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اإلم��������������ام ال��������ه��������ادي إل����������ى احل�����������������������ق
ع���ل���م م�����ن أع��������ام ال�����ه�����دى وع����ظ����م����اء امل���ج���اه���دي���ن

إط�����اق ب��ال��س��ت��ي و إس���ق���اط ط���ائ���رة ب���ن���ج���ران  واجل���ي���ش ال���س���ع���ودي ي���واص���ل ال���غ���رق ف���ي مستنقع 
هزائمه في جبهات ما وراء احل��دود ..  وأسبوع من نار ودم��ار على مرتزقته في جبهات الداخل

بانورام������ا ع����ن 
ش����يء ما م����ن 

ج�����زء ع�����ں !

ح�����ش�����ود ال����ص����ادق����ن 
أذّلت جبابرة العالم.. 
ه�������ن�������ا ك������ل������م������ة ال�����س�����ر 
وبوابة العبور للنصر

البنيان املرصوص ... عندما تنبت األرض رجااًل

غارة �سنها طريان العدوان على حمافظات اجلمهورية خالل                           �ساعة 170100موطناً بـا�ست�سهاد واإ�سابة 15

)Eurofighter Typhoon( )ُتعرف اأي�ساً بــ )يوروفايرت تايفون Typhoon الطائرة تايفون
نبـــذة:

هــي طائــرة قتاليــة متعددة املهام، ذات حمركني، وتتميز بت�صــميم اإيرودينامكي عــايل مينحها قدرة عالية على املناورة. دخلت املقاتلــة حيز اخلدمة لأول مرة يف 8 
اأبريل 2003 يف اأملانيا. ومت تزويدها باأحدث التكنولوجيا وباأنظمة طريان متقدمة حيث ُت�صنف على اأنها واحدة من اأف�صل املقاتالت املتوفرة يف اخلدمة اليوم.

ال�سناعة )ال�سركات امل�سنعة(:
مت ت�صــميمها مــن ِقبــل �صــركة يوروفايــر املحدودة )Eurofighter( والتي ت�ُصــم �صــركات مــن اأربع دول 

اأوروبية دخلت يف �صراكة يف عام 1986م وهي كالتايل:
 )BAE Systems( الربيطانية: بي اإيه اإي �صي�صتمز -

)Alenia( الإيطالية: اإلينيا ايرونوتيكا -
)EADS MAS( الأملانية: اإي اأي دي اإ�س -
)EADS CASA( الإ�صبانية: اإيد�س كا�صا -

جنــاح املقاتلــة مت ت�صــميمه بتكويــن جناح من النــوع “املثلث” )دلتا( امل�صــنوع من املــواد املركبة يف معظمه 
وا�صتخدم يف �صناعة الهيكل واجلناح مواد الكربون املركب والبال�صتيك الزجاجي املقوى والتيتانيوم والملونيوم، 

والذي بالتايل يعطيها مزيج من خفة احلركة، وقدرات تخفي.

 التكلفة:
تكلفة الوحدة: 90 مليون يورو )104.4 مليون دولر(

اإجمايل تكاليف الت�صنيع والتطوير للوحدة: 125 مليون جنيه اإ�صرليني )164 مليون دولر(

تكلفة الطلعة اجلوية:
)F16 32،400$ يف ال�صاعة )مقارنة بـ12،000$ لطائرة

امل�ستخدمون:
 1. بريطانيا )رئي�صي(

2. اأملانيا )رئي�صي(
3. اإيطاليا )رئي�صي(

4. اإ�صبانيا )رئي�صي(
5. النم�صا

6. الكويت
7. عمان
8. قطر

9. ال�صعودية

 املوا�سفات:

العامة • اخل�صائ�س 
- الطاقم: طيار واحد
- الطول: 15.96 مر

- عر�س اجلناح: 10.95 مر
- الرتفاع: 5.28 مر

- الوزن فارغة: 11،000 كيلوجرام
- الوزن حمملة: 16،000 كيلوجرام

- وزن الإقالع الأق�صى: 23،500 كيلوجرام

- ال�صواريخ:
اأنواع  5 – جو:  جو   o

اأنواع  8 – اأر�س:  جو   o

• الت�صليح:
Mauser BK- مدفع -

ملم(  27 )عيار   27
- من�صات الطالق: 13 

من�صة �صواريخ )كما يف 
ال�صورة اأدناه(

• الأداء
- ال�صرعة الق�صوى: ماك-2 )2،901 كيلومر/
)F16 ال�صاعة مقارنة بـ2،470 كم/ال�صاعة لطائرة

- املدى )مع مهام قتالية(: 2،900 كيلومر
- املدى )بدون مهام قتالية(: 3،790 كيلومر

- معدل ال�صعود: 318 مر/الثانية )62،600 
قدم/الدقيقة(

- القنابل:
 4 اأنواع

وح������دة ال�����دف�����اع اجل������وي ت���ن���ف���ذ  وع�����د ال��ق��ائ��د 
وت����س����ق����ط ط������ائ������رة ت����اي����ف����ون ف������ي س�����م�����اء ن��ه��م
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واللجــان  المنيــة  الجهــزة  ك�صــفت 
ال�صــعبية مبحافظــة تعــز عــن متكنها من 
القاء القب�س خالل اليام القليلة املا�صية 
علــى قائد خليــة كمائن اجراميــة يدعى/ 
خليــل هــزاع قا�صــم اثنــاء تخفيــه مبنزل 
اأحد اقاربــه يف منطقة القحاف باحلوبان، 
بالإ�صــافة الــى القب�س على عن�صــر اخر 
من افراد اخللية يدعــى / جربان مهيوب 

ال�صلمي البالغ من العمر 25 عاماً. 
فيما اكدت الجهزة المنية جناحها يف 
تفكيك خلية الكمائن التي جندها العدوان 
ل�صــتهداف الطريــق العــام واملواطنــني 
وابطــال اجلي�ــس واللجــان ال�صــعبية، يف 
حماولة بائ�صة لزعزعة المن وال�صتقرار 

واقالق ال�صكينة العامة. 
وقد اثبتت التحقيقات مع امل�صــبوطني 
بــان اخللية التــي يعملون بهــا تتكون من 
عدد من العنا�صر الجرامية منهم: املدعو 
حممــد هــزاع واملدعــو حممــد ال�صــميعي 
واملدعــو حممــد العوبلي، واملدعــو فواز 
النــداف والذي كان يتولى عملية ا�صــتالم 
ال�صــلحة والعبوات النا�صفة من �صخ�س 
يدعى حممد العوبلي يقوم با�صــتالمها من 
قبــل العنا�صــر الجراميــة يف مدينة تعز 
لإي�صــالها الى منطقة واق�س. كما ك�صفت 
التحقيقــات عــن قيام قائــد اخللية املدعو 
خليــل هــزاع بتنفيــذ عــدد مــن العمليات 
الجرامية ادت الى مقتل وجرح مواطنني 
ابريــاء با�صــتخدام عبوات نا�صــفة زرعها 
مع عنا�صــر خليته يف الطرقات وال�صواق 
العامة، والتــي اختتمها برمي ثالث قنابل 

يدويــة الــى و�صــط افــراد رجــال المــن 
واللجــان وعدد من اقاربــه وهم يحاولون 
اقناعــه بت�صــليم نف�صــه مــا ادى الى جرح 
عــدد مــن رجــال المــن واللجــان ومقتل 
وجــرح ن�صــاء مــن اقاربــه يف احلــادث، 
بالإ�صافة الى ا�صابته ب�صظايا احدى تلك 
القنابل �صــقط على اثرها جريحاً بني يدي 

رجال المن واللجان. 
وتاأتــي العرافات التــي ادلى بها قائد 
خليــة الكمائــن الجراميــة املدعــو خليل 
هــزاع بهــذا ال�صــدد لتثبــت مــدى التزام 
رجال المن واللجان باملبادئ الن�صــانية 
م�صــوؤوليتهم  اداء  يف  ال�صــالمية  والقيــم 
وال�صــتقرار  المــن  بحفــظ  الوطنيــة 
والدفــاع عــن املواطنني وحمايتهــم مهما 
كلفهــم ذلك تقــدمي املتاعب والت�صــحيات 
، كمــا انها تك�صــف بو�صــوح زيف العالم 

املعــادي الــذي حــاول ت�صــوير احلادثة 
بطريقــة خمتلفــة ومزيفة قلبــت احلقائق 
العرافــات  لكــن   ، عقــب  علــى  راأ�صــاً 
الخرية هــذه احلقيقيــة التــي نطقت بها 
األ�صــنة اأفــراد اخلليــة ا�صــاءت احلقيقة 
كاملــة بكل تفا�صــيلها لتخر�ــس بذلك زيف 

العدوان وت�صليله العالمي امل�صتمر.
الأمنــي  الإعــالم  وزع  ذلــك  الــى   
اعرافــات موثقــة بال�صــوت وال�صــورة 
لأفــراد خليــة الكمائــن التــي كانــت تعمل 
ل�صالح العدوان يف بع�س مناطق حمافظة 
تعز.. والعرافات املوثقة تك�صــف طرق 
عمل هــذه اخلليــة التخريبية التــي كانت 
التابعــة  الع�صــكرية  الليــات  ت�صــتهدف 
زرع  وكــذا  ال�صــعبية  واللجــان  للجي�ــس 
العبــوات النا�صــفة يف اأماكــن خمتلفة من 
احلوبــان اإلــى ورزان، غــري مبالــني مبن 

�صنتفجر اأو تقتل بالإ�صافة اإلى قيام اأفراد 
اخللية بتجنيد اأ�صــخا�س واإر�صــالهم اإلى 
�صخ�س ي�صــمى عادل الربطي مبدينة تعز 
والذي بدوره يقوم بت�صليم لقائد ما ي�صمي 

باللواء 35 املدعو. 
ومن خالل التوثيق لعرافات املتهمني 
التي اأدلوا بها طواعية دون اأكراه يت�صــح 
لنــا طبيعة املهــام الإجرامية التــي نفذها 
اأفراد اخللية والتــي كانت تنفيذًا لأجندة 
العــدوان واأهدافه. هذا وكان املتهم الأول 
املدعــو خليــل هــزاع قا�صــم احلــداد وهو 
قائــد خلية الكمائن قد اأو�صــح يف اعرافه 
مالب�صــات القب�ــس عليــه مــن قبــل رجال 
الأمــن واللجان ال�صــعبية وكيــف اإنه قام 
برمــي 3 قنابــل يدويــة على اأفــراد الأمن 
اإقناعــه  واللجــان الــذي كانــوا يحالــون 
بت�صــليم نف�صــه واخلروج من املنزل الذي 
كان خمتبئــاً بداخلــه ما اأدى اإلى اإ�صــابة 
عــدد من رجــال الأمــن وبع�ــس اقاربه يف 
عمــل اإجرامــي بغي�ــس ل يكــرث حتــى 

مب�صري اأقاربه معظمهم من الن�صاء. 
بال�صــوت  امل�صــجلة  والعرافــات 
وال�صــورة التــي يبثهــا الإعــالم الأمنــي 
عــرب القنوات الف�صــائية اليمنية تو�صــح 
خطــورة الــدور التخريبــي الذي قــام به 
اأفــراد خليــة الكمائــن، كمــا اإنهــا تعك�ــس 
واأدواتــه  العــدوان  همجيــة  بو�صــوح 
يف الداخــل الذيــن ل يتورعــون عــن قتــل 
الأبرياء من املواطنني بالعبوات النا�صفة 
وغريها اإر�صــاء لأ�صــيادهم ومقابل حفنة 

من املال املدن�س.

اعترب الناطق الر�صــمي لأن�صــار اهلل حممد 
عبد ال�صــالم ت�صــريحات ويل العهد ال�صعودي 
الأخــرية ب�صــاأن اليمن ف�صــيحًة مدوية لالأمم 
املتحــدة وتك�صــف دورهــا النفاقــي املتواطئ 
�صــد اليمن، لفتا يف من�صــور له على �صــفحته 
يف "في�صــبوك" اإلى اأن ت�صــريحات بن �صلمان 
اعتربت املبعوث الأممــي لليمن موظف" لدى 
النظام ال�صــعودي ل ميلك من اأمره �صيئا غري 
َذر الرماد يف العيون وترديد مبادرات ل واقع 

لها".
وقال عبــد ال�صــالم "بعد قرابــة الألف يوم 
مــن العدوان ال�صــعودي الأمريكي على اليمن 
يخرج بن �صــلمان بت�صريحات يك�صف فيها عن 
احلقيقــة الكامنة وراء ذلــك العدوان الهمجي 
مب�صــرا با�صــتمراره حتــى ل يكــون يف اليمــن 

حزب اهلل اآخر كما يدعي".
واأ�صــاف وبهــذا املوقــف املتعنــت للنظام 
ال�صعودي فاإنه قد اأطاح بنف�صه بكل ادعاءاته 
مــن  و�صــواها  ال�صــرعية  كاإعــادة  ال�صــابقة 
الذرائــع الواهيــة، وتبــني اأنه نظــام يطمع يف 
ا�صتعادة �صــيطرته على اليمن واإبقاء ال�صعب 
اليمني رهينًة حلكومات مف�صلة تف�صيال على 

املقا�س ال�صعودي والأمريكي".
واأكد اأنه قد �صــبق و"اأدلى م�صوؤولو النظام 
ال�صعودي بت�صــريحات مماثلة، وت�صريح بن 
�صــلمان يظهره اأحمقا لناحية تن�صــيب نف�صــه 
عدوا لليمن دون اأي �صــبب يدعو لذلك �صــوى 
اأن ال�صــعب اليمنــي تطلــع لأن تكــون له دولة 
متثله وحتمي م�صــاحله وتدافــع عن كرامته 
و�صيادته، وتعيد له ا�صــتقالله الوطني بعيدا 

عن اأي تبعية اأو و�صاية لأي طرف".
وقــال ناطــق اأن�صــار اهلل عن ا�صــتدعاء بن 
�صلمان لتجربة حزب اهلل اللبناين اإن حزب اهلل" 
منوذج م�صرق مبقاومته وم�صروعه التحرري 
- يجعــل النظــام ال�صــعودي يف موقــع العدو 
الإ�صرائيلي، ولنا كل ال�صرف اأن ينه�س اليمن 
مب�صــوؤوليته القومية والدينية والإن�صانية يف 

مواجهة العدو التاريخي لالأمة".
واأ�صــاف " اإن العدوان القائم على ال�صعب 
اليمنــي هــو عــدوان على ال�صــعب بكلــه وقد 
بــال  اليمنيــني  كل   - يــزال  – ول  ا�صــتهدف 

ا�صــتثناء ومــن خمتلــف املكونــات والأطياف 
واملناطق اليمنية وال�صهداء �صهود على ذلك".
تباهــي  اإن  بالقــول"  ال�صــالم  عبــد  واأكــد 
النظــام ال�صــعودي با�صــتمرار احلــرب علــى 
اليمن ميثل عدوانا �صــارخا على كل ال�صعوب 
احلرة، وتهديدا جديا وخطريا لالأمن وال�صلم 
الدوليني"، م�صــريا اإلى اأنه "ل تف�صــري لتعنت 
النظام ال�صــعودي واإ�صــراره على ا�صــتمرار 
احلــرب �صــوى تخندقــه املطلــق اإلــى جانب 
اإ�صــرائيل خدمة مل�صاريع اأمريكية ا�صتعمارية 

غري خافية على اأحد".
واختتم من�صــوره بالقــول "اإن الأزمة التي 
قــال عنهــا بــن �صــلمان هــي اأزمتــه هــو يرمي 
بها علــى اليمن، وم�صــكلة النظام ال�صــعودي 
اليمنــي  ال�صــعب  ا�صــتعباد  علــى  اإ�صــراره 
و�صــلب قــراره والتحكم مب�صــريه وخياراته 
املبدئية، واذا كان املوقف املعادي لإ�صــرائيل 
واملناه�س للهيمنة المريكية م�صــكلة رئي�صة 
لبن �صــلمان فذلك حمل فخر واعتزاز ال�صعب 

اليمني واأحرار الأمة والعامل".  
حممــد  ال�صــعودِي  العهــد  ويل  قــال  وكان 
�صــلمان اإن احلــرب على اليمن �صت�صــتمر ملنِع 
من اأ�صــماهم احلوثيني مــن التحوِل اإلى حزب 
اهلل جنــوب اململكــة، وذلــك يف مقابلــة لــه مع 
رويرز تف�صــح البعد احلقيقي مــن العدوان 
على اليمن بعد م�صي ما يقارب الثالثة اأعوام.

ناطق أنصار الله: املبعوث األممي
 موظف لدى النظام السعودي 

ال ميلك شيئا غير َذر الرماد في العيون

اخبار محلية

اأكــد الرئي�س �صــالح ال�صــماد القائــد الأعلــى للقوات 
امل�صــلحة، خــالل ح�صــوره اليــوم الأربعاء حفــل تخرج 
دفعة "ال�صادقون مع اهلل" يف املنطقة الع�صكرية ال�صابعة 
مبحافظــة البي�صــاء، اأن قــوى العــدوان لــن تتمكــن من 
هزمية ال�صــعب اليمنــي واأن كلما طال اأمــد العدوان كلما 

كنا اأقوى واأمنت واأ�صد �صالبة.
وعــرب الرئي�ــس ال�صــماد يف كلمتــه التــي األقاهــا اأمــام 
خريجي دفعة "ال�صــادقون مع اهلل" عن �صــعادته لتخرج 
هذه الدفعة التي �صــبقها دفع و�صــيليها دفع يف ظل عدوان 
ظــامل ظن اأنه باإطالة اأمد عدوانه �صيق�صــي على ال�صــعب 

اليمني.
واأكد رئي�س املجل�س ال�صيا�صــي الأعلــى القائد الأعلى 
للقوات امل�صــلحة اأن هذه الدفع التــي تخرجت هي الدليل 
على عدالة ق�ش��ية ال�شعب اليمني وقوة ورباط جي�شهو، 
وقال " لنا الفخر وال�صرف اأن ينالنا من الغبار الذي نالكم 

يف هذه ال�صاحة ويف هذه امليادين".
وعــرب الرئي�ــس ال�صــماد عن ال�صــكر والتقديــر لقيادة 
وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئا�صــة هيئة الأركان 
وكل مــن �صــاهموا يف اإجنــاح هذه الــدورات وتخرج هذه 
الدفع، كما عرب عن اأمله يف اأن يتلوا هذه الدفع يف املنطقة 

ال�صابعة دفعاً اأخرى.
ويف احلفــل الذي ح�صــره وزيــر الدفاع اللــواء الركن 
حممد نا�صر العاطفي ورئي�س هيئة الأركان العامة اللواء 
الركن حممد عبدالكرمي الغماري وحمافظ البي�صــاء علي 

حممد املن�صــوري، وحمافظ حمافظة حلــج اأحمد حمود 
جريب، وقائد املنطقة الع�صــكرية ال�صــابعة اللواء الركن 
حميد اخلرا�صــي وقائد املنطقة الع�صكرية الرابعة اللواء 
عبداللطيف املهدي، األقى الرقيب عبدالوهاب �صــعد اأحمد 
املري كلمة رحب فيها با�صــم منت�صــبي املنطقة الع�صكرية 
ال�صــابعة، برئي�ــس املجل�ــس ال�صيا�صــي الأعلــى ووزيــر 
الدفــاع ورئي�ــس هيئــة الأركان العامــة وقــادة املناطق 

الع�صكرية حل�صور حفل تخرج هذه الدفعة.
واأ�صــار اإلــى اأن طالئــع الوحــدات الرمزيــة باملنطقــة 
الع�صــكرية ال�صــابعة تربهــن ما اكت�صــبته مــن تدريبات 
نوعيــة خــالل هــذه الــدورة ومــدى جاهزيتهــا ملواجهة 

العدوان والت�صــحية يف �صــبيل الدفاع عن الوطن اأر�صــا 
واإن�صانا.

فيما اأ�صــارت كلمة اخلريجني التي األقاها املالزم الأول 
عقبــة عبــداهلل اأمني، اإلــى اأهميــة تخرج هــذه الدفعة من 
اأبطــال القوات امل�صــلحة يف املنطقة الع�صــكرية ال�صــابعة 
التــي �صــتتوجه اإلــى اجلبهــات ملواجهــة العــدوان الذي 
يرتكــب املجازر املروعة بحق ال�صــعب اليمني على مدى 

ما يقارب ثالثة اأعوام ول يزال م�صتمرًا حتى اليوم.
ولفــت اإلــى مــا تلقــاه اخلريجني يف هــذه الــدورة من 
�ش��باط و�ش��ف وجن��ود م��ن مه��ارات قتالي��ة وخ��رات 

ملواكبة املعركة

حضر حفل تخرج دفعة "الصادقون مع الله".. الرئيس الصماد:

 كلما طال أمد العدوان كنا أقوى وأمنت وأشد صابة

تعز: تفكيك خلية كمائن مرتبطة بالعدوان وكشف اعترافات صادمة لقائدها

ضبط عدد من 
املجرمن في 

محافظة البيضاء 

بتوفيــق مــن اهلل متكنــت الأجهــزة الأمنيــة واللجــان 
يف حمافظــة البي�صــاء مــن �صــبط جمموعة مــن املجرمني 

اخلارجني عن القانون يف اليام الأخرية.
وقد اأو�صــح م�صــدر اأمنــى باملحافظة ان امل�صــبوطني 
كانــوا مرتبطــني بالعــدوان ويعملــون خلدمتــه وتنفيــذ 
خمططاته الهادفة لزعزعة الأمن وال�صتقرار، وا�صتهداف 
حيــاة املواطنــني وقــد تنوعــت ان�صــطتهم الإجرامية بني 
زرع العبــوات النا�صــفة يف الأماكــن العامة، وت�صــنيعها، 

وا�صتهداف املراكز المنية ومن�صاآت حكومية، وغريها.
وقــد اعــرف املتهمني مبــا اثبتتــه الأدلــة والتحقيقات 
مــن ارتكابهــم للعديــد مــن اجلرائم، كمــا اأكد امل�صــدر اأن 
الأجهــزة الأمنيــة القت القب�ــس على املتهمــني بعد عملية 
متابعة ور�صــد وبالتن�صــيق بني خمتلف الأجهزة الأمنية. 
وبالتعاون مع املواطنني ال�صــرفاء.. مو�صحاً اأن الأجهزة 
الأمنيــة واللجان، لن تتوانــا عن اداء واجبها يف حفظ اأمن 

الوطن واملواطنني.

ناطق اجليش: نحن من يتحكم اليوم 
مبسرح العمليات وتصريحات بن سلمان 

محاولة يائسة 
�صــخر الناطق الر�صــمي للقوات امل�صــلحة من ت�صــريحات ويل العهد ال�صــعودي وا�صــفا لها 
مبحاولة يائ�صة لإنقاذ اململكة من الرد اليمني املت�صاعد الذي يقرب من احل�صم يف ظل تراجع 

قوات العدو ال�صعودي يف عمق اأرا�صيها".
وقال العميد لقمان يف ت�صريح اإن ت�صريحات ولى العهد ال�صعودي الأخرية تك�صف بو�صوح 

مدى خوف وقلق قيادة اململكة من الهزمية الع�صكرية يف حربها العبثية �صد اليمن".
واأكد لقمان باأن خطط وا�صــراتيجية اجلي�س واللجان ال�صعبية وتكتيكاتهم الع�صكرية باتت 
بنجاحها املتوايل ت�صــكل خطرا حمدقا بالعدو مو�صــحا باأن ا�صــراتيجية العدوان ال�صــعودي 
الأمريكي وتكتيكاته الع�صــكرية يف املقابل قد ف�صلت متاما ومل ولن حتقق يف امل�صتقبل اأي هدف 

من اأهدافه.
ولفت العميد لقمان اإلى اأن ال�صــربات امل�صــادة امل�صددة بدقة عالية �صد مواقع وحت�صينات 
وخمازن العدو الع�شكرية يف العمق ال�شعودي فتحت ثغرات يف خطوط دفاعاته ومكنت اجلي�ش 

واللجان ال�صعبية من ال�صيطرة والتحكم يف م�صرح العمليات.
اإلى ذلك اأو�صــح الناطق الر�صــمي للجي�س اليمني العميد لقمان باأن املعارك التي يخو�صــها 
بوا�صــل اجلي�ــس واللجان ال�صــعبية دفاعا عــن الوطن �صــيحتاج خرباء املعارك الع�صــكرية يف 
العامل اإلى وقت طويل للتعاطي معها وفهم تفا�صيلها كونها متثل منهجية ومنطق جديد للتفوق 

الع�صكري ل ي�صكل فيها فارق الت�صليح الأهمية الأولى.
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امل�صــروع  جوهــر  كان  احلديــدة  حمافظــة  احتــالل 
الع�صــكري ال�صــتعماري الغازي لإكمال  ال�صــيطرة على 
ال�صــاحل الغربي وباإ�صــراف امريكي وبتنفيــذ اماراتي-
�صوداين-�صعودي  اإلى جانب املرتزقة املحليني.. احلملة 
الإعالميــة كانت كبرية منذ ا�صــهر من اجل �صــن الهجوم 
الوا�صــع على حمافظة احلديدة ..لكن تلقى هذا امل�صروع 
الحتاليل �صــفعات ع�صــكرية قا�صــية مل تكن يف ح�صــابات 
الغزاة واملرتزقة الع�صــكرية ابدًا مــن قبل رجال اجلي�س 
واللجان ال�صــعبية الذيــن ا�صــتطاعوا ان يقلعوا جذوره 
التــي بني علــى ا�صا�صــها ف�صــحقوه يف مهده قبــل ولدته 
"تنفيــذه" حمققني انت�صــارات حا�صــمة على ال�صــطول 
البحري الغــازي وقواته الربية املتمركزة مبيدي واملخا 
وذوبــاب ممــا جعــل هــذا امل�صــروع الحتاليل غــري قابل 
للتنفيــذ بتاتــا نتيجة اخل�صــائر الب�صــرية واللية �صــواء 
الربيــة والبحريــة واجلوية ومــن جانب ال�صــقف العايل 

للجهوزية الع�صكرية اليمنية ال�صاربة لهذه املعركة..
بطبيعة احلال كل املحاولت التي طرحت ف�صــلت ومت 
�صــحقها متامــا.. لكن هنــاك امر اخــر مل يكن يف ح�صــبان 
الغــزاة واملرتزقــة ال وهــي ا�صتح�صــار قــوات اجلي�س 

واللجان ال�صعبية ملرحلة 
الهجــوم امل�صــاد املمنهج لتمزيق ال�صــريط ال�صــاحلي 

املحتل...لنطيل عليكم...اإلى التفا�صيل:

السيطرة - اجلغرافية:
رغــم الت�صــليل العالمي الغــازي واملرتــزق ورغم كل 
الكاذيــب التــي ل تخطــر على بــال ب�صــر ول يقبل حملل 
وخبــري ع�صــكري �صــادق ابــدا ال ان الغــزاة واملرتزقــة 
لزالــوا م�صــّرين علــى التحدث عــن �صــيطرتهم امليدانية 
علــى مديرتــي املخــا وذوباب بــكل افال�ــس رغــم الهزائم 
واخل�صائر الفادحة التي تكبدوها ولزالوا يتكبدونها على 
ايدي رجال اجلي�س واللجان ال�صــعبية ..الوهم والفال�س 
والياأ�ــس �صــيطر عليهــم فليجــوؤون اإلــى الكــذب واخلداع 
وما يكذبون ويخدعون ال انف�صــهم ...للعلم ان ال�صــيطرة 
امليدانيــة للجي�س واللجان ال�صــعبية من امل�صــاحة الكلية 
3214كــم مربع كم�صــاحة كلّيــة ملديريتي املخــا وذوباب 
هي بن�صــبة 73% حيث ي�صــيطر ا�صــود اجلي�ــس واللجان 

ال�صــعبية على 2124 كم مربع اما الغــزاة واملرتزقة فهم 
ي�صــيطرون على �صريط �صاحلي مب�صــاحة 1090كم مربع 
"الف وت�صعني كم مربع " هذه هي امل�صاحة التي �صيطرت 
عليها قوات الغزاة واملرتزقة يف ال�صاحل الغربي طيلة عام 
ن�صف والتي خ�صــرت فيها قوات العدو الماراتي املحتلة 
ومرتزقتهــا قرابة الــ 70% من قوتهم الع�صــكرية املرابطة 

بجبهة ال�صاحل الغربي �صواء الب�صرية او الآلية....

خطوط - املواجهة:
طــول خط املواجهة ليتجاوز120كــم بدًء من جنوب 
يختل "غرباً" وبامتداد جغرايف �صــرقاً اإلى غرب مع�صــكر 
خالــد فيتغــري خــط املواجه باجتــاه اجلنــوب وحتديدا 
جنوب غرب املع�صكر حتى اطراف مديرية موزع الغربية 
ثــم متتد جنوبا حتى غرب اطراف �صل�صــة جبال العمري 
ثــم متتد ب�صــكل دائري حول �صل�صــلة جبــال العمري من 
اجلهــة الغربيــة حتى جنوب غــرب اجلبال ثــم متتد اإلى 
اط��راف حمافظ��ة حلج...ه��ذه ه��ي خط��وط املواجه��ة 
وقواعد ال�صتباك بني اجلي�س واللجان ال�صعبية من جهة 
وقــوات الغزاة واملرتزقــة من جهة اخــرى... اأما عر�س 

الر�ــس املحتلــة التــي ي�صــيطر عليهــا الغزاة بال�صــاحل 
الغربــي وبالتحديد مبديريتي ذوباب واملخا: فبالن�صــبة 
ملديرية ذوباب ل يتجاوز عر�س الر�س من 3كم اإلى4كم 
فقــط بــدًءا من م�صــيق بــاب املنــدب- اطــراف حمافظة 
حلــج الغربيــة مــرورًا مبدينة ذوبــاب وانتهــاء بجنوب 
مدينة وميناء املخا وهي �صــريط جغرايف �صاحلي حماذي 
ومال�صق ملياه البحر ..اّما مبديرية املخا : فلي�صت �صوى 
مقابــل ميناء مدينــة املخا فقــد تعمق الغــزاة واملرتزقة 
بعمــق 23 كم بدًء من �صــاطئ البحر وانتهــاء بخط النار 
غرب مع�صكر خالد بن الوليد وهذه هي البقعة اجلغرافية 
الوحيــدة التــي تعمــق فيها الغــزاة واملرتزقــة ولزالوا 
غارقني فيها منذ 8 ا�صــهر تقريبا اما من اجلهة ال�صــمالية 

فالزالوا غارقني جنوب يختل ويف تراجع....

أحدث اإلجنازات العسكرية:
ل�صــك ان الإنتــاج الع�صــكري العملياتي بــات احادي 
اجلانــب اأي ميني فقــط يف املقابل توقفــت معامل الغزاة 
واملرتزقــة ميدانيا لذلك ل نتائج حقيقية ل�صــاحلهم على 
الأر�ــس ومــا توؤكــد املعطيــات الع�صــكرية امليدانيــة ان 

فر�س ح�صــار بري حمكم على الغزاة  واملرتزقة يف املخا 
وذوباب هو جاري على قدم و�صاق نتيجة ما حققه ا�صود 
اجلي�س واللجان ال�صــعبية من انت�صــارات كبرية وهاّمة 
فبعــد ان �صــيطرت قــوات اجلي�ــس واللجان علــى التالل 
ال�صــوداء وجبل ال�صــفينة يف  باب_ املنــدب باتت املرحلة 
الع�صــكرية اجلديدة تك�صف ان ف�صل ال�صــريط ال�صاحلي 
الــذي ي�صــيطر عليه الغــزاة واملرتزقة بجنوب ال�صــاحل 
الغربــي ا�صــبح اأمرا حتميا مــن اأجل عزل قــوات الغزاة 
واملرتزقــة املتمركزة بجبهة املخا ومــن جانب اخر قطع 

التعزيزات الع�صكرية عنها ب�صكل كامل ...
المر الآخر ..ل زالت قوات اجلي�س واللجان ال�صعبية 
تفر�س �صيطرة نارية كاملة على ال�صريط ال�صاحلي املحتل 
مــن قبــل املرتزقــة والغــزاة الماراتيــني وال�صــودانيني 
ون�صــري هنا انه لــول احلماية اجلوية امل�صــتمرة من قبل 
�صــالح الغزاة لكان ال�صــريط ال�صــاحل يف خــرب كان ولكن 
رجــال  يغامــر  مل  وا�صــراتيجية  ع�صــكرية  لعتبــارات 
اجلي�س واللجان ال�صــعبية على تقطيع ال�صريط ال�صاحل 
دفعة واحدة طاملا هذا التقطيع �صي�صــبب �صررا اكرث من 
النفــع على امل�صــتوى العملياتي...لذلك كانــت النتقائية 

يف اجليوع�صــكرية وا�صــحة متاما نابعة من ابداع ودهاء 
ع�صــكري مينــي متميز...النهيــار الع�صــكري واملعنوي 
والنف�صــي بات وا�صحا ب�صــفوف الغزاة واملرتزقة نظرا 
للخ�صائر الفادحة والهزائم الكبرية دون نتيجة تذكر مما 
خلق خالفا كبــريا بني الغزاة الماراتيني وال�صــودانيني 
انتهى مبواجهة ع�صــكرية دموية.. حيث ك�صــفت م�صادر 
ع�صــكرية عن اندلع ا�صــتباكات يف بوابة ميناء املخا بني 
اجلنود وال�شباط ال�ش��ودانيني واالماراتيني ما ادى اإلى 
مقتــل ثمانيــة من الماراتيــني بنريان �صــودانية مما دفع 
املقاتــالت الإماراتيــة الغازية اإلى ق�صــف موقــع القوات 
ال�صــودانية الغازيــة مردية اكرث من 23 قتياًل وع�صــرات 
اجلرحى واأو�صــحت امل�صــادر الع�صــكرية الرتزاقية اأن 
ال�صــتباكات حدثت ب�صــبب غ�صــب اجلنود ال�صودانيني 
احل�صــور  ورف�صــهم  الإماراتيــة  لالأوامــر  وع�صــيانهم 
امليــداين ملراكــز القيــادة الإماراتيــة  الغازية مل�صــاءلتهم 
ع�صكرياً حول قيامهم بنهب ممتلكات جتار ومنازل مينية 
يف املخا.... ف�صالم على رجال الوطن الوفياء املخل�صني 
لل�صــهداء وال�صــفاء  ..الرحمــة  املرابطــني يف كل ميــدان 

للجرحى...واليمن ينت�صر و�صيكمل انت�صاره باإذن اهلل

من ميادين الجهاد

ج��ب��ل ال��س��ف��ي��ن��ة وال����ت����ال ال����س����وداء ي���ت���ح���رران م���ن ال����غ����زاة وامل���رت���زق���ة..
 وم����واج����ه����ة ع���س���ك���ري���ة دم����وي����ة ب����ن ال�����غ�����زاة االم�����ارات�����ي�����ن وال����س����ودان����ي����ن ح�����دث�����ت...ف�����م�����اذا ت���ش���ي���ر إل����ي����ه امل��ع��ط��ي��ات
 ال���ع���س���ك���ري���ة ..وم������اه������ي ن���س���ب���ة ال���س���ي���ط���رة اجل���غ���راف���ي���ة وأي�������ن خ����ط����وط امل����واج����ه����ة....ح����ق����ائ����ق وأرق���������ام ع���س���ك���ري���ة...

اليمن حّول السعودية إلى جسد با روح .. واملهفوف بن سلمان الغارق إلى عنقه يتحدث عن حزب الله آخر في اليمن.. 

ماذا بقي لدى األمير األرعن لكي يستمر في العدوان سوى االنتحار الشامل...
نتيجة ال�صــدمة مل يــع املتغطر�س املهــزوم ان اليمن 
دولة كبرية بقائدها و�صــعبها وجي�صــها وجلانها ولي�س 
حزبا.. القّوة الع�صكرية اليمنية حددت م�صري اجلزيرة 
العربية ومل يعد لدى ال�صعودية نافذة تخرج منها للتنف�س والتحدث 
بهذه اللغة فلم تعد لغتها يف امل�صرح فاللغة مينية �صواء ع�صكرية او 
ا�صــراتيجية فكل النوافــذ مغلقة وكل اوراقهــا مت حرقها يف التنور 
اليمني.. اي�صــاً لليمن عظيم ال�صــرف ان يكون حزب اهلل اخر.. نقطة 

على ال�صطر.
لــو نظرنا اإلى ما قاله ويل العهد المري املهفوف حممد بن �صــلمان 
عن ا�صــتمرار احلرب �صــد اليمــن لكي ل يتحول اإلــى حزب اهلل اخر 
..لوجدنــا انها جمرد فقاعات اإعالمية واملراد من هذه الفقاعات عدم 
العــراف بالهزمية والبحث عن حلول حلفظ ماء الوجه واخلروج 
من امل�صــتنقع اليمني دون ارتدادات كارثية على الداخل ال�صعودي 
وخ�صو�صــا علــى م�صــري املهفــوف كويل عهــد طامح ان يكــون ملكاً 
..اعتــاد عليه ال�صــعودي ان يدفع الثمن الغــايل بحماقة مقابل فتات 
الذلل فقــد �صــبق وان حتدث امل�صــوؤولون ال�صــعوديون ان ال�صــد 
�صــريحل بالقوة ثم تراجعوا اإلى التفاو�س ثم �صــلموا المر واكدوا 
بقاءه طبعا هذه الت�صــريحات ل تاأتي مــن دولة قادرة على حتقيق 
ذلك وان تراجعت ن�صــتطيع القول انها تراجعــت لعتبارات اخرى 
امنــا من دولة اعتــادت على اظهار حجم لي�ــس بحجمها فتقع يف بئر 

الف�صيحة والذلل وال�صخرية هكذا هي ال�صعودية...
مــن جانب اخر اجلميــع يعلم ان ال�صــعودية تتحــدث  عن حزب 
اهلل وانهائــه منــذ عقود فماذا حدث اأمل يــزدد حزب اهلل قوة ومتكينا 
ونفوذا وتاأثريا و�صــحق �صــيد اململكة وهو الكيان ال�صهيوين .طبعا 
هــذا ما حدث.. اذن فلنتعامل مــع الواقع واملنطق ال وهو ان حزب 
اهلل اكرب من ال�صــعودية واكــرب من الكيان ال�صــهيوين مبراحل.. اما 
بالن�صــبة اإلــى قول املهفوف لكي ل يتحول اليمــن اإلى حزب اهلل اخر 

فهذا ت�صــريح ل يرجم دهــاء وذكاء القيادة ال�صــعودية بل يرجم 
غباء وافال�س وهزمية ال�صــعودية امــام اليمن. هذا اليمن ولي�س اي 
بلد اخر وقيادة العدو ال�صعودي تدرك ما هو وماذا احدث لها طيلة 
ثالثــة اعوام نتيجة ت�صــكيل حتالف عدواين اقليمــي دويل على اليمن 
..لقد دفعت ال�صعودية الثمن غاليا و�صتدفع الثمن ا�صعاف ا�صعاف 
ما دفعته اإلى اليوم وهذا ما �صــيحدث لن القيادة ال�صــعودية قررت 

الهروب اإلى المام اي النتحار...
كــربى  مغامــرة  كانــت  اليمــن  علــى  العدوانيــة  احلــرب  ان 
وقاتلــة ، مغامــرة بالأمــن القومــي ال�صــعودي نف�صــه، وبالنفــوذ 
ال�صــعودي القليمــي. وكذلــك فاحلرب مغامــرة مدمّرة لالقت�صــاد 
ال�صــعودي، وب�صــمعة وهيبة ومكانة ال�صــعودية .الف�صل الع�صكري 
وال�صــراتيجي يف حتقيــق ن�صــر �صــغري كحــد ادنــى هــي هزمية 

تاريخيــة �صــتظل تدفــع ثمنهــا ال�صــعودية علــى ح�صــاب وجودها 
كمملكــة، والإ�صــرار على موا�صــلة العــدوان على اليمــن هو انهاء 
منظومة احلكم امللكي، ورف�س احللول ال�صيا�صــية ب�صــورة عاجلة 
عواقبهــا تفجــري اجلبهــة الداخلية ال�صــعودية وهذا يحــدث حاليا 
كمرحلــة اولى، مغامــرات انتحارية مراكمة. فقــد حتولت احلرب 
العدوانيــة اإلــى ا�صــتنزاف ا�صــراتيجي مدمــر متعــدد اجلوانــب، 
والقبول باأن�صــاف احللــول مغامرة اأخــرى وانت�صــار لليمن، لأنها 
تعني الف�صل مبا له من ارتدادات على و�صع احلكم امللكي الداخلي. 
فــال اأخطر من انعكا�صــات الهزمية الع�صــكرية على املزاج ال�صــعبي 
ال�صــعودي واخلليجــي، واحياناً على القوات امل�صــلحة ال�صــعودية 
نف�صــها التي متزقت تنظيميا ومعنويا وت�صــليحيا، ال�صعودية اليوم 
مل تعد يتحدث عنها المري الحمق والغبي حممد بن �صلمان بال�صكل 

احلقيقي بل اجلبهة الداخلية هي ما تك�صــف كل �صــيء. اليكم بع�س 
اثــار الدرو�ــس الع�صــكرية وال�صــراتيجية اليمنية القا�صــية التي 

ادخلت ال�صعودية بالعناية املركزة هي كالتي:
الدولــة  اأيديولوجيــة  تغيــري  قطــر..  مــع  ال�صــراع  فتــح   ...
)الوهابية(... ا�صــغال ال�صــعب بروؤى وم�صاريع اقت�صــادية فا�صلة 
كونها غري مدرو�ش��ة ولها عالقة مبا�ش��رة بانحطاط �ش��رعية احلكم 
امللكــي الــذي يلفظ انفا�صــه الأخــرية ،.ونتيجــة ال�صــتنزاف املايل 
اجــربت ال�صــعودية اإلــى حتويل القت�صــاد ال�صــعودي اإلــى اأعباء 
�صــريبية علــى املواطنــني، يعني حتــوًل ا�صــراتيجيا يف م�صــادر 
�صــرعية النظام امللكي الذي مل يفتح منافذ �صيا�صــية تغّطي �صيا�صــة 
التحول القت�صــادي. اأي اأنه مل يقم بفتح نافذة التمثيل ال�صيا�صــي، 

وكاأنه يعي�س عهد الريع والدولة الريعية ولزال !
ال�صيا�صــة ال�صــرائبية التي �صــملت كل �صــيء تقريبــاً، زادت من 
اعباء املواطن. وزادت من البطالة ب�صــبب توقف العقود احلكومية 
�صــمن �صيا�صة )التق�صــف(؛ حيث اأفل�صــت مئات ال�صركات، ولفظت 
موظفيها املحليني والأجانب... اي�صــا تفكيك وحــدة العائلة املالكة 
مــن خالل الإطاحة باثنني من ولة العهد يف عامني: )مقرن، وحممد 
بــن نايــف(، اولهما عرب املــال وال�صــغط، والثاين بالقــوة والإقامة 

اجلربية. والكارثة هي خ�صخ�صة 
اي بيــع اأويل ل�صــركة اأرامكــو، وهــو اأمٌر يــكاد ي�صــيب املحللني 
املحليني بالنفجار من �صــّدة الغ�صب. اإذ كيف تبيع البطة الوحيدة 
التــي متتلكها ال�صــعودية والتي تبي�س ذهباً وتوفــر معظم مداخيل 
الدولة وهذا يدل على الفال�س احلقيقي نتيجة ال�صراعات املفتوحة 
من كل حدب و�صــوب بوجه النظام ال�صعودي نتيجة العدوان على 
اليمن ...هذا اليمن م�صتعد ان يخو�س احلرب لعقود فهل ال�صعودية 
قادرة على ال�صــتمرار هذا من �صرب امل�صتحيل وانتحار حتمي ولن 

ت�صتمر لعام اخر واليام �صتثبت ذلك.

أح����������������م����������������د ع����������������اي����������������ض أح����������م����������دملف خاص عن جبهة الساحل الغربي ..



األحـــد 2017/10/29م املوافق 9 صفر 1439هـ العدد )237(4

ل اأخفيكــم علمــاً ان الأقــدار �صــاقتني يــوم 
اأم�ــس لزيــارة ال�صــجن املركــزي بعد �صــنوات 
مــن الغيــاب عنه منذ اأحــداث �صــعدة الدامية 
يوم اأن كنا نــزور اإخواننا املجاهدين املعتقلني 
امل�صــجونني ظلماً وعدوانــاً بتهم باطلــة ملفقة 
واأحكام ق�صائية جائرة وتع�صفات ظاملة خارج 

النظام والقانون..
ومــا لفــت انتباهــي هو اأن �صــعار ال�صــرخة 
و�صــعارات املولــد النبوي وبع�س املنا�صــبات 
�صــارت متالأ جنبات ال�صــجن ، وحتى �صــورة 
ال�صهيد القائد ح�صــني بدر الدين احلوثي �صالم 
اهلل عليــه الــذي كان م�صــجوناَ يف قــرب داخــل 
ال�صــجن نف�صه �صــارت هي الأخرى معلقة على 

مبنى اإدارة ال�صجن نف�صها..!!
املهــم اأن امل�صــهد اأعــاد بذاكرتي اإلــى ما قبل 
ع�صــر �صــنوات والتي ل زالت �صــورة ال�صجن 
املركــزي عالقــة يف ذهنــي يــوم اأن كنــا ندخله 
لزيــارة املجاهديــن واملعتقلــني فيتم تفتي�صــنا 
تفتي�صــاً دقيقاً ، وكانت بروتوكــولت وقوانني 
زيارة امل�صاجني -ل �صيما امل�صجونني على ذمة 
ق�صــايا �صيا�صــية واحلوثيني بالذات- تقت�صي 
مــن الواحــد منا احلــذر من اأن يوجــد بحوزته 
مل�صــق مــن مل�صــقات ال�صــعار ، اأو ذاكرة قد 
حتتــوي على زوامل اأو حما�صــرات او مقاطع 
�صــوتية لل�صهيد القائد ال�صــيد ح�صني اأو لأخيه 
ال�صــيد القائــد عبدامللك ، بل ول حتى �صــريحة 
تلفــون اأو كتاب اأو من�صــور من اأدبيات اأن�صــار 

اهلل... الخ. 
لأنــه يف حال وجــد مع الزائر �صــيء من ذلك 
فاإنه �صــيتعر�س حتماً للتحقيق وامل�صاءلة وقد 
يحتجز هناك اأو يتم اإر�صــاله اإلى حيث ل يدري 

هو ول الذي خلفوه.
ول زلــت اأتذكــر ذات يــوم وقــد عــرث اأحــد 
القائمــني علــى التفتي�ــس من ع�صــاكر ال�صــجن 
)�صــباأفون(  تلفــون  �صــريحة  علــى  بحوزتــي 
وحينها مت احتجازي داخل ال�صــجن حتى ياأتي 
ال�صــابط املناوب للتحقيق معــي وبقيت هناك 
اإلى ما بعد الع�صــر ومل ت�صفع يل تو�صالتي لدى 
الع�صــاكر الذيــن حتلقوا حــويل ول اعتذاراتي 
ول كل املــربرات التــي طرحتهــا والتــي كنــت 
اأق�صــم عليهــا الأميان املغلظة وذلــك اين مل اكن 
اأعلــم اأن الدخــول ب�صــريحة التلفــون ممنوع ، 
بالإ�صــافة اإلى اأن �صــريحة التلفون تلك مل اأكن 
قد ا�صتخدمتها بعد بدليل اأنها ما زالت يف كرتها 

وم�صتعد لأكتب تعهدًا بعدم تكرار ذلك..

قــام  املنــاوب  ال�صــابط  و�صــل  اأن  وبعــد 
بالتحقيــق معــي حــول املو�صــوع واأخــذ مني 
تعهدًا ومت م�صــادرة ال�صــريحة والتي كانت يف 
يومها بحوايل األفني ريال تقريباً وحمدت اهلل اأن 
ال�صريحة كانت جديدة ومل اأكن قد ا�صتخدمتها 
بعــد واإل لكانــت الطامــة الكــربى ل �صــيما لــو 
ت�صــمنت ال�صــريحة رقماً لزعطان اأو عالن ممن 
كان يعتــرب التوا�صــل بهــم جرمية ، وال�صــوؤال 

عنهم تهمة ، واللقاء بهم ذنب ل يغتفر..
ذهبــت اأمتع نظــري بتلك امل�صــاهد واألحظ 
الختــالف الكبــري يف التعامل اليوم مــع الزائر 
ورمبا مع ال�صجني اأي�صاأ عما كان عليه بالأم�س 
، و�صعرت حقيقة ب�صــرور غامر وفرحة كبرية 
ولهج ل�صــاين باحلمد وال�صــكر هلل ولول خ�صــية 
لفــت الأنظار لكنت قد وقعت �صــاجدًا �صــكرًا هلل 
تعالــى على هــذه النعمــة العظيمة بف�صــل اهلل 
تعالــى وبف�صــل دمــاء وت�صــحيات املجاهدين 
الطاغــوت  اجتثــت  التــي  املباركــة  وثورتهــم 

واأزالت قوى ال�صتكبار والإجرام.
يف هــذه اللحظات اأي�صــاأ عــدت بذاكرتي اإلى 
ما قبل ع�صــر �صــنوات يوم اأن كنا م�صت�صــعفني 
، وكان كل �صــيء مــن حولنــا يراقبنــا ويتتبــع 
خطواتنا حلظة حلظة ، وكان حتركنا مر�صودًا 
، وكالمنا حم�صــوباً ، والأيادي تتخطفنا من كل 

جانب..
اجلامــع  يف  املجاهديــن  �صــرخات  تذكــرت 
الكبري ب�صــنعاء يوم اأن كانت ال�صرخة حمّرمة 
، والهتــاف بهــا جرميــة ل تغتفــر ، وكيــف اأن 
ال�صــباب املجاهــد كانــوا يكلفــون اأنف�صــهم اأن 
ياأتــوا اإلــى �صــنعاء من �صــعدة اأو مــن غريها 
مــن املناطــق البعيــدة ليهتفــوا ب�صــعار املوت 
لأمريــكا واملــوت لإ�صــرائيل يف اجلامــع الكبري 
، ويتعر�صــون جــراء ذلك لل�صــرب والتنكيل ، 
ويقــادون اإلى ال�صــجون واملعتقــالت ، وحتّرر 
�صــّدهم قــرارات التهــام ، وت�صــدر يف حقهــم 

الأحكام الق�صائية اجلائرة... وهلم جرا..
ومل يقــف الأمــر عنــد هــذا احلد بــل دفعت 
الوليات املتحدة بالنظام ال�صــابق لأن يتحرك 
بكل ثقله ودعمته مالياً وع�صــكرياً ولوج�صتياً يف 
�صــبيل اإ�صكات هذا ال�صــوت والق�صاء على هذا 
ال�صــعار يف مهده ، و�صن النظام حينذاك حروباً 
ع�صكرية هي الأعظم والأكرب يف تاريخ احلروب 
الداخليــة ، يف الوقــت الذي مل يكــن حينها عدد 

من اأ�صموهم )احلوثيني( يتجاوز الع�صرات..
ومعلــوم اأنه ملا كانت جغرافية هذا ال�صــعار 

تتو�صــع وكانت �صــرخات املوؤمنني ال�صــادقني 
تعلــو وترتفع كلمــا حاولوا اإطفاءهــا فاإنهم مل 
يكتفوا باحلرب الأولى التي انتهت با�صت�صــهاد 
املوؤ�صــ�س للحركة ال�صــهيد القائد ال�صيد ح�صني 
بن بدر الدين احلوثي ر�صــوان اهلل عليه واإمنا 
تطلب الأمــر حرباً ثانية واأربــع حروب اأخرى 
ودخلت ال�صعودية واأمريكا مبا�صرة يف احلرب 
ال�صاد�صــة كمــا هو معلــوم ، وُدّمــرت حمافظة 
�صــعدة واأجزاء كبــرية من حمافظــة عمران ، 
وما زالت املوؤامرات حتاك �صد اأن�صار اهلل حتى 
اليوم ، وقــد وقعت املحاولت تلــو املحاولت 
واإ�صــكات �صــوتهم  علــى احلوثيــني  للق�صــاء 
واإطفاء �صــرختهم وحموهم من الوجود والتي 
كان اآخرهــا هــذا العــدوان الغا�صــم الــذي مت 
اإعالنه من العا�صــمة الأمريكية وا�صــنطن بعد 
اأ�ش��هر قليلة من �ش��قوط النظ��ام العميل املوايل 
لأمريــكا واأدواتهــا يف املنطقة ، وبعد الق�صــاء 
حمافظــات  يف  وداع�ــس  القاعــدة  علــى  كذلــك 
�صعدة والبي�صــاء و�صبوة واجلوف وغريها ، 
وبعد مرور ثالثة اأيــام فقط من خطاب اأوملرت 
والــذي  الأمريكــي  الكوجنر�ــس  يف  التاريخــي 
طالب فيه احلكومــة الأمريكية القيام بواجبها 
يف حمايــة اإ�صــرائيل مــن اخلطــر القــادم مــن 
اليمــن قائاًل : اإن �صــيطرة احلوثيــني على باب 
املنــدب اأخطر على اإ�صــرائيل من امللف النووي 

الإيراين!!
كل تلك الأحداث وال�صــيناريوهات �صمعناها 
وعاي�صناها ول ينكرها اإل جاهل او معاند وهي 
توؤكد مبا ل يدع جماًل لل�صــك اأن هذا امل�صــروع 
القراآين الذي اأ�ص�صــه ال�صهيد القائد ر�صوان اهلل 
عليــه موؤيد بالتاأييد الإلهي الرباين لأن انت�صــار 
ال�صــئيلة  الإمكانــات  ظــل  يف  امل�صــروع  هــذا 
واخلــربة القليلــة وحالــة ال�صت�صــعاف التي 
كان عليهــا اأن�صــار اهلل والتي كانــت متتلئ بهم 
ال�صجون واملعتقالت ويتعر�صون لأب�صع اأنواع 
التعذيب واحل�صــار والت�صــييق عليهم من كل 
جانــب ، يف الوقــت الــذي كان النظام ال�صــابق 
ميتلك قدرات ع�صــكرية واأمنية واإعالمية هائلة 
وكان اإلــى جانب ذلك يتلقى الدعم وامل�صــاندة 

الدولية املبا�صرة وغري املبا�صرة ..
اإذ اأنــه من امل�صــتحيل عقــاًل اأن تكون كل تلك 
النت�صارات التي حتققت لهذا امل�صروع بجهود 
ذاتيــة اأو عمــل ب�صــري حتى على فر�ــس توفر 
الدعم املادي والع�صكري لأن�صار اهلل من اإيران 
وحزب اهلل ح�صــب ما تروج له و�صــائل الإعالم 

املناه�صــة لهذا امل�صــروع.. فما الــذي ميكن اأن 
ي�صكله هذا الدعم على فر�س ح�صوله اأمام دعم 
واإمكانات اأمريكا ودول اخلليج والدول الكربى 
الأوروبية وغريها..!! مع اأنه مل ت�صجل طوال 
فرة احلــروب ال�صــت وما بعدها حتــى اليوم 
حالــة واحــدة اأنه وجــدت بحوزة اأن�صــار اهلل 
)احلوثيــني( قطعة �صــالح واحدة ذات �صــنع 
اإيــراين او واحدة من القطع احلربية التي اأعلن 
حزب اهلل اأنــه ميتلكها.. ومع ذلــك كله حتققت 
النت�صــارات الكثرية بف�صل اهلل وجعل اهلل كيد 

الأعداء يف ت�صليل ومكرهم اإلى بوار .. 
واإن دل ذلــك على �صــيء فاإمنا يــدل على اأن 
كل تلك النت�صارات اإمنا حتققت بف�صل التاأييد 
الإلهــي حلملة هذا امل�صــروع وهــو الأمر الذي 
اأدركــه الكثــري مــن املتابعــني من داخــل اليمن 
وخارجهــا ومنهــم املبعــوث الأممــي جمال بن 
عمر الذي و�صــف ثورة 21�صبتمرب بقوله : اإن 
ما حدث يف �صــنعاء اأمر خــارق للعادة.. ورمبا 
اأدرك ذلــك )اأوملــرت( نف�صــه ولــذا �صــارع اإلى 
الذهاب اإلى وا�صــنطن لإلقــاء خطابه التاريخي 
زال  ل  الــذي  الوقــت  يف  �صــابقاً  اإليــه  امل�صــار 
الكثــري مــن اإخواننا واأبنــاء جلدتنــا يتعامون 
عــن هــذه الآيــة العظيمــة واملعجــزة الربانية 
الكبــرية وفيهم لالأ�صــف ال�صــديد اجلــم الغفري 
من املح�صوبني على العلماء والدعاة واملثقفني 
واملفكرين ووووو....الخ.. و�صدق اهلل العظيم 

القائل:
)اأََفَلْم َي�ِصــرُيوا يِف اْلأَْر�ِس َفَتُكــوَن َلُهْم ُقُلوٌب 
َهــا َل  نَّ َيْعِقُلــوَن ِبَهــا اأَْو اآَذاٌن َي�ْصــَمُعوَن ِبَهــاۖ  َفاإِ
ــاُر َوَلِٰكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي يِف  َتْعَمى اْلأَْب�صَ

ُدوِر( ]�صورة احلج : 46[  ال�صُّ
ُ َلُه ُنوًرا َفَما َلُه  والقائــل: )َوَمْن مَلْ َيْجَعــِل اهللَّ

ِمْن ُنوٍر( ]�صورة النور : 40[
اأَْكــرَثَ  اأَْمــِرِه َوَلِٰكــنَّ  َعَلــىٰ  َغاِلــٌب   ُ )َواهللَّ

ا�ِس َل َيْعَلُموَن( ]�صورة يو�صف : 21[ النَّ
للتاأمل:

)اإِنَّ ِفْرَعــْوَن َعــاَل يِف اْلأَْر�ــسِ َوَجَعــَل اأَْهَلَهــا 
ْبَناَءُهْم  ــُح اأَ �ِصــَيًعا َي�ْصَت�ْصــِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبِّ
ُه َكاَن ِمَن امْلُْف�ِصِديَن.  نَّ َوَي�ْصــَتْحِيي ِن�َصــاَءُهْم ٰ اإِ
يِف  ا�ْصُت�ْصــِعُفوا  الَِّذيــَن  َعَلــى  ــنَّ  مَنُ ْن  اأَ َوُنِريــُد 
َعَلُهــُم اْلَواِرِثنَي.  ــًة َوجَنْ ِئمَّ َعَلُهْم اأَ اْلأَْر�ــسِ َوجَنْ
ــَن َلُهْم يِف اْلأَْر�ــسِ َوُنِرَي ِفْرَعــْوَن َوَهاَماَن  كِّ َومُنَ
َوُجُنوَدُهَمــا ِمْنُهــْم َما َكاُنوا َيْحَذُروَن( ]�صــورة 

الق�ص�س :4_ 6[ �صدق اهلل العظيم

كتابات

للمؤمتر
بقلم / األستاذ أحمد احلبيشي

لي�س يا موؤمتريني ي�صتهويكم الكذب 
ت�صدقون الكاذب بال بينة 

وتكذبون ال�صادق ولو اأتى بالبينات
بينك وبني نف�صك يا موؤمتري 

اأما تكره احلوثيني اأكرث من الإ�صالح 
وبينك وبني نف�صك اأ�صاأل نف�صك 

لي�س ؟ ؟
ماهي اجلرمية اأو اجلناية اأو الظلم اأو الإق�صــاء اأو املذبحة اأو 

التعذيب اأو ال�صطهاد الذي تعر�صت له على يد احلوثيني ؟ ؟
نا�ــس عفــوا عن مــن قتلهــم ودمــر منازلهــم واعتقلهــم وعذبهم 

وا�صطهدهم واق�صاهم 
ومدوا له يد ال�صالم وال�صراكة

نا�س تركوا لكم ال�صــلطة والدولة وا�صــتداروا للدفاع عن اليمن 
وحفظ اأمنها .

نا�س لي�صوا بوارد ت�صكيل حزب ول املناف�صة احلزبية 
كل هدفهــم ن�صــر هدى اهلل وحماربــة الأفكار الوهابيــة الدخيلة 
يحملون م�صروع اأمة قراآنية ترف�س الو�صاية والذل وال�صتعمار 

قاموا بثورة على الو�صــاية ال�صــعودية التي كانت جاثمة على 
�صدر اليمن منذ علم 68 اإيل قيام ثورة 21 �صبتمرب 

وهي الثورة التي ق�صــت على كل اأعداء املوؤمتر دون اأن يخ�صــر 
املوؤمتر طلقة اأو يغرم ريال اأو ي�صحي بقتيل اأو جريح. 

ثــورة تعامــت عن ف�صــاد دولة املوؤمتــر طــوال 33 عاما ومدت 
يديها لفتح �صفحة جديدة 

ثورة ت�صدت للعدوان و�صحت بخرية الرجال وقدمت اأغلى ما 
متلك من مال وعيال. 

يوم اأن نقل املعتدون البنك املركزي تربع الثوار مبالهم وباعت 
الن�صــاء ذهبهــن وباع مزارعون موا�صــيهم حتــى افقرهم مل يبخل 
بخم�صــني ريال من اأجل اأن ي�صــرفوا مرتبــات موظفي الدولة التي 

لي�س لهم يف وظائفها اإل %1 .
ثــورة دخلــت معكم يف �صــراكة وقبلــت اأن يكــون الرئي�س الذي 

ميثلها بال �صالحيات فقط يوقع على ما يقرره املوؤمتر 
وحكومة كلها للموؤمتر رئي�صــها وزاراتها ال�صــيادية واليرادية 
ولقت ظهرها لكم لكي تواجه العدوان وحتفظ اعرا�صكم واموالكم 
ودماءكم فكان اجلزاء طعنها يف الظهر و�صــن حرب اإعالمية عليها 
ل�صــيطنتها ومطالبتها بالراتب واملوارد بيد املوؤمتر واملرتزقة؛ ثم 
انتقلتم لتثبيط النا�س عن القتال والتربع للجهات حتى و�صــل بكم 
الغــرور اإلى حماولة النقــالب يف ذكرى تاأ�صــي�س حزبكم وعقدمت 
التفاقات مع دول العدوان وجعلتم حزبكم مظلة حلماية كل فا�صد 
وخائن ومرجف وعطلتم اأجهزة الدولة والق�صاء ومل تقبلوا حتى 
بتوقيف من ثبتت عمالتهم وف�صــادهم بل ومتولون الفنت وت�صعون 

لإ�صعال حرب اهلية. ..
كم وكم اجرمتم وكم وكم �صربنا 

اأرجــوا اأن تكونوا قد اقتنعتــم باأننا قد اقمنا احلجة عليكم اأمام 
اهلل واأننا نرباأ اإليه من دمائكم فما ظلمناكم ولكن اأنف�صكم تظلمون. 

كيف جغرمت العالم ؟!
ولي�����������������د الوش��������������������ل��������ي

يــا اأيها الأن�صــار : كيف جغرمت اأم العامل الــذي بني على باطل 
وظلــم وعلــى نحــو مــا اأراده هرتــزل و�صــايك�س بيكو وكي�صــنجر 

وت�صر�صل وبو�س وبن غوريون و�صائر اأحذيتهم الأعرابية ...
يا اأيها الأن�صار : حريمت اخلرباء وامل�صت�صرقني ومراكز البحوث 
والدرا�صــات املتخ�ص�صــة .. اأعجــزمت اأدهى �صا�صــة الع�صــر .. فال 
عجب اأن و�صــل بنتنياهو حال �صعور كيانه باخلوف منكم اأن يعرب 
بالقل��ق ... ي��ا اأيه��ا االأن�ش��ار .. يف زمن �ش��قوط االأقنعة وانق�ش��اع 
احلجب والأ�صــتار .. وانك�صــاف احلقائق ... وانقالب العناوين .. 
وت�صارع املتغريات ... اأنتم الثابت الوحيد ... واأنتم الرقم الأ�صعب 

... واملعادلة امل�صتحيلة ...
بات ل يتحرج من هزميته اأمامكم كل من رمت به الأقدار يف طريق 
م�صــريكم ... فكم من اأ�صــود �صنة وحمري م�صتنفرة وقطعان نعاج .. 
كم من ظلمة فجرة ف�صــقة .... كم من م�صــائخ واإقطاعني وجرنالت 
ورجــال ديــن مزيــف م�صــلل ... اأزلتموهــم بقــوة اهلل عــن كاهــل 
امل�صت�صــعفني ... �صــالم اهلل عليكم �صــهودا .. و�صــهداء ... وجرحى 

.. واأ�صرى .. �صالم اهلل عليكم جماهدين وم�صتنفرين ومرابطني ...

ال���������ت���������أي���������ي���������د اإلل��������������ه��������������ي ل�������ل�������م�������س�������ي�������رة ال����������ق����������رآن����������ي����������ة..
بقلم/عبدالرحمن محمد عبدامللك املروني

الشهيد إبراهيں املؤيد الوعي والقضية
تاريخ امل�صــرية القراآنية حافل باجلهاد وال�صهادة، ولي�س 
غريبــاً على هذه امل�صــرية املباركة اأن يرتفع �صــبابها �صــهداء 
اإلــى بارئهم خم�ّصــبني بدمائهم، "القتل لنا عادة". فمدر�صــة 
عا�صــوراء هــي املعني الذي ل ين�صــب، وهي اخلــّزان الأكرب 
للمعــاين الأخالقّيــة الأ�صــمى، فمنهــا يتعّلــم الإن�صــان القيــم 
الدينّية والإن�صانّية كالت�صحية والإيثار والبذل وعّزة النف�س 

وال�صتقامة يف احلياة.
امل�صــروع  (حمــل  )ابوخليــل  املوؤيــد  ابراهيــم  ال�صــهيد   
والق�صــية وحترك بكل �صدق وعزمية را�صــما هدفه ال�صمى 
والرقى النت�صــار ملظلومية امل�صت�صــعفني ومل يكن يخ�صى 
ان يكــون  لهــذا الهــدف م�صــري ان يقتل يف جبهة مــن جبهات 

مواجهة العدو المريكي ال�صعودي.
ما اأعظمها من ق�صــية ومنهجية حملت على عواتق عظماء 
امل�صــرية القراآنيــة التي ج�صــدها ال�صــهيد ابراهيــم املوؤيد يف 
كل حتركاتــه منــذ انطالقتــه الولــى يف امل�صــرية القراآنيــة  
منــذ ان كانــت تهمة ومــن م�صــى يف ركبها متهم ومل يخ�صــى 
عواقــب وتبعات انطالقته �صــواء كانت ايام احلروب ال�صــت 
الظاملة على �صــعدة التي  فقد فيها اأ�صــقائه ال�صــهداء الثالثة 
احمد وحممــد وعبداهلل  وما بعد احلروب ال�صــت من احداث 
ومتغــريات وعــدوان وحتديــات علــى خمتلــف امل�صــتويات 
جعلــت منــه �صخ�صــية قياديــة حتمــل الوعــي والب�صــرية 

وال�صــرب والعزم على مواجهة ال�صــدائد وكان لهذه ال�صفات 
امل�صت�صقاة من املنهجية القراآنية وقع يف حتركاته وتعامالته 
اجلهادية ول ي�صعنا ان ن�صف ال�صهيد ال بكالم امري املوؤمنني 
عليه ال�صالم حيث يقول " عظم اخلالق يف اأنف�صهم ، ف�صغر ما 
دونه يف اأعينهم ، فهم واجلّنة كمن قد راآها فهم منّعمون ، وهم 

والنــار كمن قد راآها ، وهم فيها معّذبون ، قلوبهم حمزونة 
، و�صــرورهم ماأمونــة ، واأج�صــادهم نحيفــة ، وحاجاتهم 
خفيفــة ، واأنف�صــهم عفيفــة ، ومعونتهم لالإ�صــالم عظيمة ، 

�صــربوا اأّياماً ق�صــارًا ، فاأعقبتهم راحــة طويلة مربحة 
، ي�ّصــرها لهم رّب كــرمي ، اأرادتهم الدنيــا ومل يريدوها ، 

وطلبتهم فاأعجزوها.
ال�صــعودي   العــدو  ومواقــع  جنــران  جلبــال  كان 

ب�صــمات ل�صتب�صــال و�صــجاعة ووعي ال�صــهيد ابراهيم 
وكان  ومرتزقتــه  ال�صــعودي  بالعــدو  وتنكيلــه  املوؤيــد 
مل�صــاهد العــالم احلربي التــي وثقت جزء مــن بطولته 

يف اقتحــام املواقع ال�صــعودية وقع كبري و�صــيء يف نف�صــية 
العدو املنهــارة يوم بعد اآخر ليخلد ال�صــهيد ورفاقه البطال 
ان�صــع �صورة لنت�صار املظلومية على اجلربوت والدم على 
ال�صــيف.. هذه امل�صرية القراآنية �صوف ت�صــهد اعمالها ودماء 
جماهديهــا وقادتهــا عنــد لقاءها بخالقهــا باأنهــا مل تتهاون يف 
ن�صرة دين اهلل ور�صــوله المني  وعباده امل�صت�صعفني واأنهم 

مل يق�صــروا يف الدفاع عن ار�صــهم وعر�صــهم وكرامتهم وهم 
مــن تعلموا من احل�صــني ان يقدمــوا كل غايل ونفي�ــس عندما 

تع�صف املحن وتتكالب قوى ال�صتكبار على امتنا.

ك����������ت����������ب/ ه����������اش����������م ال������������وادع������������ي

الشهيد/ إبراهيں املؤيد
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حمير العزكي
حتت �صــماء مقد�صــة ظلــت تنانني ال�صــياطني تنتهك 
قدا�صــتها وتغت�صــب �صــحبها ال�صــافية وتختطف بارق 
خريها لتت�صــاقط من اأفواهها امل�صــرعة حقــدا و همجية 
نريان املوت الغبي و�صــواريخ الق�صف العابث ، وفوق 
اأر�س اعتادت اأن ت�صــكن غزاتها باطنهــا ، وكلما ارتوى 
ظاهرهــا بدماء الكربياء والإباء اأنبتت رجال ، ومازالت 
تقت�صــم مع ال�صهداء احلياة والرزق لت�صيف اإلى عمرها 
مال يح�صــى من احليوات ومال يعد من اأرزاق ت�صــمن 
لأجيالهــا املتعاقبــة عزة النف�ــس وكرامــة العي�س مهما 

ا�صتبد بها الطغاة واأطبق عليه ح�صار العزة .
حتت تلك ال�صــماء والأر�س احلمريية ، يتجلى عطاء 
وبهاء وهدى وفداء امل�صرية احليدرية ، فرتاح اجلبال 
ورمبا ترغب يف اأخذ قيلولة بعد اأن اطماأنت على ثبات ما 
حولها من الياب�صــة بوجود ) البنيان املر�صو�س ( الذي 

جاوزها طول و خرق كل معاهدات النبطاح والنحناء 
لعوا�صــف رعناء وحزم اأجوف واأمل مك�صــور نامو�صــه 
مهدورة قــواه وطاقاته منثورة كاحلبة ال�صــوداء على 
ال�صــحراء البي�صــاء جماجم نعاجه وحمره الوح�صــية 

امل�صتاأجرة .
من ) ال�صــف ( يتخلق )البنيان املر�صــو�س ( و )قد 
�صــمع ( اهلل نب�س قلوبهم املوؤمنة واملطمئنة و�صــرخات 
اأفواههم الثائــرة املتربئة وراأى ارتفــاع اأكفهم املتولية 
له ولأوليائه ، ويف ذات ال�صــف الــذي مل يلتفت ملا يدور 
بعيــدا عنه من )املجادلة ( ومل يعر ما يثريه )املنافقون 
( مــن زوبعات فارغة حول امور اأعلن )الطالق ( البائن 
لها و )التحرمي( املطلق لالن�صــغال بها وراأى )التغابن ( 
فيها لي�س يف قائمة اأولوياته كما تراه النفو�س )املمتحنة 
( بالدنيا والنفو�س اململوكة لل�صــيطان ، وكم يتاألق وهو 
يرتل انت�صــاراته كت�صــابيح على ماآذن �صنعاء القدمية 
�صــحى )اجلمعــة ( ، وكــم تتج�صــد عظمتــه يف مياديــن 
املالحم ال�صطورية يف عملية )احل�صر( اإلى جهنم لفلول 

الغزو والرتزاق .
اأخــربوا بوتني اأنــه مل يعد بحاجة اإلــى حتذير قادة 
العــامل مــن املوافقــة على خلــق جنــود معدلــة وراثيا 
لتعــرف اخلــوف والأمل ، لأن اهلل خالــق كل �صــيء قــد 
خلقهم على ثرى هذه البالد ، ولحاجة ملزيد من البحث 
والتجارب الوراثية لأن ذلك غري جمدي ، فهنا على هذه 
الأر�س رجال ل تعرف اخلوف بل تهزاأ به وت�صــخر منه 
ول ت�صــعر بالأمل بل ت�صــتعذبه وتعاقره �صغفا وتنت�صي 
مبذاقه وتطرب لأنني ي�صــاحبه كم�صــبحة يف كف نا�صك 
دائم الذكر وال�صــتغفار ، دون ان يخ�صــعوا لأي تعديل 
وراثــي ول نف�صــي ول فكري واإمنا ا�صــتعادوا ال�صــبط 
الفرا�صــي وعــادوا للفطــرة القومية .. يوميــا يرتقى 
من �صــاحات ال�صــرف اإلى �صــماوات اخللــود العديد من 
ال�صهداء العظماء ويوميا تت�صاعف وترية القتل ويحكم 
احل�صار قب�صــته بالفقر واجلوع واملر�س ويوميا تدمع 
العيــون وتاأن القلوب وت�صــيق ال�صــدور ، ومع كل ذلك 
يوميــا ينطلــق مــن حتــت الــركام كالعنقــاء ويولد من 

رحم املعانــاة بكل اإباء رجال الرجــال ملتحقني بعرائن 
الأ�صــود لتلقي التدريــب والتاأهيل ويوميا ت�صــاف لبنة 
�صــلبة ترفع من جدار البنيــان بتخرج الدفعات املقاتلة 
املجاهدة .. يتعاظم ويتعالى هذا البناء اليماين حار�صــا 
وحاميــا لكينونة وم�صــري وجــوده فيتقزم اأمامه �صــور 
ال�صني العظيم وتتحطم عليه تر�صانة ا�صلحة المريكان 
املفتخــرة ، فيم�صــي وهامتــه ل تبــايل بتلــك الطائــرات 

املنهكــة ويف فمــه �صــرخة ترعــب امل�صــتكربين وعلــى 
�صــدره العلم الوطني يتو�صح بعليائه وكربيائه وحتت 
اأقدامــه اأعالم الكيــان ال�صــهيوين والمريكي يدو�صــون 
عليهــا ومعها �صيا�صــات وخمططات الهيمنــة والحتالل 
باأحذيتهــم ويعلنون انتهــاء اأزمنة التبعية والو�صــاية 
وبدايــة زمــن الكرامــة وال�صــيادة يف هــذه الأر�س التي 

تنبت رجال .

عابد املهذري
ان�صــجام تــام بــني تفا�صــيل ال�صــورة والألــوان .. 
جتان�س على اأعلى م�صتوى بني اجلزئيات داخل الربواز 
.. م�صــهد يبــدو �صــكليا ؛ كمزرعة نخيل �صــامقة او مثل 
ب�صــتان رمــان .. وحقيقــة يظهر مت�صــحا مالمح اأ�صــوار 
خريطة ن�صر كا�صح عر�صها ا�صقاع اجلزيرة والإقليم .

حديقــة ورد .. حقــل بــن .. م�صــتل زيتــون .. غابــة 
اأقحــوان .. ميــدان حــرب .. مع�صــكر عنفــوان .. ملعب 
ابطال .. �صاحة فر�صان .. م�صنع رجال .. او هكذا ميكن 
روؤيــة اللقطــة الفوتغرافيــة من عــدة زوايــا بانورامية 
ينق�صــها ن�س تعبريي عذب التدوين باذخ اجلزل يليق 
ويرقــى مب�صــمونها �صخو�صــا وحكايا تكتظ بق�ص�صــها 
يوميــات واحــداث وب�صــمات ال�صــعث الغرب .. �صــناع 

العجاز والجناز يف الظرف ال�صعب .
ما ن�صــاهده هنا من لوحة مهيبة حتمــل من الهيبة ما 
يجرب جبابرة العامل ان يخروا ركعا �صجدا ؛ عند اأقدام 
الن�صــان اليمني الذي ي�صــطر على اأر�س الوغى اأن�صــع 
جتليات ال�صــجاعة واأروع مالحم النت�صار ال�صطوري 

اخلارق للعادة واخلارج متاما عن املاألوف .
تاأملــوا يف احت�صــاد رزنامــة املهابــة املت�صــامقة على 
�صا�صــة هواتفكم الآن .. انظروا اإلــى رفرفة بريق اليمن 
يف قلب ال�صورة .. ول تن�صوا ان ال�صتعداد واجلهوزية 
ملعركة النف�س الطويل اإلى يوم القيامة ؛ اأمر حق وخيار 
اأكيد وقرار حم�صوم ؛ ل جمرد كالم هدفه لفت النتباه .
حدقوا جيدا يف متو�صــع العلم املربع �صياج القمة .. 
تاأملوه ؛ يحلق مثل ن�صر فارد جناحيه لرياح العا�صري 
.. غــري اآبه ب�صــوء طق�س الأجــواء لأنه مطمئنــا بالذين 
حولــه ؛ يحر�صــونه ويدافعــون عنه من مباغتــة الغدر 

وترب�س الغزاة وهجمات املعتدين .

العلم اخلفاق هو الوطن .. وال�صقور حرا�س الن�صر ؛ 
هم اأهل هذه الرايات ال�صاخمة بالعزة والإباء ؛ مرا�صة 
بكل حتفز وجهوزية ؛ على جانبي العلم الر�صمي لدولة 
جميدة و�صــعب عظيم حتمل بني المم ا�صم اجلمهورية 
اليمنيــة .. البلــد التي يتحالف يف العدوان عليها ن�صــف 
طواغيــت الدنيــا ؛ خاليجــة اغنيــاء وعــرب مرتزقــة 
واأجانــب اأ�صــرار ؛ التاأمــوا يف جي�س واحــد كل القارات 
؛ �صــعوديون واماراتيون و�صــودان ومغاربة وامريكان 
و�صــهاينة وجنجويــد ودواع�س من كل جن�س و�صــنف 

وقطر و�صكل ولون ؛ يف موؤامرة كونية �صد اليمن .
بلغــة  هــذه  امللحميــة  ال�صــورة  لقــراءة  جمــال  ل 
ال�صــعراء الرومان�صية .. ول يوفيها حقها التعليق عليها 
بلغــة منت�صــبي ال�صــحافة ونخــب الثقافة وال�صيا�صــة 
وخــرباء امليديــا .. نحتــاج اإلــى لغــة ع�صــكرية تزجمر 
مفرداتهــا كهديــر جنازيــر الدبابــات .. لغــة ع�صــكرية 
تدوي حروفها كاأ�صــوات املدافع .. لغة ع�صكرية تعزف 
عباراتها �صــيمفونية ن�صيدنا الوطني بر�صقات من معابر 
اجلرامل .. وباإيقاع متناغم مع اأزيز طلقات القنا�صــات 
.. وتقا�صــيم مو�صــيقية ت�صــتلهم مــن زخــات ر�صــا�س 
الكال�س وا�صــوات قعقعة ر�صــا�س ال�صــيكي ؛ حلن بيان 
النت�صــار .. اذ يرتد للمالأ ك�صــدًى يعزف زئري البطال 
خلــف املتار�ــس .. يقتحمــون مواقــع العدو احل�صــينة 
.. ي�صــحقون ارتالــه املتطــورة .. يدمــرون جحافلــه .. 
يك�صــرون زحوفاتــه للمــرة الألــف بعد املليون ح�صــرة 
وخيبــة وهزميــة جترعها جيو�ــس العــدوان يف جبهات 
مواجهــة عددهــا الكثري مل ي�صــجل من قبــل يف اي حرب 
�صــبقت هذه احلرب امللعونة مــن األعن خملوقات الكون 

على اأطيب واأنبل ب�صر بني اخلالئق .
لي�صــت جمــرد �صــورة .. انهــا لوحــة .. بــل معزوفة 
علــى  متناهيــة  بتلقائيــة  يتج�صــد  فانتيــزي  خيــال   ..

الواقــع يف �صــورة .. اللون الحمر والبي�س وال�صــود 
املنت�صــب اأعلى �صــارية البريق ؛ تنعك�ــس ظالل الوانه 
بدللتها ومعانيها على امل�صــاحة كلهــا .. لتحيط املكان 
بلم�صــة وطنيــة يتداعــى �صــحرها من عبــارات التحدي 
اأمريــكا  يتوعــد  وهتــاف  و�صــرخة  ولعنــات  �صــعارا 
وا�صــرائيل باخلزي والعار ؛ جت�صيدا لوعد رب ال�صماء 
للم�صت�صــعفني البريــاء بالظفــر والن�صــر .. وعــد اإلهي 
ير�صــم اآفاقــه ؛ قول وفعــال ؛ قائــد ولد لينت�صــر لدماء 
االبري��اء ويث��اأر للمظلوم��ني بقه��ر املجرم��ني وا�ش��قاط 
عتاولــة البغــي وقوى احتــالل ونهب الوطــان .. وفاء 
لأرواح ال�صــهداء العظمــاء وتكرميــا جلــروح اجلنــود 
البوا�صــل وت�صــحيات و�صــمود ابنــاء ال�صــعب اليمني 

الثابتون على املبداأ .
العلم اليمني ين�صــاب كعقد فل وريحــان على اأكتاف 
املقاتلــني مبو�صــع البندقيــة .. والروؤو�ــس التي تطاول 
عنان ال�صم�س وهي جتل�س براحة بال ومعنويات مفعمة 
باآيــات القــراآن تــكاد ان تهــز الوتــاد حني تقــوم وتقف 
علــى القــدام والإقــدام عنوانها املر�صــع يف �صــفحات 
تاريــخ احلــرب احلديثــة بقلــم احمــد درهم واملل�صــي 
ولطــف القحــوم وابوح�صــن املــداين وع�صــرات األــوف 
ميلــوؤون اجلنــة ب�صــرية عطــاءات كل فرد منهــم فخرا 
وعزة وم�صــرب مثل على اأ�صجع فتية خرجوا من بطون 

الأمهات منذ بداأ اآدم وحواء التنا�صل والإجناب . 
يتداخــل اللــون الأبي�ــس مــع الأخ�صــر يف ثنائية اهلل 
اأكــرب الن�صــر لالإ�صــالم ؛ ليعانــق لــون خــوذة واأوراق 
ال�صــجر يف بروفيل اأثري يق�صعر من بهائه وروعته الغيم 
فيهطل مزنا ومطرا بدفء دموع الفرح عندما ي�صــيل من 

احلدقات غبطة و�صعادة وركعة خ�صوع و�صكر .
فلي�صــتظل اليمانيون ولينعموا بال�صــكينة والأمان ؛ 
حتت ظــالل البريق والراية والقامــات املزدانة بتيجان 

اخلــوذات الكاكيــة واأ�صــجار ال�صــدر والرمــان وهبوب 
ن�صيم القحوان الفواح من عوا�صف غبار بيادات رجال 
اهلل املغاويــر هــوؤلء ؛حينمــا يحيلون لــون النهار على 
الأعــادي اأحمرا كجهنــم ويجعلون من ذرات �صــحاري 
ميدي و�صــرواح وفيايف موزع والبقع والبي�صــاء عطرا 
برائحــة البــارود ول عطــور باري�صــية يف زمــن احلرب 
تهيج امل�صــاعر وتنع�س لواعج النف�ــس كعطر البارود .. 
ول هديــة عطر اأغلى من �صــحنة معــرب يف جعبة جماهد 
مــن كتائب وفيالــق اجلي�ــس اليمني واللجان ال�صــعبية 
الو�صــط  واأوديــة  ال�صــاحلي  ال�صــريط  يف  املرابطــون 
والأطراف وت�صاري�س احلدود وما وراء خارطة جيزان 
وع�صــري وجنران .. مــن اجلوف اإلى ع�صــيالن برا ومن 
جــزر البحــر الأحمر واأ�صــقاع رمال الربــع اخلايل غربا 
و�صــرقا .. يفر�ــس معطيات مدار�س مــران ونقم وهيالن 
غ�صــبا ؛ علــى اأكادمييــات فنــون نابليــون ؛ وال�صــاهد 
عودة ع�صــاكر عيــال زايد وبن �صــلمان وزول اخلرطوم 
؛ �صــرعى باملئات والع�صــرات ؛ جمندلــني يف التوابيت 
والأكفــان تنك�س حزنا عليهم كل يــوم اأعالم بلدانهم ول 
يكاد مير يوم واحد دون �صماع عويل الريا�س وابوظبي 

وال�صــودان على قتالهم .. فيما �صــنعاء وما حولها تنام 
وقلــوب اأهلهــا مثخنة بالإميان ان �صــباح اليــوم التايل 
�صي�صــتيقظ فيــه النا�س على انت�صــار جديد .. لي�صــتمر 
�صــخب احليــاة اإلــى مــال نهاية مــع تراتيــل الرقيحي 
واحلليلي واأوك�صــرا زوامل عي�صى و�صول اإلى �صدرة 
منتهــى املجــد يف الغــد الأقــرب ؛ لــكل منا ؛ مــن عيدان 
القات هذه الأثناء والقيادة الع�صكرية منهمكة مبراجعة 
خارطــة املعــارك املقبلــة ؛ ومعاذ اجلنيد م�صــغول حد 

الغيبوبة ؛ بحبك معلقته الع�صماء املنتظرة .
وبينمــا �صــيظل املعتديــن من�صــغلني بالت�صــاوؤل عما 
حــاق بهــم من العــذاب الأليــم .. �صاأن�صــغل انــا بقراءة 
وكتابة ودرا�صــة جزء عم وتف�صري �صورة مطلعها �صوؤال 
ينتظر جواب �صــاف عن كيف يت�صــامق هوؤلء ال�صناديد 
ك�صــر خالد من ا�صــرار اللوح املحفوظ .. لن يجيب عنه 
�صــواهم يوم يعودون .. ومن ال�صــهداء يــوم يبعثون .. 
بعدما بعثوا يف الأنام عظام حرية وا�صت�صــعار م�صــوؤلية 
كانت رميما رهينة التدجني وثقافة الن�صياع ؛ واأحيوا 
نف�صــيات اأقــوام كانت ركاما وحطــام متكد�س يف دياجري 

الغفلة والك�صل وال�صت�صالم .

تقارير

أحمد عايض أحمد
بتوجيهات قائد الثورة وبح�صــرة الرئي�س ال�صــماد وا�صراف وزير 
الدفــاع وبح�صــور قادة اجلي�س واللجــان تتخرج دفعات »ال�صــادقني 
مع اهلل« الع�صــكرية يف املنطقة الع�صكرية ال�صابعة مبحافظة البي�صاء.. 

مــن هنا .من هذه امليادين..  م�صــنع تدريــب وتاأهيل رجال 
احلرب. تكن كلمة ال�صر املرعبة للغزاة  واملرتزقة. 

مــن هذه املياديــن تنطلق احل�صــود اجلهادية 
الع�صكرية اإلى امليادين القد�س وال�صرف 

وطنــي  كواجــب  والعــّز  والكــرم 
وان�صــاين ودينــي واخالقــي الزامــي 
.ح�صــودًا تلو ح�صــود تبقي �صاحات 
الغــزاة  بوجــه  م�صــتعلة  احلــرب 
واملرتزقــة حتى يدحــروا وميزقوا 
وتطهر الر�س من جن�صهم ودن�صهم 

وارهابهم..
رجــال �صــقلوا ابدانهــم بالتدريــب 

والتاأهيــل وعقولهــم وقلوبهــم بروحيــة 
القتال والوطنية يف �صــبيل العزة والكرامة 

رجــال  .رجــااال  احلــرب  رجــال  هــم  فكانــوا 
اجلي�ــس واللجــان العــز الكــرم الوفــى ال�صــجع 

ال�صــمى العلــى مقاما والزّكــى اأثرًا واأ�صــّر اأثرّيًا واأخلــٌد ماآثرًا لنهم 
يخو�صــون معركة الدين والأر�س والعر�س بعد خما�س ثالث �صنوات 
مــن تاريخ ذلــك اليوم الذي قّرر فيــه حتالف العــدوان القليمي الدويل 
�صــن عدوانه البغي�س والوح�صــي على اليمــن .. وكان ذلك التاريخ هو 
يــوم النكبة والنك�صــة والهزميــة واخل�صــران للغــزاة واملرتزقة. يوم 
اأخطوؤوا فيه احل�صــابات والقــراءات والتحليالت .يــوم اأخطوؤوا 
فيه اخلطــاأ القاتل الذين مل يروا مــا بعده يوماً ابي�س 
بــاأي ميدان بــل اّيام وا�صــابيع واأ�صــهر واعوام 
�صــوداء على ايدي كتبة البداع الع�صــكري 
ّناع املعجزات وزارعي  وحملة املجد و�صٌ
الكرامة و�صقاة العزة .املتحدثني بلغة 

الن�صر..
التاريــخ  دخلــوا   – اهلل  رجــال 
وقوانــني  اميانيــة  بب�صــمات 
وثقافــة  ميانيــة  وقيــم  اأخالقيــة 
قراآنية ومعــارف وتكتيكات وخطط 
اي  بــال  علــى  تخطــر  مل  ع�صــكرية 
عــدو. دخلــوا رجــال الوعد ال�صــادق 
نافــذة اخللــود بكلمــات مــن نــور وذهب 
، لــن نقــول �صــوى ابطــال اجلي�ــس و ابطــال 
اللجــان ال�صــعبية ، نعم هم اأبطــال وابطال فقط ، 

�صــحوا باأرواحهم وبعوائلهم، بالغايل والنفي�س .الذين اثبتوا للعامل 
اإن ح�صــارة الن�صــان اليمنــي هي ام احل�صــارات ومل ولــن تندثر ، 
ح�شارة اهل الرباط والباأ�ش ال�شديد و م�شنع املقاتلني اال�شطوريني 
، ومازالــت ار�ــس اليمن خ�صــبة وّلدة لرجال كتبوا جمــد اأخر تلو 
جمد لأر�س اليمن ، ل يهم من يريد اإن يلوث ذلك باأقالم قذرة وهابية 

واإعالم مغر�س ، فالبندقية وامليدان ت�صهد لهم …
مــن هذه املياديــن الولى اتى العلــم والعمل وحتّمل امل�صــوؤولية 
ور�صــوخ ثقافــة القــران والت�صــحية والكل يعلــم وي�صــهد اإن املنقذ 
واملخل�س الوحيد للعامل هم هوؤلء »ا�صــود اليمن« فلولهم لنت�صــر 
الورم ال�صــرطاين القاعدي الداع�صــي ال�صــعودي المريكي الرهابي 
لي�صــيب اجلزيرة العربية واملنطقة و كل الدول املحيطة والأوربية 
.ا�صــودا انقذوا �صعوباً وارا�صي من الدمار والقتل والهالك الوح�صي 
الــذي مل تعهده الب�صــر ال بزمن املغول والرومان .لن ين�صــى العامل 
حملة2015 الع�صــكرية الإنقاذية التي ا�صتاأ�صلت الرهاب من اليمن 
ولن ين�صــى العامل مواجهة ا�صود اليمن لم ال�صر و�صانعته وممولته 
“ال�صــعودية” وهــل مــن املعقول ان ين�صــى العامل ان رجــال اليمن 
جعلوا من حتالف الرهاب ال�صــعودي المريكي عاريا مك�صوفا امام 

العامل …
من بوابة العبور للن�صــر. لحت ب�صائر ن�صرهم ، واإزهاقهم لأرواح 
غازيــة وارتزاقيــة وارهابيــة جن�صــة دن�صــت طهــارة اليمــن العزيز ، 
�صــحوا بدمائهــم لتبقى كل امراأة مينية �صــاخمة الراأ�ــس حرة ، ليبقى 

كل طفل ميني مبت�صــم ، لي�صــردوا حق �صهداء احل�صحو�س والعر�صي 
والتحريــر وغريهــم وكل �صــهيد مازالــت روحــه بيننا تطالــب بدمائها 
، فلرقــد اأرواحكم ب�صــالم يا �صــهداء اليمــن.. فرجال الميــان يثاأرون 

لدمائكم يف كل ميدان بدون كلل او ملل بل بعزم وارادة وب�صالة ..
هناك فقط من امليدان التدريبي اإلى امليدان العملي ويف ح�صرة ا�صود 
العزة والكرامة واجل�صــارة والميان والت�صحية و البطولة ت�صعر كم 
هي �صــغرية هذه الدنيا وكم هي �صغرية ممالك وم�صيخات النفط وكم 
هم عظماء جي�س الن�صــار وجلان الن�صــار . وهناك �صتعرف �صيئاً من 
ق�صــة اجلي�س و اللجان ال�صــعبية وبطولتهم، وميكنك بعدها اأن تقف 
يف نهاية جولتك حتت علم ال�صــرخة لت�صــمع اأ�صــوات ال�صهداء ت�صرخ 
يف وجــه كل متاآمــر وغازي ومرتزق وخائن: »كد كيدك وا�صــع �صــعيك 
ونا�صــب جهدك فواهلل ل متحو ذكرنا ول ي�صقط عنك عار ما فعلت ولن 
توقــف خمططاتــك جماهدينا يف حماية �صــعبنا وار�صــنا «. الثورة هي 
احلل بكل ا�صــلحتها م�صــتمرة .وانهــا لن تدوم حرب ال�صــتنزاف التي 
ينتهجهــا الغزاة و الرهابيون واملتاآمرون �صــد الوطن وال�صــعب وان 
�صــفينة الوطــن تبحــر بقبطان واحــد ولن تر�صــو ال يف مر�صــى العزة 
والكرامة وال�صــتقالل فرغم التهويل والت�صــليل والتخويف والرهيب 
والقتل والعمال الهمجية امل�صتهدفة للممتلكات واملواطنني فلن يجدوا 
ال ريــح الياأ�س والذل والهيانة..حفظ اهلل ال�صــيد القائد املجاهد الثائر. 
حفــظ اهلل اجلي�س واللجان وال�صــعب والوطن العزيز من �صــرور قوى 

الظالم وال�صتعمار والإرهاب

بانورام������ا ع����ن ش����يء ما م����ن ج�����زء ع�����ں !

ح���ش���ود ال���ص���ادق���ن أذّل�����ت ج��ب��اب��رة ال���ع���ال���م.. ه��ن��ا ك��ل��م��ة ال���س���ر وب���واب���ة ال��ع��ب��ور للنصر

رج������ااًل األرض  ت���ن���ب���ت  ع���ن���دم���ا   ... امل�����رص�����وص  ال���ب���ن���ي���ان 
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- إبراهيم الوادعي:
 اإطالق �صاروخني على مقاتلة تايفون 
ال�صــعودية التي جرى اإ�صــقاطها م�صــاء 
اأم�ــس يف �صــماء مديرية نهــم يف حمافظة 
�صــنعاء يــوؤذن بدخول منظومــة الدفاع 
اجلــوي حيز ال�صــتخدام العمــالين بعد 
جتربتني ناجحتني يف �صــعدة و�صــنعاء 
علــى مقاتلتــني اأخريتني اأكدت امل�صــاهد 
امل�صــورة اإ�صــابتهما فعليــا ب�صــواريخ 
اأر�ــس جــو اليمنيــة، وعــادة ت�صــتخدم 
يف  املختلفــة  اجلــوي  الدفــاع  و�صــائط 
العامل �صاروخني يف اعرا�س الطائرات 

املقاتلة و�صمان اإ�صقاطها.
مقاتالت التايفون وهي اإنتاج اأوروبي 
يف  احلديثــة  املقاتــالت  مــن  م�صــرك 
العــامل والتي لها قــدرة على التخفي عن 
الــرادارات والو�صــول ل�صــرعة 2 مــاخ 
�صــعفي �صــرعة ال�صــوت، وحمــل كمية 
كبرية من الأ�صــلحة املتنوعــة، وتلتقي 
المريكيــة  الطائــرة  مــع  القــدرات  يف 

ال�صبحيةاإف 22 رابتور .
رد عمــالين ويف امليــدان ميكــن و�صــع 
ال�ش��عودية  املقاتل��ة  اإ�ش��قاط  �ش��ياق 
الأحدث رمبا �صــمن اأ�صــطولها احلربي، 
عقــب ت�صــريحات ويل العهد ال�صــعودي 
حممــد بــن �صــلمان اليائ�صــة التــي وعد 
فيها با�صــتمرار احلرب على اليمن حتى 

تتحقــق الأهداف ال�صــعودية اخلا�صــة 
والتي كان بن �صــلمان اأكرث و�صوحا هذه 
املــرة يف التفــوه بها لغر�ــس التقرب من 
تل اأبيــب ومغازلة الإدارتــني الأمريكية 

والإ�صرائيلية.
وتعمــد ويل العهــد ال�صــعودي و�صــع 
ال�صــهيوين  الكيــان  مو�صــع  يف  كيانــه 
الغا�صــب يف فل�صــطني، جلهــة مواجهــة 
خماوف علــى حدودهمــا اجلنوبية، هو 
عمى �صيا�صــي متهور، وهو يفيد اأن�صــار 
مــا ي�صــرهم علــى امل�صــتوى  اأكــرث  اهلل 

ال�صيق الذي انزلق اإليه بن �صلمان.  
وهــي ت�صــريحات ل تلغــي حقيقة اأن 
ال�صعودية تقود عدوانا بات حمل اإجماع 
العامل على وح�صيته وكذب اأهدافه، ول 
ميكــن احلديــث هنا عــن طــرف اخلائن 
هادي وحكومته وحزب الإ�صالح الذين 
غــدوا رهائــن يف يــد الريا�ــس ينتظرون 
حكم حممد بن زايد فيهم عند ا�صتنفاذ ما 
تبقى من فوائد ميكــن جنيها من خاللهم 
اإذا مــا اأخذنــا بعني العتبــار اإعالن عدد 
منهــم يف قوائــم الإرهــاب وهــم مقيمون 
يف الريا�ــس ويقاتــل بع�صــهم لهــدف اأن 

تنت�صر الريا�س واأبوظبي يف احلرب.
يف اأقل من �صــهر واحد �صــرب الطرف 
يقــود  الــذي  التحالــف  راأ�صــي  اليمنــي 
العــدوان علــى اليمــن منــذ 26 مار�ــس 
علــى  عمليــا  موؤ�صــرا  وقــدم  2015م، 

مواجهــة  خانــة  يف  امل�صــي  ا�صــتعداده 
العدوان حتى نهاية املطاف، وهو رمبا ما 
دفع بن �صلمان لالإدلء بت�صريحاته حول 
ا�صــتمرار احلرب على اليمن وهي رغبة 
الأمريكيــني الذي تعر�صــه ملهانة كربى 
يف �صماء �صــنعاء، وبثت و�صائل الإعالم 
الدولية م�صهد الطائرة المريكية التي مل 
يجروؤ اأحد على القراب منها يف �صوريا 
تخوفا من الوليات املتحدة رغم امتالك 
رو�صيا واحلكومة ال�صــورية وحلفائهما 
تقنيات اإ�صقاطها لكنهم اأحجموا عن ذلك 
واكتفــوا مبراقبتها من بعيد وهي جتول 
وت�صــول يف ال�صماء ال�صــورية وتق�صف 

اأهدافا يف عدة مواقع.
القيــادة  تكــون  اأن  ن�صــتبعد  ول 
الثورية تعمدت انتقــاء مقاتلة التايفون 
كونهــا الأحــدث بــني اأ�صــطول املقاتالت 
 16 اإف  طائــرات  وتفــوق  ال�صــعودية 
الأمريكيــة من بني مئــات املقاتالت التي 
جتــوب ال�صــماء اليمنية، وكــذا املنطقة 
التــي جرى اإ�صــقاطها فيها وهــي منطقة 
نهم القريبة من العا�صــمة �صــنعاء، ويف 
تلــك ر�صــائل �صيا�صــية وع�صــكرية لفتة 
تت�صــل مبعركــة �صــنعاء، مبعــزل عــن 
موؤ�صــر حتول درامتيكــي تدخله احلرب 
على اليمن وامل�صــتمرة منذ ما يقرب من 

األف عام.
و�صــعها  جــرى  خطــوات  وهنــاك 

وحت�صرها القيادة الثورية لردع حماقة 
حتالف العدوان حال القدام على دخول 
معركة احلديدة، وقال ال�صــيد عبد امللك 
بدر الدين احلوثي قائد الثورة ال�صعبية 
بــاأن اجلي�ــس واللجــان �صــيقدمان علــى 
ما�صــنت  اإذا  م�صــبوقة،  غــري  خطــوات 
قــوى العــدوان هجومــا علــى احلديدة 
ومينائهــا، وهو كان اأعلــن عن اإجنازات 
ع�صكرية �صرى النور يف مقدمتها تطوير 
و�صــائط الدفاع اجلوي وت�صييق حرية 

الطريان املعادي يف ال�صماء اليمنية.
ومبعــزل عن احل�صــار القت�صــادي، 
ونكو�ــس بع�ــس اأطــراف الداخل جراء 
الــى احل�صــن  النظــر واحلنــني  ق�صــر 
الأمريكــي وال�صــعودي، فــاإن بانورامــا 
امليدان احلربي وهو احلا�صــم للمواجهة 
مع وا�صــنطن والريا�س ل الت�صــريحات 
الثوريــة  القيــادة  فيــه  تتمتــع  الباليــة 
بو�صــع ممتــاز اليــوم كمــا اأدلــى بذلــك 
نائــب الناطق الر�صــمي للجي�ــس العقيد 
عزيز را�صــد بــاأن اجلي�س يتحكــم اليوم 
مب�صــرح العمليــات احلربيــة، وهــي يف 
و�صــع ميكنهــا اليوم من و�صــع اخلطط 
املنف�صــلة يف اإطار خطة املواجهة الكلية 
وتنفيذ ا�صــراتيجيتها ال�صــاملة �صــمن 
خيارات توؤ�صــ�س ليمن خمتلــف عّما األفه 

العامل لعقود خلت.

تقارير

رس��������ائ��������ل مي����ن����ي����ة ع�����ل�����ى ج������ن������اح ال�����ت�����اي�����ف�����ون

)Eurofighter Typhoon( )ُتعرف اأي�ساً بــ )يوروفايرت تايفون Typhoon الطائرة تايفون

جنود بني سعود مهزومون 
في اليمن.. و»أبطال« في 

احليل السينمائية
يف واقع��ة تعك�ش مدى االإحباط الذي يواجهه جنود النظام ال�ش��عودي 
ومرتزقته على احلدود اجلنوبية وكذلك التذمر الذي بداأ يظهر عالنية من 
ال�صــعب حول اخل�صــائر املفجعة لقوات بالدهم رغم الإمكانات ال�صــخمة 
والأموال امل�صتنزفة، جلاأ العدو ال�صعودي اإلى طريقة رخي�صة يف حماولة 
للجــم الــراأي العــام ولرفــع معنويات اجلنــود املحطمــة بعد ال�صــربات 

القا�صية التي وّجهها لهم اجلي�س اليمني واللجان ال�صعبية.
ففــي »فيديــو« م�صــرب، تبــني جلــوء العــدو ال�صــعودي  اإلــى احليــل 
ال�صــينمائية لإظهار »�صــجاعة اجلندي ال�صعودي« ولإ�صــكات الأ�صوات 
املعار�صــة التي بــداأت تظهر موؤخرًا، اإذ وح�صــب »الفيديــو«، ظهر خبري 
جتميل متخ�صــ�س يف اخلدع ال�صــينمائية وهو يقوم بعمل »مكياج« لأحد 

اجلنود لكي يظهره »كبطل« يف الإعالم.
وح�صــب »الفيديــو«، فقــد قــام اخلبــري باإظهــار اجلندي وقــد تعر�س 
لإ�صــابة بليغة خالل مواجهته مــع اأبطال اجلي�س واللجان ، يف حني يلتف 

حوله عدد من امل�شورين اللتقاط ال�شور وعر�شها يف ال�شحافة.
ويف مقطع اآخر، ظهر اجلندي »املمثل« كاأنه يف امل�صت�صــفى والبت�صــامة 
تغمر وجهه »على الرغم من اإ�صابته«، يف حني ظهر �صوت لأحد اخلطباء 
وهــو يحاول �صــد اإزر من �صي�صــاهد »الفيديو« مثنياً على »�صــجاعة« هذا 

اجلندي الذي زعم اخلطيب اأنه تعر�س لنفجار لغم اأر�صي.
ويجزم الكثري من املحللني باأن العدوان ال�صــعودي على اليمن قد فاقم 
الأو�صــاع على احلدود اجلنوبية لل�صــعودية، وزاد الأعباء القت�صادية 

من دون تقدم حقيقي تراهن عليه اململكة ع�صكرياً يف املدى القريب.

نبـــذة:
هــي طائرة قتاليــة متعددة املهام، ذات حمركني، وتتميز بت�صــميم اإيرودينامكي عايل مينحها قــدرة عالية على املناورة. 

دخلــت املقاتلة حيــز اخلدمة لأول مرة يف 8 اأبريــل 2003 يف اأملانيا. ومت تزويدها باأحــدث التكنولوجيا وباأنظمة طريان 
متقدمة حيث ُت�صنف على اأنها واحدة من اأف�صل املقاتالت املتوفرة يف اخلدمة اليوم.

ال�سناعة )ال�سركات امل�سنعة(:
مت ت�صــميمها من ِقبل �صــركة يوروفاير املحدودة )Eurofighter( والتي ت�ُصم 

�صركات من اأربع دول اأوروبية دخلت يف �صراكة يف عام 1986م وهي كالتايل:
 )BAE Systems( الربيطانية: بي اإيه اإي �صي�صتمز -

)Alenia( الإيطالية: اإلينيا ايرونوتيكا -
)EADS MAS( الأملانية: اإي اأي دي اإ�س -
)EADS CASA( الإ�صبانية: اإيد�س كا�صا -

جنــاح املقاتلة مت ت�صــميمه بتكوين جنــاح من النوع “املثلث” )دلتا( امل�صــنوع من 
املواد املركبة يف معظمه وا�صــتخدم يف �صــناعة الهيكل واجلناح مــواد الكربون املركب 
والبال�صتيك الزجاجي املقوى والتيتانيوم والملونيوم، والذي بالتايل يعطيها مزيج من 

خفة احلركة، وقدرات تخفي.

 التكلفة:
تكلفة الوحدة: 90 مليون يورو )104.4 مليون دولر(

اإجمــايل تكاليــف الت�صــنيع والتطوير للوحــدة: 125 مليون جنيه اإ�صــرليني )164 
مليون دولر(

تكلفة الطلعة اجلوية:
)F16 32،400$ يف ال�صاعة )مقارنة بـ12،000$ لطائرة

امل�ستخدمون:
 1. بريطانيا )رئي�صي(

2. اأملانيا )رئي�صي(
3. اإيطاليا )رئي�صي(

4. اإ�صبانيا )رئي�صي(
5. النم�صا

6. الكويت
7. عمان
8. قطر

9. ال�صعودية

 املوا�سفات:
العامة • اخل�صائ�س 

- الطاقم: طيار واحد
- الطول: 15.96 مر

- عر�س اجلناح: 10.95 مر
- الرتفاع: 5.28 مر

- الوزن فارغة: 11،000 كيلوجرام
- الوزن حمملة: 16،000 كيلوجرام

- وزن الإقالع الأق�صى: 23،500 كيلوجرام

- ال�صواريخ:
اأنواع  5 – جو:  جو   o

اأنواع  8 – اأر�س:  جو   o

• الت�صليح:
Mauser BK- مدفع -

ملم(  27 )عيار   27
- من�صات الطالق: 13 

من�صة �صواريخ )كما يف 
ال�صورة اأدناه(

• الأداء
- ال�صرعة الق�صوى: ماك-2 )2،901 كيلومر/
)F16 ال�صاعة مقارنة بـ2،470 كم/ال�صاعة لطائرة

- املدى )مع مهام قتالية(: 2،900 كيلومر
- املدى )بدون مهام قتالية(: 3،790 كيلومر

- معدل ال�صعود: 318 مر/الثانية )62،600 
قدم/الدقيقة(

- القنابل:
 4 اأنواع
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على مدا ما يقارب من األف يوم وطريان العدوان الأمريكي ال�ســعودي يوا�ســل غاراته الهمجية، وارتكاب جرائم وب�ســعة مل يعرف لها التاريخ مثيل بحق اأبناء ال�سعب اليمني ال�سامد، م�ستخدما 
خمتلف اأنواع الأ�ســلحة املحرمة دوليًا خملفًا ع�ســرات اآلف من ال�ســهداء واجلرحى معظمهم اأطفال ون�ساء.. وطوال مدة العدوان حر�سنا يف �سحيفة الـحقيقة على ر�سد ون�سر غارات العدوان وما 

تخلفه من خ�سائر ب�سرية ومادية ب�سكل اأ�سبوعي.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

غارة �سنها طريان العدوان على حمافظات اجلمهورية 

3 �صفر 1439هـ املوافق 23_10_2017م
وا�صــل طريان العــدوان الأمريكي ال�صــعودي 
�صــن غاراته الهمجية خالل �صــاعات يوم الثنني، 
والتــي زادت عن 25 غارة توزعت على حمافظات 

�صعدة واجلوف وحجة ومديرية نهم.  
العــدوان  طــريان  والتــي  �صــعدة  البدايــة 

ال�صعودي الأمريكي غارتان على منطقة اجلعملة 
يف مديريــة جمــز، و4 غــارات علــى اآل �صــبحان 

مبديرية باقم.
كما �صــن 3 غارات علــى منطقة البقــع ومنطقة 
الفــرع مبديرية كتاف، يف حني ا�صــتهدف بق�صــف 
�صــاروخي ومدفعي �صــعودي منطقتي اآل ال�صيخ 

واآل عمر مبديرية منبه احلدودية.
ويف نف�ــس اليوم �صــن 9 غــارات علــى مديريتي 
حر�ــس وميــدي، وغــارة علــى منطقة العبي�صــة 
مبديريــة ك�صــر بحجــة، و�صــن 4 غــارات علــى 
مديريتي امل�صلوب واملتون باجلوف، وغارة على 

منزل مواطن �صمال قرية الغولة مبديرية نهم.

4 �صفر1439هـ املوافق 24_10_2017م
العــدوان  حتالــف  طــريان  �صــن 
الأمريكي ال�صــعودي يــوم الثالثاء 42 
غــارة توزعت على عــدد من حمافظات 
�صعدة وحجة و�صبوة وذمار وجنران 

وجيزان. 
طــريان  �صــن  �صــعد  حمافظــة  يف 
العدوان الأمريكي ال�صعودي 4 غارات 
علــى منطقــة الفــرع مبديريــة كتــاف، 
وا�صــتهدف بق�صف �صاروخي ومدفعي 
�صــعودي منطقــة الغــور مبديرية غمر 

احلدودية.
كما �صــن غارتني علــى مثلث عاهم، 

حر�ــس  مديريتــي  علــى  غــارة  و11 
وميدي مبحافظة حجة، يف حني �صــن 
غارتــان علــى املدينــة اإحداهــا علــى 
غــرب  والأخــرى  احلر�ــس  مدر�صــة 
مواطــن  منــزل  ا�صــتهدفت  املدينــة 
دون �ش��قوط �شحايا وت�ش��رر اإحدى 
ال�صــيارات، و3 غــارات علــى مديرية 

ع�صيالن ب�صبوة.
طــريان  �صــن  ال�صــياق  نف�ــس  ويف 
العدوان الأمريكي ال�صــعودي ي�صن 11 
غــارة على موقعي ال�صــرفة وال�صــبكة 
بنجــران، وغارة على منطقة حام�صــة 

يف جيزان.

طريان العدوان ي�سن طريان العدوان ي�ستهدف حمافظات �سعدة واجلوف وحجة ومديرية نهم بـ 25 غارة 
غارة على عدد من املحافظات

غارة ح�ساد غارات 
طريان العدوان خالل 
�ساعات يوم اخلمي�س 

ا�ست�سهاد 
166مواطنني بـواإ�سابة 10

ي����������وں.. طيران العدوان يواصل غاراته الهستيريةملا يقارب من  1000

مـــــن 23 ـ 27 أكتــوبـــر الجــــاري
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�سهــــــــداء
وجرحى يف جرمية لطريان 

العدوان مبحافظة �سعدة
6 �صفر 1439هـ املوافق 27_10_2017م
يــوم  مواطنــني،   3 ا�صت�صــهد 
اجلمعة، يف غــارات لطريان العدوان 
الأمريكــي ال�صــعودي علــى مديريــة 

باقم مبحافظة �صعدة.
حيث اأكد م�صــدر حملي ا�صت�صــهاد 
3 مواطنــني وتدمــري منــزل بغارات 
لطــريان العــدوان علــى مديرية باقم 
، فيما �صــن طريان العــدوان غارتني 
العــام  اخلــط  ا�صــتهدفت  جويتــني 
الرابط بني �صعدة وعمران يف منطقة 

اآل عمار مبديرية ال�صفراء.
 كما �صن طريان العدوان 4 غارات 
على مديرية �صــداء و3 غارات على 
كتــاف  مديريــة  يف  الفــرع  منطقــة 
مبنــازل  ماديــة  اأ�صــرارا  خلفــت 

ومزارع املواطنني.
�صــاروخًي  بق�صًف  ا�صــتهدف 
ومدفعــًي، مناطــق متفرقــة من 
مديريــة �صــدا، ملحًقا اأ�صــراًرا 
فادحة يف مــزارع املواطنني يف 

املنطقة.

5 �صفر 1439هـ املوافق 25_10_2017م
وا�صل حتالف العدوان الأمريكي ال�صعودي الغا�صم ارتكاب اأب�صع اجلرائم بحق 
اأبناء ال�صــعب اليمني ال�صامد منذ ما يقارب الثالثة اأعوام، حيث �صن خالل �صاعات 

يوم الأربعاء 46 غارة على عدد من حمافظات اجلمهورية وداخل حدوده.
البداية من حمافظة �صعدة والتي �صقط فيها �صهيدان بـ 5 غارات لطريان العدوان 
المريكي ال�صــعودي ا�صتهدفت 4 منازل للمواطنني يف مديرية باقم احلدودية، 
وغارتــني على منطقــة اآل مغرم بنف�س املديرية، كما �صــن طــريان العدوان 
الأمريكي ال�صــعودي غارة على منطقة املالحيط مبديرية الظاهر.. و�صن 
طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي غارتني على منطقة عطان ب�صنعاء، 
والـــ 14 غارة علــى مديريتي حر�س وميدي يف حجــة، و5 غارات على 
منطقــة املزرق مبديرية بحر�س.. كما �صــن طريان العــدوان الأمريكي 
ال�صــعودي و3 غارات ا�صــتهدفت غرب �صوق �صــرواح مباأرب... و�صن 
غــارة علــى منطقة م�صــورة مبديرية نهــم، وغارة اأخرى علــى مديرية 
ع�صيالن ب�صبوة، يف حني �صن غارة على الهاملي مبديرية موزع وغارتني 

على مديرية امل�صلوب بتعز .
كما �صــن طريان العدوان الأمريكي ال�صــعودي 8 غارات على قرية جمازة 

بع�صري، وغارة على وادي جارة.
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 وا�صــل حتالــف العــدوان الأمريكــي 
ال�صعودي الغا�صم ارتكاب اأب�صع اجلرائم 
بحــق اأبناء ال�صــعب اليمني ال�صــامد منذ 
اأعــوام مــن الق�صــف  مــا يقــارب الثالثــة 

واحل�صائر اجلائر.
ففي حمافظة �صعدة �صن طريان العدوان 
المريكي ال�صــعودي اأكرث من 20 غارة على 

مناطق متفرقة مبديرية باقم احلدودية.
وبالنتقال اإلى مديرية نهم حيث �صن طريان 
العــدوان الأمريكــي ال�صــعودي غارتــني على 
منطقة م�صورة باملديرية.. كما طريان العدوان 

الأمريكي ال�صعودي 4 غارات على حريب نهم.

المريكــي  العــدوان  �صــن طــريان  ويف حجــة 
ال�صــعودي غارتــني على منطقة املــزرق مبديرية 

حر�س
 ويف مارب فقد �صــن طــريان العدوان المريكي 
ال�صعودي غارة على مديرية �صرواح، وغارة على 

علــى مديرية ع�صــيالن ب�صبوة، وغارة 
الطلعــة  موقــع 

بنجران.

خالل �ساعات يوم الأربعاء.. 
طائـــرات العـــدوان ت�ســــــن 
46غارة و�صقوط �صهيدين ب�صعدة 



ل زال اأبطال جبهة جنران يوا�صــلون عملياتهم البطولية 
وتكتيكاتهــم النوعيــة ويف اأروع �صــور ال�صــمود والثبات 
يب�صــط اأبطالنــا �صــيطرتهم النارية علــى خمتلف اجلبال 
املطلة على جنران ملقنني جنود اآل �صــعود ومرتزقتهم 
�صــفعات قا�صية فخالل الأ�صــبوع املا�صي �صن اأبطالنا 
عمليتني هجوميتني على مواقع يتمركز فيها مرتزقة 
اآل �صــعود قبالــة منفذ اخل�صــراء واأغتنــم خاللها 
اأبطالنــا اأ�صــلحة وقتلوا وجرحوا الع�صــرات من 
املرتزقــة. . كمــا لقــي اجلي�س ال�صــعود هزمية 
نكراء وانك�صــار مهني اأثناء حماولته الزحف 
على موقع ال�صرفة لأكرث من 3 مرات ومقتل 
وجرح الع�صــرات منهم كما انفجرت عبوة 
نا�صــفة وقتلــت ع�صــرات اآخريــن خالل 
لقــي  اأي�صــاً  الفا�صــل.  الزحــف 
الع�صرات من جنود اآل �صعود 
الت�صــدي  خــالل  م�صــرعهم 
جبــل  باجتــاه  ت�صــلل  ملحاولــة 

ال�صــدي�س بنجران.. وخالل الأ�صبوع املا�صي �صــنت مدفعية اأبطال 
اجلي�ــس واللجــان ال�صــعبية ق�صــفاً مدفعيــاً طال جتمعــات جلنود 

ومرتزقــة واآليات اآل �صــعود يف عدة مواقع 
منهــا موقع املخروق الكبــري وقيادة 

ويف  املخــروق  وغــرب  �صــقام 
قيادة الفواز وموقع ال�صــبعة 

وذو رعــني وموقــع عبا�صــة 
ومرتفعــات رجال ويف رقابة 
نهوقــة وجتمعــات للجنود 
اآل  موقــع  يف  ال�صــعوديني 
جتمعــات  وعلــى  حمــاد 

ال�صــعودي  مرتزقــة اجلي�س 
�صرق منفذ اخل�صراء و�صيارات 

الإ�صــعاف تهرع للمــكان. وتزامن 
مع الق�صــف املدفعي ق�صفاً �صاروخياً 

طــال جتمعــات مرتزقــة اجلي�ــس ال�صــعودي 
�صــرق مع�صــكر القفال ومنفذ اخل�صــراء.. اجلدير ذكــره اأن املنافق 

ال�صــوداين علــي عبدالرحمن لقي م�صــرعه يف جبهة جنــران بنريان 
اجلي�س واللجان ال�صعبية.

كما متكن اأبطالنا من ا�شقاط  طائرة جت�ش�شية يف موقع ال�شبكة 
وتدمــري اآليــة ع�صــكرية حمملــة باملنافقني من قبــل وحدة 
الهند�صــة للجي�ــس واللجان ال�صــعبية  �صــرق مع�صــكر 

القفال وم�صرع طاقمها
كمــا متكنــت وحــدة القنا�صــة مــن قن�ــس اأحد 
وقــت  ويف  اخل�صــراء..  منفــذ  قبالــة  املنافقــني 
اأطلقــت  املا�صــي  اخلمي�ــس  م�صــاء  مــن  متاأخــر 
القــوة ال�صــاروخية �صــاروخ بال�صــتي مــن نوع 
)قاهــر 2M( علــى مع�صــكر للجي�ــس ال�صــعودي 
بــري ع�صــكر بنجــران وذكــر م�صــدر ع�صــكري اأن 
ال�صــاروخ دك جتمعات اجلي�س ال�صــعودي وخمازن 
التموين الع�صكري باملع�صكر واأكد امل�صدر الع�صكري اأن 

ال�صاروخ اأ�صاب هدفه بدقة عالية.
كمــا اأعرف العدو الماراتي مب�صــرع العريف �صــعيد مطر علي 

الكعبي بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية يف جنران

إطاق بالستي و إسقاط طائرة بنجران  واجليش السعودي يواصل الغرق في مستنقع هزائمه في جبهات ما وراء احلدود .. وأسبوع من نار ودمار على مرتزقته في جبهات الداخل
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ُلوَن فيِ  َة ُيَقاتيِ َنّ َلُهُم اجَلَنّ اأَ ُهْم َواأَْمَواَلُهم بيِ نَي اأَنُف�سَ نيِ وؤْميِ َن اْلُ ى ميِ َتَ قال تعالى: {اإيَِنّ الّلَ ا�سْ

يليِ َواْلُقْراآنيِ َوَمْن اأَْوَفى  ْوَراةيِ َوالإيِجنيِ يليِ الّليِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيهيِ َحّقًا فيِ الَتّ �َسبيِ
يُم } احلج39 َك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيِ هيِ َوَذليِ ي َباَيْعُتم بيِ ذيِ ُكُم اَلّ َبْيعيِ وْا بيِ ُ َتْب�شيِ َن الّليِ َفا�سْ هيِ ميِ َعْهديِ بيِ

رصد بشائر النصرمن  1 صفر حتى 7 صفر 1439 الموافق 21-27-10-2017م

مل يعد يرى العدو ال�سعودي يف جبهات ما وراء احلدود 
من عالج لإخفاقات���ه امليداينة وغرقه يف م�ستقنع الهزائم 

�سوى معاجلة حالة اخلرف الع�سكري والهزائم والنك�سارات 
بانك�س���ارات وهزائ���م اأخ���رى ف���راه يك���رر ع�س���رات الزحوفات 

الفا�سل���ة كما يح�سل على موق���ع ال�سرفة بنجران ودون خجل 
م���ن م�ساه���د اله���روب اجلماعي جلن���وده اأمام عد�س���ة الإعالم 

احلرب���ي اليمن���ي لأن���ه اأ�سب���ح اأ�سب���ه باأعم���ى لي���دري اأي���ن ي�سع 
قدم���ه تل���ك هي نتيجة حالة الغرور وال�ستكب���ار والتبعية العمياء 

لليه���ود والن�س���ارى وتوظيف كل ما بيده خلدمة امل�سروع الأمريكي 
ال�سهي���وين دون ادراك���ه لعواقب م���ا يفعل، وعلى ذات املن���وال تنعك�س 

هزائم اآل �سعود يف عقر دارهم على مرتزقتهم يف الداخل اليمني حيث 
يتلق���ون �سفع���ات قا�سية و�سربات ل تبقي منه���م ول تذر فمن الهجمات 

البطولي���ة لأبط���ال اجلي�س واللجان ال�سعبية اإل���ى عمليات وحدة القنا�سة 
املت�ساع���دة وكمائن وحدة الهند�سة املنكلة وال�سربات املدفعية وال�ساروخية 

املدم���رة ويف �س���ورة تتجل���ى لنا ق���وة اهلل �سبحان���ه وكيف يكون تاأيي���ده ووفاءه 
م���ع م���ن وثقوا به وب�س���دق وعوده واإلى ب�سائ���ر ن�سر تكتبها �سواع���د اأبطالنا يف 

خمتلف جبهات الت�سدي للغزاة ومرتزقتهم:

8

يدك مع�صكر وخمازن �جلي�ش �ل�صعودي يف جنر�ن و�أبطالنا ي�صقطون طائرة
 جت�ص�صية فوق �ل�صبكة ويت�صدون لزحوفات �جلي�ش �ل�صعودي على �ل�صرفة

جبهة نجران

يوا�صــل اأبطــال جبهــة اجلوف م�صل�صــل 
التنكيل بع�صــابات املنافقني املرتزقة الذين 
خان��وا وطنهم واأ�ش��بحوا خدم��اً على بالط 
خونــة الأمة من عمــالء اليهود والن�صــارى 
حيــث نفــذ اأبطالنا خــالل الأيام املا�صــية 3 
عمليات هجوميــة مباغته الأولى كانت على 
مواقــع للمنافقني يف وادي �صــقر بال�صــاقية 
و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم والثانية 
علــى مواقــع املنافقني يف اليتمــة ويتمكنون 
مــن تدمري اآلية ع�صــكرية واحــراق خيامهم 
و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم واغتنام 
العديد من ال�صــلحة املختلفة والثالثة على 
مواقع املنافقني يف مع�صــكر ال�صــالن ووقوع 
عدد مــن القتلى واجلرحى يف �صــفوفهم كما 
�صــقط قتلى وجرحــى يف �صــفوف املنافقني 

وتدمري معدل 14يف ا�صــتهداف مدفعي على 
جتمعاتهــم يف تبة القنا�صــني بالغيل وكذلك 
�ش��قوط قتلى وجرحى يف �ش��فوف املنافقني 
بكمــني نوعي نفذته وحدة الهند�صــة يف خب 
وال�صــعف كما لقــي املنافــق �صــليمان اأحمد 

نا�صــر الوجيه م�صــرعه بر�صــا�س اجلي�س 
واللجان ال�صعبية مبديرية املتون ال�صريع.

كمــا متكــن اأبطــال وحــدة القنا�صــة من 
قن�س 5 منافقني يف مناطق متفرقة

عمليات هجومية مباغتة وكمني نوعي لوحدة �لهند�صة وقن�ش 
5 منافقني وتدمري 3 �آليات ومذبحة للمنافقني بجبهة �ليتمة

جبهة نهمجبهة الجوف عملية هجومية يف �لقرن 3
وقن�س 5 منافقني 

و�لت�صدي ملحاولة ت�صلل 
باجتاه �لتبة �حلمر�ء

نفــذ اأبطــال اجلي�ــس واللجــان عمليــة هجوميــة على مواقــع املنافقــني يف القــرن بنهم 
و�ش��قوط قتلى وجرحى يف �ش��فوفهم وت�شوا ملحاولة ت�ش��لل للمنافقني باجتاه التبة احلمراء 

يف يف املن��ارة بنهم و�ش��قوط قتل��ى وجرحى يف �ش��فوفهم.. فيما دك��ت املدفعية خيام واآلي��ات املرتزقه 
وادي ملح بجبهة نهم بعدد من قذائف املدفعية وكذلك دكت املدفعية جتمعا ملنافقي العدوان يف منطقة املريحات.

كمــا متكنــت وحــدة القنا�صــةـ بت�صــديد مــن اهللـ   من قن�ــس 5 منافقني يف نهــم.. اإ�صــافة اإلى م�صــرع املنافق عبده علي �صــالح 
اأحمدال�صنربي بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية بفر�صة نهم ال�صريع من حمافظة رميه مديرية ال�صلفيه عزلة بني نفيع احد افراد 
املنطقة الع�صــكريه ال�صــابعه كتيبة املهام كما �صــقط الع�صرات من املنافقني قتلى وجرحى اإثر ا�صــتهداف اآلية حمملة بهم ب�صاروخ 

موجه يف وادي ملح بجبهة نهم

جبهة تعز

�أبطالنا ينفذون 4 عمليات هجومية ويقن�صون 10 منافقني 
ويقتلون 19منافقًا بينهم قياد�ت ميد�نية وجندي �صعودي

جبهة شبوة
توا�صــل مدفعيــة اجلي�ــس واللجان ال�صــعبية توجيه �صــربات م�صــددة يف نحور 
املرتزقــة املنافقــني عبيد املال وخونــة الأمة وعلى مدى اأيام الأ�صــبوع يف اأوكارهم 
واأماكن متركزهم �صــمال �صحراء ميدي بع�صرات القذائف.. كما دمر اأبطالنا مدرعة 

نوع بي ام بي ب�صاروخ موجه وكا�صحة الغام بعبوة نا�صفة قبالة �صاحل ميدي.

ٰم�صــدر امني: الجهزة المنية واللجان ال�صعبية يتمكنون من تفكيك عبوة 
نا�صفة حيث كانت مزورعة يف م�صجد ذي النورين مبديرية دمت حمافظة ال�صالع
ٰمدفعيــة املجاهديــن ت�صــتهدف جتمعــات ملنافقــي العــدوان يف مع�صــكر 

ال�صدرين مبري�س

لقي املنافق �صــامل علوي املن�صــوري امل�صــعبي م�صرعه 
بعد تعر�صــه ل�صابة يف جبهة طوال ال�صادة بنريان اجلي�س 

واللجان ال�صعبية
كما �صــقط عددًا من القتلى واجلرحى يف �صفوف املنافقني 

بجبهة طوال ال�صاده العكده عرف منهم: 
املنافــق عبدربــه عبداهلل علــي العيا�صــي امل�صــعبي قايد 

حرا�صة العميد املرتزق علي الكليبي قايد اللواء 19 م�صاة
واملنافق �صعيد �صالح ح�صني لقطم ال�صفلوت

وبف�صل اهلل متكن رجال القنا�صة من قن�س 2 من املنافقني 
يف حيد بن عقيل مبديرية ع�صيالن

فيما ا�صــتهدافت مدفعية اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية 
معدل 14 تابع للمنافقني يف ال�صاق مبديرية ع�صيالن

الأ�صــبوع نفذ اأبطال جبهة ماأرب  خــالل 
عمليات   4 ميــة املا�صــي  هجو

علــى  لنحــو توزعــت  ا
والثانيــة التايل: الأولى 

نتــا  كا
علــى 

مواقــع املرتزقة يف تبــة املطار مبديرية �صــرواح، 
والثالثــة علــى مواقــع املنافقــني يف بوابــة بحــرة 
بالنجد وتدمري حت�صيناتهم، والرابعة على مواقع 
املنافق��ني يف منطق��ة مزوية باملتون و�ش��قوط قتلى 
يف �صــفوفهم.. كما متكن رجال القنا�صــة من قن�س 
10 منافقــني يف خمتلــف املناطــق بجبهة مــاأرب. . 
ولقــي 19 منافق اآخرين م�صــرعهم بنريان اجلي�س 

واللجــان ال�صــعبية بينهم القيــادي املنافق النقيب 
من�صــور العداري اركان حــرب الكتيبة الولى من 
اللواء )81( م�صــاة واملنافق املــالزم حممد العزي 
حم�صن ال�صيكة النفيعي والعريف ال�صعودي ح�صن 
بن عبده العجم.. كما دك �صالح املدفعية جتمعات 
املنافق��ني �ش��رق وادي ربيعة ب�ش��رواح و�ش��قوط 

قتلى وجرحى يف �صفوفهم.

قاهر �لبال�صتي

جبهة مارب اإعــالم العــدوان ال�صــعودي يعــرف 
يف  جنــوده  مــن   3 واإ�صــابة  مب�صــرع 
مواجهات ما وراء احلدود مع اجلي�س 

واللجان ال�صعبية 
م�صرع العريف : �صعيد علي منيع 

القري�صي القحطاين
فهــد  اأول  املــالزم  اإ�صــابة 

في�صل حكمي
ا�صابة هاجد �صعد ال 

حممد ال�صبيعي
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ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آلية مت 
تدميرها

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

م���������ن���������اف���������ق���������ًا ل�����ق�����و 
م���ص���رع���ه���م مم��ن 
ع������رف أس���م���ائ���ه���م

زح�����وف�����ات مت 
التصدي لها

�صن �صــالح مدفعية اأبطال اجلي�س 
واللجــان ال�صــعبية يف جبهة ع�صــري 
ق�صــفاً مدفعيــاً مركزًا علــى جتمعات 
يف  ومرتزقتهــم  ال�صــعوديني  اجلنــود 
رقابــة  وويف  جمــازة  ورقابــة  موقــع 
الهنجــر وقلــل ال�صــيباين ورقابــة اأ�صــعر 
وخلف �صــبحطل وال�صــبكة ومع�صكر عني 
الثوريــن وقبالــة منفذ علب حيــث تركزت 
جمــازة  موقــع  علــى  املدفعيــة  ال�صــربات 
و�صــوهدت �صــيارات الإ�صــعاف تهرع للمكان 
ولقي الع�صرات من املنافقني م�صرعهم وكذلك 
�صــقط الع�صــرات مــن جنــود اآل �صــعود قتلــى 

وجرحى.
كما متكن اأبطالنا من اإف�صال زحف كبري للجي�س 

ال�ش��عودي على �شبحطل وجبل ريح و�شقوط قتلى 
وجرحــى يف �صــفوفهم وذكــر م�صــدر ع�صــكري اأن 
قــوات العــدوان حاولــت الزحف ثالث مــرات منذ 
الفجر على �صــبحطل وجبل ريح يف ع�صري م�صنودة 

بغطاء جوي مكثف
كما �صــنت القوة ال�صاروخية ق�صــفاً �صاروخياً 

بالتزامــن مع الق�صــف املدفعــي على جتمعات 
اجلي�س ال�صــعودي ومرتزقتــه قبالة منفذ 

علب ب�صــلية من �صــواريخ الكاتيو�صا 
تلــى ذلــك اإطــالق �صــاروخ زلزال1 
على جتمعــات للجنود ال�صــعوديني 
يف رقابة اأ�صعر وخلف قعمة ال�صيخ.

كما ح�صــد رجال القنا�صة منافق 
قبالة منفذ علب.

نري�ن �ملدفعية تدك ع�صر�ت �ملو�قع �ل�صعودية
و�أبطالنا يك�صرون زحف كبريً� على �صبحطل وجبل ريح

جبهة عسري

9 بشائر
النصر

األحـــد
2017/10/29م املوافق 9 صفر 1439هـ العدد )237(

جبهة جزيان 

18 �آخرين وتنفيذ 25 منافقا وم�صرع  قن�س 
و�آلية عربتني  وتدمري  هجومية  عمليات   4  

جبهة تعز

جبهة ميدي

جبهة الضالع

جبهة لحج جبهة البيضاء 
توا�صــل مدفعيــة اجلي�ــس واللجان ال�صــعبية توجيه �صــربات م�صــددة يف نحور 
املرتزقــة املنافقــني عبيد املال وخونــة الأمة وعلى مدى اأيام الأ�صــبوع يف اأوكارهم 
واأماكن متركزهم �صــمال �صحراء ميدي بع�صرات القذائف.. كما دمر اأبطالنا مدرعة 

نوع بي ام بي ب�صاروخ موجه وكا�صحة الغام بعبوة نا�صفة قبالة �صاحل ميدي.

ٰم�صــدر امني: الجهزة المنية واللجان ال�صعبية يتمكنون من تفكيك عبوة 
نا�صفة حيث كانت مزورعة يف م�صجد ذي النورين مبديرية دمت حمافظة ال�صالع
ٰمدفعيــة املجاهديــن ت�صــتهدف جتمعــات ملنافقــي العــدوان يف مع�صــكر 

ال�صدرين مبري�س

ابطــال اجلي�ــس واللجــان ال�صــعبية ينفــذون عمليــة هجومية على 
مواقــع املنافقــني يف كهبــوب ويتمكنون مــن ال�صــيطرة الكاملة على 
التباب ال�ش��ود وجبل ال�شفينة �ش��رق مديرية كهبوب و�شقوط قتلى 

وجرح��ى يف �ش��فوفهم كم��ا �ش��قوط قتل��ى وجرحى يف �ش��فوف 
املنافقني با�صــتهداف مدفعي للجي�س واللجان على جتمعاتهم 

مبنطقــة الرماة يف مديرية القبيطــة وجتمعات للمنافقني 
يف حمالة بكر�س كما ا�صــتهدفت املدفعية 

معدل 14 جنوب كهبوب

�صــن اأبطال جبهــة تعز مــن رجال 
واللجــان  اجلي�ــس 
عمليــات  ال�صــعبية 
علــى  نوعيــة  هجوميــة 
مواقــع �صــرذمة النفــاق والرتــزاق حيث نفذ 
اأبطالنــا  4 عمليــات هجوميــة علــى مواقــع 
املرتزقــة  يف ج�صــر الهاملــي مبديرية موزع 
و�صــمال مع�صــكر خالد والثانية على مواقع 
و حت�صــينات  مرتزقــة العــدوان يف يختل 
باملخــا والثالثــة على مواقــع املنافقني يف 
الــدار الغربي بحمــري والرابعة على 
الهاملــي  يف  املرتزقــة  مواقــع 
و�ش��قوط قتل��ى وجرح��ى يف 

�صفوفهم
كما متكن اأبطالنا من تدمري 

با�صــتهداف  واآليــة ع�صــكرية  عربتــني ع�صــكريتني 
مدفعي اجلي�ــس واللجان على جتمعــات للمنافقني 
غرب ناب�شة مبديرية موزع و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �صــفوفهم وكذلــك تدمري اآليــة ملنافقــي العدوان 

حمملة بالذخرية يف مديرية �صالة  
فيما �صن �صــالح املدفعية ق�صفاً مدفعياً ا�صتهدف 
حت�صــينات وجتمعــات للمنافقــني بال�صــباب ويف 
ال�صــقب وجــرة ومبنــى املحافظــة باجلحملية ويف 
ال�صــيمن  تبــة  ويف  ال�صــرمني  مبنطقــة  العري�ــس 
وال�صل�صــلة اجلبليــة بذباب وجنوب مع�صــكر خالد 
يف مديريــة مــوزع �صــمال يختــل ومع�صــكر الإمــام 
مبديرية ذباب و�صــرق جبل ناب�صة مبديريتي املخا 
وموزع ويف ال�صــيار وال�صــبكة بال�صــلو ويف منطقة 
اجلرة و�ش��قوط قتلى وجرحى. كما ت�شدى اأبطالنا 

ملحاولة ت�صلل للمنافقني يف مديرية حيفان 

مــن  الع�صــرات  لقــي   كمــا 
املنافقني م�صــرعهم يف عمليات 

اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية 
تعــز  حمافظــة  جبهــات  مبختلــف 

وممن عرف اأ�صمائهم من القتلى ما يلي:
ٰم�صــرع املنافق زياد حمود ال�صبحي يف جبهة 

ع�صيفره بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية
ٰم�صــرع املنافق "نا�صــر حممد �صعيد الربيهاين 

ال�صبيحي" 
املنافق حممد �صالح املقفعي اليافعي

املنافــق مهنــد وحي�ــس �صــقيق القيــادي املنافق 
يحي وحي�س قائد مات�صمى الكتيبة الأولى
املنافق حم�صن ح�صني احلميدي الفرع

املنافق فار�س ثابت حممد قا�صم
املنافق عبداهلل احمد فرج ثابت 

القيادي 
املنافق  قابو�س 

احمدعلي امل�صويل ال�صبيحي
بنريان اجلي�س واللجان ال�صــعبية يف جبهة املخا 

كما لقي كاًل من
املنافق نورالدين عبداهلل حممد عبداخلالق

املنافق هيثم عبداهلل قايد عبا�س اخلليدي
بر�صــا�س اجلي�ــس واللجــان ال�صــعبيه بجبهــة 

مقبنه
فيمــا متكــن اأبطــال وحــدة القنا�صــة مــن قن�س 
33 منافقــا يف مناطــق متفرقة من تعــز خالل الأيام 

املا�صية.

من ب�صــائر الن�صر التي ي�صــنعها اأبطال جبهة جيزان خالل اأيام 
الأ�صــبوع املا�صــي تدمري اآلية ع�صــكرية تابعة للمنافقني من قبل 

وحدة الهند�صة للجي�س واللجان ال�صعبية يف احلثرية 
كما ا�صــتهدفت مدفعية اجلي�س واللجان جتمعات اجلنود 

ال�صعوديني واآلياتهم يف موقع قائم زبيد ويف الرم�صة 
وموقع امل�صــرق والطوال ومركز الق�صــامي يف جبل 

�صــال وبرج ال�صــعف كما اأطلقــت القوة 
ال�صــاروخية �صــلية من �صواريخ 
للجنــود  جتمــع  علــى  كاتيو�صــا 

ال�صــعوديني يف مع�صــكر �صال حمققة 
اإ�صابات مبا�صرة

وحــدة  متكنــت  اهلل  وبف�صــل   
القنا�صــة مــن قن�ــس 3 جنــود 

الفري�صــة  يف  �صــعوديني 
والزقلية

وحدة �لقنا�صة تقن�ش 3 جنود �سعوديني والهند�سة 
تدمر �آلية وم�صرع من عليها.

�أبطالنا نفذو� عملية هجومية و�صيطرو� على �لتباب �ل�صودية 
وجبل �ل�صفينة �صرق مديرية كهبوب

○�شد حماولة ت�شلل للمنافقني بقيفة و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �صفوفهم

ٰق�صف مدفعي ي�صتهدف جتمعات للمنافقني يف مديرية الزاهر
ٰتدمري اآلية ملنافقي العدوان من قبل وحدة الهند�صــة للجي�س 

واللجان ال�صعبية  يف جبهة قيفة
ٰم�صــرع احــد قنا�صــي املنافقــني يف العقبــة مبكريا�ــس بعملية 

قن�س من قبل وحدة القنا�صة
ٰعمليــة هجوميــة ملجاهــدي اجلي�س واللجــان على اأحــد املواقع 

التابعة للمنافقني مبديرية الزاهر و�شقوط قتلى ب�شفوفهم
ٰم�صــدر امني: الجهزة المنية واللجان يتمكنون من تفكيك عبوة 

نا�صفة يف اخلط العام بذي م�صاحي مبحافظة البي�صاء
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تتنــوع الأطعمة باملواد الغذائيــة التي حتتويها 
فيحــوي كل نــوع مــن اأطعمة علــى نــوع معني من 
املواد الغذائي ب�صكل كبري فتحتوي بع�س الأطعمة 
الكربوهيــدرات  علــى  واأخــرى  الربوتينــات  علــى 
واأخــرى علــى الدهــون وجتمــع الأطعمــة ب�صــكل 
عــام بني خمتلــف هذه املــواد اإل اأّن الفواكه ب�صــكل 
خا�س ت�صــتهر بكمية الألياف املوجودة بها وبكمية 
علــى  وللح�صــول  حتتويهــا.  التــي  الفيتامينــات 
خمتلــف اأنــواع الفيتامينات التي يحتاجها اجل�صــم 
لكي يبقى ب�صــكل �صليم و�صــحي فكما نعلم اأّن نق�س 
الفيتامينات يف جل�صــم يوؤدي اإلى حدوث م�صاعفات 
خطــرية يف اجل�صــم كنق�ــس فيتامــني ب 12 الــذي 
يوؤدي اإلى ح�صــول �صــعف عام يف اجل�صم وم�صاكل 

يف �صــغط الّدم والقلب وغريها العديد، فلذا ين�صح 
بتنــاول الألــوان املختلفــة مــن الفواكه واخل�صــار 
للح�صــول على جميع الفيتامينات واملعادن املفيدة 
للج�صــم. وتعد الفواكه ب�صــكل عام مكملة لبع�صــها 
البع�ــس فكل نــوع منها ي�صــتهر باحتوائه على نوع 
معني مــن الفيتامينات فالفراولة ت�صــتهر باحتوائها 
على كمية عالية من فيتامني �صــي وفيتامني �صي هو 
اأحد الفيتامينات ال�صــهرية واملهمة ل�صالمة اخلاليا 
و�صحة القلب كما اأّنه يعترب من م�صادات الأك�صدة، 
كمــا يحتــوي الرمــان اأي�صــاً علــى كمية كبــرية من 
فيتامني �صــي بالإ�صــافة اإلى احتوائــه على فيتامني 
بي 1 و بي 2، وت�صــتهر احلم�صــيات اأي�صــاً ب�صــكل 
اأ�صا�صــي لحتوائهــا علــى فيتامــني �صــي كالربتقال 

الــذي يحتوي علــى فيتامني بي 1 و بــي 2. ويعترب 
التفــاح مــن الأطعمــة الأف�صــل والأكــرث فائــدة على 
الإطالق فرتبط بالعادة ب�صحة الإن�صان وكما يقول 
املثــل اأن تفاحــة يف اليــوم تغني عن زيــارة الطبيب، 
فيتحوي التفــاح على فيتامني اأ ويحتوي اأي�صــاً على 
م�صــادات الأك�صــدة وي�صــاعد يف عــالج العديــد مــن 
الأمرا�ــس وتخفيــف الوزن، ومــن الفواكــه الأخرى 
الغنيــة بالفيتامينــات هو اخلوخ الــذي يحتوي على 
فيتامني بي 2 ب�صــكل رئي�صــي في�صــاعد على عالج فقر 
الــدم والعديــد مــن الأمرا�ــس الأخرى، ومــن الثمار 
املو�صــمية اأي�صــاً كاخلوخ هي اجلوافة التي ت�صــاعد 
على مكافحة البكترييا يف اجل�صم وحتتوي على كمية 
كبرية بفيتامني اأ و بي 1 و بي 2 و اإي وفيتامني �صــي 

وهــي �صــهرية برائحتهــا اجلميلــة وطعمهــا الرائع. 
ومن الثمــار اللذيذة والغنية باملواد الغذائية اأي�صــاً 
هو العنب فين�صــح باأكله على �صــكل ع�صــري اأو ثمار 

نا�صــجة اأو حتــى جمففاً وهــو ما يعــرف بالزبيب 
ويعتــرب العنب غنياً بفيتامــني اأ و وفيتامني ب و 

اإي وهو من الأطعمة التي ت�صــاعد اأي�صــاً على 
عالج ع�صــر اله�صــم، واأحــد الفواكه 
الأخــرى هــو الأنانا�س الــذي ميكن 
تناولــه على �صــكل ثمــار اأو ع�صــري 

ويحتوي على فيتامني �صي اأي�صاً 
وي�صــاعد يف حــالت نزلت 

الربد والإنفلونزا.

منوعات

ع������������������������دوى املاري�������ا 
املالريا عدوى تنتقل اإلى الإن�صــان عرب اأنثى بعو�صة 
مــن  نوعــاً  البعو�صــة  هــذه  حتمــل  اإذ  الأنوفيلي�ــس، 
الُطفيلّيات ُي�صــّمى بالبالزموديوم، فُي�صّبب هذا الُطفيلّي 
مر�س املالريا، وعند التعّر�س للدغة من هذه البعو�صة 
ُتطلق مــا بداخلها مــن ُطفيلّيات اإلى دم امل�صــاب، ومن 
ثم تنتقل اإلى الكبد فُت�صــيبه باللتهاب، كما اأّنها تن�صج 
هناك فت�صــبح طفيلّيــاٍت بالغًة، فُتعيد هــذه الُطفيلّيات 
غــزو كريــات الــدم احلمــراء لتتكاثــر داخلها وتنق�صــم 
ر امليكروبــات التي بداخلها  حّتــى تنفجر اخللّيــة وحُتِرّ
وُت�صــيب خلّية دم حمراء اأخرى وهكذا، فُيعاين مري�س 
املالريا من نوبات من الأعرا�س، كاحلّمى والق�صعريرة 
يف كّل مــّرة تنفجــر فيهــا خاليا الــدم احلمــراء. املالريا 
مر�ــس وا�صــع النت�صــار، خ�صو�صــاً يف املناطــق ذات 
املناخ ال�صتوائي؛ فهنالك ما ُيقارب 3.2 مليون �صخ�س 
يف العامل ُمعّر�صــون لالإ�صــابة به وفقاً ملُنّظمة ال�صــّحة 
العاملّية. وُت�صــري اإحدى الّدرا�صات اأي�صاً اإلى اأّن مر�س 
املالريــا يت�صــّبب مبوت ما يقــارب 660 األف اإن�صــان يف 
العامل �صنوّياً، وهي ن�صبة ل ميكن ال�صتهانة بها. ولذلك 
ت�صعى ُمنّظمة ال�صّحة العاملّية جاهدًة للق�صاء على هذا 
املر�س ب�صّتى الو�صائل، كتوزيع نامو�صّيات لالأ�صخا�س 
يف املناطــق الأكــرث عر�صــًة، وذلك ملنع تعّر�صــهم للدغ 
عند النوم، كما اأّنها تعمل على �صــنع لقاح ُم�صاّد ملر�س 
املالريــا. ويجب كذلــك على الأ�صــخا�س الذين ب�صــدد 
ال�ّصفر اإلى املناطق الأكرث عر�صًة اأخذ كاّفة الحتياطات 
ملنع اإ�صابتهم بهذا املر�س، اأبرزها تناول اأدوية الوقاية 
مــن املالريا. ينتقل هذا املر�س بو�صــائل عــّدة، عدا عن 
التعّر�ــس للدغ مــن بعو�صــة ُم�صــابة بذلــك الُطفيلّي؛ 
فاملــراأة احلامل باإمكانهــا نقل املر�س اإلــى جنينها عند 
الولدة، كما اأّنه قد ينت�صر عن طريق الدم عند ُم�صاركة 
احلقن مع مري�س، اأو نقل الدم امللّوث، اأو زراعة اأع�صاء 
مــن �صــخ�س مري�ــس اإلــى �صــخ�س �صــليم.]1[]2[ 
اأعرا�ــس مر�س املالريــا تعتمد اأعرا�ــس مر�س املالريا 
على عــّدة عوامل، كاحلالة ال�صــحّية للُم�صــاب، وقّوة 
مناعتــه، وكذلــك على نــوع الُطفيلّي املُ�صــّبب للمر�س؛ 

اإذ يوجد عّدة اأنواع من ُطفيل البالزموديوم قد ُت�صــّبب 
هــذا املر�ــس، بالإ�صــافة اإلى تاريــخ الإ�صــابة مبر�س 
باملالريا �صابقاً؛ فالأ�صخا�س املُ�صابون به ملّرات عديدة 
قــد ل تظهر عليهــم اأّية اأعرا�س. تــراوح املّدة الزمنّية 
ما بني الإ�صــابة بالعــدوى وظهور الأعرا�ــس ما بني 9 
و40 يوماً، تختلف باختالف نوع الُطفيلّي. ويف املراحل 
املبّكرة من املر�س تكون اأعرا�صه م�صابهًة اإلى حّد كبري 

لأعرا�ــس مر�ــس النفلونزا، في�صــعب 
عندهــا ت�صــخي�س الإ�صــابة بــه. 

الأعرا�ــس  تكــون  عمومــاً، 
املُ�صــاحبة ملر�س املالريا 

على الّنحو الآتي:]1[
درجــة  ارتفــاع   ]3[
اجل�صــم  حــرارة 
ب�صكل كبري. املعاناة 
من الق�صعريرة التي 
قــد تــراوح مــا بني 
و�صديدة.  ُمتو�صــّطة 

ب�صــّدة.  التعــّرق 
اآلم  مــن  املُعانــاة 

حاّدة يف الراأ�ــس. الّتعب 
ال�صــديد.  والإعيــاء  العــام 

والتقّيــوؤ.  بالغثيــان  الإ�صــابة 
الإ�صابة بالإ�صــهال، كما قد ُي�صاحبه 

خــروج دم مــع الــرباز. املعانــاة مــن اآلم يف 
ع�صالت اجل�صم. املعاناة من ال�ّصعال اجلاف. الإ�صابة 
بنوبــات ت�صــّنج، اأو فقــدان الوعــي، وذلــك اإذا مــا اأّثر 
املر�ــس على الّدمــاغ اأو الّنخاع ال�صــوكّي. عالج مر�س 
املالريــا والوقاية منه هنالك اأنواع كثــرية من الأدوية 
املُ�صــاّدة للمالريا ُتوؤخذ للوقاية منه لالأ�صــخا�س الذين 
�صي�صــافرون اإلى املناطق التي ينت�صر فيها هذا املر�س، 
فقــد ُتقّلــل فر�صــة الإ�صــابة به ب�صــكل كبــري، ويف هذه 
احلالــة يتّم اأخذ عّدة عوامل بعني العتبار لتحديد نوع 
الــّدواء؛ كاملنطقــة املق�صــودة، ومدى انت�صــار املر�س 

فيهــا، والعمر واحلالة ال�صــحّية لل�ّصــخ�س، والأدوية 
التي يتناولها عادًة، بالإ�صــافة اإلــى اإذا ما كانت امراأة 
حامــل، عندهــا يقوم الطبــاء عادًة ب�صــرف جرعة من 
الأدوية امل�صــاّدة للمالريا لفرة زمنّية ق�صــرية، وهي 
نف�س الأدوية التي ُتعطى لعالج املُ�صــابني به. اأّما اأبرز 
الأدوية امل�صــاّدة للمالريا فهي على الّنحو الآتي:]4[ 
دواء ميلفوكويــن: ل ُين�صــح بتنــاول هــذا الــّدواء من 
ِقَبــل الأ�صــخا�س املُ�صــابني بالأمرا�س 
ــرع، والكتئاب،  العقلّيــة؛ كال�صّ
وكذلــك  والت�صــّنجات، 
امل�صــابني  الأ�صــخا�س 
باأمرا�س الكبد والقلب. 
اأعرا�س  الــدواء  لهذا 
جانبّيــة عــّدة، منها 
احلالــة  ُيوؤّثــر  مــا 
للمري�س،  النف�صــّية 
كالقلــق والكتئاب، 
 ، ت �صــا لهلو ا و
اإلــى  بالإ�صــافة 
واآلم  الــّدوار، 
دواء  والأرق.  الّراأ�ــس 
اأتوفاكوين مع بروغوانيل: 
ويجب عدم اإعطــاء هذا الدواء 
املُر�صــعات،  اأو  احلوامــل  للّن�صــاء 
وكذلك لالأ�صــخا�س الذين ُيعانون من اأمرا�س 
�صديدة يف الِكلى. وُيعَترب الأغلى �صعرًا ُمقارنًة بالأنواع 
الأخرى من ُم�صــاّدات املالريا، وقد ُي�صّبب اآلم البطن، 
وتقّرحــات الفم، وظهور طفح جلــدي، واآلماً يف الّراأ�س 
كاأعرا�ــس جانبّية. دواء دوك�صي�صــايكلني: وقد ل ُيالئم 
هذا الّنوع من امل�صــاّدات احليوّية الّن�صــاء احلوامل اأو 
املُر�صــعات، كما ُين�صــح بعدم اإعطائه لالأطفال ما دون 
12 عامــاً. قد ُي�صــّبب الدواء اأعرا�صــاً جانبّيًة ُم�صــابهًة 
لتلك املُ�صــاحبة لــدواء اأتوفاكوين. ُم�صــاعفات مر�س 

املالريا
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تقسيمات فصل الشتاء
ف�صــل ال�صــتاء يعترب ف�صــل ال�صــتاء اأحــد الف�صــول الأربعة، 
وهو الف�صــل الأخري يف ال�صنة اأي اّلذي ياأتي بعد ف�صل اخلريف، 
وميتــاز بربودتــه وهطــول الأمطــار والثلــوج اأحيانــاً، ومتتــد 
فرة ف�صــل ال�صــتاء اعتبارًا من واحد وع�صــرين دي�صمرب وحتى 
الع�صــرين من �صــهر اآذار، ويكون يف هذه الفرة ف�صل ال�صيف قد 
حل على ن�صــف الكرة اجلنوبي، ويف ف�صل ال�صتاء تطول �صاعات 
الليــل عك�ــس �صــاعات النهــار. ت�صــل عدد اأيام ف�صــل ال�صــتاء يف 
الن�صف ال�صمايل من الكرة الأر�صية اإلى ثالثة وت�صعني يوماً، ويف 
الن�صــف اجلنوبي من الكرة الأر�صــية اإلى ت�صعة وثمانني يوماً، 
وي�صــهد ف�صــل ال�صــتاء هجرة اأ�صــراب الطيور هرباً من ال�صــتاء 

وبحثاً عن الدفء. ال�صتاء يف احلياة ال�صعبية 
تق�صيم ال�صتاء �صعبياً 

يق�صــم العــرب ف�صــل ال�صــتاء اإلــى فرتــني، الأولــى ت�صــمى 
املربعينيــة اأو الأربعينيــة، والثانيــة اخلم�صــينية وتكــون على 
النحو التايل: الأربعينية: هي الفرة الأولى يف املو�صــم ال�صتوي 
ومتتــد مدتها اإلــى اأربعني يوماً، وتبــداأ اأولى اأيامها منذ �صــباح 
الثالــث والع�صــرين من �صــهر دي�صــمرب وحتــى نهاية يــوم واحد 
وثالثــني من �صــهر يناير، ومتتــاز احلالة اجلويــة يف هذه الفرة 
بربودتها القار�صة مع العوا�صف وهطول الأمطار طوال فرتها.

فــرات  اأربــع  اإلــى  اأي�صــاً  العــرب   اخلم�صــينية: ويق�صــمها 
مت�صاوية، 

وهي على النحو التايل: �صــعد الذابح: وتكون مدة هذه الفرة 
اثني ع�صر يوماً ون�صف اليوم، ويطلق عليها م�صمى �صعد الذابح 
وتبداأ منذ �صــباح الأول من �صــهر فرباير وحتى منت�صــف اليوم 

الثالث ع�صر من ال�صهر ذاته. 
�صــعد بلــع: واأطلق هذا ال�صــم على هذه الفــرة نظرًا لبتالع 
الأر�س الكميات الكبرية والغزيرة من مياه الأمطار التي حتملها 
الغيــوم يف تلــك الفــرة، واأي�صــاً متتــد فرتهــا اثني ع�صــر يوماً 

ون�صف اليوم. 
�صــعد ال�صــعود: ويقول العرب "�صعد ال�صــعود بتدور املية يف 
العود" وتعني هذه العبارة باأّن الع�صــارة يف اأغ�صــان الأ�صجار 
تبداأ بالتحر، ومتتد فرته منذ انتهاء اليوم الأخري من �صــعد بلع 
وحتى �صــهر مار�س. �صــعد اخلبايا: واأطلق العرب هذا امل�صــمى 
على هذه الفرة نظرًا لنت�صــار الأفاعــي وخروجها من جحورها 
بعــد �صــبات �صــتوي، وتبداأ يف هــذه الفرة عــودة ال�صــم�س اإلى 
اإر�صــال اأ�صــعتها اإلــى الأر�س ويبداأ اجلو بالدفء �صــيئاً ف�صــيئاً 

وتزدان الأر�س بالأزهار والأع�صاب.

التلفاز اخــراع عظيم ومــن اأهم اجنازات 
القرن الع�صــرين حيث غــري جمرى احلياة 
يف جميع الدول واأ�صــبح الو�صيلة الولى 
والوحيدة يف كثري من املوا�صــيع لك�صب 
الأخبار واملعلومات املختلفة ، وتقديرًا 
لهــذا الخــراع يجــب علينــا معرفــة 
التلفــاز  اي  الرائــي  اخــرع  مــن  اول 
، وهــو العــامل ال�صــكتلندي املهند�ــس 
الكهربائــي جون لوجي بــريد املولود يف 
عــام 1888 ميــالدي وتــويف عــام 1946 
ميالدي ب�صــبب تعر�صــه خلطــورة انظمة 
الأ�صــعة حتت احلمراء التلفزيــون اأو الّراِئي 
هو جهــاز ات�صــالت لبث و ا�صــتقبال �صــور 

متحركة و �صــوت عــن بعد . مراحــل التطور 
واحلــادي  الع�صــرين  القرنــني  يف  التلفــازي 
والع�صــرين : 1.جــون بريد اخــرع اآلة لبث 
ال�صــوت وال�صــورة يف عــام 1925 2. ابتكــر 
فران�ش��ووث اآالة لتقطيع ال�شور اإلى خطوط 
الكرونيــة �صــغرية يف عــام 1927 3. طــور 
بريد ابتكار فران�صــووث و�صــمم جهــاز لنقل 
ال�صــور عــرب املوجــات الكهرومغناطي�صــية 
عــام 1928 4. اأطلقــت �صــركة الكرونيك تي 
يف اول تلفزيون الكروين ب�صــناعة م�صــركة 
بني بريد وفران�صــووث عام 1929 5. اأطلقت 
موؤ�ص�صــة بي بي �صــي الربيطانيــة عام 1936 
قنــاة حكومية تعتــرب اأول قنــاة يف العامل 6. 

ولدة التلفزيــون بكيبــل يف الوليات املتحدة 
المريكيــة عام 1950 7. ابتــكار البث امللون 
مــن اليابان يف عــام 1953 8. اإطالق اأول قمر 
�صــناعي وكان من �صــنع الوليــات املتحدة 
المريكية عام 1962 9. �صنعت �صركة �صوين 
اليابانيــة اأول نظــام فيديــو منــزيل وا�صــمته 
�صــركة  مهــدت   .10  1965 عــام  بورتابــاك 
اأربانــت لظهــور النرنــت عــام 1969 11. 
�صنع اأول رقاقة الكرونية يف عام 1971 12. 
اأطلقــت �صــركة �صــوين جهــاز بيتاماك�س وهو 
اأول م�صــجل لأنظمــة الفيديــو وكان ذلــك عام 
1976 13. اطلــق بوربرت مردوخ مدير قناة 
كوربوري�صــني قناة �صــكاي عــام 1989 وهي 

اأول بــث تلفزيــوين رقمــي عــرب نظــام الأقمار 
الوروبــي  املركــز  اأطلــق   .14 ال�صــناعية 
للفيزياء الذرية املعروف با�صــم �صــريين اأول 
�صبكة ويب مع بروتوكول اي بي وكان ذلك يف 
عام 1990 15. ظهور م�صجل الفيديو الرقمي 
يف عــام 1999 16. ظهــور ا�صــطوانة الفيديو 
الرقميــة متعــددة ال�صــتعمال دي يف دي عام 
ا�ــس  بــي  2000 17. افتتحــت �صــركة �صــي 
الأمريكية اول بث تلفزيوين عايل الو�صوح عام 
2001 18. اأطــالق اأول بــث للفيديــو الرقمي 
عرب اخلليوي عام 2004 بعد عدت حماولت 
بداأت عام 1993 19. اأطلق اأول جهاز خليوي 
ي�صــتقبل البث التلفزيوين بالتعاون بني �صركة 
موتــورول و�صــركة كومكا�صــت عــام 2005 
ميــالدي 20. بث مباريات كا�س العامل 2006 

عرب تقنية دي ام بي الأملانية

مخت��������������������������������رع الت�������ل�������������ف��������������������از 
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األرب������ع������اء  إب  م����ح����اف����ظ����ة  اس���ت���ق���ب���ل���ت    .. إب 
امل��اض��ي ع���ددا كبير م��ن املشايخ وال��وج��اه��ات 
والشخصيات االجتماعية من معظم محافظات 
اجل����م����ه����وري����ة ل���ل���ت���ح���ش���ي���د وت���ع���م���ي���ق ال���ل���ح���م���ة 

الداخلية في وجه العدوان الغاشم .
وخالل ال�صــتقبال الــذي ح�صــره وكالء املحافظة وقيادات ان�صــار 
اهلل باملحافظة رحب حمافظ اإب عبدالواحد �صــالح ب�صــيوف املحافظة 
الذيــن قدمــوا مــن اجل تعزيــز وتقويــة اجلبهــة الداخلية والتح�صــيد 
جلبهات القتال  ؛ موؤكدا ان العدوان الغا�صــم ا�صتهدف الوطن وال�صعب 
ومل ي�صــتثن احــد وينبغــي علــى حمافظــة اإب وكل املحافظــات دعــم 
رجــال الرجــال يف جبهات القتال الذين رفعوا روؤو�ــس اليمنني عاليا مبا 
يج�صــدونه من بطولت ومالحم ا�صطورية �صــد هذا العدوان .. وا�صار 
اإلى ان ابناء اإب لن يرددوا ابدا عن بذل الغايل والرخي�س يف �صبيل هذا 

الوطن ودحرا للعدوان .
من جهته او�صــح ال�صيخ عامر �صــعدان رئي�س منظمة املجتمع املدين 
لالأعــراف القبليــة يف كلمتــه با�صــم الوفد الزائــر ان حمافظــة اإب كانت 
و�صــتظل قلعــة من قــالع ال�صــمود واملواجهة �صــد هذا العــدوان الذي 

ا�صتهدف الب�صر واحلجر يف هذا الوطن .
وقــال : اتينــا اليكم يف حمافظــة اإب من اجل ان ن�صــارككم هموم هذا 
الوطــن واي هــم اكرب من العــدوان الــذي يتطلب منا جميعــا ان نكون 
يدا واحدة لإف�صــال موؤامراته احلاقدة بحقنا وحق وطننا ومكت�صباته 
والعمــل من اجل التح�صــيد جلبهات القتال دعما وعونــا لهذه املواجهة 
امل�صــريية �صــد قوى ال�صــتكبار والو�صــاية ال�صــاعية اإلــى اركاع هذا 

ال�صعب الكرمي .

لقاء مبديرية ريف إب لدعم العملية 
التعليمية ورفد اجلبهات

عقــد مبديريــة ريف اإب الثالثاء املا�صــي لقاء مو�صــع لدعــم العملية 
التعليمية وح�صد اجلهود ملواجهة العدوان ال�صعودي الأمريكي.. واأكد 
امل�صــاركون يف اللقــاء الذي ح�صــره وكيــل اأول املحافظة عبــد احلميد 
ال�صاهري، ال�صــتمرار يف رفد جبهات ال�صرف والبطولة باملال والرجال 
.. واأ�صــاروا اإلــى �صــرورة ت�صــافر جهــود اجلميــع من اأجل ا�صــتمرار 
التعليم واإف�صــال خمططات العدوان و�صعيه لإف�صــال وتعطيل العملية 

التعليمية .
وطالب بيان �صــادر عن اللقــاء الأمم املتحدة الإيفــاء بالتزاماتها يف 
�صــرف مرتبــات املوظفني .. م�صــددين على �صــرورة تفعيــل الأجهزة 
الرقابية.. واأكد الوكيل ال�صاهري �صرورة ا�صطالع اجلميع بدورهم يف 
التوعية مبخططــات العدوان وموؤامراته بحق اأبناء ال�صــعب اليمني.. 
م�صددا على اأهمية ت�صافر اجلهود لإجناح العملية التعليمية واحلر�س 
علــى الدفــع باأبنائهم الطــالب والطالبــات للمدار�س.. فيمــا اأكدت كلمة 
الوجهاء التي األقاها يحيى القا�صــمي اأهمية تعزيز ال�صطفاف الوطني 
وا�صــتمرار ال�صــمود يف مواجهــة العــدوان .. م�صــددة علــى �صــرورة 
تعــاون اجلميــع لإجنــاح العمليــة التعليميــة ودعــم الــكادر الربوي 
واإف�صــال موؤامرات العدوان ..  وعلى ذات ال�صــعيد اكد اأبناء ووجهاء 
وعقالء عزلة ال�صــراعي مبديرية جبلة حمافظة اإب ا�صــتمرار �صمودهم 
ومواجهتهم للعدوان الغا�صــم واذياله واف�صال موؤامراته وخا�صة التي 

ت�صتهدف العملية التعليمية .
واو�صــح ابناء ال�صــراعي خالل وقفتهم احلا�صــدة يــوم الأربعاء ان 
عجز العدوان عن حتقيق اي انت�صــار يف امليدان جلاأ اإلى ا�صاليب قذرة 
منها �صــعيه لإيقاف العملية التعليمية وال�صرار بالطالب من ابناء هذا 
البلد ولكن هيهات لهم ذلك فاليمنيون عازمون على موا�صــلة �صمودهم 
واملعلمون عازمون على موا�صــلة ر�صالتهم يف مدار�صهم برغم الظروف 
ال�صعبة التي يعي�صونها نتيجة انقطاع الرواتب بعد موؤامرة نقل البنك 
املركــزي . مطالبــني يف بيــان وقفتهم  المم املتحدة ان تفــي بالتزاماتها 
وت�صــدق فيما �صــرحت به عقــب نقل البنك املركزي ب�صــمانها �صــرف 

رواتب كافة موظفي الدولة .
ودعا  امل�صاركون كافة ابناء اليمن اإلى ال�صتمرار يف النفري العام اإلى 

جبهات القتال �صد العدوان .

اأكــد اأبنــاء مديريــة ذيبــني حمافظة عمــران ا�صــتمرارهم يف ال�صــمود 
ملواجهة العدوان ال�صــعودي الأمريكي ورفد اجلبهــات باملال والرجال.. 
واأعلــن اأبنــاء مديريــة ذيبني يف لقاء قبلــي الثالثاء املا�صــي النفري العام 
يف مواجهــة العــدوان والرد على جرائمه امل�صــتمرة بحق اأبناء ال�صــعب 
اليمنــي منــذ اأكرث مــن عامني ون�صــف.. وحملوا الأمم املتحــدة وجمل�س 
الأمن واملنظمات الدولية والإن�صــانية م�صــوؤولية ال�صمت املطبق اإزاء ما 

يرتكبه حتالف العدوان من جرائم يندى لها جبني الإن�صانية يف اليمن.
كمــا اأكدوا اأن خيار ال�صــعب اليمنــي الوحيد هو ال�صــمود يف مواجهة 

العدوان وخمططاته الإجرامية .

وقفة قبلية مسلحه وقافلة غذائية ألبناء عمران ..  أبناء مديرية ذيبن بعمران يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان
مديرية خارف بعمران دعما للجبهات وإعانا 

للجاهزية الكاملة لردع العدوان.

حجة.. وكيل أول محافظة حجة يتفقد جاهزية 
منتسبي اللواء 25 ميكا املرابطن بسواحل ميدي

اأ�صــاد وكيــل اأول حمافظــة حجــة هــالل 
عبده ال�صويف بالروح املعنوية واجلاهزية 
القتاليــة التــي يتمتع بهــا اأفــراد اللواء 25 
ميــكا املرابطــني يف طــول �صــواحل ميــدي 
ملواجهة اأي ت�صــعيد ع�صــكري قــد يقوم به 

العدوان ال�صعودي الأمريكي الغا�صم.
وا�صــار الوكيــل ال�صــويف خــالل زيارته 
التفقديــة الأربعاء املا�صــي لأبطال اجلي�س 
واللجان ال�صعبية ومنت�صبي اللواء 25ميكا 
املرابطــني يف �صــواحل ميــدي ومعــه وكيل 
املحافظــة ل�صــوؤون الأمــن العميــد اإبراهيم 
احلملــي، اإلــى اأن اجلاهزيــة القتالية التي 
العــزة  مواقــع  يف  املرابطــني  بهــا  يتمتــع 
والكرامــة تبعــث يف نفو�ــس اأبنــاء الوطــن 
الطماأنينــة حول قــدرة اأبنائه علــى حماية 
الأر�ــس والعر�ــس مــن املعتديــن وك�صــر 
حماولتهــم البائ�صــة واملتكــررة لحتــالل 
مدينــة ميدي التــي تعترب من اأهــم جبهات 

ال�صمود الأ�صطوري لل�صعب اليمني.
واأك��د اأن تعزي��ز خط��وط الدف��اع الت��ي 
يحــاول مرتزقــة العــدوان اخراقهــا منــذ 
ثــالث �صــنوات ر�صــالة للعــدوان وقواتــه 
متعددة اجلن�صــيات باأن اليمن من اأق�صــاه 
اإل��ى اأق�ش��اه خط��وط دفاعي��ة وهجومي��ة 
وقتاليــة وهــو الأمر الــذي يج�صــد التكتيك 
واللجــان  اجلي�ــس  لأبطــال  الع�صــكري 
ال�صــعبية يف مواجهة اعتى عــدوان بقيادة 
النظام ال�صعودي ي�صعى اإلى احتالل اليمن 

واإخ�صاع �صعبه الآبي .
من جانبــه اأو�صــح اأركان حــرب اللواء 
25 ميــكا العقيد �صــامل �صــالح احلاكم، اأن 
انت�صار منت�صــبي اللواء 25 ميكا على طول 
�صــواحل ميدي ياأتي �صــمن ال�صراتيجية 
احلربية والع�صــكرية لقيادة وزارة الدفاع 

لتعزيز خطوط الدفاع االأمامية وم�شاندتها 
ل�صد اأي حماولت لخراقها من قبل قوات 

حتالف ال�صر بقيادة ال�صعودية.
واأ�صــار العقيد احلاكم اإلى اأن منت�صــبي 
اللواء 25 ميكا على اأهبة ال�صتعداد لتلقني 
قوى العدوان اأق�صى الدرو�س ... موؤكدا اأن 
اأبطال اجلي�س واللجان ال�صــعبية �صيظلون 
ال�صــخرة التي تتحطم عليها معاول ال�صــر 
واحل�صــن احل�صــني الــذي يحفــظ لليمــن 

و�صعبه العزة والكرامة.
واأو�صــح وكيــل حمافظة حجة ل�صــئون 
الأمــن العميد اإبراهيم احلملي يف ت�صــريح 
لوكالــة الأنبــاء اليمنيــة )�صــباأ( اأن قيــادة 
مــدى  م�صــتمر  ب�صــكل  تتابــع  املحافظــة 
اجلهوزية القتالية لأبطال اجلي�س واللجان 
ال�صعبية يف خمتلف جبهات العزة وال�صرف 

خا�صة يف جبهتي ميدي وحر�س.
الدفاعي��ة  اخلط��وط  اأن  اإل��ى  واأ�ش��ار 
الأماميــة رغــم �صــالبتها فقــد مت تعزيزها 
بخط��وط دفاعية اأخرى ل�ش��مان ك�ش��ر اأي 
حماولة لالخراق من جانب قوى العدوان 
ال�صــعودي الأمريكــي مبــا يف ذلــك تعزيــز 
احلماية الأمنية على طول �صــواحل مدينة 

ميدي.
البطــولت  احلملــي  العميــد  وحيــا 
والنت�صــارات الأ�صــطورية التــي يحققهــا 
خمتلــف  يف  ال�صــعبية  واللجــان  اجلي�ــس 
العــدوان  قــوى  كبــدت  والتــي  اجلبهــات 
الإجرامي خ�صائر فادحة يف العدة والعتاد.
رافقــه خــالل الزيــارة وكيــل املحافظــة 
ل�صــئون التخطيط ومنظمات املجتمع املدين 
حممد القا�صــي و نائــب مدير جهــاز الأمن 
ال�صيا�صي باملحافظة العميد حممد القا�صمي 

وعدد من القيادات الع�صكرية.

احلقيقة - عمران - 
عبدالرحمن جمال ال�صريف 

الجتماعــي  العــام  امل�صــرف  بح�صــور 
باملحافظــة ال�صــيخ عبدالعزيز خرف�صــة ونائب 
امل�صــرف العــام باملحافظــة ابو حممــد الهطفي 
نظم اأبنــاء مديرية خارف حمافظة عمران وقفة 
اليمنــي  تاأييــدا للجي�ــس  احتجاجيــة م�صــلحه 
واللجان ال�صــعبية ورف�صا للعدوان ال�صعودي. 
مواجهــة  يف  العــام  النفــري  يف  وا�صــتمرارهم 
العدوان ..و�صــدر عن اللقاء الذي �صم م�صائخ 
واأعيــان املديرية وجمع غفري من املواطنني اأكد 
على اجلهوزيــة القتالية العالية ورفد اجلبهات 

باملقاتلني .
واأ�صــاد البيــان ببطــولت اجلي�ــس واللجان 
ال�صعبية والنت�صارات التي يحققونها مبختلف 

جبهات القتال �صد العدوان ومرتزقته.

التالحــم  اأهميــة  علــى  البيــان  و�صــدد 
وال�صــطفاف وا�صــتمرار ال�صــمود يف مواجهة 
العدوان والتغلب على التحديات التي فر�صــها 

خالل ما يقارب من ثالثة اأعوام.
واأكــد البيــان على دعم اأبناء خــارف ملواقف 
حكمــاء وعقالء اليمن فيمــا يتخذوه من قرارات 
تعمــل علــى تعزيــز وحــدة ال�صــف الوطنــي . 
ورف�صــهم لأي دعوات توؤدي اإلى متزيق وحدة 

ال�صف الوطني .
ودعا البيان الى موا�صــلة العملية التعليمية 
�صــاأنا عــن اجلبهــات  تقــل  كجبهــة وطنيــة ل 
الع�صــكرية ، ووقوف ابنــاء املديرية الى جانب 

املعلمني يف �صرف مرتباتهم.
اإلى ذلك وم�صاحبة للوقفة القبلية �صري اأبناء 
املديرية قافلة غذائيــة ومالية كبرية ومتنوعة 
مــن املواد الغذائيــة واملوا�صــي والأموال دعما 
واإ�صنادا للمرابطني �صــياج الوطن املنيع اأبطال 
اجلي�س واللجان ال�صعبية موؤكدين بذلهم املزيد 
مــن الأموال والرجــال يف �صــبيل حترير الوطن 

وا�صتقالل ال�صيادة ...

احلديدة..  قبائل ومشايخ مديرية السخنة حترق 
منشورات العدوان ويؤكدوا النفير العام ورفد اجلبهات

رمية ..  قبائل التكارير مبديرية اجلبن برمية تعلن النكف القبلي في مواجهة العدوان
مبديريــة  التكاريــر  قبائــل  اأعلنــت 
اجلبــني حمافظة رمية النكف القبلي يف 
مواجهة العدوان ال�صــعودي الأمريكي 

ومرتزقته.
وا�صــتنكرت قبائــل التكارير يف وقفة 
احتجاجية نفذتها الثالثاء تقدمها وكيل 
املحافظة �صــالح العيا�صــي واأمني عام 
حملي اجلبني ماجد اأمني، �صمت الأمم 

املتحــدة وجمل�ــس الأمــن وتن�صــلهما 
عن امل�صــوؤولية اإزاء مــا يرتكبه حتالف 
العــدوان مــن جرائــم يندى لهــا جبني 

الإن�صانية بحق اليمنيني.
واأكدوا اأهمية التالحم وال�صــطفاف 
وا�صتمرار ال�صمود يف مواجهة العدوان 
والتغلــب على التحديات التي فر�صــها 

خالل ما يقارب من ثالثة اأعوام .

اأكــدت قبائــل وم�صــائخ واأهــايل مديريــة 
ال�صــخنة مبحافظــة احلديــدة وقوفهم �صــفا 
واحدا اإلى جانب اجلي�س واللجان ال�صــعبية 

يف مواجهة العدوان ال�صعودي الأمريكي.
كما اأكدوا خالل عملية اإحراق من�صــورات 
الطــريان  اأ�صــقطها  التــي  العــدوان  حتالــف 
املعــادي فجــر اليــوم الثالثــاء علــى مديرية 
ال�صخنة ، ا�صتعدادهم تقدمي الغايل والنفي�س 
من اجل رف�س الو�صاية والهيمنة والحتالل 
ال�صــعودي  العــدوان  لتحالــف  التبعيــة  و 

الأمريكي.
كما اأكدوا على ا�صتهزائهم بهذه املن�صورات 
التــي ت�صــمنت ر�صــائل تهديــد للمدنيــني يف 

واللجــان  للجي�ــس  دعمهــم  ا�صــتمرار  حــال 
ال�صــعبية،  لكن اأبناء مديرية ال�صــخنة اأكدوا 
اأن هــذه الر�صــائل ما هــي اإل حماولة يائ�صــة 
مــن اأجــل زعزعــة الثقــة ال�صــعبية باأبطــال 
اجلي�س واللجان ال�صــعبية ،واأ�صاروا اإلى اأن 
اإحراق املن�صــورات دليل وا�صح ل�صتيعابهم 
املوؤامــرات التــي يحيكهــا حتالــف العــدوان 
ال�صــعودي الأمريكــي وت�صــتهدف الوطــن .. 
معتربين ذلك ر�صالة للعدوان ومرتزقته اأنهم 
�صيقفون �صدا منيعا اأمام كل حماولتهم للنيل 
من الوطن.. ح�صــر عمليــة الإحراق عدد من 
امل�صائخ والأعيان وال�صخ�صيات الجتماعية 

، وقيادات ان�صار اهلل واملواطنني باملديرية

محافظة ذمار لقاء موسع لعلماء وخطباء ومشائخ وعقال 
محافظة ذمار حتت شعار »معًا لرفد اجلبهات باملقاتلن«

نظــم مكتب الأوقاف والإر�صــاد وجمل�س التالحم القبلي مبحافظة ذمار �صــباح الأربعاء 
، لقاء مو�صــع مع العلماء واخلطباء واملر�صــدين وامل�صايخ والعقال ملناق�صة رفد مع�صكرات 
التجنيد باملقاتلني.. وخالل اللقاء الذي انعقد حتت �صــعار )معاً لرفد اجلبهات باملقاتلني(، 
اأكــد حمافظ املحافظة اأ. حمود حممد عباد اأن اأبناء ذمار يف مقدمة ال�صــفوف يف كل املواقف 

الوطنية ويقدمون الت�صحيات الكبرية يف �صبيل الوطن.
لفتا اإلى اأن ذمار قدمت حتى الآن اأكرث من الفي �صهيد. م�صددًا على �صرورة تعزيز تالحم 
اجلبهة الداخلية ودعم اجلبهات ملواجهة العدوان ال�صــعودي المريكي الغا�صــم والت�صدي 

ملوؤامراته واإف�صال خمططاته التي ت�صتهدف اليمن اأر�صا و�صعبا وح�صارة وتاريخ.
مــن جانبــه، دعا مديــر عام الأوقاف والر�صــاد باملحافظة القا�صــي عبــداهلل  اجلرموزي  
ال�صحيح ول�صيما يف  التفعيل  املنرب  اإلى تفعيل دور  "كافة اخلطباء والعلماء واملر�صدين 
مواجهــة العدوان ال�صــعودي الأمريكــي".. موؤكدًا ان الدفاع عن الوطــن فر�س واجب على 
كل ابناء املجتمع، م�صــريًا اإلى �صــرورة امل�صاركة وال�صــهام الفعال يف رفد جبهات ال�صرف 
والبطولة باملال وال�صــالح والرجال والدفع بال�صباب نحو مع�صكرات التجنيد �صمن القوات 
امل�صــلحة.. واألقيــت يف اللقاء العديد من الكلمات ابرزها كلمــه رئي�س جمل�س التالحم القبلي 
باملحافظة ال�صيخ عبا�س العمدي وكلمه العلماء واخلطباء واملر�صدين األقاها مفتي حمافظة 
ذمار ف�صــيلة القا�صــي العالمة حممد العزي الأكــوع .. وعلى هام�س اللقاء األقيت ق�صــيدة 
�صعرية لل�صاعر احمد ح�صني الهروجي نالت اعجاب وا�صتح�صان احلا�صرين.. ح�صر اللقاء 
امل�صــرف العام لأن�صــار اهلل باملحافظة املجاهد فا�صل ال�صــرقي ، ومدير عام الزراعة والري 
باملحافظة املهند�س هالل اجل�صاري ومدير عام مديرية  ذمار اأ. حممد احمد ال�صيقل ، وح�صد 

من العلماء واخلطباء وال�صخ�صيات الجتماعية وعقال احلارات مبدينة ذمار.
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طالــب نائــب �صــوداين خــالل جل�صــة للربملان،  
الأربعــاء، ب�صــحب قــوات بــالده التــي تقاتــل يف 
اليمــن، �صــمن قــوات العــدوان علــى اليمــن منذ 

اأكتوبر 2015.
وذكر موقع »�صودان تربيون« اأن ح�صن عثمان 
رزق، القيادي بحركة )الإ�صالح الآن(، قال خالل 
جل�صة للربملان ناق�صت خطابا كان اأدلى به رئي�س 
الوزراء والنائب الأول للرئي�س: »يجب اأن تخرج 
القوات امل�صلحة من اليمن، فهناك �صلبيات كثرية 

بداأت تظهر ب�صبب امل�صاركة يف هذه احلرب«.
الربملــاين مل يو�صــح  اأن  اإلــى  ولفــت امل�صــدر 
طبيعة ال�صــلبيات التي اأ�صــار اإليها، لكنه عرب عن 
اعرا�صه على جماراة ال�صعودية يف هذه احلرب 
بقولــه: »اإن كان الدخــول يف احلــرب مــن اأجــل 
ال�صداقة مع ال�صعودية فاإنها ل حتتاج لذلك، لأن 

هناك دول �صديقة لها ومل حتارب معها«.

وا�صــتطرد قائال اإذا كانت م�صاركة ال�صودان يف 
احلــرب »من اأجــل ال�صــرعية يف اليمن، فــاإن ذلك 
يحــدده اأهــل اليمن، لأننا لــن ن�صــمح بالتدخل يف 
�صــرعيتنا، واإن كان مــن اأجل مكــة واملدينة، فاإن 

مكة واملدينة لي�س بهما حرب«.
ونقلــت �صــحيفة »ال�صــودان اليــوم« عن رزق 
حتذيره يف ذات اجلل�صــة »من اأن جتلب امل�صاركة 
يف حــرب اليمــن اأ�صــرارا علــى البــالد«، م�صــريا 
ب�صكل خا�س اإلى »الأرواح التي فقدها ال�صودان، 

بجانــب منــع ال�صــودان مــن امل�صــاركة يف فعالية 
خا�صــة بحزب العمال الربيطاين كان ي�صــكل فيها 

ح�صورا من قبل«.
واأ�صــار الربملاين ال�صوداين يف هذا ال�صياق اأي�صا 
اإلى وجود »جهات عديدة تطالب بفر�س عقوبات 
على الدول امل�صــاركة يف حرب اليمن، م�صريا اإلى 
اأنه اأمر �صــيطال ال�صودان، ف�صال عن اأنه �صيعرقل 
رفــع ا�صــم ال�صــودان مــن قائمــة الــدول الراعية 

لالإرهاب«.

متابعات صحفية

ت�صــري اإح�صاءات ر�صــمية اإلى اأن حجم �صادرات 
الأ�صــلحة واملعــدات الع�صــكرية مــن بريطانيــا اإلى 
ال�صــعودية خالل الن�صــف الأول مــن العام اجلاري 
جتــاوز 1.1 مليار جنيه ا�صــرليني، مع قفزة حادة 

منذ ف�صل الربيع.
هيئــة  عــن  ال�صــادرة  الإح�صــاءات  واأظهــرت 
التجــارة الدوليــة احلكوميــة اأن بريطانيــا باعــت 
لل�صعودية اأ�صلحة ومعدات بقيمة 836 مليون جنيه 
اإ�صرليني يف فرة ما بني اأبريل ويونيو، مقارنة مع 

280 مليون جنيه فقط بني يناير ومار�س.
وكانت ال�صــعودية بــني اأولى الــدول التي زارتها 
رئي�صــة الوزراء ترييزا ماي بعد انطــالق اإجراءات 
ان�صــحاب بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف مار�س. 
وت�صــم هذه امل�صريات �صواريخ جو-جو، وبنادق 
قنا�صــة واأجهــزة طائرات، بالإ�صــافة اإلــى معدات 

مكافحة ال�صغب والدروع البالي�صتية والواقية.

تــي  تاأ و
هذه الأرقام و�صــط ا�صــتمرار القلق ب�صاأن التدخل 

الع�صــكري ال�صــعودي املدمــر يف اليمــن. وك�صــفت 
�صــحيفة »الأوبزيرفر« اأن القوات الربيطانية كانت 
متورطــة يف عر�س انظمة ال�صــتهداف املتكامل التي 
ت�صــتخدمها قــوات التحالــف اخلليجيــة التي ت�صــن 

غارات جوية يف اليمن.

قبــل  مــن  انتقــادات  الأرقــام  هــذه  وا�صــتدعت 
الدميقراطيــني الليبرياليني الذيــن طالبوا احلكومة 
ال�صــعودية  اإلــى  الع�صــكرية  ال�صــادرات  بتجميــد 
ب�صــبب التهامات املوجهة اإلى التحالف الذي تقوده 

ال�صعودية بارتكاب جرائم حرب يف اليمن.
واعتــرب نائب رئي�س الدميوقراطيــني الليرباليني 
جــو �صوين�صــون املبالغ ال�صــخمة باأنها »ا�صــتغالل 
خمز من قبل �صــركات ال�صلحة من احلرب التي ادت 
الــى مقتــل اللف مــن املدنيــني وتعري�ــس املاليني 

للمجاعة والمرا�س يف اليمن«.
وقال �صوين�صــون انه يتعني علــى احلكومة وقف 
مبيعات ال�صــلحة فــورا الى ال�صــعودية مهما كانت 
التكلفــة. وا�صــافت »لي�ــس هنــاك اي مــربر للمملكة 
املتحــدة ان ت�صــتمر يف بيع ا�صــلحة بقيمــة مليارات 
اجلنيهــات الى ال�صــعودية يف الوقت الذي توا�صــل 

فيه هجماتها املدمرة يف اليمن«.

الغارديان: استغال بريطاني مخٍز للحرب السعودية على اليمن

صحيفة “السودان اليوم” برملاني سوداني يطالب بسحب قوات باده من املشاركة في العدوان على اليمن

. صحيفة »موسكوفسكي 
كومسوموليتس« الروسية: 

تكشف عن سبب 
حقيقي لزيارة امللك 

سلمان إلى موسكو
م�صــى اأ�صــبوعان على زيارة العاهل ال�صــعودي 
�صــلمان بن عبد العزيز اإلى مو�صــكو، لكن ال�صحافة 
الرو�صــية مــا زالت اإلــى الآن تطرح اأ�صــبابا خمتلفة 
“مو�صكوف�صــكي  �صــحيفة  تلــك.  زيارتــه  حــول 
كوم�صــوموليت�س” الرو�صــية مــن جانبهــا طرحــت 

ت�صورها اخلا�س.
واأو�صــح مقــال نيقولي فــاردول، الذي ن�صــرته 
ال�صــحيفة، اأن الزيــارة هــذه اعــراف واقعــي باأن 
رو�صــيا قــادرة علــى التاأثــري يف تطور الأو�صــاع يف 
ال�صــرق الأو�صــط. وبعد هذه الزيــارة، ل توجد اأية 
�صــكوك يف دور رو�صيا املهم يف ال�صيا�صة العاملية. مع 
ذلك، يرى املقال اأن القت�صاد هو هدف الزيارة املهم 

ولي�س ال�صيا�صة.
ملــح املقال اإلى م�صــاكل ال�صــعودية القت�صــادية 
الناجتة عن تراجع اأ�صــعار النفــط. وتعقد الريا�س 
اآمــال بـــ90 يف املئة علــى النفــط. وتــدرك الريا�س 
�صــرورة حل هذه امل�صــكلة )بلغ النق�س يف امليزانية 
يف عــام 2017، 15% من النــاجت املحلي(. وانخف�س 
حجــم الحتياطيات منذ عــام 2014، من 737 مليار 

دولر اإلى 487 مليار دولر.
وتخطط الريا�س لتنويع اقت�صــادها وانطالقاً من 
العــام املقبل مــن املخطط اإجراء عدد مــن التدابري. 
كمــا تخطط الريا�س للتحول اإلى مركز املال الرئي�س 
يف ال�صــرق الأو�صــط وذلك عن طريق العر�س العام 

.Saudi Aramco الأويل ل�صركة
وحتتــاج ال�صــعودية اإلى اأ�صــعار النفــط العالية 
وذلك من اأجل امليزانية وبيع ناجح لأ�صــهم اأرامكو. 
ولكن اأ�صعار النفط العالية تعد دعوة ملنتجي النفط 
ال�صخري الأمريكيني الذي ت�صببوا يف انهيار اأ�صعار 

النفط عام 2014.
وي�صــري املقــال اإلى اأنــه بعد لقاء بوتــني مع امللك 
�صــلمان، ارتفعت اأ�صعار النفط. ويطرح كاتب املقال 
�صــوؤال: على مــاذا اتفــق بوتني وامللك ال�صــعودي؟ 
الزعيمــني  اأن  اإلــى  الر�صــمية  التعليقــات  وت�صــري 
واثقان يف فعالية �صيا�صــة اأبيك، كما بحثا يف اإمكانية 
الإجــراءات الأخرى لتحديد اإنتاج وت�صــدير النفط 
من اأجل احلفاظ على اأ�صــعار النفط العالية. واأ�صار 
الكاتــب اإلــى اأن �صــركات منتجــة للنفــط ترغــب يف 
اإنتاج النفط وتد�صــني م�صــاريع جديــدة ولكن لي�س 
منتجــو النفط هم من يتخذون القــرارات. وكان هذا 

املو�صوع على راأ�س املباحثات يف الكرملني اأي�صا.
ويبدو متديــد موعد اإنتاج النفــط واقعيا للغاية. 
ويعــد موعــد اإجــراء العر�س العــام الأويل ل�صــركة 
Saudi Aramco حا�صما هنا. وقبل اإجرائه ل 
تخطط ال�صــعودية لنهيار اأ�صــعار النفط. و�صيكون 
نتائــج العر�س العــام الأويل حلظة “احلقيقة” هنا. 
وا�صــتخل�س املقال باأن اإمكانية انــدلع حرب النفط 
كبــرية جــدا. ويف الواقــع، بحــث بوتــني والعاهــل 

ال�صعودية موعد اندلعها.

البحرين اليوم: ناشطون يعترضون سيارة عادل 

اجلبير وأنور قرقاش في لندن.. والسفير 
اخلليفي يلوذ بالفرار

اأعر�س نا�صــطون يف العا�صمة الربيطانية لندن �صــيارة وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري بعد 
انتهائــه مــن اإلقاء حما�صــرة يف لندن اليوم الثالثــاء 24 اأكتوبر 2017م وكان برفقتــه اأنور قرقا�س وزير 

الدولة الإماراتي لل�صوؤون اخلارجية، وال�صفري اخلليفي يف لندن فواز اخلليفة.
وقــد اعت�صــم خــالل انعقاد الندوة – التــي ُنظمت باأحد فنادق لندن – ن�صــطاء رافعــني لفتات نددت 
بالعدوان ال�صــعودي على اليمن، وحّملوها م�صــوؤولية الإرهاب وعدم ال�صــتقرار يف املنطقة، مبا يف ذلك 
دورهــا الأ�صــا�س يف النتهاكات واجلرائــم اجلارية يف البحرين منذ العــام 2011م بعد دخول قوات درع 

اجلزيرة اإلى البالد وقيادتها عمليات القمع وال�صطهاد املتوا�صلة حتى اليوم.
وقام ن�صطاء باعرا�س �صيارة اجلبري فور خروجه من الندوة، كما تعر�س اأنور قرقا�س للمالحقة من 
الن�صــطاء و�صــط هتافات نددت بدور النظام احلايل يف دولة الإمارات يف العدوان على اليمن ومب�صاركتها 

يف قمع احلراك ال�صعبي يف البحرين من خالل “طالئع” من قواتها الع�صكرية هناك.
وذكرت امل�صــادر باأن ال�صــفري اخلليفي يف لندن، فــواز، كان يرافق اجلبري وقرقا�س وح�صــر فعاليات 
الندوة، اإل اأنه توارى عن الأنظار بعد انتهاء الندوة رغم انت�صار عنا�صر  اأمنية تابعة لل�صفارة اخلليفية 

يف حميط الفندق، فيما �صوهد فواز وهو يلوذ بالفرار بعيدا عن الن�صطاء وخرج من بوابة خلفية.
و�صــوف ُين�صر يف وقت لحق �صــريط فيديو كامل لالعت�صام واعرا�س الن�صطاء على اجلبري وقرقا�س 

وفرار فواز من ال�صطاء.
وقال اأحد الن�صــطاء لـ)البحرين اليوم( باأن العت�صــام ياأتي للتعبري عن “المتعاظ والتنديد من دور 
اأنظمــة اخلليج، وخا�صــة يف ال�صــعودية والإمارات والبحريــن، لدورها يف اإجها�س تطلعات �صــعوبها يف 

احلرية والعدالة، اإ�صافة تورطها يف ن�صر الإرهاب والطائفية يف الدول املجاورة”.
وخالل الندوة، رّوج اجلبري لل�صيا�صــة ال�صــعودية اجلديدة التي يقودها ويل العهد حممد بن �صــلمان، 
واأكــد دعــم نظامه ملوقف الرئي�ــس الأمريكي دونالد ترامب جتــاه اإيران، ودعا وا�صــنطن لفر�س عقوبات 
جديدة عليها، مرددا التهامات الأمريكية بوقوف اإيران وراء “زعزعة ا�صتقرار املنطقة ومتويل منظمات 

م�صددة” بح�صب زعمه.

قطــر  لدولــة  اململوكــة  اجلزيــرة  ف�صــائية  ن�صــرت 
تقريــرا الثالثــاء )24 اأكتوبــر 2017( حتــت عنــوان: 
“نا�صــطون من اململكة املتحدة يواجهون خطر ال�صــجن 
ب�صــبب تعطيلهم لطائــرات مقاتلة من املقرر ت�صــديرها 
لل�صــعودية”، يف اإ�صــارة اإلــى النا�صــطني �صــام والتون 

والق�س دانيال وودهاو�س.
الربيطانيــني  النا�صــطني  اأن  التقريــر  واأو�صــح 
يواجهــان عقوبات بال�صــجن ت�صــل اإلى ع�صــر �صــنوات 
بعــد حماولتهما “نزع �صــالح” مقاتالت تنتجها �صــركة 
املقــرر  مــن  وكان  الربيطانيــة،  �صي�صــتمز   )BAA(
توجهها اإلى ال�صعودية للم�صاركة يف حملة الق�صف التي 

ت�صنها على اليمن.
�صــام والتون،  واأ�صــارت “اجلزيــرة” اإلــى اعتقــال 
ودانيــال وودهو�ــس، يف �صــهر يناير بعد اقتحــام قاعدة 
)BAA( �صي�صتمز اجلوية لنك�صاير، يف حماولة “ملنع 

وقوع جرمية حرب” يف �صبه اجلزيرة العربية.
والأبــواب  الأ�صــوار  جتــاوز  مــن  الثنــان  ومتكــن 

وكامريات الدوائــر التلفزيونية املغلقة يف املوقع، الذي 
ي�صــم 13 طائرة مقاتلة من املقرر اإر�صــالها اإلى اململكة 

العربية ال�صعودية.
وقال والتون لـ “اجلزيــرة”: “جلبنا مطرقة وقررنا 
تعطيــل اأ�صــلحة الطائــرات، لكن رجــال الأمــن انتبهوا 
لوجودنــا عندمــا كنا علــى بعد خم�صــة اأقــدام فقط”.. 
واأو�صــح والتون اأنه من املقــرر اأن ميثل مع وودهاو�س 

اأمــام حمكمــة ال�صــلح فى برينلــى بتهمة ارتــكاب جرم 
اإلــى 10  ت�صــل  ملــدة  ال�صــجن  يواجــه  وقــد  جنائــي، 
�صــنوات.. ولفتت التقرير اإلى اإنه ومنذ بدء ال�صــعودية 
تدخلها الع�صــكري يف اليمن؛ حققت �صــركات الأ�صــلحة 

الربيطانية، اإيرادات تتجاوز 8 مليار دولر.
ومن جانبه، قال اندرو �صــميث املتحدث با�صــم حملة 
مكافحــة جتارة الأ�صــلحة اإن “اجلرمية احلقيقية” هي 
قــرار احلكومة الربيطانية باحلفاظ على ت�صــليح ودعم 

ال�صعودية.
وقــال �صــميث “يف حني اأن منظمــات الإغاثة بذلت كل 
 )BAE( ما يف و�صــعها مل�صاعدة ال�صــعب اليمني، راأت
اأن ال�صــراع فر�صــة جتاريــة وو�صــيلة لبيــع املزيد من 
الطائرات املقاتلة”، م�صــيفا “ما فعله �صام ودانيال هي 
حماولة وقف تلك الطائرات، وهو اأمر كان ينبغي عليهم 
فعلــه يف املقــام الأول، وكان علــى احلكومــة اأن تفعــل 
ذلــك”.. وقال والتــون “اإن اململكة املتحدة ل ت�صــتطيع 

موا�صلة بناء اقت�صادها على جثث الأبرياء”.

الناشط “سام والتون” لفضائية الجزيرة: 

ال ميكن للمملكة املتحدة بناء اقتصادها فوق جثث األبرياء

قــال ويل العهــد ال�صــعودِي حممد �صــلمان اإن احلــرب على اليمــن �صت�صــتمر ملنِع من 
اأ�صماهم احلوثيني من التحوِل اإلى حزب اهلل جنوب اململكة، وذلك يف ت�صريحات تف�صح 

البعد احلقيقي من العدوان على اليمن بعد م�صي ما يقارب الثالثة اأعوام.
واأ�صــاَف بن �صــلمان يف مقابلة مع رويرز »�صن�صتمر اإلى اأن نتاأكد اأنه لن يتكرر هناك 
حــزب اهلل لأن اليمــَن اأ�صــد خطورة من لبنان حــد زعِمه«، يف دللة وا�صــحة على تالقي 

وتقاطع امل�صالح والأهداف بني الكيانيني ال�صعودي والإ�صرائيلي.
وقال بن �صــلمان اإن موقَع اليمِن مهم اإذ اأنه »مطل على باِب املندب ومن ثم اإذا حدَث 

�صيٌء هناك ف�صيعني توقَف ع�صرٍة يف املئِة من التجارِة العاملية«. وا�صًفا ذلك بالأزمة.
ويك�صــف بن �صــلمان بت�صــريحاته هذه البعد احلقيقي من العدوان علــى اليمن التي 
حاولوا التغطية عليها بذريعة الدفاع عن ال�صرعية املزعومة اإذ ان هناك م�صاٍع اأمريكيًة 
للق�صــاِء على املناه�صنَي ل�صيا�صِتها وال�صيطرِة على ال�صواحِل اليمنيِة والتحكم مب�صيِق 

بابِ املندب ال�صراتيجي عرَب اأدواِتها اخلليجية.
كما اأن هذه الت�صــريحاِت تف�صــح التواطــوؤَ الأممي والدويل من خــالل جتاهل جرائم 

احلرب املرتكبة بحِق ال�صعِب اليمنِيّ وتداعيات احل�صاِر وحماولَة ت�صوير اأن ما يجري 
يف اليمِن �صراع داخلي وهذا ما يحاول تكري�صه الو�صيط الأممي اإ�صماعيل ولد ال�صيخ.

وكالة رويترز : بن سلمان يكشف في تصريحات له تاقي املصالح واألهداف بن الكيانين السعودي واإلسرائيلي
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يرفع اجلي�س الأمريكي �صــعار »احلفاظ على احلرية 
ورفاهيــة النا�ــس يف جميــع اأنحــاء العــامل«، وخا�ــس 
اجلي�ــس العديد من احلروب منــذ الثورة الأمريكية اإلى 
احلــرب على الإرهــاب، وارتكب جنــوده خالل حروبه، 
العديد من اجلرائم والفظائع �صد الأطراف الأخرى مثل 
مذابح العراق واأفغان�صــتان والفلبني وفيتنام، وكوريا، 
ممــا جعل القــوات امل�صــلحة الأمريكية يف م�صــاف اأكرث 
اجليو�ــس يف العــامل ارتكاًبا للمجــازر وجرائم احلرب.. 
وا�صــتعر�س موقع »لي�صــت« اأبــرز 10 جمــازر ارتكبها 

اجلي�س الأمريكي يف حق الأطراف التي واجها.

1- مجزرة »مي الي«
هــي جمزرة وقعت خالل حــرب الفيتنام على اأيادي 
جنــود اأمريكيني، واأثارت ال�صــور التــي التقطت اأثناء 

املجزرة اإلى موجة ا�صتنكار عاملية.
املــالزم  قــام   1968 مار�ــس   16 يــوم  �صــبيحة  يف 
الأمريكــي ويليــام كايلــي وجنوده بتطويــق قرية ماي 
لي ثــم قام بجمع القرويني العزل واأمر باإ�صــرام النار 
يف بيوتهم وقتل كافة ال�صــكان، لقى ما بني 300 و500 

مدين م�صرعهم يف املجزرة.
بعد مــرور عام على تلــك الأحداث ويف �صــهر مار�س 
من �صــنة 1969 قــام اجلندي رينولــد ريدنهاور ببعث 
ر�صــائل اإلى عدة �صخ�صــيات وموؤ�ص�صات ر�صمية مبلغا 
بذلك عن املالزم وكا�صــفا فظاعة جمزرة كانت �صتموت 

مع �صحاياها.
ويف يــوم 20 نوفمــرب قامت و�صــائل الإعالم بك�صــف 

الق�صية وبن�صر �صور ال�صحايا.
قامت حمكمــة ع�صــكرية باحلكم على ويليــام كايلي 
ب�صــجن مــدى احلياة غري اأنــه مت اإطالق �صــراحه بعد 
5 �صــنوات عندما منحه الرئي�س نيك�صــون عفوا خا�صا 

�صنة 1974.

2- مجزرة »قندهار«
- وقعــت يف ال�صــاعات الأولــى مــن �صــباح يوم 11 
مار�س 2012، عندما مت قتل �صــتة ع�صر مدنًيا واإ�صابة 
�صــتة اآخريــن يف منطقــة باجنــواي يف وليــة قندهار، 

اأفغان�صتان.
ت�صــعة مــن ال�صــحايا كانوا مــن الأطفــال، واإحدى 
ع�صــرة من القتلــى من عائلــة واحــدة، اأُحِرقت بع�س 
اجلثــث جزئًيــا، يف وقــت لحق من �صــباح ذلــك اليوم 
اأدخــل الرقيب روبرت بيلز من جي�س الوليات املتحدة 

اإلى ال�صجن عندما اأبلغ ال�صلطات باأنه من فعل ذلك.
يف 23 اأغ�صــط�س 2013، حكــم عليــه بال�صــجن مدى 
احلي��اة دون اإمكاني��ة االإفراج امل�ش��رط م��ن قبل هيئة 
حملفني يف قاعدة لوي�س ماك�صــورد امل�صــركة يف فورت 

لوي�س، وا�صنطن.

3- مجزرة »باالجنيجا«
- قامــت عنا�صــر القــوات امل�صــلحة الأمريكية بقتل 
الآلف من الفلبينيني غالبيتهم من املدنيني وذلك ابتداء 
من اأواخر �صهر �صبتمرب من العام 1901 م ولغاية �صهر 
مار�ــس من العام 1902 م وذلك خالل احلرب الفلبينية 
الأمريكية يف بلدة بالجنيجا، يف جزيرة �صامار، اإحدى 
جزر الفلبني، وكانت هــذه املجازر باإيعاز من اجلرنال 

الأمريكي جاكوب اإت�س.
»�صــميث« اأمر قواته بقتل كل فلبيني يبلغ من العمر 
اأكــرث مــن ع�صــر �صــنوات، كــرد انتقامــي مــن اجلي�س 
الأمريكي لقيام الفلبينيني بن�صب كمني وبالهجوم على 
قــوات اجلي�س الأمريكي وقتلهم خلم�صــني جندي منهم 

بالقرب من بالجنيجا.

4- معركة »بود داجو األولي«
- تعــرف با�صــم معركــة »جبــل داجــو« وهــي اأول 
معركــة تخو�صــها الوليــات املتحــدة الأمريكية �صــد 
املتمرديــن املورويــني يف مار�ــس 1906، خــالل ثــورة 
»املــورو« والتــي كانــت مرحلــة مــن مراحــل احلرب 
الفليبينيــة الأمريكيــة، ا�صــركت البحريــة الأمريكية 
وفتحــت النار علــى املقاومني امل�صــلمني، مل تكن الكفة 
متوازنة، الأ�صــلحة الأمريكية احلديثة �صــد الأ�صلحة 
التقليديــة للمورويــني وانتهت املعركــة بحفرة مذبحة 

»املورو«.
خــالل املعركة هجــم 970 جندًيــا و�صــابًطا بقيادة 

العقيــد جــي دبليو دنكان علــى »املوريــني« عند فوهة 
الربكان حيث ي�صــكن 800 اإلى 1000 من القرويني من 

�صمنهم الن�صاء والأطفال.
5- إساءة معاملة السجناء والتعذيب في 

سجن أبي غريب
- يف اأوائل 2004 تفجرت ف�صيحة انتهاكات ج�صدية 
ونف�صــية واإ�صاءة جن�صية ت�صــمنت تعذيب، اغت�صاب 
وقتل بحق �صجناء كانوا يف �صجن اأبوغريب يف العراق، 
لتخــرج اإلــى العلن ولتعرف با�صــم ف�صــيحة التعذيب 
يف �صــجن اأبوغريب، تلك الأفعال قام بها اأ�صــخا�س من 
ال�صرطة الع�صــكرية الأمريكية التابعة جي�س الوليات 

املتحدة بالإ�صافة لوكالت �صرية اأخرى.
تعر�س ال�صــجناء العراقيني اإلــى انتهاكات حلقوق 
الإن�صان، اإ�صــاءة معاملة واعتداءات نف�صية، ج�صدية، 
وجن�صية �صملت التعذيب، تقارير عن حالت اغت�صاب، 

لواط، والقتل قام بها �شجانيهم يف �شجن اأبوغريب.
ح�صــب جريدة »نيويــورك تاميز« قامــت احلكومة 
الأمريكية باإجراء حتقيق �صــامل بعد انت�صــار ال�صــور 
امل�صــينة اأخالقيــا عن �صــجن اأبوغريب، وقــد مت اتهام 
بع�س اأفراد ال�صــرطة الع�صــكرية من الرتب ال�صغرية 
اأمثــال الرقيــب مايكل �صــميث يف ق�صــية امل�صــرف على 

الكلب يف التحقيق الذي حوكم بال�صــجن 8 �صــنوات ثم 
خففت لحقا اإلى 8 �صهور فقط.

حتى 2008 اأعلى رتبة ع�صكرية تعر�صت للمحا�صبة 
هي النقيب �صوان مارتن والذي حوكم بـ45 يوًما �صجن 

وغرامة 12000 دولر اأمريكي فقط.
5- قطع روؤو�س اليابانيني على يد اجلي�س الأمريكي
اجلي�ــس  لقتلــى  الرووؤ�ــس  قطــع  حملــة  بــداأت   -
الإمرباطــوري اليابــاين خــالل حــرب املحيــط الهادي 
مــن عام 1941 اإلــى 1945م، وبعد اأن �صــيطر اجلي�س 
الأمريكــي على اإحــدى اجلزر التي كانت م�صــيطرة من 
اجلي�ــس الإمرباطوري الياباين، قــام اجلي�س الأمريكي 
بقطع رووؤ�ــس القتلى اليابانيني تعبريًا عن ح�صــولهم 
على »الهدايــا التذكارية يف زمن احلرب«، كما مت جمع 
عــدًدا من جماجم اجلي�س الإمرباطــوري الياباين يف كل 

ثكنة مدمرة.

6- هجوم عزيز أباد
يف اأغ�صــط�س 2008، قامت القوات الأمريكية بالقيام 
بغــارة جويــة علــى قريــة عزيــز اأبــاد بوليــة هريات 

باأفغان�صتان، واأدت الغارة اإلى مقتل 90 مدنًيا.
7- جمازر باحلرب الكورية

- قامــت وحــدة برية وطائــرات ع�صــكرية اأمريكية 

بقتــل ما بــني 300 اإلى 400 مــدين يف الأيــام ما بني 26 
اإلــى 29 يوليو 1950، اأغلبهم ن�صــاء واأطفال و�صــيوخ 
يف قريــة نوجن-ري بكوريــا اجلنوبية. مل يتم التعرف 

على اأغلب القتلى واملفقودين حتى اليوم.

8- فترة »احلرب على اإلرهاب«
- ظهــرت العديد من جرائم احلــرب على يد القوات 
وباك�صــتان  العــراق  يف  املدنيــني  حــق  يف  الأمريكيــة 
واأفغان�صتان واليمن وال�صومال، يف �صور ق�صف جوي 
�صــد مدنيني ُعزل اأو اغت�صاب الن�صاء والرجال اأو قتل 
اأ�صــرى حــرب اأو تعذيبهم وانتهــاك اآدميتهــم اأو اإبادة 
جماعية اأو ا�صتخدام اأ�صلحة حمرمة دوليا. حيث قامت 
منظمــة »هيومن رايت�س ووت�س« يف 2005 بالدعاء اأن 
»م�صــوؤولية القيادة« جتعل كبار امل�صوؤولني مع اإدارة 
بو�س مذنبني بجرائم حرب، �صواء اأكان ذلك بعلمهم اأو 
كان باأ�صــخا�س حتت م�صــوؤوليتهم. ومل يتم حتى الآن 
اإجراء حتقيق عايل امل�صــتوى يف اجلرائم التي ارتكبتها 
القــوات الأمريكيــة يف فــرة ما ُي�صــمى »احلــرب على 

الإرهاب« بداية من 2001 اإلى اليوم.
فيمــا قــدرت بع�س اجلهــات اأن قتلى العــراق بلغ 2 

مليون مدين منذ بداية احلرب يف 2003.

9- مجزرة »حديثة« بالعراق
وقعــت اأحــداث هــذه املجــزرة يف يــوم 19 نوفمــرب 
2005 حيــث قام جنود من م�صــاة البحريــة الأمريكية 
ينتمــون اإلى الكتيبة الثالثة مــن الفرقة الأويل بقتل 24 
مدنيا عراقيا بينهم ن�صــاء واأطفــال، اجلرمية وقعت يف 

بلدة حديثة العراقية تبعد 260 كلم غرب بغداد.

10- قصف يوغوسافيا
- اأدانــت منظمــة العفــو الدوليــة الق�صــف اجلوي 
الــذي قامت به قوات الناتو بدعم اأمريكي �صــنة 1999 
حيث خلف الق�صــف على الأقل 400 مدين وعلى الأكرث 
5000 مدين قتيل، يف حني قالت منظمة »هيومن رايت�س 
ووت�ــس« اإن احلادثة لي�صــت جرمية حرب واإمنا جمرد 

انتهاك للقوانني الإن�صانية الدولية.

تاريخ

أشهر 10 جرائں حرب ارتكبها اجليش األمريكي في فيتنام واليابان والعراق وأفغانستان 

نسبه ومولده ) ع ( :-
هــو الإمــام الهادي اإلى احلــق املبني، اأبو احل�صــني يحيى بن 
احل�صــني بن القا�صــم بــن اإبراهيم بن اإ�صــماعيل بــن اإبراهيم بن 

احل�صن بن احل�صن بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�صالم.
واأمه عليه ال�صــالم هي: اأم احل�صــن بنت احل�صن بن حممد بن 
�صــليمان بن داود بن احل�صــن بن احل�صــن بن علي بن اأبي طالب 

عليهم ال�صالم.
ولــد باملدينة املطهرة �صــنة خم�س واأربعــني ومائتني، وحمل 
اإلــى جــده القا�صــم عليهمــا ال�صــالم فو�صــعه يف حجــره املبارك 
وعوذه، وقال لأبيه: مب �صــميته؟ قال: يحيى - وقد كان للح�صني 
اأخ ي�صمى يحيى تويف قبل ذلك - فبكى القا�صم حني ذكره، وقال: 
هــو واهلل يحيى �صــاحب اليمــن. واإمنا قــال ذلك لأخبــار رويت 

بذكره.
وبقي القا�صــم عليه ال�صــالم بعد ذلك �صــنة واحدة، واإلى ذلك 

اأ�صار الإمام الداعي يحيى بن املح�صن بقوله:
واأعلن القا�صم بالب�صارة *** بقائم فيه له اأماره

من الهدى والعلم والطهارة *** قد بث فيه امل�صطفى اأخباره

صفته ) ع (:-
قــال الإمام املن�صــور بــاهلل عليــه ال�صــالم: كان اأ�صــدياً اأجنل 
العينني، غليظ ال�صــاعدين بعيد ما بني املنكبني وال�صدر، خفيف 

ال�صاقني والعجز، كالأ�صد.

قيامه ) ع ( :-
�صنة ثمانني ومائتني، اأقام اهلل به الدين يف اأر�س اليمن، واأحيا 
به ر�صــوم الفرائ�س وال�صــن، فجدد اأحكام خامت النبيني، واآثار 
�صــيد الو�صــيني، وله مع القرامطة اخلارجني عن الإ�صــالم نيف 

و�صبعون وقعة، كانت له اليد فيها كلها، ومع بني احلارث، نيف 
و�صــبعون وقعة. وخطب له مبكة امل�صــرفة �صبع �صنني، كما ذكر 

ذلك يف عمدة الطالب، وغريه.
قــال الإمام اأبو طالــب عليه ال�صــالم: وكان - الإمام النا�صــر 
الأطرو�س - يحث النا�س على ن�صرة الهادي يحيى بن احل�صني، 
ويقول: من ميكنه اأن ين�صــره وقرب منه فن�صرته واجبة عليه، 

ومن متكن من ن�صرتي وقرب مني فلين�صرين.

شيء من اآلثار الواردة فيه)ع( :-
وفيــه اآثــار عن جــده النبــي واأبيه الو�صــي، منها: عــن اأمري 
املوؤمنني عليه ال�صــالم، قال: )ما من فتنة اإل واأنا اأعرف �صــائقها 
وناعقها، ثم ذكر فتنة بني الثمانني واملائتني )قال(: فيخرج رجل 
من عرتي ا�صمه ا�صم نبي، مييز بني احلق والباطل، ويوؤلف اهلل 

قلوب املوؤمنني على يديه(.
واأ�صــار الر�صــول �صــلى اهلل عليه واآله و�صــلم بيده اإلى اليمن، 
وقــال: ))�صــيخرج رجل مــن ولدي يف هــذه اجلهة ا�صــمه يحيى 

الهادي يحيي اهلل به الدين((.

قيل فيه)ع( :-شيء مما 
مــن  ال�صــهادات التاريخية احلقة ما �صــهد و
لالإمــام  الهــادي اإلــى احلق ولالأئمــة من اأهل بــه 
احلافظ  �صــرح البيت  البــاري  فتــح  ابــن حجــر يف 
 ، ي ر لبخــا حيث ف�صر بهم اخلرب النبوي املروي ا

البخــاري  وغــريه، وهو: ))ل يزال هذا الأمر يف 
بقــي منهــم اثنــان((، فاأفــاد اأنــه يف قري�س ما 
ق  احلديــث ببقــاء الأمــر يف قري�ــس �صــد

مــن  املائــة الثالثــة يف طائفــة مــن بني باليمــن 
 ، حل�صــن قــال: ول يتولــى الإمامــة فيهم اإل ا

من يكون عاملاً متحرياً 

للعدل.
اإلى قوله: والذي يف �صعدة وغريها من اليمن، ل �صك يف كونه 

قر�صياً ؛ لأنه من ذرية احل�صن بن علي.
وقــال العالمة اإمام املحدثني يف ع�صــره، موؤلف بهجة املحافل 
يحيــى بن اأبــي بكر العامري يف الريا�س امل�صــتطابة ما لفظه : ثم 
يف زمــن املعتمد واملعت�صــد واملقتدر اإلى امل�صتع�صــم اآخر ملوك 
العبا�صــيني، حترز اأهل البيت اإلى بلدان ل يقدر عليهم فيها مثل: 
جيــالن وديلمــان وما يواليها مــن بالد العجم، ومثــل جند اليمن 
ك�صــنعاء و�صعدة وجهاتها، وا�صــتوثق اأمرهم وقاموا بالإمامة 
ب�صــروطها قاهرين ظاهريــن، فقام منهم بنجد اليمن نحو ب�صــع 
وع�صــرين اإماماً اأولهــم واأولهم بالذكر الإمــام الهادي يحيى بن 
احل�صــني بن القا�صــم بــن اإبراهيم بن اإ�صــماعيل بــن اإبراهيم بن 
احل�صن املثنى، كان مولده باملدينة، ومن�صاوؤه باحلجاز، وتعلمه 
به وبالعراق، وظهور �صلطانه باليمن �صنة ثمانني ومائتني، وكان 
جاء اإلى اليمن وقد عم بها مذهب القرامطة والباطنية، فجاهدهم 
جهادًا �صــديدًا، وجرى له معهم نيــف وثمانون وقعة مل ينهزم يف 

�صيء منها، وكان له علم وا�صع، و�صجاعة مفرطة.
اإلى قوله: ثم قام بعد الهادي ولده املرت�صــى حممد بن يحيى، 
ثم ولده النا�صــر اأحمد بن يحيى، وكانا ممن جمع خ�صال الكمال 
والف�صــل كاأبيهما، ودفنا اإلى جنبه ب�صــعدة، ومن ذريتهما اأكرث 

اأ�صراف اليمن.
ثم �صــاق يف تعداد الأئمة فاأورد قطعة تاريخية، وبحثاً نفي�صــاً 
يــدل على غزارة علم واطالع واإن�صــاف واعــراف باحلق وبعد 

عن الإنحراف.
وقال ابن حزم �صــاحب املحلى - يف ذكر اأولد الإمام النا�صر 
- مــا لفظــه: واحل�صــن املنتخــب، والقا�صــم املختــار، وحممــد 
)املهــدي(، بنو اأحمد النا�صــر بن يحيى الهادي بن احل�صــني بن 
القا�صــم الر�صي بن اإبراهيم طباطبا، وليحيى هذا امللقب بالهادي 
راأي يف اأحكام الفقه قد راأيته مل يبعد فيه عن اجلماعة كل البعد..

اإلى اآخره.
ن�صــوان احلمــريي  العــني وقــال  احلــور  كتــاب  يف 

�س196مــا لفظــه: واأول مــن دعــا باليمــن اإلــى مذهــب الزيدية 
ون�صــر مذهب اأئمتهم يحيى بن احل�صــني بن القا�صــم بن اإبراهيم 
بن اإ�صــماعيل بن اإبراهيم بن احل�صــن بن احل�صن بن علي بن اأبي 

طالب، ولقبه الهادي اإلى احلق .

خروجه إلى اليمن:-
وملا انت�صرت ف�صائله، وظهرت اأنواره و�صمائله، وفد اإليه وفد 
اأهل اليمن، ف�صاألوه اإنقاذهم من الفنت، ف�صاعدهم وخرج اخلرجة 
الأولى، ثم كر راجعاً ملا �صــاهد من بع�س اجلند اأخذ �صيء ي�صري 
من اأموال النا�س، فنزل باأهل اليمن من ال�صــدائد والفنت ما ل قبل 
لهــم به، فعاودوا الطلب وت�صــرعوا اإليه، فاأجابهــم وخرج ثانياً 

عام اأربعة وثمانني.
ومــن كالمــه املاأثور: )يا اأهــل اليمن لكم علي ثــالث: اأن اأحكم 
فيكم بكتاب اهلل و�صــنة ر�صــوله �صــلى اهلل عليه واآله و�صلم، واأن 
اأقدمكــم عند العطاء، واأتقدمكم عند اللقاء، ويل عليكم: الن�صــح، 
والطاعــة مــا اأطعت اهلل(. ولقــد اأق�صــم يف بع�س مقاماتــه اأنه ل 

يغيب عنهم من ر�صول اهلل اإل �صخ�صه )اإن اأطاعوه(.
ولقــد حكــى عامل مــن علماء ال�صــافعية - و�صــل مــن العراق 
لزيارتــه - مــن علمــه وعدله وف�صــله و�صــريته النبويــة ما بهر 
الألبــاب، واأنه �صــاهده يتولــى بيده الكرميــة معاجلة اجلرحى، 
ويتولــى بنف�صــه اإطعام اليتامى وامل�صــاكني، وغــري ذلك مما هو 

م�صهور، وعلى �صفحات التاريخ م�صطور.

اإذا كان ف�صــل املرء يف النا�س ظاهــرًا *** فلي�س مبحتاج اإلى 
كرثة الو�صِف

عبادته )ع( :-
روى �صليم الذي كان يتولى خدمته: اأنه تبعه يف بع�س الليايل، 
وكان ي�صــري مع الإمام اإلى املو�صع الذي يبيت فيه ثم ين�صرف، 
ويف تلــك الليلــة راأى اأن يبيت على الباب - ومل يعلم به الإمام - 

لينظر ما ي�صــنع، قال: ف�صهر الليل اأجمع ركوعاً و�صجودًا، 
وكنت اأ�صــمع وقع دموعه، ون�صيجاً يف 

حلقه )ع(.

اإلمام الهادي إلى احلق يحيى بن احلسن ) ع ( حملة تاريخية
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ووت�ــس،  رايت�ــس  هيومــن  منظمــة  اأكــدت 
املعتقلــني  مــن  الع�صــرات  اأ�صــراب  اخلمي�ــس 
اليمنيني يف �صجن ت�صرف عليه الإمارات مبدينة 
عدن اليمنية احتجاجا على ظروف احتجازهم.

حقــوق  عــن  املدافعــة  املنظمــة  واأ�صــافت 
الإن�صــان يف بيــان لهــا اخلمي�ــس اإن املعتقلــني 
اإ�صــرابهم عــن الطعــام يف 21 ت�صــرين  بــداأوا 
الول/اأكتوبــر اجلاري بح�صــب ما ذكــر اأقارب 
للمعتقلني”، منددة بـ”�صــوء معاملة ال�صــجناء 
يف جميــع اأنحــاء اليمــن”... وا�صــارت اإلــى اأن 
امل�صــربني عــن الطعــام معتقلــون يف مع�صــكر 
“بئــر اأحمد” التابع لقــوات “احلزام الأمني” 
امل�صــئولة عــن اأمن املدينــة الواقعــة يف جنوب 
اليمــن، واملدعومة مــن الإمارات، امل�صــاركة يف 
التحالف بقيادة ال�صــعودية، ونا�صــدت املنظمة 
اليمــن معاملــة  يف  امل�صــلح  النــزاع  “اأطــراف 
املحتجزيــن معاملة اإن�صــانية، واإطالق �صــراح 
املحتجزيــن تع�صــفيا، و�صــمان توا�صــلهم مــع 
قالــت  بدورهــا  اأ�صــرهم”..  واأفــراد  املحامــني 
مديرة ق�صــم ال�صــرق الأو�صــط يف املنظمة �صاره 
ليا ويت�صن: “ل ينبغي للمحتجزين اأن يرف�صوا 

اإن�صــانية دون  الطعــام لكــي ُيعاملــوا معاملــة 
اإ�صــاءة” م�صــيفة “علــى الإمــارات ووكالئهــا 
اليمنيــني التوقــف عــن اإنــكار امل�صــوؤولية عــن 
�صــوء املعاملة والتحقيق يف ال�صــكاوى واتخاذ 

اإجراءات ب�صاأنها”.
وكانت منظمات حقوقية ك�صــفت مطلع العام 
احلايل ان�صــاء �صجون �صرية يف مدن عدن واملكال 
و�صــقطرى وح�صرموت جوب اليمن تدار خارج 
القانون من قبل ت�صــكيالت ع�صكرية خارجة عن 
�صــيطرة ال�صــلطة اليمنية، وتخ�صــع ل�صــيطرة 
قوات اإماراتية... ور�صدت املنظمات احلقوقية 

معتقالت غــري قانونية تتبع اإدارة اأمن حمافظة 
عــدن، وجميعهــا خا�صــعة ب�صــورة مبا�صــرة 
ملحافــظ املحافظة ال�صــابق عيدرو�ــس الزبيدي 
ومدير الأمن العميد �صالل �صائع، واأهمها معتقل 
قاعة و�صاح يف منطقة التواهي، ومعتقل منتجع 
خليــج الفيل، ومعتقل املنطقة الرابعة، ومعتقل 
مع�صــكر الرئا�صــة املطل على منتجع العرو�س، 
ومعتقل منزل مدير الأمن �صــالل �صائع، ومعتقل 
القاعــدة الع�صــكرية الإداريــة، ومعتقــل جبــل 
حديد، ومعتقل مع�صــكر 7 اأكتوبر وفيه عدد من 

املدنيني بال حماكمات.

الرقعــة اجلغرافية، املوارد الطبيعية، الطاقات 
الب�صرية كلها عوامل ت�صاعد الدول وُت�صاهم ب�صكل 
كبري يف ت�صكيل الواقع والثقل التاأثريي يف املحيط، 
ولكن اأحيانا وب�صبب الف�صل ال�صيا�صي اأو فلن�صميه 
»�صــوء التدبري ال�صيا�صــي« كل هــذه العوامل ولو 
اجتمعــت ل تكفــي لتوؤمــن ا�صــتقرار دولــة اأرادت 
حتويــل حميطها اإلــى اأتباع فكانــت النتيجة ماآزق 
وحروب واأزمات باتت اأكرب من طاقتها واإمكاناتها.
احلديــث هنا عن النظام ال�صــعودي، نظام يتفق 
العــدو قبــل ال�صــديق اأنه يختــزن مــن الإمكانات 
والعوامل امل�صــاعدة الكثري الكثــري ليكون من اأهم 
الأنظمــة واأكرثهــا تاأثــريا يف الإقليــم. فامل�صــاحة 
اجلغرافية ال�صا�صعة التي يحتلها هذا البلد وحدها 
توؤهلــه ليكون يف مقدمة الدول اخلليجية ناهيك عن 
املوارد الطبيعية وعلى راأ�صــها النفط حيث ُيعترب 
املُ�صــّدر الأول لهــذه املادة يف العامل، هذا اإ�صــافة 
اإلــى الواقع الديني املتمثل بوجود قبلة امل�صــلمني 
يف هــذا البلد. كلهــا عوامل كفيلة برفع ال�صــعودية 

اإ�صالميا وعربيا.
الواقع اليــوم مغاير متاما، فالنظام ال�صــعودي 
غارق اليوم يف �صل�صــلة من املــاآزق والأزمات التي 
ل يعــرف كيفية اخلروج منهــا. وهنا يكمن اخللل، 
حيــث اأن النظــام ال�صــعودي اأو الأف�صــل اأن نقول 
نظــام اآل �صــعود احلاكــم يف بــالد احلجــاز ومنــذ 
تاأ�صي�صــه حكم ب�صــكل جعل اآل �صــعود هــم املحور 

وامللوك على هذه البالد. ومنذ الأيام الأولى حلكم 
اآل �صــعود �صعوا لو�صع القبائل والعوائل الأخرى 
حتت عباءتهم على �صــاكلة اأتباع ولي�س حلفاء كما 
ُيفر�س، م�صــتفيدين فيما بعد من اكت�صــاف النفط 
يف بالدهــم الذي اأعطاهم قدرات مالية واقت�صــادية 

�صخمة حتوّلت اليوم اإلى لعنة تزيد يف ماأزقهم.
قــد يقول البع�س اإن الكالم الذي ذكرناه بحاجة 
اإلى �صــواهد، ال�صــواهد تتحدث عن نف�صــها اليوم، 
فاإليكم منــوذج دولة قطــر والأزمة التــي افتعلتها 
ال�صعودية معها، مل يقبل اآل �صعود اأن يكون حلكام 
قطــر اأي م�صــاحة حريــة وقــرار �صــيادي فقــرروا 

فر�س ح�صــار اقت�صادي و�صيا�صــي عليها، ح�صار 
باء بالف�صــل ولكــن التعنت ال�صــعودي مينعهم من 

الراجع عما اأقدموا عليه.
اليمــن التجربة نف�صــها، بعد عقود مــن التبعية 
لل�صــعودية ولأن ال�صــعب اليمني قــّرر التحرر من 
هيمنة ال�صــقيقة الكربى التي حّولت اليمن ال�صعيد 
اإلــى خراب وبالد ل مقدرات فيها �صــرع اآل �صــعود 
عدوانــا دّمر احلجر والب�صــر، عدوان م�صــتمر منذ 
اأكــرث من عامــني دون نتيجة اأو هــدف. فقط وفقط 
ب�صــبب الغطر�صــة التــي يكتنزها اآل �صــعود والتي 
متنعهــم اليــوم من اخلــروج مــن م�صــتنقع اليمن 

والقتنــاع باأن اليمن ميكن لــه اأن يكون دولة قوية 
�صاحبة �صيادة وقرار.

مــن  وحكمــة  بهــدوء  متكنــت  ُعمــان،  �صــلطنة 
اخلــروج مــن العباءة ال�صــعودية خــالل العقدين 
املا�صــيني، وباتت اليوم �صــاحبة تاأثري اإقليمي قد 
يكون اأحيانا اأكرب من ال�صــعودية نف�صها، كيف ذلك 
من خالل �صيا�صــة احلوار واليد املمدودة للجريان 
من الدول الإ�صــالمية ومثال اإيران خري �صاهد على 

هذا الأمر.
الإمارات هي الأخرى مل تعد تابعة لل�صــعودية، 
ومتكنــت مــن خــالل تقويــة البنيــة القت�صــادية 
والنفتــاح علــى العــامل وتوطيد العالقــة باأمريكا 
اأن جتعــل قرارها �صــياديا ل يتبع ال�صــعودية ولو 
اأن هناك تناغم معني بينها وبني �صــقيقتها الكربى. 
تناغم ل جتروؤ ال�صــعودية على ك�صــر �صياقه خوفا 
مــن ردة فعــل حــكام الإمــارات. وخــري دليل على 
اأن الإمــارات لها وزنها لدى اآل �صــعود ما يح�صــل 
يف اليمــن حيــث اأن الإماراتيني ينفــذون برناجمهم 
اخلا�س الذي ي�صــّر مب�صــالح ال�صــعودية يف كثري 

من الأحيان.
الكويت، نعم اإنها ت�صــعى للحوؤول دون الغ�صب 
اجلغــرايف  الواقــع  وال�صــبب  عليهــا،  ال�صــعودي 
وال�صيا�صــي ال�صــعيف الذي متتلكــه، ولكنها رغم 
ذلــك تناأى بنف�صــها عــن القــرار ال�صــعودي عندما 
ت�صــنح الفر�صــة وخري دليل الأزمــة القطرية التي 

تلعب فيها الكويت دور الو�صيط.
وحدهــا البحرين متّثل النمــوذج الذي يحبه اآل 
�ش��عود، فه��ي تابعة ب�ش��كل كامل ل�شيا�ش��ة البالط 
ال�صــعودي ولي�ــس من املبالغة القــول اأن البحرين 
متّثل اليوم حمافظة �صــعودية حيــث اأن القرارات 
التي تتعلق بالداخل تاأخذها من الريا�س. وال�صبب 
وا�صــح اأن النظام البحريني امل�صــتبد يخ�صــى من 
املعار�صــة الداخلية ول خيار اأمامه �صــوى ت�صليم 

نف�صه وزمام اأموره لآل �صعود للبقاء يف ال�صلطة.
قد يكون �صــبب هذا الفكر الذي يكتنزه اآل �صعود 
هــو عبوديتهم العميــاء لأمريكا )التــي يعتربونها 
ربهم الأعلى(، اإذا هو اأ�صــلوب حياة وعقدة نق�س 
ل ميكن لهم ال�صــيطرة عليها واإر�صاء ذاتهم اإل من 

خالل التحكم برقاب اآخرين.
لو افر�صــنا اأنهم )اآل �صــعود( عملوا باأ�صــلوب 
اآخــر لتعزيــز قدرتهــم ونفوذهــم، اأي مــن خــالل 
التعــاون علــى قاعدة ال�صــراكة والتحالــف ولي�س 
التبعية، ولو مّدوا اأيديهم اإلى حميطهم الإ�صــالمي 
والعربــي فما �صــتكون النتيجة؟ مــن احلتمي اأنها 
اأف�صــل مما هــي عليــه اليوم. اآل �صــعود وب�صــبب 
�صيا�صــاتهم املتغطر�صــة باتــوا مهّدديــن بحكمهــم 
اإلــى  حلفاوؤهــم  يتحــول  اأن  وبــدل  ووجودهــم 
اأتبــاع باتــوا اأعداء وبات ال�صــرخ يف عقــر دارهم، 
فليحت�صبوا وليعاودوا التفكري مبا اقرفته اأيديهم 

لعل الوقت ُي�صعفهم قبل فوات الأوان.

عالمية

نٰاد ندخــل اليــوم الـــ«150« ول 
ال�صــيخ عي�صــى قا�صــم  يــزال ح�صــار 
وعائلتــه م�صــتمرا يف بلدة الــدراز، ويف 
كل تطبــق �صــلطات البحريــن اخلنــاق 
على البلدة اأكرث واأكرث بينما تقف دول 
العامل ومعها منظمات حقوق الإن�صــان 
علــى احلياد دون اأن تنطق ببنت �صــفة 

حيال هذا الأمر.
ونظــرا لعدم وجــود اأي رادع لنظام 
البحرين واأجهزته الأمنية فاإنه ما�صي 
بحمالت الإعتقال التع�صفية التي بداأها 
منــذ العــام 2011، ويف الوقــت احلايل 
هناك اأكــرث من 4000 معتقــل يف اأقبية 
و�صجون النظام البحريني، منهم ثالثة 
من الدراز ل اأحد يعلم عنهم �صــيء منذ 
اأ�صــهر طويلة، فيما الطفال يتعر�صون 
للتعذيــب والطفل املعتقــل علي عبا�س 

ي�صرب ب�صجن جو باآلة حادة.
مــن  اأحــد  ل  اأن  مــن  الرغــم  علــى 
املجتمع الدويل يريد اأن ي�صــمع �صــوت 
لتــزال  ومعاناتهــم،  البحريــن  اأبنــاء 
املنظمــات احلقوقيــة التــي تن�صــط يف 
البحرين تطالب املجتمع الدويل بو�صع 
حــد ملعانــاة اأبنــاء البحريــن والقيــام 
بزيــارات لل�صــجون لالإطــالع علــى مــا 
يحدث هنــاك، واليــوم اجلمعة طالبت 
5 منظمات حقوقية بحرينية ال�صــليب 
الأحمر الدويل بزيارة عاجلة لل�صــجون 
البحرينيــة للوقــوف علــى اأو�صــاعها 
وتدعــو املقرريــن الأمميني اخلا�صــني 
العالقــة  ذات  الأمميــة  العمــل  وفــرق 
بتقدمي طلبات جديدة لزيارة البحرين، 
جمل�ــس  يف  الأع�صــاء  الــدول  داعيــة 
اجلــدي  بال�صــغط  الإن�صــان  حقــوق 
لل�ش��ماح لهم بالو�ش��ول غري امل�شروط 
اإلــى جميع اأماكــن الحتجــاز ومقابلة 
اأي من ال�صــجناء لالطــالع على حقيقة 
الأو�صــاع يف جميــع ال�صــجون وتفعيل 
الدوليــة... وخرجــت  الرقابــة  اآليــات 
هذه املنظمات اخلم�صة ببيان م�صرك، 
دعــت مــن خاللــه املنظمــات احلكومة 
املواثيــق  احــرام  اإلــى  البحرينيــة 

مناه�صــة  اتفاقيــة  واأهمهــا  الدوليــة 
التعذيــب وغريه من �صــروب املعاملة 
الالاإن�صــانية  اأو  القا�صــية  اأو العقوبــة 
اأو املهينــة، واحرام حقوق ال�صــجناء 
التي يقررها قانون موؤ�ص�صــة الإ�صالح 
والتاأهيل ولئحتــه التنفيذية املتوائمة 
مع القواعد النموذجيــة الدنيا ملعاملة 
ال�صــجناء وتعديــل الن�صــو�س التي ل 

تتوائم مع القواعد الأخرية.
املنظمــات  فــاإن  البيــان  وبح�صــب 
احلقوقيــة توجــه نــداءا عاجــال اإلــى 
املجتمــع الــدويل والهيئــات احلقوقية 
ال�صــلطات  علــى  لل�صــغط  الدوليــة 
البحرينية لإيقاف انتهاكاتها اجل�صيمة 
�صــد املعتقلــني والإفراج الفــوري عن 

كافة معتقلي الراأي.
ولفــت البيان اإلى اأن عــدد املعتقلني 
يف �صــجون البحريــن قــد فــاق حاليــاً 
4000 �صجني منهم 12 امراأة، وقد بلغ 
جمموع حالت الإعتقال التع�صــفي منذ 
العــام 2011 اأكــرث من 12 األــف حالة، 
بينهم 330 امراأة، و968 حالة لأطفال 
بينهم 3 طفــالت، فيما تعر�س اأكرث من 
اأو لإ�صــاءة  4000 مواطنــا للتعذيــب 
املعاملة واحلاطة بالكرامة الإن�صانية.

اإلــى ذلك توؤكد املعلومــات باكتظاظ 
الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها 
حــالت  ا�صــتمرار  مــع  الإ�صــتيعابية 
التفتي�س املهينة وم�صــادرة الأغرا�س 
ال�صخ�صــية اخلا�صة وارتكاب عدد من 
التجاوزات بحق ال�صــجناء وحرمانهم 

من احلقوق الأ�صا�صية.
وي�صــار اإلــى اأن املعتقلون املر�صــى 
وخ�صو�صــا اأولئك امل�صابون باأمرا�س 
م�صتع�صــية ومزمنــة يعانــون من عدم 
توفري الرعاية الطبية الكافية والعالج 
املالئــم حلالتهــم للحــوؤول دون تفاقم 
رغــم  ال�صــحية،  اأو�صــاعهم  وتــردي 
تو�صية الأمم املتحدة باعتماد القواعد 

النموذجية الدنيا ملعامل ال�صجناء.
الوفــاق  جمعيــة  ك�صــفت  نــداء.. 
اأن اأكــرث مــن 4000 �صــجني �صيا�صــي 

يتعر�صــون لالنتقام ال�صيا�صي، موجهة 
نداء اإلى اأن هوؤلء ال�صجناء يتعر�صون 
لالنتقــام ال�صيا�صــي من قبل ال�صــلطات 
الأمنية، وقــد مت اعتقالهم وحماكمتهم 
املطالــب  ال�صــعبي  احلــراك  ب�صــبب 
بالتحول الدميقراطــي والعدالة وبناء 
ووقــف  والقانــون  املوؤ�ص�صــات  دولــة 

التمييز والف�صاد.
 4000 الـــ  اأن  الوفــاق  واأو�صــحت 
�صــجني يتعر�صــون ل�صــنوف خمتلفــة 
مــن النتقام والت�صــييق عــرب حتويل 
احلقــوق  مــن  احلرمــان  اأ�صــلوب 
جديــدة  و�صــيلة  اإلــى  الأ�صا�صــية 
اإلــى  لال�صــطهاد والنتهــاكات، لفتــة 
اأّن الأو�صــاع ال�صــعبة التــي يعي�صــها 
ال�صــجناء تــدق ناقو�ــس اخلطــر حول 
م�صــريهم جــّراء عــدم تقــدمي الرعاية 
الالزمة للحــالت النوعية كامل�صــابني 
باأمرا�س م�صتع�صية واملزمنة والبيئة 
غري الآدمية لل�صجون املخالفة للقواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء.
اأّن  البحرينيــة  الوفــاق  واأ�صــافت 
ال�صــجناء  يعي�صــها  التــي  النتهــاكات 
الر�صــمية  ال�صــجون  جميــع  ت�صــمل 
الأربعــة يف البحريــن، اإلَّ اأنهــا تركز، 
�صــجن احلو�ــس اجلــاف،  ب�صــدة، يف 
الحتياطــي«،  احلب�ــس  »مركــز 
و�صــجن جــو املركــزي »مركــز حب�ــس 
املحكومــني«، مقارنة ب�صــجن الن�صــاء 
و�صجن الأحداث، مو�صحة باأّن من اأهم 
ما يعاين منــه ال�صــجناء فقدانهم لالأمن 
العــام والأمــن الجتماعــي والكرامــة 
الن�صانية وا�صــتمرار املعاملة احلاطة 
للكرامة وانتهاك اخل�صو�صــية الدينية 
وغياب الظروف الن�صــانية وال�صحية 

املقبولة.
و�صــط هــذه احلالــة املزريــة التــي 
يعي�صــها البحرينييــون ل يــزال العامل 
خليفــة  اآل  نظــام  وليــزال  �صــامتا 
م�صــتمرا مبهجيته القمعية راف�صــا اأي 
حــل دميقراطــي عــادل ين�صــف اأبنــاء 

البحرين.

حت���ق���ق ع��ك��س��ه��ا! ال����ت����ي  آل س����ع����ود  إرادة  آك�����ل�����ه...  ال����س����ں  ط����اب����خ 

إضراب في السجون السرّية التابعة لاحتال في  عدن

 2كلم تفصل القوات العراقية عن مدينة القائم .. التقدم »الفعلي« بدأ
بــداأت القوات العراقية منذ �صــباح اليوم، بالتقــدم باجتاه مدينة 
القائــم بعــد النتهاء مــن مرحلة ال�صــتطالع، حيث قالت م�صــادر يف 
القوات العراقية امل�صركة اأنها اأ�صبحت على بعد 20 كلم من املدينة.
ووا�صلت القوات العراقية امل�صــركة وف�صائل املقاومة ا�صتقدام 

تعزيزاتهــا لالنطالق نحو حترير القائم، فيما قامت القوات 
بعمليــات ر�صــد وا�صــتطالع قبل ال�صــروع بالندفاع 

باجتــاه القائــم.. كمــا اأعلن قائد عمليــات حترير 
عمليــات  قيــادة  قطعــات  اأّن  الأنبــار،  غــرب 

اجلزيرة حّررت معمل اإ�صــمنت القائم وقرى 
العواين وجباب ال�صمالية والزلة جنوب نهر 

الفرات بعد معارك مع داع�س.
بــدوره، ذكــر الإعــالم احلربــي �صــباح 

ال�صــبت اأن اللــواء 26 يف احل�صــد  ال�صــعبي 
حــرر 13كــم غــرب الأنبــار، موا�صــاًل تقدمه 

باجتاه القائم.
وكان م�صــدر ع�صــكرّي يف حمافظة الأنبــار اأفاد 

بــاأّن قوة كبــرية من مقاتلي الع�صــائر، تطارد م�صــّلحي 
داع�س الفاّرين من مناطق جباب واحل�صى املحّررة.

وانطلقــت قوات احل�صــد ال�صــعبي والقوات الأمنية وباإ�صــناد من 
طريان اجلي�س لليوم الثالث من عمليات حترير غرب الأنبار.

حيــث اأكــد اإعــالم احل�صــد ال�صــعبي اإن قــوات احل�صــد ال�صــعبي 
والقوات الأمنية وباإ�صناد من طريان اجلي�س العراقي انطلقوا اليوم 

ال�صــبت، لتحقيــق اهدافهم املر�صــومة يف اليــوم الثالث مــن عمليات 
حترير ق�صــاءي القائــم وراوة )غــرب الأنبار( والق�صــاء على اآخر 

وجود للع�صابات التنظيم الإجرامي غرب العراق.
ويف ال�صــياق، قــال قائــد عمليات حترير غــرب النبــار اإن قطعات 
اللواء ال�صــاد�س والع�صرين يف احل�صــد ال�صعبّي، اأكملت 
مهّماتها يف حمور عكا�صــات القائــم قادة ميدانيون 
يف احل�صــد قالــوا اإنه قطــع منت�صــف الطريق 

باجتاه مركز ق�صاء القائم.
ال�صــعبي  احل�صــد  قــوات  واأعلنــت 
والقــوات الأمنيــة التي ي�صــاندها �صــالح 
اجلــو العراقــي اأم�ــس اجلمعــة، اإنطالق 
املرحلة الثانية من عمليات حترير القائم 

غرب الأنبار.
قواتــه  فــاإن  احل�صــد  اإعــالم  وبح�صــب 
والقطعــات الأمنيــة وباإ�صــناد مــن طائــرات 
اأهدافهــم  نحــو  »اإنطلقــوا  العراقــي،  اجلي�ــس 
املر�صــومة �صــمن املرحلة الثانية من عمليات حترير 
غــرب الأنبار يف ق�صــائي القائم وراوة باجتــاه تاأمني احلدود 

العراقية - ال�صورية«.
واأعلــن رئي�س الــوزراء العراقي حيــدر العبادي اأعلــن اخلمي�س، 
انطــالق عمليــة حترير ق�صــاء القائم من داع�س اآخــر معاقل التنظيم 

يف العراق.

مايقارب ال�«150« يوما على حصار الدراز 
وأكثر من 4000 معتقل واليزال املجتمع الدولي صامتًا
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عندم��ا ف��رط العرب قدموا الإ�ض��ام بطريقة غري مقبولة، وب�ض��كل مهزوز، �ضربوا جاذبيت��ه يف اأعني النا�س، 
ويف قلــوب العاملــن، فاأ�سبح ل ي�سد اأحدًا اإليه. عندما فرطوا هم فرطوا يف الب�سرية كلها، واأ�سبح معظم �سكان 
الأر�ض ل يدينون بهذا الدين، اأ�سبحوا هم - عندما فرطوا - اأمة يف هذا الزمن، هذا الزمن الذي توفرت فيه 
كل عوامــل القــوة، واأخرجت الأر�ض خرياتها من باطنهــا وظاهرها ب�سكل رمبا مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ هذا 

العامل بكله، 

من الشرف 
حتمل 

املسؤولية
اهلل �صــبحانه وتعالى ذكرنا باأن حمل الر�صالة 
هو �صــرف عظيــم، اأن اأولئــك الذيــن مل يكونوا 
مب�صــتوى الأمانــة التي ُقِلدوها يف اآخــر اأيامهم، 
ْهُل اْلِكَتــاِب َلَكاَن  وهم اأهــل الكتاب }َوَلْو اآَمــَن اأَ
َخرْيًا َلُهــْم{ اأنتم اخرمت تقومون باملهمة حتت 
راية حممد )�صــلوات اهلل عليه وعلى اآله(، اأهل 
الكتاب اأنف�صهم لو ا�صت�صــعروا عظم امل�صوؤولية 
لعرفوا اأن امل�صاألة هي على هذا النحو: اأنه متى 
اختــار اهلل نبياً مــن اأنبيائه، فليكن مــن هنا، اأو 
مــن هنا، فالأمر اإليه، ولهم ال�صــرف العظيم باأن 
يقاتلوا حتت راية هذا النبي، حتى واإن مل يكن 
من بني اإ�صــرائيل؛ لأنهم غ�صبوا جدًا عندما مل 
ياأت النبي من بني اإ�صرائيل، وقالوا: ملاذا ياأتي 
 ُ مــن بنــي اإ�صــماعيل؟! اهلل هو الذي يقــول: }هلَلّ

اأَْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِر�َصاَلَتُه{
واملجال ل يزال اأي�صــاً اأمامهم مفتوحاً }َوَلْو 
اآَمــَن اأَْهــُل اْلِكَتاِب َلــَكاَن َخرْيًا َلُهــْم{ خريًا لهم؛ 
لأنهــم هم مــن يفر�س فيهم اأن يكونــوا من اأول 
من يوؤمن مبحمد )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله(، 
وهــم كانوا من جتمع نحــو املدينة؛ ملا يعرفون 
من اأنها �صــتكون مهاجر النبي الذي �صــيبعث يف 
اآخــر الزمــان، فتجمعوا جتمعــات كبرية حول 

املدينة املنورة وداخلها.
قاً مِلَــا َمَعُكْم َول  ــِدّ ــا اأَْنَزْلــُت ُم�صَ }َواآِمُنــوا مِبَ
َل َكاِفــٍر ِبه{ ل تكونــوا اأول كافر به،  َتُكوُنــوا اأََوّ
اأنتم يا بني اإ�صرائيل، ل يليق بكم اأن تكونوا اأنتم 
اأول مــن يكفر بهذا الدين، ومبحمــد، وبالقراآن، 
واأنتم من تعرفون الر�صــالت، وتعرفون الكتب 
ال�صــماوية، وتعرفون حاجة الأمم املا�صــة اإلى 
الهداية من قبــل اهلل، كما قال هنا، يف مطلع هذه 
وَن  ُدّ الآيات يف اأولها: }ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب مِلَ َت�صُ
ِ َمــْن اآَمــَن َتْبُغوَنَها ِعَوجــاً َواأَْنُتْم  َعــْن �َصــِبيِل اهلَلّ
�ُصَهَداُء{ واأنتم �صهداء، وهو دوركم يف احلياة: 
اأنكم اخرمت، وف�صــلتم علــى العاملني؛ لتكونوا 
اأنتــم من حتملــون لــواء الر�صــالت، واأنتم من 
تكونون �صهداء على الأمم، �صهداء على النا�س.

لكنهم ملا تخلوا عن امل�صــوؤولية، ملا مل يكونوا 
مب�صتوى امل�صوؤولية يف اآخر اأيامهم، واإن مل يكن 
املجموع، كما �صياأتي ال�صتثناء فيما بعد، ولكن 
عندما يغلب، عندما يكون الغالب هم الفا�صقون، 
��ر، ويفرط املوؤمنون، فتبقى الغلبة  ّ عندما يق�شِ
للفا�صقني، ي�صــبح املجموع، من حيث املجموع 
غــري جديــر بتحمل امل�صــوؤولية، وبالتــايل يكون 

معر�صاً لال�صتبدال، باأن ي�صتبدل به غريه.

اإذا كان هنــاك مــن يندفع مــن منطلق 
ا�صت�صــعاره بعظم امل�صئولية؛ فهذه هي 
الهداية على اأرقى م�صــتواها، وت�صوير 
الواقــع علــى اأو�صــح مــا يكــون، ومبــا 
يك�صــف اأن اهلل يهدي، يهــدي النا�س هنا 
اإلــى كيــف يكونــون مواجهــني يف ميدان 
اليهــود  الكتــاب،  اأهــل  مــع  املواجهــة 
والن�صــارى، يقول بعد اأن اأر�صــدنا اإلى 
التوحــد، اأر�صــدنا اإلــى التقــوى، نهانــا 
عــن التفرق، وخطورة التفــرق يف الدنيا 
ويف الآخــرة، ثم اأكد لنــا باأن هذه الآيات 
هــي حق، ثــم قال: هــو معنا، ولــه ما يف 
ال�صموات وما يف الأر�س، �صيهيئ الأمور 
لنا، يقول اأي�صاً عن اأولئك الذين ندعوكم 
الآن ملواجهتهــم، كاأنــه يقول لنــا هكذا: 
الذين نحدثكم يف هــذه الآيات، ونوؤهلكم 
ملواجهتهم، ولقتالهم هم اأي�صاً �صعاف. 

األي�ــس هــذا عامــل اآخــر يبعــث علــى 
النطــالق؟ يقــول: اأنتم متــى كنتم بهذا 
امل�صــتوى: متوحدين معت�صــمني بحبل 
الثقــة  هــذه  علــى  وكنتــم  اهلل جميعــاً، 
العالية باهلل، اأن له ما يف ال�صموات وما يف 
الأر�س، واأنه لن يغلق الأجواء اأمامكم، 

ولن يدعها مغلقة اأمامكم.

وبعــد اأن ذكــر بخطــورة اأولئك علينا 
يف حياتنــا، ويف ديننــا، يف اآخرتنا، يقول 
عنهم: هم اأي�صاً متى كنتم بهذا امل�صتوى 
وُكْم  ف�صي�صبح واقعهم هكذا: }َلْن َي�ُصُرّ
اإَِلّ اأَذًى{ طقطقــة هناك، طقطقة ل قيمة 
ْدَباَر ُثَمّ ل  لها، }َواإِْن ُيَقاِتُلوُكْم ُيَوُلّوُكُم اْلأَ
ــُروَن{ ما بقي بعد هذا؟ ومن الذي  ُيْن�صَ
يقول هــذا؟ هــو اهلل، الذي يعلــم الغيب 
يف ال�صــموات ويف الأر�س، ويعلم ال�صــر 
يف ال�صــموات ويف الأر�س، يعلــم اليهود 
الذيــن �صــرب عليهــم الذلة وامل�صــكنة، 

كيف �صيكونون يف ميدان القتال.
ولهــذا الأ�صــخا�س الذيــن يثقون باهلل 
يتكلمــون مبلــئ اأفواههــم بــكل حتــدي 
لإ�صــرائيل عند راأ�صــها، ح�صن ن�صر اهلل، 
واأمثاله، بكل �صــراحة، وبــكل قوة، من 
منطلق ثقته ب�صــدق القــراآن، اأن هوؤلء 
اأجــن مــن اأن يقفــوا يف ميــدان القتــال 
�صــامدين، وجربوهــم فعــاًل، جربوهــم 
يف جنــوب لبنــان، كيــف كانــوا جبناء، 
يهربون، جندي واحــد يرد قافلة، ورتل 
من الدبابــات، ال�صــاحنات الع�صــكرية، 
اأرعبوهــم حتى اأ�صــبح اليهــود متى ما 
خــرج اليهــودي من جنــوب لبنــان اإلى 

داخل فل�صــطني يبكي من الفــرح، ويقِبّل 
اأ�صرته، خرج من بني غمار املوت.

ي�صــبح  اأَذًى{  اإَِلّ  وُكْم  َي�ُصــُرّ }َلــْن 
اإعالمهم، ت�صبح كل اأعمالهم، كلها تتبخر 
عندمــا تكونون على هــذا النحو، عندما 
تكونــون على هذا امل�صــتوى من الوعي، 
والثقــة بــاهلل، والعت�صــام بحبــل اهلل، 
والأمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر، 
يف داخلكــم حتــى تك�صــفوا لــكل اأ�صــرة 
مــا يدبره �صــدها الآخرون، ت�صــبح كل 
و�صــائل اإعالمهم تخ�صر، تخ�صر، قنوات 
ف�صــائية تتبخر، وتر�صــل ذبذبــات اإلى 
فــوق ول تنزل اإلى الأر�ــس، موؤامراتهم 
يف جمال القت�صــاد كلها تتبخر، ت�صــبح 
اأذية، اإزعــاج، مثلما ياأتي ذباب ]يحدث 

طنيناً[ عند اأذنك.
}َواإِْن ُيَقاِتُلوُكــْم{ األي�ــس هــو يوؤكــد 
لنــا اأن كل �صــيء مــن جانبهــم يتبخــر، 
و�صيف�صــل؟ كل موؤامراتهم ت�صبح جمرد 
اأذى، ل فاعلية لها، واإن نزلوا اإلى ميدان 
ُيَقاِتُلوُكــْم  }َواإِْن  امل�صــلحة  املواجهــة 
ُيَوُلّوُكُم اْلأَْدَباَر{ يفرون من اأمامكم }ُثَمّ 
ــُروَن{ ل يجدون من ين�صــرهم،  ل ُيْن�صَ
فعاًل ل يجدون من ين�صرهم، ل اهلل، ول 

حتــى تلــك ال�صــعوب الأخرى، �صــعوب 
الغــرب، �صــتتخلى عــن اليهــود، اإذا مــا 
وجدونــا نحــن، مــن م�صــاحلهم داخــل 
اأرا�صــينا، هكــذا قــال اأحد امل�صــئولني، 
اأو بريطــاين،  اأعتقــد م�صــئول فرن�صــي، 
عندمــا قالــوا لهــم ملــاذا ل تقفــون مــع 
العرب؟ قال: ]ل�صــتم مب�صــتوى اأن نقف 
عــن  نتخلــى  اأن  مب�صــتوى  ول  معكــم، 

اإ�صرائيل؛ لأن اإ�صرائيل هي املهيمنة[.
عبــارة:  ــُروَن{  ُيْن�صَ ل  }ُثــَمّ  قــال: 
ين�صرون فعل ما ي�صمى مبني للمجهول، 
اأي فاعلــه جمهــول، اأي: ل يح�صــل لهم 
ن�صــر مــن اأي طــرف اآخــر، ل مــن قبــل 
اهلل، ول من قبل اأحد من الب�صــر، }ُثَمّ ل 
ــُروَن{ تلك ال�صعوب نف�صها �صرى  ُيْن�صَ
باأنهــا اأن تقــف مع اإ�صــرائيل، وهي ترى 
موقف ال�صــخط داخل هذه الأمة، وترى 
اجلهــة القوية التي ت�صــرب اإ�صــرائيل، 
�صــتحافظ على م�صاحلها. هل هم وقفوا 
مع �صــاه اإيران، وكان هو عميل، وكانت 
اإيران تهمهم كثريًا، م�صاحلهم من اإيران 

اأكرث من م�صاحلهم من اإ�صرائيل.

ل��������������������������ن يض������������������روك����������ں إال أذى 

ك�����������������������������ن�����������������������������ت�����������������������������م خ����������������������������������ي����������������������������������ر أم����������������������������������ة 
لو توحد �صعب واحد، لو توحدت حمافظة واحدة، لو 
توحدت قبيلة واحدة لعملوا امل�صتحيل. واأمر اهلل للنا�س 
بالتوحــد، وهذه التوجيهات اأمل تكــن يف بدايتها موجهة 
اإلــى كم؟ اإلى ما هو اأقل من مليون م�صــلم، قد ل يكونون 
نحو مليون م�صلم، الذين توجهت هذه التوجيهات اإليهم، 
وكم هو اليمن؟ ت�صع ع�صر مليون على اأقل تقدير، ونف�س 
ال�ش��يء بالن�ش��بة للزيدية، بقدر ما تك��ون اأنت تناط بك 
م�صــئولية اأكــرث، بقــدر مــا تكــون اجلرمية مــن قبلك يف 

التفريط اأكرب.
ا�ِس{ األ�صــنا نقول باأننا  ــٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ }ُكْنُتــْم َخرْيَ اأَُمّ
خري الأمــة، الزيدية؟ واأننا نحن الطائفة املحقة؟ وفعاًل 
عقائدنا هي احلق، ي�صــهد لها القراآن الكرمي، وي�صــهد لها 
الر�صــول )�صــلوات اهلل عليه وعلى اآله(، ولكنا اأ�صبحنا 

كما اأ�صبح الآخرون.
ًة َو�َصــطاً ِلَتُكوُنوا �ُصــَهَداَء َعَلى  }َوَكَذِلــَك َجَعْلَناُكــْم اأَُمّ
ا�ِس{ فهذه الأمة هي اأف�صل الأمم، نا�صني يف و�صط هذه  الَنّ
الأمة ملا فرطت يف امل�صــئولية، ويف هذا ال�صرف العظيم، 
كذلــك نحن الزيديــة، من نقــول باأننا اأف�صــل الطوائف، 
واأننا خــري الطوائف، واأننا اأهل احلــق، واأننا.. واأننا.. 
امل�صــئولية كبرية علينا، واأكرب من الآخرين. اأهل البيت 

مــن يقولون اأنهم هم خري النا�س، واأن اهلل ف�صــلهم، واأن 
اهلل كذا، وكذا.. واأوجب على النا�س حمبتهم، ومودتهم، 

امل�صئولية عليهم اأكرب، واأكرب، لكننا فرطنا جميعاً.
 فالتذكري مبا ح�صل على بني اإ�صرائيل هو يذكر ب�صنة 
َلُّة  ــِرَبْت َعَلْيِهُم الِذّ اإلهية، نعوذ باهلل من اأن تقع علينا }�صُ
ا�ِس َوَباُءوا  ِ َوَحْبــٍل ِمَن الَنّ اأَْيــَن َما ُثِقُفوا اإَِلّ ِبَحْبٍل ِمَن اهلَلّ
ِرَبْت َعَلْيِهُم امْلَ�ْصَكَنُة{ األي�س هذا هو  ِ َو�صُ ــٍب ِمَن اهلَلّ ِبَغ�صَ
الذي حكاه عن بني اإ�صــرائيل؟ اإمنا ن�صاأل اهلل اأن يرفعها 
عنــا اأما وقوعها فيبدوا اأنها قد وقعت فعاًل، ونعمل كيف 
نكون ممن ي�صــعى لرفع هذه الذلة، وهذا الغ�صب، وتلك 
امل�صــكنة واإل فهذه الذلة، وامل�صــكنة معروفة، اأ�صبحت 

معروفة.
ت�صــرب طائرات يا�صــر عرفات، م�صــكني، ويحا�صــر 
يف بيتــه، وكل زعمــاء العــرب، كل �صــعوب العرب فقط 
يتفرجون يف التلفزيون، ل ي�صــتطيعون اأن يقولوا �صيئاً، 
ول يحركــون �صــيئاً! األي�صــت هــذه هــي الذلــة؟ مــا كان 

العربي البدوي ي�صمح ملثل هذه اأن حت�صل.
ال�صــحفيون، ومن يتولــون اإذاعات ن�صــرات الأخبار 
ماذا يكون همه؟ مذيعة يف قناة اجلزيرة اأثناء ال�صرب، 
لحظوا اأثناء ال�صــرب، همها، همهــا فقط اأن يوايف باآخر 

الإح�صــائيات من اأجل اخلرب ت�صبق اإليه اجلزيرة فقط، 
]متــام لكن قلنــا كم هناك من �صــحايا حلد الآن، وكم 
هــو ال�صــرب[ فقــط، اإمنا نريــد نعرف كم قتلــوا، وكم 
دمــروا! بــدون اأن نعمــل �صــيئاً، وهكذا و�صــائل الإعالم 
تاأتي بالأخبار فقط ملجرد الإح�صــائيات، ونحن ن�صتمع 
فقط ملجرد الإح�صــائيات، لكن لي�ــس هناك يف اإعالمنا ما 
يحركنا، ومل يعد يف �صــمرينا، ويف اأنف�صــنا من الإباء ما 
يحركنــا، هي ت�صــابقه يف الكالم، هو يريــد يكلمها تقول: 
]متام لكن قل لنا الآن، الآن، قبل تاأتي قناة اأخرى تاأتي 
باإح�صائية دقيقة قبل، حتى ت�صبق اإليها قناة اجلزيرة، 

الآن قل لنا الآن كم الإح�صائيات؟[ فقط. 
مــاذا  فنعــرف  التلفزيــون  يف  نطالــع  عندمــا  ونحــن 
يعمل بامل�صــلمني هنا وهنــاك ملجرد معرفة اإح�صــائيات 
فقط،لأنــه قــد رو�صــنا اليهــود، واليهــود خطرييــن يف 
الروي�ــس، يقتلــون اثنــني، ثالثة، اأربعة فل�صــطينيني، 
خم�صــة، ع�صــرة، واليوم بيت، وغدًا بيت، وثاين اأ�صبوع 
ثالثــة بيــوت؛ لأننــا نحن هــم عارفــون طبيعتنــا نحن 
العرب، يف الأخري ن�صــجر، ل نعد نريد اأخبار فل�صطني، 
قد نحــن نريد اأخبــارًا جديدة، اأما هذه قــد هي معروف 

خال�س! هم يرو�صوننا.
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هناك مسارات مهمة جدًا في تفعيل وبناء وتطوير الدفاع اجلوي 
ستؤتي ثمارها إن شاء الله قريبًا ومجاالت أخرى سنترك احلديث 

حلن الفعل نحن اخترنا ألنفسنا أن يكون الفعل قبل القول. 

ألنصار الله قوة التشبث باألرض كاجلبال 
ولهم شرف املوت وقوفًا كالنخيل دون انحناء 

لـنـا مـن �صـحاري ميدي واجلوف: �صـبـر الـرمـال عـلـى الـعـطـ�س ..
ولنــا من جبال �صــعدة وجبل عطــان وجبل النار وجبــل جال�س  : قوة 
الـتـ�صـبث بـالأر�س ... ولنا من رمان �صعدة وعنب بني ح�صي�س العطاء 

ولنــا مـن الـنـخـيـل  والن: �صـــرف الـمـوت وقـوفـاً بـــدون دمـع وانـحـنـاء ... 
ومـن البحرين الأحمر والعربي : عـدم اللتفات الـى الـوراء حـيـن نـ�صـيـر 

ال قلق فأنصار الله هم »الهواء واإلميان 
والفضاء والوطن«

وقد ميتلك الغزاة واملنافقني ومن �صف �صفهم يف الداخل واخلارج 
الر�صا�س الـتـي تـثـقـب الـروؤو�س ..

وال�صواريخ الـتـي تـهـدم الـمـ�صـاجـد ..
وال�صواطري التي تذبح الع�صافري 

واملقابر التي تت�صع لدفن جمموعة من املواطنني.
ولـكـن : مـن اأيـن لـهـم االر�صا�س التي تـغـتـال الـهـواء ..

والقنابل الـتـي تـهـدم الإيـمـان ..
وال�صواطري التي تذبح الـفـ�صـاء ..

واملقابر التي تت�صع لـدفـِن الـوطـن ؟
فاأن�صار اهلل هم الهواء والإميان والف�صاء والوطن

املؤكدة احلقيقة 
 اإن اليمن �صتنت�صر �صعباً وجي�صاً وقيادة، وكل هذه اجلعجعات يف اجلزيرة 
والعربية و�صكاي نيوز و�صهيل وبلقي�س ومين �صباب واليمن اليوم واخواتهن 
بال طحني، وال�صــربة القا�صــية للعدوان قيد الإنطالق، فــال خوف على اليمن 
قطعــاً وجزمــاً ويقينــاً، ولكــن اليقــني الآخر هو ذلــك الأمل الذي �صن�صــعره يف 
حمراب الدم ومنرب الدموع، ولكن من اأراد ل�صــالته قبوًل وجب عليه اإ�صــباغ 
الو�صــوء على املــكاره، ومن اأراد لأوطانه عزًا وانت�صــارًا وجــب عليه الفخر 

خ�صوعاً وهو يكتب قراآنها بالدم.

� اجنازات :
تعمى عنها اأعنُي املناكفني، واأقالم املرجفني ، و 

ب�صائر اخلائفني ، وم�صائر املتحالفني .

� انتصارات :
تخر�ــس اأمامهــا األ�صــنة الطابــور اخلام�س ، و 
كلمــات اخلونــة العوان�ــس ، و �صــفحات املكائــد 

والد�صائ�س ، و�صحافة ال�صريك املداح�س .

� تضحيات :

تعجز يف مقامها احلروف ، و تتقا�صــر يف حقها 
كل الو�صــوف ، وت�صــتوجب الوقــوف ، اجــالًل 
واإكراماً ملــن قهروا احلتوف والظروف ، و حياءا 

وخجال يا رعاة تاآكل ال�صفوف . 

� وحقائق :
وا�صحات جليات باهرات موؤكدات على الثبات 
والتاأييــدات الإلهيــة الآيــات ، لــن جتدهــا ال يف 

احلقيقة

احلقيقة.. على صفحات احلقيقة
حمي������������������ر الع����������زك����������������ي 

اأعلن جماهدي اجلي�س واللجان ال�صــعبية 
يوم اجلمعة ا�صتعادة ال�صيطرة الكاملة على 

مقر اللواء 21 يف حمافظة �صبوة.
واأو�صــح م�صــدر ع�صــكري اأن وحدات من 
اجلي�ــس واللجــان ال�صــعبية، نفــذت عمليــة 
ع�صــكرية وا�صــعة على مواقع وحت�صــينات 
املرتزقة يف مقــر اللواء 21 مبديرية �صــبوة، 
�صــبقها مت�صيط وق�صف مدفعي مكثف.. واأكد 
امل�صــدر ان قوت اجلي�س واللجان متكنت من 
ا�صــتعادة ال�صــيطرة الكاملة على مقر اللواء 

21، وجميع املواقع والتباب املحيطة به بعد 
تطهريها من مرتزقة العــدوان، وقتل وجرح 
اأعــداد كبرية منهــم خالل العملية الوا�صــعة 
يف مديرية ع�صــيالن.. م�صــاهد وّزعها الإعالم 
احلربــي اليوم اجلمعة كيــف متكن جماهدي 

اجلي�س واللجان ال�صــعبية مــن دحر مرتزقة 
العــدوان ال�صــعودي الأمريكــي مــن اللــواء 
�صــبوة  مبحافظــة  ع�صــيالن  مديريــة  يف   21

واخل�صائر اجل�صيمة التي تكبدوها.

مي�������������ن ال������������ش������������ه������������ادة وال����������ش����������ه����������داء  رجال القول والفعل
سليمان ناجي آغا

اإلعام احلربي يوزع 
مشاهد السيطرة 

على مقر اللواء 21 
مبديرية شبوة

اغتيال ثالث شيخ سلفي في 
عدن خال عشرة أيام

اغتــال م�صــلحون جمهولون، فجــر يوم ال�صــبت، الداعية 
ال�صــلفي عادل ال�صــهري مبدينة عدن الواقعة حتت �صيطرة 
الحتــالل الإمــارات، يف ثالــث عمليــة اغتيــال خالل ع�صــرة 
اأيام.. وذكرت و�صــائل اعالم اأن م�صــلحني على منت �صــيارة 
كورل اأطلقوا النار على ال�صــهري وهو اإمام وخطيب م�صجد 
�صــعد بن اأبي وقا�ــس مبدينة "اإمنــاء" اأثنــاء توجهه لأداء 
�صــالة الفجر، واأ�صــابوه بـ 6 طلقات نارية واردوه قتيال يف 
احلــال.. وكان م�صــلحون جمهولــون قد اغتالــوا، يف 18 من 
ال�صهر احلايل، فهد حممد قا�صم اليون�صي اإمام وخطيب جامع 
املن�صــورة حلظــة خروجه من منزله لأداء �صــالة الفجر يف 

م�صجد ال�صحابة مبديرية املن�صورة بعدن.
ويعــد القتيــل ع�صــو الهيئــة الإداريــة جلمعيــة احلكمة 
اليمانية، التابعة حلزب الإ�صــالح، والأمني العام امل�صــاعد 
لرابطــة علماء ودعاة عدن، ويدير مدر�صــة خا�صــة ت�صــمى 
اإمــام  اغتــال جمهولــون  اأن  »البنيــان«.. و�صــبق  مدر�صــة 
وخطيب جامع زايد بعدن ال�صــيخ يا�صــني العدين، يف 17 من 

ال�صهر، بتفجري عبوة نا�صفة زرعت يف �صيارته.
قالت م�صــادر حملية يف عــدن اأن قياديا رفيعا يف الأجهزة 
لـ"قــوات احلــزام الأمنــي" نبيــل  الأمنيــة وقائــدًا �صــابقاً 
امل�صو�صــي جنا من حماولة اغتيال ا�صــتهدفته يف منطقة بئر 
اأحمــد يف عــدن جنوبــي البالد.. وكانــت قوات اأمنيــة تابعة 
لالإمــارات اعتقلت يف 11 من ال�صــهر اجلاري قيــادات تابعة 
حلــزب الإ�صــالح خالل عمليــات اقتحــام ومداهمــة ملقرات 
احلــزب ومنازل قياداته مبدينة عــدن واقتادتهم اإلى جهات 
جمهولة.. وت�صــهد عدن حالة فو�صى اأمنية نتج عنها اغتيال 
كثري من القيادات ال�صيا�صــية ل �صــيما يف احلــراك اجلنوبي 
والقيادات الأمنية كنتيجة طبيعة لالحتالل الإماراتي الذي 
يقف وراء هــذا النفالت.. ياأتي هذا يف ظــل النفالت الأمني 
الذي ت�صــهده املحافظات اجلنوبيــة القابعة حتت الحتالل 
الإماراتــي ال�صــعودي و�صــراع الأجنــدات بــني املرتزقــة 

التابعني لالإمارات والتابعني لل�صعودية.

حمل �صــعبنا اليمني  يف قلبه وعقله 
معنى ال�صــهادة  وراأى اأنها اأ�صــمى ما 
يقدمه الإن�صــان للوطن، واأنها ال�صبيل 
الوحيــد لتحقيق الن�صــر على حتالف 
العــدوان  وحتطيم اأوهامهــم. لقد اأكد 

�صعبنا بت�صحياته اجل�صام،  
واأبطــال اجلي�ــس واللجــان  الذيــن 
�صــرف  بــكل  الوطــن  عــن  يدافعــون 
واإخال�س اأن ال�صهادة هي الطريق اإلى 
حتقيق الن�صر واحلق واحلياة، وهي 
نقلة نوعية من �صفحة احلياة ال�صيقة 
اإلــى �صــفحة احليــاة الرحبــة التي ل 

حتدهــا حــدود، وهــذه هــي �صــفحة 
اخللــود لذلــك فــاإن اليمنيــني  �صــعبنا 
وجي�صــنا وجلاناً وقادة  يقدمون الآن 
لنيــل  ويت�صــابقون  ال�صــهداء  قوافــل 
�صــرف ال�صــهادة حتــى اأ�صــبحت حباً 
جماهرييــاً تهفو اإليها نفو�صــنا بقناعة 

دائمة وعقيدة ل تقبل الت�صكيك.
 و�صــعبنا الــذي يوؤمــن بال�صــهادة 
وي�صتعذبها ويقبل عليها من دون تردد 
من اأجل كرامة دينه ووطنه وكربيائه 
اأن تقهــره قــوة ول يهزمــه  ل ميكــن 
عدوان، و�صــعبنا الذي ميجد ال�صهادة 

وال�صــهداء، الن�صــاء منهــم والرجــال 
ويحفظ اأمثولتهــم ويقتدي بهم ويعتز 
يف  وي�صــري  بت�صــحياتهم  ويفتخــر 
طريقهم هو ال�صعب اخلالد احلي اأبدًا، 
املنت�صــر دائمــاً ل ي�صــتطيع اأحــد من 
الباغــني واملعتدين، مهما ا�صــتد حجم 
قوتهم الزائلة وطغيانهــم البائ�س، اأن 
يحققوا من اأحالمهم واأوهامهم �صــوى 
اخليبــة واملوت لأن �صــعبنا الوا�صــع 
وحقنا ال�صاطع واأبطالنا املجاهدين ل 
ميكــن اأن يقهر اأبدًا خا�صــة وله قيادة 

ربانية.

شهيدان في غارات للعدوان على منطقة اجلميمة في مران بصعدة
ا�صت�صــهد مواطنــان، اأم�ــس ال�صــبت، يف غــارات لطــريان العــدوان ال�صــعودي الأمريكي 
مبحافظة �شعدة احلدودية.. واأفاد م�شدر حملي ب�شقوط �شهيدين كح�شيلة اأولية يف اإحدى 
غــارات العــدوان على منطقــة اجلميمة يف مــران مبديرية حيدان باملحافظة.. و�صــن طريان 
لطــريان العدوان غارتني على اجلميمة مبنطقة مران يف مديرية حيدان، وغارة اأ�صــفل مران 
بــذات املديريــة، كما �صــهدت منطقتي اآل ال�صــيخ واآل عمــر مبديرية منبه احلدودي ق�صــف 

�صاروخيا ومدفعيا �صعوديا.


