
تنفيـــــــذ 689 عـــــمليــــــــــة هـــــــــــجـــــــــــــــــوميــــــــــــــــــة.

إسقاط 42 طائرة حربية مقاتلة واستطالعية جتســــــــــسيـــــــــــــة.
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2018
1101عمليـــــــة هجـــــــومية وصــــــــد زحــــــــوفــــــات للعــــــــــــــــدو. 
إفشـــــــــــــــــال 380 محــــــــــاولــــــــــــــــة تسلــــل للـــــعــــــــــــــــــــدو. 

القوات البحرية :وحدات الدروع :سالح اجلو املسير:

وحدة املدفعية :

وحدة القناصة:

القوة الصاروخية:

38 عملية ـــ منها:
 28 عملية في الداخل 

10 عمليات خارج اليمن

تدمير 694 مدرعة وآلية.
 310 آليات متنوعة 

280 مدرعة
 استهداف طائرة أباتشي

إطالق 131 صاروخًا باليستيًا
33 صاروخًا على الغزاة واملرتزقة في 

الداخل 
الســـعودي  علـــى  صاروخـــًا   98

واإلمارات.

6 عمليات بينها:
 اســـتهداف فرقاطـــة الدمام وســـفن 

وقوارب حربية إماراتية
استهداف ميناء اخملاء، ورصيف ميناء جيزان.

االجمالي 7148 عملية
قنص 292 جنديًا وضابطًا سعوديًا 

قنص 48 مرتزقًا سودانيًا 
قنص 6633مرتزقًا بينهم قيادات.

10911عملية قصف 
وحدة الهندسة :

تنفيذ 1320عملية، 
تدميـــر 1618 آليـــة معظمهـــا كانت 

حتمل مرتزقة.

إعطـــــــــــــاب 14 آليـــــــــــــــة 

استهــــــــــــــداف 92 آليــــــــــــــة عسكــرية

9 عمليات إحراق أطقم وإعطاب 5 معدالت

3أيام حسومًا في ما وراء احلدود : تنفيذ 3 عمليات مشتركة.. عمليات هجومية، اقتحامات نوعية.. تطهير مواقع والسيطرة على أخرى

 مصيدة دامية للمنافقني بنهم وحصاد مؤلم للدواعش في
البيضاء وانتحار جماعي للمرتزقة شرق جبل النار بحرض

ال��������دف��������اع اجل�����������وي وال�������ط�������ي�������ران امل�����س�����ي�����ر ي����س����ت����ق����ب����ان ال�������ع�������ام اجل�����دي�����د 
ب���إس���ق���اط ط����ائ����رة اس���ت���ط���اع���ي���ة وش�����ن ع��م��ل��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة ج���وي���ة ب��ج��ي��زان

مـــــن ميـــادين اجلهــاد حصــــاد

رئيس الوفد الوطني: 
قوات خفر السواحل إعادة 

االنتشار في ميناء احلديدة

52 ألف�ًا ومئتني و49 اعتداء  2018 : أكثر من  خالل العام 
وبحري ومدفعي  صاروخ�ي  وقصف  جوية  غارة  بني  ما 
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رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

مسيرة حاشدة في احلديدة تطالب األمم املتحدة بتنفيذ 
اتفاق السويد .. وتسير قوافل دعمًا للمرابطني

عل��ق رئي�ض الوفد الوطني املفاو�ض 
حمم��د عب��د ال�س��ام عل��ى ب��دء قوات 
تنفي��ذ  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ض 
املرحل��ة االأول��ى م��ن اإعادة االنت�س��ار 
من ميناء احلديدة التي بداأت منذ ليلة 

اجلمعة.
وقال رئي�ض الوفد الوطني املفاو�ض 
حمم��د عبد ال�س��ام يوم ال�س��بت، “اإن 
يف)اتف��اق  اأ�سا�س��ية  خط��وات  تق��دمي 
مبحافظ��ة  اخلا���ض  �س��تكهولوم( 
احلديدة والتي متثلت �س��باح ال�سبت 
باإعادة انت�سار قوات اجلي�ض واللجان 
ال�س��عبية من ميناء احلديدة وا�ستام 
قوات خفر ال�س��واحل للميناء بح�سور 
فريق االمم املتحدة تعد خطوة متقدمة 
تثبت حر���ض القيادة ال�سيا�س��ية على 
حتقيق االمن واال�ستقرار ودعم عملية 
ال�س��ام”.. واأ�س��اف ” اإن م��ا قام��ت 

ب��ه القي��ادة ال�سيا�س��ية �س��باح اليوم 
بخ�سو�ض ميناء احلديدة يعترب تقدما 
كبريا يثبت امل�سوؤولية واحلر�ض  على 
جتني��ب حمافظ��ة احلدي��دة وعم��وم 
الوط��ن املعان��اة االإن�س��انية وناأمل اأن 
يت��م ا�س��تكمال اخلط��وة االول��ى م��ن 
قبل الط��رف االخر وفقا مل��ا ن�ض عليه 

اتفاق �س��توكهومل وقرار جمل�ض االمن 
الدويل 2451.”. وكان متحدث القوات 
امل�س��لحة العميد يحيى �س��ريع اأكد اأن 
قوات اجلي�ض واللجان ال�سعبية بداأت 
منذ ليلة اأم�ض تنفيذ املرحلة االأولى من 

اإعادة االنت�سار من ميناء احلديدة.
وقال العميد �س��ريع “اإنه وبناًء على 
ما ن�ض عليه اتفاق �ستوكهومل وتنفيذًا 
لتوجيه��ات القي��ادة فقد ب��داأت قواتنا 
اإع��ادة  م��ن  االأول��ى  بتنفي��ذ املرحل��ة 

االنت�سار من ميناء احلديدة”.
واأ�س��اف “اإنن��ا ننتظ��ر م��ن جلن��ة 
املراقب��ة االأممية اإلزام الط��رف االآخر 
بتنفي��ذ التزاماته املن�س��و�ض عليها يف 
املرحل��ة االأولى من اتفاق �س��توكهومل 
وه��ي االن�س��حاب من اجلهة ال�س��رقية 
احلرج��ة  االأج��زاء  وبقي��ة  للمدين��ة 

ح�سب ن�ض االتفاق”

رئيس الوفد الوطني: قوات خفر السواحل إعادة االنتشار في ميناء احلديدة

اأك��دت اللجن��ة الوطني��ة ل�س��وؤون 
كامل��ة  اإف��ادة  قدم��ت  االأ�س��رى اأنها 
االأ�س��رى  ح��ول  ومهني��ة  ودقيق��ة 
واملفقودي��ن، بينما مل يلت��زم الطرف 
االآخ��ر بذل��ك موؤكدة ج��ود اختال يف 
ك�س��وفاتهم م��ن بينها اأ�س��ماء وهمية 
ومك��ررة واأ�س��ماء لعنا�س��ر القاعدة 

وداع�ض.
واأو�س��ح رئي���ض اللجن��ة الوطنية 
ل�سوؤون االأ�سرى عبدالقادر املرت�سى 
يف بي��ان ت��اه ، يوم اخلمي���ض، خال 
موؤمتر �سحفي بالعا�سمة �سنعاء اأن 
جمموع االأ�س��ماء املقدمة يف ك�سوفات 
الط��رف االأخر بلغ��ت 9147 غالبيتها 

ت�سوبها االختافات.
واأ�س��ار اإلى اأنه م��ن االختاالت يف 
ك�سوفات الطرف االآخر 2171 اأ�سماء 
مكررة، و1144 مت اإطاقهم م�س��بقا، 
و1460 ا�س��ما وهميا وغري م�س��تكمل 

البيانات.
واأكد بيان اللجنة الوطنية ل�سوؤون 
االأ�س��رى ت�س��من ك�س��وفات الط��رف 
االآخ��ر 111 ا�س��ما لعنا�س��ر القاعدة 
اأن  اللجن��ة  واعت��ربت  وداع���ض.. 
االإف��ادة املقدم��ة م��ن الط��رف االآخر 
دلي��ل على ع��دم اجلدية وني��ة مبيتة 

للتن�سل من االتفاق.
كم��ا اأك��د رئي���ض اللجن��ة الوطنية 
ل�س��وؤون االأ�س��رى التزامن��ا باتفاقية 
تب��ادل االأ�س��رى ولن ن�س��مح للطرف 
اإف�س��الها،  اأو  االأخ��ر بالتن�س��ل عن��ه 
مطالب��ا املبع��وث االأممي اإل��ى اليمن 
مارتن غريفيث بال�سغط على الطرف 
االأخ��ر واإلزام��ه بتنفيذ اتف��اق تبادل 

االأ�سرى.
يف  االأ�س��رى  جلن��ة  رئي���ض  وكان 
الوف��د الوطني املفاو�ض عب��د القادر 
املرت�س��ى قد اأو�س��ح يف 20 دي�سمرب 

االإف��ادات  تق��دمي  ف��رة  اأن  احل��ايل 
حول ك�س��وفات االأ�س��رى متتد لفرة 
ا�سبوعني واأ�سبوعان اآخران ملراجعة 

هذه االإفادات.
الرئي�س��ية  اللجن��ة  وبا�س��رت 
امل�سركة عملها يف تاريخ 22 دي�سمرب 

احلايل.
 وت�س��م اللجن��ة ثاث��ة م��ن طرف 
اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية وثاث��ة 
ع��ن  وممثل��ني  االآخ��ر  الط��رف  م��ن 
االأمم املتحدة وعن ال�س��ليب االأحمر 
تنفي��ذ  ومقره��ا يف �س��نعاء ملتابع��ة 
االتف��اق على االأر�ض وت�س��كيل جلان 
ميداني��ة النت�س��ال اجلث��ث و تب��ادل 
ال�س��ليب  ممث��ل  واأك��د  االأ�س��رى.. 
االأحم��ر يف اليمن فرانز روخن�س��تاين 

تب��ادل  عملي��ة  دي�س��مرب  م��ن   13 يف 
االأ�س��رى مزمنة باأ�س��ابيع، و�سيكون 
اأمام االأطراف ثاثة اأ�س��ابيع الإجناز 
ع�س��رة  يتبعه��ا  النهائي��ة،  القوائ��م 
اأي��ام يق��وم خاه��ا ال�س��ليب االأحمر 
بعملي��ات التثبت واإج��راء املقابات، 
التي ت�سبق عملية التبادل با�ستخدام 

الطائرات.
وكان ع�سو الوفد الوطني ورئي�ض 
اللجن��ة الوطني��ة ل�س��وؤون االأ�س��رى 
عب��د القادر املرت�س��ى ق��د اأكد يف 11 
القوائ��م  مت تب��ادل  اأن��ُه  دي�س��مرب 
اخلا�س��ة باالأ�س��رى واملعتقل��ني م��ن 
الك�س��وفات  واأن  االأط��راف  جمي��ع 
ت�س��منت اأ�س��ماء اأك��ر م��ن 15000 

اأ�سري ومعتقل من الطرفني.

جلنة شؤون األسرى: تضمنت كشوفات الطرف اآلخر 
أسماء وهمية ومكررة ولعناصر القاعدة وداعش

نفذ حكم االإعدام والتعزير لقاتل الطفلة اآالء احلمريي 
مبحافظة اإب و�سط الباد.

و�سهد اال�س��تاد الريا�سي و�سط مدينة اإب تنفيذ حكم 
االإع��دام بحق قاتل ومغت�س��ب الطفلة املدعو "يو�س��ف 
الثوابي" بح�س��ور �س��عبي كب��ري جنح يف ت�س��كيل قوة 
�س��غط �س��عبية وجمتمعي��ة طالبت ب�س��رعة حما�س��بة 

اجلاين ومعاقبته يف مكان عام.
وبع��د عملية االإع��دام التي متت رمياً بالر�س��ا�ض مت 
التعزي��ر بجثت��ه بتعليقه��ا على رافعة و�س��ط ح�س��ور 

االآالف من املواطنني.
وكان��ت املحكم��ة اجلزائية يف حمافظ��ة اإب حكمت يف 
العا�سر من دي�سمرب املا�سي، باإعدام خاطف ومغت�سب 
وقاتل الطفلة "اآالء احلمريي" بعد حماكمة م�س��تعجلة 
برئا�س��ة القا�س��ي "غمدان داجنة" رئي�ض املحكمة ومت 

الت�سديق على احلكم من درجات التقا�سي املختلفة.

تنفيذ حكم اإلعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة آالء احلميري في إب  

خرجت م�سرية حا�س��دة يف مدينة احلديدة ملطالبة االأمم 
املتحدة تنفيذ اتفاق ال�س��ويد و�سمان اإعادة انت�سار من قبل 

طرف حتالف العدوان.
ورفع امل�ساركون يف امل�سرية التي نفذت مبدينة احلديدة 
الفت��ات ُكت��ب عل��ى اإحداه��ا "نطالب االأم��م املتح��دة تنفيذ 
اتف��اق ال�س��ويد و�س��حب قوات الغ��زو من مدين��ة احلديدة 
وفتح املمرات االإن�سانية"، وُكتب على الفتة اأخرى "نطالب 
برف��ع احل�س��ار فوري��ا واإعادة احلرك��ة املاحي��ة اإلى مينا 
احُلدي��دة".. ويف �س��ياق منف�س��ل خ��رج اأبناء عزل��ة املدمن 
مبديري��ة ال�س��خنة باحلدي��دة يف وقف��ة م�س��لحة حا�س��دة، 
معلنني غ�س��بهم و�س��خطهم على خروقات الع��دوان التفاق 
ال�سويد.. ويف الوقفة التي ح�سرها م�سايخ ووجهاء املديرية 
اأعلن امل�ساركون النفري العام للجبهات واجلهوزية الق�سوى 

والتح�سيد امل�ستمر لدعمها باملال والرجال وال�ساح.
واأك��د امل�س��اركون يف الوقفة على ا�س��تمرار �س��مودهم يف 
وج��ه الع��دوان واأن اأبن��اء ال�س��خنة وكل اأبن��اء تهام��ة لن 
يركعوا ولن يخ�س��عوا و�سي�ستمرون يف دعم ورفد اجلبهات 

باملال والرجال حتى حتقيق الن�سر.
ويف �س��ياق اآخر �س��ريت مديرية الوحدة باأمانة العا�سمة 
قافل��ة غذائي��ة ومالي��ة دعم��اً وم�س��اندة للجي���ض واللج��ان 
ال�س��عبية املرابط��ني يف جبه��ات العزة والكرام��ة.. احتوت 
القافل��ة على عدد م��ن ال�س��يارات املحملة بامل��واد الغذائية 
املختلف��ة، وفاًء وعرفاناً لل�س��هداء وتكرمي��اً الأبطال اجلي�ض 

واللجان ال�سعبية املرابطني يف جبهات ال�سرف والبطولة.
اإل��ى ذل��ك �س��ريت الهيئ��ة الن�س��ائية الأن�س��ار اهلل باأمان��ة 
العا�س��مة القافل��ة ال�س��توية الثاني��ة، والتي احت��وت على 
ماب�ض وبطانيات ومواد غذائية، دعماً للمرابطني اجلبهات.
وخ��ال ت�س��يري القافل��ة، اأك��دت حرائ��ر اأمانة العا�س��مة 
ا�س��تمرارهن يف البذل والعطاء وتق��دمي الدعم للمرابطني يف 

اجلبهات دفاعا عن الوطن واأمنه وا�ستقراره.
يف ح��ني قدمت اأ�س��رة ال�س��هيد احمد يحي��ى العوامي من 
مدين��ة ذم��ار قافل��ة مادي��ة ومالي��ة دعم��اً واإ�س��ناًدا الأبطال 
اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية املرابط��ني يف جبه��ات الع��زة 
والكرام��ة... احت��وت عل��ى عدد م��ن التجهي��زات التي تلزم 
املجاهدي��ن خال رباطهم يف ثغور الوطن، اإ�س��افة لعدد من 

اأ�سناف املواد الغذائية واملبالغ املالية واملجوهرات. 

ع��ر املواطن��ون يف مدين��ة املخا مبحافظة تعز على جثتي �س��ابني كانت قوى الغ��زو املحتلة للمدينة ق��د اختطفتهما قبل 
اأيام.. واأفادت م�س��ادر اعامية ان ال�س��ابني اأحمد حممد القا�س��ي وال�ساب اإ�سماعيل �س��رارة عر املواطنون على جثتيهما 
يف مدينة املخا وعلى ج�س��ديهما اآثار االأعرية النارية.. وبح�س��ب امل�س��ادر فقد تعر�ض القتيان لاختطاف قبل خم�سة اأيام 
مع عدد كبري من ال�س��باب اأثناء م�س��اركتهم يف مظاهرة احتجاجية ا�ستنكارًا لتعر�ض طفل لاغت�ساب والقتل من قبل جنود 
ما ي�س��مى باألوية العمالقة االأ�س��بوع املا�سي.. واأ�سافت امل�س��ادر اأنه ال زال عدد من ال�سباب خمفيني ق�سرا لدى امللي�سيات 
امل�س��لحة.. وتتهم اأ�سرتا ال�س��ابني القتيلني ملي�سيات قوى العدوان والغزو املتواجدة حالياً يف مدينة املخا، بالوقوف وراء 

هذه اجلرمية املروعة.
وت�سهد املناطق املحتلة جرائم مروعة تتنوع بني قتل واغت�ساب اطفال وفتيات وجرائم اختطاف للفتيات التهاميات من 

قبل قوات الغزو وامللي�سيات امل�ساندة لها.

العثور على جثتي شابني اختطفتهما قوى الغزو قبل أيام في املخا
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تعمــــق مــــأزق حتالــــف العــــدوان 
األمريكــــي الســــعودي مع سلســــلة 
الضربات البرية والبحرية اجلوية 
اجليش  مجاهــــدي  وجههــــا  التــــي 
اليمنــــي واللجان الشــــعبية خالل 
العــــام 2018م  ومنهــــا التطــــور في 
اليمنيــــة  العســــكرية  الصناعــــات 
التي اســــتطاعت أن تكسر احلصار 
املفــــروض مــــن قبــــل دول العدوان، 
وزيادة العمليات في جميع وحدات 
الشــــعبية ومنها  واللجــــان  اجليش 
القوة الصاروخية، ووحدات الدروع 
والقــــوات  والقناصــــة  والهندســــة 
البحريــــة وتدميــــر بــــوارج حربية 
الغربي  الســــاحل  ســــعودية قبالة 
والدفاع اجلوي والعمليات النوعية 
واملشتركة لسالح اجلو املسير والتي 
وصلت إلى حد استهداف مطار ابو 
ظبي ومطار دبي بطائرات مسيرة .

املتح��دث  ك�س��ف  �س��حفي  موؤمت��را  ويف 
الر�س��مي للق��وات امل�س��لحة العمي��د يحي��ى 
�س��ريع، عن حجم عمليات الردع التي قام بها 
جماهدي اجلي�ض واللجان ال�سعبية وما حلق 

بالعدوان من خ�سائر خال العام 2018.
العمي��د يحي��ى �س��ريع اأك��د اأن قواتن��ا يف 
اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية نف��ذت اأكر من 
689 عملي��ة هجومية خال الع��ام 2018 م، 
كما متكنت "بعون اهلل" من ا�سقاط 42 طائرة 

حربية مقاتلة وا�ستطاعية جت�س�سية.

تنفيذ 38 عملية لسالح اجلو املسير
وفيما يخ�ض عمليات �س��اح اجلو امل�س��ري 
الت��ي نفذته��ا قواتنا فقد بلغ��ت العمليات 38 
عملي��ة، منه��ا 28 عملي��ة ا�س��تهدفت ق��وات 
الع��دوان واملرتزقة يف الداخ��ل و10 عمليات 
ا�ستهدفت من�سئات وجتمعات ع�سكرية خارج 

اليمن وحتديدا يف ال�سعودية واالإمارات.
واأ�س��ار اإل��ى اأنه م��ن اأهم اإجنازات �س��اح 
اجلو امل�سرية الك�س��ف عن طائرة "�سماد2" 
بعي��دة امل��دى، وكذل��ك منظومة "�س��ماد3" 
بعملي��ة ا�س��تهدفت مط��ار دبي ال��دويل يف 18 
يولي��و املا�س��ي اأعقبه��ا عمليت��ني ا�س��تهدفت 

نف�ض املطار يف اأوقات اأخرى.
وفيما يخ�ض العمليات امل�سركة بني �ساح 
اجلو امل�س��رية واملدفعية وال�ساروخية فقد 
نف��ذت بنج��اح عدة م��ن العمليات امل�س��ركة 

الناجحة.

إطالق أكثر من 131 صاروخًا باليستيًا
واأ�سار العميد �سريع اإلى اأن عمليات القوة 
ال�س��اروخية جت��اوزت 100 عملي��ة باأك��ر 

من 131 �س��اروخا بالي�س��تيا، اأطلقت ب�سكل 
دفعات من ال�س��واريخ اأو �س��ربات منفردة، 
منها 33 �ساروخا اأطلقت على قوات العدوان 
واملرتزقة يف الداخل، و98 �س��اروخا اأطلقت 
على قوات العدوان ومرتزقته يف ال�س��عودي 

واالإمارات.
وحدات الدروع : تدمري 694 مدرعة واآلية
وفيم��ا يخ�ض وحدات �س��د الدروع فقد مت 
تدم��ري 694 مدرعة واآلية، منه��ا 310 اآليات 
متنوع��ة حتم��ل عت��اد ع�س��كري ومرتزق��ة، 
ا�س��تهداف طائ��رة  كم��ا مت  مدرع��ة،  و280 

اأبات�سي

القوة البحرية
وفيم��ا يخ���ض عملي��ات الق��وات البحري��ة 
قواتنا البحرية نف��ذت خال العام 6 عمليات 
و�س��فن  الدم��ام  فرقاط��ة  ا�س��تهداف  بينه��ا 
وق��وارب حربية اإماراتية، كما مت ا�س��تهداف 
ميناء املخاء، ور�سيف ميناء حر�ض احلدود 

ال�سعودي يف جيزان.

وحدتا املدفعية والدروع
وبل��غ اجمايل العمليات الت��ي نفذتها وحدة 
املدفعية االأر�سية خال العام با�ستثناء �سهر 

دي�سمرب احلايل هي 1911عملية.
وفيم��ا يخ���ض عملي��ات وح��دة الهند�س��ة 
فقد جنح��ت الوحدة يف تنفي��ذ 1320عملية، 

دمر خالها 1618 اآلي��ة معظمها كانت حتمل 
مرتزقة.

وحدة القناصة: 7148 عملية قنص
اجم��ايل  بل��غ  فق��د  القن���ض  عملي��ات  اأم��ا 
عملي��ات القن���ض 7148 عملي��ة يف خمتل��ف 
حم��اور وجبه��ات القت��ال، وكان��ت خ�س��ائر 
العدو، قن�ض 292 جندي و�س��ابط �سعودي 
يف جبه��ات جن��ران وجي��زان وع�س��ري، و48 
مرتزقا �س��ودانيا يف جبهات خمتلفة، فيما بلغ 
ع��دد املرتزقة املحلي��ني 6633 مرتزقا بينهم 

قيادات.
كما جنحت وحدة القنا�س��ة يف اإعطاب 14 
اآلي��ة وتنفيذ ع�س��ر عمليات قن�ض لقنا�س��ني، 
وا�ستهداف 92 اآلية ع�سكرية، وت�سع عمليات 
اأدت اإل��ى اإح��راق اأطق��م واآلي��ات واإعطاب 5 

معدالت.
اإلى ذلك اأكد العميد �سريع اأنه للعام الرابع 
تقات��ل قواتن��ا ت�س��كيات ع�س��كرية خمتلف��ة 
ومتعددة اجلن�س��يات، بينهم ع�سرات االآالف 
م��ن املرتزق��ة املحلي��ني واالأجانب م��ن عدة 

بلدان.
كما اأكد اأن العدوان يدعم القاعدة وداع�ض، 
ا�س��تخبارية  عملي��ات  رع��ى  الع��دوان  واأن 
�س��رية لنقل املئات م��ن العنا�س��ر التكفريية 
من �س��وريا ع��ن طريق بلد عربي، مل ي�س��مه، 

اأخرها االأ�سبوع اجلاري.
 

 الشعب اليمني يدرك حجم املؤامرة
وقال " قواتنا تقاتل للعام الرابع ت�سكيات 
ع�س��كرية خمتلفة ومتعددة اجلن�س��يات ففي 
احل��دود نقات��ل اجلي���ض ال�س��عودي وقوات 
متعددة اجلن�س��يات عربية واأجنبية اإ�سافة 
اإلى املرتزقة ويف بقية اجلبهات نقاتل ع�سرات 
االآالف من املرتزق��ة االأجانب واملحليني اإلى 
جان��ب اأن هناك ما ي�س��مى القاع��دة وداع�ض 
وجميعه��ا تتلق��ى الدعم م��ن الع��دوان الذي 
رعى عمليات ا�س��تخبارية �سرية لنقل املئات 
من العنا�سر التكفريية من �سوريا اإلى اليمن 

عن طريق بلد عربي".
واأو�س��ح اأن ال�س��عب اليمني ي��درك حجم 
اإ�س��رارًا عل��ى  اك��ر  م��ا يجعل��ه  املوؤام��رة 
ال�س��مود يف وج��ه العدوان واك��ر حتدياً يف 
التم�سك بثوابته وقيمه واأكر ارتباطاً بهويته 
وتاريخ��ه.. الفتا اإلى اأن ابرز اإجنازات العام 
2018 هو ا�ستمرار ال�سمود ومتا�سك اجلبهة 
الداخلي��ة عل��ى جمي��ع االأ�س��عدة ناهيك عن 

النجاحات يف جمال الت�سنيع الع�سكري.

تطوير القدرات وقوات الردع
كما اأكد اأن القوات امل�س��لحة لديها خمزون 
منا�س��ب من خمتل��ف منظومات ال�س��واريخ 
تعزي��ز  عل��ى  العم��ل  ويج��ري  البالي�س��تية 
الق��درة ال�س��اروخية مبخزون ا�س��راتيجي 

ق��ادر على تغيري م�س��ار املعركة م�س��تقبًا .. 
مبينا اأن �س��اح اجلو امل�سري له ح�سور فاعل 
يف املعركة واملرحل القادمة �ست�سهد مفاجاآت 

على هذا ال�سعيد.
واأ�س��اف" ينبغ��ي عل��ى اأبن��اء املحافظات 
اجلنوبية وال�س��رقية اأن يع��ودوا اإلى تاريخ 
ماح��م  �س��طروا  الذي��ن  واالأج��داد  االآب��اء 
االنت�س��ار وهم يقاومون الغزاة واال�ستعمار 
ونثق باأن اجليل احلايل لن يكون اقل �سجاعة 

ووطنية وقدرة من االأجيال ال�سابقة".

مصير املرتزقة
املرتزق��ة  الر�س��مي  املتح��دث  وخاط��ب 
بالقول" انظروا كيف كان م�س��ري كل من مد 
يد العون لاأجنبي وللمحتل وللغازي �س��د 
اأبناء جلدت��ه ووطنه، وكي��ف حتدث عنهم 
التاري��خ رغم انه��م كانوا يحاولون اإ�س��فاء 
الطاب��ع الوطن��ي على اأعماله��م كما تفعلون 
الي��وم، لك��ن يف النهاي��ة كان للتاريخ الكلمة 

االأخرية ".
كما جدد التاأكيد اأن مبادرة رئي�ض املجل�ض 
ال�سيا�س��ي االأعل��ى القائ��د االأعل��ى للقوات 
امل�سلحة مهدي امل�ساط ال تزال متثل فر�سة 
اأم��ام كل م��ن ال يزال ي�س��عر باالنتم��اء اإلى 
هذا الوطن وال�س��عب باأن عليه العودة اإلى 
جادة ال�س��واب فا يجتم��ع اأن تكون ميني 

ويف نف�ض الوقت تدعم اأعداء اليمن.

تقرير

خـــــــــــــــــالل الـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2018 م:

إطاق 131 صاروخًا باليستيًا وتنفيذ 689 عملية هجومية 
وآلي������ة مدرع������ة   694 وتدمي������ر  املس������ير  اجل������و  لس������اح   38

2018
إسقاط 42 طائرة حربية مقاتلة واستطالعية جتسسية.

1101عمليـــــــة هجـــــــومية وصــــــــد زحوفــــــات للعدو. 
إفشـــــــــــــــــال 380 محــــاولة تسلــــل للـــــعـــــــــــــــــــدو. 

تنفيـــــــذ 689 عمليــــــــــة هجــــــــــوميـــــــــــــــــة.

القوات البحرية :وحدات الدروع :سالح اجلو املسير:

وحدة املدفعية :

وحدة القناصة:

القوة الصاروخية:

38 عملية ـــ منها:
 28 عملية في الداخل 

10 عمليات خارج اليمن

تدمير 694 مدرعة وآلية.
 310 آليات متنوعة 

280 مدرعة
 استهداف طائرة أباتشي

إطالق 131 صاروخًا باليستيًا
33 صاروخًا على الغزاة واملرتزقة في 

الداخل 
الــســعــودي  عــلــى  ــــًا  ــــاروخ ص  98

واإلمارات.

6 عمليات بينها:
 اســـتهداف فرقاطـــة الدمام وســـفن 

وقوارب حربية إماراتية
استهداف ميناء اخملاء، ورصيف ميناء جيزان.

االجمالي 7148 عملية
قنص 292 جنديًا وضابطًا سعوديًا 

قنص 48 مرتزقًا سودانيًا 
قنص 6633مرتزقًا بينهم قيادات.

10911عملية قصف 
وحدة الهندسة :

تنفيذ 1320عملية، 
تدميـــر 1618 آليـــة معظمهـــا كانت 

حتمل مرتزقة.

إعطـــــــــــــاب 14 آليـــــــــــــــة 

استهــــــــــــــداف 92 آليــــــــــــــة عسكــرية

9 عمليات إحراق أطقم وإعطاب 5 معدالت

مـــــن ميـــادين اجلهــاد
حصــــاد
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اعتادت اأم��ريكا ومعها العامل، على �سيا�س��ة 
“دونكي�س��وط” التي يعتمده��ا الرئي�ض دونالد 
ترام��ب، لك��ن اأن تتفاجاأ املوؤ�س�س��ة ال�سيا�س��ية 
االأمريكي��ة منذ �س��اعات بقراره �س��حب القوات 
االأمريكية من �س��وريا، �س��من �س��يناريو باهت 
اأن اأم��ريكا قد حقَّقت الن�س��ر على داع�ض، فهذه 
م�س��كلة االأمريكي��ني مع��ه، وه��ذا االن�س��حاب 
ج��اء بعد �س��بع �س��نواٍت بالتم��ام والكمال على 
ان�س��حاب القوات االأمريكية من العراق،  حيث 
عربت اآخر عرب��ات مدرعة تابعة للفرقة الثالثة 
م��ن  الربي��ة،  احل��دود  االأمريك��ي  اجلي���ض  يف 
االأرا�س��ي العراقية باجت��اه الكويت يوم االأحد 

يف 2011/12/18.
بهداي��ا  يوم��ذاك  الع��راق  غ��ادرت  اأم��ريكا 
تذكارية غريبة: مرحا�ض كان ي�ستعمله �سدام 
ح�س��ني يف الزنزان��ة، وقطعة م��ن خلفية متثاله 
املتح��ف  الهديت��ني يف  اإي��داع  الربون��زي، ومت 
الع�س��كري االأمريك��ي بوا�س��نطن، اإ�س��افة اإلى 
الهدي��ة الثالث��ة التي حملها ج��ورج بو�ض االبن 
على وجه��ه من فردت��ّي حذاء منتظ��ر الزيدي، 
وم��ع ذلك، يب��دو الرحيل االأمريكي من �س��وريا 
اأذّل واأق�س��ى، لوُعدن��ا بالذاك��رة والوثائق الى 

العام 2013.
يف اآب اأغ�سط�ض من ذلك العام، اأقدم ال�سيناتور 

اجلمه��وري الراح��ل ج��ون ماكني، عل��ى تهديد 
رئي�ض االأركان بعدم التجديد له يف من�س��به، اإذا 
مل يقّدم للرئي�ض اأوباما خطة ع�سكرية للتدّخل يف 
�سورية، حتت ذريعة ا�ستعمال اأ�سلحة كيماوية 
اأو غ��ازات �س��امة م��ن قَب��ل النظ��ام، ف�س��ارعت 
رئا�س��ة االأركان االأمريكية الإعداد اأكر من خطة 
و�س��عتها على طاولة الرئي���ض، وحرَّكت القطع 
البحرية يف املتو�س��ط بانتظار قرار اأوباما الذي 
كان ينتظر بدوره “فذلكة” تهمة الهجوم بالغاز 
ال�س��ام على الغوطة ال�س��رقية، ليكون “اأخاقياً 
يف التح��ّرك وف��ق القان��ون”، خ�سو�س��اً اأنه هو 
م��ن انتقد ما فعله �س��لفه بو���ض يف العراق، ومع 
ذلك، اأغرق اأوباما نف�سه ب�سيناريو العدوان عرب 
ان”، وَعَقد روؤ�س��اء اأركان “الناتو”  “ُغرف��ة عمَّ
ونظرائه��م اخلليجيني اجتماع��ات ماراتونية يف 
العا�س��مة االأردني��ة عّم��ان، در�س��وا فيها خطط 
التدّخل يف �سورية واآليات التحّرك، ومن �سمنها 
ما �س��ّربته �س��حيفة “لو فيغارو” الفرن�سية عن 
هجوم بّري وجوّي على دم�س��ق بقيادة �س��باط 
اأردنيني واأمريكيني و”اإ�سرائيليني” انطاقاً من 
االأرا�س��ي االأردنية الإ�س��قاط العا�سمة دم�سق، 
ط بحرب  ولكن، نتيجة احل��ذر االأردين من التورُّ
حدودية مبا�س��رة، وعدم جدوى كل ال�س��ربات 
اجلوية �س��ّد �س��وريا، واالنت�س��ارات العظيمة 

ال�س��وري واحللف��اء يف  الت��ي حققه��ا اجلي���ض 
��ان” التي  مناط��ق الُغوطة، �س��قطت “ُغرفة عمَّ
كانت ت�سّم اأي�ساً �سباطاً اإ�سرائيليني واأُعِلن عن 

اإقفالها الحقاً.
اأم��ام اإدع��اءات ترام��ب الي��وم، باأنه ه��و َمن 
حقَّق الن�سر على داع�ض، ن�ستعيد اليوم اأحداث 
الفع��ل عل��ى ت�س��كيل  الع��ام 2013، الأن ردود 
قا�سية،  دم�سق جاءت  ان” الإ�س��قاط  عمَّ “غرفة 
عرب �س��دور اإع��ان رو�س��ي ب��اأن اأي مغامرة يف 
�س��ورية �س��تكون نتائجه��ا كارثية، اإ�س��افة الى 
ة التي ح��ّذر بها يوم��ذاك نائب رئي�ض  ُلَغ��ة القوَّ
االأركان االإي��راين، وقدَّرت اأم��ريكا عواقب اإبعاد 
رو�سيا عن املياه الدافئة ال�سورية، ورّدة الفعل 
االإيرانية يف حال ن�س��وب حرب اإقليمية �س��املة، 
مع توقعات باأن ال�س��واريخ �س��وف تنهمر على 
“اإ�س��رائيل” م��ن اإي��ران وحلفائها اإ�س��افة الى 
احتم��ال اإغ��اق م�س��يق هرمز، ما كان �س��ريفع 
�س��عر برمي��ل النفط ال��ى م�س��ارف 250 دوالرًا 
اأمريكي��اً َكَحدِّ اأدنى.. ال ننكر اأن اخليبة الكبرية 
نتيج��ة ق��رار االن�س��حاب االأمريكي يف �س��وريا، 
تن�س��حب م��ن ال�س��مال ال�س��وري حي��ث مناطق 
االأك��راد، الى اجلنوب ال�س��وري حي��ث بنيامني 
نتانياهو يعي�ض ال�سدمة، وُي�ساركه بها “حلفاوؤه 
ف من اأن  اخلليجي��ني”، واإذا كان البع�ض يتخوَّ
اأمريكا �سوف ُتخلِّف وراءها جمموعات اإرهابية 
د �س��امة �س��وريا فهو خُمط��ىء، الأن  نائم��ة ُتهدِّ
اللعبة قد انتهت، ون�س��ر �س��وريا ق��د اأعِلن منذ 
ان” لعدم جدواها، ومل يتبقَّ  اإ�س��قاط “غرفة عمَّ
للجي�ض ال�سوري وحلفاوؤه �سوى “خايا نائمة” 
م��ن اأ�س��ل ع�س��رات اآالف االإرهابي��ني القادمني 
م��ن ثمان��ني دولة، �س��قطوا عل��ى اأر�ض �س��وريا 
فنا  و�س��قطت معهم اأمريكا واأدواتها، ومهما و�سَّ
اخليب��ة االأمريكي��ة يف ه��ذا االن�س��حاب فالكام 

قليل، اأمام الرحيل الذليل…

عربي ودولي

بغداد :عادل اجلبوري
»لق��د اأجنزن��ا املهم��ة ال�س��عبة يف الظ��روف ال�س��عبة 
وانت�س��رنا بع��ون اهلل وب�س��مود �س��عبنا وب�س��الة قواتنا 
اأر�س��نا  اأثم��رت  ال�س��هداء واجلرح��ى  البطل��ة، وبدم��اء 
ن�س��رًا تاريخياً مبيناً، يفتخ��ر به جميع العراقيني على مّر 
االأجي��ال، ونعل��ن الأبناِء �س��عبنا ولكل الع��امل اأن االأبطال 
الغي��ارى و�س��لوا الآخ��ِر معاق��ل »داع���ض« وطهروه��ا، 
ورفعوا علم العراق فوق مناطق غربي االأنبار التي كانت 
اآخ��ر اأر�ض عراقي��ة مغت�س��بة، واأن علم الع��راق يرفرف 
الي��وم عالياً ف��وق جميع االأرا�س��ي العراقي��ة وعلى اأبعد 

نقطة حدودية«.
هذه العبارات، كانت جزءا من خطاب الن�س��ر ال�س��امل 
على تنظيم »داع�ض« االرهاب��ي، الذي وجهه القائد العام 
للقوات امل�س��لحة ورئي�ض الوزراء العراقي ال�سابق حيدر 
العبادي الأبناء ال�س��عب العراقي، قب��ل عام من االآن، بعد 
اكتم��ال تطهري كل االأرا�س��ي العراقية من ع�س��ابات ذلك 

التنظيم االرهابي املجرم.
ومل يك��ن ذلك احلدث حدث��ا عابرًا، حاله حال الكثري من 

االحداث اليومية التي حتفل بها بقاع العامل با انقطاع.
فاإحل��اق الهزمية النك��راء بتنظيم »داع���ض« االرهابي، 
كان اأم��رًا يف غاي��ة االأهمي��ة، الأن��ه من جان��ب حافظ على 
وج��ود الدول��ة العراقي��ة، وم��ن جان��ب اآخ��ر، اأثب��ت اأن 
العراقي��ني ب�س��تى عناوينه��م وتوجهاته��م وانتماءاته��م 

املختلفة، قادرين على الدفاع عن مقد�ساتهم وحرماتهم.
   ومل يبتع��د ع��ن الواق��ع م��ن و�س��ف ذل��ك االنت�س��ار 

باأن��ه نقطة حت��ول تاريخي��ة، وانعطافة حا�س��مة، جاءت 
بع��د ثاث��ة اأع��وام ون�س��ف العام م��ن اجتياح ع�س��ابات 
»داع�ض« مل�س��احات غ��ري قليلة من اجلغرافي��ة العراقية، 
بدعم وا�س��ناد من قوى اقليمية ودولية، كانت قد خططت 
مل�ساريع تخريبية وتدمريية خطرية للعراق ولعموم دول 

املنطقة.
   ومل يخط��ئ م��ن ق��ال اإن املخططات واالأجن��دات التي 
اأري��د من ورائه��ا دفع الع��راق نحو الهاوي��ة، واإغراقه يف 
دوامة ال�سراعات الدموية الداخلية يف �سيف عام 2014، 
ه��ي ذات املخطط��ات واالأجندات التي نف��ذت عام 2006، 
بعد ا�س��تهداف مرق��د االمامني الع�س��كريني )ع( يف مدينة 

�سامراء املقد�سة من قبل تنظيم »القاعدة« االرهابي.
   ان هن��اك عوام��ل وظ��روف واأط��راف، كان له��ا الدور 
املحوري واحلا�سم يف حتقيق االنت�سار التاريخي الكبري. 
فاملرجعي��ة الدينية يف النجف اال�س��رف، كان لها من خال 
فت��وى اجلهاد الكفائي دور مهم وموؤثر للغاية يف درء خطر 
االرهاب الداع�س��ي، واجناز االنت�س��ار، تلك الفتوى التي 
دفع��ت ع�س��رات االآالف من اأبن��اء ال�س��عب العراقي، الى 
اأن يهب��وا للدفاع ع��ن احلرمات واملقد�س��ات واالأعرا�ض، 
ويقدم��وا الكث��ري م��ن الت�س��حيات الت��ي عك�س��ت ال��روح 

الثورية احل�سينية باأجلى واأو�سح واأبهى �سورها.
   وكذل��ك كان للمواق��ف البطولي��ة ال�س��جاعة ملختل��ف 
�سنوف وت�سكيات اجلي�ض العراقي، ومعها قوات احل�سد 
ال�سعبي واحل�سد الع�سائري وقوات البي�سمركة الكردية، 
واملواك��ب والهيئات احل�س��ينية ومنظمات املجتمع املدين 
وو�س��ائل االع��ام، ال��دور الفاع��ل املكم��ل واملتم��م ل��دور 
املرجعي��ة الديني��ة، ولعل��ه بدون عملي��ة تكام��ل االأدوار 

مل يك��ن ممكناً حتقيق االنت�س��ار يف غ�س��ون ثاث��ة اأعوام 
ون�س��ف، وهو ما مل تتوقع��ه ومل تتمناه الق��وى املعادية 
االمريكي��ة،  املتح��دة  الوالي��ات  مقدمته��ا  ويف  للع��راق، 
التي ر�س��مت �س��ورة �س��وداوية قامتة لوج��ود »داع�ض« 
والع�س��كريني  ال�سا�س��ة  كب��ار  راح  حينم��ا  الع��راق،  يف 
االأمريكيني يتحدثون عن احلاجة الى ثاثني عاما للق�ساء 

على »داع�ض«!   
   ال��ى جان��ب ذلك، ف��اإن هن��اك اأطرافاً اقليمية �س��اندت 
ودعم��ت الع��راق ب�س��تى الو�س��ائل واالأ�س��اليب يف حرب��ه 
�س��د »داع�ض«، ولع��ل اجلمهورية اال�س��امية االيرانية، 
مثلت النم��وذج االيجابي الداعم وامل�س��اند، الذي �س��اهم 
يف ت�س��ريع اجن��از االنت�س��ار، رغ��م الكثري م��ن العراقيل 
واملعوقات، واحلمات ال�سيا�سية واالعامية التي �سنتها 
دوائ��ر اقليمي��ة ودولية، مل يرق له��ا اأن يتحقق ما حتقق، 
ومل تكن ت�س��توعب حقيق��ة اأدوار اي��ران ومواقفها يف تلك 

احلرب امل�سرفة.     
   وال�سك اأن النظرة ال�ساملة والعميقة، توؤكد اأن احلاق 
الهزمية الع�سكرية ب�«داع�ض«، كانت اخلطوة االأ�سا�سية، 
واملقدمة ال�س��حيحة للعمل على اخلطوات االأخرى، التي 
مل تك��ن تق��ل اأهمي��ة عنها، ب��ل اإن كل منه��ا اأكملت ومتمت 

االأخرى.
   فاالنت�سار الع�سكري املتحقق، ال ميكن اأن يكتمل دون 
اعادة اعمار املناطق واملدن املح��ررة، واإعادة النازحني 
ال��ى بيوته��م وتعوي�س��هم مادي��ا ومعنوي��ا، اأي بعب��ارة 
اأخرى، ال بد من اأن ينطلق ح�س��د مدين وا�س��ع ت�سارك فيه 
كل املفا�س��ل احلكومي��ة ومعه��ا اجلهات غ��ري احلكومية 
وخمتلف ال�س��رائح والفئات االجتماعي��ة، ميحو ما خلفه 

العدوان الداع�س��ي التكفريي م��ن خراب ودمار، ورغم اأن 
عمًا من هذا القبيل قد انطلق منذ ب�س��عة �س��هور، لكنه ما 

زال دون م�ستوى الطموح.
كب��ري  تراج��ع  توؤك��د ح�س��ول  االأرق��ام  اأن     وال�س��ك 
يف مع��دالت العملي��ات االرهابي��ة بال�س��يارات املفخخ��ة 
واالأحزمة النا�س��فة واالأج�ساد االنتحارية يف خمتلف مدن 
ومناطق العراق خال العام الذي اأعقب هزمية »داع�ض« 
بالكامل، وهذا يوؤ�س��ر ال��ى اأن االأجواء واملناخات االمنية 
مهي��اأة اأكر م��ن اأي وقت م�س��ى الإع��ادة اإعمار م��ا دمره 

وخربه تنظيم »داع�ض«.
   اإعم��ار وترمي��م البن��ى التحتي��ة واملن�س��اآت احليوية 
اخلدمية، واعادة النازحني الى بيوتهم، وتن�س��يط حركة 
اال�س��واق، وحت�س��ني فر���ض العم��ل، وتعزي��ز التعاي���ض 
ال�س��لمي املجتمعي ب��ني املكونات املختلف��ة، تعد مفردات 
مهمة واأ�سا�سية للغاية ملرحلة ما بعد االنت�سار الع�سكري.
   ف�سا عن ذلك، يفر�ض ان تنعك�ض النتائج واملعطيات 
مواجه��ة  يف  املن�س��جمة  املوح��دة  للمواق��ف  االيجابي��ة 
الع��دوان الداع�س��ي ع�س��كريا يف املي��دان، عل��ى املواق��ف 
ال�سيا�س��ية ملختلف القوى والكيانات ال�سيا�س��ية، باجتاه 
تخفيف االحتقانات ال�سيا�سية، والتوافق على االأولويات 
الوطنية، وو�س��ع حد للمناكف��ات العقيمة، التي ميكن لها 
لو ا�ستمرت وا�ستفحلت اأن تبدد كل املكا�سب واالجنازات 

املتحققة بف�سل ت�سحيات مايني العراقيني.
   واذا كان احلفاظ على الن�س��ر، اأ�س��عب من حتقيقه، 
فه��ذا يعن��ي، اأن املهم��ة الكب��رية مل تنته��ي، واأن م��ا ه��و 
مطلوب بعد العا�س��ر من كانون االول - دي�س��مرب 2017، 

اأكرب واأكر مما كان مطلوبا قبله.

طالبت وزارة اخلارجية واملغربني الفل�س��طينية، يوم ال�سبت، بت�سكيل جلنة حتقيق دولية 
لك�سف خمططات االأنفاق اال�ستيطانية اأ�سفل امل�سجد االأق�سى وحميطه ويف بلدة �سلوان القريبة.
وح��ذرت م��ن خماطر وتداعي��ات تلك احلفري��ات على املنازل التي ت�س��كنها يف الع��ادة اأعداد 
كب��رية من املواطنني، وتطالب بالك�س��ف عن احلفريات اأ�س��فل االأق�س��ى وحميطه حيث وزارة 

اخلارجية الفل�سطينية.
وح��ذرت ال��وزارة، ع��رب بيان و�س��ل االأنا�س��ول ن�س��خة منه، م��ن “خماطر وتداعي��ات تلك 
احلفري��ات واالأنفاق اال�س��تيطانية التهويدية، خا�س��ة على املنازل الفل�س��طينية التي ت�س��كنها 
يف الع��ادة اأع��داد كبرية من املواطنني، الذين حترمهم �س��لطات االحتال من التو�س��ع العمراين 

وعمليات ترميم منازلهم”.
وتابعت اأن “احلفريات ت�س��تهدف اإحداث ت�س��دعات بالغة يف اأ�سا�س��ات املنازل الفل�س��طينية 
وجدرانه��ا، لت�س��ارع بعد ذلك بلدية االحت��ال باإخائها وتهجري املواطنني الفل�س��طينيني منها، 

بذريعة اأنها مل تعد �ساحلة لل�سكن، يف عملية تطهري عرقي ممنهجة ووا�سعة النطاق”.
ورف�س��ت اإ�سرائيل مرارا على مدى ال�س��نوات املا�سية ال�سماح خلرباء منظمة االأمم املتحدة 
للربية والعلم والثقافة )يون�سكو( بالو�سول اإلى االأماكن املقد�سة داخل مدينة القد�ض للتعرف 

على حالتها الراثية احلالية.
واحتلت اإ�سرائيل القد�ض ال�سرقية يف العام 1967، ومنذ ذلك احلني جتري حفريات يف منطقة 

البلدة القدمية من املدينة ال يعرف اأي من تفا�سيلها.

حفريات تهدد بانهيار الكثير من 
املنازل بجوار األقصى

االنسحاب األميركي من سوريا والرحيل الذليل ..

مفاتي�������ح االنتص������������ار الكبي����������ر عل�������������ى »داع���������������ش«
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بعد ف�س��ل رهان اإ�س��قاط العا�سمة �سنعاء 
م��ن الداخل يف اأعقاب اإجها�ض فتنة دي�س��مرب 
واخليان��ة  الغ��در  ملي�س��يا  زعي��م  ومقت��ل 
“الرئي�ض االأ�سبق علي �سالح” نهاية 2017م 
�س��ارعت االإمارات اإلى اإعادة ترتيب اأوراقها 
وفتحت مع�س��كرات ع��دن ال�س��تقبال وتاأهيل 
مرتزقته��ا اجل��دد بقي��ادة “ط��ارق �س��الح” 
عملياته��ا  ال�س��تئناف  العن��ان  له��م  مطلق��ة 
امل��رة  ه��ذه  احلدي��دة  باجت��اه  الع�س��كرية 

ومب�ساركة جميع ت�سكياتها امل�سلحة.
وبا�س��تثناء بع�ض االخراق��ات على طول 
الهجم��ات  كل  ف�س��لت  ال�س��احلي  ال�س��ريط 
الع�س��كرية عل��ى احلديدة وته��اوت جحافل 
الغزاة واملرتزقة على تخوم املدينة بخ�سائر 
ت�س��ري  اإذ  الع��دو  �س��فوف  يف  له��ا  نظ��ري  ال 
التقدي��رات اإل��ى تدم��ري واإعط��اب املئات من 
املدرع��ات واالآليات وم�س��رع وجرح االآالف 

من املعتدين.
ورغ��م م��ا اأب��داه الغ��زاة م��ن ا�س��تماتة يف 
حتقي��ق اجناز ميداين يف حمور ال�س��احل، اإال 
اأن النتائج كانت عك�سية ما دفع وا�سنطن اإلى 
حتريك عجلة امللف ال�سيا�سي بذريعة تدهور 
االأو�س��اع االإن�سانية ليحققوا بهذه الورقة ما 

عجزوا عن حتقيقه ع�سكريا.
يف اجلبه��ات االأخ��رى مل ت��اأت الري��اح مبا 
ت�س��تهيه ال�س��فن ال�س��عودية ال يف حدوده��ا 
حي��ث تعج ب��االآالف م��ن املرتزق��ة واجلنود 
ال�س��ودانيني مدافع��ني ع��ن جي�س��ها الف��رار 
الداخ��ل،  املثق��ل باخل�س��ائر وال يف جبه��ات 
م��ن  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ض  ع��زز  اإذ 
ح�سورهم با�ستعادة اأجزاء وا�سعة ومناطق 
ا�س��راتيجية يف �س��رواح مارب ويف اجلوف 
ونه��م وتعز وحلج وحافظوا على �س��يطرتهم 
�س��به الكاملة على البي�س��اء رغم �سل�سلة من 

احلمات الع�سكرية الإ�سقاطها.

2018.. مفاجآت مينية مّرغت 
أنف آل سعود بالتراب

العام الباليستي
االأي��ام االأولى لع��ام 2018م اأظهرت حجم 
االإحباط يف مع�س��كر العدوان بارتكابه املزيد 
م��ن جرائم حرب االإبادة يف اأكر من حمافظة 
ميني��ة بخ��اف ما كان يع��د يف اجلانب االآخر 
م��ن مفاج��اآت مل تك��ن تخط��ر يف ب��ال حتالف 

العدوان.
وباإزاح��ة القوة ال�س��اروخية عن منظومة 
�س��واريخ بالي�س��تية جديدة حملية ال�س��نع 

تو�سع بنك االأهداف يف العمق ال�سعودي.
\r\nتوال��ت وتزاي��دت عملي��ات اإط��اق 
ال�س��واريخ البالي�س��تية ق�س��رية امل��دى من 
طراز “بدر-1″، و”القاهر2M ومنظومات 
��زة عل��ى  اأخ��رى عل��ى جن��وب اململك��ة، مركِّ
املناطق االقت�س��ادية والع�س��كرية؛ كم�سايف 
الع�س��كرية  والقواع��د  واملط��ارات،  النف��ط، 
وب�سكل اأكد على املعادلة التي اأطلقها ال�سهيد 
الرئي�ض �سالح ال�س��ماد باأن العام الرابع من 
العدوان �س��يكون عاما بالي�ستيا بامتياز مهما 

ح�سد العدو من منظومات دفاعية للحد منها.
حتول تكتيكي يف عملية اإطاق ال�س��واريخ 

البالي�ستية
الق��وة  ق��درات  يف  املط��رد  التط��ور  وم��ع 
ال�س��اروخية، اإن من حيث م�س��اعفة زخمها 
والك�س��ف عن من�سات حتت اأر�سية الإطاقها 
اأو االإع��ان ع��ن امت��اك تقني��ة ال�س��واريخ 
الذكي��ة وما �س��بق ذلك من بلوغ ال�س��واريخ 
اليمنية العا�سمة الريا�ض بق�سف مطارامللك 
خال��د جمددا يف �س��هر فرباي��ر، اأحدثت القوة 
عملي��ة  يف  تكتيكي��ا  حت��وال  ال�س��اروخية 
االإط��اق م��ن احلال��ة الفردية اإل��ى االإطاق 
يف �س��كل دفع��ات ود�س��نت املرحل��ة بتنفي��ذ 
وزارة  عل��ى  وا�س��عة  بالي�س��تية  �س��ربات 
الدفاع ال�س��عودية واأهداف اقت�سادية اأخرى 
ب�س��واريخ ب��ركان H2 تزامن��ا م��ع دخ��ول 
العدوان عامه الرابع. وتكرر ذلك يف اأكر من 
منا�سبة على مدى العام وجتاوزت ال�سربات 
يف تاأثريه��ا ومفاعيله��ا كل احل��دود وتركزت 
عل��ى كل من الريا�ض وج��دة وينبع وجنران 
وع�سري وجيزان و�سملت القواعد الع�سكرية، 
واملن�ساآت احليوية، هذا عدا عن املع�سكرات 
ومراكز القيادة وال�سيطرة للغزاة واملرتزقة 

يف ال�ساحل الغربي وجبهات الداخل.

قدرات عسكرية مينية ذاتية كسرت احلصار
وحتديا للح�س��ار الذي راهن عليه حتالف 
الع��دوان لك�س��ر اإرادة اليمني��ني واإجباره��م 
عل��ى اخلن��وع واال�ست�س��ام، كثف��ت وح��دة 
م��ن  الدف��اع  ب��وزارة  الع�س��كري  الت�س��نع 
جهوده��ا لتحقي��ق االكتف��اء الذات��ي وتوفري 
احتياج��اِت اجلبه��ات بالكمي��ات الكافي��ة من 
الذخائ��ر واملدافع مزيحة ال�س��تار عن جانب 
م��ن الق��درات الع�س��كرية الوطني��ة يف جمال 
م��ن  اأنواعه��ا  مبختل��ف  القذائ��ف  ت�س��نيع 
�س��منها مدف��ع ه��اون عي��ار 120 اأطلق عليه 
ا�س��م “رجوم” باالإ�س��افة اإلى ق��ذاف الهاون 
واملدفعي��ة املختلفة وذلك نهاية �س��هر اأبريل 
وبح�س��ور الرئي���ض �س��الح ال�س��ماد قبي��ل 

ا�ست�سهاده باأيام.
وكان ذل��ك تاأكي��دًا مل��ا اأعلن��ه قائ��ُد الثورة 
ال�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي يف خطاب 
اال�س��راتيجية يف  ر�س��م مع��ادالت احل��رب 
عامه��ا الرابع وت�س��ديده عل��ى اأن اليمَن بات 
ق��ادرًا عل��ى الت�س��نيِع الع�س��كري بخ��رباٍت 

هن��اك  واأن  خال�س��ة،  ميني��ة 
خطوَط اإنتاج �س��تكوُن باإذن 

اإنت��اج  عل��ى  ق��ادرًة  اهلل 
بحي��ث  كب��رية،  اأع��داد 
ي�س��بُح هناك زخٌم كبرٌي 
يف الق�س��ِف ال�س��اروخي 

اإلى مديات تغّطي م�ساحًة 
كبريًة يف اململكة.

والدف��اع  اجلوي��ة  الق��وة 
اجلوي ت�سارك بفعالية

و�س��هد العام 2018 م اإعان 
والدف��اع  اجلوي��ة  الق��وات 

�س��واريخ  منظوم��ة  اإدخ��ال  ع��ن  اجل��وي 
اأر���ض – جو مليدان املعرك��ة املطورة حمليا 
وبخ��رات وكف��اءات وطني��ة بعي��د اإ�س��قاط 
طائرة تورنيدو يف �سعدة واإ�سابة “اإف15” 
بالن�س��بة  االإع��ان  ه��ذا  وكان  �س��نعاء،  يف 
لتحال��ف العدوان تطورا خط��ريا نظرا لتوايل 
ال�سربات بحيث اأ�سابت عدة طائرات حربية 
حديثة واأ�س��قطت مقاتلة �س��ينية ال�سنع با 
طيار واأجربت طائرات “اإف 16” االإماراتية 
وال�س��عودية عل��ى مغادرة االأج��واء اليمنية 
الأكرث من مرة، هذا عدا عن اإ�س��قاط عدد كبري 

من الطائرات التج�س�سية باختاف اأنواعها.

الطيران املسير يكرس معادلة ردع “استراتيجية
وم��ا  البالي�س��تية  ال�س��واريخ  مب��وازاة 
حققت��ه من اجنازات يف ميدان معركة التحرر 
واال�ستقال اأثبت �ساح اجلو امل�سري فاعليته 
يف  النظ��ري  منقط��ع  بنج��اح  2018م  ع��ام 
�س��رب االأهداف واملن�س��اآت احليوية داخليا 
وخارجيا وهو ما ك�سف عن تطور ال�سناعات 
الع�س��كرية مبا يعزز عوام��ل القوة واالنتاج 
احلرب��ي يف ظ��ل احل�س��ار اجلائ��ر املفرو�ض 

على البلد برا وبحرا وجوا.
اأك��ر م��ن عملي��ة نوعي��ة نف��ذت بوا�س��طة 
الداخل  “الطائ��رات بدون طيار” يف جبهات 
والعمق ال�سعودي ومب�سافة ال تتجاوز 150 
كيل��و م��را كاأط��ول م��دى لطائرة قا�س��ف1 
الهجومي��ة وذلك يف الن�س��ف االأول من العام 
2018 م  بدءا با�ستهداف منظومة “باتريوت 
باك 3” االإماراتية يف املخا ال�س��احلية ومركز 
القيادة وال�س��يطرة للغزاة يف مارب يف �س��هر 
فرباير وذلك مب�ساركة مع القوة ال�ساروخية، 
وتا ذلك �سل�س��لة عمليات ا�ستهدفت مطارات 
ومن�س��اآت �س��عودية يف جي��زان وع�س��ري ويف 
كث��ري م��ن االأحي��ان مع�س��كرات الع��دوان يف 

ال�ساحل الغربي وجبهات الداخل.

طائرة صماد3 ختترق األجواء 
اإلماراتية وتغير موازين القوى

الطائرات امل�س��رية التي حملت ا�سم وروح 
ال�سهيد ال�سماد بجيليها الثاين والثالث دخلت 
خط املواجهة يف الثامن ع�س��ر من �سهر يوليو 

مبديات اأبعد وفاعلية 

اأقوى، كما وعد بذلك قائد الثورة ال�س��يد عبد 
امللك ب��در الدين احلوثي. ومتج��اوزة االألف 
كيلو مر خمرقة اأنظمة الر�سد واال�ست�سعار 
االأمريكي��ة ق�س��فت طائرة �س��ماد2 م�س��فاة 

�سركة اأرامكو يف الريا�ض.
ويف �س��هر اأغ�س��ط�ض ا�س��تدار �س��اح اجلو 
امل�س��ري باجتاه االإمارات وبا�سر اأولى مهامه 
بق�س��ف مطار اأب��و ظبي بطائرة م�س��رية من 
طراز �سماد3 يف ت�سعيد كان مفاجئا و�سادما 
لاإماراتي��ني ملا ميثله احلدث اال�س��راتيجي 

من تاأثري كبري على اأمنهم االقت�سادي.
وعزز �س��اح اجلو امل�س��ري ح�س��وره كرقم 
اال�س��راتيجية  ال��ردع  معادل��ة  يف  �س��عب 
بق�س��ف مطار دبي اأحد اأك��رب مطارات العامل 
نهاية اغ�سط�ض ليجد  النظام االإماراتي نف�سه 

جمربا على االإنكار والت�سليل.
وح��ني اجت��ه ويل عه��د اأب��و ظب��ي للبح��ث 
ع��ن و�س��ائل دفاعي��ة جدي��دة للحد م��ن هذه 
الهجمات وتداعياتها نفذ �س��اح اجلو امل�سري 
�س��ربة اأخ��رى عل��ى مطار دب��ي نهاية �س��هر 
�س��بتمرب وا�س��عا جمي��ع قواع��د ومن�س��اآت 
ال�س��عودية واالإمارات احليوية حتت دائرة 
اال�س��تهداف ويف نط��اق الطائ��رات امل�س��رية 

وقبلها ال�سواريخ البالي�ستية.

تباشير القوة البحرية ومفاجآتها
وخافاً لاأع��وام ال�س��ابقة تكاملت اجلهود 
واأثم��ر التن�س��يق ب��ني القطاعات الع�س��كرية 
للجي���ض واللجان ال�س��عبية يف تعزيز عوامل 
القوة وت�س��ييق خي��ارات الع��دو واحلد من 
اإمكاناته وتفوقه يف اجلو والبحر، وكان للقوة 
البحري��ة والدف��اع ال�س��احلي دور حم��وري 
يف اإجها���ض احلمات الع�س��كرية وحماوالت 
االإبرار لل�س��يطرة على �س��احل اليمن الغربي 
بتنفيذه��ا عمليات نوعية �س��لت حركة العدو 
اأحيان��ا وخلطت اأوراقه واأجربته على تغيري 
خططه وتبديل اأولوياته يف كثري من االأحيان.
بعي��د اأي��ام م��ن اإع��ان االإم��ارات احلمل��ة 
وبريطاني��ا  اأمريكي��ا  املدعوم��ة  الع�س��كرية 
ومب�س��اركة فرن�سية الحتال مدينة احلديدة 
اليم��ن  موان��ئ  عل��ى  ال�س��يطرة  وا�س��تكمال 
و�س��واحله انطاق��ا م��ن املخا اأف�س��لت القوة 
البحري��ة حماولة اإبرار با�س��تهدافها بارجة 
ولوح��ظ  بحري��ني  ب�س��اروخني  حربي��ة 
ا�ستعال النريان فيها يف الثالث من �سهر يونيو 
وذلك قبل اأيام من اإف�س��ال عملية اإبرار اأخرى 
ب��زوارق حربية متط��ورة على ال�س��احل 

الغربي.
واإل��ى  يولي��و  �س��هر  يف 
الق��وة  تنفي��ذ  جان��ب 
البحري��ة لعملي��ة نوعية 
هجومي��ة من جهة البحر 
الغ��زاة  مترك��ز  عل��ى 
مين��اء  يف  واملحتل��ني 
العتاد  املخ��ا وتفج��ري 
يف ر�س��يف املين��اء مت 
بارج��ة  ا�س��تهداف 

الدم��ام ال�س��عودية قبالة ال�س��واحل الغربية 
ب�ساروخ منا�سب، ظل وال زال هاج�سا موؤرقا 
للنظ��ام االإماراتي وال�س��عودي ال��ذي تفاجاأ 
بعملية بحرية خا�س��ة عل��ى مقربة من ميناء 
جيزان مت خالها �س��رب هدف ع�سكري ونتج 
عنه��ا قتلى وجرحى يف �س��فوف الع�س��كريني 
بارج��ة  ا�س��تهداف  ذل��ك  وت��ا  ال�س��عوديني 
�س��عودية قبالة �س��واحل جيزان مطلع �س��هر 
�س��بتمرب.. وتلخ�ض عمليات الق��وة البحرية 
وحم��اوالت النظام ال�س��عودي اإ�س��راك قوى 
دولي��ة يف ح��رب ال�س��واحل ع��رب االإعان عن 
وق��ف ت�س��دير نفط اململكة من م�س��يق حتت 
ذريعة حماية املاحة البحرية يلخ�ض حجم 
االإخف��اق والف�س��ل الذي و�س��ل اإلي��ه حتالف 

العدوان على مدى ما يقارب اأربعة اأعوام

مشاورات السويد تنهي عام 
املفاجآت ومتهد لقرار دولي جديد

مل ينته عام 2018م وفق ح�سابات وخطط 
حتالف العدوان الع�سكري. بعد اأن ف�سل هذا 
التحال��ف يف اإدارة جن��وب اليم��ن واجتي��اح 
�سماله كان لزاما على القوى الدولية الداعمة 
ل��ه البحث عن حلول عملية النت�س��ال حلفائها 
من امل�س��تنقع اليمني ال �س��يما وقد اأو�س��لوا 
البل��د اإل��ى حافة املجاع��ة وت�س��ببوا يف اأكرب 

اأزمة اإن�سانية بالعامل.
ويف ال�سويد وباإ�سراف اأممي، تو�سل الوفد 
الوطني القادم من �س��نعاء مع وفد الريا�ض 
اإل��ى اتف��اق ذي طابع اإن�س��اين يق�س��ي بوقف 
ف��وري الإطاق الن��ار يف احلدي��دة وموانئها 
على اأن يتبع ذلك ان�سحاب الغزاة واملرتزقة 
م��ن جن��وب املدين��ة مقاب��ل اإنه��اء املظاه��ر 
الع�س��كرية للجي�ض واللج��ان داخلها يف حني 
تت�س��لم ال�س��لطات احلالي��ة كاف��ة ال�س��لطات 
االإداري��ة واالأمنية باإ�س��راف رقابي من االأمم 
املتح��دة عل��ى عائ��دات امليناء مبا ي�س��هم يف 
تخفيف املعاناة و�س��رف مرتب��ات املوظفني 
م�س��افا اإليها اإيرادات النفط والغاز واملوانئ 
االأخ��رى الت��ي حتت �س��يطرة حكوم��ة الفار 

هادي.
ومتج��اوزًا القرار 2216 الذي اأّمن الغطاء 
ال�سيا�س��ي للع��دوان، �س��ّوت جمل���ض االأمن 
على م�س��روع ق��رار جدي��د يدعم م�س��اورات 
ال�س��ويد، وميّهد لرتيب حّل �سيا�س��ي �سامل 
اإذا م��ا تواف��رت النواي��ا ال�س��ادقة واأثب��ت 
م��ن  حياديته��م  االأمم��ني  املراقب��ني  فري��ق 
خ��ال االإ�س��راف على هذا االتف��اق بعيدا عن 
ال�س��غوط واإمالءات ال�س��عودية واالإمارات 

وتدخات بريطانيا ووا�سنطن.
وو�سف ع�سو وفد �سنعاء التفاو�سي، عبد 
املل��ك العجري، الق��رار 2451 باأن��ه “متقدم 
مقارن��ة باملواق��ف ال�س��ابقة”، معت��ربًا اإي��اه 
�س��منياً مل�س��مون القرار ″2216،  “جتاوزًا 
فيما اعتربه ناطق اأن�س��ار اهلل ورئي�ض الوفد 
الوطن��ي املفاو�ض حممد عبد ال�س��ام خطوة 
اإيجابي��ة ومهم��ة نح��و وق��ف الع��دوان وفك 

احل�سار متيهدا للحل ال�سيا�سي ال�سامل.

استماتة في الساحل الغربي ويأس على سائر اجلبهات

مع نهاية عام 2018م واالستعداد لدخول عام جديد في اليمن، انتهت أحالم الغزاة وأدواتهم في االقتراب من العاصمة صنعاء وتالشت أوهام الوصول 
إلى مدينة احلديدة واحتالل موانئها الرئيسية رغم فترة التجهيز والتحضير وما أعده حتالف العدوان بداعميه الدوليني ومنفذيه اإلقليميني من 

عديد وعتاد حلسم هذه املعركة وإحداث تغيير يعتد به في خارطة السيطرة والنفوذ اجليو سياسية لصالح املشروع األمريكي في املنطقة.
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احلاخ��ام  �س��ناير،  م��ارك  توق��ع 
اليهودي، وم�ست�س��ار مل��ك البحرين، 
اأن ت�س��هد عاقات “اإ�س��رائيل” ودول 
اخللي��ج حت�س��ناً ملحوظ��اً يف �س��وء 
�س��وريا،  م��ن  االأمريك��ي  االن�س��حاب 
كا�س��فاً معلومات عن رغبة ال�سعودية 
يف تطوير اقت�س��ادها مب�ساعدة الكيان 

االإ�سرائيلي.
وقال �س��ناير يف مقابلة مع �س��حيفة 
ن�س��رت  اإ�س��رائيل”،  اأوف  “تامي��ز 
االأح��د، اإن��ه يتوق��ع اأن يق��وم رئي���ض 
الوزراء بنيام��ني نتنياهو بزيارة اإلى 
البحرين ال�س��هر املقب��ل، واأن اململكة 
اخلليجية ال�س��غرية �ستن�س��ئ قريبا 

عاقات ر�سمية مع اإ�سرائيل.
واأ�س��اف اأن “اإن خ��روج الواليات 
املتح��دة م��ن �س��وريا ق��د ي�س��رع من 
�سفقة جلب اإ�سرائيل واخلليج معا”، 

وذلك نقًا مع م�س��ادر ر�س��مية رفيعة 
مل ي�سمها يف اخلليج.

وقال �س��ناير اإن ال�س��فري ال�سعودي 
ل��دى الوالي��ات املتح��دة، خال��د ب��ن 
�سلمان، اأخربه موؤخرا اأن �سبب تقارب 
اخلليج مع اإ�سرائيل هو العداء احلايل 

لبلده جتاه اإيران.
ال�س��فري  ع��ن  احلاخ��ام  ونق��ل 
ال�س��بب  ه��ي  اإي��ران  اأن  ال�س��عودي، 
الث��اين، اأم��ا االقت�س��اد فه��و ال�س��بب 

االأول.. وقال �س��ناير نقا عن خالد بن 
�س��لمان قوله اإن اململكة تريد اإ�س��اح 
اقت�س��ادها، لك��ن “ال ميكنن��ا القي��ام 

بذلك دون اإ�سرائيل”.
واأ�س��اف احلاخام: “�س��رى دولة 
اأو دولتني تقيمان عاقات دبلوما�سية 
البحري��ن  اأن  اأعتق��د  اإ�س��رائيل.  م��ع 

�ستكون االأولى”.
وعن الزيارة املرتقبة لنتنياهو اإلى 
املنامة، قال �سناير: “يقول يل حد�سي 

اأن ذلك �س��يحدث يف �س��هر يناير. اأعلم 
اأن مل��ك البحرين ملتزم للغاية باإقامة 
العاقات. �سيكون ترددهم الوحيد هو 

ال�سماح لل�سعوديني باالمتياز اأوال”.
م�س��يفا: “اأن��ا ال اأقول اأننا و�س��لنا 
اإل��ى اأر�ض امليع��اد لعاقات اخلليج-
اإ�س��رائيل. لك��ن اخل��رب ال�س��ار هو اأن 
الرحل��ة قد ب��داأت. ه��ذا ال يعن��ي اأنه 
لي�ض فيها عوائق على طول الطريق”.
ويف وقت �س��ابق من هذا ال�سهر، مت 
تعيني �سناير “م�ست�سارا خا�سا” مللك 
البحري��ن، حمد بن عي�س��ى اآل خليفة. 
يف ه��ذا املن�س��ب غري مدف��وع االأجر، 
وُكلف احلاخام مب�س��اعدة مركز امللك 
حم��د العامل��ي للتعاي���ض ال�س��لمي يف 
املنامة، و”امل�س��اعدة يف احلفاظ على 
اجلالية اليهودية يف الباد وتنميتها”، 

على حد قوله.

ك�س��ف موقع “ذا وور زون” االأمريكي اأن الناقلة 
الع�س��كرية االأمريكي��ة ال�س��خمة )�س��ي-174 اأي��ه 
غلومبا�س��ر III( هبط��ت يف اليم��ن العام املا�س��ي 
الإجاء جنود اإماراتيني م�سابني، وقال اإن هذا دليل 
عل��ى اأن الق��وات االأمريكي��ة �ست�س��تمر يف عملياته��ا 
باليمن بالتن�س��يق م��ع االإمارات وال�س��عودية مهما 

قرر الكونغر�ض.
اجلوي��ة  الق��وات  رابط��ة  اإل��ى  املوق��ع  ون�س��ب 
االأمريكية امل�س��تقلة تاأكيدها حدوث عملية االإجاء 
الطبي لاإماراتيني )�س��تة جنود( الت��ي نفذها طاقم 
من قاعدة لوي�ض-ماكورد اجلوية امل�سركة بوالية 
وا�س��نطن، قائ��ا اإن القبط��ان الع�س��كري جيم���ض 
جين�س��ن ت�س��لم جائزة الفريق جو وليام تونر لعام 
2018 الأك��ر عمليات النقل اجلوي اال�س��راتيجية 
متي��زا بالق��وات اجلوي��ة االأمريكي��ة ممث��ا للطاقم 

املنفذ.
واأ�س��ار اإلى اأنه مل ي�ستطع معرفة التاريخ الدقيق 
لتنفيذ تل��ك املهمة اأو املكان ال��ذي هبطت به طائرة 

غلومبا�س��ر باليم��ن، وال مدى خط��ورة ذلك املكان 
وال اجله��ة التي ُنق��ل اإليها امل�س��ابون االإماراتيون، 
م�س��يفا اأن القيادة املركزية االأمريكية “�س��نتكوم” 
اأك��دت تنفي��ذ تل��ك العملية ومل ت�س��اأ تاأكي��د اأو نفي 
تنفيذ عمليات مماثلة اأخرى الأمريكيني اأو اإماراتيني 

اأو غريهم.
وذك��ر “وور زون” اأن القي��ادة املركزية اأكدت له 
اأن القوات االأمريكية تقدم لاإمارات خال العمليات 
الع�سكرية دعما ا�ستخباراتيا، وخدمات املعلومات 
واملراقب��ة واال�س��تطاع املحمولة جوا، باالإ�س��افة 
اإل��ى ا�ست�س��ارات وم�س��اعدات وتخطي��ط عمليات��ي 
وم�س��اعدات لعملي��ات بحري��ة واأمني��ة ودعم طبي 

واإعادة تزويد بالوقود يف اجلو.

دليل قوي
وق��ال املوقع اإن تل��ك العملية دليل ق��وي على اأن 
وا�س��نطن �ست�س��تمر يف دعمها لل�سعودية واالإمارات 
مهما قرر الكونغر�ض الأن هناك حربا �س��د احلوثيني 

القاع��دة والدول��ة  تنظيم��ي  اأخ��رى �س��د  وحرب��ا 
االإ�س��امية باليمن يف اإطار احلرب �سد “االإرهاب” 
وتن�س��يقا بني وا�سنطن والريا�ض واأبو ظبي باليمن 
ي�س��عب معه التمييز بني دعم ع�سكري اأمريكي �سد 

احلوثيني اأو �سد تنظيمي القاعدة والدولة.
واأو�س��ح مكتب العاقات العامة بالقياد املركزية 
االأمريكي��ة للموق��ع يف �س��بتمرب/اأيلول املا�س��ي اأن 
الوالي��ات املتح��دة ال حتتف��ظ ب��اأي اأ�س��ول لتنفيذ 
العمليات الطبية اجلوية اأو عمليات االإجاء اجلوي 
باليم��ن، لك��ن ويف مايو/اأيار املا�س��ي اأعلنت قيادة 
النقل الع�س��كري االأمريكية اأنها ت�س��عى للتقاعد مع 
مقاول��ني لت�س��غيل طائ��رات ومروحي��ات لعملي��ات 
االإجالء يف ع�سر نقاط خمتلفة باليمن باإطار احلرب 

�سد “االإرهاب”.
وقال املوقع اإنه -وو�س��ط الغمو�ض الذي يكتنف 
احلدود بني الدعم الذي تقدمه وا�سنطن لل�سعوديني 
اأو االإماراتيني- هناك خماطر كبرية تواجه القوات 
االأمريكية يف اليمن ب�س��بب �س��عوبة اإبعاد عملياتها 

عن العمليات االأخرى التي ت�ستهدف احلوثيني.
وك�س��ف اأن احلوثي��ني اأ�س��قطوا طائ��رة اأمريكية 
بدون طيار طراز )اأم كيو-9 ريرب( العام املا�س��ي، 
وقال اإنه مل يح�سل على معلومات عن اأي العمليات 
الت��ي تدعمها هذه الطائرة بدون طيار، م�س��يفا اأنه 
لي���ض مهم��ا م��ن الناحي��ة العملي��ة معرفة ذل��ك الأن 
احلوثي��ني اإذا راأوا طائرة غلومبا�س��ر وهي توؤدي 

مهمتها الطبية تلك اأطلقوا النار عليها.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

 : للحلفاء  أمريك�ي  حتذي�ر  اللبناني���ة:  األخب���ار 
تهديدات »احلوثيني« جدية..!

اأفادت م�س��ادر رفيعة امل�س��توى باأن اإدارة الطريان الفيدرالية التابعة لوزارة 
النقل االأمريكية )FAA( دعت، اأخريًا، كًا من ال�سعودية واالإمارات اإلى حتذير 
الطائ��رات التي ت�س��تخدم جمالهما اجل��وي، من خطر وقوع هجمات ب�س��واريخ 

بالي�ستية وطائرات م�سرّية �سّدهما، انطاقاً من اليمن.
وقال��ت امل�س��ادر ل�»االأخب��ار« اإن ال���»FAA تعت��رب تهدي��دات احلوثي��ني 
جدي��ة، لذا طالبت م��رارًا ال�س��عودية واالإمارات باأن ت�س��درا بيان��ات حتذيرية 
ل�س��ركات الطريان، تلفتها فيها اإلى احتمال تعّر���ض طائراتها لهجمات، وتطالبها 
باال�س��تعداد الكامل حني املرور يف االأجواء ال�س��عودية واالإماراتية، واأخذ اأعلى 

درجات احليطة ملنع وقوع الكوارث املوؤ�سفة«.
واأو�سحت اأن ال�»FAA« تطلب عادة من الدول التي تتعّر�ض لهجمات كهذه 
اإ�س��دار التحذي��ر املذكور، وذل��ك يف »خطوة اأول��ى، واإذا ما مت��ّردت هذه الدول 
على اإ�س��دار تلك التعليمات احليوية التي ت�س��من االأمان، تقوم االإدارة بنف�سها 

باإ�سدار بيانات حتذيرية جلميع �سركات الطريان«.

ف�سح ال�سفري الفرن�سي ال�سابق لدى 
اليمن جيل غوتييه االأهداف احلقيقية 
تقوده��ا  الت��ي  العدواني��ة  للح��رب 
ال�سعودية واالإمارات على اليمن حتت 

مزاعم اإعادة ما ي�سمى ال�سرعية.
وق��ال غوتيي��ه يف مقابلة عل��ى قناة 
“فرن�سا 24” اأن هناك ارادة وا�سحة 
من ال�سعوديني واالماراتيني الإ�سعاف 
اليم��ن منذ زم��ن.. الأنه��م يخافون من 
اليمن وهم يف ذلك خمطئني.. واأ�س��اف 
اأن التحال��ف ي�س��تخدم اإي��ران ذريع��ة 
ل�س��ن احلرب على اليمن، مو�س��حاَ اأن 
كل النا�ض يعرف��ون ان االيرانيني غري 
موجودي��ن يف اليم��ن حت��ى االأمريكان 
يعرفون ذلك اأكر من غريهم ويقولون 

العك�ض كدعاية.
وقال “عندما كنت �سفريا باليمن كان 
احلوثي��ون يقاتل��ون احلكومة ووزير 
الداخلية اليمني قال يل �سخ�س��يا نحن 
ّندع��ي ان��ه يوج��د اإيرانيني لك��ن لي�ض 
لن��ا بره��ان لذل��ك”.. واأ�س��ار ال�س��فري 
الفرن�س��ي ال�س��ابق اأن اأمري��كا غ��ريت 
موقفها لي�ض م��ن حمبتها لليمن بل الن 
امري��كا تخ��اف عل��ى م�س��تقبل النظام 

ال�سعودي.
واأو�س��ح اأن حكومة هادي هي �سبح 
وال متثل اي اأحد.. وال ت�سيطر على اي 
منطقة يف اليمن حتى عدن ال ت�س��تطيع 
دخوله��ا وهم جم��رد قناع اأم��ام وجهه 

ال�سعوديني واالماراتيني.

في  يوج�د إيرانيون  “24”الفرنس���ية: ال  قن���اة 
اليمن وهذه دعاية كبرى وأمريكا تعرف ذلك

صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«: تكشف معلومات مثيرة عن عالقة السعودية ب�”إسرائيل”

موقع “ذا وور زون”: هكذا ساهمت القوات األمريكية بإجالء اإلماراتيني املصابني من اليمن

تامي��ز  نيوي��ورك  �س��حيفة  ك�س��فت 
االأمريكي��ة، ا�س��تغال ال�س��عودية حاج��ة 
�س��ودانيني للمال لزجهم يف القت��ال باليمن، 
حي��ث عر�س��ت ق��وات �س��نعاء الكثري من 
ال�سور لقتلى اجلي�ض ال�سوداين يف �سحراء 

ميدي باليمن.
وقال��ت ال�س��حيفة االأمريكي��ة يف تقري��ر 
له��ا م��ن اخلرطوم ن�س��رته اليوم ال�س��بت، 
اإن ال�س��عودية ا�س��تخدمت ثروتها النفطية 
الهائل��ة لتجني��د الع�س��رات م��ن الناج��ني 

اليائ�س��ني من ال�س��راع يف دارف��ور، غربي 
ال�س��ودان، للقتال يف اليم��ن، موؤكدة اأن بني 

20 اإلى 40% منهم اأطفال.
واأ�س��افت اأنه من��ذ اأربع �س��نوات يقاتل 
يف اليمن نح��و 14 األفاً من اأفراد ملي�س��يات 

�سودانية، قتل منهم املئات.
تقريره��ا  يف  اأ�س��ارت  تامي��ز  نيوي��ورك 
اإل��ى اأن معظم ه��وؤالء ينتمون اإلى ملي�س��يا 
اجلنجويد، الت��ي األقي باللوم على اأفرادها 

يف ارتكاب فظائع باإقليم دارفور.

االأه��ايل  بع���ض  اأن  التقري��ر  يف  وج��اء 
التواق��ني للم��ال يعمدون اإلى ر�س��وة قادة 
لل�س��ماح  وذل��ك  دارف��ور؛  يف  امللي�س��يات 
الأبنائه��م بالذهاب للقتال يف اليمن.. ي�س��ار 
اإلى اأنه باالإ�سافة للملي�سيات، ينت�سر مئات 
من اجلنود ال�سودانيني يف اليمن �سمن اإطار 
التحالف ال�سعودي االإماراتي الذي تقوده 
الريا���ض ملقاتلة ق��وات �س��نعاء.. واأكدت 
اخلرطوم على ل�س��ان وزير دفاعها الفريق 
اأول رك��ن عو�ض حمم��د اأحمد بن عوف، يف 

مايو املا�س��ي، اإ�سرار احلكومة على اإبقاء 
جنوده��ا يف اليمن، معتربا اأن ذلك “واجب 
والت��زام اأخاق��ي”.. وارتفع��ت اأ�س��وات 
�س��ودانية وع��رب الربمل��ان منادي��ة باإعادة 
القوات ال�سودانية من اليمن؛ بعدما مل يعد 
م��ربر لوجودها هناك، وخ�س��ارة جمموعة 
م��ن اجلن��ود يف مواجهاتها الع�س��كرية مع 
ق��وات �س��نعاء.. وبثت قناة ” امل�س��رية” 
�س��وًرا للمجموع��ة م��ن القتل��ى التابعيني 

للجي�ض ال�سوداين يف �سحراء.

صحيفة نيويورك تايمز األمريكية: الرياض تشتري مقاتلني سودانيني حلربها باليمن
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إحصائية اعتداءات العدوان خالل العام 2018:

أكثر من 52 ألفًا ومئتني و49 اعتداء ما بني غارة جوية وقصف صاروخي ومدفعي وبحري

جرائم العدوان

جرائم العدوان

أكد ناطق القوات املسلحة العميد يحيى سريع تعرض بالدنا ألكثر من 
52 آلف ومئتني و49 اعتداء ما بني غارة جوية وقصف صاروخي ومدفعي 

وكذلك قصف بحري.
وأوضـــح أنه مت رصد 15 ألف وثالث مائة و53 غـــارة جوية غارة جوية 
اســـتهدفت مناطق مختلفة من اليمن، ومبتوســـط 50 غـــارة في اليوم، 
منهـــا 244 غارة عنقودية، و74 غارات بطائـــرات بدون طيار، كما ألقيت 
11 قنبلـــة صوتية، و17 ضوئية و12 دخانية.. وأشـــار إلى أن هناك 494 
قصفا صاروخيا من بوارج البحرية للعدوان على الســـواحل اليمنية، 36 
ألفا و400 و30 قصفا مدفعيا وصاروخيا.. وأكد أن عدد الطلعات اجلوية 
والغارات للعدوان الســـعودي األمريكي منذ بداية العدوان جتاوز الـ 100 

إلف غارة وسيعلن قريبًا عن العدد الفعلي.

يوم الثالثاء )18- ربيع ثاني 
-1440(ه� املوافق )12-25-

2018(م
ا�ست�س��هد واأ�س��يب �س��تة مواطن��ني بينه��م 
امراأت��ان وطفلت��ان بن��ريان مرتزق��ة العدوان 
االأمريك��ي ال�س��عودي يف حمافظت��ي احلدي��دة 
والبي�س��اء، فيما �س��ن الطريان �سل�سلة غارات 

على حمافظة �سعدة.
واأكد م�سدر اأمني ا�ست�سهاد مواطن واإ�سابة 
ثاثة اآخرين بينهم امراأتان جراء ق�س��ف قوى 
العدوان ملنزلهم بقذيفة هاون يف قرية الطف�سة 

مبديرية اجلراحي حمافظة احلديدة.
واأو�سح امل�سدر اأن طفلتني اأ�سيبتا بجروح 
يف ق�سف ملرتزقة العدوان على منطقة الظهرة 

مبديرية القري�سية يف حمافظة البي�ساء.
ولفت امل�س��در اإلى اأن طريان العدوان �س��ن 
13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم، 
وتعر�ست مناطق مبديرية الظاهر يف حمافظة 

�سعدة ل�سل�سلة غارات وق�سف مدفعي.
يوم األربعاء )19- ربيع ثاني -1440(

ه� املوافق )26-12-2018(م
م��ن  �س��هيدًا وجريح��اً  ع�س��ر  ثاث��ة  �س��قط 
املواطنني بينهم ن�ساء واأطفال بنريان املرتزقة 
وغارات طريان العدوان االأمريكي ال�س��عودي 
يف حمافظت��ي احلديدة وحجة.. وقد ا�ست�س��هد 
مواطنني واإ�سابة خم�س��ة اآخرين بينهم ن�ساء 
واأطفال اإثر غارتني ا�س��تهدفتا اأ�سرة نازحة يف 
قرية ال�سودي مبنطقة الهيجة مديرية م�ستباء 

مبحافظة حجة.
كم��ا �س��ن ط��ريان الع��دوان غارت��ني عل��ى 

مديريتي حر�ض وميدي باملحافظة.
واأفاد امل�س��در اأن طريان العدوان �سن غارة 
عل��ى منطقة القد مبديري��ة رازح احلدودية يف 
حمافظة �سعدة وا�ستهدف ق�سف �ساروخي و 
مدفعي �س��عودي قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية 

منبه احلدودية.
وذك��ر امل�س��در اأن طائ��رات العدوان �س��نت 
ثاث غارات على منطقة حملي مبديرية نهم يف 

حمافظة �سنعاء.

يوم اخلميس )20-ربيع ثاني -1440(
ه� املوافق )27-12-2018(م

وا�سل العدوان االأمريكي ال�سعودي ومرتزقته 
خرق اتفاق وقف اإطاق النار مبحافظة احلديدة 

وا�ستهداف حمافظة �سعدة.
واأو�س��ح م�س��در اأمني اأن طفًا ورجًا اأ�سيبا 
بطلقات نارية لق��وى العدوان يف منطقة اجلبلية 
مبديرية التحيتا يف حمافظة احلديدة ، وق�س��ف 
املرتزقة باملدفعية وباالأ�سلحة الر�سا�سة مناطق 

متفرقة يف �سرق وغرب املديرية.
ق�س��فوا  املرتزق��ة  اأن  اإل��ى  امل�س��در  واأ�س��ار 
بقذائ��ف اله��اون واالأ�س��لحة املتو�س��طة باجتاه 
جولة ال�س��فينة يف منطقة كيلو16 ، وا�س��تهدفوا 
باملدفعية قرية الزعفران وبالعيارات الر�سا�س��ة 
باجت��اه قري��ة حم��ل ال�س��يخ يف املنطق��ة نف�س��ها 
مبديري��ة الدريهم��ي.. وق�س��فت ق��وى العدوان 
باالأ�س��لحة املتو�س��طة مدينة ال�س��باب يف �س��ارع 
ال���90 مبديرية احل��ايل ، ومبع��دل 7/12 مدينة 
ال�س��عب ، كم��ا مت اإف�س��ال عدة حماوالت ت�س��لل 
اخلم�س��ني  �س��ارع  باجت��اه  الع��دوان  ملرتزق��ة 
وباجتاه �س��يتي ماك�ض يف �سارع �س��نعاء �سبقها 
وذك��ر  �س��اروخي ومدفع��ي..  مكث��ف  مت�س��يط 
امل�سدر اأن طريان العدوان �سن غارة على اخلط 
الرابط بني مديريتي اجلاح واحل�سينية مبديرية 

بيت الفقيه.
واأفاد امل�س��در اأن الطريان املعادي �س��ن ثاث 
غ��ارات عل��ى مديري��ة باق��م مبحافظة �س��عدة ، 
فيما ا�س��تهدف ق�سف �س��اروخي �سعودي مكثف 

مناطق متفرقة مبديرية الظاهر.

يوم اجلمعة )21-ربيع ثاني -1440(
ه� املوافق )28-12-2018(م

وا�س��ل طريان العدوان االأمريكي ال�س��عودي 
ومرتزقت��ه خ��رق اتف��اق وق��ف اإط��اق الن��ار يف 
حمافظة احلديدة ما اأدى اإلى ا�ست�سهاد واإ�سابة 
طفل��ني، كم��ا مت ا�س��تهداف حمافظت��ي �س��عدة 
و�س��نعاء.. واأك��د م�س��در اأمني ا�ست�س��هاد طفل 
واإ�س��ابة اأخته ج��راء ا�س��تهدافهم بقذيفة هاون 
من قبل قوى العدوان يف مديرية حي�ض مبحافظة 
احلديدة، وحلق طريان العدوان بعلو منخف�ض 

يف �سماء مديرية احلجيلة .
واأطل��ق مرتزقة العدوان اأعرية ر�سا�س��ة على 
مدين��ة احلدي��دة م��ن اجله��ة ال�س��رقية ملدين��ة 

ال�سباب وباجتاه مدينة ال�سعب .
ويف مديرية التحيتا ا�ستهدف مرتزقة العدوان 
باأك��ر م��ن 100 قذيف��ة وباالأ�س��لحة الر�سا�س��ة 
اإحدى املزارع غرب املديرية ، كما ق�س��فوا باأكر 
م��ن 75 قذيفة مدفعي��ة جنوب و�س��رق املديرية 

وا�س��تهدفوا باالأ�سلحة املتو�س��طة قرية ال�سبيلة 
احلرب��ي  الع��دوان  ط��ريان  وا�س��ل  ح��ني  يف   ،

والتج�س�سي حتليقه يف اأجواء املديرية.
واأو�س��ح امل�س��در اأن ق��وى العدوان ق�س��فت 
باملدفعي��ة قري��ة حمل ال�س��يخ يف منطقة كيلو16 
واأطلقت اأكر من 15 قذيفة باجتاه قرية الزعفران 
واأك��ر من 20 قذيفة على مدين��ة الدريهمي التي 
ا�س��تهدفتها اأي�س��اً بالعيارات الر�سا�سة.. وحلق 
ط��ريان الع��دوان احلرب��ي والتج�س�س��ي ب�س��كل 

م�ستمر يف اأجواء مديرية الدريهمي.
وذك��ر امل�س��در اأن طريان العدوان �س��ن ثاث 
غ��ارات على منطق��ة االأزقول مبديرية �س��حار يف 
حمافظ��ة �س��عدة ، وغارتني عل��ى منطقتي القد 
اأرب��ع  و  رازح احلدودي��ة  واحلجل��ة مبديري��ة 
غ��ارات عل��ى م��زارع املواطن��ني وممتلكاتهم يف 
مديرية باقم.. واأفاد امل�سدر اأن الطريان املعادي 
ا�س��تهدف منزل مواطن بغارة و�سن غارة اأخرى 
عل��ى اإحدى امل��زارع يف قرية احلط��اب مبديرية 

همدان حمافظة �سنعاء.
يوم السبت )22-ربيع ثاني -1440(

ه� املوافق )29-12-2018(م
�س��ن اأن ط��ريان الع��دوان يف حمافظة �س��عدة 
خم�ض غارات على منطقة االأزقول وثاث غارات 
عل��ى منطق��ة امله��اذر مبديري��ة �س��حار واأرب��ع 
غ��ارات على ممتلكات املواطنني يف مديرية باقم، 
كما �س��ن غارتني على منطقة القد مبديرية رازح 
احلدودية.. ولفت م�س��در اأمن��ي اإلى اأن مدفعية 
العدوان ا�ستهدفت منازل ومزارع �سكان مناطق 
غاف��رة مبديري��ة الظاهر ، كما ا�س��تهدف ق�س��ف 

من��ازل  مكث��ف  �س��عودي  ومدفع��ي  �س��اروخي 
ومزارع املواطنني يف مديرية باقم.

واأف��اد امل�س��در اأن طريان العدوان �س��ن غارة 
عل��ى مديري��ة م�س��تباء مبحافظ��ة حج��ة واألقى 
قنبلت��ني عنقوديتني على منطقة الهلة باملديرية، 
كما �س��ن غارة على مدر�س��ة املزرق، وا�ستهدفت 
مدفعية املرتزقة مدر�س��ة �سليلة �سرق جبل النار 

مبديرية حر�ض.
املع��ادي  الط��ريان  �س��ن  ذم��ار  ويف حمافظ��ة 
غارتني على منطقة بني �س��ويد مبديرية �سوران 

اآن�ض.
يوم األحد )23-ربيع ثاني -1440(

ه� املوافق )30-12-2018(م
ارتفع��ت ح�س��يلة �س��حايا منطق��ة الطف�س��ة 
مبديرية حي�ض اإلى 4 �سهداء اإثر الق�سف املدفعي 

لقوى العدوان.
كم��ا ا�ست�س��هد مواط��ن بنريان ق��وى العدوان 

غرب منطقة ال�سويق مبديرية التحيتا.
وق��ال م�س��دراإن مرتزق��ة العدوان ا�س��تهدفوا 
بقذائ��ف املدفعية واالأ�س��لحة الر�سا�س��ة باجتاه 
فن��دق االحت��اد يف منطق��ة 7 يولي��و ال�س��كنية. 
واأ�س��ار اإل��ى اأنهم ا�س��تخدموا االأ�س��لحة الثقيلة 
الفا�س��ل يف اجل��اح  اأثن��اء زحفه��م  واملتو�س��طة 

االأ�سفل مبديرية بيت الفقيه.
واأ�س��اف اأن مرتزق��ة الع��دوان اأطلقوا قذائف 
الرومان�س��ية  فندق��ي  جه��ة  باجت��اه  مدفعي��ة 
الن��ار  واأطلق��وا  اخلم�س��ني  و�س��ارع  والواح��ة 
باجتاه مدينة ال�سباب. كما ا�ستهدفوا باالأ�سلحة 
املتو�سطة دوار اجلمل مبديرية احلوك من قرية 

املنظر وتبة الدفاع جنوب احلديدة.
ويف �س��عدة اأ�س��يبت ام��راأة بج��روح ودمرت 
منازل مواطنني ونفوق عدد من املوا�سي بق�سف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي على مديرية باقم.
و�س��ن الع��دوان غارتني على منطق��ة احلجلة 
مبديري��ة رازح احلدودي��ة، كم��ا دم��ر بغارت��ني 

منزل مواطن يف منطقة القد بذات املديرية.
كما �س��ن طريان العدوان غارت��ني على منطقة 
املهاذر يف �س��حار و3 غ��ارات على منطقة اآل علي 

برازح.
ويف ع�سري �سن العدوان غارتني على جمازة.

اأ�س��در مركز عني االن�س��انية للحقوق والتنمية، ال�س��بت، موؤمتر 
�س��حفي تقري��را حقوقيا ح��ول الو�س��ع االن�س��اين يف حمافظة تعز 

جراء ا�ستهداف العدوان ومرتزقته.
واأو�س��ح التقري��ر احلقوق��ي اأن اإجمايل القتلى يف تع��ز منذ بداية 
الع��دوان اإل��ى نهاية �س��هر نوفمرب املا�س��ي بل��غ 2062 قتيا بينهم 

337 طفا و198 ن�ساء.
واأ�س��اف التقرير اأن اإجمايل اجلرحى يف تع��ز منذ بداية العدوان 

اإلى نهاية �سهر نوفمرب بلغ 2179 بينهم 219 طفا و127 ن�ساء.

واأ�س��ار اإلى اأن اإح�س��اءات االأ�سرار يف املن�س��اآت املدنية والبنى 
التحتي��ة والقطاعات االنتاجية واالجتماعية يف تعز بلغت اأكر من 
13،300.. ور�س��د التقرير 142 حالة اختطاف ارتكبها املرتزقة يف 
تعز، 86 حالة اغتيال، 224 حالة قن�ض مارة خال العام اجلاري.
ولف��ت تقري��ر مركز ع��ني االن�س��انية للحق��وق والتنمية اإل��ى اأنه 
�س��جل بتعز خ��ال العام اجلاري 47 حالة اغت�س��اب، و53 انتهاكا 
لاأعرا���ض وع��ر على 59 جث��ة مقطوعة الراأ�ض يف اأماكن �س��يطرة 

الغزاة واملرتزقة.

تعز: مقتل 2062 شخصًا بينهم 337 طفلًا و198 نساء، و47 حالة اغتصاب، 
و53 انتهاكًا لألعراض والعثور على 59 جثة مقطوعة الرأس
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3أيام حسومًا في ما وراء احلدود : تنفيذ 3 عمليات مشتركة.. عمليات هجومية، اقتحامات نوعية.. تطهير مواقع والسيطرة على أخرى

مصيدة دامية للمنافقني بنهم وحصاد مؤلم للدواعش في البيضاء وانتحار جماعي للمرتزقة شرق جبل النار بحرض
ما زال العدو يتخبط ويحـــاول االلتفاف على هزائمه إن على امليدان العســـكري أو 
في ميادين السياســـة رغـــم الفارق الكبير في اإلمكانيات إذ يســـتند العدو في ميدانه 
العســـكري على أحدث األســـلحة الغربية وبدعم أمريكي فرنســـي بريطاني صهيوني 
معلوماتيا ومخابراتيا وعســـكريا وفي ميدان السياســـة يســـتند على عشرات شركات 
العالقـــات العامـــة ومكينة إعالميـــة ضخمة ولكنها تتالشـــى في الواقع أمـــام ثلة من 
املؤمنـــني مؤمنني بقضيتهـــم أوفياء ملبادئهم غير مفرطني فـــي مظلوميتهم إضافة إلى 

قيم الشـــجاعة والبســـالة واحلكمة التي ميتلكها أبطالنا ورجال امليدان 
السياســـي والعســـكري ولعل من صور تخبط العدو هو اجتاهه حملاولة 
التصعيـــد هنا وهناك فيما ال يـــزال اختبار احلديدة لـــم ينتِه بعد إذ 

يطفو الصراع احملموم بني آل ســـعود وآل شـــخبوط وينعكـــس على األوضاع 
امليدانية صراع آخر بني اقطاب االرتزاق فالعدو السعودي يريد التركيز على 

جبهات احلدود ومحاولة التصعيد هناك ســـعيًا إلخراج اجليش واللجان الشعبية من 
عمقه االستراتيجي محاواًل اســـتثمار الهدوء في احلديدة لتسخني جبهات احلدود 
فكانـــت الزحوفات ال تتوقف وكان أبطالنا حاضرون للتصدي لها بكل بســـالة والرد 
بهجمـــات عنيفة وضربات مؤملة فخالل 3 أيام شـــهدت جبهـــات احلدود وحدها 3 
عمليات مشتركة وضربات صاروخية مزلزلة وعمليات هجومية عنيفة على إثرها 
مت تطهير عدد من املواقع والســـيطرة علـــى أخرى في جنران 
وجيزان كما مني العدو ومرتزقته بضربة قاســـية 
وموجعة خالل تصدي ابطالنا لزحف كبير شرق 
جبل النار قبالة جيزان وسقط املئات قتلى وجرحى 
وبقيـــة تفاصيـــل اجلبهـــات الداخلية ومـــا وراء احلدود 

جتدونها بالتفصيل حتت هذه املقدمة:

■ نجران

■ جزيان

نفذ �ساح اجلو امل�سري ووحدة املدفعية التابعة للجي�ض 
واللج��ان ال�س��عبية، ال�س��بت املا�س��ي، عملي��ة م�س��ركة 
ا�س��تهدفت جتمع��ات مرتزق��ة اجلي���ض ال�س��عودي قبال��ة 

ال�سدي�ض يف جنران.
واأك��د م�س��در ع�س��كري اأن العملي��ة امل�س��ركة اأوقعت 
خ�س��ائر ب�س��رية ومادي��ة كبرية يف �س��فوف الع��دو قبالة 

ال�سدي�ض.
فيما ق�سفت مدفعية اجلي�ض واللجان ال�سعبية جتمعات 
للجنود ال�س��عوديني ومرتزقتهم قبالة ح�س��ن احلماد ويف 

�سحراء البقع قبالة جنران.
كما �س��ن جماهدي اجلي�ض واللجان ال�س��عبية بعون اهلل 

عملي��ة هجومي��ة على مواق��ع مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي 
يف الطلعة ما اأ�س��فر عن م�س��رع وجرح اعداد من املرتزقة 
واغتن��ام اأ�س��لحة متنوعة واح��راق خمزن اأ�س��لحة خال 

العملية الهجومية.
م��ن مرتزق��ة اجلي���ض  الع�س��رات  واأ�س��يب  ٌقت��ل  كم��ا 
ال�س��عودي اخلمي�ض املا�س��ي اإثر ك�س��ر اأربعة زحوف لهم 
على ر�س��احة قبالة منفذ اخل�س��راء ما اأ�س��فر عن �س��قوط 

الع�سرات يف �سفوف العدو بني قتيل وجريح.
واأ�س��اف امل�س��در اأن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان متكنوا 
اأي�س��اً م��ن ك�س��ر زحف��ني للمرتزقة عل��ى مواقعه��م قبالة 

ال�سدي�ض ما اأدى اإلى مقتل وجرح مرتزقة.

كما ا�س��تهدفت الق��وة ال�س��اروخية للجي���ض واللج��ان 
ال�س��عبية يف اأوقات متفرقة جتمعات للجي�ض ال�سعودي يف 
جممع عاكفة ب3 �س��واريخ نوع "زلزال1" حملي ال�سنع 

وحققت اإ�سابات مبا�سرة.
كم��ا متك��ن جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية م��ن 
ال�س��يطرة عل��ى ع��دد م��ن املواقع قبال��ة منفذ اخل�س��راء 
خال عملية هجومية على املواقع ا�س��تمرت لعدة �ساعات 
و�سقوط قتلى وجرحى من اجلنود ال�سعوديني واملنافقني 
تل��ى ذل��ك عملي��ة اغارة عل��ى مواق��ع للمنافق��ني يف رقابة 
احللق وتدمري اآلية بعبوة نا�س��فة وم�س��رع وا�سابة عدد 

منهم بينهم قيادات

يف بداية االأ�س��بوع احل��ايل مني العدو 
بانتكا�س��ة قا�س��ية يف جبه��ة جي��زان 
و�سقط الع�س��رات من مرتزقته قتلى 
وجرح��ى وتدمري اأكر م��ن 15 اآلية 
خال ت�س��دي اأبطالنا لزحف فا�س��ل 
عل��ى منطقة �س��ليلة �س��رق جبل 
جبل النار قبالة جيزان ا�س��تمر 
الزحف 4 اأيام. وذكر م�س��در 
ع�س��كري اأن مرتزقة اجلي�ض 
بهزمي��ة  من��وا  ال�س��عودي 
وانتكا�س��ة كبرية جراء ت�س��دي 
املجاهدي��ن جلحافله��م على مدى 
اأربعة اأيام رغم الغطاء اجلوي 

املرافق لزحوف املرتزقة.

واأكد امل�سدر �سقوط ع�س��رات القتلى واجلرحى 
اآلي��ة  املرتزق��ة وتدم��ري واإعط��اب 15  يف �س��وف 
ومدرعة وجرافتني خال الت�س��دي لزحوف العدو 

قبالة جيزان.
كم��ا اأطل��ق جماهدو اجلي���ض واللجان ال�س��عبية 
اربعة �س��واريخ نوع زلزال1 م�ساء االحد املا�سي 
عل��ى جتمع��ات للجن��ود ال�س��عوديني يف جبل قي�ض 

قبالة جيزان.
واأ�س��اف م�س��در ع�س��كري باأن مدفعي��ة اجلي�ض 
للجن��ود  جتمع��ات  كذل��ك  ا�س��تهدف  واللج��ان 
ال�س��عوديني ومرتزقته��م يف جبل العم��ود الفتا اإلى 
ان الق�س��ف ال�س��اروخي واملدفع��ي ملواق��ع العدو 

ال�سعودي حقق اأهدافه املرجوة.
كم��ا متكنت وحدة القنا�س��ة من قن�ض 11 جنود 

�سعوديني بينهم �سابط خال االأيام القليلة املا�سية
كما لقي عدد من مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يوم 
االأحد املا�س��ي م�سرعهم واأ�س��يب اآخرون وتدمري 
3 اآليات يف ك�س��ر زحف وا�س��ع لهم ا�س��تمر ل�ساعات 

جنوب جبل النار.
وكان �س��اح اجل��و امل�س��ري و�س��اح املدفعية قد 
نف��ذ يوم االأحد املا�س��ي عملية م�س��ركة يف جيزان 
ا�س��تهدفت جتمع��ات للجنود ال�س��عوديني. يف جبل 

قي�ض قبالة جيزان
تل��ى ذل��ك عملية م�س��ركة ل�س��اح اجلو امل�س��ري 
ووحدة املدفعية يوم االثنني على جتمعات للجنود 
ال�س��عوديني يف مرك��ز عوجبه ال�س��عودي ب�جيزان 

اإ�سابات م�سددة.
كم��ا اأقتحم جماه��دو اجلي�ض واللجان ال�س��عبية 

ال�س��بت املا�س��ي، ثكن��ات اجلي���ض ال�س��عودي يف 
التب��ة احلمراء �س��رق جبل جحفان بقط��اع جيزان 

وكبدوهم خ�سائر فادحة.
واأفاد م�سدر ع�سكري "امل�سرية نت" عن اقتحام 
املجاهدين للتبة احلمراء وال�سيطرة عليها، موؤكدا 
وقوع قتلى وجرحى يف �س��فوف اجلي�ض ال�سعودي 

واغتنام عتاد ع�سكري.
واأ�س��اف امل�س��در اأن مدفعي��ة اجلي���ض واللجان 
اجلي���ض  ملرتزق��ة  جتمع��ات  ق�س��فت  ال�س��عبية 
ال�س��عودي �س��رق جبل جحف��ان بقذائ��ف املدفعية 

وحققت اإ�سابات مبا�سرة.
كما انفجرت عبوة نا�س��فة مبجموعة من مرتزقة 
اجلي�ض ال�س��عودي قبالة جبل م�س��عل م��ا اأدى اإلى 

م�سرع جرح عدد منهم.

أسبوع مزلزل بنجران عمليات مشتركة وهجمات نوعية وقصف وتطهير عدة مواقع قبالة منفذ اخلضراء

انتحار للمرتزقة ش�رق جبل النار واقتحام للتبة احلمراء بجحفان والسيطرة 
عليه�ا وعملي�ة مش�تركة عل�ى جب�ل قي�س وقن�ص 11 جندي�ًا س�عوديًا 

■ عسري
وتدمير مدرعة سعودية ومقتل عشرات املرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي مرّكز
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3أيام حسومًا في ما وراء احلدود : تنفيذ 3 عمليات مشتركة.. عمليات هجومية، اقتحامات نوعية.. تطهير مواقع والسيطرة على أخرى

مصيدة دامية للمنافقني بنهم وحصاد مؤلم للدواعش في البيضاء وانتحار جماعي للمرتزقة شرق جبل النار بحرض

نف��ذ جماه��دو اجلي���ض واللجان ال�س��عبية 
عملية هجومية على مواقع املنافقني يف قانية 

و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 
عل��ى  احلقيق��ة  �س��حيفة  ح�س��لت  كم��ا 
الدواع���ض  لقتل��ى  تقديري��ة  اإح�س��ائية 
واملنافق��ني يف جبه��ات البي�س��اء خال �س��هر 
دي�س��مرب 2018م حي��ث �س��قط37 قتي��ا من 
مرتزقة العدوان لقوا م�س��ارعهم يف جبهات 

قانية و ناطع واملاجم و ف�س��حة خال �سهر 
دي�س��مرب 2018 بينه��م 10 �س��باط وقي��ادي 

رتبهم كالتايل: 
- 1 برتبة عقيد 
- 6 برتبة نقيب 
- 2 برتبة مازم 

- 5 قياديني مل نح�سل على رتبهم الع�سكرية
1• العقي��د املرت��زق/ عل��ي عب��داهلل م�س��عد 

االعو�ض املرادي
2• النقي��ب املرتزق/ احمد ح�س��ن القو�س��ي 

)لواء املجد(
3• النقيب املرتزق/ �سالح حممد بلغيث

4• النقيب املرتزق/ حممد نايف ال�سطبي
5• النقي��ب املرت��زق/ عل��ي عبدرب��ه الطويل 

املرادي 
6• النقيب املرتزق/ مر�س��ل اجلميلي ح�سني 

�سدليق املرادي )قائد �سرية يف اللواء 143(
7• النقيب املرتزق/ عادل مثنى الكوماين

8• امل��ازم املرت��زق/ ح�س��ان احم��د عبداهلل 
القبي�سي 

9• املازم املرتزق/ ر�ساد �سالح املظهب
10• القي��ادي املرت��زق/ علي حمم��د عبداهلل 
ملحاف��ظ  ال�سخ�س��ي  )املراف��ق  ال�س��وادي 
قب��ل  م��ن  املع��ني  البي�س��اء  حمافظ��ة 

املرتزقة(
 •1 1

القي��ادي املرت��زق/ حمم��د عب��داهلل ال�س��احي 
)ع�سو اللجنة الدائمة باملوؤمتر ال�سعبي العام(

12• القيادي الداع�س��ي/ نا�س��ر علي �س��واد 
عزيز احلميقاين 

13• القيادي املرتزق/ حممد قايد ال�س��عيبي 
)قائد فرقة الهند�سة واالألغام التابع للواء 159 

م�ساة(
14• القيادي املرتزق/ جهاد اخل�س��ر �س��امل 

البجريي العوذيل
15• املرتزق/ علي نا�سر حممد بلغيث

16• املرتزق/ علي احمد ح�سني العاب�سي
17• املرتزق/ ح�سني �سالح ح�سني العاب�سي

18• املرتزق/ علي حممد عباد املن�سوري املرادي 
19• املرتزق/ حممد علي نا�سر حم�سن الع�سي 

20• املرتزق/ عبدالرحمن �سالح حممد احلمدي املرادي 
21• املرتزق/ جمدي يحيى معي�ض ال�سوادي
22• املرتزق/ مروان ناجي الزهري
23• املرتزق/ احمد اجل�سم الثابتي
24• املرتزق/ علي عبداهلل ال�سامي العوا�سي

25• املرتزق/ حممد ال�سعيبي
26• املرتزق/ اإبراهيم مثنى ح�سني احل�سكة 

27• املرتزق/ حممد من�سر �سالح الفقي
28• املرتزق/ ب�سري خالد حليمان املرادي 

فري��د  عب��داهلل  عل��ي  وائ��ل  املرت��زق/   •29
)العوالق/ �سبوة(

30• املرتزق/ حممد حميد النقيب 
31• املرتزق/ مطلوب عبدالرب �سامل املكردي
32• املرتزق/ وهيب عبداهلل عبدالقادر باحاج
33• املرتزق/ جمدي يحيى معي�ض ال�سوادي

34• املرتزق/ اأ�سامة عبداهلل �سيف ال�سرعبي 
35• املرتزق/ اخل�سر عبده احمد ال�سليلي

36• املرتزق/ علي غا�سان عو�سه
37• املرت��زق/ ابراهي��م �س��امل احم��د 

الهد�سا

■ البيضاء: 

مصرع أكثر من 38 منافقًا بينهم
 10 قيادات ميدانية خالل شهر ديسمبر الفائت 

واأكد م�س��در ع�سكري اأن اأبطال اجلي�ض واللجان 
ال�س��عبية متكن��وا من ك�س��ر زح��ف للمرتزق��ة على 
مواقعه��م قبال��ة منف��ذ عل��ب بع�س��ري رغ��م الغط��اء 
اجل��وي املكثف... واأفاد م�س��در ع�س��كري اأن مدفعية 
اجلي�ض واللجان ال�س��عبية ا�ستهدفت بقذائف املدفعية 
حت�سينات اجلنود ال�سعوديني ومرتزقتهم يف الربوعة.. 
وذكر امل�سدر اأن الق�سف املدفعي حقق اإ�سابات مبا�سرة 
يف �س��فوف اجلنود ال�س��عوديني واملرتزقة وتدمري معدل 

ر�سا�ض.

كم��ا ا�س��تهدفت الق��وة ال�س��اروخية واملدفعي��ة جتمعات 
مرتزق��ة اجلي���ض ال�س��عودي قبال��ة منف��ذ علب ب�س��اروخي 
اإ�س��ابات  "زل��زال1" وع��دد م��ن قذائف املدفعي��ة وحققت 
مبا�س��رة.. كم��ا نف��ذ جماه��دي اجلي���ض واللجان ال�س��عبية 
هجوماً وا�س��عاً عل��ى مواقع للجي���ض ال�س��عودي ومرتزقته 
قبال��ة منف��ذ علب متكن��وا خالها م��ن قتل وج��رح اأعداد من 
املرتزق��ة وتدم��ري عتاد حرب��ي.. واأكد م�س��در ع�س��كري اأن 
جماهدي اجلي�ض واللجان اأعطب��وا خال العملية الهجومية 

مدرعة ع�سكرية �سعودية.

■ عسري
وتدمير مدرعة سعودية ومقتل عشرات املرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي مرّكز

هجوم واسع على مواقع املرتزقة قبالة علب

تكبد مرتزقة العدوان ال�سعودي االأمريكي 
خ�س��ائر يف االأرواح والعتاد اإثر ك�س��ر زحف 

لهم يف حمافظة اجلوف.
واأكد م�سدر ع�سكري اأن جماهدي اجلي�ض 
واللجان ال�سعبية متكنوا بعون اهلل من ك�سر 
زحف للمرتزقة  يف وادي �سلبة مبديرية خب 
وال�سعف ما اأ�سفر عن تكبيد املرتزقة خ�سائر 

يف االأرواح والعتاد خال انك�سار زحفهم.
واللج��ان  اجلي���ض  جماه��دو  متك��ن  كم��ا 
اآلي��ات  و3  مدرع��ة  تدم��ري  م��ن  ال�س��عبية 
ر�س��ا�ض عيار 23 واإحراق اأخرى ب�سواريخ 
موجهة وعبوات نا�س��فة يف جبهتي املها�سمة 

واخلليفني و�سربين مبديرية خب وال�سعف
واللج��ان  اجلي���ض  اأبط��ال  ت�س��دى  كم��ا 
ال�س��عبية لزحفني  ملرتزق��ة العدوان الزحف 
االول يف وادي �سلبة مبديرية خب وال�سعف 
وتكبيده��م خ�س��ائر يف االأرواح والعتاد  فيما 
كان الزحف الثاين يف خب وال�سعف مب�ساركة 
الطريان احلربي واالأبات�س��ي ا�ستمر الزحف 
ل�س��اعات دون حتقيق اأي تقدم وتكبد العدو 

خ�سائر ب�سرية كبرية
واللج��ان  اجلي���ض  مدفعي��ة  دك��ت  فيم��ا 
جتمعات ملرتزقة العدوان يف مع�سكر ال�سان 

مبديرية امل�سلوب واإ�سابات مبا�سرة

■ الجوف: 

■ حرض:■ نهم:

التصدي ل� 3 زحوفات وتدمير عدٍد من اآلليات ومدرعة 

مصرع العشرات من 
املنافقني بعملية استدراج 

نوعية إلى حقل ألغام 
دكت  وحدة االإ�س��ناد املدفعي جتمعات للمنافقني يف احلول 

بجبهة نهم و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم
كما لقي خم�س��ة من املنافقني م�س��رعهم وج��رح اآخرين اثر 
انفج��ار لغم��ني ار�س��يني على جتمعاته��م بجبهة نه��م .. فيما 
�س��قط الع�سرات من املنافقني بني قتيل وجريح  بينهم قيادات 
اإثر ا�ستدراجهم اإلى حقل األغام يف اإحدى التباب ب� جبهة نهم.. 
وكان اأبطالنا قد ت�س��دوا لزحف وا�سع للمنافقني على تباب يف 
احلول بجبهة نهم مب�س��اندة الطريان احلربي و�س��قوط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم وفرار من تبقى 

مصرع 120 منافقًا و تدمير18 آلية و ثالث مدرعات 
وجرافة عسكرية خالل زحوفات فاشلة شرق جبل النار

متك��ن جماهدو اجلي�ض واللجان من الت�س��دي زحوفات مكثف��ة للمرتزقة على منطقة 
�سليلة �سرق جبل النار يف جبهة حر�ض ا�ستمر ل�4 اأيام وم�سرع واإ�سابة الع�سرات منهم 
وتدمري واإعطاب 15 اآلية ومدرعة وجرافتني وا�ستهدف طريان العدوان مرتزقته �سرق 

جبل النار بجبهة حر�ض بغارة ويوقع العديد منهم بني قتيل وجريح
كما دمرت وحدة الهند�س��ة اآلية ملرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي بعبوة نا�س��فة يف اأطراف 

قرية �سليلة �سرق جبل النار بجبهة حر�ض
واأكد م�سدر ع�سكري: م�سرع وا�سابة 120 منافقاً خال الزحوف الفا�سلة على جبل 
النار.. • امل�س��در الع�س��كري : تدمري18 اآلية و 3 مدرعات وجرافة ع�س��كرية بعبوات 

نا�سفة خال الزحوف الفا�سلة على جبل النار
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املهارات الفردية للقتال في 
املناطق املبنية.

املبني��ة  املناط��ق  يف  القت��ال  جن��اح  اإن 
يتوقف ب�س��كل رئي�س��ي عل��ى التنظيم اجليد 
وا�ستخدام عن�سر االإ�س��ناد ب�سكل فعال وال 
ميكن ا�ستخدام االإ�سناد ب�سكل مائم اإال بعد 

ما يتقن الفرد ما يلي:
1� اأن يكون الفرد متقنا ومدربا على القتال 
يف املناط��ق املبني��ة.2� اأن يك��ون الفرد لدية 
املعرف��ة الكافي��ة يف التحرك داخ��ل املناطق 
املبني��ة3� اأن يك��ون الفرد مدرب��ا على كيفية 
تطه��ري املناط��ق املبني��ة.4� اأن يك��ون الفرد 
لديه القدرة واملعرفة على كيفية ا�س��تخدام 
القنابل اليدوي��ة.5� اأن يكون الفرد ذا مهارة 
وخربة يف اختيار مواقع الرماية الأي �س��اح 
ي�س��تخدمه6� اأن يت��درب الف��رد تدريبا جيدا 

على كيفية الدفاع �سد الرماية املعادية.

كيفية التحرك داخل املناطق املبنية .
اأثن��اء  الع��دو  لن��ريان  التعر���ض  لتقلي��ل 
التحرك داخل املناطق املبنية عليك اأن تقوم 

مبا يلي :
1� ال تظه��ر نف�س��ك كهدف وقم با�س��تخدام 
االإخفاء وال�ساتر.2� جتنب املرور يف االأماكن 
املفتوحة )�س��وارع � �س��احات( واإذا اأجربت 
عل��ى ذل��ك فعلي��ك التح��رك ب�س��رعة لتجنب 
ن��ريان الع��دو.3� اأخ��ر املوقع ال��ذي يوفر 
لك ال�س��اتر قب��ل التحرك من موق��ع الأخر.4� 
اأخف حتركاتك با�س��تخدام )الدخان � املباين 
� االأغ�س��ان املت�س��ابكة(.5� حت��رك ب�س��رعة 
م��ن اإلى اأخ��ر وبحذر �س��ديد.6� عند التحرك 
من موقع اإلى اآخر بالغ ال�س��عوبة ا�س��تخدم 

النريان لتغطية حتركك.

طرق التحرك واملراقبة في عمليات املناطق املبنية .
1� اجتياز اجلدران.

. يج��ب عل��ى الف��رد اأن يق��وم با�س��تطاع 
اجلان��ب االأخر الذي �س��وف ينتقل اإليه ومن 
ثم يقفز ب�س��رعة مع خف�ض ج�سمه ولت�ساقه 

فوق احلاجز لكي ال يكون هدفا �سها للعدو

2� املراقبة من زاوية )ركن املبنى(.
اأ � تعت��رب الزاوي��ة اأو االأركان م��كان خطر 
با�س��تطاع  يق��وم  اأن  الف��رد  عل��ى  ويج��ب 
وتفتي�ض املنطقة قبل اأن يتحرك ويجب على 
الفرد اأن ال يظهر �س��احه م��ن خلف الزاوية 
حتى ال يك�س��ف عن موقع��ه .ب � عندما تريد 
اأن تراقب اأو ت�س��تطلع م��ن الزاوية عليك اأن 
متت��د عل��ى االأر�ض و�س��احك بجانب��ك واأن 
يكون راأ�س��ك على م�س��توى االأر���ض بدرجة 

تكفي للمراقبة من حول الزاوية .

3� التحرك خلف النوافذ.
اأ � اإن النواف��ذ ت�س��كل خطرا اأثن��اء القتال 
داخل املباين وذل��ك من خال مرور الفرد من 

اأمامها اأو اإظهار راأ�سه منها الأنه بذلك ي�سبح 
هدفا �سها للعدو.

ب � اإن الطريق��ة ال�س��حيحة للم��رور م��ن 
اأمام النافذة هو خف�ض ج�سمك مب�ستوى اأقل 
من النافذة دون اأن يكون لك ظهور من فتحة 
النافذة واأن تكون ملت�سق باجلدران لتجنب 

خطر نريان العدو.

4� التحرك خلف نوافذ الدور األرض والتي 
تكون منخفضة على مستوى القدم.

اأ � يج��ب عليك ماحظة هذه النوافذ وعدم 
اجل��ري اأو امل�س��ي بالق��رب منه��ا الأن ه��ذه 
النواف��ذ ت�س��كل هدفا جيدا للع��دو من داخل 
املبنى وتكون مراقبة با�ستمرار من العدو .

ب � للتغل��ب عل��ى �س��عوبة نواف��ذ الدور 
االأر�س��ي يج��ب اأن تظ��ل قريب��ا م��ن ج��دار 
املبنى واقفز ب�س��رعة مارا بالنافذة دون اأن 

تعر�ض �ساقيك خلطر نريان العدو .

5� استخدم مداخل األبواب.
اأ � يج��ب عدم ا�س��تخدام مداخ��ل االأبواب 

كمداخ��ل اأو خم��ارج حيث اأنها تك��ون عادة 
مراقبة ومغطاة بنريان العدو واإذا ا�ستخدم 
مدخل اأحد االأبواب كمخرج فيجب اأن يكون 
التحرك من خاله ب�س��رعة مع اإبقاء ج�سمك 
منخف�س��ا بق��در امل�س��تطاع .ب � يج��ب قب��ل 
احترك م��ن موقعك اأن تخت��ار املوقع االآخر 

مع ا�ستخدام النريان للحماية

6 � التحرك مبحاذات املبنى.
اأ � اأحيان��ا ال ميك��ن ا�س��تخدام املب��اين من 
الداخ��ل كطري��ق للتق��دم ل��ذا ف��اأن االأف��راد 
والوحدات ال�س��غرية تتح��رك خارج املباين 
. وله��ذا يج��ب ا�س��تخدام الدخ��ان ون��ريان 
احلماي��ة )االإ�س��ناد( ب�س��كل مكث��ف الإخفاء 
التحرك � ولكي تتحرك ب�س��كل �سحيح خارج 
املبنى يجب اأن تلت�س��ق بجان��ب املبنى مع 
خف���ض ج�س��مك واأن يكون حتركك ب�س��رعة 
وبه��ذا يك��ون من ال�س��عب عل��ى الع��دو اأن 

ي�سيبك بنريانه.

7 � التحرك داخل املباني.
عن��د التح��رك داخ��ل املبنى خ��ال عملية 

الهجوم يجب عليك عمل االآتي:
اأ � جتنب االلت�ساق باالأبواب وال�سبابيك .
ب � جتن��ب الظهور كهدف كبري ووا�س��ح 
للعدو اأذا ا�س��طرت املجموعة األى ا�ستخدام 

مداخل املباين.
احلائ��ط  ومبح��اذاة  ب�س��رعة  تق��دم   � ج 

للخروج من االأروقة.

8� طريقة عبور املناطق املكشوفة.
ف��ا  مك�س��وفة  منطق��ة  عب��ور  اأردت  اإذا 
تعربه��ا بخ��ط م�س��تقيم الأن��ك به��ذا العم��ل 
تعر�ض نف�س��ك لن��ريان العدو ومل��دة طويلة 

ولكن يجب عليك اتباع االآتي :
اأ � ح��دد وا�س��تطلع الطري��ق الذي �س��وف 
ت�س��لكه م��ن نقط��ة اإيل اأخ��رى قب��ل اأن تب��دا 
التحرك .ب � اخ��ر املوقع االآخر الذي يوفر 
ل��ك اأف�س��ل االإخفاء وال�س��اتر .ج � ا�س��تخدم 
الدخان الإخفاء حتركك.د � ال تقطع امل�س��افة 
بخ��ط م�س��تقيم .ه��� � اإذا كانت امل�س��افة بني 
املوقع واالآخر بعيدة حاول اأن تقطعها على 
�سكل قفزات .و � تقدم حتت �سر من النريان 

امل�ساندة .9� التحرك اإلى مبنى جماور.

حمى ال�س��نك تعت��رب من اأك��ر االأمرا���ض املنقولة 
بني الب�س��ر عن طريق البعو�ض، وت��وؤدي اإلى حدوث 
تف�س��يات يف ع��دد كب��ري من ال��دول من �س��منها الدول 
العربية، وخا�س��ة املطل��ة على البح��ر االأحمر وبحر 
ال�س��عودية  واململك��ة  وال�س��ودان  كاليم��ن  الع��رب 
وجيبوت��ي وال�س��ومال، وحالي��اً يوج��د تف���ضٍ حلمى 

ال�سنك يف حمافظة اأ�سيوط مب�سر.

* الفيروس املسبب حلمى الضنك
فريو���ض  ي�س��ببها  ال�س��نك  حم��ى 

ال�س��نك، وهو م��ن عائلة فريو�س��ات 
الفي��ايف )وهي نف���ض عائلة فريو�ض 

االإيبوال(.
هناك اأربعة اأن��واع من الفريو�ض 
تنتقل اإلى االإن�س��ان عن طريق لدغة 

اإناث البعو�ض، خا�سة البعو�ض من 
جن�ض الزاعجة امل�س��رية، ويف حاالت 

ن��ادرة من املمك��ن اأن ينتقل الفريو�ض ع��ن طريق نقل 
دم ملوث، اأو عن طريق نقل االأع�س��اء، باالإ�سافة اإلى 

انتقال الفريو�ض من االأم امل�سابة اإلى اجلنني.
وتبلغ فرة ح�سانة الفريو�ض داخل ج�سم االإن�سان 

بعد ل�سعة البعو�سة من 3 اإلى 14 يوماً. 
اأعرا�ض االإ�س��ابة ت�س��به اأعرا�ض االإنفلونزا، ويتم 
اال�س��تباه باالإ�س��ابة عند ارتفاع درجة 
حرارة اجل�س��م )40 درجة(، 
باالإ�س��افة اإلى اثنني من 
االأخ��رى  االأعرا���ض 
)غثي��ان، ق��يء، اأمل 
العي��ون،  خل��ف 
�سداع حاد، طفح 
�سديد  اأمل  جلدي، 
الع�س��ات  يف 
انتفاخ  واملفا�سل، 
الطف��ح  بالغ��دد، 

اجللدي(، وغالباً ما ت�س��تمر االأعرا�ض من يومني اإلى 
�سبعة اأيام.

* مضاعفات املرض
ويف بع���ض احلاالت م��ن املمكن حدوث م�س��اعفات 
للمر�س��ى ب�س��بب ت�س��رب البازما اأو تراكم ال�سوائل 
و�سيق التنف�ض ونزيف وق�سور يف وظائف االأع�ساء.

* العالج
حت��ى االآن ال يوج��د عاج متخ�س���ض للم�س��ابني، 
ويت��م العاج ع��ن طريق احلفاظ على توازن �س��وائل 
اجل�س��م بتعوي���ض الفاق��د مع ع��اج االأعرا���ض التي 
تظه��ر على امل�س��اب، وميكن توفري الع��اج يف املنزل 
لاأ�سخا�ض امل�سابني القادرين على ال�سرب وال توجد 
لديه��م عوامل خط��ورة مع متابعتهم ب�س��ورة دقيقة، 
اأما االأ�سخا�ض الذين يعانون من حمى ال�سنك النزفية 

فيجب اأن يتم عاجهم داخل املن�ساآت ال�سحية.

* الوقاية
- مكافحة البعوضة

1. الوقاية من االإ�سابة بحمى ال�سنك تعتمد ب�سكل 
كبري على مكافحة بعو�سة االأيدي�ض الناقلة للمر�ض.

2. الوقاية ال�سخ�س��ية من االإ�سابة عن طريق عدم 
التعر���ض للبعو���ض يف املناطق امل�س��ابة با�س��تخدام 
ط��ارد للبعو�ض و�س��واتر النوافذ، وارت��داء املاب�ض 

طويلة االأكمام.
3. ا�س��تخدام مبيدات للبعو�ض م��ع جتفيف اأماكن 
جتم��ع املياه الراك��دة )الت��ي يتكاثر به��ا البعو�ض(، 
وتغطية حاويات تخزين املياه، وا�س��تخدام املبيدات 
احل�سرية الفعالة لقتل الريقات والبعو�ض )البعو�سة 

كونت مناعة �سد معظم املبيدات احل�سرية(.
4. يجب حماية امل�س��ابني م��ن التعر�ض للبعو�ض، 
حت��ى ال ينتق��ل الفريو�ض من امل�س��اب اإل��ى البعو�ض 

ومنه اإلى اأ�سخا�ض اآخرين.

عسكرية وصحية

حرب الشوارع 
إن القتـــال في املدن يعتبر مـــن أعنف وأصعب القتال؛ لذا فقد تصبح املناطق املبنية مناطق معارك وســـاحات قتال بســـبب أساسيات 

مواقعها املسيطرة على طرق التحرك والحتوائها على منشآت صناعية وسياسية قيمة.
إن طبيعة املناطق املبنية أو املدن أو املنازل املعزولة واحملاطة مبساحات صغيرة من األرض أو املزارع أو احلدائق لها طرق خاصة 
ملهاجمتها وأيضا املناطق الســـكنية التي تكون قريبه من بعضها البعض وحتدها شـــوارع من جانب وحدائق وأرض مزروعة من 
اجلانب األخر والتي قد تكون مخططه على شـــكل هندســـي مـــع وجود بعض الفرغات الصغيرة بني تلـــك املباني قد يختلف 

أسلوب الهجوم في مثل هذه املناطق تبعا لكثافة املباني إال أن أساليب الهجوم الرئيسية العامة تبقى هي نفسها.

حمى الضنك.. الوقاية والعالج
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أمام احلق ال يوجد عوائق..!!
أ. ضيف اهلل سلمان

م���ن )ال����ق����راآن( ب��ان��ق��را )احل��ق��ي��ق��ة(
ك�����س��ف احل���ق���ائ���ق.. زم�����ن  الأن������ا يف 

ال���وث���ي���ق���ة ع����روت����ن����ا  اهلل  وه��������دي 
وام�����ام احل���ق ال ي��وج��د ع���وائ���ق..!!

الشاعر عبدالكرمي مقبل
والن�����ق�����ب�����ل ب����غ����ازي����ن����ا دق���ي���ق���ة

ال���ف���ي���ال���ق ك�����ل  م�����ن  ن����ه����ت����اب  وال 
وف�����وق اخل�����س��م ن�����س��ع��ل��ه��ا ح��ري��ق��ة

ع���ل���ى را�������ض ال���ي���ه���ودي وامل���ن���اف���ق

أبو العباس مفلح
ط���ري���ق���ه  ن���ت���ب���ع  ب������ا  اهلل  ون�����ه�����ج 

م����ع ���س��ب��ط ال���ن���ب���وة خ����ري ����س���ادق 
ي��ع��ي��ق��ه  اأو  ي�������س���ده  ي�����س��ت��ي  وم�����ن 

و���س��اح��ق م��ت��وا���س��ل  ردع  ف��ي��ب�����س��ر 

محمد_مفلح
وط���ري���ق���ه احل������ق  ي���ت���ب���ع  ال  وم������ن 

املنافق  ال�����س��ف  ع��ل��ى  وا���س��ب��ح  ه���وى 
ف��ري��ق��ه االأك�������رب يف  ال�����س��ي��ط��ان  م����ع 

ذن�����ب ����س���ه���ي���ون ي���ت���ب���ع ك����ل ن��اع��ق
 

الشاعر / ابوخالد_وليد_اللموت
حت����ال����ف ح���ل���ف���ه���م ق���د����س���ف ري���ق���ه

و���س��ع��ب��ي رغ�����م ح�������س���ده ظ����ل ف��اي��ق
وث���ي���ق���ة واهلل  ع����ه����دن����ا  ك���ت���ب���ن���ا 

ب���ال���ب���ن���ادق ����س���ب���ي���ل���ه  يف  جن����اه����د 

الشاعر ياسر اجلرادي
م����ع اب�����ن ال����ب����در ����س���رن���ا يف ط��ري��ق��ه

ع��ل��ى اخل���ط ال����ذي ل��ل��ف��وز ���س��ائ��ق..!!
دق���ي���ق���ة م����ات����راج����ع����ن����ا  اهلل  م������ع 

ون���ت���ج���اوز ع��ل��ى ك���ل امل�������س���ائ���ق..!!

ابوعلي البريهي
ب����دت م���ن ج����رف ���س��ل��م��ان احل��ق��ي��ق��ة

اخل����ائ����ق ع������ز  م������ا  اهلل  ب�����ه�����دي 
����س���ن واأي��������ات ت��ك�����س��ف ك����ل ���س��ي��ق��ة

ووي����ل����ه وي�����ل م����ن ����س���ل ال���ط���رائ���ق

محمد الوايلي
م�����س��ي��ق��ه ����س���ع���اًت  ل���ن���ا يف احل������رب 

ب��اي��ق ا����س���رام���ه���ا يف خ�����س��م  ن���ح���ب 

م��ه��م��ت��ن��ا م������ع  ال���ن���ا����س���ر  ع��ت��ي��ق��ة
وت����اأي����ي����ده م����ع االن�������س���ار ف���اي���ق..

عبدالفتاح شمار
ح��ري��ق��ه ن��ط��ف��ي  اأن  ال����ع����ار  ع��ل��ي��ن��ا 

ون�����س��ع��ل و����س���ط اأم���ري���ك���ا احل���راي���ق
احل���ق���ي���ق���ة ت���ت���ج���ل���ى  اهلل  ب������اأم������ر 

وه������ذا ه����و زم�����ن ك�����س��ف احل��ق��اي��ق

أحمد عطاء
ع���ل���ي���ه ام�����ع�����ار م�����ن ف���ل���ت رف��ي��ق��ه

ع��ل��ي��ه��م ل��ع��ن��ة ام�����س��ب��ع ال���ط���واب���ق
وم�������ن ج����ه����ز ل����غ����ازي����ن����ا ف���ري���ق���ه

ي���دو����ض ام�����س��ر ب���اأع���ن���اق ام���ط���ارق..

الشاعر ابوغزوان الوحيشي
رف���ي���ق���ه.. ي����خ����ذل  م�����ا  اهلل  ك����ت����اب 

ح��ق��ي��ق��ة ث��اب��ت��ة وال����وع����د ����س���ادق..
ه�����دى ل���ن���ا����ض وب����ح����وره ع��م��ي��ق��ة..

وف���ي���ه ا����س���رار ي��ج��ه��ل��ه��ا امل���ن���اف���ق...

بن_ثيبة_علي
م���ع اب����ن ال���ب���در ���س��ال��ك يف ط��ري��ق��ه

ن���ول���ع���ه���ا ع���ل���ى ال����ب����اط����ل ح���رائ���ق 

م����ع اع������ام ال����ه����دى م���اب�������ض ���س��ي��ق��ة
ن���دو����ض اخل�����س��م ون�����س��ق ال��ط��رائ��ق

 أبوحسني النميري البيحاني
ب���ن���ور ال����ه����دي ت���ف���رج ك����ل ���س��ي��ق��ة

راي����ق ����س���ار  اهلل  ه�����دا  ي���ق���را  وم�����ن 
وم������ن رب������ي م���ع���ه م���ا����س���ي ي��ع��ي��ق��ه

امل�����س��اي��ق ي����ج����ت����از   اهلل   ب����ع����ون 

الشاعر محمد ابوالعز
ت���دب���ر ����س���رح االآي��������ات )ال���دق���ي���ق���ة(

واث����ق  ) ال�����ق�����راآن  )و  ب�����اهلل  ك����ن  و 
ع��م��ي��ق��ة ال����واق����ع  االآي��������ات يف  ت�����رى 

���س��ادق )ال�����ق�����راآن(  يف  اهلل  وع����د  و 

الشاعر / بدر الكهالي
دق��ي��ق��ة ال������ق������راآن  يف  اهلل  وع��������ود 

وف���ي���ه و����س���ف امل���ج���اه���د وامل��ن��اف��ق
وم�����ن ب�����اهلل وث�����ق م���ا����س���ي ي��ع��ي��ق��ه

����س���ار ���س��ادق م���ع اهلل  م���ن  والخ�����اب 

نضال احلميري
وان������ا ي���اه���اج�������س���ي ق����ل ل��ل�����س��ق��ي��ق��ة 

ك���ف���اه���ا ظ���ل���م���ن���ا ����س���اب���ق والح�����ق

ن��ط��ي��ق��ه ال   م�������ا   ل����ه����ا  حت���م���ل���ن���ا 
وه�����ي ك����م ج���ه���ده���ا ت���دف���ع ���س��واب��ق

 
ابواكرم_ابوشمال

خ��ل��ي��ق��ة امل����وؤم����ن  يف  احل�����ق  دروب 
اخل���اي���ق ك�����ل  ع���ل���ى  اهلل  خ���ل���ق���ه���ا 

وك�����ل ان�������س���ان ����س���وف���ه م����ن رف��ي��ق��ه
دان���ق ���س��خ�����ض  واال  رج�����ال  ي���ك���ون 

كيان ابوعمره
ح�����س��ني ال���ب���در ���س��رن��ا يف ط��ري��ق��ه...

���س��ادق... ب��ال��ق��ول  امل�سطفى  ط��ري��ق 
ل�����س��ع��ب��ه يف وري����ق����ه... وق����د و����س���ح 

ب���ان ال��ك��ف��ر ام����ام احل���ق زاااه������ق...
 

الشاعرابوصقر الغولي
ف����ري����ق احل������ق م�����ا دم����ن����ا ف��ري��ق��ه

ال��ب��ن��ادق م��و���س��ى  ع�سا  اي��دي��ن��اء  وف 
غ���ري���ق احل���ل���ف وام����ري����ك����ا غ��ري��ق��ة

وف���رع���ون اب����ن ���س��ل��م��ان ح��ت��م غ���ارق

الشاعر محمد احلربي
ي��ع��ي��ق��������ه  ل����ن  م����وؤم����ن  ك����ل  اهلل  م����ع 

د���س��ائ�����ض ح��ل��ف م��ت��غ��ط��ر���ض وم����ارق
ح��ري��ق��ه  ال���دن���ي���ا  جن���ع���ل  ال   ق�����س��م 

م���ن اخ�������س���ام اجل����ت����اري وال���ب���ن���ادق

حامت األسدي
اخلليق�ة وا���س��ي�����اد   ال�����ه�����دي  ب��خ�����ري 

ع��ل��ى ال��ه��ي��ج��ات من�����س��ي ���س��ي��ل داف���ق
ال�ط�لي�ق�ة ي��ب�ن  االإل��������ه  وان��������س�����ار 

ع��ل�����م�����ن�����ا ح�����ي��دري يف ك�����ل خ�����اف�����ق

ابوعزالدين_الشمسي
ح���ل���ي���ف احل������ق م����ا ع����اي����ق ي��ع��ي��ق��ه

ل���و احت���ال���ف ع��ل��ي��ه ك���ل اخل���اي���ق..
م���ن ح���ول���ه ح��ري��ق��ة االأر��������ض  ان  ل���و 

وامل�����ري�����ك�����ان ت����زح����ف ب���ال���ف���ي���ال���ق

صالح احمد الرمام
حت����اُل����ف جن����د ���س��ع��ب��ي ل����ن ي��ط��ي��ق��ه

وك����رت����ه ع���ن���دن���ا ق����د ����س���ار ح����ارق
ك�����س��ف ع���ن ���س��واأت��ه و���س��ط ال��رُبي��ق��ة

وال���ع���وال���ق وم�������اأرب  ال�����س��ال��ع  ويف 

للشاعر الكبير /معاذ اجلنيد من وح���ي عاش������وراء..

ط��ه ����ب����َط  �����سِ ي�����ا  ح��������ارُب��������وَك  م�����ن  اإن 
ح������ارب������ون������ا...؛ ع�����������داوًة وُج������ُح������ودا
َدِع�����������ُيّ ال�����ك�����ت�����اَب  ي�����رف�����ع  ي����������زْل  مل 
وُه�������َو ُي���خ���ِف���ي ب���������س����دِرِه ال����ُت����ل����ُم����ودا!!
ع�����������اًء م�����ن اإل��������ى ال�����دي�����ن ي���ن���ت���م���ون اِدّ
ت�����رك�����ون�����ا.. ك����م����ا ُت�������ِرك�������َت وح�����ي�����دا!!
����س���ن���نٍي ُم������ن������ُذ  )ك�������رب�������اء(  يف  ن�����ح�����ُن 
���ه���ا جت�������س���ي���دا ُك������������ُلّ ي����������وٍم ن���ع���ي�������سُ
ُم�������س���ت���ع���ارًا ي����ُك����ْن  مل  و)اأب����وال����ف���������س����ل( 

م�������وج�������ودا ك�����رب�����ائ�����ن�����ا  يف  ك�������������اَن 
����اُدن����ا اأب������و ال���ف�������س���ل( ف��ي��ن��ا ك������اَن )�����س����َمّ
����ا�����س����َك( ال���ع���ن���ي���د.. ع��ن��ي��دا م���ث���ل )ع����َبّ
�������ُه�������م ر�������س������دوُه ك����������اَن ي����������دري ب�������اأَنّ
وم�������س���ى ُي�������س���ق���َي ال����ق����ل����وَب ����س���م���ودا!!
ول���ك���ْن ال�������رم�������اُح..  ع���ي���َن���ُه  ����ْب  ُت���������سِ مل 
���ي���دا ك�������اَن ُرحم��������اً ع���ل���ى ال�����������ُراِب ُم�������سِ
ق��������ت ي������������داُه ب���ق�������س���ٍف ب����ع����دم����ا ُم��������ِزّ
ط��������اَر ي���������س����ت����ه����ِدُف ال����ط����غ����اة ���س��ه��ي��دا

)ك�������رب�������اٍء( يف  ون������ح������ُن  ي���������وٍم  ُك�����������ُلّ 
ن�����ت�����ج�����َلّ�����ى م�������اِح�������م�������اً وُخ��������ل��������ودا
ب������ادي يف  )زي�������ن�������ٍب(  م����ل����ي����ون  اإَنّ 
( ه������َزّ ال����وج����ودا ����س���رُبه���ا )ال����زي����ن����ب����ُيّ
ت�����ب�����ذُل ال����������زوَج وال�����ب�����ن�����نَي.. وت���رج���و
ت�����زي�����دا!! اأن  ا����س���ت���ط���اع���ٌة  ل���دي���ه���ا  ل�����و 
ل�������و ف����ت����ح����ن����ا ل��������ُه��������َنّ ب�����������اَب ج�����ه�����اٍد
الق���ت���ح���م���َن ال����وغ����ى وُج���������زَن احُل��������دودا
������ا اَنّ َل�������ْو  ح�سني"  ي�����ا  "تركناَك  م�����ا 

حت����ت ُظ����ل����ِم احل�������س���ار ن���ط���وي ال���ُع���ق���ودا
��������ه��������ا روح������������َك ال�����ت�����ي ع���َلّ���م���ت���ن���ا اإَنّ
ُج������ودا االأر������������ضَ  ن���غ���ِم���ُر  اهلِل  يف  ك���ي���ف 
ًة ������س�����رف�����اًء ك�����ي�����ف ن����ح����ي����ا اأع��������������������َزّ
ال��ُل��ح��ودا ُن�������َواَرى  اأو  ال��ن�����س��َر..  ��ُد  ن��ح�����سُ
�����������ي واأن�������ُت�������ْم ف���ع���ل���ي���ُك���م �������س������اُة رِبّ
ت�������س���ُك���ب���وَن ال������ِف������َدا وري������������دًا.. وري������دا
ق������د اأع�������������اَد االإل�������������ُه ب�����اأ������س�����َك ف��ي��ن��ا
ف�����ل�����ُه احل������م������ُد ُم������ب������ِدئ������اً وُم�����ِع�����ي�����دا

مجاراة
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ـــــِهـــــْم ُيـــــْرَزُقـــــوَن ــــِه َأْمــــــَواًتــــــا َبـــــْل َأْحـــــَيـــــاٌء ِعـــنـــَد َرِبّ ـــــِذيـــــَن ُقـــِتـــُلـــوا ِفــــي َســـِبـــيـــِل الــــَلّ ّ اَلّ ـــــَســـــَ�َ َوَل َتْ

)وهنالك الكثير من الكالم لو كتبته لكانت املالزم كافية عن التعبير عّما بداخلي من الكالم الكثير الذي أريد منكم أن تسمعوه(
م��ن نهج الكف��اح ومدر�س��ة احل�س��ني انطل��ق االخوان 
ال�س��هيدان ابو يو�س��ف وابو يحيى يف �س��بيل اهلل مبعرفة 
حقيقية وب�سرية عالية بعظمة هذه امل�سرية القراآنية. ما 
ان �س��رخ ال�س��هيد القائد وانت�س��ر هدى اهلل ويف مظلومية  
�س��تة ح��روب حت��ى حت��رك ال�س��هيد اب��و يو�س��ف بوعي 

وب�سرية يف اظهار احلق وتبيينه للنا�ض .
وم��ا اإن اعلن��ت ث��ورة فرباي��ر2011م حت��ى انطل��ق 
االخوان ال�سهيدان بامل�سرية �سارخني بكفرهم بالطاغوت 

معلنني الوالية احلقيقية وامتدادها القراآين، يعلمون 
علم اليقني مبا وعدهم اهلل يف احلياة االأبدية.

وكان اُبوُهم��ا �س��احلا، هك��ذا �س��كر ال�س��هيد 
واأم��ي  ’’اأب��ي  ق��ال  حي��ث  و�س��يته  يف  والدي��ه 

العزي��زان، اأو�س��يكما ب��اأن تفرح��وا اأنك��م قدمت��م 
ال�س��هيد الثاين يف �سبيل اهلل واأن تفتخروا باأنكم بنيتم 
لبنتني يف البنيان ال�س��امخ لاإ�س��ام، اأ�سكركما الأنكما 
اأحتتم��ا يل فر�س��ة ب��اأن انطل��ق يف هذه امل�س��رية واأن 

اأ�سل باأن اأكون �سهيدًا عند اهلل".
ت�سارعت االأحداث حتى اأراد اهلل اأن مُين على 

الذين ا�سُت�سعفوا يف االأر�ض ومت فتح �سنعاء 
حي��ث كان له��م دور ب��ارز يف التنكي��ل باأعداء 

اهلل، حيث مت اإ�س��قاط مع�سكر الفرقة بف�سل 
اهلل �سبحانه وتعالى.

ظهرت اأح��داث مدينة عدن حيث �س��ارع 
اب��و يو�س��ف واثقاً ب��اهلل جماهدًا يف �س��بيله 
حيث تلقى اإ�س��ابة وعاد اإلى �س��نعاء، وما 

اإن تعاف��ى واأعلن االأعداء عدوانهم ال�س��عو اأمريكي  حتى 
انطلق االخوان ال�س��هيدان جبهة احلدود جيزان ليذيقوا 
االأع��داء جرعات امل��وت وعذاب اهلل ال��ذي جعله يف ايدي 

املجاهدين.
عل��م االأخوان ال�س��هيدان ان كل ما نقدمه يف �س��بيل اهلل 
اإمن��ا هو قربة لن��ا اإلى اهلل، وجناتنا من عذابه و�س��خطه. 
حيث جعلوا حياتهم هلل وعملوا يف تاأهيل املجاهدين فنون 

اأ�س��لحه الدروع  القتال وعلى 
والقنا�سة، وعملوا 

عل��ى 
تثقي��ف 

املجاهدين 

بثقافة القراآن الكرمي ال نها ُح�سن نح�سن اأنف�سنا بالقراآن 
ونثقف اأنف�س��نا والنا���ض بثقافة اجله��اد والبذل والعطاء 

واالإنفاق يف �سبيل اهلل.
االختاذ اإللهي )استشهاد أبو يوسف الزهيري(.

م��ا اإن اأتى اال�س��طفاء االإله��ي يف ي��وم 2016/9/6م، 
حت��ى كانت اإرادة اهلل اأن يتخذ بجواره رجا جاد بنف�س��ه 
ومال��ه ليحظ��ى بال��رزق العظي��م ور�س��وان اهلل واحلياة 
االأبدية يف اأعظم م�سرية جهادية حافلة بالعطاء والتنكيل 

باالأعداء.
انطلق ال�س��هيد متم�س��كاُ بالُهدى، حمذرا من حوله باأن 
كل م��ا يق��دم للنا�ض من اإغ��راءات اإمنا هي جلع��ل النا�ض 
يبتعدون عن هدى اهلل الذي به ن�ستطيع اأن ُنعمر االأر�ض 
واأن نك��ون جديرين بر�س��ى اهلل ومقارع��ة الباطل يف كل 

مكان وزمان.
عندم��ا راأى اأب��و يحي��ى جثم��ان اخي��ة ال�س��هيد اأب��و 
يو�س��ف ق��ال ل��ه بده�س��ة: "واهلل ي��ا اأخي �س��بقتني 
..! " نع��م، كان��ت العاقة بينهم يف �س��بيل اهلل 
عاق��ة م�س��ارعة اإلى ربهم وجنة عر�س��ها 

ال�سماوات واالأر�ض اأعدت للمتقني.
عنده��ا اأكمل اأبو يحي��ى درب اجلهاد 
م�س��تغا ثغرات الع��دو ال يتوانى يف 
اقتنا�ض الفر�ض ليجعل من �س��راخ 
االأعداء حلن جه��اده ويقعد لهم كل 

مر�سد.

االختاذ اإللهي )استشهاد أبو يحيى الزهيري(.
كان ارتب��اط ال�س��هيد باالإم��ام عل��ي علي��ه ال�س��الم 
�س��ديدًا وكان كل كامه يف االإعام احلربي  وو�س��يته  
وتوعيت��ه ال تخلو من حديث اأو حكمة من كام االإمام 
علي عليه ال�س��ام، وكان يف فجر ا�ست�س��هاده قد اأر�سل 
ر�س��الة ل�س��ديقه يف م�س��مونها، قال االإم��ام علي عليه 
ال�س��ام "كون��وا على يقني ب��اأن هناك �س��يء ينتظركم 
بعد ال�س��رب ليبهركم فين�س��يكم م��رارة االآالم".. جاد   
ال�س��هيد بنف�س��ه وماله وما امتلكه يف �س��بيل اهلل حيث 
قال يف و�س��يته الأهل��ه :" ويف االأخري، اإن كل ما اأمتلكه 
من اإمكانيات ع�سكرية هي ملك ل�سبيل اهلل، وامل�سرفني 
علّي هم امل�سوؤولون عنها وال اأحد ي�ستطيع التحكم بها 
اإال من هم قائمون باالأعمال" .. كذلك اأو�س��ى ال�س��هيد 
اأب��و يحي��ى اإخوانه املجاهدي��ن حيث ق��ال :" اأخوتي 
املجاهدي��ن، اأو�س��يكم ب��اأن تكون��وا يف هذه امل�س��رية 
ثابت��ني �س��ابرين عملي��ني مقيمني لربنام��ج رجال اهلل 
عل��ى اأكمل وجه واعلموا اأن اأخوتكم هي يف �س��بيل اهلل 

احرى )قٌواكم(.
اهلل اهلل يف ال�سيد عبدامللك احلوثي.

اهلل اهلل يف م�سريتكم القراآنية.
اهلل اهلل يف امل�ست�سعفني يف االأر�ض.

ولق��ي اهلل �س��بحانه وتعال��ى يف ظه��ر ي��وم اجلمعة 
2018/9/7م بنف���ض قوي��ة ال تع��رف الياأ���ض، تاركا 

ثاث و�سايا فيهن منهاج حياة باأكملها.

ال�س��هيد اأن��ور عبدالرقي��ب احل��اج اأح��د اأبط��ال مديري��ة رازح 
االأ�س��او�ض الذي��ن نكل��وا بالغزاة واملرتزق��ة يف ال�س��احل الغربي، 
حت��رك بفطرته الطاه��رة والنقي��ة، ليتثقف بثقافة الق��ران التي ال 
تقب��ل الظلم، ح��اول اأكر من مرة امل�س��اركة يف ميادين اجلهاد قبل 
ب��دء العدوان اإال اأن �س��غر �س��نة كان م��ربرا للم�س��رفني ملنعة من 
امل�س��اركة.. وما اأن بلغ الر�س��د حتى التح��ق بالعديد من الدورات 

الع�سكرية، والتوجه اإلى ميدان اجلهاد.

السيرة الذاتية:
االأ�سم: اأنور عبدالرقيب حممد م�سفر احلاج

ثابتاال�س��م اجله��ادي: اأب��و 
العمر: 17 عاما

النظ��ري  � املنطق��ة:  رازح  مديري��ة   �
حمافظة �سعدة

اال�ست�س��هاد:  25/ 2018/8متاري��خ 
احلالة االجتماعية: عازب

مكان الدفن: الزهرية � رازح

نشأته – جانب من صفاته:
مل يك��ن ال�س��هيد اأول �س��هيد من 

اأ�س��رته فق��د �س��بقه بع��ام ونيف 
وعم��ه  حمم��د  االأك��رب  اأخ��وه 

اأحمد.. حيث ن�ساأ ال�سهيد 
كرمي��ة  اأ�س��رة  و�س��ط 
جماهدة يف منطقة النظري، 

وا�سل تعليمه اإلى االأول 
الثان��وي ولكن قلبه كان 

معلق��ا ومتلهف��ا للح��اق باملجاهدين يف اجلبه��ات ل��ردع العدوان، 
فانطلق جماهدا خمل�سا هلل ولدينه ولبلده. 

التحاقه ب� امل�سرية القراآنية وم�سوار حياته اجلهادي:
التح��ق بامل�س��رية اجلهادي��ة م�س��اركا يف ث��ورة 21 �س��بتمرب، 
ليتح��رك بعدها اإلى اجلبه��ات اجلهادية يف جبه��ة اجلوف وجبهة 
جيزان و�سوال اإلى جبهة ال�ساحل الغربي والتي ختم فيها م�سواره 

اجلهادي بنيل ال�سهادة يف اأغ�سط�ض من العام 2018م.

شهادة أهله ورفاق دربه: 
�س��هادة اأهلة: كان ال�س��هيد �سندا 
وعون��ا الأ�س��رته الت��ي فارقه��ا قبله 
اأخ��وه االأكرب �س��هيدا، كان ب�س��و�ض 
الوج��ه ال ت��كاد االبت�س��امة تغ��ادر 
فم��ه، حمافظ��ا عل��ى اأداء الفرائ�ض 
دون  اهلل  رج��ال  برنام��ج  وتطبي��ق 
انقطاع، ن�سيطا يف اأداء مهامه اال�سرية 

واجلهادية.
كان  درب��ه:  رف��اق  �س��هادة   
ال�س��هيد م��ن اأف�س��ل الرفاق 
اأخاق��ا واإيث��ارا عل��ى من 
املجاهدي��ن،  م��ن  حول��ه 
عل��ى  التع��رف  يح��ب 
حول��ه  م��ن  املجاهدي��ن 
ليفيدهم وي�س��تفيد منهم 
اإل��ى  الفرح��ة  يدخ��ل   ،
قلوب اأ�س��دقائه بكامه 

املع�سول بالرباءة.     

السيرة الذاتية:
اال�سم / حممد عبدالرقيب حممد م�سفر احلاج

اال�سم اجلهادي/ اأبو حرب
املنطقة /رازح � �سعدة

العمر/ 20 عاما
احلالة االجتماعية/ متزوج وله ولد واأحد

تاريخ اال�ست�سهاد/ 29 رم�سان 1439ه�
رو�سة ال�سهداء � رازح � �سعدة

نشأته � وجانب من صفاته
ولد ال�س��هيد " رحم��ه اهلل" يف مدين��ة النظري برازح 

ون�ساء و�سط ا�سرة زيدية حمافظة. 
كان ال�س��هيد "رحمه اهلل" ذو اأخاق 

عالي��ة قراآني��ة اأنطل��ق جماه��دا من 
منت�س��ف العق��د الث��اين م��ن عم��رة 
ا�س��تمد اأخاقة من اله��دي القراآين، 
متوا�س��عا م��ع املومنيني و�س��ديدا 
على املعتديني واملنافقني، ات�س��ف 

بال�س��جاعة يق��ف موقف احل��ق كيف 
م��ا كان��ت العواق��ب، وغريه��ا من 

جعلت��ه  الت��ي  املوؤه��ات 
اأهل��ة  ل��دي  حمبوب��ا 

وا�سدقائه وم�سرفيه. 

باملس�يرة  التحاقه 
القرآني�ة ومش�واره 

حياته اجلهادي

التح��ق بامل�س��رية القراآنية اأثناء احل��روب الظاملة 
على �س��عدة، �سارك يف عدة حروب يف كتاف واجلوف 
وتوج��ه بعدها اإلى للم�س��اركة يف ح��رب عمران بداية 
ث��ورة 12 �س��بتمرب، وحت��رك بعدها لدخول �س��نعاء 
بع��د االعت��داء عل��ى املتظاهري��ن ال�س��لميني م��ن قبل 
ميل�س��يا االأحمر، و�س��ارك يف دحر العنا�سر التكفريية 
يف البي�س��اء، وم��ا اأن ب��داء الع��دوان حت��ي اأنطل��ق 
ملحاربه املعتدين ومنافقيهم يف جبهة جيزان ويف عدن 
واجل��وف، وقبل ا�ست�س��هاده ع��اد اإلى جبه��ة جيزان 
لينه��ي م�س��واره اجلهادي، بنيله �س��رف ال�س��هادة يف 

�سبيل اهلل.

أعماله اجلهادية
كان ينطلق يف كل اجلبهات ال يحب امل�س��وؤولية 
وال يح��ب التباه��ي، حت��ي مت تكليف��ه باالإمتام 
باالأف��راد " �س��وؤون اأف��راد" يف اأح��د املربعات 

الع�سكرية بجبهة جيزان.

وصيه الشهيد:
اأو�س��ي اأهلة واأ�س��دقائه بتويل اهلل ور�سوله 
ومن اأمر اهلل بتوليهم، واملجاهدين مبوا�سلة 
اجله��اد يف �س��بيل اهلل والثب��ات عن��د 
وااللتزام  االع��داء  مواجه��ة 
مل��ا  القي��ادة،  بتوجيه��ات 
لها م��ن اأهمية يف ر�س��اء 
الع��زة  وحتقي��ق  اهلل 

والكرامة والن�سر. 

الشهيد/ أنور عبدالرقيب محمد مسفر احلاج عرف 
بأخالقه العالية في التعامل مع محيطة

 مجاهد في سبيل اهلل متزود  بالهدى القرآني منذ الصغر 
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زين العابدين عثمان
لق��د كان قط��اع الدف��اع اجل��وي التاب��ع للموؤ�س�س��ة 
الع�سكرية اليمنية هو يف طليعة قطاعاتها ذات االهمية 
الع��دوان  لتحال��ف  االول  واله��دف  اال�س��راتيجية 
ال�س��عودي االمريكي ال��ذي ركز كلي��ا يف اوائل غاراته 
اجلوية على �س��رب وا�س��تهداف قواع��ده ومواقعه يف 
العا�س��مة �سنعاء وغريها من املناطق لغر�ض تدمريه 
ب��كل اأ�س��كاله ال�س��اروخية واملدفعية  باالإ�س��افة الى 
االنظمة الرادارية، كا�س��راتيجية حمورية عكف على 
حتقيقه��ا التحال��ف ب��كل طاقات��ه اجلوي��ة لك��ي يطبق  
ال�س��يطرة اجلوي��ة الكاملة على اج��واء اليمن و افقاد 
املوؤ�س�س��ة الع�س��كرية اليمني��ة املب��ادرة اجلوي��ة  يف 
مع��ارك اجلو و افقادها اله��م اخلطوط الدفاعية وذلك 
يف اطار تنفيذ املقولة الع�سكرية ال�سهرية “من ي�سيطر 

على اجلو ي�سيطر على االر�ض “،…

ظل قط��اع الدفاع اجل��وي لقوات اجلي���ض  واللجان 
ال�س��عبية نارا هادئة  تتوقد حتت الرماد وكان حتالف 
العدوان قد ب�س��ط �س��يطرته الكلية عل��ى اجواء اليمن 
وجعله م�س��رحا �س��ها  ملقاتات��ه احلربي��ة وطائراته 
اال�ستطاعية والتج�س�سية التي ت�سرح ومترح ب�سهولة 
مطلقة ،لكن مل يكن االمر طويا حتى بداأ ق�سم التطوير 
وال�س��يانة  للموؤ�س�سة الع�س��كرية برميم نظام الدفاع 
اجل��وي واخ��راج نريانه عل��ى الواقع اال�س��راتيجي 
ب�سل�سلة من العمليات النوعية التي نفذها مطلع الثاثة 
اعوام ال�س��ابقة و الت��ي توزعت بطبيعته��ا  مبرحلتني 
:املرحلة االول��ى  وهي املرحلة التجريبية وت�س��منت 
الت�سدي ملقاتات حتالف العدوان وحماوالت ا�سابتها 
بط��رق مبا�س��رة ..وه��ي طبع��ا مرحلة فر���ض خالها 
“ت��وازن رع��ب ” الذي اث��ار حفيظة خماوف حتالف 

العدوان اذ انها حققت جناحات مبهرة..،
  واملرحل��ة الثانية وهي ‘اال�س��قاط ‘فقد مت ا�س��قاط 
عدد من مقاتات حتالف العدوان وتدمريها من �سمنها 

املقات��ات احلديث��ة F16 و15 االمريكي��ة ومقات��ات 
الرن��ادو وطائ��رات التايف��ون  االوروبي��ة بنجاحات 
غري متوقعة ، وفيه��ا فر�ض “توازن الردع” الذي كان 
امل�س��ار واالويل  يف �س��عيد اخراق وك�س��ر ال�س��يطرة 

اجلوية لتحالف العدوان على اجواء اليمن.
الي��وم وم��ع و�س��ول احل��رب عل��ى اليم��ن  عامه��ا 
الرابع ،ا�س��تمرت وح��دة التطوير والت�س��نيع لقوات 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية يف تطوير االنظمة الدفاعية 
املتوف��رة بدرا�س��ات اعمق وجهود اكرب ،، م�س��ححة  
اخطاءها ال�س��ابقة وم�ستفيدة من االمكانات املتوفرة 
لت�س��ري حالي��ا متتلك نظام��ا دفاعيا ميك��ن القول  انه 
�س��ار دقيق��ا واكر فاعلي��ة على امل�س��توى العملياتي 
والع�سكري يف م�س��رح ا�سقاط طائرات العدو بوترية 
مرعب��ة  المزايدة عليه��ا فقد عر�ض بعملية ا�س��قاطه 
لطائرة CH4 ال�س��ينية بداية هذا اال�سبوع مقدرته 
الكامل��ة عل��ى ا�س��قاط الطائ��رات دون طي��ار املقاتلة 
واال�س��تخبارية للع��دوان بدقة وفاعلية بن�س��بة خطاأ 

�سئيلة جدا وباأ�س��لحة �ساروخية نوعية ومنا�سبة..
وعل��ى ذل��ك فانه وباريب ميتلك اي�س��ا الق��درة على 
ا�س��قاط املقاتالت احلربية ب�س��هولة اي�س��ا وبن�س��بة 

اخطاء �سئيلة اي�سا  .
وعلي��ه نقوله��ا ح�س��را ب��ان م�س��الة حتيي��د طريان 
التحالف ال�س��عودي االمريكي من قب��ل الدفاع اجلوي 
اليمن��ي مل تعد تلك امل�س��الة املعقدة وال�س��عبة حمط 
ال�س��خرية واال�س��تخفاف الأنها باتت فعا م�سالة �سهلة 
اكر من اي وقت و�سارت املوؤ�س�سة الع�سكرية  لقوات 
اجلي���ض واللجان ال�س��عبية متتلك الق��درات واالنظمة 
والتح�سريات الدفاعية الن تفر�ض واقعا ا�سراتيجيا 
خمتلف��ا يف �س��عيد حتيي��د ط��ريان الع��دوان وحتطيم 

احلظر اجلوي املفرو�ض على �سماء اليمن  .
ل��ذا نوؤكد لكل م��ن الزال ينظر بعني اال�س��تخفاف او 
اال�س��تحقار به��ذه الق��درات  علي��ه التوق��ف م��ن اليوم 
ف�س��اعدا الن الفرات القادمة ان مل تكن االيام �ستكون 

كفيلة باإثباتها حرفيا على م�سرح العمليات.

علي الصنعاني
قلنا لهم منذ البداية "!!!

ان م��امت التواف��ق علي��ه يف ال�س��ويد ه��و 
اعادة انت�سار اجلي�ض واللجان من احلديدة 
اإل��ى اماك��ن �س��تحددها اللجن��ة  ومينائه��ا 
امل�س��ركة وكذل��ك �س��تعيد ق��وات املرتزقة 
انت�س��ارها ال��ى اماك��ن �س��تحددها اللجن��ة 

امل�سركة بعيدا عن املدينة ومينائها "!! 
املحلي��ة  لل�س��لطة  �ست�س��لم  املدين��ة  وان 
القائم��ة حالياً ولي�ض الى اي �س��لطة اخرى 
ال�س��واحل املتواجدة  ق��وات خفر  "!! وان 
يف احلدي��دة حالي��ا  هي من �س��تتولى تامني 
ال�س��احل واملين��اء وان دور االم��م املتحدة 
رقابي وا�س��ريف فقط ولن ت�س��تلم امليناء اي 
ق��وات خارجي��ة اممي��ة اوغريه��ا "!!وهذا 

ماحدث. "!!
يف ح��ني ان ابواق �س��رعية الفنادق كانت 
تكذب على ان�سارها يف كل مرة منذ املوافقة 

على اتفاق ال�سويد!!!

فقال��وا بداي��ًة ان احلوثي��ني �سي�س��لمون 
امليناء جلنود االمم املتحدة التابعة الأمريكا 
املوت  �س��عار  "! وان احلوثيني تخلوا عن 
الأمريكا و�س��لموا امليناء الأمريكا "!!وان كل 
حديث احلوثيني عن ال�سيادة كان كله زيف 
وخداع وهاهم ي�سلمون احلديدة وميناءها 

لاحتال االمريكي امام اجلميع "!!
وبع��د ان مت ت�س��ليم املين��اء لق��وات خفر 
ال�س��واحل طلع��وا لن��ا بنغم��ة جدي��دة ان 

احلوثيني �سلموا امليناء الأنف�سهم "!!
طي��ب انت��م اي���ض خ�س��كم م�ض قلت��م ان 
االتف��اق كان ت�س��ليم امليناء لاأم��م املتحدة 
االم��م  وامري��كا خل��وا االمري��كان وهيئ��ة 

يهددوا ويتحدثوا عن املو�سوع !! 
امل�س��كلة لي�ست هنا امل�س��كلة يف ان�سارهم 
ي�س��وقونهم كالقطي��ع يف كل م��رة "! قال��وا 
لهم احلوثي �سي�س��لم احلديدة لقوات االمم 
املتح��دة قال��وا بعدكم وهات ي��ا حديث عن 
هذا املو�سوع يف و�سائل االعام والتوا�سل 
االجتماع��ي وف��وق البا�ض ويف مق��ر العمل 
وعند اجلزار ويف املقوات""" جميعهم قالوا 

هذه اآخرتها ياحوثة �س��لمتم امليناء الأمريكا 
 !!"

لل�س��لطات  �سي�س��لمونها  له��م  قال��وا  ث��م 
املحلية قب��ل 2014 قالوا بعدكم وا�س��اعوا 
تل��ك الكذب��ة يف كل م��كان و�س��خر الوجي��ه 

راجع يانا�ض"! 
لق��وات  �س��يتم ت�س��ليمها  له��م  قال��وا  ث��م 

م�سركة قالوا بعدكم "! 
واليوم يقول��ون له��م ان احلوثي خدعهم 
وخدع االمم املتحدة و�س��لم امليناء لنف�س��ه 
اليلت��زم  خم��ادع  احلوث��ي  بعدك��م  قال��وا 

بعهد"!! 
ال�س��راحة يعجبك هذا النوع من الب�س��ر 
اليفه��م وان فه��م اليخج��ل والي�س��تحي "!! 
يااخ��ي على االقل ا�س��تِح م��ن مكلفك وخلي 
ل��ك �س��وية اح��رام عنده��ا  وان��ت كل يوم 
تقول لها خرب �س��كل ، وعامل نف�س��ك فلطوح 
�سيا�س��ي واكرب فهمان وكل يوم تكت�سف انك 
حم��ار وك��ذاب "!! اال اذا كنت��م متزوج��ني 
م��ن نف�ض الف�س��يل حينها مي��دد ابو وطاف 

واليبايل "!!

وهاج املقطري
اإن احلقيق��ة الوا�س��حة التي ال ميكن 
حماولة مدارتها هي انه لي�ض هناك نوايا 
حقيقي��ة مطلق��ا ل��دى العدوان للتم�س��ك 

باتفاقية ال�سويد حول احلديدة... 
احلقيق��ة ان هن��اك ترتيب��ات معين��ة 
يق��وم بها الع��دوان ليعيد ك��رة هجومه 
عل��ى احلديدة،، هناك موؤامرة ت�س��رك 
فيه��ا االمم املتحدة ب�س��كل غري مبا�س��ر 
ثمنها ح�سول االمم املتحدة ومن ورائها 
امريكا على ميناء احلديدة واال�س��تياء 

عليه ع�س��كريا ولي�ض جمرد دور ا�سرايف 
او رقابي...!!! 

�س��تقوم االم��م املتحدة بع��زل امليناء 
وحمايت��ه فق��ط الن ذل��ك مايهمه��ا بينما 
عمليات��ه  ي�س��تكمل  الع��دوان  �س��ترك 
الع�س��كرية يف بقي��ة احلدي��دة بع��د ان 
يع��د العدة لذلك ويرتب كل اوراقه التي 
خلطتها عليه املعادالت الع�س��كرية على 

االر�ض الفرة املا�سية... !!!
م��ن الوا�س��ح ان الع��دوان اخف��ق يف 
حماوالت��ه ال�س��ابقة يف اقتحام احلديدة 
ال�س��بعة  م��دى  وعل��ى  ذريع��ا  اإخفاق��ا 
ان  وبع��د  والي��وم  املا�س��ية،،  اال�س��هر 

اال�س��تخباراتية  املعلوم��ات  كل  جم��ع 
�سي�س��عى  االر���ض  عل��ى  والع�س��كرية 
ازال��ة  ع��رب  مرتزقت��ه  مهم��ة  لتذلي��ل 
اخلن��ادق  وردم  واملتار���ض  احلواج��ز 
ونزع االلغ��ام من امام طري��ق مرتزقته 
وحت��ت غط��اء اتف��اق ال�س��ويد وايقاف 
ه��ذه  ويف  هن��اك  الع�س��كرية  العملي��ات 
االثن��اء يق��وم الي��وم باإ�س��غال اجلي���ض 
واللج��ان ع��رب بع���ض االخراق��ات هنا 
وهن��اك والق�س��ف بالر�سا�س��ات الثقيلة 
وحت��ت ت�س��اهل وتعام��ي م��ن املراقبة 
االممية،،ولعل ما ن�ساهده اليوم من تلك 
اخلروق��ات اليومي��ة املت�س��اعدة وكذا 

و�سول �سفن ع�س��كرية حمملة بالذخائر 
واال�س��لحة ال��ى مين��اء املخ��ا يدع��م ما 
ذكرن��اه �س��ابقا ويوؤكد م��ن ان العدوان 
ومرتزقته امنا يح�س��دون يف هذه الفرة 
اأكر من كونهم ين�س��حبون ع�سكريا كما 

مت االتفاق عليه..... 
اعط��ت القي��ادة ال�سيا�س��ية االولوية 
لل�س��ام ووافق��ت عل��ى اتف��اق ال�س��ويد 
حر�س��ا عل��ى م�س��لحة اليمني��ني الذين 
يراد لهم كل �س��ر وويل،، لك��ن ويف نف�ض 
الوقت تعل��م جيدا نواي��ا الطرف االخر 
اخلبيث��ة وتعل��م ان��ه ع��دو ال ام��ان وال 
�س��مان ل��ه وعلي��ه ف��ان ق��وات اجلي�ض 

واللج��ان ويف الوقت ال��ذي تكظم غيظها 
ع��ن تل��ك اال�س��تفزازات الغ��ري م��ربرة 
فاإنه��ا على اه��ب اال�س��تعداد الأي عملية 
ع�س��كرية او خط��وة يغ��در فيه��ا العدو 
و�س��رد باأ�س��د ما ميكن يف حال ح�سول 
ذل��ك الأنها بذلك تكون ق��د اقامت احلجة 
عل��ى الع��دوان ومرتزقت��ه ام��ام العامل 

اجمع.... 
وما نري��د التنويه له اي�س��ا ان عملية 
ن��زع االلغ��ام هن��اك مرفو�س��ة قطعا يف 
الوق��ت احل��ايل وال نزع لاألغ��ام اال بعد 
الو�س��ول حل��ل نهائي وج��ذري يف اأزمة 
اليمن كلها ولي�ض فقط ازمة احلديدة...

ماذا يحصل اليوم في احلديدة !!!

الدفاع اجلوي اليمني …قدرات ناهضة وحتوالت جديدة

أدوات العدوان تتنصل عما مت ميدد أبو وطاف وال يبالي
االتفاق عليه في السويد

محمد البخيتي
نف�ض الذين هاجمونا بتهمة التفريط بال�س��يادة بحجة ت�س��ليمنا مليناء احلديدة لاأمم املتحدة 

قبل اأيام هم اأنف�سهم من يهاجمنا اليوم بتهمة عدم ت�سليمه. 
م�س��كلة هوؤالء هي انهم ال يحملون ق�س��ية ولذلك فاإن �س��مائرهم امليتة ال ت�ست�سعر ان الهدف 
من اتفاق اإ�ستكهومل لي�ض مكافاأة طرف على ح�ساب االآخر واإمنا التخفيف من املعاناة االإن�سانية 
الناجت��ة عن ا�س��تمرار احلرب، خ�سو�س��ا عل��ى حمافظة احلدي��دة التي تعد اأك��ر املحافظات 

اليمنية ت�سررا ب�سبب اإغاق مينائها  وحرمان �سكانها من ال�سيد يف البحر. 
قبولن��ا برقاب��ة االأمم املتحدة عل��ى ميناء احلديدة يعد تنازال كب��ريا لدح�ض ذرائع العدوان 
الإغاقه بحجة ا�س��تخدامه لتهريب االأ�س��لحة اأو بحجة ا�ستحواذنا على اإيراداته وذلك يف مقابل 
اإعادة فتحه ب�سكل كامل ودفع مرتبات املوظفني، واإجناز هذا االتفاق فيه م�سلحة لكل املواطنني 

مبختلف انتماءاتهم احلزبية وال�سيا�سية وي�سهم يف التخفيف عن معاناتهم.
بالن�س��بة الن�س��حاب القوات الع�س��كرية من حمافظة احلدي��دة فهو اأمر ملزم لطريف ال�س��راع 
بنف�ض القدر وبنف�ض الكيفية وعلى اي م�س��توى كان، وبالتايل فاإن على دول العدوان ومرتزقتها 
اأن يفهموا اأنه لي�ض علينا االن�سحاب ل�ساحلهم كما اأننا نفهم اأنه لي�ض عليهم االن�سحاب ل�ساحلنا 

واإمنا ل�سالح احلديدة ويف �سبيل التخفيف عن معاناتها. 
التزال هناك جبهات اأخرى م�س��تعلة مل يت�سمنها االتفاق لاأ�سف ال�سديد رغم مطالبتنا بوقف 
احل��رب ب�س��كل كامل، لذلك دع��وا احلديدة عل��ى االقل ت�س��تعيد عافيتها الأنها اأك��ر املحافظات 

ت�سررا طاملا والزال يف امكانكم القتال يف بقية اجلبهات والتي تعد بالع�سرات
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ـــور ـــات مـــــن ن ـــم ـــل ك
اإننا منثل يف قعودنا، يف �ش��كوتنا، يف �ش��متنا، يف اإهمالنا، يف حالة الالمباالة التي نعي�ش��ها 
منث��ل �شبع��ن يف املائة من عوامل �شي��ادة الباطل و�شياع احلق، من عوام��ل ظلمنا وقهرنا 

واإذاللنا الأنف�شنا نحن.

ثقافي

اإلن������������ف������������اق ف�����������ي س������ب������ي������ل ال���������ل���������ه ث�������ق�������اف�������ة امل������ؤم������ن������ني

قعود أهل احلق ميثل سبعني في املائة من عوامل سيادة الباطل
الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي

اإن الف�س��اد ينت�س��ر، اإن احل��ق ي�س��يع، اإن 
الباط��ل يحكم لي�ض فق��ط بجهود اأهل الباطل 
وحده��م ب��ل بقعود اأه��ل احل��ق. واأعتقد اأن 
هذا نف�سه قد ميثل ن�سبة �سبعني يف املائة من 

النتائج ال�سيئة.
بدليل اأنن��ا نرى: اأن اهلل �س��بحانه وتعالى 
مل ينظر حتى اإلينا مبنظار خم�س��ني يف املائة 
وخم�س��ني يف املائة من جانب االأ�سرار فنكون 
اأمام��ه عل��ى �س��عيد واح��د، بل نراه ي�س��لط 
اأولئ��ك عل��ى ه��وؤالء، م��اذا يعن��ي ذل��ك؟ اأن 
التق�س��ري من جان��ب اأهل احل��ق، من جانب 
ه��ذه االأم��ة، م��ن جان��ب م��ن ه��م يف واقعهم 
ميثل��ون جنود اهلل اأن التق�س��ري م��ن جانبهم 
هو عامل مهم، وهو العامل االأكرب يف �س��يادة 
الباط��ل، يف ا�س��تحكام ال�س��ال، يف انت�س��ار 

الباطل، يف �سياع احلق.
من يفكر هذا التفكري هو علي يف هذه الكلمة 
عندما قال الأهل الع��راق: ))الجتماعهم على 

باطلهم وتفرقكم عن حقكم((...
يف  �س��كوتنا،  يف  قعودن��ا،  يف  منث��ل  اإنن��ا 
�س��متنا، يف اإهمالنا، يف حال��ة الامباالة التي 
نعي�س��ها منث��ل �س��بعني يف املائة م��ن عوامل 

�س��يادة الباطل و�س��ياع احلق، م��ن عوامل 
ظلمنا وقهرنا واإذاللنا الأنف�سنا نحن.

وله��ذا وجدن��ا اهلل ُي�س��لط الكافري��ن عل��ى 
امل�س��لمني مت��ى م��ا كانوا عل��ى ه��ذا النحو: 
))لتاأم��رّن باملع��روف ولتنهّن ع��ن املنكر اأو 
لي�س��لطن اهلل عليك��م �س��راركم في�س��ومونكم 
�سوء العذاب ثم يدعوا خياركم فا ُي�ستجاب 
لهم(( ماذا يعني هذا؟. لي�ض ما ُت�س��لط علينا 
وعليه��م مع بع���ض؟. لي�س��ت الق�س��ية على 

ن�س��بة خم�س��ني يف املائة من عندك وخم�سني 
يف املائة من عند اأولئك، اأنت من جانبك متثل 
.. ؛ الأنك عندما قع��دت، .. الباطل العدو هو 

بطبيعته �سيزهق.
لكنك عندما تتحرك، عندما ت�سري على نهج 
اهلل، عندم��ا تث��ق باهلل فاهلل �س��بحانه وتعالى 
هو �س��يتحرك - اإن �س��حت ه��ذه العبارة - 
�س��يقف ه��و يف وجه اأولئك االأع��داء، واحلق 
بطبيعته اإذا ما وج��د اأمة حتمله، تثق بربها 

ف��اإن الباط��ل َزُه��ْوٌق بطبيعت��ه }َوُق��ْل َجاَء 
ُقّ َوَزَهَق اْلَباِطُل اإَِنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً{  احْلَ
)االإ�س��راء:81(، ب��ل قال ب�س��ريح العبارة: 
}َوَلْو َقاَتَلُكُم اَلِّذيَن َكَفُروا َلَوَلُّوا ااْلأَْدَباَر ُثَمّ ال 

ريًا{ )الفتح:22(. َيِجُدوَن َوِلّياً َوال َن�سِ
ويق��ول ع��ن اأه��ل الكت��اب ه��وؤالء الذي��ن 
يت�سابق الزعماء على ا�سر�سائهم، يت�سابق 
الزعماء على توليهم، يت�س��ابق الزعماء على 
الدخول يف اتفاقي��ات اأمنية من اأجلهم، يقول 
ْن ُيَقاِتُلوُكْم  ذًى َواإِ وُكْم اإِاَلّ اأَ عنهم: }َلْن َي�ُس��ُرّ
)اآل  ��ُروَن{  ُيْن�سَ ال  ُث��َمّ  ااْلأَْدَب��اَر  ُيَوُلّوُك��ُم 

عمران:111(
فاأم��ة ُت�س��ّيع كتابها، ت�س��يع م��ا ميكن اأن 
يعطيه اهلل من عوٍن واإمداد لها، ت�سّيع احلق 
الذي ه��و بطبيعته اأقوى م��ن الباطل، اأقوى 
يف منطق��ه، اأق��وى فيم��ا ُيقدمه، فيم��ا يخلقه 
م��ن روحية، فيما يخلقه من معنويات عندما 

ت�سيعه بالطبع تكون جرميتها اأكرب.
االإم��ام علي حذر اأهل العراق قال لهم - اإن 
ما هم عليه من َتَقاُع�ٍض، من حالة الامباالة، 
من حالة فيهم هكذا ال ينطلقون، ال يبادرون، 
ال يتحرك��ون بال�س��كل املطل��وب حذره��م -: 

))واهلل اإين الأخ�س��ى اأن ُي��َدال ه��وؤالء الق��وم 
منكم(( ما معنى ُيَداَل:

اأن تك��ون له��م الدول��ة عليك��م، اأن يك��ون 
عليك��م  الدول��ة  ال�س��ام  والأه��ل  ملعاوي��ة 
يذلونك��م،  يقهرونك��م،  فيحكمونك��م، 
يقتل��وا  ي�ست�س��عفونكم،  ي�س��طهدونكم، 
عل��ى  ))الجتماعه��م  ويدم��روا؛  وي�س��ردوا 
باطله��م وتفرقكم عن حقك��م(( ، الجتماعهم 
عل��ى باطلهم وتفرقك��م عن حقك��م. اأمل ُيقدم 
العام��ل عل��ى اأن��ه عامل م�س��رك يف �س��يادة 

الباطل، يف ا�ستحكام ال�سر؟.
ه��ذه النظ��رة م��ن ال��ذي يحمله��ا؟ من هم 
اأولئ��ك م��ن ه��ذه االأمة الذي��ن ت�س��يطر على 
م�ساعرهم هذه الفكرة؟ يجب اأن نكون هكذا، 
وه��ذا هو الذي يخل��ق دافعاً لدى االإن�س��ان، 
ي�ست�س��عر م�س��وؤوليته، يع��رف �س��وء موقفه 
وهو يقعد، وهو ي�سمت، وهو يتقاع�ض، وهو 

يتخاذل، ويتثبط، �سيعرف �سوء موقفه.
دروس من هدي القرآن الكرمي ألقاها 
الس�يد/ حس�ني ب�در الدي�ن احلوثي / 

رضوان اهلل عليه.
ذكرى استشهاد اإلمام علي )ع(

   م��ا اأحوجن��ا اإلى مثق��ال ذرة من اخلري، اإل��ى مثقال ذرة 
من االأعمال ال�ساحلة حت�سب لنا يف ر�سيد اأعمالنا يوم نلقى 
اهلل �س��بحانه وتعالى؛ الأننا جميعاً �سائرون اإلى اهلل، جميعاً 

�سنغادر هذه الدنيا، �سنقدم على اهلل �سبحانه وتعالى.
فمنذ اأن يقِبل املوت على االإن�سان هناك يتذكر يقول: }َرِبّ 
نَي{  احِلِ ُكْن ِمَن ال�سَّ َق َواأَ ��َدّ ْرَتِني اإَِلى اأََجٍل َقِريٍب َفاأَ�سَّ َلْوال اأََخّ
)املنافق��ون: م��ن االآي��ة10( عندما يهج��م املوت علي��ه اأواًل 
وه��و فوق فرا�س��ه اأو يف اأي م��كان يف اأي بقعة من هذه الدنيا 
ب�س��رعة، ب�س��رعة يتح�سر - وهي اأول ح�س��رة - رب لو اأنك 
متهلني اأ�س��بوعا اأ�س��بوعني، يوما اأو يومني، واأنا م�ستعد اأن 
اأت�سدق واأكون من ال�س��احلني، األي�ست هذه ح�سرة؟ ناهيك 
عن احل�سرات يوم الف�سل، يوم القيامة، عندما يقدم االإن�سان 
و�س��حيفته خالية اإال من االأعمال ال�س��وداء، اإال من القبائح، 
اإال م��ن الف�س��ائح، اإال من الكف��ر بنعم اهلل، اإال من ال�س��د عن 
�س��بيل اهلل، فيك�ون من ي�س��يح عن�دما يوؤتى كتابه ب�س��ماله، 
من وراء ظهره، يق�ول: }َيا َلْيَتِني مَلْ اأُوَت ِكَتاِبَيْه{)احلاقة: 

من االآية25(.
حت�س��ر اأول ح�س��رة عندما �س��اهد امل��وت وعامات املوت 
َق َواأَُك��ْن ِم��َن  ��َدّ ْرَتِن��ي اإَِل��ى اأََج��ٍل َقِري��ٍب َفاأَ�سَّ }َرِبّ َل��ْوال اأََخّ
نَي{ هناك ينك�سف لاإن�سان اأنه �سيع حياته و�سيع  ��احِلِ ال�سَّ
عمره، وهناك ينك�س��ف لاإن�س��ان اأنه �س��يء واحد فقط الذي 

كان ل��و اهت��م ب��ه ووفره لنف�س��ه ل��كان مرتاحاً عندم��ا ياأتيه 
املوت، فريى ب�س��ارات النجاة ب�سارات ال�س��عادة، فيقال له 
لو عر�ض عليه اأن يعود اإلى اأهله ويبقى لرف�ض، عندما يرى 
ب�سارات مبا وعده اهلل �سبحانه وتعالى به، وهو ما زال فوق 

فرا�س��ه، هناك يرى االإن�سان عندما يتح�س��ر اأنه فقد االأعمال 
ال�ساحلة، االأعمال ال�ساحلة.

والحظ��وا ه��ذه االآي��ة الت��ي هي تع��رب عن احل�س��رة التي 
تواج��ه االإن�س��ان عندم��ا ي��رى مائك��ة امل��وت، حتدثت عن 

نَي{ ليقول لنا  ��احِلِ َق َواأَُكْن ِمَن ال�سَّ ��َدّ اجلان��ب املايل: }َفاأَ�سَّ
نح��ن، حتدث ع��ن ظاهرة هي فينا جميع��اً ]اأنا موؤمن[ لكن 
ال ميد يده، ليقول لنا هنا اأي�ساً: ال تت�سور، ال تعتقد اأنه من 
املمك��ن اأن تكون موؤمناً �س��ادق االإميان وال تعرف باأن املال 
ي�س��كل املحك الرئي�سي يف ق�س��ية االإميان، يف �سدق االإميان، 

يف �سدق العبودية هلل �سبحانه وتعالى.
اإذا اأنت تقول لنف�س��ك: اأنت موؤمن، اأو اأقول اأنا لنف�س��ي: 
موؤم��ن، ولكن��ي ال اأبذل م��ايل، ال اأعطي، ال اأعطي يف �س��بيل 
اهلل، ال اأدعم االأعمال ال�ساحلة، ال اأدعم امل�ساريع اخلرية، 
فل�س��ت مبوؤمن، ل�س��ت مبوؤمن، م��ا اأكر ما حت��دث اهلل عن 
اجلانب املايل يف القراآن الكرمي، ودليل وا�سح اأن ذلك امليت 
الذي يتح�س��ر تذكر جانب املال، ظهر ل��ه اأنه يبدو اأن املال 
كان يعترب عن�سرًا مهماً يف م�ساألة النجاة، يف م�ساألة النجاة 

يوم يلقى اهلل.
َق{ وهو م��ن كان قبل ال ميد يده  ��َدّ اأمل يتذك��ر هنا: }َفاأَ�سَّ
اإل��ى جيب��ه، وال يخ��رج ري��ااًل واح��دًا يف �س��بيل اهلل، يف دعم 
االأعمال ال�س��احلة، يف دعم املراكز االإ�سامية، يف العمل على 
َق َواأَُكْن ِمَن  ��َدّ اإعاء كلمة اهلل؟ تذكر هنا عندما يقول: }َفاأَ�سَّ
نَي{ يبدو اأن املال كان مهماً، وفعًا هو مهم. درو�ض  ��احِلِ ال�سَّ
من ه��دي الق��راآن الكرمي األقاها ال�س��يد/ ح�س��ني ب��در الدين 

}ِ احلوثي / ر�سوان اهلل عليه.  }َواأَْنِفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ
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ري�����������������������������������اح الس��������������������اں

ال��ي��م��ن��ي��ون ن�����واة اجل���ي���ش اإلس���ام���ي األول.. وم����ا زال������وا ع��ل��ى ال��ع��ه��د

غزو بهدف �شرب هذا ال�شعب يف اأخالقه يف عفته يف �شرفه 
يف طهارته، اليوم هناك حرب كبرية ومنظمة وت�شتغل عرب 
ا يف املناط��ق واملدن  مواق��ع التوا�ش��ل االجتماع��ي، وت�شتغ��ل اأي�شً
عرب �شبكات للإف�شاد املنظم، �شبكات منظمة ت�شعى اإلى اإ�شقاط ال�شباب 

وال�شابات يف الدعارة والرذيلة واإلى الإف�شاد الأخلقي

القول 
السديد

السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي

اليمني��ون عندما دخلوا يف اال�س��ام متي��ز الكثري منهم 
يف جوان��ب متعددة، اأواًل يف م�س��توى التم�س��ك باالإ�س��ام 
وااللت��زام بتعاليمه، �س��عبنا اليمني يتمي��ز عن كثري من 
ال�س��عوب يف م��دى مت�س��كه والتزام��ه وع�س��قه لاإ�س��ام 
وارتباط��ه الوثي��ق بتعالي��م االإ�س��ام، وتخلق��ه باأخاق 
االإ�س��ام، هو �س��عٌب ذو قي��م، قيمه الفطرية واالإن�س��انية 
متجذرة، فحينما اأتى االإ�س��ام راأى يف االإ�س��ام ما يرغب 
ب��ه، ما يام�ض وجدانه االإن�س��اين وفطرته االإن�س��انية، ما 
يرع��ى وينمي له ما فيه من قي��م فطرية، واأخاق فطرية، 
ِ اَلِّت��ي َفَطَر  الأن االإ�س��ام ه��و دي��ن الفط��رة، }ِفْط��َرَت اهلَلّ

ا�َض َعَلْيَها{ . الَنّ
كان لل�سعب اليمني دور كبري ورئي�ض وكانوا هم نواة 
اجلي���ض االإ�س��امي اجلانب االأك��ر واالأبرز وال�س��لب، 
مواجه��ة  يف  االإ�س��امية  االأم��ة  من��ه  ا�س��تفادت  ال��ذي 
التحديات، فهو ال�سعب الفاحت، وهو ال�سعب الذي قو�ض 
ب�س��كل كب��ري يف ح�س��وره الب��ارز يف اجلي�ض االإ�س��امي 
امرباطوريات الكفر والطاغوت التي �سعت ملحو االإ�سام 

و�سرب االأمة االإ�سامية، و�سكل على مدى التاريخ �سكل 
قوة حقيقية يف داخل االأمة معتدًا بها حم�سوًبا لها ح�ساًبا 
كب��ريًا، فهو وقف فيما بعد يف مرحلة االنق�س��ام الكبري يف 
داخ��ل االأمة، وقف معظم رم��وزه وقبائله املوقف احلق 
اإل��ى جان��ب االإم��ام علي عليه ال�س��ام، ب��ل كان عمار بن 
يا�س��ر ر�س��وان اهلل عليه كان معلماً من املعامل الرئي�سية 
ال�ساهدة باحلق عندما وقف مع االإمام علي عليه ال�سام 
موقف��ه املع��روف، والر�س��ول �س��لوات اهلل علي��ه وعلى 
اآله كان قد قال فيما �س��بق عن عم��ار: اإنها ))تقتله الفئة 
الباغي��ة، يدعوه��م اإل��ى اجلن��ة ويدعونه اإل��ى النار((، 
ف��كان عمار بن يا�س��ر واقفاً بالرغم من عم��ره وتقدمه يف 
ال�س��ن وهو يفوق الت�س��عني عاما وقف اإلى جانب االإمام 
عل��ي عليه ال�س��ام يف مواجهة الفئة الباغية، �س��د الفئة 
الباغي��ة، الت��ي وقف��ت �س��د االإمام عل��ي عليه ال�س��ام، 
وحارب��ت االإمام عليا عليه ال�س��ام، فوق��ف عمار ووقف 
معه مالك االأ�س��ر والكثري الكثري م��ن عظماء اأهل اليمن 
وم��ن جمه��ور اأه��ل اليمن ومن قبائ��ل اأهل اليم��ن وقفوا 

�س��د الفئة الباغية، منا�س��رين للح��ق، وكان لهم موقف 
بارز ومتميز يف ن�س��رة االإمام علي عليه ال�س��ام ... وقد 
�س��عى التكفرييون فيما بعد ب�سكل كبري جدًا وال يزالون 
يف هذه املرحلة ب�سكل كبري ومكثف الإبعاد اأهل اليمن عن 
االإمام علي وملحوه من الذاكرة ال�س��عبية ومن الوجدان 
ال�س��عبي ولكنهم ف�سلوا ف�سًا كبريًا؛ الأن هذا اجلانب قد 

جتذر وعياً ومبداأً وفهماً �س��حيحاً واإمياناً را�س��خاً، فهم 
فا�س��لون بالتاأكي��د، ولذلك جتد يف واقعن��ا اليمني اأن من 
اأكر االأ�س��ماء انت�سارًا هو ا�س��م علي، علي يف اليمن ا�سم 
منت�س��ر ب�سكل كبري، ن�س��تطيع القول اإنه قد يكون تقريبا 
بعد ا�سم حممد منت�سرا يف ال�ساحة اليمنية، تيمناً ومودة 

واأ�سبحت حالة قائمة يف الذاكرة ال�سعبية.

غزو با�س��م الدين وعلى اأ�س��ا�ض الت�س��دد 
الدين��ي وبا�س��م االلتزام بالدي��ن واخلافة 
االإ�س��امية واالإ�س��ام وم��ا اإلى ذل��ك، غزو 
اآخ��ر بهدف �س��رب هذا ال�س��عب يف اأخاقه 
يف عفت��ه يف �س��رفه يف طهارت��ه، اليوم هناك 
حرب كبرية ومنظمة وت�س��تغل عرب مواقع 
اأي�ًس��ا  وت�س��تغل  االجتماع��ي،  التوا�س��ل 
يف املناط��ق وامل��دن عرب �س��بكات لاإف�س��اد 
املنظم، �س��بكات منظمة ت�سعى اإلى اإ�سقاط 
ال�س��باب وال�س��ابات يف الدع��ارة والرذيلة 
واإلى االإف�س��اد االأخاقي، هناك �سغل كبري 
ج��ًدا، ولوح��ظ اأن��ه ي��زداد، كلم��ا ازدادت 
اإل��ى جانبه��ا  ي��زداد  الع�س��كرية  املعرك��ة 
ه��ذا العمل ه��ذا ال�س��غل هذا الغ��زو، غزو 
ي�س��تهدفنا يف اأخاقنا، ال�سعب اليمني واهلل 
هو من اأ�س��رف ال�سعوب من اأكرها طهارة 
وقد�س��ية، ومن اأكر ال�س��عوب عف��ة ونبًا 
و�س��رًفا وحمافظ��ًة، رجاله ون�س��اوؤه حتى 
تقاليده حتى اأعرافه هي حتافظ على العفة 
حتافظ على الطهارة حتافظ على ال�سرف، 
حتاف��ظ على املراأة وت�س��ونها م��ن الدن�ض 
وحتافظ على ال�ساب والرجل وت�سونه من 
الدن�ض �س��عب غيور �س��عب عفيف �سعب له 
اأخ��اق متميزة وحمافظة وا�س��حة يف هذا 
االجتاه، لكن اليوم عرب  و�س��ائل التوا�سل 

االجتماعي عرب و�س��ائل االإع��ام املتنوعة 
اأي�ًس��ا ع��رب بع���ض املعاه��د الت��ي تدر���ض 
اللغات معاهد اأجنبية يف �سنعاء ويف بع�ض 
امل��دن لتعلي��م اللغ��ات االأجنبي��ة، وتلعب 
دوًرا اآخ��ر يبقى ن�س��اطها يف تعليم اللغات 
ن�س��اطا ثانوًي��ا وغط��اء لطبيع��ة ن�س��اطها 
احلقيق��ي والرئي�س��ي ال��ذي ترك��ز علي��ه، 
داخل هذه املعاهد يبدوؤون بربامج ت�ساعد 

على االختالط الفو�سوي وتعزيز الروابط 
خ��ارج اإطار الروابط ال�س��رعية ث��م تزداد 
هذه الروابط ثم يدخلون اإلى امل�س��خ حتت 
العن��وان احل�س��اري والتغريب ب�س��بابنا 
و�س��اباتنا وتقدمي النموذج الغربي املنفلت 
ال��ذي ال حتكم��ه �س��وابط وال اأخ��اق وال 
قي��م، كنمط حياة ل�س��بابنا و�س��اباتنا ومن 
ثم اإيقاعه��م يف الرذيلة والف�س��اد االأخاقي 

واأ�س��اليب كثرية ي�س��تغلون عليه��ا وكانوا 
ي�س��تغلون عليها، ال�س��فارة االأمريكية فيما 
�س��بق وم�س��ى كان يف �س��نعاء لها �سبكات 
ترعاها هي وترعى ن�ساطها، وبعلم و�سمع 
وب�س��ر االأجه��زة الر�س��مية، كان��ت تعرف 
اآن��ذاك وكان ه��ذا الن�س��اط مكثفاً لالإف�س��اد 
االأخاق��ي، �س��بكات ت�س��تغل �س��غا فظيعا 
يف ه��ذا االجتاه مل��اذا؟ هم يعرف��ون اأن من 
اأوقع��وه يف الرذيل��ة ودن�س��وه وفرغوه من 
تافًه��ا  اإن�س��اًنا  االأخاقي��ة واأ�س��بح  قيم��ه 
تائًه��ا �س��ائًعا، ال قي��م ل��ه ال اأخ��اق ل��ه ال 
�س��رف ل��ه ال غرية ل��ه ال حمية ل��ه، فيتجه 
يف هذه احلياة عل��ى النحو الذي يريدونه، 
�سي�س��تعبدونه وبكل ب�س��اطة بكل �سهولة، 
ل��ن يبقى عنده اأي اهتم��ام يف اأن يكون حًرا 
ويف اأن يك��ون بل��ده ح��ًرا، ل��ن يبق��ى لدي��ه 
اأي اهتم��ام ب�س��اأن النا���ض وال مبعاناته��م، 
ول��ن يبقى ل��ه اأي اهتم��ام يف مواجهة هذه 
التحدي��ات واالأخط��ار، اإن�س��ان تف��رغ م��ن 
حميت��ه م��ن �س��رفه من عزت��ه م��ن كرامته 
م��ن اإن�س��انيته، ي�س��بح اإن�س��اًنا تائًه��ا كل 
اهتمام��ه يف املياعة وال�س��ياع والرذيلة كل 
اهتماماته تن�سب يف هذا االجتاه، لن يبقى 
لديه اهتمام بق�س��اياه امل�س��ريية بق�ساياه 
املهمة ب�س��ئون بلده الكبرية وامل�س��ريية، 

ال، �س��يتحول اإلى اإن�سان تافه مفرغ من كل 
اإح�سا�ض بالعزة والكرامة، ومن كل اهتمام 
ومن كل اإح�سا�ض بامل�سوؤولية، �سيتفرغ من 
ذل��ك، ويك��ون يف ليله ونهاره �س��ائًعا وراء 
تل��ك التفاهات والرذائل اخل�سي�س��ة العياذ 
باهلل، حينها انتهى ي�س��ربونه بكل ب�ساطة، 
يعن��ي لي�ض همه��م يف ه��ذا الغزو لاإف�س��اد 
االأخاق��ي املم��ول باأكر قنواته وو�س��ائله 
م��ن ال�س��عودي واالإمارات��ي، لي���ض همه��م 
فيه اإمتاع �س��بابنا و�ساباتنا حتى يرتاحوا 
ويتنعموا ويكيفوا، ال، لي�ض همهم من اأجل 
راحة وقرة عني النا�ض، ال، االإف�ساد و�سيلة 
من و�س��ائل اال�ستعباد، االإف�س��اد والتفريغ 
من القيم واملبادئ و�سيلة خطرية جًدا من 
و�س��ائل ال�س��يطرة والتحكم، ومن و�س��ائل 
الهوان، االإن�س��ان الذي ي�س��بح مائًعا تافهاً 
خ�سي�س��اً �ساقًطا يف الرذيلة هذا اإن�سان فعًا 
ل��ن يهم��ه اأن يكون عزي��زًا يف ه��ذه احلياة 
وال ح��رًا وال �س��ريًفا، وال اأن يك��ون يف هذه 
احلياة م�س��تقا اأو يكون بلده م�ستقًا ولن 

يبايل باأي �سيء.

من كلمة الس�يد عب�د امللك بدر 
جمعة  مبناس�بة  احلوث�ي  الدي�ن 

رجب 1438ه�
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 جيزان:
سالح اجلو املسير يشن هجومًا على جتمعات 

اجليش السعودية في املالحيط واسقاط 
طائرة جتسسية شرق جبل الدود

�س��ن �س��اح اجلو امل�س��ري هجوم جوي بطائرة 
ال�س��عودي  اجلي���ض  جتمع��ات  عل��ى  قا�س��ف1 
ومنافقي��ه يف املاحي��ط قبالة جيزان كم��ا اأطلقت 
عل��ى  زل��زال1  �س��اروخي  ال�س��اروخية  الق��وة 
جتمعات وحت�سينات اجلنود ال�سعودي يف رقابة 

حموله بجبل قي�ض واإ�سابات مبا�سرة
اجلي���ض  اأبط��ال  اأن  ع�س��كري:  م�س��در  وق��ال 
واللج��ان ال�س��عبية نف��ذوا عملي��ة هجومي��ة على 
مواق��ع املرتزقة جنوب �س��رق جحفان  وخ�س��ائر 

ب�سرية ومادية يف �سفوفهم
كما متكن��ت الدفاعات اجلوي��ة التابعة للجي�ض 
واللجان ال�س��عبية � بت�س��ديد من اهلل � من اإ�س��قاط 
طائرة جت�س�سية تابعة لقوى العدوان �سرق جبل 
الدود اإ�س��افة اإلى متكن رجال القنا�سة من قن�ض 
جنديني �سعوديني يف �سرق جبل الدود وا�ستهداف 
جتمعات اجلنود ال�سعوديني ورمرتزقتهم يف التبة 

احلمراء و�سرق جبل جحفان بقذائف املدفعية.

 عسير: 
• �سد زحف للجي�ض ال�سعودي ومنافقيه غرب 
جم��ازة وتكبيده��م خ�س��ائر يف االرواح والعت��اد 

دون اي تقدم
عل��ى  ال�س��عودي  للجي���ض  زحف��ني  • انك�س��ار 
مواق��ع يف  الربوع��ة و�س��قوط قتل��ى وجرح��ى يف 

�سفوفهم دون حتقيق اي تقدم

 جنران:
هجوم على مواقع املنافقني في 

احللق والتصدي لزحفني على 
مرتفعات رشاحه

�س��ن جماهدوا اجلي�ض واللجان ال�سعبية عملية 
اغ��ارة عل��ى مواق��ع للمنافق��ني يف رقاب��ة احلل��ق 
وتدمري اآلية بعبوة نا�س��فة وم�سرع وا�سابة عدد 

منهم بينهم قيادات
كم��ا ت�س��دى اأبطالن��ا لزحفني ملرتزق��ة اجلي�ض 
ال�س��عودي على ر�ساحة ال�س��رقية والغربية دون 
حتقيق اأي تقدم ميداين فيما �س��قط الع�س��رات من 

مرتزقة اجلي�ض ال�سعودي قتلى وجرحى.

 اجلوف:
عملية هجومية وتدمير 3 آليات والتصدي 

لزحف واسع للمنافقني بصبرين
�س��ن جماهدو اجلي�ض واللجان ال�سعبية عملية 
اغ��ارة على مواق��ع املنافقني وتكبيده خ�س��ائر يف 
االأرواح والعتاد يف وادي �س��واق بالغيل وخ�سائر 

فادحة يف �سفوف املرتزقة.

كما متكن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية من 
اإح��راق اآلي��ة بالوالعة بع��د اعطاب��ه يف اخلليفني 
بخب وال�سعف واإعطاب اأخرى بقذيفة مدفعية يف 
جبهة �س��ربين كما اأنفج��رت اآلية تابعة للمنافقني 
بعبوة نا�سفة وم�سرع وا�سابة من كان على متنها 
حول جمم��ع  املتون.. كما ت�س��دى اأبطالنا لزحف 
وا�سع للمنافقني يف جبهة �سربين بخب وال�سعف 
وتدم��ري 3 اآلي��ات بعبوات نا�س��فة و�س��قوط عدد 
كبري من القتل��ى واجلرحى دون حتقيق اأي تقدم 

رغم م�ساركة الطريان احلربي واالبات�سي

 نهم
ال�س��عبية  اأف�س��ل جماه��دو اجلي���ض واللج��ان 
حماولة ت�س��لل للمنافقني جت��اه عدد من التباب يف 
القت��ب بجبهة  نهم حيث مت ا�س��تهداف املت�س��للني 

باملدفعية والعيارات املختلفة والذو بالفرار

 حرض
إحراق مخزن أسلحة شرق جبل النار

اأكد م�س��در ع�س��كري: اأن اأبطال �ساح اال�سناد 
املدفعي متكنوا من اإحراق خمزن اأ�س��لحة بقذيفة 

مدفعية للجي�ض واللجان �سرق جبل النار
واأ�س��اف امل�س��در اأن مدفعية اجلي�ض واللجان 
اجلي���ض  مرتزق��ة  جتمع��ات  ق�س��فت  ال�س��عبية 
ال�س��عودي �س��رق جب��ل الن��ار بع��دد م��ن قذائف 

املدفعية و�سقوط وقتلى وجرحى يف �سفوفهم

اللواء الركن محمد العاطفي  
يكرم كوكبة من املبدعني 

والقنوات واملؤسسات اإلعالمية

ك��رم وزي��ر الدف��اع الل��واء الرك��ن 
حمم��د نا�س��ر العاطفي  اأم���ض كوكبة 
م��ن االإعامي��ني وال�س��عراء والكتاب 
القن��وات  م��ن  وع��دد  وال�س��حفيني 
الوطني��ة  االإعامي��ة  واملوؤ�س�س��ات 
والربام��ج  واالإذاع��ات  واخلارجي��ة 
مبنا�سبة اإيقاد ال�سعلة الثانية الإذاعة 

21 �سبتمرب.
ويف حفل التكرمي الذي نظمته دائرة 
التوجي��ه املعن��وي للقوات امل�س��لحة 
بح�سور رئي�ض جمل�ض التاحم القبلي 
ال�سيخ �سيف اهلل ر�سام ومدير الدائرة 
العمي��د  امل�س��لحة  الق��وات  متح��دث 
يحيى �س��ريع، اأكد وزير الدفاع اأهمية 
ال��دور ال��ذي ي�س��طلع ب��ه االإعاميني 
يف مواجه��ة ادع��اءات و�س��ائل اإع��ام 

العدوان.
اجلبه��ة  واجه��ت  لق��د   « وق��ال 
االإعامي��ة، الع��دوان ب�س��دق اخل��رب 
الت�س��ليل  وك�س��ف  التحلي��ل  وعم��ق 
االإعامي وتو�س��يح احلقائ��ق واإبراز 
واإي�س��ال  والك��وارث  املاآ�س��ي  حج��م 
مظلومية ال�س��عب اليمني التي ت�سبب 
به��ا العدوان على مدى اأربع �س��نوات 

من الق�سف واحل�سار«.
واعترب تكرمي كوكبة من االإعاميني 
اأبط��ال  م��وؤازرة  يف  بدوره��م  عرفان��ا 

اجلي���ض واللجان ال�س��عبية ووقوفهم 
اإل��ى جانب الوطن خ��ال هذه املرحلة 
ه��ي  كم��ا  واال�س��تثنائية،  ال�س��عبة 
ر�سالة للعدوان اأن اليمن �سيبقى قوي 

باأبنائه الراف�سني للذل واال�ست�سام. 
واأك��د الوزي��ر العاطف��ي اأن �س��مود 
وثب��ات اأبناء اليمن م�س��تمد من عدالة 
البغ��ي  ق��وى  مواجه��ة  يف  الق�س��ية 
النف���ض  ع��ن  الدف��اع  واأن  والطغي��ان 
ذات��ه عم��ل  الوق��ت  ه��و يف  والوط��ن 
واملواثي��ق  االأدي��ان  تق��ره  م�س��روع 
الدولي��ة  والقوان��ني  واالأع��راف 

واالإن�سانية.
واأ�س��اف« كنا وال نزال دعاة �س��ام 
وهذا م��ا اأثبتناه للعامل، اأما اإذا اأ�س��ر 
وقت��ل  الوط��ن  تدم��ري  يف  املجرم��ون 
االأطفال والن�س��اء وال�سيوخ فا خيار 
اأمامن��ا اإال اال�س��تمرار يف الدف��اع ع��ن 
اأنف�س��نا »، متمنيا لاإعاميني التوفيق 
اإبداعي��ة  ب��روح  والعم��ل  مهامه��م  يف 

خاقة مبا يواكب املرحلة.
ومت خال احلفل عر���ض ريبورتاج 
حول م�سرية اإذاعة 21 �سبتمرب خال 
عامني والدور الفاعل لاإعام الوطني 
املق��اوم للعدوان خال اأربع �س��نوات 

من املواجهة.

بقيادة املرتزق العميد/ �س��الح قرو�ض الذي يحارب عن اآل �س��عود يف جبهة علب 
وطرده وترحيله مع جماميعه اإلى جهة غري معلومة حتى االآن   .

وياأت��ي هذا بعد ط��رد وترحيل ل��واء يقوده املرت��زق العميد/ذي��اب القبلي هو 
اللواء 143 قبل فره مع جماميع اأغلبهم من قبيلة مراد اليمنية .

وتفيد امل�س��ادر باأن قرو���ض اجتمع بجميع اأف��راد اللواء اخلام���ض واألقى فيهم 
كلمة حتدث فيها بحرقة �سديدة عن  ما يتعر�ض له هو واأفراده من اإهانات واإذالل 
وا�س��تغال من قبل ال�سعوديني ومن ما و�س��فها باملوؤامرة واال�ستفزاز ، وقال لهم 
باحل��رف الواحد ح�س��ب امل�س��در "نحن نتعر�ض حلرب �س��عواء ولو �س��معتم ما 

قالوه يل حلاربتموهم قبل ان حتاربوا احلوثي" .
واأ�س��اف ..وحتدث لهم ب��اأن احلرب عليهم حتى على م�س��توى الدعم والتغذية 
وباأنه اأي �سالح قرو�ض يعتمد على فاعلني اخلري ل�سراء تغذية للواء الذي يقوده 
وم��ن مال��ه اخلا�ض وب��اأن ال�س��عوديني �س��يقوا عليه حت��ى بالدع��م احلربي واأن 
املوؤام��رة كبرية .. وو�س��ف م�س��در مقرب منه امل�س��هد املخزي بقول��ه "واهلل قهر 

وال�سكوت عن ما يحدث باطل وجرمية بذاتها" .
اجلدي��ر ذكره ب��اأن جماميع املرتزق��ة املدافعني عن اآل �س��عود تعر�س��وا كثريا 
لغ��ارات جوي��ة مميت��ه ومتك��ررة  نتج عنه��ا مقتل وج��رح املئات منه��م وتعر�ض 
حل��االت كث��رية من االإهان��ات واالبتزاز واالبت��ذال والتهديدات بالقتل وال�س��جن 
والتعذي��ب وقت��ل الكثري منه��م بالغيلة والقت��ل من اخللف يف اجلبه��ات وخارجها 
وتنته��ي ع��ادة ه��ذه االأح��داث بح��ق مرتزقة اآل �س��عود بع��د اأن يفن��ى اأغلبهم يف 
اجلبهات تنتهي بالطرد والرحيل اإلى �سحاري جنران والوديعة وماأرب واأحيانا 

اإلى ال�سجون واملعتقات

 املركز اإلعالمي جلبهة للحد الشمالي
اأف��ادت م�س��ادر اإعامية وخال الف��رة االأخرية لوحظ اأنه يتم اال�س��تغناء عن 

األوية املرتزقة يف جبهات احلدود ب�سعدة واحدا تلو االآخر .
حي��ث مت حديث��ا اال�س��تغناء عن دور  ما ي�س��مى باللواء اخلام���ض حر�ض حدود 

السعودية تطرد ثاني لواء للمرتزقة من جبهات احلدود


