
ــد  بأش ــني  اليمني ــني  اإلعالمي ــاد  اتح أدان 
ــارش  من  ــرية مب ــب قناة املس ــارات حج العب

قبل تحالف العدوان ودعا الرشكة املشغلة  
ــات إىل الرتاجع عن قرارها  ألقمار اليوتلس
ــع حرية  ــربر واملتنايف م ــري امل ــر وغ الجائ

الرأي والتعبري ومبادئ حقوق اإلنسان.
ــذه الخطوة ويف هذا  واعترب  االتحاد ه

ــغلة ألقمار  ــت من قبل الرشكة  املش التوقي
ــدوان يف جرائمه  ــع الع ــات رشاكة م اليوتلس

ــم عليها  ــني ويف التعتي ــتهدف املدني ــي تس الت
خاصة أن الحجب يأتي  والعالم يوجه أنظاره نحو 

الكارثة اإلنسانية يف اليمن التي صنعها التحالف السعودي 
ــاء الحديدة  ــتهدف مين ــكري الذي يس ــتمرار التصعيد العس بفعل الحصار واس

غرب البالد.
ــنوات من  ــال االتحاد: لقد تعرض اإلعالم الوطني اليمني عىل مدى أربع س وق
ــدف الحيلولة دون نقل الحقائق عىل  ــتى االعتداءات به الحرب عىل اليمن إىل ش
ــوات واإلذاعات والصحف  ــم، فطالت الغارات الجوية مقرات القن األرض إىل العال

وقتل جراء ذلك عدد من اإلعالميني.
ــة اإلعالم وصون الحريات  ــم املتحدة وكافة املنظمات املعنية بحماي ودعا األم
ــادة بثها من جديد  ــارش والعمل الفوري عىل إع ــرية مب ــة حجب قناة املس إىل إدان

وضمان عدم تكرار مثل هذه  االنتهاكات.

اتحاد اعالميين اليمنيين يدين اتحاد اعالميين اليمنيين يدين 
حجب قناة المسيرة مباشر

صنعاء/سبأ
أقر مجلس املعهد العايل للقضاء يف اجتماعه أمس برئاسة وزير العدل القايض 
ــات قبول الدفعة 23  ــات رئيس املجلس، إعالن نتائج امتحان ــد عبدالله عقب أحم

للدراسة يف املعهد.
ــة  ــوا مرحل ــن خاض ــد والذي ــة يف املعه ــني للدراس ــايل املتقدم ــغ أجم ــث بل حي
ــيدخلون  ــة (282) متقدما، نجح منهم (163) متقدما س ــات التحريري االمتحان

االمتحانات الشفوية تمهيدا للمقابالت الشخصية.
ــات  ــم الدراس ــات النهائية لطالب قس ــج االمتحان ــاع إىل نتائ ــرق االجتم وتط
ــدرايس 2017 /2018م الدفعة (22) وعددهم (222)  ــة العليا للعام ال التخصصي

طالباً وأقرها .. مؤكداً أن الدراسة ستبدأ من االثنني القادم.

ــديش وعدد من  ــني املق ــة قادها محافظ ذمار محمد حس ــت جهود قبلي نجح
ــخصيات االجتماعية بمديرية املنار يف إنهاء قضية قتل حدثت قبل عرشين  الش

عاما راح ضحيتها شخص من أرسة آل أبو حسن من أبناء مديرية املنار.
ــايف  ــيل املحافظة مجاهد ش ــور أمني عام مح ــيل أمس بحض ــالل لقاء قب وخ
ــادات  ــن القي ــدد م ــرزاق وع ــن عبدال ــورى حس ــس الش ــو مجل ــيس وعض العن
ــن  ــة، أعلن أولياء دم املجني عليه قايد محمد أبو حس ــخصيات االجتماعي والش
ــن وإكراما لصلة  ــه وترشيفا للحارضي ــامل لوجه الل ــل والعفو الش ــازل الكام التن

الجوار واإلخاء عن عبداإلله العزيني وإخوانه.
ويف اللقاء أكد محافظ ذمار أهمية تكثيف الجهود للتغلب عىل ظاهرة الثأر ملا 
ــلبية عىل املجتمع من خالل تعطيل عملية التنمية، وأهمية تعزيز  لها من آثار س
ثقافة اإلخاء والتعاون والتسامح واالحتكام للقانون بعيدا عن النزاعات املسلحة 

التي تخلف املآيس والثارات .
وأشار إىل أهمية الحفاظ عىل النسيج االجتماعي والعادات والتقاليد الحميدة 
يف إصالح ذات البني ومعالجة القضايا بالطرق السلمية والتفاهم والتحرك الجاد 

والفاعل ملواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال واملال .
ــك الجبهة  ــهام كافة رشائح املجتمع يف الحفاظ عىل تماس ولفت إىل رضورة إس
ــدوان ومواصلة  ــات الع ــود للتصدي ملخطط ــات والجه ــد الطاق ــة وحش الداخلي

الصمود والثبات حتى تحقيق النرص.

صنعاء/سبأ
ــة بالتعاون مع  ــان التنموي ــة بني وزعت مؤسس
ــلة غذائية  ــوث الخريية أمس 560 س ــة الغ مؤسس
ــهري  لش ــاء  بصنع ــطينية  الفلس ــة  الجالي ألرس 

أغسطس و سبتمرب.
ــة  الغذائي ــلة  الس ــرشوع  م ــط  ضاب ــار  وأش

ــة بنيان طه الشهاري إىل أهمية توزيع  بمؤسس
ــا 280 أرسة  ــتفيد منه ــي يس ــالل الت ــذه الس ه
ــع تأتي  ــة التوزي ــا أن عملي ــطينية .. مبين فلس
ــد النبوي الرشيف  ــبة حلول ذكرى املول بمناس
ومساهمة من املؤسسة يف التخفيف من معاناة 

هذه األرس.

ــع  ــىل توزي ــة ع ــة حريص ــت إىل أن املؤسس ولف
ــهرية ألرس الجالية الفلسطينية  سالل غذائية ش
ــعب  ــود الش ــة لصم ــن املؤسس ــاً م ــن دعم يف اليم
الفلسطيني الشقيق ,الذي شارك الشعب اليمني 
همومه وأوجاعه يف ظل األوضاع االقتصادية التي 

فرضها العدوان والحصار.

إعالن نتائج امتحانات قبول الدفعة إعالن نتائج امتحانات قبول الدفعة 
٢٣٢٣ بالمعهد العالي للقضاء بالمعهد العالي للقضاء

إنهاء قضية قتل دامت إنهاء قضية قتل دامت ٢٠٢٠ عاما  عاما 
بمديرية المنار بذماربمديرية المنار بذمار

بنيان والغوث توزعان سالًال غذائية 7سر الجالية الفلسطينية بصنعاءبنيان والغوث توزعان سالًال غذائية 7سر الجالية الفلسطينية بصنعاء

ــفرت الحملة األمنية التي نفذها رجال األمن  أس
ــالم بمحافظة تعز  ــة رشعب الس ــان يف مديري واللج
ــم عنارص  ــني أمنيا ، وه ــن املطلوب ــط  11 م عن ضب
ــدوان ، يتزعهما القيادي  ــة إجرامية تابعة للع لخلي
ــو عبدالله  ــم القاعدة املدعو أب ــمى بتنظي يف ما يس

املرصي (مرصي الجنسية)
ــذه الخلية  ــن عنارص ه ــر من تبقى م ــد ف وكان ق
ــل وأرس  ــد قت ــة بع ــة املالوح ــل عزل ــل الوكي إىل جب
ــط  ــم  يف منطقة األمجود ، ( منطقة تتوس ــدد منه ع
ــاال  ــم أعم ــرا الرتكابه ــز و إب ) نظ ــي تع محافظت
ــني  املواطن ــن  أم ــتهدفت  اس ــة  وإجرامي ــة  تخريبي

وحياتهم وكرامتهم.
ــإن أن الحملة األمنية  ــب أمن املحافظة ف  وبحس
ــة اإلجرامية وقد  ــاردة الخلي ــبوع ملط ــدأت منذ أس ب
عملت عىل فرض حالة األمن واالستقرار يف املنطقة،  
ــتجابة لدعوات املواطنني وبالغاتهم عىل خلفية  اس
ــيخ/ ــل الش ــة قت ــة لجريم ــارص الخلي ــكاب عن ارت

ــيخ/ عبد الحافظ  ــه مقبل وإصابة الش عيل عبدالل
عبدالله عبدالحميد و خمسة من مرافقيهم بجروح 
خطرية ، أثناء عودتهم من سوق الحرية إىل منازلهم 

ــهر أكتوبر املنرصم ، يف  ــبت األخري من ش صباح الس
كمني غادر نصبته عصابات الخلية اإلجرامية ، التي 
ــة  ــتقرار وممارس ــىل العبث باألمن واالس ــادت ع اعت
الجريمة و أشار امن املحافظة إىل أن الحملة األمنية 
ــني و الجناة  ــن املجرم ــْن تبقى م ــع َم ــة يف تتب ماضي
ــم إىل القضاء  ــض عليهم وإحالته ــني والقب واملطلوب

ملحاكمتهم عىل أفعالهم وجرائمهم ، وفق القانون.
ــك حذرت وزارة الداخلية واألجهزة األمنية  إىل ذل
ــاون أو يتواطأ مع مثل هذه العصابات  ــن  يتع ، كل م
ــىل  ــرت ع ــواء أو التس ــاء أو إي ــىل إخف ــل ع ، أو يعم
ــاءلة القانونية ولن  ــيتعرض للمس عنارصها بأنه س

تتوانى يف ردعه . وإحالته للعدالة .
ــزة األمنية جميع  ــت وزارة الداخلية واألجه ودع
ــال األمن و اإلبالغ عن   ــني إىل التعاون مع رج املواطن
ــا ،  ملا فيه خري  ــارص اإلجرامية ورصد تحركاته العن

وسالمة و أمن املواطنني.
ــاء  الرشف ــني  املواطن ــة  كاف ــوزارة  ال ــكرت  وش
ــخصيات االجتماعية وكافة األحرار املتعاونني  والش
مع األمن عىل جهودهم ووعيهم ومشاركتهم لرجال 

األمن يف تحمل املسؤولية وتعاونهم الكبري.

حملة أمنية تنجح في ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالعدوان في شرعبحملة أمنية تنجح في ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالعدوان في شرعب

صنعاء-سبأ:
ــة أمني  ــة العاصمة أمس برئاس ــاع بأمان ناقش اجتم
ــس املحيل باألمانة أمني محمد جمعان ووكيل  عام املجل
ــرتح املقدم من  ــاء حميد عاصم، املق ــة صنع أول محافظ
ــة معالجة رصف  ــاء محط ــول إنش ــورى ح مجلس الش

صحي جديدة ألمانة العاصمة.
وتطرق االجتماع إىل الجوانب املتعلقة بحيازة األرض 
ــيقام عليها املرشوع وخطوط األنابيب يف أمالك  التي س

املواطنني يف األمانة واملحافظة.
ــل األمانة قناف املراني  ــد االجتماع الذي ضم وكي وأك
ــم الوزير وعدد من مدراء  ــاعد لألمانة هاش والوكيل املس
املكاتب التنفيذية واملعنيني بأمانة العاصمة، عىل أهمية 
ــر قيمتها وتعويض  ــكيل لجنة لحرص األرايض وتقدي تش

املواطنني التعويض العادل للبدء يف تنفيذ املرشوع.
ــان ووكيل أول  ــة جمع ــيل األمان ــني عام مح ــن أم وثم
ــية  ــادة السياس ــام القي ــم اهتم ــاء عاص ــة صنع محافظ
ــاد املعالجات  ــاط يف إيج ــدي املش ــس مه ــة بالرئي ممثل

ــة  بأمان ــي  الصح ــرصف  ال ــكلة  ملش ــة  الالزم ــول  والحل
العاصمة ومحافظة صنعاء.

ــاريع  ــة لقطاع املش ــة العاصم ــار وكيل أمان ــا أش فيم
واألشغال إىل أن املحطة التي سيتم إنشاؤها بتمويل من 
الصندوق العربي سيكون لها مردود إيجابي يف مختلف 

الجوانب.

ــة الجديدة  ــة املعالج ــاء محط ــر أن مرشوع إنش يذك
ــادي وبيئي  ــردود اقتص ــيكون لها م ــة العاصمة س ألمان
ــماد  ــاد عاملة والحصول عىل الس ــغيل أي من حيث تش
ــمدة الذي  ــيتم إنتاجه يف مصنع األس العضوي الذي س
سيتم إنشاؤه يف املحطة باإلضافة إىل توفري كميات كبرية 

من املياه الصالحة للزراعة.

  / أسامء البزاز 
ــارة  والتج ــة  الصناع وزارة  ــت  أدان
الجريمة التي أقدم عليها تحالف العدوان 
أمس  باستهداف ممنهج وعدائي لصوامع 
ــار  إط يف  ــدة  الحدي ــة  محافظ يف  ــالل  الغ
ــع  ــة لتجوي ــة املمنهج ــرب االقتصادي الح
ــعب اليمني وتدمري منشآته الحيوية  الش
ــعب  ــة لرتكيع الش ــة واالقتصادي والخدمي
ــالم  ــاع العدوان واالستس ــوع ألطم للخض

ألهدافه االستعمارية يف املنطقة. 
ــت الثورة عىل  ــوزارة حصل ــان لل ويف بي
ــخة منه أكدت الوزارة استنكار قيادات  نس
ــاتها والهيئات  ــوزارة ومؤسس وموظفي  ال
ــدوان  الع ــف  ــديد لقص الش ــا  له ــة  التابع
ــدة  ــة الحدي ــالل يف محافظ الغ ــع  لصوام
ــم  الجرائ ــذه  ه إزاء  ــدويل  ال ــت  والصم

ــية بحق أقوات املواطنني املعيشية  الوحش
ــلة  سلس يف  ــة  االقتصادي ــم  وممتلكاته
ــدوان إثر  ــا الع ــي يرتكبه ــن الجرائم الت م
ــىل املحافظة وما  ــكري ع ــد العس التصعي

ــاء  ــا  من األبرياء والنس ــه من ضحاي خلف
ــية تعري العدوان  واألطفال بصورة وحش
ــة  ــانية واألخالقي ــادئ اإلنس املب ــن كل  م

والقانونية واألعراف الدولية .

ــا  املنظمات  ــوزارة مطالبته وجددت ال
ــدة  املتح ــم  األم ــها  رأس ــىل  وع ــة  الدولي
ــان  اإلنس ــوق  لحق ــامية  الس ــة  واملفوضي
ــك الحصار  ــاد واملثمر يف ف ــرك الج بالتح
ومنع دول التحالف من ارتكاب العديد من 
ــاكات الصارخة  ــازر والجرائم واالنته املج
ــدة  ــم املتح ــاق األم ــكام ميث ــد وأح لقواع
ذات  ــة  الدولي ــدات  واملعاه ــات  واالتفاقي

الصلة .
ودعت األمم املتحدة وممثيل املنظمات 
ــل  تحم إىل  ــة  واملجتمعي ــة  الحقوقي
ــؤولني عن دول  ــم املس ــؤوليتها بتقدي مس
التحالف أمام املحاكم الدولية ومعاقبتهم 
ــكام القانون الدويل وتحييد هذه  طبقا ألح
ــتهداف  االس ــن  م ــة  االقتصادي ــآت  املنش

والقصف.

مقترح نشاء محطة معالجة صرف صحي جديدة 7مانة العاصمةمقترح نشاء محطة معالجة صرف صحي جديدة 7مانة العاصمة

وزارة الصناعة والتجارة تدين  استهداف العدوان لصوامع الغالل بمحافظة الحديدةوزارة الصناعة والتجارة تدين  استهداف العدوان لصوامع الغالل بمحافظة الحديدة

ــتعد مجموعة شبان فلسطينيني إلطالق حملة تضامن مع الشعب اليمني  يس
خالل األيام املقبلة، تحت هاشتاغ #من_فلسطني_هنا_اليمن.

ــطيني، قرر رّواد مواقع  ــعب اليمني والفلس وانطالقاً من تماثل املعاناة بني الش
ــطينيني التغريد تحت هذا الوسم والتعبري عن رفضهم  التواصل االجتماعي الفلس
ــي األمريكي يف  ــعودي اإلمارات ــازر التي يقوم بها التحالف الس ــتنكارهم للمج واس
ــذ بداية العدوان  ــرشات اآلالف من املدنيني العّزل من ــن والتي راح ضحيتها ع اليم

يف 26 مارس 2015م.
ــعب اليمني املظلوم يستحق رد الجميل، هذا  ــبوك قال إن "الش أحد رّواد فيس
ــطينيني يف حربهم مع إرسائيل منذ بداياتها، وأمّد املقاومة  ــعب قاتل مع الفلس الش
ــطينيني يف كل محطات  ــرات الداعمة للفلس ــال وخرج يف التظاه ــطينية بامل الفلس

قضيتهم". 
ــط آخر عىل موقع فيسبوك منشور يحمل صورة طفل يمني  أيضاً، شارك ناش
ــراء الحصار  ــها اليمنيون ج ــاة التي يعيش ــورة توضح املعان ــم. الص نحيل الجس

املفروض الذي أدى بهم  إىل الجوع واملرض املحدقني.
ــت فيها إن وجع اليمن هو  ــطة أخرى تغريدة قال ــىل تويرت أيضاً، نرشت ناش وع

توأم الوجع الفلسطيني.

من فلسطين... هنا اليمنمن فلسطين... هنا اليمن

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 
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عبدالفتاح عيل البنوس 
يوميات الثورة

ــعودي واإلماراتي  ــن الس ــن المريضي ــالك الكياني ــم امت رغ
إمبراطوريات إعالمية مقروءة ومرئية ومسموعة والكترونية 
ــعود وآل نهيان من وسائل إعالم  باإلضافة إلى ما يمتلكه آل س
ــاريع الرياض  ــة وأهداف ومش أجنبية موجهة لخدمة سياس
ــيادهما األمريكان  ــدم مصالح وأهداف أس ــو ظبي التي تخ وأب
والبريطانيين والصهاينة ، والطابور الكبير الطويل العريض 
ــيين العرب  ــن والمحللين السياس ــن والصحفيي ــن اإلعالميي م
واألجانب الذين تدفع لهم اإلمارات والسعودية من خزينتيهما 
ــاع عنهما وعن  ــا والدف ــين صورتهم ــا وتحس ــل تلميعهم مقاب
ــم  ــا ول ــم يخدمهم ــك ل ــا ، إال أن كل ذل ــاريعهما وأهدافهم مش
تتمكن هذه اإلمبراطورية اإلعالمية الضخمة من مجاراة قناة 
المسيرة الفضائية ، التي تمكنت من تعرية هذه اإلمبراطورية 
ــا للوعي  ــا ودجلها وتزييفه ــا وكذبه ــف زيفه وفضحها وكش
ــي ، وتمكنت  ــي والدول ــام المحلي والعرب ــرأي الع ــي لل الجمع
ــى  ــوء عل ــليط الض ــن تس ــدودة م ــا المح ــيرة بإمكانياته المس
ــية العدوان  ــي  وجرم وفداحة ووحش ــعب اليمن مظلومية الش
ــعودي اإلماراتي األمريكي ، وجسدت من خالل سياستها  الس
اإلعالمية المتزنة صدق الكلمة وتحولت إلى مصدر موثوق لكل 
الباحثين عن الحقيقة ، ولطالما سعت السعودية إليقاف بثها 
ــركة المصرية  ــات على الش ــت ضغوط ــات ومارس عبر النايلس
الراعية من أجل إيقاف بثها عبر النايلسات ونجحت في ذلك 
ــي ، قبل أن  ــا اضطر إدارة القناة إلى البث عبر القمر الروس مم
ــات ، وظلت المسيرة عرضة  تعاود البث من جديد عبر النايلس

للتشويش من قبل ذباب السعودية وأذنابها  .
نجاح المسيرة وتميزها في أداء رسالتها اإلعالمية ضاعف 
ــؤوليات والمهام اإلعالمية الموكلة إليها ، ومع  من حجم المس
ــعب الفعاليات  ــدوان وتش ــات ومخاطر وأضرار الع ــاع تبع اتس
ــدة فكانت  ــاة جدي ــاء قن ــا إنش ــدوان ، كان لزام ــة للع المناهض
ــر هي اإلضافة النوعية لإلعالم الوطني والتي  ــيرة مباش المس
سارت على خطى المسيرة األم وخالل فترة وجيزة استطاعت 
ــي وباتت أحد  ــي فضاء اإلعالم المرئ ــها بقوة ف أن تفرض نفس
ــاهدين الراغبين  ــن المش ــة للكثير م ــادر األخبار الموثوق مص
ــي الحصول على حقيقة ما يدور على األرض من مواجهات  ف
ــزاة والمحتلين  ــعبية من جهة والغ ــن الجيش واللجان الش بي
ــيرة مباشر أبدى  والمرتزقة من جهة أخرى ، ومع نجاح المس
ــق والقلق تجاه ذلك  ــون حالة من الحن ــعوديون واإلماراتي الس
فذهبت السعودية للضغط على الشركة المستضيفة للمسيرة 
ــرت  ــم وأظه ــا فضحته ــا ، ألنه ــاف بثه ــل إيق ــن أج ــر م مباش
عجزهم وفشلهم ، وعدم قدرتهم على إسكات اإلعالم الوطني 
ــة إمبراطوريتهم اإلعالمية كما  ــح بامتياز في هزيم الذي نج
ــي هزيمة جنودهم  ــعبية ف ــح أبطال الجيش واللجان الش نج

ومرتزقتهم في جبهات القتال  .
ــا  فخرن ــوان  عن ــي  الوطن ــالم  اإلع ــد،  المفي ــر  بالمختص
ــاد المقدس  ــيد بالجه ــا ونحن هنا إذ نش ــموخنا واعتزازن وش
ــة ، ومعها اإلعالم  ــة الوطني ــه طواقمها اإلعالمي ــذي تقوم ب ال
ــي واإلعالميون العرب واألجانب المتعاطفون  العربي واألجنب
ــا  تضامنن ــن  نعل ــا  فإنن  ، ــة  اليمني ــة  للمظلومي ــاندون  والمس
ــاعي  ــدة مس ــر وندين وبش ــيرة مباش ــاة المس ــع قن ــل م الكام
ــب الحقيقة والتغطية  ــعودي لتكميم األفواه وحج ــان الس الكي
ــي ترتكب في حق أبناء  ــعودية الت على الجرائم والمذابح الس
شعبنا ، ونؤكد على أن صدق الكلمة سيظل منبرا للحقيقة وال 
ــول العالم فيه في ظل  ــن للحقيقة أن تحجب في زمن تح يمك
ــارعة والتي أصبح العالم معها  التطورات التكنولوجية المتس
عبارة عن قرية صغيرة ، وعلى الكيانين السعودي واإلماراتي 
ــادرة  ــع ومص ــلط والقم ــتبداد والتس ــن االس ــأن زم ــدركا ب أن ي
ــات قد ولى وغاب وأفل بال عودة ولن تحجب حقيقة ما  الحري
ــوا من ضغوطات ،  ــا عملوا ومهما مارس ــري في اليمن مهم يج

فما يصح إال الصحيح. 
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله  . 

المسيرة والعجز المسيرة والعجز 
السعوديالسعودي
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