
قضايا وناس الثــــورة

ــث  ــة للبح ــت اإلدارة العام ضبط
الجنائي بأمانة العاصمة أحد أخطر 
ــق (   ــو املناف ، وه ــدوان  ــارص الع عن
ــذي  ألقي القبض عليه   ع.أ.ع.م )  وال
ــة  ــات واملتابع ــدت التحري ــد أن أك بع
ــة ، قيامه بعمليات الرصد ورفع  األمني

اإلحداثيات للعدوان .
ــي  الجنائ ــث  البح يف  ــؤول  مس
ــوط كان  ــزق املضب ــار إىل أن املرت أش
ــل  ــددة ، ويعم ــن متع ــل يف أماك يتنق
ــال  رج أن  إال   ، ــف  متخ ــكل  بش
ــف هويته  ــتطاعوا كش التحريات اس
ــض  ــايل القب ــاطه وبالت ــة نش وطبيع
ــة  ــات املختص ــه للجه ــه وإحالت علي

الستكمال إجراءات التحقيق .

البحث الجنائي يضبط أحد أخطر عناصر العدوانالبحث الجنائي يضبط أحد أخطر عناصر العدوان

ــة  املروري ــوادث  الح ــت  بلغ
ــي وقعت يف العاصمة صنعاء  الت
ــبوع األول من نوفمرب  خالل األس
الجاري ( 34) حادثا مروريا  نتج 
عنها وفاة ( 4) أربعة أشخاص ، 

وإصابة (38) شخصا .
وبلغ عدد املخالفات املرورية 
ــائقو  ــي ارتكبها س ــجلة الت املس
املركبات يف العاصمة خالل نفس 
الفرتة (1514) مخالفة، ضبطت 

منها (254)  مخالفة .

٤٢٤٢ حالة وفاة وإصابة ، بسبب الحوادث المرورية في العاصمة ..  حالة وفاة وإصابة ، بسبب الحوادث المرورية في العاصمة .. 

مركز الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية "189"٠٩

حملة اإلنفاق الشعبي 
ــام أف ام حملًة  ــخ ١ رمضان ١٤٣٩هـ أطلقت إذاعة س يف تاري
ــات القتال، و  ــكري و جبه ــعبيًة لدعم التصنيع العس إنفاق ش
حققت هذه الحملة – وما تزال - نجاحاٍت باهرًة يف كل مراحلها 
ــة بأهمية  ــالت تعبوية وتوعوي ــا من حم ــا ترافق معه ــك مل ؛ وذل
ــري والثقافة القرآنية  ــراً للوعي الكب ــبيل الله، ونظ اإلنفاق يف س
ــت حصيلة  ــي ، وبلغ ــعب اليمن ــع بهما الش ــات يتمت ــن ب اللذي
اإلنفاق لدعم الجبهات عرب هذه الحملة - وخالل خمسة أشهر 
فقط منذ انطالقها - أكرث من مائة مليون ريال يمني ومرّت بعدة 

مراحل ، هي كالتايل .
ــة؛ وقد  ــوة الصاروخي ــم الق ــت لدع ــة األوىل خصص املرحل
ــي، و (1.500)  ــال يمن ــا (10.300.000) ري ــت حصيلته كان

ــت لدعم دائرة  ــا املرحلة الثانية  فقد خصص ــعودي  أم ريال س
ــا (10.000.000)  ــت حصيلته ــد كان ــكري؛ وق ــع العس التصني
ــدر قيمتها بـ  ــوع كوروال تق ــيارة ن ــال يمني، باإلضافة إىل س ري
ــة إىل إنفاق عيني "ذهب"  ــال يمني، باإلضاف (1.800.000) ري
ــاحل الغربي  ــا املرحلة الثالثة فخصصت لدعم معركة الس ، أم
ــت حصيلتها  ــًة ؛ وقد كان ــكري مناصف ــع العس ــرة التصني ودائ
ــال يمني، باإلضافة إىل إنفاق عيني "ذهب"  (35.000.000) ري
ــي خصصت لدعم  ــة الرابعة   والت ــة الثالثة املرحل ــت املرحل تل
ــري؛ وقد كانت حصيلتها (16.000.000)  قسم سالح الجو املس
ريال يمني، باإلضافة إىل سيارة أخرى نوع سوزوكي XL7 تقدر 
ــة  ــا أتت املرحلة الخامس ـــ (20.000$) دوالر ، بعده ــا ب قيمته
ــى اآلن تقارب  ــاً؛ وحصيلتها حت ــتمرة حالي ــي املرحلة املس وه

(21.000.000) ريال يمني .

ــالت األربع  ــل حصيلة الحم ــليم كام ــة  بتس ــت اإلذاع وقام
ــة - إىل  ــة الخامس ــة للمرحل ــة األولي ــذا الحصيل ــابقة - وك الس
ــام  ــات واألقس ــل الجه ــن قب ــن م ــني املعتمدي ــني املالي املندوب
ــتهدفة بحملة "حّي عىل خري اليمن" الشعبية، وبموجب  املس

سندات تسليم رسمية.
حملة التحشيد الشعبي 

ــيد عبد امللك  ــرية القرآنية الس ــتجابًة لدعوة قائد املس واس
ــاحل  ــدر الدين الحوثي  للنفري والتحرك الجاد إىل جبهة الس ب
ــام اف ام حملة   ــة س ــدود  أطلقت إذاع ــات الح ــي وجبه الغرب
ــعبي لرفد الجبهات تحت شعار (حي عىل خري  التحشيد الش
ـــ؛  وحققت هذه الحملة  ــي بدأت يف محرم ١٤٤٠ه ــال)  والت الرج
نجاحات ال تقل أهمية عن حملة اإلنفاق الشعبي وقد حشدت 
خالل شهر واحد فقط منذ انطالقتها أكرث من (خمسمائة) فرد 
ــن (250) فرداً  ــة، حيث تم إلحاق أكرث م ــن محافظات مختلف م
منهم حتى اآلن بمراكز الدورات الثقافية ومعسكرات التدريب، 
ــيق والرتتيب حالياً إللحاق البقية بهذه املراكز  بينما يتم التنس
ــكرات ، وذلك عرب عدد من الخطوات العملية التي قامت  واملعس

بها اإلذاعة لضمان نجاح هذه الحملة وهي كالتايل 
ــة (776335555)، وقد  ــري رقم هاتفي خاص بالحمل 1/ توف
ــّكل من كوادر اإلذاعة  ــليمه لفريق عمليات الحملة املش تم تس

الكفؤة والنشطة.
ــتهدف كافة  ــة ورقمها يس ــج صوتي للحمل ــاج تروي 2/ إنت
ــباب والرجال سيما الذين لم يسبق أن تم  األفراد من فئتي الش
ــكرية، كما يوضح  ــدورات ثقافية أو عس ــتقطابهم من قبل ب اس
ــيمر بها  ــاً املراحل التي س ــة مبّين ــم الحمل ــل برق ــة التواص آلي
ــدورات ثقافية  ــدءاً من إلحاقهم ب ــتجيبون لهذه الحملة ب املس

ومن ثم عسكرية، وصوًال إىل إلحاقهم بالجبهات (طوعياً) . 
ــؤول  ــع مس ــاً م ــبقاً ومكتوب ــاً مس ــة اتفاق ــع اإلذاع 3/ توقي
ــعبة التعبئة  ــزام ش ــاع يضمن الت ــوزارة الدف ــة ب ــعبة التعبئ ش
ــتجيبني للحملة وتنظيم الدورات املشار إليها  ــتقبال املس باس
ــوفات أسماء وبيانات  لهم قبل إلحاقهم بالجبهات ووفقاً لكش
املستجيبني للحملة التي تقوم اإلذاعة برفعها للشعبة بصورة 
ــعبة  ــلمها الش ــر تغذية راجعة تس ــل تقاري ــبوعية يف مقاب أس
ــة نجاحاٍت  ــاً  ،وحققت الحمل ــبوعية أيض ــة بصورة أس لإلذاع
ــد الجبهات  ــل يف عملية رف ــذا العم ــة ه ــت جدوائي ــرًة أثبت باه

ــام  ــه من جّديٍة كٌلّ من : "إذاعة س ــك ملا تتمّتع ب ــني؛ وذل باملقاتل
ــث  ــة" ؛ حي ــتجيبني للحمل ــة" و "املس ــعبة التعبئ اف ام" و "ش
ــتجيبني للحملة من  ــن املس ــذه الحملة م ــاوزت حصيلة ه تج
ــابيع  ــّدر بثالثة أس ــالل فرتٍة تق ــال - وخ ــباب والرج ــي الش فئت
ــف املحافظات،  ــن مختل ــرد) م ــمائة ف ــف فقط - (خمس ونص
وأعمارهم تتفاوت ما بني  (١٨) عاماً و (60) عاماً، وقد تم البدء 
ــاً بإقامة الدورات لهم بعد توزيعهم عىل دفع ومجموعات،  فعلي
ــدورات الثقافية وبدأت  ــات األوىل من أخذ ال ــت  املجموع وانته
بأخذ الدورات العسكرية، فيما بدأ بعضها اآلخر بأخذ الدورات 
ــتعداداً لاللتحاق بالدورات العسكرية، بينما بقية  الثقافية اس
الدفع واملجموعات باتت جاهزة لدخول هذه الدورات وبانتظار 
دورها ، وتنفذ اإلذاعة زيارات ميدانية - موثقة بالصوت - ملواقع 
ــا عرب  ــني به ــة للملتحق ــكرية املقام ــة و العس ــدورات الثقافي ال
ــال"، حيث تقوم اإلذاعة خالل هذه  حملة "حّي عىل خري الرج
ــني بالدورات  ــع امللتحق ــاءات "إذاعية" م ــراء لق ــارات بإج الزي
ــلة حلقات  ومؤهليهم، ومن ثم تقوم ببث هذه اللقاءات يف سلس

إذاعية بعد إخراجها يف قوالب متنوعة راقية ومتميزة.
الربيع المحمدي 

ــه عليه وآله  ــد النبي محمد صىل الل ــع حلول ذكرى مول  وم
ــر 1440 هجرية  ــام اف ام   يف 30/  صف ــنت إذاعة س ــلم  دش وس
ــعار  ــا الربامجية املعدة للمولد النبوي الرشيف تحت ش خطته
ــام أف  ــام اف ام صوت الربيع املحمدي ) وتكفلت إذاعة س (س
ــة اإلعالمية الذهبية  ــوايل - بالرعاي ــام الخامس عىل الت ام وللع

ــة) من خالل  ــدورة الخامس ــول األعظم - ال ــان الرس لـ(مهرج
ــان الصباحية  ــات املهرج ــة فعالي ــارش لكاف ــل الحي واملب النق
ــات الصباحية عرب  ــم كافة الفعالي ــائية، مع القيام بتقدي واملس

مذيعي اإلذاعة .
موالد يمنية أصيلة 

ــة بإقامة  ــدي  قامت اإلذاع ــة الربيع املحم ــن ضمن خط  وم
موالد نبوية عىل الطريقة اليمنية األصيلة بني صالة العشاءين 
ــة يف (١٦)  ــة اليمني ــات الجمهوري ــاجد محافظ ــرب مس يف أك
محافظة يمنية من بينها "الجامع الكبري بصنعاء - جامع اإلمام 
ــار - الجامع الكبري  ــية بذم ــة الشمس ــادي بصعدة - املدرس اله
ــران - الجامع الكبري باملحويت - الجامع الكبري بالحديدة"  بعم
وجوامع عديدة بمحافظات أخرى وسيتم نقلها عرب إذاعة سام 
ــم - الدورة  ــول األعظ ــي  لـ(مهرجان الرس ــي الذهب اف ام الراع
ــذه املوالد إىل ما  ــتواصل اإلذاعة إقامة ه ــث س ــة)   حي الخامس
بعد ١٢ ربيع األول ١٤٤٠هـ وستقوم اإلذاعة بنقل هذه املوالد التي 

تقيمها يف مساجد الجمهورية عىل الهواء مبارشًة.
فرتة تفاعلية وتوعوية

ــة تعبوية  ــة تفاعلي ــرتة جماهريي ــت اإلذاعة  ف ــا خصص كم
ــم  ــة، أُطلق عىل هذه الفرتة اس ــة مبارشة خالل الخارط وتوعوي
ــرح موضوع  ــا كل يوم ط ــه)، ويتم خالله ــول الل ــك يا رس (لبي
ــني بالحديث حول  ــني معني ــتضافات ملتحدث ــع اس ــيس، م رئي
ــات  ــب إدراج خطاب ــا ، اىل جان ــق به ــا يتعل ــبة وكل م املناس
ــن الحوثي التي  ــيد القائد عبد امللك بدر الدي ــارضات الس ومح
ــف خالل األعوام املاضية  ــبة املولد النبوي الرشي ألقاها بمناس
ــث يتم إعادة  ــة اليومية للمولد، بحي ــة الربامجي ضمن الخارط
ــع األول الجاري  ــن ربي ــف األول م ــب طوال النص ــا بالرتتي بثه
ــيد  ــات التي تطرق فيها الس ــث الفالش ــة من ب ــت اإلذاع ، وكثف
ــي يف خطاباته ومحارضاته،  ــد عبد امللك بدر الدين الحوث القائ
ــة املتنّوعة  ــات اإلذاعي ــارات والفالش باإلضافة إىل عرشات الش
ــوي الرشيف، والتي قامت اإلذاعة  والخاصة بذكرى املولد النب
ــيد وزوامل مناسبة املولد  بإنتاجها و تكثيف اإلذاعة لبث أناش
ــوي الرشيف، والتي تم إعدادها منذ فرتة ووضعها يف مجلد  النب
ــيد جماهريية  خاص ، كما قامت اإلذاعة باإلعداد لدعوة تحش
ــيقام يف ١٢  ــور االحتفال الكبري الذي س ــة ومتميزة لحض صوتي

ــة بنقله مع  ــتقوم اإلذاع ــبة، والذي س ــع األول بهذه املناس ربي
ــبة عىل الهواء مبارشة.. باإلضافة إىل كل ما سبق  خطاب املناس
ــتجدات عىل مختلف األصعدة،  مواكبة اإلذاعة لألحداث واملس

مع ربطها باملناسبة وتوظيفها التوظيف املناسب .
 الجدير بالذكر أن اذاعة سام اف ام  مع ذكرى املولد النبوي 
الرشيف، دشنت ليلة األول من ربيع الجاري بثها إىل محافظات 
جديدة وهامة، حيث غطى البث بعد تدشني توسعته الجديدة 

محافظات : إب - تعز - الضالع - لحج – عدن.
هدايا رسول اهللا 

ــىل  ــة ع ــلة غذائي ــع (250) س ــة بتوزي ــتقوم اإلذاع ــا س كم
املستضعفني من أرس الشهداء واملرابطني واألرس الفقرية كهدايا 
ــك ضمن فقرة  ــلم ، وذل ــه صىل الله عليه وآله وس ــول الل من رس
(هدية رسول الله) ضمن برنامج اإلذاعة التكافيل (متكاتفون) 
ــة االجتماعية وبناًء  ــاني يف الجبه الذي ُيعنى بالجانب اإلنس
ــوحات ميدانية ، إىل جانب إطالق مرشوعني برامجيني  عىل مس
ــك  ــبة، وذل ــع املناس ــن م ــد بالتزام ــة والحش ــني للتعبئ ميداني
ــرب اإلذاعة بالرجال  ــات املواجهة عملياً وع ــد مختلف جبه لرف
ــم  ــرشوع األول والخاص باإلنفاق اس ــوال ، حيث حمل امل واألم
ــن)   وحمل املرشوع الثاني الخاص  ــة حي عىل خري اليم (حمل
ــم (حملة حي عىل خري الرجال) وقامت اإلذاعة  ــد اس بالحش
بإنتاج أنشودتني إبداعيتني خاصتني باملناسبة، األوىل بعنوان 

(ياِلشوق املسافر) والثانية بعنوان (جاء طه) .

زخم شعبي كبير ومتواصل لحملة ( حي على خير اليمن ) لدعم الجبهات بالرجال والمال زخم شعبي كبير ومتواصل لحملة ( حي على خير اليمن ) لدعم الجبهات بالرجال والمال 

ــة ( حي عىل خري يتواصل  ــل الكبري مع حمل ــعبي والتفاع ــم الش الزخ
ــدف إىل دعم  ــام أف ام  ، وته ــي أطلقتها إذاعة س ــن ) الت اليم
ــدر الدين الحوثي  ــيد القائد عبد امللك ب ــتجابة لدعوة الس ــات باملال والرجال اس الجبه
ــذه الحملة منذ إطالقها  ــال واملال ، حيث حققت ه ــام ، ودعم الجبهات بالرج ــري الع للنف
ــتطاعت جمع أكرث من مائة مليون ريال  يف 1 رمضان 1439هجرية   نجاحات كبرية ، واس
يمني قامت اإلذاعة بتسليمها إىل املندوبني املاليني املعتمدين من قبل الجهات واألقسام 
ــمية ، ويف جانب رفد  ــندات رس ــىل خري اليمن ) وبموجب س ــة (حي ع ــتهدفة بحمل املس
ــن محافظات  ــمائة فرد م ــد أكرث من خمس ــتطاعت الحملة حش ــات باملقاتلني اس الجبه
مختلفة تم إلحاق أكرث من مائتني وخمسني فردا منهم بمراكز الدورات الثقافية ومعسكرات 

التدريب بينما يتم التنسيق والرتتيب حاليا إللحاق البقية بهذه املراكز واملعسكرات .
الثورة / محمد شرف الروحاني 

  أكرث من خمسمائة مقاتل 

ألحقتهم حملة التحشيد  

الشعبي بالجبهات 

أكرث من مائة مليون ريال 
يمني لدعم الجبهات  
حصيلة حملة اإلنفاق 

الشعبي 

بعد شهور من انطالقها من إذاعة (سام أف ام ) 

قدمها منتسبو حراسة المنشآت بوزارة الداخلية:

ــة  ــاط و أفراد اإلدارة العامة لحراس قدم ضب
ــرية من  ــة كب ــة  قافل ــوزارة الداخلي ــآت ب املنش
املواد الغذائية واألدوية اضافة إىل مبالغ مالية 
ــال الجيش و  ــنادا ألخوانهم أبط ــا و اس ، دعم

اللجان املرابطني يف جبهة الساحل الغربي .
ــآت  ــة املنش ــر عام حراس ــح  مدي ــد أوض وق
ــل ،  ان هذه  ــد الرؤوف مفض ــد الركن عب العمي
ــآت تأتي  ــبو املنش ــة التي قدمها منتس القافل
ــوي الرشيف ، وهي  ــا مع قدوم املولد النب تزامن
ــدا أن  ــرية ، مؤك ــن تكون األخ ــت األوىل ول ليس
ــة املنشآت  ضباط وأفراد اإلدارة العامة لحراس

ــن والوطن يف كل  ــاركون يف الدفاع عن الدي مش
ــل إىل أن  ــار العميد مفض ــا أش ــات ، كم الجبه
ــدورات القتالية  ــد ال ــل عىل عق ــآت تعم املنش
واألمنية ملنتسبيها ، وقد تخرج منها الكثري من 

األبطال و التحقوا بجبهات العزة والكرامة ،
ــان جاء فيه  ــن القافلة بي ــد صدر ع ــذا و ق ه

النقاط التالية :
ــد الثورة  ــوة قائ ــة لدع ــتجابة الكامل - االس
ــن الحوثي (حفظه  ــيد عبدامللك بدر الدي الس
ــتويات  الله) وإعالن النفري العام عىل كل املس
ــن الرشفاء وقبائلها  ودعوة احرار ورجال اليم

ــبي  ــال األمن ومنتس ــكل عام، ورج ــة بش األبي
ــاص إىل التحرك  ــكل خ ــلحة بش ــوات املس الق

لرفد الجبهات بالرجال واملال
- التأكيد عىل أن املواجهة للغزاة و مرتزقتهم 
ــي حتى  ــعب اليمن ــد للش ــار الوحي ــو الخي ه

تحرير آخر شرب من األرض اليمنية
- دعوة الحكومة ومنظمات املجتمع املدني 
وكافة أبناء الشعب إىل االهتمام بأرس الشهداء 

و الجرحى .
ــاء  االكتف ــق  وتحقي ــة  بالزراع ــام  االهتم  -

الذاتي .
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