــة وبالدن ــروف الراهن الظ

وحصارا جائرا لم يسبق له مثيل.
ــرتب  ال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــرق  وتط
ــة  ورق يف  ــيايس   الس ــس  املجل ــار  مستش
ــا  م إىل  األرض"  ــدة  "وح ــوان  بعن ــا  قدمه
تتعرض له بالدنا من أخطار ومؤامرات منذ 
عقود طويلة حتى طرد املحتل الربيطاني، 
ــن..  ــوب اليم ــدد لجن ــزاة الج ــد الغ وتواج
ــود  وصم ــك  وتماس ــأس  ب ــوة  بق ــيداً  مش

الشعب اليمني يف وجه العدوان الغاشم.

ــه زيد  ــور عبدالل ــتعرض الدكت ــا اس كم
ــامح  ــي رئيس هيئة التصالح والتس الحوث
خالل ورقته املقدمة حول محور القيادة ما 
يمتاز به قائد الثورة من الحكمة واالعتدال 
ــىل  ع ــدرة  والق ــع،  والتواض ــامح  والتس
ــتقبل واالهتمام املتواصل  ــترشاف املس اس

بأبناء اليمن.
ــيد  الس ــورة  الث ــد  قائ أن  إىل  ــار  وأش

ــك الحوثي يحرص عىل التنقل من  عبداملل
ــوال املجاهدين من  ــس أح واٍد إىل واٍد لتلم
ــن وال يعيش يف  ــذودون عن حياض الوط ي

بروج مشيدة أو غرف مرفهة كالبقية.
ــم  ــر انع ــد طاه ــور محم ــاول الدكت وتن
عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد يف ورقته 
ــز املهمة  ــعب" الركائ ــدة الش ــوان "وح بعن
ــو االهتمام بوحدة  ــاح أي مجتمع ه يف نج

ــريا إىل أهمية وحدة الشعب  ــعب.. مش الش
ــكهم الكفيل  ــه وتماس ــكل طوائف اليمني ب
ــات.. الفتا إىل   ــات والتحدي ــة األزم بمواجه
ــة ودخولها يف رصاعات  خطورة تفكك األم
ــور والنهضة والحضارة،  أعاقتها عن التط
ــعون يف كل املراحل  ــدا  أن األعداء يس مؤك
ــم وتفكيكها  ــدة من األم ــة جدي إىل رضب أم
ــب أن يعيه  ــا وهو ما يج ــاف تقدمه وإضع
ــالمية وان  ــاء األمتني العربية واإلس كل أبن

يتنبهوا لهكذا أخطار محدقة.
ــدث عضو األمانة العامة  من جانبه تح
ــدي  ــتقبل العدالة فؤاد الراش لتنظيم مس
ــادرات التي اجرتحتها القيادة  عن دور املب
الثورية حرصا عىل وحدة الشعب ووحدة 
ــة بقيادة  ــالح األم ــىل ص ــدا ع األرض.. مؤك
ــر يف  ــغ األث ــه بال ــيكون ل ــذي س ــن ال اليم
ــروب إىل  ــن الفنت والح ــن براث ــا م إخراجه

شاطئ األمن واألمان.

(المشترك) يدعو أصحاب النداء العربي أن يوجهوا رسالتهم لتحالف العدوان على اليمن(المشترك) يدعو أصحاب النداء العربي أن يوجهوا رسالتهم لتحالف العدوان على اليمن

وحـــدة القيـــادة والشـــعب واFرض فـــي نـــدوة فكريـــة بصنعـــاءوحـــدة القيـــادة والشـــعب واFرض فـــي نـــدوة فكريـــة بصنعـــاء

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة

ALTHAWRAH

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

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

6 ذو القعدة 1439ه - 19 يوليو 2018م العدد 19600الخميس

أحمد يحيى الديلمي
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ــرة، ال  ــاء المه ــزاء أبن ــع اإلخوة األع ــا م قلوبن
ــخص  ــة كبيرة ، الش ــوا لصدم ــم تعرض ــك أنه ش
الذي تمسكوا بشرعيته وجعلوه مظلة للحراك 
ــة  للمطالب ــدوا  وحش ــري  والجماهي ــعبي  الش
ــعودي واإلماراتي  ــوات االحتالل الس ــروج ق بخ
وتسليم إدارة المنافذ البرية والبحرية والجوية 
ــل الذي  ــة ، الرج ــة بالمحافظ ــلطة المحلي للس

أمنوه خانهم وسدد إليهم طعنة غادرة.
ــاس  ــة النادرة لالحتفاء واإلحس ــي اللحظ  فف
ــاق مع القائد  ــار الجزئي بعد االتف ــو االنتص بزه
العسكري السعودي في المهرة على االنسحاب 
ــى معاقبة من  ــادر هادي إل ــة المنافذ ، ب من كاف
ــالل نيابة  ــلطات االحت ــم الحراك وفاوض س دع
ــي المباغت  ــراء العقاب ــرة  باإلج ــن أبناء المه ع
ــدى المواطنين مع  ــم ل ــرارة تتراك ــا جعل الم مم
ــن كما يقال  ــتقالل ، لك ــم لم يطالبوا إال باالس أنه

االستهداف جاء من المأمن .
ــرة ألن قرارات التغيير العقابية   وزادت الحس
ــات التحالف  ــة عملي ــي غرف ــا ف ــت صياغته تم
ــة والصمت  ــوع على المبارك ــر دور الدنب واقتص
ــتأتي الظروف  ــاً للتعليمات التي تلقاها وس وفق
ــم يوقع  ــادي أنه ل ــن فيها ه ــي يعل ــة الت المالئم
ــمه ، وأنه  على الكثير من القرارات الصادرة باس
ــالم كأي مواطن  ــائل اإلع ــن وس ــتمع إليها م اس

عادي .
ــدر عنه موقف  ــذا ليس غريباً عليه فقد ص  ه
مماثل عندما أعلن أن ما ُيسمى بقوات التحالف 
شنت العدوان السافر على اليمن دون علمه وأنه 
سمع بما جرى من وسائل اإلعالم كأي مواطن ، 
فكشف عن المكانة الهزيلة له في تقدير األعداء 
ــه ، أليس  ــع المزري الذي ارتضاه لنفس ، والوض
ــاؤالت عن  ــا ؟! يفرض تس ــا وغريب ــر مدهش األم
ــتورية المزعومة ومن يتباكون  ــرعية الدس الش
عليها وهي مجرد تبرير للعدوان فقط ، بدعوى 
ــهامة والنخوة  ــتنجد بهم وأن الش ــادي اس أن ه
دفعتهم للمبادرة لتلبية الصرخة بمجرد وصول 
صدى الصوت إلى األسماع ، كيف والمتحالفون 
ــم وأعراف  ــم قي ــرض عليه ــلمون تف ــرب ومس ع
ــم الدين على  ــدة الملهوف ويحثه ــة نج العروب
نصرة المظلوم ، هذه المسلمات ال خالف عليها 

والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو : 
ــي ينفي  ــوت والمعن ــدى الص ــل ص ــف وص كي
ــة  ــة عجيب ــت مفارق ــيء !! أليس ــأي ش ــه ب علم
ــبوقة تؤكد أن أمراء الحرب في  وخارقة غير مس
ــدرة خارقة على  ــارات لديهم ق ــعودية واإلم الس
ــذه الموهبة  ــراءة المطموس ، ه ــتنطاق وق االس
ــتغرب لماذا ال توظف في رفع السوء  الفاعلة نس
والظلم عن كاهل المواطن السعودي واإلماراتي 
ــن دون غيرهم  ــا أبناء اليم ــاذا يختصون به ولم
ــبث  ــرعية التي يحاولون التش ؟! وهذه هي الش
ــواع العدوان  ــا كل أن ــون من خالله ــا ويمارس به

والجرائم القذرة ضد الشعب اليمني المظلوم . 
ــوة في  ــون اإلخ ــى أن يك ــك أتمن ــوء ذل ــي ض ف
ــرعية  ــتوعبوا حقيقة مفهوم الش المهرة قد اس
ــادي إلى  ــوا ه ــراء فلقد حول ــرب الصح ــدى ع ل
مخلب قط وجدار هاٍر يشرعن لالحتالل السقيم 
والجرائم الشيطانية ، وسرعان ما سينهار بهم 
ــتطيعون النفاذ منه ،  ــحيق ال يس ــى مهوى س إل
ــالة إلى أبناء  ــاً أن تصل  نفس الرس ــى أيض وأتمن
ــتنجدون  ــزاء بالذات الذين خرجوا يس تعز األع

بالمستعمر والمحتل . 
كل  ــن  م ــان  يتطلب ــة  والموضوعي ــق  المنط
ــداث برؤية  ــراءة الوقائع واألح ــن يمني ق مواط
ــن الباطل في  ــق م ــة لمعرفة الح ــة صادق وطني
ــتمرار نزيف الدم وانتهاك سيادة الوطن  ظل اس
لنكون جميعاً في قلب العرين ندافع عن الوطن 

ونحمي استقالله .. والله من وراء القصد ..

هذه هي هذه هي 
شرعيتهم !!شرعيتهم !!

صنعاء - سبأ
ــة العامة  ــائية الثقافي ــة النس ــت الهيئ نظم
ــي بكلية  ــم الجامع ــرة التعلي ــاون مع دائ بالتع
ــة بجامعة صنعاء أمس املعرض الثقايف  الرشيع
ــو االكتفاء الذاتي ومقاطعة  التوعوي األول نح
ــة واإلرسائيلية وبضائع دول  البضائع األمريكي

العدوان.
ــتمر ثالثة أيام  ــت يف الفعالية التي تس وقدم
ــني واإلعالميني  ــن األكاديمي ــاركة نخبة م بمش
ــل، حيث قدمت  ــالب ، عدد من أوراق العم والط

ــوان "  ــة عمل بعن ــل ورق ــة فضائ ــورة تقي الدكت
ــت الورقة  ــدوان" وتناول ــتهداف املرأة يف الع اس
ــارة  ــىل الطفل قدمتها س ــة أثر اإلعالم ع الثاني

النعمي.
ــاليب  ــا تناولت الورقة الثالثة طرق وأس فيم
ــتعرضت  ــمرية املطاع واس ــة قدمتها س املواجه
ــرب الناعمة وخطورتها عىل  الورقة الرابعة الح
املجتمعات واألوطان قدمتها برشى املحطوري.
ــورة الحرب  ــل إىل خط ــت أوراق العم وتطرق
ــىل  ع ــدوان  الع دول  ــنها  تش ــي  الت ــة  اإلعالمي

ــتخدام  واس ــل  الطف ــىل  ع ــا  وأثره ــع  املجتم
ــتقرار والتأثري  ــائعات لزعزعة األمن واالس الش

عىل املجتمع.
ــائل  وس ــل  العم أوراق  ــتعرضت  اس ــا  كم
ــاليب الحرب الناعمة األخطار واملعالجات  وأس
ــالل  االحت ــم  وجرائ ــات  املصطلح ــرب  وح
ــطني وتبيني طرق الوقاية من  اإلرسائييل يف فلس

هذه الحرب .
ــرض ثقايف توعوي حول  تخلل الفعالية مع
ــة  واإلرسائيلي ــة  األمريكي ــات  املنتج ــة  مقاطع

ــك  ــاذج لتل ــرض نم ــدوان وع ــع دول الع وبضائ
ــدية  والجس ــة  الصحي ــا  وأرضاره ــات  املنتج
والنفسية وكذا خطورتها عىل األطفال والنساء 
ــج  املنت ــجيع  بتش ــة  املتاح ــل  البدائ ــرض  وع

الوطني.
ــة  املنتج ــألرس  ل ــم  دائ ــرض  مع ــم  أقي ــا  كم
ــة والحرفية  ــغال اليدوي لعرض نماذج من األش
ــة والدعوة  ــات الغذائية بجهود ذاتي واملصنوع
ــن  ــالً ع ــل بدي ــي ليح ــج الوطن ــجيع املنت لتش

املنتجات األجنبية.

معرض ثقافي بعنوان " االكتفاء الذاتي ومقاطعة البضائع اFمريكية واJسرائيلية"معرض ثقافي بعنوان " االكتفاء الذاتي ومقاطعة البضائع اFمريكية واJسرائيلية"

جيزان  صور من سيطرة الجيش جيزان  صور من سيطرة الجيش 
واللجان على سلسلة جبلية بها ثالثة واللجان على سلسلة جبلية بها ثالثة 
مواقع كبيرة تابعة لمرتزقة الجيش مواقع كبيرة تابعة لمرتزقة الجيش 

السعودي قبالة الدود السعودي قبالة الدود 

أقيم بمحافظة صنعاء 

  /متابعات 
ــن  ــار عيل محس ــرنال الف ــب الج ــرض موك تع
ــه مقتل  ــري نتج عن ــري كب ــارب لتفج ــر يف م األحم
ــه محمد محمد صالح األحمر وعدد من  زوج ابنت
ــكرية فيما ال يزال مصري الجرنال  القيادات العس
ــط تكتم شديد حول طبيعة  األحمر مجهوال.وس
الحادثة وهوية القتىل والجرحى من العسكريني. 
ونعت ما تسمى بهيئة األركان العامة التابعة 
ــح األحمر  ــد محمد صال ــدوان  محم ــة الع ملرتزق
ــة البحرين وعدد من  ــكري يف مملك امللحق العس

مرافقيه".
األنباء املتضاربة بشان الحادثة تحدثت عن 
استهداف موكب الجرنال األحمر  بعبوة ناسفة ، 
ــارت مصادر أخرى إىل  لكنه نجا منه، يف حني أش
ــقطت  ــن قذيفة تدريبية س ــادث ناجم ع أن الح

"بالخطأ" يف أحد معسكرات مرتزقة العدوان .
ــوب  ــهد الترصيح املنس وزاد من ضبابية املش
ــه أرسة املرتزق  ــزى في ــر الذي ع ــرنال األحم للج
الرصيع العميد األحمر، لكنه لم ينف أو يؤكد دقة 
األنباء التي تحدثت عن إصابة بليغة تعرض لها 

الجرنال نفسه خالل الحادثة.
ــالم القريبة  ــائل اإلع ــا تداولت بعض وس فيم
ــن محاولة  ــن نجا م ــارات أن عيل محس ــن اإلم م
ــق انفجار  ــن طري ــأرب ع ــة م ــال يف محافظ اغتي

عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه يف مأرب.
ــة العميل  ــل زوج ابن ــن العملية مقت ــج ع ونت
ــد  ــد محم ــزق محم ــر املرت ــن األحم ــيل محس ع
ــني من قبل الفار هادي ملحقا  صالح األحمر املع
ــة البحرين وعدد من  ــكريا لليمن لدى مملك عس

مرافقيه.

مصرع محمد صالح اFحمر في مارب والغموض مصرع محمد صالح اFحمر في مارب والغموض 
يكتنف مصير عمه الجنرال محسنيكتنف مصير عمه الجنرال محسن

ــة الحديدة  ــظ محافظ ــال محاف ــم بأعم ــتقبل القائ اس
ــدة قافلة من  ــس يف مدينة الحدي ــد عياش القحيم أم محم
ــائخ  ــال والرجال والغذاء واملوايش مقدمة من أبناء ومش امل
ــيخ حمود عباد  ــة يف مقدمتهم الش ــة العاصم ــل أمان وقبائ
أمني عام العاصمة دعماً وإسنادا لقبائل تهامة يف الساحل 
الغربي تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 

الحوثي.
ــداء  ــن املقاتلني األش ــىل مجاميع م ــة ع ــوت القافل احت
ــغ مالية باإلضافة إىل كمية  ــن أبناء أمانة العاصمة  ومبال م

ــناداً  كبرية من املواد الغذائية واملوايش ( أغنام ) دعما وإس
للجيش واللجان الشعبية  املرابطني  يف الساحل الغربي .

ــكره ألبناء  وعرب القائم بأعمال محافظ الحديدة عن ش
ــن اجل  ــا م ــها وماله ــود بنفس ــي تج ــة الت ــة العاصم أمان
ــدة تلبية  ــداًء من الحدي ــذا الوطن كامال ابت ــم يف ه إخوانه

لدعوة قائد لثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي.
ــة العاصمة   ــور أبناء أمان ــم القحيم أن حض ــد القائ وأك
ــىل حبهم  ــال دليل ع ــال الرج ــن امل ــل م ــاركتها بقواف ومش
للوطن ولكل اليمنيني باعتبار كل اليمنيني جسدا واحد إذا 

ــتكى جزء منه تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى  اش
ــقط يف  ــدا أن العدوان ورغم تهويله اإلعالمي إال انه س مؤك
ــتكون ملحمة  ــا وأن الحديدة س ــدة وأغرق يف بحره الحدي

تاريخية .
ــن جانب آخر أكد الواصلني من أبناء  أمانة العاصمة  وم
ــائخها وقبائلها أن هذا القافلة ليست األوىل ولن تكون  مش
األخرية وان هذه القافلة ليست إال القليل وإنهم سيقدمون 
ــاندة أبناء تهامة ودعم جبهات الساحل  الكثري والكثري ملس

الغربي.

القائم بأعمال محافظ الحديدة يستقبل قافلة من المال والرجال مقدمة من أبناء أمانة العاصمةالقائم بأعمال محافظ الحديدة يستقبل قافلة من المال والرجال مقدمة من أبناء أمانة العاصمة

مشهدمشهد


