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احتفال واستعراض عسكري مهيب بصنعاء
مب����ن����اس����ب����ة ت�����خ�����رج ع��������دد م������ن ال������دف������ع ب����ال����ك����ل����ي����ات ال���ع���س���ك���ري���ة

وديــــان نهــــم تبتلع لـــــواء الشــــدادي ونفـــــوق أكثر من 450 منـــافقًا 

 على وقع مشــاورات الســـويد العــدو يصـعـد
ًبـ 42 زحفـًا فاشال في مختـلـــف اجلبــهـــات

 للهيئة العلمائية اإلسالمية يحرم 
التطبيع مع الكيان الصهيوني

بيان مشترك

تخرج دفع عسكرية 
جديدة في املنطقة 

العسكرية املركزية

َوَهُنـوا َفَمـا 

وزير اإلعالم ملجاهدي 
أنتں كبار املفاوضنياجليش واللجان الشعبية
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رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

يف حماكم��ة عاجلة و�شابق��ة ي�شهُدها 
املحكم��ُة  اأ�ش��درت  اليمن��ي،  الق�ش��اُء 
اجلزائيُة مبحافظ��ة اإب، اأم�س االثنني، 
��ب وقاتل  ُحكم��اً باالإع��داِم �ش��د مغت�شِ
الطفل��ة اآالء يو�ش��ف احلم��ري البالغة 
م��ن العم��ر 9 �شن��وات ي��وم االأربع��اء 
املن�ش��رم يف مدينة جبل��ة ورمي جثتها 
من م��كان مرتف��ع و�شط اأ�شج��ار التني، 
قب��ل اأن تق��وَم االأجه��زة االأمنية بك�شف 
مالب�شات وغمو���س اجلرمية خالل 48 
�شاع��ة، يف جن��اح اأمن��ي ا�شتح��ق ثناء 

وتقدير اأهايل املحافظة.
وو�ش��ط م�شارك��ة ر�شمي��ة و�شعبي��ة 
وا�شع��ة وح�ش��ور اأولي��اء دم الطفل��ة، 
ق�شى منط��وُق احلكم ال�ش��ادر من قبل 
املحكم��ة اجلزائي��ة ب��اإب باإع��دام قاتل 

��ب الطفل��ة اآالء، املدعو يو�شف  ومغت�شِ
الثواب��ي 35 عاماً بعد اإقراره واعرتافه 
بارتكاب��ه للجرمي��ة الب�شع��ة التي هزت 
ُك����ّل �ش��كان مدين��ة جبل��ة عل��ى وج��ه 

اخل�شو�س و�شكان اليمن ب�شكل عام.
اجلزائي��ة  حك��م  �ش��دوُر  وياأت��ي 
مبحافظ��ة اإب باإعدام قات��ل الطفلة اآالء 
انطالقاً من اأح��كام ال�شريعة االإ�شالمية 
وتلبيًة لالأه��ايل الغا�شبني واملتظاهرين 
يف مدين��ة جبل��ة عل��ى م��دى اليوم��ني 
املا�شي��ني للمطالبة ب�ُشرع��ة الق�شا�س 
من اجلاين لي�شبَح عربًة لغره، كما اأنها 
��دات املحافظ عبدالواحد  تاأتي بعد تعهُّ
�شالح – حمافظ اإب، خالل لقائه، اأم�س 
االأول، اأ�شرَة الطفل��ة املغدورة باإجراء 

حماكمة عاجلة للجاين

في محاكمة عاجلة وسابقة يشهدها القضاُء 
اليمن������ي.. جزائي������ة إب تقض������ي بإع������دام قات������ل 

ومغتِصب الطفلة “آالء” مبديرية جبلة

بيان مشترك للهيئة العلمائية اإلسالمية يحرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

صنعاء في زمن العدوان تنتصر بقرارها في حرب اإلرادات باحتفال واستعراض 
عسكري مهيب مبناسبة تخرج عدد من الدفع بالكليات العسكرية

اجلهات املختصة تكبح جتار احلروب الذين يثقلون كاهل اليمنيني

ضب������ط 910 مخالفة متويني������ة في إب خالل ش������هر يناير  
و:ضبط 103 مخالفات في ذمار خالل عشرة أيام

يف جمي��ع املحافظ��ات ثمة من ينح��ي مينيته جانباً وي�شعى اإل��ى الرتبح من وراء 
معان��اة النا���س. ال يهم��ه اإن كان اجل��وع  واملوت يلته��م مزيدًا من الب�ش��ر يف مقابل 
اأن تطف��ح ار�شدته��م بامل��ال واإن كان ذلك على  الب�شط��اء واملغلوبني وهم كرث بفعل 
احل��رب واحل�ش��ار يرفع��ون االأ�شع��ار وكل ما يحتاج��ه املواطنني لك��ن بف�شل اهلل 
وثورة الواحد والع�شرين من �شبتمرب وقفت اجلهات املخت�شة وقامت بكبح التجار 
الذي��ن يثقل��ون كاهل اليمنيني وق��د اأكد  مدير مكت��ب ال�شناعة والتج��ارة - رئي�س 
اللجن��ة التموينية باملحافظة حممد ال�شياغي اأن��ه مت �شبط 910 خمالفات متوينية 

خالل يناير – نوفمرب 2018م جميعها اأحيلت للنيابة العامة.
واأ�ش��ار اإلى ان ان��ه مت اغالق 40 حمال جتاريا و13 خمبزا وفرنا ، وت�شجيل 147 
خمالف��ة متوينية خالل حملة الرقابة امليدانية على اأ�شعار ال�شلع واملواد االأ�شا�شية 

التي بداأت يف ال�28 من �شهر نوفمرب املا�شي وحتى يوم اأم�س .
ويف ذم��ار �شبط مكتب ال�شناعة والتجارة مبحافظة ذمار 103 خمالفات �شعرية 
ومتويني��ة مبدينة ذمار خالل ع�ش��رة اأيام.. واأ�شح مدير مكتب ال�شناعة والتجارة 
ناج��ي الع��زي ، اأن املخالف��ات توزعت ب��ني 81 خمالف��ة يف اأ�شعار اللح��وم واملواد 
الغذائي��ة والغاز املنزيل، وثم��ان خمالفات نق�س وزن الرغيف، و�شت خمالفات �شلع 
منتهي��ة، وثمان خمالفات عدم اإ�شه��ار االأ�شعار.. وبني اأن��ه مت اإغالق ت�شعة حمالت 
لبي��ع امل��واد الغذائية منذ بدء حملة الرقابة على تطبي��ق قائمة االأ�شعار املخف�شة، 
واإحال��ة �ش��ت خمالف��ات للنياب��ة العام��ة، فيم��ا مت فر�س غرام��ات واأخ��ذ تعهدات 
والتزام��ات يف املخالفات االأخرى.. الفتا اإلى ان��ه �شيتم اتخاذ االإجراءات القانونية 
�ش��د املتالعبني.. واأكد العزي ا�شتمرار املكت��ب يف تنفيذ حمالت تفتي�س دورية على 
االأ�ش��واق واملح��الت التجاري��ة يف كاف��ة املديريات للرقاب��ة على ال�شل��ع االأ�شا�شية 

واالأ�شعار و�شبط املخالفني.

والع��راق  اليم��ن  يف  العلمائي��ة  الهيئ��ات  اأ�ش��درت 
وفل�شط��ني ولبنان و�شوريا، ي��وم االثنني املا�شي، بياناً 
م�شرتًكا ح��رم التطبيع مع كيان العدو ال�شهيوين، ودعا 
لتحري��ر املقد�ش��ات االإ�شالمي��ة.. واأكد البي��ان امل�شرتك 
لعلم��اء امل�شلمني اأن امل�شجد االأق�ش��ى وق�شية فل�شطني 
هي ق�شية االأم��ة االإ�شالمية االأول��ى واملركزية، م�شرا 
اإلى اأن ق�شية فل�شط��ني لي�شت حم�شورة بالفل�شطينيني 

وال بالعرب فح�شب بل هي ق�شية كل امل�شلمني
و�ش��دد على اأن حترير امل�شجد االأق�شى وفل�شطني من 
االحتالل ال�شهيوين من اأوجب الواجبات على ال�شعوب 

العربية واالإ�شالمية.
كما اأكد علماء امل�شلمني على حرمة التطبيع مع الكيان 
ال�شهيوين الغا�شب ويعتربونه خيانة عظمى للمقد�شات 

واحلق��وق االإ�شالمي��ة وخيانة لدم��اء واأرواح ال�شهداء 
الذي��ن م�شوا يف �شبيل ا�شتع��ادة احلق املغت�شب طيلة 
مراحل ال�ش��راع.. البيان امل�شرتك لعلماء امل�شلمني نوه 
اإل��ى اأن امل�شجد االأق�شى وق�شي��ة فل�شطني معيار فارق 
ب��ني املحقني واملبطلني واملوؤمن��ني واملنافقني واالأحرار 
والعبيد يف هذا الع�شر.. واأعلن العلماء رف�شهم القاطع 
لتواط��ئ وتاآم��ر االأنظمة احلاكمة ل��دول العامل العربي 
واالإ�شالمي وعلى راأ�شها اأنظمة اخلليج الغارقة يف الوهم 
مع اليهود والن�شارى املعادين الأمتنا، معتربين التطبيع 
مع االحتالل خمالف��ة ل�شريعة خامت االأنبياء واملر�شلني 
وللن�شو���س ال�شريحة من كت��اب اهلل و�شنة ر�شول اهلل 
وخطيئ��ة كربى �شيحمل��ون عارها و�شناره��ا واأوزارها 
واآثارها اإلى يوم القيامة.. واأدان العلماء كل املوؤامرات 

التي حتاك �شد الق�شية الفل�شطينية والت�شويه املمنهج 
حل��ركات املقاوم��ة يف فل�شط��ني ولبنان و�شائ��ر البلدان 
االإ�شالمي��ة، داع��ني ال�شعوب لليقظ��ة وال�شحوة ودعم 
هذه احلركات بكل الو�شائل.. و�شددوا على اأن املقاومة 
هي اخليار الوحيد لتحرير كامل الرتاب الفل�شطيني من 
دن�س اليهود وتخلي�س املقد�ش��ات االإ�شالمية من هيمنة 
عم��الء اأمري��كا واإ�شرائي��ل.. واأعل��ن العلم��اء تاأييده��م 
ووقوفه��م الكام��ل واملطلق م��ع كافة ح��ركات املقاومة 
واجلهاد يف اأر�س فل�شطني ويباركون اأي حترك جهادي 
�ش��د اليه��ود الغا�شبني ويدع��ون ال�شع��ب الفل�شطيني 
للمزي��د من التالحم والوحدة واملزيد من العمليات التي 
تق�س م�شاجع ال�شهاين��ة وجتعلهم يرحلون �شاغرين 

عن االأرا�شي املقد�شة.

الع��دوان ترف���س  �شنع��اء يف زم��ن 
يف  ب�شموده��ا  حتتف��ي  اال�شت�ش��الم 
وج��ه الع��دوان  وتنت�ش��ر لقراره��ا يف 
ح��رب االإرادات باحتف��ال وا�شتعرا�س 
ع�شكري مهي��ب مبنا�شبة تخرج الدفعة 
51 م��ن الكلي��ة احلربي��ة والدفع��ة 26 
م��ن الكلي��ة البحري��ة والدفع��ة 33 من 
كلية الطران والدفاع اجلوي والدورة 
املتقدم��ة 13 طيارين وال��دورة االأولى 

خا�شة بحري.
وخالل احلفل نق��ل نائب رئي�س هيئة 
االأركان العامة اللواء الركن علي حمود 
املو�شكي اإلى اخلريجني حتيات وتهاين 
رئي�س املجل�س ال�شيا�شي االأعلى القائد 
الأعلى للق��وات امل�شلحة مهدي امل�شاط 
وقي��ادة وزارة الدف��اع ورئا�ش��ة هيئة 
االأركان ومتنياتهم للخريجني بالنجاح 

يف مهامهم العملية.
واأ�شار اإلى ما ميثله تخرج هذه الدفع 
من الكليات الع�شكرية من داللة لتزامنه 
مع االحتفال بالعيد ال� 51 لال�شتقالل ال� 
30 من نوفمرب، الفتا اإلى اأن تخرج هذه 
الكوكب��ة من الدماء اجلدي��دة وال�شابة 
�شي�ش��كل اإ�شاف��ة نوعي��ة وراف��دًا قوياً 

للقوات امل�شلحة.
وع��رب الل��واء املو�شكي ع��ن التقدير 
للجه��ود الت��ي بذلت م��ن رئا�ش��ة هيئة 
التدري��ب والتاأهي��ل وم��دراء الكلي��ات 

الع�شكري��ة واملدرب��ني يف �شبي��ل اإعداد 
وتاأهي��ل ه��ذه الكوكب��ة م��ن اخلريجني 
وال��ذي ظهر جلي��ا يف امل�شت��وى املتميز 

والظهور امل�شرف لهم.
وح��ث نائ��ب رئي���س هيئ��ة االأركان 
اخلريجني على عك�س ما تلقوه من علوم 
ومع��ارف ومه��ارات يف ميادي��ن العم��ل 
والعطاء وجبهات العزة والكرامة واأن 
يكون��وا �شندا قوي��ا لزمالئهم املرابطني 

يف كافة اجلبهات.
دائ��رة  مدي��ر  اأ�ش��ار  االحتف��ال  ويف 
التدري��ب العمي��د نا�ش��ر حمي��د اإلى اأن 
التدري��ب والتاأهيل حقق جناح ملمو�س 
وفقا ملا يتطلبه الواقع امليداين وظروف 
املعرك��ة ليمث��ل ذل��ك اجن��ازا وجناحا 
�شاهم يف رف��د اجلبه��ات بالتخ�ش�شات 

والكوادر املوؤهلة.
ولف��ت اإل��ى حر���س دائ��رة التدريب 
والتاأهي��ل عل��ى اإجناح خط��ط وبرامج 

التدري��ب والتاأهيل كمنظوم��ة متكاملة 
يف كل م��ا يع��زز ويقوي عزائ��م االأبطال 
وي�ش��د باأ�شهم يف خو���س معركة الدفاع 

عن ال�شيادة الوطنية �شد العدوان.
بدوره��ا ع��ربت كلم��ة اخلريجني عن 
التقدي��ر لقي��ادة وزارة الدفاع ورئا�شة 
هيئ��ة االأركان العامة وهيئ��ة التدريب 
وكاف��ة  الع�شكري��ة  الكلي��ات  واإدارات 
املبذول��ة  جهوده��م  عل��ى  املدرب��ني 
ورعايتهم للطلبة الدار�شني يف الكليات.

وجددت العه��د وال��والء هلل والوطن 
ولقائ��د الثورة ال�شيد عبدامللك احلوثي 
وللقي��ادة ال�شيا�شية والع�شكرية العليا 
يف اأن يكون اجلميع عند م�شتوى االأمانة 
وامل�شئولي��ة امللقاة على عاتقهم جنودا 

اأوفياء لوطنهم و�شعبهم.
وخالل احلفل قدم اخلريجون عر�شاً 
ع�شكري��اً مهيباً عك�س امل�شت��وى الرفيع 
وامله��ارات امليداني��ة الت��ي اكت�شبوه��ا 

يف ميادي��ن التدري��ب والتاأهي��ل، كما مت 
ت�شلي��م القي��ادة ب��ني الدف��ع املتخرجة 
والدفع املتقدمة من الكليات الع�شكرية.
واأقراأ مدير الدائرة القانونية العميد 
حمم��د العظيم��ة ق��رار ترقي��ة خريجي 
وخريج��ي  حربي��ة  كلي��ة   51 الدفع��ة 
وخريج��ي  بحري��ة  كلي��ة   26 الدفع��ة 
والدف��اع  الط��ران  كلي��ة   33 الدفع��ة 
اجلوي اإلى رتبة م��الزم ثاين يف القوات 
امل�شلح��ة� فيما اأدى اخلريج��ون الق�شم 
دائ��رة  مدي��ر  نائ��ب  ت��اله  الع�شك��ري 
الق�ش��اء الع�شكري العمي��د عبداللطيف 
العي��اين.. ويف خت��ام احلف��ل مت تك��رمي 
اأوائ��ل اخلريج��ني للدف��ع م��ن الكليات 
ال�شه��ادات عل��ى  الع�شكري��ة وتوزي��ع 
امل�شارك��ني يف ال��دورة االأول��ى خا�شة 
هيئ��ة  رئي���س  نائ��ب  وق��ام  بح��ري.. 
االأركان العام��ة بتقليد خريجي الدورة 

13 طران وينج الطران.

وزع االإع��الم احلربي، م�شاهد من حفل تخرج دفعة 
ع�شكري��ة جدي��دة ومناورة با�ش��م ال�شهيدي��ن عبداهلل 

ال�شخي وعلي زايد يف املنطقة الع�شكرية املركزية.
واأج��رت الدفع��ة عر�ش��اً ع�شكري��اً وقتالي��اً اأظهرت 
بع���س املهارات واخلربات واالأ�شالي��ب وفنون القتال 

التي تلقوها خالل الدورة الع�شكرية املكثفة.
كم��ا اأجرت الدفعة من��اورة ع�شكري��ة حتاكي واقع 
املعركة اأظهرت القدرة واملهارة والدقَة التي اكت�شَبها 
املقاتل��وَن خ��الل ال��دورة والتمكن م��ن ال�شيطرة على 

واقع و�شر املعركة املفرت�شة.

تخرج دفعة عسكرية جديدة في املنطقة العسكرية املركزية
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 احلقيقة / جميل مسفر احلاج
كابو�س��ا  القنا�س��ة  وح��دة  �سكل��ت 
الأمريك��ي  الع��دوان  لق��وى  مرعب��ا 
جبه��ات  يف  ومرتزقته��م  ال�سع��ودي 
م��ا وراء احل��دود وجبه��ات الداخ��ل، 
حي��ث ح�س��دت من��ذ ب��دء ال��رد على 
العدوان اآلف م��ن اجلنود ال�سعوديني 
ومرتزقتهم، فكان��ت وحدة القنا�سة 
م��ن اأب��رز وح��دات اجلي���ش واللج��ان 

ال�سعبية التي نكلت بالعدو.
فف��ي اآخر كل �شه��ر تزف وح��دة القنا�شة 
اجلن��ود  م��ن  قن�ش��ه  مت  مل��ا  اإح�شائي��ة 
ال�شعودي��ني واملرتزق��ة يف عم��وم اجلبهات، 
موثق��ة  العملي��ات  اأغل��ب  يف  تك��ون  والت��ي 
بال�ش��وت وال�ش��ورة ع��رب عد�ش��ات االإعالم 

احلربي.
وقد حظيت وح��دة القنا�شة باهتمام كبر 
من قب��ل قائد الث��ورة والقي��ادة وال�شيا�شية 
والع�شكري��ة ع��رب متابع��ة دائ��رة الت�شنيع 
الع�شك��ري، وتوجيهه��ا بالعمل عل��ى تطوير 
القنا�ش��ات، وق��د ترجم��ت دائ��رة الت�شنيع 
الع�شكري التوجيهات على اأر�س الواقع ويف 
امليدان، حيث انتج��ت العديد من القنا�شات 
مت ت�شنيعها بخربات واأي��ادي مينية بحتة، 
و�شنعرج على بع�س منها يف التقرير املب�شط.  

مقاطع بع��د ن�شر االإع��الم احلربي 
اجلي���س  ملجاه��دي 

ن  للج��ا ا

 ،2016 فرباي��ر  اأواخ��ر  يف  ال�شعبي��ة 
وبحوزته��م قنا�ش��ات كندية متط��ورة، كان 
لظه��ور قنا�ش��ات PGW الكندي��ة اأ�شداء 
يف الأو�ش��اط الع�شكري��ة لتحال��ف العدوان، 
انعك�ش��ت الحق��ا يف تقري��ر تلفزي��وين لقن��اة 
CBC االإخباري��ة الكندية، والتي حتدثت 
ع��ن ح�ش��ول الق��وات اليمني��ة عل��ى بندقية 
قن���س LRT-3 عي��ار PGW 50، الت��ي 
تع��د البندقي��ة االأكرب م��ن ب��ني اأخواتها من 
نعت يف �شركة وينبييغ  بنادق القن�س التي �شُ

الكندية لتكنولوجيا الدفاع.
حينه��ا ب��داء االهتم��ام والعم��ل يف دائ��رة 
الت�شني��ع الع�شك��ري على تطوي��ر ن�شخ من 
القنا�شات وت�شنيع اأخرى بخربات واأيادي 
ميني��ة خال�شة، و�شل اإل��ى الك�شف عن ثمان 
قنا�ش��ات ميني��ة، خمتلفة من حيث 
دق��ة الت�شوي��ب وامل��دي وغرها 
من املمي��زات، وبها ميك��ن القول 
اأن��ه مت االكتف��اء الذات��ي فيم��ا 
القنا�ش��ات،  يخ���س 
طل��ق  اأ و

 � عليه��ا ا�شم��اء متع��ددة ، قنا�ش��ة قا�ش��م 
خاط��ف � ا�ش��رت � حا�شم � ذو الفق��ار � و�شرمد 
� �ش��ارم، و�شنتع��رف يف االت��ي على مميزات 

كل نوع.
- قنا�ش��ة قا�ش��م بعي��ار 30 مل��م م�شادة 
لل��دروع مب��دى قاتل ي�شل اإل��ى خم�شة اآالف 
م��رت يعطيها ميزة الدف��اع اجلوي املنخف�س 
وب��وزن اإجمايل 75 كجم واآلية عمل كهربائية 

وطول 2320 ملم.
لالآلي��ات  امل�ش��ادة  خاط��ف  قنا�ش��ة   -
واالأفراد بعيار 7ر12 كواحدة من القنا�شات 
التكتيكي��ة ومب��دى ي�ش��ل اإل��ى األ��ف و500 
م��رت ووزن ال يتج��اوز 14 كج��م واآلي��ة عمل 
ميكانيكي��ة وبط��ول 1600 مل��م مم��ا يجعلها 
ح��رة احلرك��ة و�شهل��ة التموي��ه واالإخف��اء 
وتع��دد مراكز ونق��اط التمو�ش��ع يف خمتلف 

الظروف والبيئات.
- قنا�ش��ة اأ�شرت من القنا�ش��ات التكتيكية 
بعيار 5ر14 ا�شتخ��دام فردي م�شاد للدروع 
ومب��دى قات��ل ي�ش��ل اإل��ى ثالث��ة اآالف م��رت 
وميك��ن توظيفه��ا كدف��اع ج��وي 
منخف�س ومتتاز بوزن متو�شط ال 
يتجاوز 28 كجم وتعمل 
ميكانيكية  بطرية 
ال  وبط��ول 
 2120 يتج��اوز 

ملم.
حا�ش��م  قنا�ش��ة   -

بعي��ار 20 مل��م ا�شتخ��دام اأف��راد وم�ش��ادة 
للدروع ومبدى قاتل ي�ش��ل اإلى األفني و500 
مرت وتق��وم مبهام الدفاع اجل��وي املنخف�س 
ال�ش��الح  متو�ش��ط  وب��وزن  عالي��ة  مبه��ارة 
28 كج��م وتعمل باآلي��ة كهربائي��ة وبطول ال 

يتجاوز 2240 ملم.
- قنا�شة ذو الفقار2 بعيار 23 ملم م�شادة 
للدروع والتح�شين��ات اخلر�شانية كواحدة 
من االإجن��ازات الهام��ة للت�شنيع احلربي يف 
ه��ذا املجال ويف ظ��ل االحتي��اج املتزايد ملثل 
ه��ذا االأداء وتنفي��ذ اأعمال قتالي��ة وتكتيكية 
هامة ومبدى قاتل ي�شل اإلى اأربعة اآالف مرت 
وت�شتخدم اأي�شا كدفاع جوي منخف�س دقيق 
الت�شويب وبوزن اإجمايل 62 كجم واآلية عمل 

ميكانيكية وبطول كلي 2460 ملم.
- قنا�ش��ة �شرمد ا�شتخ��دام فردي م�شادة 
لل��دروع والتح�شينات واالآلي��ات الع�شكرية 
املتنوع��ة بعي��ار 50 مل��م ومبدى قات��ل األف 
و250 م��رت وب��وزن اإجم��ايل 13 كج��م واآلية 
عم��ل ميكانيكي��ة وبط��ول ال يتج��اوز 1700 
ملم مم��ا يجعلها واحدة من اأه��م القنا�شات 
التكتيكي��ة متع��ددة اال�شتخ��دام ويف خمتلف 
الظ��روف والبيئ��ات مع الق��درة على التزود 
بوظائ��ف اإ�شافي��ة يف الت�شوي��ب والتحمي��ل 

بذخائر متعددة االأغرا�س.
- القنا�ش��ة ذو الفق��ار 1 بعي��ار 23 مل��م 
�ش��د ال��دروع ومبدى قات��ل ي�شل اإل��ى األفني 
م��رت ومبي��زة انخفا�س ال��وزن الكل��ي الذي 

ال يتج��اوز 25 كج��م واآلي��ة عم��ل ميكانيكية 
يعطيه��ا  مم��ا  مل��م،   2460 اإجم��ايل  وط��ول 
الكث��ر م��ن املزاي��ا التكتيكي��ة والوظيفية يف 
مي��دان املعركة واالإ�شن��اد وحتييد املركبات 

واملدرعات ودك التح�شينات.
- قنا�شة )�شارم( امل�شادة لالأفراد بعيار 
8 ملم ومبدى قاتل ي�شل اإلى األف و600 مرت 
وتتميز بخفة الوزن و�شهولة النقل واالإخفاء 
والتمويه، حيث ي�شل وزنها اإلى اأربعة كيلو 
ج��رام وتعمل باآلي��ة ميكانيكي��ة وال يتجاوز 

طولها 1490 ملم.
كل ه��ذه القنا�ش��ات وغره��ا م��ن االأنواع 
كان لها االأثر الكبر يف قلب موازين املعركة، 
امليداني��ة،  االإح�شائي��ات  اثبتت��ه  م��ا  وه��و 
تخطف وحت�شد رو�س اجلن��ود ال�شعوديني 
واملرتزقة، وكانت اليد الطويل التي ا�شطادت 
املئ��ات م��ن ال�شب��اط ال�شعودي��ن وقيادات 
املرتزقة ممن يقفون خلف خطوط ال�شتباك.
ويف نهاي��ة �شه��ر نوفم��رب املن�ش��رم ن�شرت 
وح��دت القنا�ش��ة اإح�شائي��ة للعمليات التي 
نفذته��ا وم��ا خلفت��ه م��ن خ�شائ��ر ب�شري��ة يف 
�شف��وف اجلن��ود ال�شعودي��ني واملرتزقة يف 
جبهات ما وراء احلدود واملحاور واجلبهات 
الداخلي��ة، حي��ث بلغ��ت فتلي الع��دو 1147 
جنديا �شعودي��ا ومرتزقا، واعطاب واأحراق 
اآلي��ة، لزي��ادة م��ا يق��ارب 300 عملي��ة   30
مقارنة ب�شهر اأكتوبر املا�شي، وهذا يدل على 

ارتفاع العمليات يف وحدة القنا�شة.

ت��ط��ور م��س��ت��م��ر ف���ي ال��ت��ص��ن��ي��ع وف���ي عمليات 
ال���ت���ن���ك���ي���ل ب����ق����وى ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه���ں 

م������������ج������������اه������������دو اإلم����������������������������������داد ال����������ع����������س����������ك����������ري.. 

اإلمداد العسكري:
يعت��رب االم��داد الع�شكري اأو م��ا ن�شميه ب��� "املدد" 
وه��و اال�ش��م الدارج ل��دى جماهدي اجلي���س واللجان 
ال�شعبية، من اأهم الوحدات التي يعمل فيها الكثر من 
املجاهدي��ن التي ال تقت�شر مهمتهم على اإي�شال الغذاء 
وامل��واد الثقافي��ة امل�شجلة وال�شحفي��ة والورقية، بل 
االأهم من ذلك هو املخاطرة يف اإي�شال العتاد الع�شكري 
والذخائ��ر املتنوع��ة اخلفيف��ة واملتو�شط��ة، متعدي��ن 

بذل��ك كل ال�شعوبات والعوائ��ق التي تعرت�س طريق 
االي�ش��ال م��ن مراقب��ه ط��ران اال�شتط��الع واالقم��ار 

ال�شناعية وق�شف الطران احلربي. 
ومن��ذ بدء الع��دوان �شق��ط الكثر م��ن ال�شهداء من 
رج��ال امل��دد اأثن��اء اأداء واأجبهم اجله��ادي يف اإي�شال 

العتاد احلربي اأو الغذاء يف خمتلف اجلبهات.
م��ن  الكث��ر  الع�شك��ري  االم��داد  دائ��رة  وت�ش��م 
املجاهدي��ن ال�شابرين ك�شائ��ر املجاهدين يف الوحدات 
والت�شكي��الت الع�شكرية الذين يعمل��ون يف �شبيل اهلل، 

وال ينتظرون ال�شك��ر اأو الثناء من اأحد، ويعمل رجال 
املدد بعيدًا عن االأنظار وب�شرية تامة.. ويعترب االإمداد 
الع�شكري اأو اللوج�شتية فن ح�شاب اجلرايات املقننة 
م��ن املوؤن وال�شالح والعتاد والتجهيزات دعماً لن�شاط 
اأفراد مقاتلني اأو قطعة ع�شكرية يف وحدة من الزمن.. 
ويق��ف خلف رجال امليدان العديد من املجاهدين يف ما 
ي�شمي باملوؤخرة من اإداريني ولوج�شتيني يعملون على 

التخطيط واال�شراف على التموين من عتاد وذخائر.
تق�شم ال�ش��وؤون االإدارية اللوج�شتية اأفقياً من حيث 

التنظي��م اإلى م�شال��ح خمتلفة منها: خدم��ات االإمداد 
والتموي��ن مم��ن ي�شرفون عل��ى التخطي��ط وامليزانية 
وتكون م�شوؤولة عن توفر امل��واد الغذائية واالألب�شة 
والتجهي��زات وا�شتالمه��ا وخزنه��ا وتوزيعها، وكذلك 
اخلدم��ات الطبي��ة مع املخزون��ات الطبي��ة، وو�شائط 
اجلرح��ى  واإج��الء  ميداني��اً،  الطب��ي  الع��ون  تق��دمي 
وامل�شاب��ني.. باالإ�شافة اإلى خدم��ات االإمداد بالوقود 
امل�شوؤولة ع��ن التزويد بالوق��ود والزيوت وال�شحوم، 

وخدمات الهند�شة الع�شكرية والفنية والت�شليح. 

وحدة القن�������اصة ..

ال�����ث�����ن�����اء م�������ن أح�����د ال�����ش�����ك�����ر أو  ي�����ن�����ت�����ظ�����رون  ب�����س�����ري�����ة ت�������ام�������ة، وال  ال������ل������ه  ي����ع����م����ل����ون ف�������ي س����ب����ي����ل 
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احلقيقة / خاص 
عق��دت ع��دد من مدي��رات وقبائ��ل اليمن يف 
ع��دد م��ن املحافظ��ات لق��اءات قبلي��ة اك��دت 
ا�شتعداده��ا ملواجه��ة اي ت�شعي��د لتحال��ف 
الع��دوان وق��دم امل�شارك��ون قواف��ل الوف��اء 

للمرابطني يف الثغور
ففي حمافظ��ة احلديدة نظم ابن��اء مديرية 
وقف��ة  القناو���س  مديري��ة  واأبن��اء  الزه��رة 
احتجاجية حا�شده تندي��دًا بجرائم العدوان 

ورفد اجلبهات باملال والرجال.
احلدي��دة  مبحافظ��ة  نظ��م  جهته��م  م��ن 
))ي��د  �شع��ار  حت��ت  حا�ش��دة  قبلي��ة  وقف��ة 
عل��ى املفاو�شات وي��د على الزن��اد(( تنديدًا 
با�شتم��رار جرائم العدوان وال�شكوت املطبق 

من العامل اإزاء هذه الق�شايا.
واكد امل�شاركون ا�شتعدادهم لرفد اجلبهات 
واأن ال خيار لديهم �شوى التوجه اإلى ال�شاحل 
الغرب��ي والدف��اع ع��ن ع��زة وكرام��ة الدي��ن 
والوط��ن. ودعوا كافة اأبن��اء ال�شعب اليمني 
للتحرك اجل��اد وامل�شوؤول للدف��اع عن كرامة 
وع��زة اليمني��ني.. م�شيدي��ن ب��دور اجلي���س 
الع��دوان  مواجه��ة  يف  ال�شعبي��ة  واللج��ان 
والت�ش��دي ل��ه.. كم��ا نظ��م ط��الب مدار���س 
مديري��ة الزيدية مبحافظ��ة احلديدة م�شرة 
حا�ش��دة تندي��دا بجرائ��م الع��دوان ال�شهيو 

امريكي �شعودي بحق االبرياء
ويف حمافظة اإب �ش��ّر اأبناء مديريات حزم 
العدين وف��رع العدين ومذيخرة  قافلة مالية 
وغذائي��ة ودوائية دعم��ا للمرابطني يف جبهة 

ال�شاحل الغربي .
واك��د القائم��ون عل��ى القافلة الت��ي  قدرت  
ب )12( ملي��ون ري��ال  اأن ه��ذه القافلة متثل 
تعب��را ب�شيط��ا لالمتن��ان وعون��ا وم�شان��دة 
الأولئك املرابط��ني يف جبهات العزة وال�شرف 
الذي��ن يدافعون عن عزة و�شرف هذا ال�شعب 
ويقدم��ون ارواحه��م رخي�ش��ة م��ن اجل هذا 
الوط��ن الغ��ايل و�ش��د الطغ��اة وامل�شتكربين 

الذين ي�شنون عدوانا غا�شما على البلد . 
واأ�شاروا اإلى اأن القافلة لي�شت االأولى ولن 
تك��ون االأخ��رة و�شي�شتم��ر العط��اء بالنف�س 
وامل��ال حت��ى يتحق��ق االنت�ش��ار عل��ى قوى 

االإجرام والعدوان.
ويف مديري��ة ي��رمي اأقام��ت جلن��ة التعبئ��ة 
والتح�شيد يف مديرية يرمي عددا من اللقاءات 
م��ع  واملنف�شل��ة  املو�شع��ة  واالجتماع��ات 
يف  االجتماعي��ة  وال�شخ�شي��ات  الوجاه��ات 
مركز املديرية وعزل عرا�س وبني منبه وبني 

�شباأ وبني م�شلم .
ويف حمافظ��ة عمران عقد لق��اء مو�شع �شم 
م�شائ��خ واأعيان قبائل ال�شنتني يف بني �شرمي 
مبديرية خم��ر يف اإطار تعزي��ز جهود احل�شد 

والتعبئة ملواجهة العدوان.
واأ�ش��اد ع�شو جمل�س ال�شورى اأمني عاطف 
لقبائ��ل بن��ي �ش��رمي يف  باملواق��ف امل�شرف��ة 

مواجهة العدوان .
واك��د امل�شارك��ون يف اللق��اء عل��ى اأهمي��ة 
اخل��روج بروؤى واقعي��ة لتنفيذ جلان احل�شد 

والتعبئة ملهامها.
جل��ان  اأ�شم��اء  اللق��اء  خت��ام  يف  واأعلن��وا 
التح�شي��د واللج��ان املجتمعي��ة الفرعي��ة يف 
بن��ي �شرمي مبديرية خم��ر، وتوزيع املهام .. 
وال�شدي��د على �ش��رورة تفعي��ل االأن�شطة يف 
املج��ال التوعوي كذا تفعي��ل دور ال�شباب يف 

خمتلف املجاالت.

كم��ا عقد املجل�س املحل��ي مبحافظة عمران 
مديري��ة خم��ر اجتماعا مو�شعا مل��دراء عموم 
املكات��ب التنفيذية وجلان احل�ش��د وعدد من 

ال�شخ�شيات.
اأ�ش��رة  �ش��رت  �شنع��اء  حمافظ��ة  ويف 
بح��ي  ال�ش��ريف  وحمم��د  حذيف��ة  ال�شهيدي��ن 
النه�ش��ة مديري��ة الث��ورة باأمان��ة العا�شمة 
قافل��ة غذائية ومالية دعم��اً للجي�س واللجان 

ال�شعبية يف اجلبهات.
وقف��ة  نظم��ت  القافل��ة  ت�شي��ر  وخ��الل   
احتجاجي��ة بعن��وان " ا�ش��ربوا و�شاب��روا 
بالع��دوان واحل�ش��ار،  “للتندي��د  ورابط��وا 

عقب �شالة اجلمعة اأمام جامع النور.
ويف مديري��ة اأرح��ب نظ��م اأبن��اء ووجه��اء 
للجرائ��م  تندي��دا  م�شلح��ة  وقف��ة  املديري��ة 
العدوان وت�شير قافل��ة مالية وغذائية دعما 
للمرابط��ني يف جبه��ة ال�شاحل الغرب��ي با�شم 
عل��ى  القائم��ون  واأك��د  االأعظ��م..   الر�ش��ول 
القافلة اأن ه��ذه القافلة متث��ل تعبرا ب�شيطا 
لالمتن��ان وعونا وم�شان��دة الأولئك املرابطني 
يف جبه��ات الع��زة وال�شرف الذي��ن يدافعون 
ع��ن ع��زة و�ش��رف ه��ذا ال�شع��ب ويقدم��ون 
ارواحهم رخي�شة من اجل هذا الوطن الغايل 
و�ش��د الطغ��اة وامل�شتكربين الذي��ن ي�شنون 

عدوانا غا�شما على البلد . 
ويف مديري��ة بن��ي ح�شي���س �ش��ر االأحرار 
وال�شرفاء من اأبن��اء حمل احليوف باملديرية 

قافل��ه غذائي��ة للجي���س واللج��ان ال�شعبي��ة 
املرابط��ني يف اجلبهات ومنه��ا جبهة ال�شاحل 
الغربي. . واحتوت القافلة على مواد غذائية 
دعم��اً  �شتوي��ة  ومالب���س  ومي��اه  وع�شائ��ر 
واإ�شن��ادًا الأبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
الذي��ن يقدم��ون اأرواحهم رخي�ش��ة يف �شبيل 
الدفاع عن اليمن واأمنه وا�شتقراره يف جبهات 

العزة والكرامة.  
م��ن جانبه��م نظم اأبن��اء منطقة بن��ي �شداد 
بخ��والن الطي��ال وقف��ة احتجاجي��ة م�شلحة 
تندي��دا بجرائ��م الع��دوان بح��ق املدني��ني يف 

احلديدة و�شعدة
 واأكد احلا�ش��رون اال�شتعداد لرفد ميادين 
اجله��اد باملال والرجال حت��ى حتقيق الن�شر 

ومواجهة الت�شعيد بالت�شعيد. 
ويف حمافظ��ة رمي��ة نظ��م وجه��اء واأعيان 
مديري��ة اجلب��ني وقف��ة احتجاجي��ة للتندي��د 
االأمريك��ي  الع��دوان  جرائ��م  با�شتم��رار 

ال�شعودي بحق ابناء ال�شعب اليمني.
واك��د املحاف��ظ فار���س احلب��اري  اأهمي��ة 
تعزي��ز التالح��م ال�شعب��ي وتوحي��د اجلبهة 
الداخلي��ة ملواجه��ة الع��دوان والدف��اع ع��ن 

الوطن واأمنه وا�شتقراره.
واو�شح املحافظ ان رمية �شتكون ال�شباقة 
برفد جبهة ال�شاحل الغربي بالرجال والعتاد 
وم�شاندة رج��ال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
حت��ى يتم دحر الغزاة واملحتلني من كل �شرب 

من اأر�س الوطن.
ويف حمافظ��ة ذمار نظمت ع��دد من مدار�س 
غا�شب��ة  احتجاجي��ة  وقف��ات  املحافظ��ة  
االمريك��ي  ال�شع��ودي  الع��دوان  ال�شتم��رار 
الغا�شم عل��ى البالد وا�شته��داف كل مقدرات 
ع��ن  امل�شارك��ون  وع��رب  اليمن��ي..  ال�شع��ب 
ا�شتيائهم لل�شمت العاملي اأمام ما يتعر�س له 
اأبناء ال�شعب اليمني مبختلف فئاته من اإبادة 
جماعي��ة وبط��رق وح�شية ين��دى لها اجلبني 
وتق�شع��ر لها االأب��دان دون ان يحرك املجتمع 
الدويل �شاكن��ا. واأ�شاروا اإلى مطالبة املجتمع 
ال��دويل واالأمم املتحدة وجمل�س االأمن الدويل 
بالتح��رك الفعلي الإيقاف الع��دوان وعملياته 
الع�شكري��ة والغارات اجلوية ورفع احل�شار 
اجلائ��ر وفت��ح املوان��ئ واملط��ارات والعم��ل 
االإن�شاين الذي يخفف من جحيم املعاناة التي 

خلفها العدوان لعامة اأبناء اليمن.
واأكدوا على موا�شل��ة ال�شمود وا�شتمرار 

العملية التعليمية حتى الن�شر، 
ويف حمافظة حجة عقد وجهاء واأعيان لقاء 
تعبوي��ا وثقافي��ا باملدين��ة   ملناق�ش��ة او�شاع 
ابناء املدينة وتفعيل حملة احل�شد والتعبئة 

العامة،
واأك��د امل�شارك��ون عل��ى ب��ذل كل طاقاته��م 
وثباته��م  �شموده��م  وا�شتم��رار  وجهوده��م 
يف مواجه��ة الع��دوان ال�شع��ودي االأمريك��ي 

ومرتزقته.

الشعب مستمر في رفد اجلبهات بقوافل الدعں بالرجال واملال 

ا�شته��داف ممنه��ج م��ن قب��ل االحت��الل االإمارات��ي  
واإهان��ة واإذالل عمالئ��ه ومن �شاع��دوه وكانوا كب�س 

الفداء جلنوده وقت ا�شتداد لهيب املواجهة
لي�س غريبا على حتال��ف العدوان  تغييب مرتزقته 
م��ن ابن��اء ع��دن واملناط��ق املج��اورة م��ن طاول��ة 
املفاو�ش��ات فم��ن ذهب  بهوؤالء اإل��ى حمارق املوت يف 
جبه��ة ال�شاح��ل الغرب��ي وجبهت��ي جي��زان وجنران  
ملالق��اة اجلحي��م  بينم��ا قواته تتمرت���س يف ال�شفوف 
اخللفي��ة  هرب��ا م��ن ن��ران املجاهدي��ن م��ن اجلي�س 
واللجان ال�شعبي��ة �شرميهم متى اما اكتملت مهمتهم 

وي�شتبدل احذية بدال عنهم ...
مرتزق��ة االحتالل يعي�ش��ون ح�شرة وندامة على ما 
اقرتفوا م��ن جرمية وخيانة الأبناء جلدتهم ظنا منهم 
وقته��ا انه��م �شيحققون مك�شبا ومن�شب��ا هنا او هناك 
لك��ن مل يج��دوا �شوى مهال��ك املوت وم��ن جنى منهم 

اغت�شبوه واهانوه ..
تردي االأو�شاع املعي�شية واالقت�شادية للمواطنني 
الذين يب�شط ال�شيط��رة عليهم هدف رئي�شي لالأجانب 

الذين اتوا من اأ�شقاع االأر�س 
مل يلتف��ت اأولئ��ك املرتزق��ة واخلونة للدع��وة التي 

وجهه��ا ال�شيد عبد امللك احلوثي منذ بدء العدوان ان 
ال يلتفتوا لل�شعارات الرنانة التي يتغنى بها االحتالل 
وان هدف��ه الوحيد هو اال�شتعمار ال اقل وال اكرث وقد 

ناديت لو ا�شمعت حيا ولكن الحياة ملن تنادي ..
املرتزق��ة يدركون انه الجم��ال للمقارن��ة بني ابناء 
املحافظ��ات التي يوؤمنه��ا اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 

والذي��ن يعي�ش��ون يف �شلم وحرية وكرام��ة وبني تلك 
املناطق الت��ي يحتلها  االإمارات��ي وال�شعودي وكيف 
يقت��ل ابناءها وي�شتحيي ن�شاءه��ا وهم االآن يف موقف 
اليح�ش��دون عليه ولك��ن الينفعهم الن��دم واتى اليوم 
الذي يع�س العميل واخلائن على يديه يقول يا ليتني 

مل اتخذ بن �شلمان وبن زايد خليال

ال���ع���م���الء م���ج���رد ورق�����ة س���رع���ان م���ا ي��ح��رق��ه��ا ال���ع���دوان
انعق���دت املفاوضات بني الوفد الوطن���ي من جهة ووفد فنادق الري���اض من جهة أخرى 
نهاية االس���بوع املنص���رم في ظل غياب تام ملا تس���مى باملكونات اجلنوبية... بني عش���ية 
وضحاها س���قطت احالم أولئك املرتزقة الذين تفانوا في خدم���ة احملتل ودفعوا دماءهم 
ذودًا عن الغزاة من الس���عوديني واإلماراتي���ني موجهني خناجرهم صوب اخوانهم من ابناء 
البلد واصبح اجمللس االنتقالي اجلنوبي . ورقة س���رعان م���ا احترقت  فقد كان االحتالل 

يحركه وهو ينفذ االوامر كيف  ومتى ما أراد...

احلقيقة / مازن الصوفي
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أمني أبوراشد
اال�شتخب��ارات  مدي��رة  اأحجم��ت  عندم��ا 
االأمركي��ة جينا ها�شب��ل – املح�شوبة على 
ترام��ب – ع��ن املث��ول اأم��ام الكونغر���س، 
م��ن  ا�شتقته��ا  الت��ي  املعلوم��ات  لتق��دمي 
الت�شجي��الت الرتكي��ة بجرمي��ة قت��ل جمال 
د الكونغر���س يف ح��ال عدم  خا�شقج��ي، ه��َدّ
مُثولها اأمامه، بعدم الت�شديق على املوازنة 
االحتادي��ة، يف ما ُي�شبه التلوي��ح ِب�َشّل عمل 
احلكومة االأمركية وبالتايل عرقلة احلركة 
املالي��ة الأق��وى اقت�ش��ادات الع��امل، ووجد 
الرئي���س االأمرك��ي نف�ش��ه يف و�ش��ٍع حِرج، 
ودف��ع بها�شبل اإلى ح�شور جل�شة اقت�شرت 

على الزعامات البارزة يف الكونغر�س.
م��ت به��ا ها�شبل  ت االإحاط��ة الت��ي تقَدّ اأَدّ
الكونغر���س  اإل��ى غلي��ان غ��ر م�شب��وق يف 
تغييبها  اأن  بو�ش��وح  وتب��نَيّ  ��ر”،  “املُ�شَغّ
ح�ش��ور  ع��ن  االأبي���س  البي��ت  ِقَب��ل  م��ن 
اجلل�ش��ة ال�شابقة للكونغر�س بح�شور كامل 
اأع�شائ��ه، كان حماولة م��ن ترامب للتغطية 
على حمم��د بن �شلمان، وب��ات الكونغر�س- 
م��ن منطل��ق �شيادت��ه املوؤ�ش�شاتي��ة- وكاأنه 
افتت��ح معركة �شيا�شية مع ترامب، وُيطاِلب 
اإدارة  بوج��وب  االآن  اأع�شائ��ه  بع���س 
الكونغر���س لل�شيا�ش��ة اخلارجي��ة، خا�شة 
عندم��ا ذه��ب كّل م��ن ال�شينات��ور ليند�ش��ي 

غراهام وال�شيناتور ب��وب كوركر، وكالهما 
من احل��زب اجلمهوري احلاكم، اإلى اعتبار 
ط الأكرب يف جرمية  حممد بن �شلمان املت��وِرّ
الف�ش��ل  �ش��رورة  وال��ى  خا�شقج��ي،  قت��ل 
ب��ني �شخ�ش��ه وب��ني العالق��ات االأمركي��ة 
ال�شعودي��ة، بحي��ث ق��ال غراه��ام : “تكون 
اأعمى اإذا مل ت�شل اإلى ا�شتنتاج اأن اجلرمية 
مت تنظيمها م��ن قبل اأ�شخا���س حتت قيادة 
ويل العه��د ال�شعودي”، فيم��ا اعترب كروكر 
اأن��ه يف ح��ال مُث��ول ويل العهد اأم��ام حمكمة 

ف�شي�شتغرق االأمر فقط 30 دقيقة الإدانته.
املعركة طويلة ب��ني الكونغر�س وترامب، 
و”وا�شنط��ن بو�ش��ت” الت��ي تعت��رب جمال 
كل  عل��ى  ت�شغ��ط  فقيده��ا،  خا�شقج��ي 
يف  واالإن�شاني��ة  ال�شيا�شي��ة  املوؤ�ش�ش��ات 
الوالي��ات املتح��دة، وت�شتقط��ب التعاط��ف 
ال�شعب��ي ب�ش��رورة ك�شف َم��ن اأَم��َر بتنفيذ 
الرئي���س  م��ن م�شلح��ة  اجلرمي��ة، ولي���س 
ترام��ب يف ال�شنت��ني القادمت��ني م��ن واليته 
ح لوالية ثانية، اأن ُيَتَّهم باأنه حري�س  واملر�َشّ
على م�شلحته ال�شخ�شية مع بن �شلمان على 
ح�شاب �شمعة املوؤ�ش�شات االأمركية، خا�شة 
اأن �شتة م��ن اأع�شاء الكونغر���س البارزين، 
تقدموا اأم�س مب�ش��روع قرار ُينا�شد االإدارة 
االأمركي��ة واملجتم��ع ال��دويل حتمي��ل ب��ن 
�شلمان م�شوؤولية االأزمة االإن�شانية يف اليمن، 
ومقاطع��ة قطر، وال�شغ��وط املَُمار�َشة على 
املعار�ش��ني ال�شعوديني، اإلى جانب جرمية 

قت��ل خا�شقجي، م��ع التاأكيد عل��ى اأن هوؤالء 
ال�شي��وخ،  البارزي��ن يف جمل���س  االأع�ش��اء 
لديهم “ثقة �شبه موؤكدة” بتورط ويل العهد 
يف اجلرمي��ة، و�شتبداأ مناق�ش��ة قرار االإدانة 
هذا يوم االثنني الق��ادم يف جمل�س ال�شيوخ، 
فيما متُثل جينا ها�شبل اأمام جمل�س النواب 
الثالث��اء الإحاطت��ه مبعلوماته��ا اأ�ش��َوًة مبا 

فعلت عنوًة اأمام قيادات الكونغر�س.
ة املواجه��ة للكونغر���س م��ع ترامب،  ق��َوّ
اإ�ش��رار ال�شينات��ور ب��وب كروك��ر  ه��ي يف 
ب�شفت��ه رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف 
الكونغر�س، مدعوم��اً من القيادات البارزة، 
عل��ى معاقبة ب��ن �شلم��ان، وكائناً م��ا كانت 

نتائ��ج الت�شويت، ف��اإن اململك��ة ال�شعودية 
باتت اأم��ام خياري��ن ال ثالث لهم��ا، حماولة 
حتييد بن �شلمان ع��ن امل�شهد باأي �شيناريو 
ممك��ن، ورف��ع ي��ده العدواني��ة ع��ن اليم��ن 
وع��ن ح�ش��ار قط��ر، الأن الغ�ش��ب ال��دويل 
م��ن اأمركا اإل��ى اأوروبا و�ش��واًل اإلى اأنقرة 
ق��د و�شل اإل��ى ذروت��ه، خا�ش��ة اأن اللجوء 
اإل��ى تقطي��ع ُجث��ة اأو تذويبه��ا باالأحما���س 
جعل الع��امل ي�شتعي��د مذه��واًل م�شهدية مل 
يعهده��ا حت��ى يف ممار�ش��ات “داع���س”! يف 
اخلال�ش��ة، اإذا كان الرئي���س ترامب رهينة 
الكونغر���س يف مو�ش��وع ب��ن �شلم��ان، ف��اإن 
مدي��رة اال�شتخب��ارات جين��ا ها�شب��ل ه��ي 

رهين��ة مزدوج��ة، �ش��واء اأم��ام الكونغر�س 
اأو اأم��ام الق�شاء الرتكي ال��ذي ائتمنها على 
الت�شجي��الت، وممنوٌع عليها “لفلفتها”، الأن 
الرئي���س الرتك��ي ق��رر الذهاب اإل��ى النهاية 
يف ك�ش��ف تفا�شيل جرمي��ة يعتربها انتهكت 
طرف��ه،  م��ن  ته��اون  واأي  ب��الده،  �شي��ادة 
�شيجعل��ه هدفاً الأح��زاب املعار�شة الرتكية 
الوق��ت  اأردوغ��ان يف  الت��ي ال متتل��ك �ش��ّد 
احلا�ش��ر �ش��وى ق�شي��ة جم��ال خا�شقج��ي 
و�شرورة ك�ش��ف كل تفا�شيلها، ولعل دماء 
خا�شقج��ي ومن دون ق�ش��د، وبف�شل الغباء 
ال�شعودي، �َشتحِقن دماء اأبناء اليمن وترفع 

اأحقر عدوان عن ال�شعب املظلوم…

ت����رام����ب ب����ني ل��ع��ن��ة أط����ف����ال ال���ي���م���ن وط���ي���ف خ��اش��ق��ج��ي

عبدالرحمن أبوسنينة*
يراق��ب املعني��ون باملاأ�ش��اة  اليمني��ة امل�ش��اورات 
اجلاري��ة يف ال�شوي��د، واملفرت���س اأنه��ا ب��ني االأفرقاء 
م�شروع��ان  للمراق��ب  يتجل��ى  وهن��اك  الداخلي��ني، 
وخي��اران يحرتب��ان، م�ش��روع بن��اء  اليم��ن امل�شتقل 
بعي��دا ع��ن ا�شت�شع��اف اأهله ونه��ب ثروات��ه،  واآخر 
ي�ش��ر يف ركاب الرجعية دول جمل�س التعاون القبلية 

املدعومة اأمريكيا و�شهيونيا.
الوف��د الوطن��ي اليمني الق��ادم من �شنع��اء بقيادة 
الدبلوما�ش��ي اللب��ق حمم��د عبدال�ش��الم يواجه �شلف 
العامل امل�شتكرب امل�شطف مع نظام اآل �شعود الدموي، 
والناظر اإلى �شلوك املتحاورين ي�شعر بالعامل اجلديد 
املتغ��ر، وال�شفعات املتتالية الت��ي يتلقاها االأمريكي 
واأدوات��ه، فالتحالف مبا ميثل م��ن دعم القوى الكربى 
ب��ات ي�شتجدي اأن�شار اهلل ليقبلوا باحلوار، وهو الذي 
كان يعد بدخول �شنعاء و�شعدة خالل اأ�شبوع واحد 

من �شن عدوانه قبل اأربع �شنوات!
ه��و فجر جديد يلعب فيه اأحرار من العرب - وعلى 
راأ�شه��م ه��وؤالء االأب��اة اليمني��ون- دورا مي��رغ اأن��ف 
اأمري��كا واأدواتها بالرتاب، م��ذ زرعها امل�شتعمر �شوكا 
يف حل��وق اأبناء البالد العربي��ة، تنفذ خمططات الكبار 
من ناهب��ي ال�شعوب، وترهن مقدرات االأجيال ل�شالح 
اقت�ش��اد اأعدائن��ا، وا�شتم��رار قوة ال��دوالر االأمريكي 
احلام��ي بالتب��ع القت�ش��اد "ا�شرائيل"، عل��ى ال�شباب 
العرب��ي مراقبة ما يج��ري، واإن كان قد عدم االنعتاق 
من اأدوات اأمريكا بع��د الربيع العربي، لكن لي�س عليه 
اأن يع��دم الوع��ي والب�ش��رة، يف مفاو�ش��ات ال�شويد 

بع���س اأه��ل اليم��ن ره��ن نف�ش��ه الإرادة ال�شع��ودي، 
فمطالبه��م ذاتها مطال��ب العدوان الت��ي يطرحها على 
الطاول��ة، اأن يبقي �شعب اليمن حتت هيمنة اآل �شعود 
وم��ا ميثل��ون م��ن امت��داد ا�شرائيل��ي اأمريك��ي، الوفد 
الوطني يطالب باإطالق كامل االأ�شرى مبن فيهم اولئك 
املعار�شني الأن�شار اهلل يف ال�شجون االماراتية العلنية 
وال�شري��ة، ما ين��م عن تع��ال على اجل��راح، ووطنية 
اأبوي��ة تراأف باليمنيني كيمني��ني بعيدا عن انتماءاتهم 
وايديولوجياته��م، لك��ن وف��د الريا���س ب��دون حي��اء 
مطلبه بهذا اخل�شو�س االفراج عن االأ�شرى احلاملني 
للجن�شي��ات اخلارجية املعتدي��ة، وفد �شنعاء يتم�شك 
ب�ش��رف روات��ب كل اليمنيني، وحتيي��د اللعب بورقة 
ق��وت النا���س وجتويعه��م، ورف��ع احل�ش��ار وتوحيد 
البن��ك املرك��زي، بينما عمالء اآل �شع��ود ي�شرون على 

اغ��الق املناف��ذ، ونقل البن��ك املركزي اإل��ى االردن، يف 
تو�شي��ع لدائرة االعتماد عل��ى االأجانب! وال يخجلون 
م��ن املطالب��ة بان�شح��اب اأبن��اء اليمن م��ن اأرا�شيهم! 
وت�شليمها لو�شاية حمم��د بن �شلمان القاتل املن�شاري 
الأ�شدقائ��ه قب��ل اأعدائه، ومع اأنه��م ال ي�شيطرون على 
املط��ارات اجلنوبي��ة لكنهم يري��دون رهن فت��ح مطار 
�شنع��اء، بتفتي���س رحالت��ه يف مط��ار ع��دن املحت��ل، 
وت�شليم كافة املوانئ لل�شلطات ال�شعودية واالماراتية 
لن�شل اإلى انك�شاف ظهر ال�شعب اليمني بالكامل للعدو 

اال�شرائيلي.
املتابع ملارثون امل�ش��اورات يف االأيام املا�شية يذهل 
م��ن متك��ن وف��د �شنع��اء، ومتثيل��ه الراق��ي لل�شع��ب 
اليمني، االأ�شت��اذ عبدال�شالم رئي�س الوفد حا�شر دون 
ت��ردد الإب��داء املوق��ف والقرار ح��ول اأي م��ن الق�شايا 

املطروح��ة، ودون حتفظ يتحدث اإلى و�شائل االعالم، 
ما ينم عن اال�شتقاللية يف اتخاذ القرار، يف وقت كذبت 
اخلارجي��ة االيراني��ة ا�شاع��ة اأمريكية ح��ول تدخلها 
اأو اأن تك��ون ف�شل��ت يف اإر�ش��ال اأحد كب��ار م�شت�شاريها 
اإل��ى ال�شويد، م��ن اأج��ل امل�شارك��ة يف املفاو�شات بني 
االأط��راف اليمني��ة، ه��ذا اذا علمن��ا اأن وف��د عب��د ربه 
من�ش��ور القادم م��ن فن��ادق الريا�س ال يغل��ق اأفراده 
هواتفه��م، وال ميكنه��م ابداء اأي موقف قب��ل اأن ت�شل 
تعليم��ات الغ��رف ال�شوداء يف الريا���س، الغرف ذاتها 
الت��ي ت�شرع��ن قتل و�شح��ق االأج�شام الطري��ة الأطفال 
اليم��ن، ه��ي ذاته��ا الت��ي اأ�ش��درت اأم��ر تقطي��ع جثة 
خا�شقج��ي على انغام املو�شيقى، وبدل ت�شييع الوقت 
مع الكومبار�س امل�شمى وف��د ال�شرعية حري بحكومة 
االنق��اذ اليمنية التم�شك بح�شور ممثلي دول العدوان 

اإلى الطاول بدل هذه امل�شرحيات.
عجب��ي واهلل! يف كل �شاع��ة يرحل طف��ل اأو جريح اأو 
جائع اأو مري�س ميني اإلى مثواه االأخر بفعل ح�شار 
�شهاين��ة الع��رب ل�ِشعب اليم��ن، ومن ه��ذه ال�شحايا 
اأقرباء مرتزقة بن �شلمان، دون ان يهتزوا اأو يغ�شبوا! 
وق��د اأعماه��م م��ال اآل �شع��ود احل��رام حت��ى اأن�شاهم 
اأهله��م واأحبائه��م، وبات��وا ي�شتمروؤون م��ن املعتدين 
واملحتلني الت�شب��ب باملجاعات، واالغتياالت وحدوث 
االغت�شاب��ات، ثم بعد هذا ميعن��ون يف تزوير التاريخ 
وه��م يرددون �شمفونية كذبهم ع��ن التدخل االيراين يف 

اليمن التي مل يقتل فيها اأو ياأ�شر ايرانيا واحدا.
ا  �ِشي �َشِوًيّ ن مَيْ ا َعَلى َوْجِهِه اأَْهَدى اأََمّ �ِشي ُمِكًبّ اأََفَمن مَيْ

�ْشَتِقيٍم؟ َراٍط ُمّ َعَلى �شِ
كاتب فلسطيني*

وف����د ص��ن��ع��اء »أں ال��ص��ب��ي« امل��ت��ع��ال��ي ع��ل��ى اجل����راح
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اإن  ب��ارز،  اإ�شرائيل��ي  معل��ق  ق��ال 
ا�شتنف��ار ت��ل اأبي��ب ل�شال��ح ويل العهد 
ال�شع��ودي حممد بن �شلم��ان، وحر�س 
رئي���س حكومتها بنيام��ني نتنياهو على 
التدخ��ل ملحاول��ة اإنق��اذه م��ن تبع��ات 
خا�شقج��ي،  جم��ال  ال�شح��ايف  اغتي��ال 
اأن  حقيق��ة  اإدراكه��ا  اإل��ى  يرج��ع 
ال�شعودي��ة يف عهده بات��ت متثل “ذخرا 
ا�شرتاتيجيا” لدول��ة االحتالل.. وكتب 
معلق ال�ش��وؤون العربية جاكي حوكي، 
يف مق��ال ن�ش��ره الي��وم ال�شب��ت موق��ع 
�شحيفة “معاريف”، اأنه مل يكن �شدفة 
اأن يب��ادر نتنياه��و لالت�ش��ال بالرئي���س 

االأمرك��ي دونال��د ترام��ب، طالب��ا منه 
ع��دم التخلي عن ب��ن �شلم��ان يف اأعقاب 

تفجر ق�شية خا�شقجي.
واأ�ش��اف اإن اإ�شرائي��ل بحاج��ة ل��ن 
�شلم��ان وويل عه��د اأبوظب��ي حمم��د بن 
زايد، الذي و�شفت��ه ب�”ال�شخ�س الذي 
يوّج��ه ب��ن �شلم��ان”، والبحريني��ني يف 
مواجه��ة اإي��ران و”ح��زب اهلل”، عل��ى 
القوت��ني  بهات��ني  امل�شا���س  اأن  اعتب��ار 
ميث��ل “م�شلح��ة م�شرتك��ة الإ�شرائي��ل 
وه��ذه ال��دول”. واأ�شار حوك��ي اإلى اأن 
اأنظم��ة احلكم يف ه��ذه الدول تنطلق من 
افرتا�س مفاده اأن التعاون مع اإ�شرائيل 

يف مواجهة اإي��ران و”حزب اهلل” يحقق 
له��ا احللم املتمث��ل يف “اإ�شعاف اخلطر 
الذي يه��دد وجوده��ا”.. واأردف قائال: 
الق�شية  فاإن  االأنظمة،  له��ذه  “بالن�شبة 
تنتظ��ر،  اأن  باإمكانه��ا  الفل�شطيني��ة 
ومواجه��ة التطبيع م��ع اإ�شرائيل باتت 
اأقل اأهمية”.. وجزم املعلق االإ�شرائيلي 
باأن اأمني عام “ح��زب اهلل” ح�شن ن�شر 
اهلل، “ق��ال احلقيق��ة عندم��ا ج��زم ب��اأن 
ال�شعوديني والبحرينيني يتعاونون مع 
موؤامرة اأمركي��ة �شهيونية ال�شتهداف 

حمور املمانعة”.
واأ�ش��اف اأن الدول اخلليجية املعنية 

مبواجه��ة اإي��ران قبل��ت باإ�شرائي��ل اأن 
تكون “قائدة لها، ومنحتها التفوي�س”.
ويوؤك��د حوك��ي اأن ال��دول اخلليجية 
املناوئ��ة الإي��ران ال ت��رتدد يف م�شاعدة 
اأو  ع�شك��ري  عم��ل  كل  يف  اإ�شرائي��ل 
دبلوما�ش��ي  اأو  ق�شائ��ي  اأو  اقت�ش��ادي 

ي�شتهدف اإيران و”حزب اهلل”.
ب��ني  التع��اون  واق��ع  اأن  واأ�ش��اف 
اإ�شرائيل وكل من ال�شعودية واالإمارات 
بكث��ر”،  “يف��وق اخلي��ال  والبحري��ن 
م�ش��ددا عل��ى اأن “اأ�شه��ر �شيناري�ش��ت 
ل��ن يك��ون ق��ادرا عل��ى تو�شي��ف طابع 

التعاون بني اجلانبني”.

اليم��ن”  “اخل��رب  موق��ع  ك�ش��ف 
ع��ن �شفق��ة كب��رة ب��ني ال�شعودية 
وتنظيم القاعدة االإرهابي، مبلياري 
دوالر، مقاب��ل نقل مقاتليه يف �شوريا 
اإلى حدود حمافظة �شعدة اليمنية.

يف  م�ش��در  ع��ن  املوق��ع  ونق��ل 
اال�شتخبارات اليمني��ة، اأن ال�شفقة 
هدف��ت اإن�شاء معقل رئي�شي للتنظيم 
ب�شعدة، حلماي��ة اململكة من حركة 
“اأن�شار اهلل”، م�شيفا اأن “ال�شفقة 
توزع��ت عل��ى 4 اأق�ش��اط مقابل نقل 
اإل��ى  “القاع��دة”  تنظي��م  عنا�ش��ر 
مديري��ات البقع وكتاف �شمايل �شرق 

حمافظة �شعدة”
واأك��د ” اأن جمموع��ة كب��رة م��ن 
املقاتل��ني و�شل��ت من��ذ 3 اأ�شهر اإلى 
البق��ع وكت��اف  ويرت��دي  مديري��ة 
اأفرادها زيا اأفغانيا، يعمل الع�شرات 
منهم يف فرق نزع االألغام، باالإ�شافة 
اإلى فرق��ة هجومية بقي��ادة اإرهابي 

يدعى اأبو عبداهلل.
ويف وق��ت �شاب��ق ك�ش��ف حتقي��ق 
وكال��ة  ن�شرت��ه  ا�شتق�شائ��ي 
“ا�شو�شيت��د بر���س” االأمريكية �شهر 
اأغ�شط���س املا�شي، عن عالقة متينة 
ب��ني تنظي��م القاع��دة والتحال��ف يف 

حرب اليمن.
م�ش��ورة،  مقاط��ع  وانت�ش��رت 
موال��ني  ملقاتل��ني  �شاب��ق،  وق��ت  يف 

وه��م  البق��ع  جبه��ة  يف  للتحال��ف 
يعدمون اأ�شرى، على غرار ما قامت 

به اجلماعات االإرهابية يف �شوريا.

ك�ش��ف حتقيق بثت��ه القن��اة الرابع��ة الربيطانية 
جانبا من معاناة املعتقلني يف ال�شجون التي تديرها 

االإمارات يف حمافظة عدن جنوبي اليمن
ويف لق��اء مع القن��اة، قال ع��ادل احَل�َشِني املعتقل 
ال�شاب��ق واأحد القيادات امليداني��ة بقوات احلكومة 
ال�شرعية اإن هناك مئات املعتقلني بال�شجون ال�شرية 
التابع��ة لالإمارات، حي��ث يتعر�شون ل�شت��ى اأنواع 
التعذي��ب م��ن �ش��رب و�شع��ق بالكهرب��اء واإدخال 
اأدوات معدنية حادة مبناطق ح�شا�شة من اجل�شم.

واأ�ش��اف احَل�َشِني -ال��ذي كان معتقال لدى قوات 

احلزام االأمني املدعومة من اأبو ظبي- اأن ال�شجون 
كانت متتلئ �شراخ��ا كل ليلة ب�شبب التعذيب الذي 

ي�شرف عليه االإماراتيون.
وقد ن�شرت القناة الربيطانية يف حتقيقاتها اإفادات 
ملنظم��ات حقوقي��ة و�ش��ورا لل�شج��ون االإماراتي��ة 
يف اليم��ن.. وه��ذا التحقي��ق لي���س االأول م��ن نوعه، 
فف��ي يولي��و املا�ش��ي وثقت منظم��ة العف��و الدولية 
ب�ش��كل  ترتك��ب  �شارخ��ة  “انته��اكات  )اأمن�شت��ي( 
ممنه��ج ب��ال حما�شب��ة.. ت�شل اإل��ى م�ش��اف جرائم 
احل��رب” بال�شجون ال�شرية الت��ي ت�شرف عليها اأبو 

ظبي جنوبي اليمن، ولكن االإمارات نفت ذلك الحقا.
وقال��ت املنظمة يف تقريرها املعنون ب� “اهلل وحده 
اأعلم اإذا كان على قيد احلياة” اإنها ر�شدت ع�شرات 
االعتقاالت التع�شفية واالإخفاء الق�شري والتعذيب 

من قبل القوات املوالية الأبو ظبي.
واعت��ربت اأمن�شتي اأن ه��ذه املمار�شات ترقى اإلى 
جرائ��م ح��رب، ودع��ت االإم��ارات اإل��ى التوقف عن 

امل�شاركة فيها وفتح حتقيق �شريع وفعال ب�شاأنها.
قال��ت  بالتقري��ر،  املذك��ورة  االأرق��ام  ب��ني  وم��ن 
اأمن�شت��ي اإنها حّقق��ت يف ظروف اعتق��ال 51 �شجينا 
ب��ني مار���س 2016 وماي��و2018 اعتقلته��م القوات 
احلكومي��ة والق��وات االإماراتية التي ت��دّرب قوات 
ال�شلطة جنوبي اليمن، واأكدت اأن 19 من بني هوؤالء 

ُفقدت اآثارهم.
وقبي��ل �ش��دور التقري��ر احلقوقي، اأعلن��ت االأمم 
املتح��دة اأن لديه��ا م��ا يدفعه��ا لالعتق��اد بتعر���س 
�شجن��اء مينيني ملعاملة �شيئ��ة وتعذيب وانتهاكات 

جن�شية من قبل عنا�شر من القوات االإماراتية.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

يمني برس :

باالسم ضباط أمريكيون يديرون العدوان على اليمن 
من غرفة عمليات قاعدة تبوك اجلوية بالسعودية

ك�شفت م�شادر ا�شتخباراتية قوائم بعدد من اأ�شماء �شباط اأمريكين 
واإ�شرائيلي��ني يدي��رون غرف عمليات الع��دوان على اليم��ن من قاعدة 
تبوك اجلوية باململكة  ال�شعودية.. وح�شل “ميني بر�س” على قوائم 
خا�شة باالأ�شم��اء واالأرقام الع�شكرية والتخ�ش�شات ل�عدد 76 �شباط 
اأمريك��ي واإ�شرائيل��ي  بع��د ا�شتقدامهم م��ن قبل دول حتال��ف العدوان 
ال��ذي تقوده ال�شعودية .. وجاءت عملية اإعارة ال�شباط الإ�شرائيلين 
بع��د اتفاقيات لنقل تكنولوجيا القبة احلديدية االإ�شرائيلية لل�شعودية 

التي كان اخرها ال�شفقة االخرة والتي اأعلن عنها قبل اأ�شبوعني.
  ووفق��اً لالتفاقية ي�شطلع اجلانبان االمريك��ي و اال�شرائيلي باإدارة 

هذه املن�شاآت وال ي�شمح بتواجد ال�شعوديني فيها.
 واجلدي��ر بالذك��ر ان قاع��دة تب��وك كان��ت اول قاع��دة ت�شهد هبوط 
مقات��الت اإ�شرائيلية ما يقارب 15 عام، غر ان اململكة ا�شطرت الإعادة 
طالئه��ا لطم�س هويته��ا وتقدمي ت�شريح اإعالمي بان��ه قد مت اعرتا�شها 
واإجباره��ا عل��ى الهب��وط.. وت�شه��د وترية التع��اون ب��ن ا�شرائيل و 
ال�شعودي��ة يف جمال القوات اجلوية تعاون��اً متزايدًا منذ تقدمي الثانية 
ت�شهيالت متع��ددة لالأولى لق�شف مفاعل اوزي��راك يف العراق العظمى 
يف 1982حيث �شارعت اململك��ة بنفيه بان رادارات االنذار املبكر لديها 

كانت بحالة �شيانة ومَل تتم م�شاهدة الطائرات االإ�شرائيلية.

وقع صحيفة “معاريف” الصهوينة،: 

تعاون إسرائيل مع السعودية 
واإلمارات والبحرين يفوق اخليال

القناة الرابعة البريطانية: 

في حتقيق يكشف تفاصيل مرعبة عما يجري في سجون اإلمارات السرية باليمن

وكالة الخبر :

السـعودية تدفع ملياري دوالر لتنظيم القاعدة مقابل نقل 
اليمنية صعـدة  محافظة  حـدود  إلى  سـوريا  في  مقاتليه 

صحيفة “ال ريبوبليكا” اإليطالية: 

صحيفة إيطالية: اخلناق يشتد حول رقبة ابن سلمان 
راأت �شحيف��ة “ال ريبوبلي��كا” االإيطالي��ة اأن “خناق املجتم��ع الدويل يتزايد 
ح��ول رقبة ويل العه��د ال�شعودي حممد ب��ن �شلمان ب�شكل م�شتم��ر”، مت�شائلة 
“ه��ل يك��ون هناك حتقي��ق دويل يف ق�شية خا�شقجي؟”. �ش��وؤال ال�شحيفة جاء 
تعليق��ا، عل��ى تط��ورات ق�شية ال�شح��ايف ال�شع��ودي جمال خا�شقج��ي، الذي 
قت��ل داخل قن�شلية ب��الده يف تركيا قبل اأكرث من �شهري��ن. واأ�شافت ال�شحيفة 
االإيطالي��ة “هذا اأمر يتجاوز الفر�شية، االآن، يف �شوء طرح االأمم املتحدة هذه 
الفك��رة”. كم��ا راأت ال�شحيفة االإيطالي��ة اأن طرح هذه الفك��رة يرمي اإلى منع 
التعتي��م على الق�شية، معتربة اأن تركيا “حري�شة كل احلر�س على ا�شتعادة 
م�شداقيتها لدى الغرب وعلى تبديد ال�شكوك يف نفورها من حرية ال�شحافة”.
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العدوان يواصل ارتكاب املجـازر بحق املدنيني.. واجليش 
واللجـان ينكلون بالعدو فـي اجلبهات ثأرًا لدمـاء األبرياء

جرائم العدوان

يوم اخلميس  | 6 ديسمبر | 
ال�شع��ودي  الع��دوان  ط��ران  يوا�ش��ل 
غارات��ه وق�شف��ه على خمتل��ف املحافظات 
احلدي��دة  يف  وجرح��ى  �شه��داء  خملف��ا 

واأ�شرارا مادية يف املمتلكات.
ع��ن  حمل��ي  م�ش��در  اأف��اد  احلدي��دة  يف 
ا�شت�شهاد 3 ن�شاء من اأ�شرة واحدة واإ�شابة 
عدد من املدنيني اإثر ق�شف بوارج العدوان 

ملنازل املواطنني يف مدينة الدريهمي.
من��ازل  الع��دوان  مرتزق��ة  وا�شته��دف 
املواطن��ني �شم��ال �ش��رق حي���س بع��دد من 
القذائ��ف املدفعي��ة، كما ق�شف��وا بع�شرات 
ال�شواري��خ والقذائ��ف قريت��ي الزعف��ران 

وال�شرف يف منطقة كيلو16.
الع��دوان غارت��ني عل��ى  و�ش��ن ط��ران 
منطق��ة املنقم مبديري��ة الدريهم��ي وغارة 
عل��ى اخل��ط الراب��ط ب��ني مديريت��ي زبي��د 

واحل�شينية.
ويف �شع��دة �شن طران العدوان غارتني 

على منطقة القد يف مديرية رازح 
احلدودي��ة، وغارت��ني على 

مديرية باقم.
و�شهدت منازل ومزارع 
مديري��ة  يف  املواطن��ني 
اآهل��ة  وق��رى  باق��م، 
بال�ش��كان يف مديرية منبه 

ق�شفا �شاروخيا 
فعي��ا  مد و

�شعوديا.

يوم اجلمعة | 7 ديسمبر | 
وا�ش��ل الع��دوان ال�شع��ودي االأمريكي، 
م��ن  ع��دد  عل��ى  وق�شف��ه  غارات��ه  �ش��ن 
املحافظات، خملفا �شهداء وجرحى 
واأ�ش��رارًا مادي��ة يف املمتل��كات 

العامة واخلا�شة.
ا�شت�شه��د  احلدي��دة  فف��ي 
4 �شيادي��ن اإث��ر ا�شته��داف 
الع��دوان  ق��وى 
اأثن��اء  لقاربه��م 
اأم��ام  �شيده��م 
�شاحل الهارونية 
مبديرية املنرة.
و�ش��ن ط��ران 
 4 الع��دوان 
عل��ى  غ��ارات 
التحيتا  مديري��ة 
عل��ى  وغ��ارة 
مديرية اللحية، و�شن 
غارتني �ش��رق مدينة 
ب�ش��ارع  ال�شب��اب 
ال��� 90، يف ح��ني 
الغ��زاة  ق�ش��ف 
ق��ة  تز ملر ا و
فعي��ة  ملد با
�شلح��ة  الأ ا و
مزارع  الر�شا�شة 
طن��ني  ا ملو ا

جنوب وغرب التحيتا.
 4 الع��دوان  ط��ران  �ش��ن  �شع��دة  ويف 
غ��ارات على �شبك��ة االت�ش��االت يف منطقة 
وا�شته��دف  رازح،  مبديري��ة  مع��ني  بن��ي 
بغارتني �شي��ارة مواط��ن يف منطقة رغافة 

مبديرية جمز.
وتعر�شت منازل وم��زارع املواطنني يف 
مديرية باق��م احلدودية لق�شف �شاروخي 

ومدفعي �شعودي.

يوم السبت | 8 ديسمبر | 
ال�شع��ودي  الع��دوان  ط��ران  �ش��ن 
االأمريك��ي، �شل�شل��ة غ��ارات عل��ى عدد من 
وجرح��ى  �شه��داء  خملف��ا  املحافظ��ات، 
العام��ة  املمتل��كات  يف  مادي��ة  واأ�ش��رارًا 

واخلا�شة.
مواطن��ني   6 ا�شت�شه��د  احلدي��دة  فف��ي 
واأ�شي��ب 12 اآخ��رون بينه��م اأطف��ال اإث��ر 
ق�ش��ف لقوى العدوان عل��ى دوار الرب�شة 

يف املدينة.
و�ش��ن ط��ران الع��دوان 3 غ��ارات على 
منطق��ة اجلبان��ة مبديري��ة احل��ايل، و�شن 
غارت��ني �شمال كيل��و16 مبديري��ة احلايل، 
ملط��ار  اجلنوبي��ة  البواب��ة  عل��ى  وغ��ارة 

احلديدة الدويل.
يف حني ق�شف الغزاة واملرتزقة باأكرث من 
120 قذيف��ة وق�شف باالأ�شلح��ة الر�شا�شة 

قريتي الزعفران وحمل ال�شيخ.
ويف �شع��دة �شن طران الع��دوان غارة 
بطائرة بدون طيار على �شبكة االت�شاالت 

رازح  مبديري��ة  مع��ني  بن��ي  منطق��ة  يف 
احلدودية.

وتعر�شت منازل وم��زارع املواطنني يف 
مديري��ات باقم ورازح و�ش��دا احلدوديات 
�شع��ودي  ومدفع��ي  �شاروخ��ي  لق�ش��ف 
ت�شبب باأ�شرار فادحة يف منازل وممتلكات 

املواطنني ونفوق موا�شي.

يوم األحد | 9 ديسمبر | 
ال�شع��ودي  الع��دوان  ط��ران  يو�ش��ل 
االأمريك��ي ارت��كاب جرائم��ه وغاراته على 
املدنيني فيما وا�شل مرتزقته ق�شفهم على 
من��ازل املواطن��ني، على الرغ��م من مزاعم 
التهدئ��ة التي من املفرت�س اأن تواكب �شر 

م�شاورات ال�شويد.
واك��د ناط��ق الق��وات امل�شلح��ة العمي��د 
يحي��ى �شري��ع اأن الع��دوان اأك��رث م��ن 15 
غارة عل��ى نهم وال�شاحل الغربي و�شعدة 
تزامن��ا مع ق�ش��ف مدفع��ي و�شاروخي له 

ومرتزقته.
يف احلديدة �شن الغزاة واملرتزقة ق�شفا 
بعدد م��ن قذائ��ف املدفعية ج��وار جامعة 

احلديدة.
واأف��اد م�ش��در يف احلدي��دة ع��ن اإ�شابة 
طفل بج��روح وحالته حرجة ج��راء غارة 
لط��ران الع��دوان عل��ى منطق��ة املغر���س 

مبديرية التحيتا.
ويف تع��ز اأ�شيب��ت ام��راأة بج��روح اإث��ر 
ق�ش��ف مدفعي��ة املرتزقة من��زل مواطن يف 

وادي اخلزجة مبديرية حيفان.

مرتزق��ة  ا�شته��دف  حل��ج  حمافظ��ة  يف 
الع��دوان منطق��ة احليدي��ن يف كر�س بعدد 

من قذائف املدفعية.
اأم��ا يف حج��ة فقد �ش��ن ط��ران العدوان 
ال�شع��ودي االأمريك��ي خم�س غ��ارات على 

مدينة حر�س.

 يوم االثنني | 10 ديسمبر | 
يوا�ش��ل الع��دوان ال�شع��ودي االأمريكي 
�شن طران العدوان عدد من الغارات على 
خمتل��ف املحافظات خملفا اأ�ش��رارا مادية 

يف املمتلكات.
يف احلدي��دة ق�ش��ف الغ��زاة واملرتزق��ة 
احل��وك  مبديري��ة  تهام��ة  تطوي��ر  هيئ��ة 
ومدينة ال�شباب يف �ش��ارع ال�90 بالقذائف 

املدفعية.
و�ش��ن ط��ران الع��دوان غارت��ني عل��ى 

مدينة ال�شباب يف �شارع ال�90.

الع��دوان  ط��ران  �ش��ن  �شع��دة  ويف 
ال�شع��ودي االأمريكي 4 غارات على منطقة 

القد مبديرية رازح احلدودية.
وق�شف الع��دوان بع�ش��رات ال�شواريخ 
والقذائف املدفعية على مناطق متفرقة من 

مديرية رازح احلدودية.
يف  بال�ش��كان  اآهل��ة  ق��رى  �شه��دت  فيم��ا 
مديرية �ش��دا احلدودية ق�شف��ا �شاروخيا 

ومدفعيا �شعوديا.
ويف حج��ة �ش��ن العدوان 3 غ��ارات على 

مدينة حر�س.

ها ه��ي اأربع �ضنوات �ضارفت على النق�ضاء من��ذ ارتكاب العدوان الأمريكي 
ال�ضع��ودي املجزرة الأولى بح��ق الأبرياء م��ن اأبناء ال�ضعب اليمن��ي، لتوا�ضل 
عقبها املجازر حت��ى و�ضل عددها املئات، خملفة ع�ضرات الآلف من ال�ضهداء 
واجلرحى، وع�ضرات الآلف من املنازل وامل�ضاريع اخلدمية، ناهيك عن احلرب 

القت�ضادية واحل�ضار الربي والبحري واجلوي.
وه��ا ه��ي دول الع��دوان اليوم تبحث عن خم��رج لتغطية جرائمه��م، واخلروج 
م��ن م�ضتنقع اليمن الذي غرقوا في��ه هم وجحافلهم واأرتالهم الع�ضكرية عرب 

املفاو�ضات يف ال�ضويد.  
وم��ع كل ما �ضبق ذكرة ل زال ال��رد يف امليدان لأخد الثاأر لدم��اء امل�ضت�ضعفني، 
باأي��ادي املوؤمن��ني من رج��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية مبختل��ف ت�ضكالتها 
ووحداته��ا، ولتق��ول للعدو كلم��ا متاديتم يف اجرامك��م كنا اأكرث ا�ض��رارا على 

التنكيل بكم واجتثاثكم من املعمورة.  
وم��ن هنا نحر���ش يف �ضحيفة احلقيقة ال�ضحيفة الأم ل��كل املجاهدين، على 
ر�ض��د جرائم العدوان الأمريكي ال�ضعودي بح��ق الن�ضاء والأطفال واملواطنني 

البرياء من امل�ضت�ضعفني. 



مل  احلرب  من  اأعوام  فاأربعة  عميقا  نف�سيا  ماأزقا  الع�سكري  ماأزقه  جانب  اإلى  العدو  يعي�ش 
وهو  القت�سادي  واحل�سار  الإن�سانية  الورقة  �سوى  بها  يفاو�ش  ورقة  ينتزع  اأن  فيها  ي�ستطيع 
من ميتلك اأقوى الأ�سلحة واأحدث الطائرات احلربية واأدق التقنيات الع�سكرية يف مقابل �ساآلة 
القوة الع�سكرية التي ميتلك اجلي�ش واللجان ال�سعبية ما جعله حمط �سخرية لي�ش من اأ�سياده 
وح�سب بل من املجتمع الدويل كله.. لقد اأ�سبح النظر اإليه كمجرد قاتل وجمرم حرب ولي�ش 
يقلب  جعله  ما  الع�سكرية  با�سرتاتيجيتها  املعركة  واللجان  اجلي�ش  ك�سب  فيما  حمرتفا  مقاتال 

الطاولة حتى يف امليدان الع�سكري..
ال�سويد  فم�ساورات  ومرتزقته  العدو  على  الأيام  اأ�سواأ  من  واحدة  املا�سية  الأيام  كانت  ولقد 
مف�سوحًا  الأ�سر  مو�سوع  يف  حتى  ظهر  لكنه  بها  يفاو�ش  �سيا�سية  اأوراق  اإيجاد  عليه  تفر�ش 

ع�سكريًا واأخالقيًا ولذلك راأيناه جلاأ يف اأول اأيام امل�ساورات ملحاولة نحت اجناز �سيا�سي من �سخور 
نهم ليفاو�ش بها ولكن تلك ال�سخور ملغومة بباأ�ش اجلي�ش واللجان فتناثرت جثث مرتزقته 
ومتزقت �سر ممزق، كما جلاأ بالتزامن اأي�سًا لت�سعيد كبري يف احلدود بغية �سلب اجلي�ش واللجان 
بع�ش اأوراقه ال�سرتاتيجية ولكن الف�سل كان �سيدهم وحتولت وديان جنزان وجبال ع�سري اإلى 
مقابر مفتوحة جلي�ش الكب�سة ومرتزقته وتنفيذ العدو لأكرث من 42 زحفا حتولت اإلى كارثة 
ي�سمى  ما  للواء  حدث  كما  تال�ست  وقواديها  وبقادتها  بكاملها  فاأولية  مرتزقته  على  حقيقية 
ال�سدادي يف نهم وما ح�سل يف خ�سراء جنران وما يح�سل يف ع�سري والبي�ساء وتعز وال�ساحل 
الغربي وغريها من جبهات ال�سرف والب�سالة وهنا نوجز ح�سيلة اجناز اجلي�ش واللجان خالل 

الأيام القليلة املا�سية:

الأَْع��َل��ْوَن ن��ُت��ُم  َواأَ ��َزُن��وا  َتْ َوَل  َتِهُنوا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8
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وديان نهم تبتلع لواء الشدادي ونفوق أكثر من 450 منافقًا 

■ ملحمة نهم

ل��واء  ي�شم��ى  م��ا 
�ش��ن  ال��ذي  ال�ش��دادي 
مواق��ع  عل��ى  زحوفات��ه 
يف  الت�شعي��د  بداي��ة  يف  املجاهدي��ن 
نه��م انته��ى وتال�شى ب��ني قتيل وجري��ح وقتل 
اأغل��ب قادة اللواء بينهم العقي��د املرتزق خالد 
عل��ي القردعي، قائ��د كتيبة الل��واء كما اأ�شيب 
الع�شرات بينهم رئي���س عمليات ما ي�شمى لواء 

ال�شدادي العقيد املرتزق عادل القردعي
كم��ا ر�ش��دت عد�ش��ة االإعالم احلرب��ي جزًءا 
ب�شي��ط م��ن اخل�شائ��ر الكب��رة الت��ي يتكبدها 
مرتزق��ة الع��دوان خ��الل زحوفه��م الفا�شلة يف 
فر�ش��ة نه��م اإ�شافة اإل��ى م�ش��رع املنافق مراد 
الفي��ل اأحد اأبرز االأذرع القيادية للمنافق ها�شم 
االأحم��ر وقائد يف الل��واء 141 التاب��ع للمنافق 

االأحمر.
واأظه��ر تقرير مرا�شل قن��اة امل�شرة "يحيى 
ال�شامي" بعد�شة االإعالم احلربي تفا�شيل �شر 
املعرك��ة وخط��وط التما���ش وانت�ش��ار اجلي�ش 

واللجان ال�شعبية يف اأحد جبهات نهم.
نوعي��ة  كمائ��ن  امل�ش��ور  التقري��ر  ووث��ق 
وخ�شائ��ر كب��رة حلق��ت بق��وات الع��دو اأثناء 

حماول��ة اخ��رتاق دفاع��ات اجلي���س واللج��ان 
ال�شعبي��ة.. واأظه��رت امل�شاه��د حلظ��ة تدم��ر 
a اآلية مدرع��ة للمرتزقة بعبوة نا�شفة واأخرى
ب�ش��اروخ موجهه، وتظهر اآليات اأخرى مدمرة 
قال التقرير باأن املجاهدين دمروا 8 اآليات خالل 
�شاع��ات يف �شد زحف باأحد حماور جبهة نهم.. 
ويف التقرير مت ر�ش��د كمني حمكم ملجموعة من 
املرتزق��ة حيث زرعت وح��دة الهند�شة عبوات 
نا�شف��ة يف اإح��دى التب��اب وت��رك املجاه��دون 
مرتزق��ة الع��دوان يت�شلل��ون اإل��ى التب��ة ليت��م 
تفجر العبوات النا�شف��ة حيث قتلت جمموعة 
من مرتزقته وثقت امل�شاهد جثث بع�شا منهم.

واللج��ان  اجلي���س  ناط��ق  اأو�ش��ح  وكان 
ال�شعبي��ة اأم���س االأح��د ب��اأن مرتزق��ة الع��دو 

ال�شت��ة  خ��الل  م نف��ذوا  ي��ا الأ ا
املا�شي��ة 13 حماول��ة 
عل��ى  فا�شل��ة  زح��ف 
املجاهدي��ن  مواق��ع 

يف نه��م وتكب��د املرتزقة 
خ�شائ��ر فادحة، واأ�شار اإلى 

معلوم��ات توؤك��د اأن 
 4 5 5

ا�شتقبلته��م  املرتزق��ة  م��ن  وم�شاب��ا  قتي��ال 
امليداني��ة  م��اأرب وامل�شت�شفي��ات  م�شت�شفي��ات 
يف نه��م فيما ال ت��زال ع�شرات اجلث��ث مرمية يف 
ميدان املواجهات مل ي�شتطيعوا انت�شالها اأثناء 
فرارهم، وق�شف العدوان بغارات مكثفة جبهة 
نه��م بينها �شواري��خ عنقودي��ة اأطلقها مرتزقة 
العدوان من ماأرب يف حماولة الإ�شناد ملي�شيات 
ح��زب االإ�ش��الح عل��ى االأر���س اإال اأن كل تل��ك 

املحاوالت باءت بالف�شل.
كم��ا ت�ش��دى ابطالن��ا لزحف وا�ش��ع باجتاه 
احلول ا�شتخ��دم فيه الع��دو كافة اأنواع 
االأ�شلح��ة وباإ�شناد الط��ران احلربي 
اأي  حتقي��ق  دون  واال�شتطالع��ي 
اجناز يذكر ولقي الع�شرات منهم 
قتلى وجرح��ى وت�شببت كمائن 
بتمزي��ق  الهند�ش��ة  وح��دة 
الع�ش��رات  اأج�ش��اد 

منهم.

متك��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية من توجيه 
�شربات موؤملة للجي�س ال�شعودي ومرتزقته يف وديان 
وتالل جنران حيث متكن اأبطالنا من تدمر10 اآليات 
لق��وى العدوان خ��الل الت�شدي لزح��وف مكثفة على 

منطقة ال�شوح قبالة جنران
كما اأ�شتهدف �شالح اال�شناد املدفعي التابع للجي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة جتمع��ات اجلن��ود ال�شعودي��ني 
يف رقاب��ة مرا�س بقذائف املدفعي��ة واحرتاق الرقابة 
وكذلك ا�شتهداف جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�شعودي 

يف �شح��راء االأجا�ش��ر ب�شلي��ة �شواري��خ كاتيو�ش��ا 
وقذائف املدفعية.. فيما اأكد  املتحدث الع�شكري: اأن 
قواتنا ت�شدت لزحف ملرتزقة العدوان على مواقعنا 

اأربع��ة  م��ن  جن��ران  و�شق��وط يف  م�ش��ارات 
قتلى وجرحى منهم 

املتح��دث  واأ�ش��اف 
واإ�شاب��ة  م�ش��رع  الع�شك��ري: 

ع�ش��رات املرتزق��ة وتدمر 10 
مدرعات خالل الت�شدي لت�شلل 

الع��دو باجتاه مواقعنا ب��� جنران.. كم��ا اأكد م�شدر 
ع�شك��ري اأن اأبطالن��ا متكن��وا � بع��ون اهلل � م��ن  ك�شر 
زحف وا�ش��ع للمنافقني قبالة ال�شدي�س 
جتمعاته��م  عل��ى  مدفع��ي  وق�ش��ف 
وم�ش��رع 5 منه��م بعملي��ات قن�س 
يف  فادح��ة  خ�شائ��ر  وتكبيده��م 
تاركني  االأرواح والعت��اد 
جث��ث قتاله��م يف امل��كان 
فيم��ا  تق��دم..  اأي  دون 

عل��ى  ال�شع��ودي  اجلي���س  ملرتزق��ة  زح��ف  انك�ش��ر 
منطق��ة ال�ش��وح و�شق��وط الع�شرات منه��م بن قتيل 
وجريح وا�شتمر ل�شاعات مب�شاركة الطران احلربي 
واالأبات�شي دون اإحراز تقدم ميداين.. كما ك�شر اأبطال 
اجلي�س واللج��ان زحفاً على منفذ اخل�ش��راء اأ�شتمر 
الأك��رث م��ن 9 �شاع��ات مب�شارك��ة الط��ران احلرب��ي 
باأنواع��ه وف�شل العدو يف حتقيق اأي اجناز كما �شقط 
الع�ش��رات منه��م قتلى وجرحى وتدم��ر اآلية بعبوة 

نا�شفة.

■ نجران:
تدمير 10 

مدرعات خالل 
التصدي لعدد 
من الزحوفات

16زحوفات العدو: الساحل 
نجرانالبيضاءالغربي

مصرع أكثر من 450 منافقًا في 
14 زحفًا فاشلًا في جبهة نهم

يف �شي��اق تخب��ط الع��دو امل�شتمر وحماوالته امل�شتميت��ه الإحداث خرق هنا اأو هن��اك يكفل له احل�شول 
عل��ى ورقة معقول��ة يف اأي ت�شوية �شيا�شية ولكنه ال ي�شتفيد من درو�س املي��دان فبعد اأن ف�شل باإمكانياته 
ال�شخم��ة يف حتقي��ق اأي تق��دم يف ال�شاح��ل الغرب��ي رغم �شخام��ة احل�ش��د الع�شكري والدع��م واال�شناد 
االأمريك��ي والربيط��اين والفرن�شي ورغم الت�شعيد الكبر فقد وقع الع��دو ومرتزقته � بف�شل اهلل � وبف�شل 
التخطي��ط النوعي واالق��دام وال�شمود لبوا�شل اجلي�س واللجان ال�شعبية يف م��اأزق تاريخي بل يف كارثة 
تاريخي��ة ومذبح��ة مل تخطر له على بال ا�شط��ر على وقع نتائجها الكارثية على طل��ب تهدئة يف ال�شاحل 

الغربي يلملم فيها قواته املبعرثة واملحا�شرة ويلفلف ما اأبقته القوار�س والكالب من قتاله.
ويف حماول��ة ال�شتثمار م�ش��اورات ال�شويد كانت نهم على موعد لت�شعي��د كبر من قبل قوات االإ�شالح 
املرتزق��ة وياأتي ت�شعيد نه��م بعد زيارات قام بها قياديني اإ�شالحيني اإلى االإم��ارات بالرغم اأن جبهة نهم 

كانت هادئة دعماً للت�شعيد يف ال�شاحل الغربي.
وق��د قام��ت عددًا م��ن االألوية التابع��ة ملرتزقة االإ�ش��الح والتي كان��ت مرابطة يف م��اأرب واطراف نهم 
بالت�شعي��د و�شنوا عددًا من الزحوفات لكنها وقع��ت الواقعة عليهم ومت التنكيل بهم وانهارت 

ته��م  يف و�شقط املئات منهم نف�شيا وجرح��ى  قتل��ى 
غ�شون اأيام قليلة.

لواء الشدادي يختفي في وديان وشعاب نهم 
ومصرع أكثر من 450 منافقا في 14 زحفًا فاشلًا

على وقع مشـاورات السـويد العـدو يصعد ب 42 زحفًا فاشـال في مختلـف اجلبهات

مـراد الفيــل
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وديان نهم تبتلع لواء الشدادي ونفوق أكثر من 450 منافقًا 

إسقاط طائرتني 
جتسسيتني لقوى العدوان 

في الساحل الغربي
التابع��ة  اجلوي��ة  الدفاع��ات  اأ�شقط��ت 
للجي���س واللج��ان ال�شعبي��ة خ��الل االأيام 
املا�شي��ة طائرتني تقوم مبهام جت�ش�شية يف 
الدريهم��ي واأجواء كيل��وا 16واأكد م�شدر 
يف الدف��اع اجل��وي اأن الدفاع��ات اجلوي��ة 
للجي���س واللجان ال�شعبي��ة متكنت بف�شل 
اهلل م��ن اإ�شق��اط طائ��رة جت�ش�شي��ة لق��وى 
العدوان اأثناء تنفيذها ملهام عدوانية �شمال 

غرب مدينة الدريهمي بال�شاحل الغربي.
اجلوي��ة  الدفاع��ات  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
اليمنية اأ�شقطت يف ال�6 من دي�شمرب اجلاري 
طائ��رة جت�ش�شية للغ��زاة واملرتزقة اأثناء 
حتليقها يف اأجواء منطقة كيلو16 بال�شاحل 

الغربي.

■ ملحمة الساحل الغربي

85631443 اإلجمالي نهمتعزجزيانعسرينجران

عملية هجومية ساحقة 
على مواقع املرتزقة 

بالوازعية وإحباط ثالث 
محاوالت زحف فاشلة

نفذ اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية عملية هجومية 
للمجاهدي��ن عل��ى مواق��ع مرتزق��ة الع��دوان يف مف��رق 
الوازعي��ة.. واأك��د م�شدر ع�شكري ب��� تع��ز: اأن اأبطالنا 
متكن��وا م��ن اإح��راق مدرع��ة ع�شكري��ة للمنافقني خالل 
وا�شته��داف  الوازعي��ة  مف��رق  يف  الهجومي��ة  العملي��ة 
واأ�ش��اف   .. املدفع��ي  بالق�ش��ف  واآلياته��م  جتمعاته��م 
امل�ش��در الع�شكري: العملية الهجومي��ة جاءت ردًا على 
ت�شعي��د الع�شك��ري للع��دو و�شقوط قتل��ى وجرحى من 

املنافقني
فيم��ا اأك��د املتحدث الع�شك��ري: اأن جماه��دي اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة متكن��وا � بع��ون اهلل � م��ن اإحب��اط 
حماولتي ت�شلل للمرتزق��ة باجتاه جبل ال�شن يف الكدحة 

وقرية الكدمة يف مقبنة 
واأ�شاف املتحدث الع�شكري: مقاتلونا ت�شدوا لزحف 

للمرتزقة باجتاه مواقعنا يف ذابة ب� ماوي.

■ تعز: ■ عسري:

■ جزيان:

م��ا ت��زال ودي��ان ع�ش��ر وجبالها 
مقاب��ر للع��دو ال�شع��ودي ومرتزقته 
اجلي���س  اأبط��ال  اأق��دام  ت��زال  وم��ا 
واللج��ان ال�شعبي��ة اأ�ش��واكا تخد�س 
وج��ه الع��دو واأذيالها فخ��الل االأيام 
املا�شي��ة كان��ت اأيام م��ن �شعر على 
املرتزقة فقد اأكد املتحدث الع�شكري: 
اإف�شال زحف باجتاه موقعي املحجر 
واأم حدي��دة ب�باق��م قبال��ة ع�شركما 
ت�شدى اأبطالنا لزحف وا�شع ملرتزقة 

اجلي���س ال�شعودي قبال��ة منفذ علب 
من ثالث��ة اجتاهات مدعوم��اً بغطاء 
ج��وي للطران احلرب��ي واالأبات�شي 
فيما اأكد املتحدث الع�شكري: انك�شار 
زح��ف للمنافقني باجت��اه جبل حديد 
قبال��ة ع�ش��ر وتكبيده��م خ�شائ��ر يف 

االرواح والعتاد
وكان مرتزق��ة اجلي���س ال�شعودي 
ق��د تلق��وا هزمي��ة قا�شي��ة بانك�ش��ار 
زح��ف وا�ش��ع له��م قبالة منف��ذ علب 

اأ�شتمر اأكرث م��ن 12 �شاعة مب�شاركة 
الطران احلربي واالبات�شي دون اأي 
تقدم يذكر و�شقوط قتلى وجرحى يف 
�شفوفهم، وقد لق��ي القيادي املنافق 
العمي��د اأدي��ب عل��ى احل��اج  اأركان 
ح��رب م��ا ي�شم��ى الل��واء 63 م�ش��اه 
م�ش��رع بن��ران اجلي���س واللج��ان 
وكان  عل��ب..  جبه��ة  يف  ال�شعبي��ة 
اأبطالنا قد متكن��وا من تدمر جرافة 
ع�شكري��ة قبال��ة منف��ذ عل��ب بق�شف 

مدفعي اأثناء الت�شدي ملحاولة تقدم 
للمنافقني

فيم��ا متك��ن جماه��دو اجلي���س 
�ش��د  م��ن  ال�شعبي��ة  واللج��ان 
زح��ف وا�ش��ع للغ��زاة واملنافقني 
احلرب��ي  الط��ران  مب�شارك��ة 
واالأبات�ش��ي واال�شتطالع��ي ق��رب 
منفذ علب و�شقوط ع�شرات القتلى 
واجلرح��ى يف �شفوفه��م وا�شتم��ر 

الأكرث من 8 �شاعات دون اأي تقدم

اأكد املتحدث الع�شكري للقوات امل�شلحة العميد يحيى �شريع 
اأن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية متكنوا � بعون اهلل من �شد 
زح��ف ملرتزقة الع��دوان على جب��ل ال�شافي��ة باملالحيط قبالة 

جيزان و�شقوط عدد من القتلى واجلرحى يف �شفوفهم
كما لقي الع�شرات من اجلي���س ال�شعودي م�شرعهم واإ�شابة 
ع��دد م��ن مرتزقتهم خ��الل �شد زح��ف لهم على مواق��ع اجلي�س 
واللجان �شرق جبل ال��دود.. فيما انك�شر زحف ملرتزقة اجلي�س 

ال�شع��ودي عل��ى مواقع اجلي���س واللج��ان قبالة جبل 
قي�ش و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم

كم��ا اأك��د املتح��دث الع�شك��ري: اأن ابط��ال 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة متكنوا من 

اإف�ش��ال زح��ف باجت��اه جب��ل قي���س ب� 
قبال��ة  ال��دود  جب��ل  و�ش��رق  رازح 

جيزان

واأ�ش��اف املتح��دث الع�شكري: انك�شار زح��ف اآخر للمنافقني 
باجت��اه االزه��ور قبال��ة جي��زان وخ�شائ��ر فادح��ة يف االرواح 

 . . د لعت��ا ا كم��ا متكن اأبط��ال القنا�شة م��ن قن�س و
�ش��رق  �شوداني��ني  جندي��ني 

الدود
اأبطالن��ا  ك�ش��ر  كم��ا 
ملرتزق��ة  وا�شع��اً  زحف��ا 
اجلي���س ال�شع��ودي عل��ى 
جبل جحف��ان و�شق��وط قتلى 

وجرحى يف �شفوفهم.

انتحار جماعي 
للمرتزفة في 
وديان وجبال 

عسير بـ 5 
زحوفات فاشلة

التصدي لـ 6 زحوفات فاشلة وقنص جنديني سودانيني

كم��ا لقي ع��دد من الغزاة واملرتزقة م�شارعه��م وجرح اآخرون ، خالل 
عملية هجومية مباغتة للجي�س واللجان ال�شعبية بال�شاحل الغربي على 
مواق��ع للغزاة واملنافقني يف اجلبلية بال�شاحل الغربي ا�شتمرت ل�شاعات 

ع وكبدوه��م خ�شائ��ر يف االأرواح.. واأكد امل�شدر  م�ش��ر
واإ�شاب��ة العدي��د م��ن الغ��زاة واملرتزق��ة 

وفرار عدد من املدرعات بعد ا�شتهدافها 
باملدفعي��ة.. وكان جماه��دو اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة نف��ذوا هجوم��ا 

يف وق��ت �شابق على مواقع الغزاة واملرتزقة �شم��ال الدريهمي بال�شاحل 
الغرب��ي واأوقع��وا قتلى وجرح��ى يف �شفوفه��م، فيما متكن��ت الدفاعات 
اجلوي��ة من اإ�شقاط طائرة ا�شتطالع مقاتل��ة للعدوان يف منطقة كيلو16 
بال�شاح��ل الغربي.. كما اأف�شل ابطالنا حماول��ة ت�شلل باجلبلية وم�شرع 
القي��ادي قا�ش��م حممد ه��ادي اجلعدب��ي قائد اح��د ال�شراي��ا التابعني ملا 

م��ع ي�شم��ى  العمالق��ة  وج��رح ل��واء  اأف��راده  اأح��د 
اآخرين بن��ران اجلي�س 

واللجان بكيلو16.

اأك��د املتح��دث الع�شك��ري اأن مرتزق��ة الع��دو 
حاولوا الت�شل��ل باجتاه تبتي مطهر والزبري يف 
البي�ش��اء ومت اإف�شال الت�شلل وم�ش��رع وا�شابة 

14 منهم بحقول اللغام
فيم��ا �شن اأبطالنا عملي��ة هجومية مباغته على 
جتمع��ات للمنافق��ني اأثن��اء ا�شتعداده��م للزحف 
يف جبه��ة قانية والتنكيل به��م حتى الو�شول اإلى 
مواقعه��م و�شقوط عدد م��ن القتلى واجلرحى يف 

�شفوفهم
قانية 

كما اأكد املتحدث الع�شكري: اأن اأبطالنا ك�شروا 
االح��د املا�ش��ي زحف��ني للمنافق��ني ا�شتم��را من 

ال�شب��اح حتى ظه��ر اليوم من ثالث��ة م�شارات يف 
جبهة قانية ب� البي�شاء وم�شرع وجرح 25 منهم

وكان اأع��داد م��ن التكفري��ني لق��و م�شرعه��م، 
الثالث��اء املا�شي، اإث��ر احباط جماه��دو اجلي�ش 
واللج��ان ال�شعبي��ة حماول��ة ت�شلل له��م يف �شبلة 

�شماه مبنطقة قيفة يف البي�شاء.
م��ن  اع��داد  وج��رح  م�ش��رع  امل�ش��در  واأك��د 

العنا�ش��ر التكفري��ة خ��الل حماولته��م 
جماه��دو  وكان  قيف��ة..  يف  التق��دم 

اجلي�س واللجان ال�شعبية قد نفذوا 
عملية اإغارة عل��ى مواقع املنافقني 
يف جبه��ة قانية يف حمافظة البي�شاء 

ما خلف��ت قتلى وجرحى من املنافقني، باالإ�شافة 
اإل��ى م�ش��رع 14 منافق��اً بكم��ني حمك��م لوح��دة 

الهند�شة خالل عملية االإغارة.
وحت��اول العنا�شر التكفري��ة املنطوية حتت 
حتال��ف الع��دوان ال�شع��ودي االأمريك��ي اإيج��اد 
اال�شرتاتيجي��ة  البي�ش��اء  حمافظ��ة  يف  خ��رق 

ل�شال��ح  يح�ش��ب 

الع��دوان بالتزامن م��ع م�شاورات جني��ف.. كما 
�شقط الع�شرات من املنافقني والدواع�س بزحفني 
فا�شل��ني يوم الثالث��اء املا�ش��ي االأول على قانية 
والثاين على مواق��ع املجاهدين ب�شبلة بقيفة وما 

تزال جثث قتالهم يف امليدان

مصرع أكثر من 40 تكفيريًا بعمليات نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية

مصرع غزاة 
ومرتزقة في عملية 

هجومية بالساحل 
الغربي

ًعلى وقع مشـاورات السـويد العـدو يصعد ب 42 زحفًا فاشـال في مختلـف اجلبهات
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التح�شني فرع من الع�شكرية يخت�س باإن�شاء 
املواق��ع التي حتتلها الق��وات املقاتلة يف الدفاع 
وتقويته��ا لزي��ادة اإمكاناته��ا القتالي��ة، وكذل��ك 
حماي��ة القوات يف اأثن��اء حت�شده��ا ويف مناطق 
انطالقه��ا للهجوم، ووقاية املن�ش��اآت الع�شكرية 
املهم��ة يف العمق م��ن التدمر يف ح��ال تعر�شها 
للق�ش��ف اأو لهج��وم مباغ��ت، وجمي��ع االأعمال 
التي حتمل هذه ال�شفة ت�شمى حت�شينات وهي 

نوعان: دائمة وميدانية.
��د التح�شين��ات الدائم��ة م��ن احلج��ارة  ت�شَيّ
واالإ�شمنت امل�شلح زمن ال�شلم، اأما التح�شينات 

امليدانية فتقام على عجل يف
اأثن��اء القتال وعلى متا���س مبا�شر مع العدو، 
ر  وتك��ون ترابي��ة متوا�شع��ة يف بداياته��ا تط��َوّ
ن مع الزمن لتتحول اإلى منظومة دفاعية  وحت�َشّ
متكاملة، والقيمة احلقيقي��ة للتح�شينات تكمن 
للمدافع��ني  ال�شروري��ة  االإمكان��ات  توف��ر  يف 
الإنهاك العدو املهاجم واإ�شعافه، واإتاحة الوقت 

لهم حل�شد قواهم من اأجل �شن هجوم معاك�س.

املن�ش��اآت  وه��ي  امليداني��ة:  التح�شين��ات 
الدفاعي��ة التي تقيمها القوات يف اأثناء العمليات 
وهي نوع��ان: حت�شينات عاجل��ة وحت�شينات 

مدرو�شة " مدبرة".
فالعاجلة هي التح�شينات التي تقيمها القوات 
وهي على متا�س مبا�شر مع العدو اأو على و�شك 
التما���س مع��ه، فتتاأل��ف غالب��ا م��ن حف��ر فردية 
ومراب�س مك�شوف��ة لالأ�شلحة وحواجز مرجتلة 
تق��ام حني ي�شمح املوقف بذلك، اأما التح�شينات 
امليداني��ة املدرو�ش��ة فه��ي التي تق��ام بعيدا عن 
الع��دو عل��ى االجتاه��ات املحتملة لتقدم��ه، اأو 

ور عن التح�شينات العاجلة تدريجيا اإذا ُتَطّ
طويل��ة  م��دة  موا�شعه��ا  يف  الق��وات  بقي��ت 
وت�شتم��ل على منظوم��ة خنادق قت��ال وخنادق 
موا�ش��الت ومالج��ئ مغط��اة ومراب�س حممية 

ب�شواتر ومنظومة موانع متكاملة.

احلفرة الفردية:
 كم��ا ي��دل ا�شمه��ا فه��ي جتوي��ف �شغر يف 

االأر���س يت�ش��ع ملقات��ل واحد يتق��ي به نران 
قذائ��ف  و�شظاي��ا  اخلفيف��ة  الع��دو  اأ�شلح��ة 
ل��ه  ويتي��ح  الطائ��رات،  وقناب��ل  املدفعي��ة 
ا�شتخ��دام �شالح��ه بحري��ة، وغالبا م��ا يحفر 
املقاتل حفرته بنف�شه م�شتعمال جرفته الفردية 
الت��ي يحمله��ا مع عتاده ويحيطه��ا ب�شاتر من 
ال��راب الناجت عن احلف��ر، ويحر�ش �شباط 
الوحدة يف العمليات املحدودة على اأن تكون 
احلف��ر الفردية من�شجمة م��ع طبيعة االأر�س 
وتوفر ملقاتلي وحدتهم القدرة على ا�شتعمال 
اأ�شلحته��م وتبادل الدعم الناري والرمي على 
جميع االجتاه��ات التي ميكن اأن يقرتب منها 
العدو، اإ�شافة اإل��ى �شرورة مراعاة التمويه 

وال �شيما اإذا كان طران العدو ن�شيطا.
الفردي��ة  احلف��ر  جمل��ة  ترب��ط  اأن  ميك��ن 
باإ�ش��راف  وتط��ور  بينه��ا  فيم��ا  املتج��اورة 
املع��دات  مهند�ش��ني ع�شكري��ني ومب�شاع��دة 
الهند�شي��ة اإلى نقطة ا�شتن��اد ح�شينة للدفاع 
الدائ��ري ت�شتمل على خماب��ئ حتت االأر�س، 

واأع�شا���س  متعرج��ة،  موا�ش��الت  وخن��ادق 
للذخرة ومواد التموين.

املوانع واحلواجز:
هي عنا�شر لها �شاأنها يف جملة التح�شينات 
امليداني��ة الغر�س منها، اإعاقة العدو املهاجم 
وتاأخره ومن ثم توجيهه اإلى اأماكن حت�شده 

فيها نران املدافعني.
وتع��د االأ�شالك ال�شائكة من املوانع الفاعلة 
وهي على اأ�شكال، منه��ا االأ�شيجة وال�شبكات 

امللتفة والقنافذ ال�شائكة وغرها، اأما االألغام 
يف  امل�شتخدم��ة  املوان��ع  مقدم��ة  يف  فتاأت��ي 
الدف��اع ل�شهول��ة زرعها و�شعوب��ة نزعها، اإذ 
ميك��ن اأن ت��زرع باأع��داد كبرة اأم��ام اجلبهة 
وعل��ى االجتاهات الت��ي قد تتعر���س لهجوم 
العدو، ومن اأنواعها االألغام امل�شادة لالأفراد 

وامل�شادة لالآليات واملالغم
واحلواجز املتفجرة من بعد. ومن املوانع 
اأ�شرا���س التن��ني واخلن��ادق  اأي�ش��ا  املهم��ة 

امل�شادة للدبابات وغرها.

وأنواعها  العسـكرية  التحصينـات 

ه��و مر���س مع��دي خطر وه��و يك��ون عبارة ع��ن طفيله 
ي�شاب بها ال�شخ�س عن طريق النامو�س الذي يقوم بو�شع 
ه��ذا املر�س يف ج�شم االإن�شان يف جمري الدم فتقوم العدوي 

بالذهاب للكبد فيحدث خلل يف ج�شم ال�شخ�س املري�س.
ه��ذا ال��داء اللعني يكون �شبب يف قتل خالي��ا الدم يف ج�شم 
ال�شخ���س امل�شاب ويخرج منها م��ادة �شامه تكون �شبب يف 

م�شاكل كبرة يف اجلهاز املناعي لل�شخ�س املري�س.

أعراض املالريا؟
هذا املر�س اللعني ل��ه الكثر من االأعرا�س التي تدل علي 
اأن هذا ال�شخ�س م�شاب بهاذا املر�س ومن هذه االأعرا�س:

ي�ش��اب ال�شخ���س املري���س بارتف��اع يف درج��ة احلرارة 
وي�ش��اب بالرع�ش��ة ال�شدي��دة .. يحدث لل�شخ���س امل�شاب 
حدوث م�شاكل يف التنف�س كثرة.. ي�شاب ال�شخ�س املري�س 

بفقر يف خاليا الدم.
يح��دث لل�شخ�س املر���س انخفا�س يف م�شت��وي ال�شكر يف 

الدم.. يحدث لل�شخ�س امل�شاب م�شاكل كبر يف الكبد.
يح��دث تغرات ملحوظة ملن ي�ش��اب بهذا املر�س حدوث 

تغر يف لون ب�شرته ت�شبح اأكرث ا�شفرارًا.
اإ�شابة املري�س بنزيف الدم.

ي�شاب املري�س باأمل �شديد يف املعدة.

مرض املالريا.. أعراضه وعالجه

هناك العدي��د من الو�شفات التي يدخل 
فيه��ا ع�شل النح��ل الذي ل��ه دور فعال يف 

عالج داء املالريا:
ع�شل النحل وحبة الربكة: حبة الربكة 

من االأع�شاب الفعالة
جدا وعن��د اإ�شاف��ة ع�شل النح��ل يزيد 
القيم��ة الغذائي��ة والطري��ة عب��ارة ع��ن 
و�شع مق��دار من حبة الربك��ة املطحونة 
جي��دا يف كاأ�س م��ن املاء املغل��ي وي�شاف 
اإليه��ا معلق��ة كب��رة م��ن ع�ش��ل النح��ل 

وت�شرب مرتان يوميا.
نب��ات  والبقدون���س:  النح��ل  ع�ش��ل 
البقدون���س من االأع�ش��اب املفيدة للج�شم 
املالري��ا  داء  ع��الج  يف  فع��ال  دور  وله��ا 

وطريقة عبارة عن غلي مقدار من 
البقدون���س وحتل��ي بالع�ش��ل 
وت�شرب يومياً.. ع�شل النحل 
والقي�ش��وم: القي�ش��وم ه��و 

ع�شب بتم طحنها جيدا وتاأخذ 
منه��ا مق��دار معقل��ة �شغ��رة 

وتغلي عل��ي النار وي�ش��اف اإليها 
ع�شل النحل وت�شرب مرتان يف اليوم.

ع�شل النح��ل والليمون: تقوم باإح�شار 

الليم��ون اجل��اف وتق��وم بطحن��ة جي��دا 
ويو�شع يف املاء املغلي ملدة ن�شف �شاعة 
وعندم��ا ي��ربد تق��وم ب�ش��رب م��ع ع�ش��ل 

النحل.
ع�شل النحل وال�شوكة املباركة: ع�شبة 
ال�شوكة املبارك م��ن االأع�شاب العالجية 
اجلميل��ة وله��ا دور كب��ر يف ع��الج داء 
املالري��ا وطريق��ة تكون عب��ارة عن غلي 
تل��ك الع�شبة جي��دا وي�ش��اف اإليها ع�شل 

النحل.
م��ن  وه��و  اجلبل��ي:  الع�ش��ل 
اأف�ش��ل ان��واع الع�شل الذي 

يعم��ل عل��ي تقوي��ة املناعة ويعم��ل علي 
زي��ادة الدم عند ال�شخ���س املري�س وهو 
م��ن االن��واع املفيدة لل�شي��دات احلوامل 

امل�شابني باملر�س.
ع�ش��ل ال�شدر: وهذا الن��وع من الع�شل 
ل��ه دور فع��ال يف ع��الج االأ�ش��رار الت��ي 

ي�شاب بها الكبد والكلي.
ماهي الطرق التي يجب اتباعها لتجب 

داء املالريا:
االبتع��اد  �شخ���س  اأي  عل��ي  يج��ب 
ع��ن االأماك��ن التي به��ا هذا املر���س مثل 

امل�شتنقعات واالأماكن الغر نظيفة.
االبتعاد متاما ع��ن االأماكن اخل�شراء 

يف وقت امل�شاء.
ر���س امل��كان املتواج��د في��ه باأدوية 

تقتل احل�شرات.
تغط��ي  مالب���س  بارت��داء  يق��وم  اأن 

ج�شمه.
اأن يقوم بو�شع نوع من الكرميات 

لتبعد عنة تلك احل�شرات ال�شارة.
اأن يقوم باالبتعاد متاماً عن و�شع 
اأي ن��وع م��ن الروائح جت��ذب اإليه هذه 

احل�شرات ال�شارة.

وصفات عالج املالريا بالعسل :

عن��د التعر�س لك�شور يف العظ��ام، فاإن االإن�شان 
يحت��اج اإلى اتب��اع نظام غذائي �شح��ي متوازن؛ 
لت�شري��ع �شف��اء ك�ش��ور العظ��ام، وحت��ى يتمك��ن 
اجل�ش��م من اإع��ادة بن��اء العظام، وهن��اك بع�س 
االأطعمة التي يجب جتنبها؛ الأنها توؤثر �شلًبا على 
عملي��ة �شفاء ك�شور العظام، وهن��ا �شنعر�س اأهم 
االأغذي��ة الالزمة لت�شري��ع �شفاء ك�ش��ور العظام، 

واالأغذية التي يجب جتنبها.

 العناصر الغذائية الالزمة للتعجيل
من شفاء كسور العظام

هن��اك العدي��د م��ن العنا�ش��ر الغذائي��ة، الت��ي 
يجب احلر���س على وجودها يف النظ��ام الغذائي 
وتناوله��ا بكمي��ات كافي��ة؛ لتعجيل �شف��اء ك�شور 
العظام، وفيما يلي  اأهم هذه العنا�شر، واالأطعمة 
الت��ي ت�ش��كل اأه��م م�شادره��ا: . الربوت��ني: وهو 
عن�ش��ر غذائ��ي يحتاج��ه اجل�شم لبن��اء العظام ، 
حي��ث اأنه ي�ش��كل ن�شبة 50% من تركي��ب العظم. 
اأما االأطعمة الت��ي ت�شكل م�شادر غنية بالربوتني 
فه��ي: احللي��ب، واللح��وم، واالأ�شم��اك، والل��ن 

واملك�شرات، ومنتجات ال�شويا والفا�شولياء.
الكال�شي��وم: واأهم م�ش��ادره: احللي��ب واللن 
واجلبن��ة والربوكل��ي، وحليب الل��وز وال�شويا، 
والع�شر املدع��م والكرنب.. فيتام��ني د: ي�شاعد 
ه��ذا الفيتام��ني عل��ى امت�شا���س الكال�شي��وم من 
الدم. وميكن احل�شول عليه من امل�شادر التالية: 
ال�شردين وال�شلمون، و�شف��ار البي�س، والكبدة، 

والل��ن وع�ش��ر الربتق��ال املدع��م.. فيتامني ج: 
وميكن احل�شول عليه من الفواكه احلم�شية مثل 
الربتق��ال، والبطاطا، والطماط��م واخل�شراوات 
اخل�ش��راء، والكي��وي والت��وت.. احلدي��د: ومن 
اللح��وم احلم��راء،  باحلدي��د،  الغني��ة  االأغذي��ة 
واخل�ش��راوات  املجفف��ة،  والفواك��ه  والبي���س، 
احلب��وب،  كام��ل  واخلب��ز  اخل�ش��راء  الورقي��ة 
عل��ى  احل�ش��ول  البوتا�شي��وم:  والفا�شولي��ا.. 
كمي��ة كافي��ة م��ن البوتا�شي��وم؛ يقلل م��ن فقدان 
الكال�شيوم يف البول. واأه��م م�شادر البوتا�شيوم: 
املوز، وع�شر الربتقال، والبطاطا، واملك�شرات، 

وال�شمك واللحوم، واحلليب.

 أطعمة تؤثر على سرعة
شفاء كسور العظام سلبًيا

على الرغم م��ن وجود الكثر من االأطعمة التي 
تع��زز �شحة العظ��ام، وت�شهم يف �شف��اء الك�شور، 
اإال اأن هن��اك اأطعمة اأخرى توؤثر �شلًبا على �شرعة 
�شف��اء ك�ش��ور العظ��ام، وال بد من جتنبه��ا، ومن 
ه��ذه االأطعمة:. املل��ح: اإن تن��اول االأطعمة التي 
حتت��وي على املل��ح بكمي��ات كبرة؛ يوؤث��ر �شلًبا 
على �شحة العظ��ام؛ حيث اأن امللح ي�شبب فقدان 

الكال�شيوم يف البول.
القه��وة: حتتوي القهوة عل��ى كمية كبرة من 
الكافيني، و�شرب كمية تزيد عن اأربعة اأكواب من 

القهوة يومًيا؛ يبطىء من �شفاء العظام.

كسور العظام واألغذية الالزمة 
للتعجيل بالتئامها
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البداية للشاعر  أبو صاحل الغولي

م�شاورات )جنيف(..و )�شتوكهومل( يا )مارتن غريف�...(!!
!! التفاف..  فيه  ال  و  حيلة  ..ال  كيف!!  مدري  وحوار 

اخلريف.  ف�شل  على  نتحاور  ال�شيف..  و  ال�شتا  بعد 
اخل��الف..!! حل  على  يقدر  ما  بالت�شويف..  احل��ل  و 

الربجنيف.. حت��ّن  ب��ا  �شيف..ما�شي  ي��ا  رح��ّب��وا  ان 
الرهاف..!! حد  حمتزم  بال�شيف..دامك  نبا  وا�شدق 

جواب الشاعر أ. ضيف اهلل سلمان
وباخلفيف. بالثقيل  وال��ري��ف..ن��زح��ف  امل���دن  م��ن 

ال�����ش��ع��اف..!! الطواغيت  ت��ك��ث��ي��ف..غ��ارات  ماهمنا 
اللفيف احللف  يا  ال�شعب  ه��ذا  التعريف..  عن  غني 

يخاف..!! ما  واهلل  واالرج��اف  التخويف..  حالة  من 
احلنيف.. بالدين  ال��ك��ون  رب  ت�شريف..  زادن���ا  ق��د 

ا�شطفاف..!! كالبنيان ن�شطف  التزييف..  نق�شي على 

الشاعر عزيز الردماني
ي��ا ح��ي��ف ي��ا وف���د اخل��ي��ان��ة وال��ع��م��ال��ة األ����ف حيف

اآخ����ر م��ط��اف. اأن���ت���وا اال ط��ي��ف ب���ن ���ش��ل��م��ان ال  م���ا 
العطيف. ي��ح��ي  ي��ا  ي��اب�����ش��ام  ي��ان�����ش��وان  ي��ا���ش��ي��ف 

احل���ل ح���د ال�����ش��ي��ف ال م���ا ح���د ي��ب��ا ���ش��د اخل���الف.
ب��ال��ك��ي��ف ام����ام ال��ك��م واحل��ك��م��ة اأم����ام ال��ربج��ن��ي��ف.

ال��زع��اف. ال�شم  بان�شقيهم  ال��زي��ف  ام���ام  وال�����ش��دق 

الشاعر ابوغزوان الوحيشي
والقنيف.. مزونه  من  ...ين�شح  �شيف  له  مرحبا  يا 

ب��اح��رتاف.. ال��ق��وايف  ���ش��اغ  ذي  احل��ّري��ف  بال�شاعر 
والكفيف.. للمعافىٰ  وا�شح  الزيف..  وجه  ان  رغم 

وامل��ك��ر ل��ه ت��ول��ي��ف.. ه��ذا االأم���ر م��ا ح��ول��ه خ��الف..
والدجل والتحريف..طبع احللف االمريكي ال�شخيف..

ال�شخاف.. للفراعني  ..تخ�شع  اجنيف  ومفاو�شات   
حليف.. الن�����ش��اره  اهلل  ت��خ��وي��ف...دام  ال  خ��وف  ال 

يخاف!!.. #اأبو�شالح_الغويل  ..يا  كيف  اهلل  مع  منهو 

الشاعر ياسر اجلرادي
ونيف.. مرت  �شنني  ارب��ع  الزيف...بعد  جنوم  غابت 

والعجاف.!! ال�شمينة  خو�س  التنظيف...يف  .وباقي 
ي�شيف.. واال  بايزيد  عاد  ياحيف...واي�س  العدو  اأما 

و�شاف.!! راى  الهزامي  كل  الطيف...من  كل  .بالوان 
لطيف... يا  خم��ارج  يا  قلنا  كيف...  له  احل��وار  يف  اإن 

املطاف..!! نف�س  على  التكثيف...وا�شلنا  وده  وان 

علي الشرفي
ول���ى زم����ان ال���زي���ف م���ا ي��ن��ف��ع غ��ري��ف وال ظ��ري��ف 

.. اخل��ف��اف  ك��ل  على  وتعالى  ال��ط��وق  �شب  ال�شعب 
جنيف  يف  خريطك  اتال�شى  م��ا  التجريف..  ينفع  ل��و 

الوطاف.. ياحلف  االأوه��ام  ..يف  التجديف  على  خلك 
ح�شيف  م�شم�س  يا  يديك  با  ال�شيف..  لوقت  انظر 

ن��اخ��ذ ع��ل��ي��ك ال��ك��ي��ف.. ون���وّري���ك اأي����ام احل����راف..

محمد الوايلي
نعيف وال  بال�شالم  نقبل  والتكليف..  الفر�س 

باب ال�شالم ي�شيف..الهل احلق قوه واعرتاف..
يخيف م��ا  املكايد  ق��وم  م��ن  وال��ت��زي��ي��ف..  وامل��ك��ر 

ما زال بيدي �شيف.. واالخرى تفاو�س باحرتاف.. 
ذي ما انطوى بجنيف.. لن يجنوه من بعثة غريف!!

املطاف.. مراد  وامليدان  ت�شريف..  له  وال�شلم 

صالح احمد الرمام
ُحطوه يف االأر�شيف.. واكتب فوقها يلحق جنيف

حلف ال�شقي بيظيف.. يومياً جمازر يف كتاف 
هذا هو الت�شنيف.. واإجناح احلوار اأ�شبح �شعيف 

من اأعلن التكثيف.. للغارات ي�شعى للخالف 
�شوف القطيف.. اليوم يتوجع من اأعمال ال�شخيف

احرمهم التوظيف.. كم عانوا �شنوف االختطاف..

الشاعر عاقل بن صبر
اقطع �شواليف.. العداء باحل�شم واحلد النظيف..

ارو ال�شواحل من نزيف..  الدم واإقطع من خالف..!! 
واحلليف التحالف  بايفنى  هيف..  عليهم  ه��ذا 

وحربنا تكليف..  الما يعلن����������وا باالإن�شراف..!! 
وتيف ياكمن  لالإر�شيف  يف..  �شِ املالحم  يف  �شِ

و�شدد التهديف..  ذي مر�شوم يف را�س امل�شاف..!!

الشاعر / محمد_مفلح
اربع �شنني ونيف.. خاب احللف فيها واحلليف

وحوارهم ت�شريف.. للواقع ورف�س االعرتاف
لفيف يا  لك  وكم  الأمريكا  والتكليف..  واالأم��ر   

ال�شرعية واالئتالف للتغليف ..ب�شم  غطاء 
وحوارنا يا �شيف ..حيث املوت االحمر ي�شت�شيف

هيف املنافق هيف.. من بحر احلديدة ال كتاف..

الشاعر/ بدر الكهالي
بالو�شف والتو�شيف فاو�شهم على حد الرهيف

التخاف وحده  اهلل  ..غر  تنتيف  بهم  نتف 
و�شر بالتكليف ..ذي يف الذكر كلفنا اللطيف

امره لنا ت�شريف ..قال ننفر ثقااًل او خفاف
و�شلة التحريف ..واهل البغي واحفاد ال�شقيف

ب�شربات)ن(عناف جتريف..فاو�شهم  بهم  اجرف 

الشاعر/  ابو كيان السالمي
راجع يف االأر�شيف.. دم ال�شعب ما قف النزيف"

مهما بلغ تكليف.. حترير اليمن ما به خالف"
باخلدع والتزييف.. ي�شفك دمنا. احللف ال�شخيف"

من ار�شنا تنظيف.. حط املرتزق و�شط امل�شاف"

الشاعر املغوار ابوكنن
يالطيف   ب���اأم���رك  الط��ف��ن��ا  ال�����ش��ع��ي��ف..ي��ااهلل  ق���ال 

الدين احلنيف.. يف االر�س ال�شب اخلالف بنا  وان�شر 
ك��ل��ف��ت��ن��ا ت���ك���ل���ي���ف..ال م��ك��ة ول��ل��ق��د���س ال�����ش��ري��ف

يخاف ال��ب��اري  م��ن  بالِعطيف..لوما  ى  تع�شّ وم��ن 
ابومنيف ي��ا  واح���دة  �شيف..نقطه  االإج��اب��ة  ف��وق 

كاف ح��رف  والها  امليم  ح��رف  �شريف..مابني  مق�شد 

 أبوحسني النميري البيحاني
ح��ل��ي��ف. يل  رب����ي  دام  الك����ن  زي����ف.  ا���ش��ت��وك��ه��ومل 

ب��اوا���ش��ل ال��ت��ن��ك��ي��ف. وان�����ش��ن ع��ل��ي��ه��م ب��امل�����ش��اف
�شعيف. ان��ا���ش��ي  وال  دي��ن��ي  يف  ال��ت��ح��ري��ف.  مابقبل 

يا�شعاف ي��احت��ال��ف  منكم  ال��ت��خ��وي��ف.  والاح�����ش��ب 
الرهيف احل���د  ب  ط��ع��ن  ي��ه��دا  ال��ت��خ��ري��ف.  الزدت����و 

ال�شعاف ال��ي��ام  ي��رج��ع وق���ت  ي��اح��ي��ف.  وم���ن رج���ع 
ال�شريف االق�����ش��ى  ب��ع��ده��ا  م��ك��ة  تنظيف.  م��ن  الب���د 

و�شاف ح�شه  جرب  كذب  من  تو�شيف.  م�س  جد  عن 

بسام شانع
ي��ق�����������ول��وا ل��وا���ش��ن��ط��������������ن ت�����ش��ل��������������م ���ش��الح��ه��ا

وت��ك��ف��������ي رع�������اي�������اه�������ا ج��ح��ي�����������م امل���خ���اط���رة
ف���م���ا ����ش���ي م��ع��������اه��ا غ��ي��������ر ت��خ��ف��������س ج��ن��اح��ه��ا

وت�����������دف��ع ل��ن�����������ا اجل�����������زي��ة ذل��ي��ل��ة و���ش��اغ��رة
وت��خ�����ش��ع ب����الد ال��غ�����������رب ق��ب�����������ل اك��ت�����ش��اح��ه��ا

ال��ق��ي��ا���ش��رة م�����ش��ي��������ر  ت��ل��ق��������ى  ت��ب��������ى  م�����������ا  اإذا 
م��ق�����������اب��ر ط��غ�����������اة االر�������س ت�����������������م اف��ت��ت��اح��ه��ا

ع���ل���ى ارق������ى ت�����ش��ام��ي��م احل����ت����وف امل��ع��ا���ش��رة
و����ش���ّج���ت  م��ي�����������ادي�����ن ال��ك�����������رام��ة و���ش�����اح��ه��ا

ب���ع���ج���ات م��������ن ط���م���وا اجل��ي��������و���س امل���غ���ام���رة
م�����ش��ي��ن��ا م��������������ع االآي�������ات ح�����ش�����������������ب اق��رتاح��ه��ا

ب��خ��ط��������وات م�������درو����ش���ة وق��������������������ادة ع��ب��اق��رة
وب��ّي�����������ن  ل��ن�����������������ا امل��ي�����������دان ن�����ش��ب�����ة جن��اح��ه��ا

وف��������������ي م�����ش��ت��������وى ع��ال��������ي وح�������االت ن�����ادرة
ق��ه��������رن��ا ال��ق��������وى ال��ع��ظ��م�����ى، ك��ب��ح��ن��ا ج��م��اح��ه��ا

وِه����ّن����ا ك�����������رام��ت��ه��ا ، ول�����������و ه�����������ي م��ك��اب��رة
ت���ه���اوت ع�������رو����س ال��ظ��ل�����م  ب��ع�����������د اج��ت��ي��اح��ه��ا

وذل�������ت ط��غ�����������اة االر�������س دن��ي�����������ا واخ��������������رة
�شباحها  و���ش��ل�����������م  ال��ع�����������������زة  م�����ش��������ا  و���ش��ل��ى 

ع��ل��ى اق�����������دام م���ن دا����ش���و خ�����ش��وم اجل��ب��اب��رة

ُي���������ْخ���������ِزي.. واِق�������ُع�������َه�������ا  االإ�����������ش����������الِم  اأم�������������َة  راأى 
ال����������ِع����������ِزّي(!!  ال������ع������ل������ى)اأْح������َم������َد  دار  يف  ف����ع����ان����ق 

��������ش�������ج�������اٌع  م�������ه�������اٌب ����������ش���������ادٌق واث��������������ُق اخُل������َط������ى
�������ُه)ح�������ي�������دُر احَل���������ْم���������ِزي(!!.. ع���ل���ى ال����ع����ه����ِد واف��������ى رَبّ

ذاه��������������ٌب   ِ اهلَلّ ايل  اإيِنّ  ل�������ن�������ا  وق�����������������ال 
امل��������خ��������زي..!!  امل������وق������ف  يف  األ��������ق��������اُه  اأن  وه�����ي�����ه�����اَت 

َن��������ْح��������َب��������ُه(يف م������وق������ِف احل������������ِقّ �����ش����اخم����اً  )ق���������ش����ى 
ال�����������َف�����������ْوِز..!!  �������ش������اَع������ُة  دن��������ت  مَلّ����������ا  ي����ن����ت����ظ����ْر  ومل 

�����َل�����ت  �������َن�������اَع�������اِت ُع�����ِطّ ّ ع�����ل�����ى َي���������������ِدِه َف�������خ�������ُر ال���������������شِ
ب�������اأق�������دام�������ه ك�������م دا��������������سَ ه���������ام���������ة)اإب���������رام���������ِز(..!!

ت��������ف��������ان��������ى ل������ت������ح������ي������ا ب���������ال���������ك���������رام���������ة اأم���������������ٌة
ب������ِه اأُْخ���������ِرَج���������ْت م�����ن واق��������عِ ال�����ي�����اأ������سِ وال�����َع�����ْج�����ِز ..

م���������واق���������ٌف ال���������ن���������ائ���������ب���������اِت  اأ��������������ش�������������ِدّ  يف  ل����������ه 
 .. ال��������ِع��������ِزّ  �����ش����ف����ح����ِة  يف  ال������ت������اري������ُخ  �����ُره�����ا  ي�����������ش�����ِطّ

ِ واث������ق������اً و����������ش���������َدّ ُج��������ُي��������و���������سَ ال���������غ���������زِو ب�����������������اهلَلّ
َي���������ْغ���������زي..!! ل����ه����م  ك��������ان  ي������غ������زوه  اأن  ق����ب����ل  وم��������ن 

�������ْرواُح(ح�������ني حت�������ي�������َدَرت  ب�������ه ان�������ت���������������ش�������رت)��������شِ
وك��������م ب�������ع�������رثت..م�������ن)َج�������ن�������ج�������وي�������ٍد(و)م�������اِرْن�������ِز(!! 

ب��������روح��������ي��������ِة ال�������������ق�������������راآِن ع���������ا����������سَ ُم������������َب������������ادرًا
!!.. ي�����خ�����و������سُ امل�����ن�����اي�����ا ث�����اب�����ت�����اً غ���������َر ُم���������ْه���������َت���������ِزّ

ِب���������ُرُم���������وِزِه���������ْم..!!  َف������خ������َرُه������ْم  اب�����������َدوا  ال�����ن�����ا������سُ  اذا 
رم������������زي..  �������������������ُه  اأَنّ ال��������������ورى  يف  َف��������خ��������رًا  ك�������ف�������ايَن 

 .. ��������َوِت��������ي  ال���������������َوالِء واأ���������شْ �����ْي�����ِن�����َيّ  ُح�����������شَ اأع�����ي�����������سُ 
ع���ل���ى ن����ه����ج  اأع����������الِم ال�����ُه�����َدى)ح�����ي�����دُر احَل���������ْم���������ِزي(!!.. 

مجاراة عن مشاورات السويد )استوكهولم..(!!

«»صفحـة  . . عــز
ضيف اهلل سلمان
ملقام ال�شهيد العظيم ابو حيدر احلمزي
... ال��ط��اه��رة  روح���ه  تغ�شى  اهلل  رح��م��ة 
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ـــــِهـــــْم ُيـــــْرَزُقـــــوَن ــــِه َأْمــــــَواًتــــــا َبـــــْل َأْحـــــَيـــــاٌء ِعـــنـــَد َرِبّ ـــــِذيـــــَن ُقـــِتـــُلـــوا ِفــــي َســـِبـــيـــِل الــــَلّ ّ اَلّ ـــــَســـــَ�َ َوَل َتْ

انطلق الشـهيد أحمد محمد احلاج مجاهدا ومدافعا عن 
الدين واملستضعفني إبان احلروب الظاملة على صعدة

الشـهيد : يحيى عطشـان  أحد عظماء مديرية بني حشيش 
الشهادة حتى  وسـالحه  ولسانه  بقلمه  حترك  واعيًا  كرميًا 

السيرة الذاتية:

اال�شم: اأحمد حممد م�شفر احلاج
اال�شم اجلهادي: اأبو خالد

العمر/ 28عاما
احلال��ة االجتماعي��ة / مت��زوج ول��ه ول��د 

وثالث بنات
مواليد � حمافظ��ة �شعدة � مديرية 

رازح
مكان اال�شت�شهاد/ جبهة جيزان 

بتاريخ 14� 10�2017م
م��كان الدف��ن: رو�شة 
يف  الزهري��ة 

رازح

نشأته – جانب من صفاته 
ن�ش��اأ ال�شهيد اأحمد حمم��د احلاج وتربى يف م�شقط راأ�ش��ه مبنطقة النظر 
برازح و�شط اأ�ش��رة زيدية حمافظة، عرف ب�شجاعته واإقدامه يف قول احلق 
اأم��ام اأهل الباطل، ال يخ�ش��ى العواقب، وفياً وحم�شن��ا للنا�س وللمجاهدين 

من رفاق دربه.

التحاقه بـ املسيرة القرآنية ومشوار حياته اجلهادي
انطل��ق ال�شهي��د "رحمة اهلل" جماه��دا ومدافعا عن الدي��ن وامل�شت�شعفني 
اإبان احلروب الظاملة على حمافظة �شعدة، و�شارك يف حرب �شفيان وحوث 
وعمران ودخول �شنعاء، ومن ث��م توجه اإلى املناطق الو�شطي واجلنوبية 
لتطهرها من التنظيمات التكفرية، وما اإن بداأ العدوان حتى عاد اإلى جبهة 
جي��زان وفيها ارتق��ى �شهيدا ... ونعاهد ال�شهي��د وكل ال�شهداء بال�شر على 
خطاهم حتى حتقيق الن�ش��ر وحترير القرار واالرا�شي اليمنية من الغزاة 

ومنافقيهم.. وال خيار غر ذلك �شوى اال�شت�شهاد.

قصة استشهاده: 
بع��د م�ش��وار ال�شهيد اجله��ادي احلاف��ل بالتنكيل بالظامل��ني واالعداء، يف 
احل��روب التي �شبق��ت العدوان، وال�شن��وات االأويل للع��دوان، حط ال�شهيد 
رحاله خمتتماً م�شواره اجلهادي بال�شهادة التي طال ما متناها، وكان مكان 
ا�شت�شه��اده يف جبهة جيزان وهو يوؤدي واجب��ه اجلهادي بالتنكيل باجلنود 

ال�شعوديني ومرتزقتهم يف تاريخ 14 / اأكتوبر/ 2017م.  

وصية الشهيد :
م��ن �شمن الر�شائ��ل التي وجهها ال�شهيد للعدوان قب��ل ا�شت�شهاده اأنه قال 
كلم��ا �شقط �شهيد ازددنا فخرا وعزة باأنه��م �شقطوا وهم يواجهون العدوان 
الهمج��ي، الذي مل ي�شتث��نِ  طرانه اأحدا من فئ��ات ال�شعب حتى من يقفون 
يف �شف��ة ومن يتفرج��ون "املحايدي��ن".. كما اأو�ش��ى اأهله واأبن��اء منطقته 
باجلهاد واالإنفاق يف �شبيل اهلل واالإيثار وحب االآخرين و�شرورة زيارة اأ�شر 

ال�شهداء واالهتمام بهم وكذا برو�شات ال�شهداء.  

احلديث عن ال�شهيد اأبو ب�شر ع�شان يطول ويطول 
فه��و اأح��د عظم��اء مديرية بن��ي ح�شي���س والعا�شمة 
�شنعاء بكلها، ال ن�شتطيع اأن نفي حقه وال حق رجال 
بن��ي ح�شي�س فالعط��اء واالإح�ش��ان وال�شهامة عنوان 
للجميع واأبو ب�شر واحد منهم، حترك بقلمه ول�شانه 
يف �شبي��ل اهلل واعظ��اً معلماً حرك الكث��ر من املقاتلني 
يف �شبي��ل اهلل، ومل يقع��د بل �شابق لني��ل �شرف القتال 
يف ال�شف��وف االأمامي��ة فتح��رك يف خمتل��ف امليادين، 
وقات��ل قت��ال االأبط��ال وغر���س يف نفو���س املقاتل��ني 
الثق��ة وال�شرب، كي��ف ال وهو �شاحب مقول��ة " النار 
خلفن��ا اإذا ولين��ا االأدب��ار واجلن��ة اأمامن��ا فوا�شلوا 
القتال"، فقاتل بب�شرة فلم يعرف قامو�شه الرتاجع 
واالنك�ش��ار، ومل يكن ممن يولون االأدبار، ف�شدق مع 
اهلل ون��ال ال�شهادة التي كان يعتربه��ا اأ�شمى اأمنياته 

ملعرفته بعظمتها وف�شلها عند اهلل.

السيرة الذاتية: 
اال�شم: يحيى �شالح �شالح عط�شان  

اال�شم اجلهادي: اأبو ب�شر    
املنطقة: عيال حُممد –ال�شر االأعلى – مديرية بني 

ح�شي�س – حمافظة �شنعاء
العمر : 37 عام

تاريخ امليالد : -1977م 
تاريخ اال�شت�شهاد: 5-10-2015م

احلالة االجتماعية: متزوج ولديه 5 اأوالد
امل�شتوى العلمي: اأ�شتاذ يف كلية الرتبية  

مكان الدفن: رو�شة عيال حممد بيت اجلرادي  

نشأته – جانب من صفاته 
 ن�ش��اأ ال�شهيد يف اأ�شرة متو�شطة يف املعي�شية ولكنها 
متم�شكة بالنهج املحم��دي االأ�شيل وال�شفات احلميد 
فق��د حر���س وال��د ال�شهيد عل��ى تعليمه من��ذ �شغره 
اأواًل يف املدر�ش��ة وامل�شجد على اي��دي العلماء، وكان 
حري�شاً على التعلم يف النهار وامل�شاء، تربى وترعرع 

يف منطقت��ه ودر�س فيها حتى اأكم��ل الثانوية والتحق 
بالتعليم اجلامعي.

م��ن اأب��رز �شفات��ه حب��ه للعل��م والتعل��م والتحرك 
اجل��اد يف الواقع كان متعلقاً بكت��اب اهلل كثر القراءة 
ل��ه ويحاول بكل جهد تطبيق��ه، كان �شخي مع زمالئه 
وجران��ه وجمتمعه، ُع��رف بالذكاء والفه��م ال�شريع 
والفطن��ة، كان ملتزماً وفياً �شادقاً يوؤدي االأمانة التي 

عليه.
�ش��ارك ال�شهي��د يف االعمال اخلري��ة واإ�شالح ذات 
الب��ني يف جمتمع��ه وكان له دور كب��ر يف تنفيذ الكثر 

من اأعمال اخلر واالإح�شان.
التحاق��ه ب��� امل�ش��رة القراآني��ة وم�ش��وار حيات��ه 

اجلهادي
التحق ال�شهيد بامل�شرة القراآنية يف 

عام 2011م من بداية ثورة فرباير 
موؤمن��اً  به��ا  التح��ق  2011م،  
باأنه��ا ث��ورة حق �ش��د الطغاة 

والعم��الء،  وامل�شتكربي��ن 
التغي��ر  �شاح��ة  يف  فن�ش��ط 
م��ن  الكث��ر  ب�شنع��اء ودع��ا 

اأبناء منطقته لاللتحاق بالثورة 
و�شاهم يف بناء وعيهم وتعريفهم 

بخط��ورة اخل�ش��وع واال�شتكان��ة 
وك��ذا  وامل�شتكربي��ن،  للطغ��اة 

مواجه��ة  �ش��رورة  عل��ى 
الكاذبة  امل�شاريع 

التي ت�شتخدم 
ي��ن  لد ا
طني��ة  لو ا و
النا�س  لتدمر 
والوطن، اأخذ 
ال�شهيد  مالزم 
ال�شيد  القائ��د 

ح�شني بدر الدين احلوثي وتنور بها، ليعمل ثقافياً يف 
جمتمع��ه وحرك الكثر من النا�س، وكان يحث النا�س 
لالنط��الق يف �شبيل اهلل والتح��رك يف خمتلف املجاالت 
ملواجه��ة الطغاة وامل�شتكربين، ووا�شل عمله الثقايف 
وكان مثاًل للكثر فانطلقوا يف �شبيل اهلل وحتركوا الى 
ميادي��ن الرجولة والبطول��ة يف خمتلف اجلبهات، من 
ث��م انتقل الى جبه��ات القتال ليعمل موع��ي ي�شد همم 
املقاتل��ني ويو�شح عظمة ما ه��م فيه من اجلهاد وكان 
ي�ش��ارك املجاهدي��ن يف املع��ارك حتى لق��ي اهلل عزيزًا 

جماهدًا يف �شبيله.
�شهادة اأهله ورفاق دربه: 

�شه��ادة اأهله: يقول اأخ ال�شهيد: اأ�شهد اأين ما عرفته 
اإال وفي��اً �شدي��د احلمية عل��ى دي��ن اهلل ووطنه وكان 

عطوفاً على اأهله.
يف  والتح��رك  االندف��اع  �شدي��د  كان 
�شبيل اهلل �شديد احلر�س على توعية 
االأمة، خمل�شاً هلل يف كل عمله، يتفقد 
ال�شه��داء  واأ�ش��ر  املرابط��ني  اأ�ش��ر 
وامل�شت�شعفني، وكان يوؤدي كل ما 

اأوكل اإليه على اأكل وجه.
�شه��ادة رفاق درب��ه:  يقول اأحد 
رفاق دربه: التحق باجلبهة يف نهاية 
2015 وذهب��ت للم��كان الذي يتواجد 
في��ه اأب��و ب�ش��ر فوجدت��ه يف مقدم��ة 
بتوعي��ة  يق��وم  كان  ال�شف��وف، 
وتذكره��م  املجاهدي��ن 
ب�ش��د  ويق��وم  ب��اهلل، 
املنافقني،  زحوفات 
اأ�شيب  حتى ح��ني 
"احلمى"  مبر���س 
اجلبه��ة  ي��رتك  مل 
ي��رتك  مل  ب��ل   –
االأمامي��ة  ال�شف��وف 

الغزاة واملنافقني  الته��اون يف مواجهة  – مل يعرف 
وا�شل جهادة حتى لقي اهلل عزيزًا �شاخماً �شادقاً.

أعماله اجلهادية: 
م�ش��وؤواًل ثقافيا يف مربع ال�ش��ر االأعلى وكان يح�شد 
للجبهات، من ثم عمل م�شوؤواًل مالياً، من ثم انتقل الى 
جبه��ة نهم متابع��اً ثقافياً، وعاد الى بن��ي مطر وعمل 
ثق��ايف، وحت��رك ال��ى جبهات القت��ال قائ��د ف�شيل من 

اأبناء منطقته.

قصة استشهاده: 
اهلل  �شبي��ل  يف  ال�شه��ادة  يتمن��ى  ب�ش��ر  اأب��و  كان 
ويعتربه��ا اأك��رب اأمني��ة يف حياته وحت��رك لنيلها بكل 
ج��د واإخال�س فتحرك يف العديد م��ن اجلبهات اآخرها 
جبهة �شرواح مبارب، فقات��ل قتال االأبطال وت�شدى 
لزحوف��ات الغ��زاة واملنافق��ني، حتم��ل ال�شعوب��ات 
وواجهه��ا حتى متت حما�شرته ه��و وجمموعته، فلم 
ين�شح��ب م��ن املواجه��ة، ب��ل كان يقول لرف��اق دربه 
الثباث الثبات وال�شرب حتى نلقى اهلل تعالى وا�شتمر 
يف القت��ال حت��ى ا�شت�شه��د ويل اهلل ع��ز وج��ل �شهي��دًا 

�شابرًا .

وصية الشهيد: 
كان ال�شهيد كثرًا ما يو�شي رفاقه واأبناء جمتمعه 
واأهل��ه بالتح��رك يف �شبي��ل اهلل وااللتح��اق بامل�شرة 
القراآني��ة والب��ذل والعط��اء وكان يق��ول" امل�ش��رة 
ما�شي��ة ول��ن ي�شتطي��ع اأح��د ايقافه��ا الأنه��ا م�ش��رة 
احل��ق م�شرة الق��ران ور�شول اهلل واأه��ل بيته"، كما 
كان يو�ش��ي املقاتل��ني يف اجلبهات ب�ش��رورة الثبات 

والتحرك و�شرورة املواجهة واالعداد والت�شليم.
كان اآخ��ر م��ا قاله ال�شهي��د قبل ا�شت�شه��اده وهو يف 
�شاح��ة املعركة واملع��ارك �شديدة " اق��راأوا اآيات اهلل 
فه��ي تطبق يف واقعن��ا، وقال " النار خلفن��ا اإذا ولينا 

االأدبار واجلنة اأمامنا فوا�شلوا القتال".



13الخميس 13/  12 /  2018م الموافق 6 ربيع ثاني 1440هـ  العدد )294( مقاالت

ال مفاوضات 
حقيقية بدون 

وقف الع���������دوان 
أواًل  ..

مفرح عبد اهلل ابوغيدنه

من��اورات ال�شوي��د.. اإن��ارة لوجه ب��ن �شلم��ان اأم �شوء 
اأخ�شر لإ�شقاط اآخر مين��اء حتت ال�شيادة اليمنية وفر�ش 

تفتيت اليمن ع�شكريا ؟
اإذا كان ه��دف مفاو�ش��ات ال�شوي��د اإن�ش��اين فح�ش��ب فلم 
يكن هناك من داع��ي لها وكان ميكن اأن يتم التفاو�س حول 
موا�شيعه��ا م��ع االأم��م املتح��دة وال�شليب االأحم��ر هنا يف 
اليم��ن ورمب��ا اأن اأبرز مبادئه��ا كان ق��د مت التوافق حولها 

م�شبقا ..
بالن�شب��ة للمطار واملين��اء فاملطلب با�شتع��ادة مطارات 
وغره��ا  النفطي��ة  وال��رثوات  والبن��ك  وموانئه��ا  اليم��ن 
م��ن اأي��دي املحتل��ني واإعادتها كلها اإل��ى ال�شي��ادة اليمنية 
وت�شليمه��ا اإل��ى حكوم��ة ت�شاركي��ة متفق عليه��ا كان يجب 
اأن يك��ون مطلب وفدن��ا هناك ، وكان يج��ب اأي�شا اأن يكون 
مطلب��ا للمرتزقة الأنه يف �شاحلهم حتى هم وهم املختطفون 
واملغيبون يف الفنادق ال اأن يطالبنا املرتزقة بت�شليم البقية 
للمحتل��ني وبدل االنتظ��ار الأجوبة مرتزقة ب��ن �شلمان وبن 
زاي��د العبثية حول كل مقرتح ماعلى وفدن��ا اإال اأن يحاول 
اإقن��اع كل االأط��راف الدولي��ة املعني��ة اأن وف��د الريا���س 
خمطت��ف واأن املطالب كلها هي مطال��ب كل ال�شعب اليمني 
واأن عل��ى تلك االأطراف اإقن��اع الريا�س واأبو ظبي باإطالق 

�شراحهم واإعطائهم كامل حقوقهم وكامل احلرية  .
وان مل حتق��ق املفاو�شات جناح��ا يف اجلانب ال�شيا�شي 
فه��ذا مدخ��ل منا�شب الإع��ادة النظر يف دور االأم��م املتحدة 
ورف���س اأي دور �شيا�ش��ي لها م�شتقب��ال وليتحول املبعوث 
اإلى مبعوث ان�شاين مثال ويكفي اأن تقوم االأمم املتحدة بهذا 

الدور مع اأنه ال يعول عليها حتى يف هذا اجلانب .. 
فال مفاو�شات حقيقية بدون وقف العدوان اأوال.. اأما اأن 
يناور العدو بق�شية فتح املطار مقابل �شوء اأخ�شر دويل له 
باإغ��الق ميناء احلديدة وجتمي��ل �شورته وفر�س م�شروع 
التق�شي��م واالأقلم��ة ع�شكريا فهذه موؤام��رة وجرمية دولية 

بحق ال�شعب اليمني مع �شبق اال�شرار.
 ومادام��ت الوفود تتح��دث عن اأن حتيي��د االقت�شاد هو 
اأق�ش��ى ماياأملون��ه يف ه��ذه املفاو�ش��ات التي يق��ر اجلميع 
انه��ا جم��رد ج��والت بروتوكولي��ة لينظ��روا اإن كان��وا من 
املحظوظ��ني اأو م��ن الغاوي��ن فه��ذا معن��اه اأن��ه فلت�شتم��ر 
اإعالمي��ة ولي���س  اإ�شه��االت  مقاب��ل  اليم��ن  عل��ى  احل��رب 
ت�شهيالت اإن�شانية حقيقي��ة واهتمام باإعادة اإنقاذ واإنعا�س 
الدورة االقت�شادية املتوا�شعة واملدمرة يف اليمن وهذا ما 
ال اأعتق��د اأن��ه �شينجح حتى ان ح�ش��ل دون وقف العدوان 
اأو عل��ى االأقل وقف �شامل الإطالق الن��ار وفتح كل امل�شالك 
واملناف��ذ حتى يت��م االتفاق على كل الق�شاي��ا وبعدها مثال 
يتم اإع��الن اإنه��اء العدوان واالحت��الل ب��كل اأ�شكالهما فور 

االتفاق على ال�شلطة االنتقالية وا�شتالمها الأعمالها .
اأم��ا ن�شتم��ر نتح��ارب وي�شتم��ر االحت��الل فه��ذا معن��اه 
املرتب��ات مقاب��ل ا�شتم��رار االحت��الل وه��ذا رمبا م��ا تاآمر 
ب��ه املرتزق��ة وباعوه م��ع �شادتهم ومتعهديه��م يف الريا�س 
واأب��و ظبي م�شتفيدين من اأ�شالي��ب ال�شهاينة �شد ال�شعب 
الفل�شطين��ي فهذا ما يجب اأن يتحملوا نتائجه اأمام ال�شعب 
اليمن��ي والع��امل وتتحمله اأمري��كا مع اأحذيته��ا بن �شلمان 

وبن زايد

 بقلـــم/نـبـيـل جبــل

اجلرح��ى وامل�شابون يف �شبيل اهلل وخ�شو�شاً 
يف ميادي��ن املواجهة مع الع��دو او ب�شبب غارات 
الع��دوان التي ي�شنها ظلماً عل��ى ال�شعب اليمني 
ه��م م��ن اعظم النا���س اميان��اً باهلل وت��وكاًل عليه 
و�شدقاً معه وما اعظم��ه من �شرف عندما يتذكر 
اجلري��ح انه ق��دم بع�شاً م��ن اأع�ش��اء ج�شده يف 
�شبي��ل اهلل وم��ن اج��ل ن�ش��رة احل��ق ومواجهة 

الباطل 
قبل ان ي�شبحوا جرحى كانوا جماهدين وبعد 
ان اأ�شبح��وا جرح��ى �شاروا يلقب��ون بال�شهداء 
االأحي��اء ول��وال اميانه��م الكب��ر ب��اهلل وثقته��م 
العالي��ة به ملا كان��وا من اب��رز املجاهدين الذين 
بذل��وا انف�شه��م رخي�ش��ة يف �شبي��ل اهلل وقدم��وا 

اع�شائهم واج�شادهم من اجل نيل ر�شوان اهلل 
عندم��ا ي�شم��ع النا���س بكلم��ة جرح��ى تتوقف 
ال�شنته��م ع��ن ال��كالم وتنحني روؤو�شه��م اجالاًل 
له��وؤالء العظم��اء مل��ا ال وه��م ا�ش��دق وا�شج��ع 
واقوى وا�شلب النا���س يف االميان بعد ال�شهداء 

واملجاهدين 
يف خط��اب ال�شيد عبد امللك حفظه اهلل مبنا�شبة 
مرور ثالثة اأعوام من العدوان وجه ال�شيد القائد 
ر�شال��ة �شك��ر وتقدير للجرحى ب�ش��كل ا�شتثنائي 
وغ��ر م�شبوق قائ��اًل:- بعد ال�شه��داء ناأتي اإلى 
ت�شحياته��م  نثم��ن  اأن  علين��ا  وح��ق  اجلرح��ى 
كذلك، جرحى املي��دان، جرحى املوقف، جرحى 
اأ�شيب��وا وه��م يف  الذي��ن  اجلبه��ات، اجلرح��ى 
مي��دان البطولة واال�شتب�شال والثبات، يقارعون 
ويت�ش��دون لق��وى الغ��زو واالحت��الل والبغ��ي 
والع��دوان، فنزف��ت دماوؤه��م وه��م يف املي��دان، 
وهم يف حال��ة ال�شم��ود واال�شتب�ش��ال والثبات، 
والبع�س منهم اأ�شيب بجراحات بليغة، البع�س 
منه��م اأعيقوا نتيجة هذه االإ�شاب��ات، معاناتهم، 
معاناتهم من جراحهم، معاناتهم والبلد حما�شر 
ال ُيتاح للجريح فيه اأن يحظى بالعناية الالزمة، 

جديرة بالتقدير، واهلل �شبحانه وتعالى هو الذي 
يكافئه��م ويجزيهم خر اجل��زاء على ما يعانون 

منه، وعلى ت�شحياتهم وما قدموه
هكذا حتدث ال�شي��د القائد عن اجلرحى ب�شكل 
يدل على حبه له��م وب�شكل يليق مبقامهم الرفيع 

والعظيم 
وعندم��ا تكون جريحاً ومقع��دًا وتق�شي اغلب 
ايام��ك يف غ��رف امل�شت�شفي��ات او يف املنزل او يف 
اخل��ارج او يف الداخ��ل باحث��اً ع��ن العالج يجب 
ان ال ت��دع اأي ثغرة لل�شيط��ان تتمكن من اميانك 
واخالقك ومبادئك وقيمك بل يجب ان ت�شتغل كل 
حلظة من وقتك للرقي باإميانك بتدبر اآيات القران 
الك��رمي وقراءة امل��الزم واال�شتم��اع ملحا�شرات 
ال�شيد القائ��د والدعاء وااللتجاء ل��� هلل واالكثار 

من الت�شبيح واال�شتغفار 
ام��ا اجلرحى الذين هم يف اخلارج فبقدر ما هم 
ميثل��ون ال�شعب اليمني هم اي�شاً ميثلون ان�شار 
اهلل وميثل��ون امل�شرة القراآني��ة وميثلون ال�شيد 
عبد امللك وميثلون الثقافة القراآنية وت�شرفاتهم 
واقواله��م وحركاته��م و�شكناته��م تعك���س مدى 
وعيه��م واميانه��م والتزامه��م وجت�شيده��م مل��ا 
حتمل��ه ه��ذه امل�شرة م��ن قيم عظمي��ة واخالق 
ان  م�ش��اب  كل  وعل��ى  راقي��ة  ومب��ادئ  عالي��ة 
يحر�س كل احلر�س على ان يكون عند ح�شن ظن 
اهلل ب��ه وعند ح�شن ظن القيادة به يج�شد اخالق 
ه��ذه امل�شرة وثقافتها ق��واًل وعماًل حتى ال ينقل 
�شورة �شيئ��ة للخارج وللنا���س الذين يعي�شون 
حالة من احلب والده�شة لقوة و�شالبة ال�شعب 
اليمن��ي هن��ا �شيك��ون اجلريح كارثه عل��ى نف�شه 

وعلى االأمة التي ينتمي اليها والعياذ باهلل
وعندم��ا تك��ون �شم��ن جمامي��ع م��ن زمالئ��ك 
اجلرح��ى يج��ب ان حت��رتم م�شاع��ر االأخري��ن 
وان تك��ون قوياً يف اميانك �شاب��رًا حمت�شباً على 
جراح��ك م�شيط��رًا عل��ى نف�ش��ك وعل��ى رغباتك 
ويج��ب ان تك��ون اخالق��ك رفيع��ه وت�شرفات��ك 
حكيمة واقوالك �شادقة وافعالك راقية يجب ان 
ت�شتغل مقام��ك وجرحك وا�شابتك لي�س من اجل 

مقا�ش��دك وم�شاحل��ك ال�شخ�شي��ة ب��ل ت�شتثمر 
جرح��ك يف ك�ش��ب املزيد من االأج��ر والثواب من 
اهلل والقرب منه حتى ت�شل الى ر�شوانه وجنته
وتذك��ر كجري��ح وم�شاب مل��اذا فق��دت عينيك 
وملاذا ان��ت مقعد وملاذا انت ب��دون ارجل وملاذا 
انت بدون ايدي وهكذا �شتجد ان ال�شبب هو انك 
كنت تخو�س غمار املعركة يف اقد�س ميدان وهو 
ميدان اجله��اد يف �شبيل اهلل يف مواجهة الطاغوت 
واال�شتكب��ار ومل تفقد ع�شوا من اأع�شاء ج�شدك 
يف موق��ف باط��ل او م��ن اجل �ش��يء تافه وحقر 
وعندم��ا تتذك��ر ه��ذا �شيدفع��ك ذل��ك ال��ى الرقي 

بنف�شك اإميانيا واخالقياً
ويف الوقت الذي انت ت�شعر فيه بعظمة النعمة 
الت��ي انع��م به��ا اهلل عليك ح��ني اأ�شبح��ت بع�س 
اأع�شاء ج�شدك يف اجلنة وانك بذلتها يف �شبيل اهلل 
ومن اج��ل احل�شول على ر�شوانه يف هذا احلال 
علي��ك ان تك��ون عل��ى اعل��ى مرات��ب احل��ذر من 
االإهمال والتق�ش��ر واللهو وم�شايق��ة االآخرين 
ال�شخ�شي��ة  واملقا�ش��د  احلق��وق  يف  والغ��رق 
فتخ�شر الق�شية الت��ي �شحيت بنف�شك من اجلها 
وتخ�شر الثواب واالأج��ر وت�شبح جمرد م�شاب 

بال ثواب 
اجلري��ح مكانت��ه كبرة وعظيم��ة عند اهلل فهو 
يدخ��ل �شمن اأولئ��ك املوؤمن��ني الذين اأ�ش��اد بهم 
اهلل يف قول��ه تعالى رجال �شدق��وا ما عاهدوا اهلل 
عليه فمنهم من ق�شى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديال �� و�شفهم اهلل انهم رجال ثم و�شفهم 
انهم �شادقني يف االميان ويف العهد الذي عاهدوا 
اهلل علي��ه وه��ذا �ش��رف عظي��م عن��د اهلل يف الدنيا 

واالآخرة 
ال ميك��ن و�شف عظم��ة وثواب واج��ر ومكانة 
اجلرح��ى وامل�شابني يف ب�شع كلم��ات او يف عدة 
�شط��ور الأنه��م اك��رب من ذل��ك بكثر ولك��ن نقول 
�ش��الم اهلل عل��ى كل جريح �شاب��ر حمت�شب ثابت 
عل��ى اميان��ه واخالق��ه وقيم��ه وا�شركن��ا اهلل يف 

اجرهم وت�شحياتهم
انه �شميع الدعاء.

ع��������������ظ��������������م��������������ة اجل�������������������������رح�������������������������ى ع���������ن���������د 
ال����������������ل����������������ه وع����������������ن����������������د ال����������������������ن����������������������اس؟..

الس����������������الں عل���������ى الطريق������������������ة األمري�����������كي�������������ة
كث��را مان�شمع  يف و�شائل االإعالم الغربية منها اأو العربية عن اأن اأمريكي 
ه��ي راعية ال�شالم واأنها تريد اال�شتق��رار العاملي ويتبادر الى اأذهان العامة 
م��ن النا�س ، اأن اأمري��كا هي �شرطي اأمن العامل وه��ي املُخولة باحلفاظ على 
اأم��ن وا�شتق��رار العامل ، او هك��ذا تريد اأمريكا م��ن النا�س ان ينظ��روا اإليها 
، وان ال دميقراطي��ة وال حق��وق وال حري��ة لالإن�شانية ول��كل فئات و�شرائح 
املجتم��ع اال ما عندها هي ال غر وانها من تتبنى وتدعم كل اجلهود الرامية 
لتحقيق العدالة واحلري��ة واإحالل ال�شالم، لينظر اإليها الب�شر جمعا كلوحة 
جميل��ة ملوؤها ال�شالم واحلرية وال�شعادة واحلياة التي يحلم كل اإن�شان ان 

يعي�شها.
ولكن ويف املقابل وما حتت القناع ناأتي لننظر بنظرة واعية ال غ�شاء عليها 
واإذا بامل�شه��د خمتلف متام��اً ، فاأمريكا التي تتحدث عن ال�شالم هي من تدعم 
االإره��اب بل هو �شنيعتها ، اأمريكا م��ن ترعى ال�شالم واإذا بك ترى اأن اب�شع 
ع��دواٍن ظامٍل ي�شن على اليمن الى الي��وم وتنتهك فيه كل احلرمات وي�شرب 
باأ�ش��د القناب��ل العنقودي��ة املحرم��ة دولي��اً  يعل��ن م��ن عا�شمته��ا وا�شنطن 
وحت��ت رعايته��ا ودعمها ، امري��كا الدميقراطي��ة يك�شف عنها انه��ا ال توؤمن 

بالدميقراطية وال توؤمن بحكم االغلبية هي تريد حكم اال�شتعبادية لل�شعوب 
، امري��كا م��ن تدعي احلرية وحق��وق االن�شان تراها ال ي��روق لها ان يتحرر 
�شع��ٌب م��ن نفوذ مت�شلطني علي��ه ناهيك من اأن يفكر بالتح��رر من هيمنتها او 
اخلال���س م��ن و�شايتها ، مل تتحمل هتاف احلري��ة ان ي�شرخ به االحرار يف 
اليم��ن وهو عبارة ع��ن خم�س عب��ارات قراآنية ) اهلل اأكرب ، امل��وت الأمريكا ، 
امل��وت الإ�شرائي��ل ، اللعنة على اليه��ود ، الن�شر لالإ�شالم( ب��ل انطالقت بكل 
ِحمله��ا وثقلها وباأدواتها يف املنطقة لتهلك احلرث والن�شل وحتا�شر وجتوع 
املالي��ني من ابن��اء هذا ال�شعب املغل��وب على اأمره، وبهذا يتب��ني لنا مفهوم 
ال�ش��الم بالطريق��ة االأمريكي��ة واأنها ه��ي الوحي��ده التي ت�شب��ط وحتا�شب 
وتعاق��ب م��ن اأرادت و�شاءت ، وتقيل ه��ذا الرئي�س وترفع ه��ذا وتغر هذه 
احلكوم��ة وتن�ش��ب غره��ا ، حت��ى على م�شت��وى النظ��ام امللك��ي الوراثي 
ت�شتطيع دون غرها ان تغر يف الرتتيبات امللكية وهكذا دواليك وكاأنها على 
كل �ش��ٍئ قدير ، وحت��ت م�شمى نحن نريد ونبحث ع��ن ال�شالم للجميع ولكن 
باملفهوم االأمريكي الفرعوين ) قال فرعون ما اأريكم اإال ما اأرى وما اأهديكم اإال 

�شبيل الر�شاد(... ) يا اأيها املالأ ما علمت لكم من اإله غري(
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اإقام��ة املوؤمن��ني للق�س��ط اإمن��ا يعني م��اذا؟ اإن��زال ت�س��ريعه، تطبي��ق ت�س��ريعه، تطبيق 
توجيهات��ه، تطبي��ق هداه؛ ليتجل��ى يف واقع احلي��اة ليتجلى فعاًل الق�س��ط واأن اهلل قائم 

بالق�سط، واأن تدبريه وت�سريعه وهداه كله اإقامة للق�سط

إقامة القسط مسؤولية 
املؤمنني والتفريط 

فيها يؤدي إلى عواقب 
سيئة جدًا

دي��ن اهلل �شبحان��ه وتعالى هو دين يعت��رب عملياً، دين عملي 
لي�س فقط جمرد توجيهات؛ الأن اهلل �شبحانه وتعالى كما قال 
ُه ال اإَِلَه اإِاَلّ ُهَو َوامْلَالِئَكُة َواأُوُلو اْلِعْلِم  ُ اأََنّ عن نف�شه: }�َشِهَد اهلَلّ
َقاِئماً ِباْلِق�ْشِط{)اآل عمران: من االآية18( قائماً بالق�شط لي�س 
فقط اأن تق��ول: مفتياً اأو خمربًا، }َقاِئم��اً ِباْلِق�ْشِط{ الأن هذا 
الدي��ن هو دين للحياة فيجب اأن تكون م�شرة احلياة قائمة 
على اأ�شا�س توجيهاته وت�شريعاته وهدايته؛ والأن املوؤمنني 
هم جنود اهلل، املوؤمنون هم جنود اهلل ومعنى اأنهم موؤمنون: 
اأنه��م موؤمنون ب��اهلل، موؤمنون به��داه، بت�شريعاته، موؤمنون 
مب��ا يريد اأن يكونوا عليه، ما يري��د منهم وكيف يفهمون هذا 
الدي��ن اأنه دين عملي فكما قال عن نف�ش��ه �شبحانه: اأنه قائم 
بالق�شط كذلك اأمر املوؤمنني اأن يكونوا اأي�شاً قائمني بالق�شط: 
اِمنَي ِباْلِق�ْشِط{)الن�شاء: من  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ }َي��ا اأَُيّ
االآية135( قوام��ني: تعملون الإقامة الق�شط، الق�شط عبارة 
�شاملة: اإنزال كل �شيء يف مكانه قد تكون هذه العبارة اأ�شمل 
من كلمة عدل، اأ�شمل من كلمة عدل، واإن كانت تف�شر يف كثر 

من املوا�شع هي تف�شر باأن معنى الق�شط هو: العدل.
فه��ذا يعترب اأمرًا �شريحاً واأمرًا يق��دم يف غاية االأهمية: }َيا 
اِم��نَي ِباْلِق�ْشِط{)الن�شاء: من  َه��ا اَلِّذي��َن اآَمُن��وا ُكوُن��وا َقَوّ اأَُيّ
االآي��ة135( فيج��ب عل��ى املوؤمن��ني يف البداي��ة: اأن يفهموا 
ب��اأن الط��رف - يف ه��ذه االأر�س - املعني باإقام��ة الق�شط هم 
املوؤمن��ون ال يكون��ون منتظرين اأن هن��اك اأطرافاً اأخرى هي 
الت��ي تق��وم بالق�ش��ط، منتظرين الأمري��كا لتقي��م الق�شط، اأو 
منتظرين الإ�شرائي��ل، اأو الأوروب��ا، اأو الأي اأطراف اأخرى!! 
اإقامة الق�شط م�شوؤولية ملقاة على عاتق املوؤمنني والتفريط 

فيها يوؤدي اإلى عواقب �شيئة جدًا على املوؤمنني.

ثقافي

ال�������������ع�������������م�������������ل ف�������������������ي امل����������������������ي����������������������دان ي�������ع�������ك�������س 
اإلمي�������������������������������������ان احل�����������ق�����������ي�����������ق�����������ي م�������������������ن غ����������ي����������ره

إق����ام����ة ال���ق���س���ط .. دالل����ت����ه وم���ع���ن���اه ال���ش���ام���ل

ال�ش��الل معن��اه: ال�شياع لكل م��ا كان جناة 
وفالحا وعزة وزكاء لنف�شك وا�شتقامة حلياتك 

و�شعادة حلياتك يف هذه الدنيا ويف االآخرة.
الحظ��وا هن��ا كي��ف اأنه ممك��ن اأن ياأت��ي كفر 
َه��ا اَلِّذي��َن اآَمُنوْا  ُيّ يف ه��ذا، عندم��ا يقول: }َي��ا اأَ
ِ َوَر�ُشوِلِه{ثم يق��ول: }َوَمن َيْكُفْر{ اآِمُن��وْا ِباهلَلّ
)الن�ش��اء:136( من املمك��ن اأن ياأتي رف�س مع 
ا�شم اإمي��ان، والنا�س هم نفو�شهم يطلقون على 
اأنف�شهم ا�شم موؤمنني، ويكونون يف نف�س الوقت 
يف واقعه��م كما لو كان��وا كافرين ب��اهلل ور�شله 
ومالئكته وكتبه واليوم االآخر، فيكونوا �شالني 
�ش��الاًل بعيدًا، ويف حالة م��ن ال�شياع الرهيب، 
ال�ش��الل البعي��د واإن كان��وا ال يزالون يطلقون 

على اأنف�شهم ا�شم موؤمنني. 
معن��ى ه��ذا اأنه يج��ب اأن نفه��م الدي��ن فهماً 
فه��م  عل��ى  نح�ش��ل  اأن  ميك��ن  وال  �شحيح��اً، 
�شحي��ح اإال م��ن خالل كت��اب اهلل؛ لنع��رف اأن 
دينه هو وا�شع جدًا لكل �شوؤون احلياة؛ ليكون 
النا���س مهتدين ومفلحني وناجني يف كل �شوؤون 
احلياة. فالهدى و�شيع جدًا جدًا، يقابله �شالل 

و�شيع جدًا جدًا. 
بع�س النا�س قد يعتقد باأن الكلمة قدمت على 
هذا النحو: كلم��ة �شل معناها: كفر اأو ع�شى، 

عل��ى عقي��دة باطلة فق��ط، واأنه م��ا دام قد هو 
موؤم��ن باهلل، واأنه ال يج��رب اأحدًا، واأنه ال ُيرى، 
واأنه من دخل النار ال يخرج منها، ولي�س هناك 
�شفاع��ة الأه��ل الكبائ��ر.. فاحلمد هلل ق��د اأ�شبح 

موؤمناً، مل يعد يف �شالل. 
نح��ن معتقدون له��ذه العقائ��د ونعي�س حالة 
�ش��الل، األ�شن��ا االآن ج��زء م��ن اأم��ة �شائع��ة؟ 
�شائع��ة فعاًل بكل ما تعني��ه الكلمة؟ اإلى درجة 
اأنه��ا ترى بن��ي اإ�شرائي��ل اأمامها يتجه��ون اإلى 
التحك��م يف م�شاجده��ا، التحك��م يف مدار�شه��ا، 
يفر�ش��ون كل م��ا يري��دون داخ��ل م�شاجده��ا 
ومدار�شها، ما هذا �شالل؟ األي�س معناه �شياع، 
�شي��اع، جن��د اأنف�شن��ا يف و�شعي��ة متخلف��ني، 
ممزق��ني، مفرق��ني، اإل��ى اآخ��ر م��ا تعني��ه كلمة 

�شالل. 
ق��د ميك��ن اأن يك��ون هن��اك �شالل م��ع وجود 
معتقدات كمعلوم��ات؟! ما كل واحد منا موؤمن 
ب��اهلل ومالئكته وكتب��ه ور�شله، ما ه��ذا عنوان 
وا�ش��ح؟ لك��ن االإمي��ان الفعل��ي ولي���س فق��ط 
جمرد معلوم��ات، ال تعتقد باأنك خال�س احلمد 
هلل م��ا ع��ادك يف �شالل م��ا دام عن��دك معتقدات 
�شحيح��ة؛ الأنه��ا عن��دك اإمن��ا هي عب��ارة عن 
معلومات فقط، يجب اأن تتحول اإلى ماذا؟ اإلى 

معلوم��ات جتعلك تعمل، تنطلق على اأ�شا�شها. 
لو ناأتي � وقد قلنا يف درو�س �شابقة � اإلى واقعنا 
لوجدنا اأن داخلنا كفر مبطن فيما يتعلق باهلل. 

تتح��دث  ِ{عندم��ا  ِباهلَلّ يقول:}اآِمُن��وْا  هن��ا 
م��ع النا���س ويقول��ون: ]احن��ا ما جهدن��ا وما 
باأيدين��ا وال معنا وال وال.. اإل��ى اآخره[ ما هو 
هك��ذا؟. طيب لو اأنك موؤمن ب��اهلل لكان يجب اأن 
يك��ون لديك ثقة ب��اهلل، ملاذا ن��راك باأنك ال تقدم 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى كنقطة ق��وة على االأقل، 
كنقط��ة واح��دة عل��ى الأق��ل! ي�ش��رد كل نقاط 
ال�شعف، ما ي�شت�شع��ر اأن اهلل ميثل قوة عندما 
َ َلَقِوٌيّ  ُرُه اإَِنّ اهلَلّ ُ َمن َين�شُ َرَنّ اهلَلّ يقول:}َوَلَين�شُ

َعِزيٌز{)احلج:40(.
لي�س لديه اإميان يجعله واثقاً فعاًل باهلل عندما 
 ُ ��َرَنّ اهلَلّ يق��راأ وعوده مثل ه��ذه االآية:}َوَلَين�شُ
َ َلَق��ِوٌيّ َعِزيٌز{)احلج:40(  ��ُرُه اإَِنّ اهلَلّ َمن َين�شُ
ْقَداَمُكْم{ ْت اأَ ْرُك��ْم َوُيَثِبّ َ َين�شُ ��ُروا اهلَلّ }اإِن َتن�شُ
)حمم��د:7( اآي��ات نقراأه��ا ونوؤمن ب��اهلل لكن ال 
يوج��د االإمي��ان، االإمي��ان املطل��وب ال��ذي اأمر 
َه��ا اَلِّذي��َن اآَمُنوْا  ُيّ ب��ه هنا يف االآي��ة هذه: }َي��ا اأَ
درو���س  م��ن  املخت��ارة  املوا�شي��ع  اآِمُن��وْا{. 
رم�شان �شورة الن�شاء لل�شيد ح�شني بدر الدين 

احلوثي ر�شوان اهلل عليه

ِ َوَل��ْو َعَل��ى اأَْنُف�ِشُك��ْم  ّ }�ُشَه��َداَء هلِلَ
َيُك��ْن  اإِْن  َوااْلأَْقَرِب��نَي  اْلَواِلَدْي��ِن  اأَِو 
ُ اأَْوَل��ى ِبِهَما َفال  َغِنّي��اً اأَْو َفِق��رًا َفاهلَلّ
َواإِْن  َتْعِدُل��وا  اأَْن  اْلَه��َوى  ِبُع��وا  َتَتّ
َكاَن   َ َف��اإَِنّ اهلَلّ ��وا  ُتْعِر�شُ اأَْو  َتْل��ُووا 
َخِبرًا{)الن�ش��اء:  َتْعَمُل��وَن  ��ا  مِبَ
م��ن االآية135( ف��اإن اإقامة الق�شط 
اأي��دي املوؤمن��ني ه��و ميث��ل  عل��ى 
�شه��ادة هلل �شبحان��ه وتعال��ى باأنه 
قائ��م بالق�شط ق��ال �شابق��اً: }�َشِهَد 
َوامْلَالِئَك��ُة  ُه��َو  اإِاَلّ  اإَِل��َه  ��ُه ال  اأََنّ  ُ اهلَلّ
ِباْلِق�ْشِط{)اآل  َقاِئم��اً  اْلِعْل��ِم  َواأُوُلو 
عم��ران: م��ن االآي��ة18( الأن اإقامة 
املوؤمنني للق�شط اإمن��ا يعني ماذا؟ 
اإنزال ت�شريع��ه، تطبيق ت�شريعه، 
تطبي��ق توجيهات��ه، تطبيق هداه؛ 

ليتجل��ى يف واق��ع احلي��اة ليتجلى 
فعاًل الق�شط واأن اهلل قائم بالق�شط، 
واأن تدب��ره وت�شريعه وهداه كله 
اإقام��ة للق�شط ... تف�ش��ر هنا عادة 
مبعن��ى: اأداء ال�شه��ادة ]اأ�شهد هلل 
اإن ك��ذا.. كذا..[ ول��و على نف�شك 
اأداء  اآخ��ره..!  اإل��ى  والدي��ك..  اأو 
ال�شهادة اأداء ال�شه��ادة هو الإقامة 
الق�شط، اأداء ال�شهادة عندما تكون 
�شهادة حق هي واحدة من الق�شايا 
التي يعت��رب اأداوؤها اإقام��ة للق�شط 
لك��ن ما تعني��ه االآي��ة ب�ش��كل اأكرث 
ه��و: اأن يفه��م النا�س اأنه��م باإقامة 
الق�ش��ط ميثلون �شهادة هلل اأنه قائم 
بالق�ش��ط. عندما يقول اهلل �شبحانه 
َه��ا اَلِّذي��َن اآَمُنوا  وتعال��ى: }َي��ا اأَُيّ

اِم��نَي ِباْلِق�ْشِط{ بالتاأكيد  َقَوّ ُكوُنوا 
اأن��ه اأم��ر اأن يعمل��وا ويوف��روا كل 
م��ا ال بد من��ه يف اأن يكونوا قوامني 
بالق�ش��ط وقد وج��ه يف اآيات اأخرى 
ٌة َيْدُعوَن  كثرة: }َوْلَتُكْن ِمْنُك��ْم اأَُمّ
ُم��ُروَن ِبامْلَْع��ُروِف  ��ْرِ َوَياأْ اإَِل��ى اخْلَ
َوَيْنَه��ْوَن َع��ِن امْلُْنَك��ِر َواأُوَلِئ��َك ُه��ُم 
عم��ران:104(  امْلُْفِلُح��وَن{)اآل 
وج��ه الطريقة ب�شكل متكامل؛ الأنه 
�شبحان��ه وتعال��ى عندم��ا يوج��ه 
ال تك��ون الق�شاي��ا هك��ذا مفتوحة، 
يب��ني للنا�س كي��ف تك��ون طريقهم 
من اأج��ل اأن يكون��وا بال�شكل الذي 
ميكنه��م م��ن اإقامة الق�ش��ط، داخل 
اآي��ات القراآن الك��رمي يتطلب اإقامة 
الق�ش��ط: وح��دة الكلم��ة، يتطل��ب 

هلل،  االإخال���س  الق�ش��ط:  اإقام��ة 
االلتزام به��دي اهلل، العمل بكتابه، 
االإميان به ومالئكته وكتبه ور�شله 
- كما �شياأتي بعد - االإميان باليوم 
االآخر ويف نف�س الوقت يف جمال اأن 
يكون��وا قوام��ني بالق�ش��ط هو وعد 
�شبحانه وتعالى اأنه �شيوؤيد النا�س 
ويع��ني النا�س }َواإَِلْيِه ُيْرَجُع ااْلأَْمُر 
ُكُلُّه{)هود: من االآية123( }َواإَِلى 
ااْلأُُم��وُر{)اآل عم��ران:  ُتْرَج��ُع   ِ اهلَلّ
ْرُك��ُم  َيْن�شُ }اإِْن  االآي��ة109(  م��ن 
ُ َف��ال َغاِل��َب َلُك��ْم{)اآل عم��ران:  اهلَلّ
��ُروا  َتْن�شُ }اإِْن  االآي��ة160(  م��ن 
اأَْقَداَمُك��ْم{ ��ْت  َوُيَثِبّ ْرُك��ْم  َيْن�شُ  َ اهلَلّ
)حمم��د: من االآية7( وهك��ذا اآيات 

كثرة.

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي
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اجل����ه����اد ف����ي س���ب���ي���ل ال����ل����ه ك���ف���ي���ل ب���ك���س���ر حت����دي����ات ال���ظ���امل���ني

ال������ص������ب������ر رك���������ي���������زة أس��������������اس ال ي�����ت�����ح�����ق�����ق ال������ن������ص������ر ب����غ����ي����ره����ا

)وال تهنوا في ابتغاء القوم( استراتيجية عظيمة في مواجهة العدو

النا���ش الك�سل��ون النا���ش اخلامل��ون النا���ش الذين 
واله��دف  والطم��وح  العملي��ة  الروحي��ة  يفق��دون 
العظيم والدافع القوي ، النا�ش الذين تغلب عليهم الوهن 

والك�سل والفتور ل ميكن اأن يتحقق على اأيديهم خرٌي اأبداً

م��ن االأ�شياء البديهية يف واقع الب�ش��ر، واقع احلياة فيه 
التداف��ع في��ه التنازع في��ه االأح��داث فيه ال�شراع��ات فيه 
احل��روب فيه امل�شاكل في��ه التحديات وفي��ه االأخطار، اهلل 
�شبحان��ه وتعالى يله��م عباده حتى يف فطرته��م اأن يدركوا 
ه��ذه البديهي��ة ويهي��ئ له��م يف ه��ذه احلي��اة كل االأ�شباب 
والعوام��ل الت��ي ميك��ن اأن ي�شتفيدوا منها حت��ى ال يظلموا 
حت��ى ال يذل��وا حت��ى ال يقه��روا الأن اهلل كما ق��ال عن نف�شه 
“وما اهلل يريد ظلما للعباد”، “وما اهلل يريد ظلما للعاملني” 

فلذلك من االأ�شياء البديهة يف واقع الب�شر اأن هناك حتديات 
كل اأم��ة تدرك ذلك، اليوم ا�شتقرئ واقع االأمم على االأر�س 
م��ن الغ��رب اإل��ى ال�ش��رق، كل اأمة اذه��ب اإلى ال�ش��ني اإلى 
الرو���س اإلى الغرب اإل��ى الدول االأوروبي��ة كل اأمة ت�شعى 
وتب��ذل جهدا كب��را الأن تبني نف�شها لتك��ون قوة ع�شكرية 
والكث��ر منها لي�س فق��ط ت�شتطيع اأن تدافع ع��ن نف�شها بل 
الكث��ر منها قوى لديها اأطماع اأن متتلك من القوة والقدرة 
م��ا تك�شر به ق��وة االآخري��ن وت�شيطر هنا وهن��اك، واالأمة 

االإ�شالمي��ة لالأ�ش��ف ال�شدي��د خ�شو�شا يف الواق��ع العربي 
�شه��دت تراجع��ا كب��را، تراجع��ا يف كل �ش��يء، تراجعا يف 
الوع��ي، تراجعا عل��ى امل�شتوى احل�ش��اري، تراجعا على 
كل امل�شتوي��ات وخ�شو�شا حينما فق��دت امل�شروع مل تبق 
اأمة ذات م�شروع تنه�س به وتتحرك به اأ�شبح الكثر منها 
حلقة تبع م�شاري��ع الباقني واأدوات مل�شاريع االآخرين كما 
هو حال النظام ال�شع��ودي واأ�شرابه، فاإذن م�شاألة بديهية 
ال�شع��ي المت��الك عوام��ل القوة وامت��الك الق��درة الالزمة 

ملواجهة التحدي مب�شتواه، والحظوا التحديات التي ميكن 
اأن ت�ش��كل فعال حتديا الأمتنا يف منطقتن��ا العربية حتديات 
كب��رة املفرت���س اأن ت�ش��كل حافزا كبرا لالندف��اع بجدية 
كب��رة، اإذا التحدي اأمامك كبر اأن��ت تفرت�س اأن عليك اأن 
تندفع بجدية كبرة يف مواجهة هذا التحدي مبا اأنه حتدي 
كب��ر، فاإذا عدنا اإل��ى م�شاألة اجلهاد يف �شبي��ل اهلل كو�شيلة 
حماية للم�شت�شعف��ني واملظلومني وامل�شطهدين واملعتدى 

عليهم �شنجد فيه كل عوامل القوة.

للنهو���س  اأ�شا���س  مرتك��ز  وال�ش��رب 
بامل�شوؤولي��ة ، ال ميك��ن اأن يق��ف يف مواجه��ة 
التحدي��ات واالأخطار واأن ين��ال هذا ال�شرف 
واأن يتحق��ق عل��ى يديه��م الع��زة الأنف�شه��م 
والأقوامهم، وال ميكن اأن ي�شجل التاريخ مثل 
هذا ال�شرف الكبر اإال لل�شابرين لل�شابرين.

النا���س الك�شلون النا���س اخلاملون النا�س 
الذي��ن يفق��دون الروحية العملي��ة والطموح 
واله��دف العظي��م والداف��ع الق��وي ، النا�س 
الذي��ن تغلب عليهم الوه��ن والك�شل والفتور 
ال ميكن اأن يتحقق على اأيديهم خٌر اأبدًا ، ال

مث��ل ه��ذه امل�شوؤولي��ة البد فيه��ا من �شرب 
، الب��د فيه��ا م��ن حتم��ل وال�ش��رب هن��اك يف 
الق��راآن الكرمي ما ي�شاع��دك على اأن تكون من 

ال�شابري��ن، اإميان��ك باهلل، قناعت��ك باملوقف، 
يقين��ك باأهمي��ة ما اأن��ت فيه واأهمي��ة نتائجه 
اهلل،  عن��د  االآخ��رة  الدني��ا ويف  يف  العظيم��ة 
يقين��ك بخط��ورة التق�ش��ر يقين��ك ووعي��ك 
بخط��ورة التفري��ط وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن 
كوارث وم�شاوئ وف�شائع وخ�شائر يف الدنيا 
واالآخرة، كل هذا يوجد عندك الطاقة القوية 
للتحم��ل والتحمل ه��و ال�شرب، ق��وة التحمل 

هي ال�شرب.
اأنت اإن�شان تعي اأهمية ما اأنت فيه وخطورة 
اأن تق�ش��ر في��ه واأن��ت اإن�شان متطل��ع اإلى ما 
وراء املوق��ف متطلع، اإلى اهلل، اإلى ر�شوانه، 
اإل��ى جناته، اإلى ال�شالمة م��ن عذابه، متطلع 
اإل��ى احلري��ة والع��زة والكرام��ة وال�شهامة 

واالإباء، اأنت اإن�شان ترتفع عن الذل والهوان 
واال�شتباح��ة واخلنوع ، وهكذا تريد لنف�شك 
اخلر وال تري��د لنف�شك ال�شر فيعطيك حتماًل 
فيما اأنت فيه ملا تدرك من قيمته، من اأهميته، 

من جدوائيته، من نتائجه .
وه��ذه م�شاألة مهمة ق��وة التحمل لها اأهمية 
يف جانب��ني يف مقاب��ل املعان��اة يف املوقف من 
جان��ب الع��دو هذا جان��ب تتحمل م��ا يحدث 
من جان��ب العدو يف املواجه��ة واأنت تتحرك 
ملواجهته ما تكون اإن�شاناً ك�شاًل وهناً �شعيف 
النف���س �شعي��ف املعنوي��ة �شعي��ف الع��زم 
منك�شر االإرادة، ال، االإن�شان الذي هو منك�شر 
االإرادة وه��ن يف نف�ش��ه يف همت��ه �شعي��ف يف 
متا�شك��ه اأب�شط معاناة اأو اأب�ش��ط متاعب اأو 

اأب�ش��ط خماطر اأو حتديات وانك�شر، بع�شهم 
قد ي�شل اإلى اجلبه��ة ويجل�س يف طرفها ليلة 
وماب��ال باي�شم��ع اأ�ش��وات الق��وارح ي�شم��ع 
اأ�ش��وات القرح وما يتحم��ل اإال اإلى ال�شباح 
ويغ��ادر ! ، يعن��ي ه��ذا اإن�ش��ان ماعن��ده وال 
ن�شب��ه 1% م��ن التحمل ماعنده ع��زم ماعنده 
اإرادة ماعن��ده ق��وة نف�س خام��د على ح�شب 
ماق��د  الكلم��ة،  مباتعني��ه  املحل��ي  التعب��ر 
ب��ال ي�شم��ع القرح ويك��ون يف خ��ارج اجلبهة 
وماي�شبح على ال�شبح وعاد يتحمل اإلى ثاين 
ي��وم، اأو تتاأخ��ر عنه الوجبة ي��وم من االأيام 
وجبة طع��ام اأو كذلك يتاأخر عنه املاء وجبة 
الغ��داء اأو وجبه فط��ور اأو غر ذلك مايطيق 
البقاء ، هذا )مهتبط( ال به هدف كبر وال به 

موقف عظي��م وال به توجه واٍع وال اأي �شيء 
رحلة وعجال على رحلته يعود منها، ال.

ق��وة التحم��ل تفي��د يف االأعب��اء واملعان��اة 
الطبيعية يف االأحداث تنزل يف اجلبهة يح�شل 
ل��ك برد يح�شل لك �شم���س يتاأخر عنك اأحياناً 
طعام��ك حت�ش��ل اأ�شي��اء عادي��ة ، االإن�ش��ان 
يع��اين حتى يف اأي جمال م��ن جماالت احلياة 
، العامل الكادح التاجر امل�شافر كلهم يح�شل 
ل��ه معاناة طبيعية يف ه��ذه احلياة ، مع ذلك 
فاالإن�شان ال�شابر عنده حتمل الأي اأعباء فيما 
يح��دث من جان��ب العدو فعن��ده قوة حتمل 
ملواجه��ة التح��دي م��ن جانب الع��دو وعنده 
اأي�شاً قوة حتمل الأعمال كبرة يتحرك بها يف 

مواجهة العدو.

اهلل يقول )وال تهنوا يف ابتغاء القوم، اإن تكونوا تاأملون 
فاإنهم ياأملون كما تاأملون وترجون من اهلل ما ال يرجون، 
وكان اهلل عليم��ا حكيما(، هذا م��ن علمه وحكمته، هذه 
ا�شرتاتيجي��ة عظيم��ة ج��دا ومهمة للغاي��ة، وال تهنوا 
يف ابتغ��اء القوم، اال�شرتاتيجي��ة القراآنية تعتمد على 
الفعالي��ة العالية يف املواجه��ة، والت�شدي للعدو الأنها 
ال تفرت���س من��ك اأن تكون راك��دا يف املي��دان وجامدا، 
ومنتظ��را للع��دو لينفذ خطوات��ه خطوة اإث��ر خطوة، 
وي�شتغ��ل مرتاح، ال، اال�شرتاتيجي��ة القراآنية حتركك 
بفعالي��ة للت�شدي لعدوك، ابتغاء الق��وم، اال�شتهداف 

له��م، اال�شته��داف واملالحق��ة على ط��ول، على طول، 
على طول، بدون وهن، بفعالية عالية، ب�شالبة وقوة، 
وال تهن��وا يف ابتغ��اء الق��وم، على ط��ول ا�شتهدفوهم، 
كون��وا فعالني يف مالحقتهم، واال�شته��داف لهم، بدون 
اأي وه��ن يف ذل��ك، ه��ذه الفعالية العملي��ة يف املواجهة 
التي جتعل��ك دائما مبادر، ودائما ت�شتهدف هذا العدو 
املعتدي الظامل املتجرب، وهو يف موقف الباطل والظلم 
والع��دوان والبغ��ي واالإث��م واالإجرام، ه��ذه الفعالية 
موؤث��رة جدا ج��دا، هو ال يطيق وال حتم��ل، لها مردود 
كبر عليه، على ذاته على نف�شه، اإذا كانت جهتك اأنت 

اأو جبهت��ك اأنت اأو ميدان��ك اأنت يف حالة �شكون وركود 
وجم��ود، لي���س ميدان��ا �شاخنا عل��ى الع��دو، فاعال يف 
مواجهته، هذا يطمعه، ه��ذا يعطيه الفر�شة، لي�شتغل 
كم��ا يحلو ل��ه ويخط��ط كما يرغ��ب، ويتخ��ذ خيارات 
وي�شنع خيارات وي�شنع فر�شا يف مواجهتك، لكن اإذا 
كنت اأنت يف حالة مب��ادرة دائمة ت�شتهدفه على طول، 
وت�شتغ��ل كل الفر���س، وتعمل على �شناع��ة الفر�س، 
ولي���س فق��ط ت�شتغ��ل الفر���س املتاح��ة، وت�شتخ��دم 
الو�شائ��ل املتع��ددة واالأ�شالي��ب املتنوع��ة والو�شائل 
املتع��ددة، هذا ي�شاع��دك على اأن تك��ون فاعال وب�شكل 

كبر يف مواجهة عدوك والت�شدي لعدوك، هذا يحتاج 
م��اذا؟ �ش��رب وروؤي��ة عملية �شليم��ة، تت�ش��رف ب�شكل 
�شلي��م، حت��دد اأولويات��ك، خيارات��ك، تر�ش��د الواقع، 
تر�شد حت��ركات العدو، تع��رف كل الفر�س وت�شتثمر 
كل الفر���س، �شرب وروح عملية عالي��ة، عندك اهتمام 
عندك حر�س، عن��دك اندفاع كبر، وعندك حتمل الأي 
عمل، هذه روحية مهمة، وروحية اأ�شا�شية باأن تتحرك 

ب�شكل �شحيح، وب�شكل فعال، وب�شكل مثمر.
لل�شي��د عبداملل��ك  م��ن كلم��ة  املوا�شي��ع املخت��ارة 

بدرالدين احلوثي )التعبئة العامة(
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السديد
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بقلم/مالك المداني

اال�شم : 1_ الوفد الوطني / 2_ وفد ال�شرعية ..!
الت�شمي��ة العامة : 1_ وفد �شنعاء / 2_ وفد الريا�س 

!…
نقطة االنط��الق : 1_ مطار �شنعاء الدويل / 2_ مطار 

الريا�س ..!
م��كان العودة : 1_ اجلمهوري��ة اليمنية / 2_ اململكة 

ال�شعودية …!
املطالب :

1_ �ش��رف روات��ب اليمني��ني كافة ب��ال ا�شتثناء / 2_ 
�شرف بدل �شفر الأع�شاء الوفد فقط …!

1_ اإطالق �شراح جميع املعتقلني اليمنيني يف ال�شجون 
االإماراتية وال�شعودية مبختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم 
/ 2_ اإطالق �شراح �شقي��ق هادي وال�شبيحي وقحطان 

!…
1_ تبادل كامل لالأ�ش��رى واإخالء �شبيلهم / 2_ اإخالء 

�شبيل االأ�شرى ال�شعوديني فقط …!
1_ فتح مط��ار �شنعاء ال��دويل والتخفيف من معاناة 
ال�شع��ب اليمني / 2_ اإخ�شاع رحالت �شنعاء للتفتي�س 
الواقع��ني حت��ت هيمن��ة  ع��دن و�شيئ��ون  يف مط��اري 

االحتالل …!
1_ حتيي��د االقت�شاد ورفع احل�ش��ار اأمام الواردات 
وامل�شاع��دات االإن�شاني��ة / 2_ نقل البن��ك املركزي اإلى 

اأالأردن واإغالق كل املنافذ اليمنية …!
1_ تطبي��ق اتفاق ال�شلم وال�شراكة وتوقيع م�شاحلة 
مينية – مينية / 2_ اإق�شاء �شريحة وا�شعة من ال�شعب 
اليمني وا�شتبدالها بال�شفر االأمريكي وال�شعودي …!
كاف��ة  م��ن  واالحت��الل  الغ��زو  ق��وى  ان�شح��اب   _1
االأرا�شي وفر�س ال�شيادة اليمنية عليها / 2_ ان�شحاب 
اأبن��اء اليمن من اأرا�شيه وت�شليمها للو�شاية اخلليجية 

!…
1_ ت�شلي��م كاف��ة املوان��ئ واملناف��ذ لل�شلط��ة اليمنية 
ومراقبته��ا باإ�ش��راف اأمم��ي / 2_ ت�شليم كاف��ة املوانئ 
واملناف��ذ لل�شلط��ات ال�شعودي��ة واالإماراتي��ة باإ�شراف 

اإ�شرائيلي …!
1_ اإيق��اف كام��ل للح��رب والعملي��ات القتالي��ة / 2_ 
اإيقاف ال�شرب��ات ال�شاروخية واجلوية التي ت�شتهدف 

االأرا�شي ال�شعودية واالإماراتية …!
مهم��ا فت�شت��م يف �شط��ور اأوراقه��م وملفاته��م وكل ما 

يحمل��ون من نوايا وم�شاريع ، لن جت��دوا اأي فائدة قد 
ت�شب يف امل�شلحة اليمنية …

ل��ن جتدو فيه��م ومعهم ما ميت لليمن ب��اأي �شلة عدا 
جوازاته��م الت��ي اخ��ذت تاأ�ش��رات �شفره��ا م��ن مطار 

�شعودي !!
لقد طفح��ت �شجونن��ا باأ�شراه��م واأتخم��ت اأرا�شينا 
بقتاله��م وهم يف غمرة من كل هذا ، مل يلتفتوا لهم حتى 

اأو عرجوا على ذكرهم قط !
لق��د تعفن��ت ج��راح جرحاه��م ، وتف�ش��ت املجاعة يف 

اأو�شاط من يقبع حتت �شلطتهم … 
تخيلوا فق��ط ان هنالك �شخ�س م��ن اأن�شارهم ميوت 

جوعاً يف هذه اللحظة دون اأن يكرتثوا له !
ث��م ياأت��ون ب��كل قباحة وبجاح��ة و�شخ��ف ليتحدثوا 
عن التدخ��ل االإي��راين وامل��د الفار�شي وال�شال��ح العام 
له��م  اقواتن��ا  رقابن��ا وم�ش��ادر  ت�شلي��م  وي�شرتط��ون 

واإخ�شاع رحالتنا للتفتي�س مبطار عدن !!
عندما تاأتون للم�شاورات من مطار عدن قوموا بو�شع 
هكذا �شرط ، ولكنكم عاجزون عن تاأمن رحالتكم نف�شها 

وال متلكون من عدن �شوى لكناتكم !
انتم مل تفلحوا حتى يف اأخذ ت�شمية عامة حتمل نكهة 

مينية ، حتى الت�شمية ماركة �شعودية !!
ماه��ي خياراتكم ، ما بدائلكم ، اأي النماذج قدمتموها 

طيلة هذه ال�شنني !
االغت�شاب��ات ؟! … املجاعات ؟! … االغتياالت ؟! 

ملء املعتقالت االإماراتية باأبناء هذا ال�شعب ؟!
ما الذي تفاو�شون عليه ؟!

اإن كان وف��د �شنع��اء نف�ش��ه يفاو���س عل��ى �ش��رف 
مرتباتك��م وع��الج جرحاك��م واإط��الق �ش��راح ا�شراكم 
ومعتقليك��م وتاأم��ني ق��وت يومك��م واأق��وات من ميوت 

جوعاً يف اأرا�شيكم وحتت �شلطتكم اأنف�شكم ؟!
ما الذي اأتيتم من اأجله ؟!

م�شال��ح اولياء نعمتكم ، هذا ما دفعكم للمجيء لي�س 
اإال !

وعلي��ه اأنتم تدرك��ون والعامل كله ي��درك اأنكم جمرد 
اأبواق ينفخ فيها كل من هب ودب !

كل من هب ودب �شريطة اإال يكون ميني اجلن�شية !
وتدرك��ون اأي�شاً اأن مهزلتكم �شارف��ت على االنتهاء ، 
واأن نهايته��ا لن تكون �شعيدة بالن�شبة لكم فقد خ�شرمت 

كل �شيء …
حتى جن�شياتكم فقدمتوها يف هذه احلرب …!

م���ق���ارن���ات.. م���ش���اورات ال��س��وي��د

وج��ه وزير االإعالم �شيف اهلل ال�شامي ر�شالة خا�شة 
عرب �شحيف��ة احلقيقة اإلى جماه��دي اجلي�س واللجان 

ال�شعبية قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

م��ن واق��ع الع��زة وال�شم��وخ ال��ذي ي�شمو ب��ه اأبناء 
�شعبن��ا اليمن��ي مب��ا يج�شده اأبط��ال اجلي���س واللجان 

ال�شعبي��ة  من �شم��ود اأ�شطوري يخ��ر له العامل 
اإجالال واإعظاما .

مواجه��ة  يف   العظم��اء  اأيه��ا  ف�شمودك��م 
الع��دوان هو م��ن جعل دول الع��دوان ت�شل 
اإل��ى مرحلة الياأ���ش والإحب��اط وت�شعى من  

جدي��د ملحاولة املك��ر واخلداع با�شم 
ال�شيا�شة وامل�شاورات .

وله��م نق��ول  اإن املفاو�س 
احلقيق��ي ه��و ذل��ك البط��ل 

كب��ر  وه��و  املي��دان  يف 
وال�ش��الح  املفاو�ش��ني 

ال��ذي باأيديه��م ه��و القلم ال��ذي �شيكتبون ب��ه عزة هذا 
الوط��ن ودماوؤهم هي احلرب ال��ذي �شيعمدون به حرية  
ال�شعب اليمني ويكتبون االنت�شار على امتداد التاريخ 
اإلى نهاية هذا العامل ولن ياأتي يوم من االيام جند حربا 
اأطهر  زكاء وا�شد نقاء من دماء ال�شهداء واجلرحى التي  
ت�شف��ك يف ميادين القتال ذلك هو احلرب الذي �شنكتب به 
تاريخن��ا اليمني �شنكتب به تاري��خ امتنا �شنعيد 
به جم��د اال�شالم وامل�شلمني بف�شل اهلل وبعون 
اهلل تعال��ى هذا هو الذي يجب ان نعتز به واأن 
ال ننتظ��ر االأع��داء اأو نلتف��ت اإليه��م وال نفتح 
اآذانن��ا لت�شريحاته��م و�شجيجه��م وعويله��م 
الن لدين��ا يف امليدان ما منتلك��ه من العزة من 
الكرامة م��ن االإباء من ال�شموخ من 
العل��و نح��و اهلل �شبحانه وتعالى 
وهذا م��ا يجب ان نتح��رك على 
ب��اإذن اهلل �شبحان��ه  اأ�شا�ش��ه 

وتعالى .

بقلم/حمزة الحوثي

اليه��وُد وم��ن ب��ني اأيديه��م اأمريكا 
يح�شب��ون  ال�شهي��وين  واملحت��ّل 
لليم��ن األ��ف األ��ف ح�شاب خ��الل هذه 
�ة  املحط��ة م��ن موؤامرته��م عل��ى االأَُمّ
االإ�ْش�اَلمي��ة؛ وذل��ك حلج��م التاأث��ر 
ا  ِج���ًدّ والكب��ر  االأ�شي��ل  الري��ادي 
ال��ذي قد ي�شطل��ع ب��ه اليمانيون مع 
اأَْو انفج��ار وا�ش��ع ق��د  اأِيّ ت�شعي��د 
يت�شببون فيه عل��ى م�شتوى املنطقة 
�ًة م��ع عدوانه��م الظامل، حيث  َخا�شَّ
د نتيجة  ��َرّ اأ�شبحت تلك احلقيَقة جُمَ
حتمي��ة وطبيعية للواق��ع املفرو�س 
اليوم الذي هّي��اأه اهللُ على مدى اأكرَث 
م��ن 17 عاماً من اجله��اد والت�شحية 

واحلركة بحركة الُق�ْراآن.
ت�ش��رت  ظ��ل  يف  نراه��م  ق��د  ل��ذا 
مف�شوح عل��ى ا�شطراره��م ومالمح 
�شعفه��م يحاول��ون تكثي��َف ال�شغط 
عل��ى ال�شع��ب اليمني ب��كل الو�شائل 
َبْوِحه��م  ظ��ل  يف  املمكن��ة  وال�شب��ل 
وتكثيف �شراخه��م وت�شريحاتهم – 

ت�شريحات ماتي�س وبومبيو املتكررة 
منوذج��اً – املتناق�ش��ة اأَْو املتذبذبة 
عم��دًا بني موقفني بغر���س امل�شاومة 
املبطن��ة واالبت��زاز املدرو���س للدفع 
نح��و اأحدهما وحتدي��دًا ذلك اخليار 
حت��ت  تقدمي��ه  عل��ى  يعم��ُل  ال��ذي 
عناوي��َن مغلفة غر اأن��ه ال يعدو عن 
كون��ه معربًا ع��ن الروؤي��ة االأمريكية 
العدوانية يف اأو�شح �شورها الرامية 
يف احلقيق��ة اإل��ى حماول��ة فر���س اأَْو 
�شمان تثبيت متا�شك الو�شع املمزق 
واملفّتت يف اليمن مع حماولة تو�شيع 
رقعته م��ا اأمكن اإلى ذلك �شبياًل خالل 
اَفة  و�شاً، باالإ�شَ الفرتة الراهنة ُخ�شُ
اإل��ى حماولة فر���س و�شم��ان تنفيذ 
بع���س اخلط��وات التي يه��دف منها 
اإل��ى �شم��ان متو�شع جدي��د يطمئن 
مع��ه للولوج اإل��ى مرحلة جديدة من 
اال�شتهداف ولك��ن باأ�شكال وعناويَن 

وو�شائَل خمتلفة.
كم��ا ي�شمن مع��ه اأي�شاً حتيي��َد اأَْو 
اماً عن اأي تاأثر على  تقيي��َد اليمن مَتَ
�ة  حمطت��ه التاآمرية االأخطر على االأَُمّ

واملنطق��ة واليم��ن الت��ي يعم��ل م��ن 
اأجله��ا قروناً م�شت والتي يعتزُم من 
خالله��ا ت�شديَد �شربته القا�شية على 
الُق���ْراآن واالإ�ْش���اَلم وحَملت��ه بغاي��ة 
اجتثاث��ه من عل��ى االأر�س هذه املرة 
كم��ا يحلم، والتي اأ�شب��ح يعمُل على 
الت�شعي��د م��ن اأجله��ا حالي��اً، وكاأنه 
يرى نف�َشه جمربًا للدخول فيها يف ظل 
غرقه وف�شله يف اليمن الذي يرى منه 

عائقاً كبرًا له.
وهك��ذا اأ�شبح��ت اليم��ن بالن�شبة 
له كابو�ش��اً مزعجاً وهاج�ش��اً يوؤرقه 
بالن�شب��ة  ح��ال  كل  وعل��ى  كث��رًا، 
للع��دوان يظ��ُلّ ب��اب ال�ش��الم العادل 
واملن�ش��ف مفتوحاً عل��ى م�شراعيه، 
وحتقيُق��ه مرهوٌن ب��اإَراَدة اهلل ومدى 
ال�شادق��ة  واالإَراَدة  اجلدي��ة  توف��ر 
تعال��ى  اهلل  و�ش��دق  الع��دّو..  ل��دى 
حيث قال: )َلْي�َس َلَك ِم��َن ااْلأَْمِر �َشْيٌء 
ُه��ْم  َنّ َبُه��ْم َفاإِ اأَْو َيُت��وَب َعَلْيِه��ْم اأَْو ُيَعِذّ

َظامِلُوَن( )وهلل عاقبة االأمور(
)واهلل غالب على اأمره( )والعاقبة 

للمتقني(.

خفايا التصعيد الكبير على اليمن!

وزير اإلعالم ملجاهدي 
أنتں كبار املفاوضنياجليش واللجان الشعبية

كتب جديدة حملاضرات السيد عبدامللك 
بدرالدين احلوثي في جتدونها في املكتبات التالية:

■  مكتبة الرسول األعظم       ■ مكتبةاإلمام زيد)ع(
■ مكتبة اإلمام الهادي)ع(       ■ مكتبة الشهيد زيد علي مصلح 

■ ومركز الشهداء


