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احلرب االقتصادية آخر رهانات العدوان .. اليأس 
والم��س��اوم��ة  ومستعدون للصمود إل��ى م��اال نهاية

 «بطل احلجارة «أبو قاصف

تصاعد نوعي في العمليات البحرية واجلوية واملشتركة .. تدمير زورق حربي .. وتنفيذ عمليتني 
هجوميتني بالطائرات املسيرة وسالح اإلسناد املدفعي في الساحل الغربي وتدمير 15 آلية ومدرعة

ة مواق�ع وتدمير  اجتي�اح 5 ق�رى س�عودية والس�يطرة على ع�َدّ
4 دباب�ات و 5 آلي�ات وإس�قاط 5 طائ�رات جتسس�ية ف�ي جي�زان

اإلعدام ملدانني بالتخابر
يرتق��������ي شهي������������دًام��������ع دول���������ة أجنب��������ية 

تخرج دفعتني عسكرية وأمنية في املنطقة 
العسكرية الرابعة ومحافظة البيضاء

 الق��������������وات البحري�����������ة
 تكشف عن إجنازاتها

في فيلں وث����������ائ��������ق�������ي

ال���ب���ح���ر امل��س��ج��ور

الرئيس املشاط  في خطابه إلى الشعب الــــــــــيمني مبناسبة العيد الـ 55 لثورة 14  من أكتوبر
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�شه��دت حمافظ��ة ذم��ار ي��وم اخلمي�س 
ت�شيي��ع ر�شم��ي و�شعب��ي مهي��ب ل��كل من 
ال�شهي��د البط��ل م��ازم اأول اأب��و قا�ش��ف 
عي�ش��ى علي عبداهلل العك��دة وال�شهيد ابو 
معتز حم��ود علي حممد امل��روين، ح�شره 
قي��ادات ع�شكري��ة واأمني��ة، و�شخ�شيات 

اجتماعي��ة، واأق��ارب ال�شه��داء، وح�ش��د 
كبري من املواطنني.

وال�شهي��د اأبو قا�شف ه��و اأحد رجاالت 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة الذين وثقت 
م�شاه��د  احلرب��ي  االإع��ام  عد�ش��ة  ل��ه 
بطولي��ة وهو يواجه ع�شرات من املرتزقة 

التكفريي��ني امل�شلحني باحلجارة يف جبهة 
ناط��ع قبل اأن ي�شتحوذ على �شاح اأحدهم 

ومن ثم االإجهاز على من تبقى.
اأما ال�شهي��د اأبو معتز وال��ذي ا�شت�شهد 
يف اإح��دى جبه��ات البطول��ة بع��د اأن نكل 
باملرتزق��ة و�شّطر اأق��وى املواق��ف، منه��ا 
املدرع��ات  اإح��دى  اأم��ام  امل�شه��ور  قول��ه 
ال�شعودي��ة املدم��رة  " لك��ي يعرفوا قيمة 
االإن�شان اليمني" وهو املقطع الذي انت�شر 
عل��ى ف�شائيات التلفزة ومواقع التوا�شل 

االجتماعي.
عل��ى  اأك��د احلا�ش��رون  الت�شيي��ع  ويف 
اأن م�ش��رية االبط��ال اأويل الباأ���س ال�شديد 
م�شتم��رة ولن تتوق��ف، كما اأك��دت اأ�شرتا 
ال�شهيدي��ن، على موا�شل��ة العطاء، وبذل 
اإح��راز  حت��ى  الت�شحي��ات،  م��ن  املزي��د 

الن�شر، ودحر الغزاة واملحتلني.
البط��ل  جثم��ان  امل�شيع��ون  ورا   وق��د 
ال�شهي��د اب��و قا�ش��ف يف م�شق��ط راأ�شه يف 
مديري��ة و�ش��اب الع��ايل فيم��ا مت ت�شيي��ع 
اأب��و معت��ز  ال�شهي��د  وم��واراة اجلثم��ان 
املروين يف رو�شة ال�شهداء يف مدينة ذمار.

متابعات

رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net

733525301

ب���ع���د اع����ت����راف����ه ب���ف���ش���ل���ه.. ق���ي���ادي 
جنوبي للمجرم األحمر: أنت كاذب

ك�ش��ف اأحم��د عمر ب��ن فري��د وامل�شن��ف قي��ادي جنوبي، 
حقيقة الدعوى التي اأطلقها املجرم الفار علي حم�شن االأحمر 
والت��ي طالب فيها جمل�س التعاون اخلليجي ب�شم اليمن اإلى 

املجل�س من اأجل الق�شاء على من و�شفهم باحلوثيني.
وق��ال بن فريد يف تغريدة ل��ه اإن طلب املجرم الفار االأحمر 
اإع��ان �شريح بف�شل م��ا ي�شمى " اجلي�س الوطني" يف اإحلاق 
الهزمي��ة باحلوثيني وتكذيب ملا يدعيه االأحمر من اأن جي�شه 
بات على م�شافة 7 كيلو فقط من معقل احلوثيني حد و�شفه.
ولف��ت ب��ن فريد اإلى اأنه م��ن املوؤ�شف اأن ي�ش��در قول الفار 
االأحم��ر بع��د اأربعة �شنوات م��ن مواجهة اجلي���س واللجان 
ال�شعبي��ة والت��ي مل يحقق فيه��ا التحالف اإال مزي��دا من قتل 
وجتوي��ع اليمنيني والت��ي ت�شبب فيها التحال��ف ومرتزقته، 
وهو ما مثل اإحراج لقوى االرتزاق ومنهم االأحمر التي لطاملا 
تغنت مب�شتقبل زاهر من كنف التحالف.. ي�شار اإلى اأن اليمن 
ي�شه��د حاليا ثورة جياع يف جميع املناط��ق ال �شيما املناطق 
اجلنوبي��ة وال�شرقي��ة التي تقع حتت احت��ال دول العدوان 
والت��ي اتفقت جميعه��ا يف حتميل م�شئولي��ة املجاعة حتالف 
العدوان الذي يقف وراء احل�شار و ا�شتهداف العملة ومنع 

ا�شتخراج وت�شدير الرثوات الطبيعية.

في تشييع رسمي وشعبي.. ذمار: تشيع الشهيدين أبو قاصف و أبو معتز

نظم نا�شطون من عدة جن�شيات يف و�شط مدينة نيويورك االأمريكية االأحد، م�شرية للمطالبة بوقف العدوان 
ال�شعودي االإماراتي االأمريكي على اليمن.

واأقامت املنظمة اليمنية االأمريكية املتحدة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين االأمريكي ومنظمات حقوق 
االإن�شان فعالية جماهريية اأدانت حرب التجويع واحل�شار الذي ميار�شه حتالف العدوان بحق اأبناء ال�شعب 
اليمن��ي.. وجابت احل�ش��ود �شوارع نيويورك رافعني �ش��ورا ل�شحايا العدوان ال�شع��ودي االأمريكي والفتات 
و�ش��ور تتحدث ع��ن العدوان واأطماعه اال�شتعماري��ة يف اليمن، ورددوا هتافات منه��ا "توقفوا عن قتل اأطفال 
اليمن".. كما رفع النا�شطون الفتات نددت بجرائم التحالف العدوان يف اليمن وطالبوا االأمم املتحدة واملجتمع 

الدويل بالتدخل الفوري الإيقافها.
وطالب��ت امل�شرية املجتمع الدويل وجمل�س االأمن وجمل�س حق��وق االإن�شان بتحمل م�شوؤولياتهم اإزاء جرائم 
احلرب وانتهاكات حقوق االإن�شان يف اليمن وذلك بالتزامن مع احل�شار االقت�شادي اخلانق واأ�شلوب التجويع 

الذي ينتهجه التحالف �شد ال�شعب اليمني.
وتداول نا�شطون على مواقع التوا�شل االجتماعي لقطات من امل�شرية وهي جتوب �شوارع نيويورك.

مسيرة في نيويورك تطالب بوقف العدوان على اليمن  

ق�ش��ت املحكم��ة اجلزائية االبتدائي��ة املتخ�ش�ش��ة يف اأمانة 
العا�شم��ة، باإع��دام �شخ�ش��ني اأدينا بجرمية التخاب��ر مع دولة 

اأجنبية واإعانة العدو واال�شرتاك يف جرائم ع�شابات م�شلحة.
وق�ش��ت املحكم��ة يف جل�شته��ا االأول��ى املخ�ش�ش��ة للنط��ق 
باحلكم باإدانة يحيى هاين حممد ثابت العريقي بالتهم املن�شوبة 

اإلي��ه يف ق��رار االته��ام ومعاقبته باالإع��دام حدا، واإب��اغ ورثة 
املجن��ي عليهم من اجلي�س واللج��ان ال�شعبية الذين ا�شت�شهدوا 
يف حمافظ��ة ع��دن والبي�ش��اء احل��ق يف التق��دم اأم��ام الق�ش��اء 
املخت���س ملقا�ش��اة املحك��وم علي��ه وتق��دمي دعواه��م باحل��ق 
امل��دين وال�شخ�شي وتكلي��ف وزارة الدفاع متابع��ة اأولياء الدم 

ومعاونتهم ومتكينهم من �شورة امللف و�شورة احلكم.
كم��ا ق�شت املحكم��ة يف جل�شتها الثانية باإدان��ة علي عبداالإله 
عل��ي احلا�شدي بالتهم املن�شوب��ة اإليه يف قرار االتهام ومعاقبته 

باالإعدام حدا.
وكان��ت النياب��ة وجه��ت للم��دان �شعي��ه ل��دى دول العدوان 

ال�شع��ودي االإمارات��ي االأمريك��ي وهي يف حالة ح��رب وعدوان 
عل��ى اجلمهورية اليمني��ة بان التحق يف �شف��وف قوات حتالف 
الع��دوان وق��ام باإم��داد الع��دو باملعلوم��ات والوثائ��ق وكذلك 
باإف�ش��اء اأ�شرار الدفاع واإ�شعاف قوة الدفاع واجلي�س واللجان 

ال�شعبية واإعانة حتالف العدوان.

صنعاء: اإلع���دام مل��دان��ني بالتخابر م��ع دول��ة أجنبية بينهم أح��د أع��ض��اء تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي

 هن��ا �شنلق��ي ال�شوء ع��ن بع�ض مما يدور يف اأروقة ومكات��ب العدو ومنافقية وال�ش��راع املت�شاعد بينهم بعد تك�ش��ف االطماع واالختالف على 
تق�شي��م الكعك��ة، الت��ي كان مرتزقتها هم الطعم وكب�ض الفداء لتحقيق اأطماع ا�شيادهم �شووا يف الداخل اأو يف اخلارج.. والتي اليزال فيها يزج 

باأبناء اجلنوب اإلى حمارق املوت يف خمتلف اجلبهات املمتدة من كر�ض اإلى ال�شاحل و�شوال اإلى احلدود ال�شعودية.

م�����������������ن داخ�����������������ل 
ال�������������������������ع�������������������������دو:

ك�ش��ف م�شدر دبلوما�ش��ي اأن ال�شلطات 
ال�شعودي��ة اعتقلت �شقي��ق وزير الزراعة 
يف حكومة هادي، العمي��د “يا�شر جملي” 

على خلفية تورطه االجتار باملخدرات.
بال�شف��ارة  دبلوما�ش��ي  م�ش��در  واأك��د 
يا�ش��ر  العمي��د  اأن  الريا���س،  اليمني��ة يف 
جمل��ي، وه��و �شقي��ق وزير زراع��ة هادي 
يف ع��دن، مت �شبط��ه م��ن قب��ل ال�شلط��ات 
ال�شعودية بتهمة تهريب كميات كبرية من 
احل�شي���س واملخ��درات، م�شتغا  من�شبه 
كاأح��د القيادي��ني املوال��ني لل�شعودي��ة يف 

حربها على اليمن.

القي��ادي  اأن  اإل��ى  امل�ش��در  واأ�ش��ار 
الع�شك��ري “يا�شر جمل��ي ” يتزعم �شبكة 
كب��رية من املهربني للمخ��درات من ماأرب 
وعدن و�شبوة وح�شرموت”، والذي يتم 
تق��دمي كاف��ة الت�شهيات لهم ع��ر  عاقته 
م�سلح��ي  نق��اط  �سب��اط  م��ع  الوا�سع��ة 
التحال��ف املوالني لقوات ه��ادي يف الكثري 

من املناطق.
واأك��د امل�ش��در اأن وزي��ر زراع��ة هادي 
ل��دى  متذل��ا  ح��اول  جمل��ي”  “عثم��ان 
�ش��راح  اإط��اق  ال�شعودي��ة،  ال�شلط��ات 
ال�شلط��ات  اأن��ه  اإال  العمي��د،  �شقيق��ة 

ال�شعودية ال زالت لديها ال�شكوك بالوزير 
نف�شه.

ال�شعودي��ة،  ال�شلط��ات  اأن  وتط��رق 
و�شع��ت ع��دد م��ن املرتزق��ة مب��ا فيه��م 
وم�شوؤول��ني  وقبلي��ة  ع�شكري��ة  قي��ادات 
االأمني��ة،  واملتابع��ة  املراقب��ة  حت��ت  
ل�شكوكه��ا ب�شل��وع ع��دد منه��م االجت��ار 
اجلنوبي��ة  احل��دود  ع��ر  باملخ��درات 
لل�شعودية م�شتغل��ة نفوذها وعاقتها مع 

القوات ال�شعودية.
ج��اء ذل��ك بع��د ت�شري��ب فيدي��و اأظهر 
�شبطه��ا  مت  مهرب��ة  ملمنوع��ات  لقط��ات 

يف مناف��ذ الوديع��ة وجن��ران وظه��ران، 
قبلي��ة  �سخ�سي��ات  خالله��ا  م��ن  ت��ورط 
نافذة “حممد ناج��ي ال�شايف” م�شت�شار 
ه��ادي، وعثم��ان جمل��ي وزي��ر الزراعة 
يف حكوم��ة ه��ادي، ال��ى جان��ب �شخ�س 
يدع��ى �شالح حمم��د كرعل، تب��ني الحقا 
اأنه يحمل جن�شية �شعودية مزورة با�شم 
�شال��ح ح�ش��ني اآل �شام��ة، واآخر يعرف 
بال�شيخ ب��ن لثله الذي اأعلن��ت ال�شلطات 
ال�شعودية يف وقت �شابق �شبطه يف منفذ 
اخل�شراء جنران وبحوزته كمية كبرية 

من احل�شي�س.

السعودية تعتقل املرتزق ياسر مجلي وتضع عددًا من مسؤولي حكومة هادي حتت املراقبة

ا�شته��دف ط��ريان حتالف الع��دوان ال��ذي، مواقع 
يف  لاإم��ارات  املوالي��ني  للمرتزق��ة  تابع��ة  ع�شكري��ة 

الدريهمي.  
حتال��ف  “ط��ريان  اأن  ميداني��ة  م�ش��ادر  واأف��ادت 
الع��دوان، ا�شتهدف مواقع ع�شكري��ة تابعة ملا ي�شمى 
الل��واء اخلام�س عمالقة بعّدة غ��ارات، اأّدت اإلى مقتل 

واإ�شابة عدد كبري من منت�شبيه”.

واأ�ش��ارت امل�شادر اإلى اأن “ا�شتهداف مواقع اللواء 
من ِقبل طريان العدوان، 

جاء بعد يوم واحد من تاأييد اللواء لدعوة املجل�س 
لل�شيط��رة  لاإم��ارات،  امل��وايل  اجلنوب��ي،  االنتق��ايل 
عل��ى املوؤ�ش�ش��ات احلكومية واالإيرادي��ة يف اجلنوب، 
وط��رد م�شئويل حكوم��ة الفار ه��ادي م��ن املوؤ�ش�شات 

احلكومية”.

طيران العدوان يستهدف 
املرتزقة ممن أّيدوا اخلطوات 

التي دعا لها “االنتقالي”  
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هيمنة ال��دوالر االأمريكي وهيبته بداأت بالت�شدع 
واالنهي��ار، وق��ادة الع��امل الذي��ن يدرك��ون الو�شع 

احلايل ي�شعون االآن للتخلي عن العملة االأمريكية.
و�ش��ف رئي���س املفو�شية االأوروبي��ة، جان كلود 
يونك��ر، يف �شبتمر/اأيلول، اإجب��ار االأوروبيني على 
�ش��راء �شلعهم اخلا�شة بال��دوالر ب�”ال�شخيف”، يف 
الوقت الذي �شرح فيه وزير املالية الفرن�شي،برونو 
ل��و ماير، باأن��ه يريد اأن تك��ون حكومت��ه املالية غري 
مرتبط��ة بال��دوالر وم�شتقلة عن الوالي��ات املتحدة 
االأمريكية.. وت�شري “بلومرغ” التي ن�شرت اخلر، 
اإل��ى اأن رو�شي��ا تقل���س اأ�شولها املالية م��ن الدوالر 
الرتف��اع املخاط��ر املرتبط��ة بالعمل��ة االأمريكي��ة يف 
التعامات الدولية، باالإ�شافة لتحدي ال�شني لهيمنة 
العمل��ة االأمريكية يف اأ�شواق الطاقة العاملية، فبداأت 
باإدخال عملتها املحلية “اليوان” يف تعامات الطاقة 

اخلا�شة بها.
وبح�شب املوقع، فاإن مث��ل هذه املتغريات تعتر 
اإن��ذارا �شيئ��ا للوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، وباأن 
ا�شتخدام الدوالر يف العقوبات املالية االأمريكية مبا 

يخ�س حلفاءها اأي�شا يعتر بادرة �شيئة.
واأ�شاف��ت الوكالة ب��اأن قادة االحت��اد االأوروبي 

ي�شمحون ل�شركاتهم بالتعامل مع �شركات من الدول 
النامي��ة بنظام دفع يجعله��م يتهربون من العقوبات 

االأمريكية وهم يقومون بذلك ب�شكل علني.
وحت��دث “بلوم��رغ” ع��ن اأن اأح��د عوام��ل قوة 
ال��دوالر االأمريك��ي يف الوق��ت احل��ايل ه��و �شع��ف 
العمات التناف�شية االأخ��رى، فمنطقة اليورو تعاين 
من م�شاكل، وال�شني حذرة من م�شاألة تدفق روؤو�س 

االأموال املفتوحة و التجارة العاملية.
يذك��ر باأن العاقات االأمريكي��ة االأوروبية �شهدت 
خاف��ا ح��ادا بع��د ان�شح��اب وا�شنطن م��ن االتفاق 
النووي مع اإيران، باالإ�شافة للر�شوم اجلمركية التي 

فر�شته��ا اأمريكا على االأملني��وم والفوالذ،باالإ�شافة 
لتهدي��د عدد من ال�شركات االأوروبية من التعامل مع 

اإيران مع تطبيق العقوبات عليها.
وبدوره��ا ت�شع��ى رو�شي��ا للتخل�س م��ن الدوالر 
ع��ن طريق �شراء الذهب وبي��ع ال�شندات احلكومية 

االأمريكية.
كم��ا اأن احل��رب التجاري��ة ب��ني اأمري��كا وال�شني 
ت��زداد ناره��ا ب��ني البلدي��ن وبخا�شة بع���س فر�س 
بح��ق  الر�ش��وم واالإج��راءات  م��ن  ع��ددا  البلدي��ن 
بع�شهم��ا البع���س، االأم��ر ال��ذي يقو���س احلرك��ة 

التجارية بني اأقوى اقت�شادين يف العامل.

عن عمر ناهز ثمانني عاماً، ق�شت معظمه 
�شم��ن م�ش��رية املقاوم��ة، مرّبي��ة ومعّلمة 
»اأم  مغني��ة،  عم��اد  اأم  رحل��ت  ومعّزي��ة، 
ال�شهداء«، كما لّقبه��ا اأهل املقاومة. رحلت 
اآمنة �شامة مغنية )اأم عماد(، تاركة خلفها 

عمرًا حافًا باملقاومة وال�شمود وال�شر.
والدة ال�شهداء الثاثة، جهاد )1984(، 
ث��م ف��وؤاد )1994(، وعم��اد )2008( الذي 
ظه��رت اإلى العلن من بعد �شهادته، لت�شبح 
اأيقون��ة يف جمتم��ع املقاومة، وب��ني عوائل 

ال�شهداء.
مل تكت��ف اأم عم��اد ب��اأن تكون اأم��اً لثاثة 
�شه��داء؛ ففي ع��ام 2015، ان�شمت �شورة 
حفيده��ا، جه��اد عم��اد مغني��ة، اإل��ى �شور 

اأبنائه��ا ال�شهداء الثاث��ة التي زّينت حائط 
غرفة اال�شتقب��ال يف منزل احلاج اأبو عماد، 
االإ�شرائيلي��ة،  الطائ��رات  اغتالت��ه  بعدم��ا 
م��ع جمموع��ة م��ن املقاوم��ني، يف حمافظة 
ال�شوري��ة، عل��ى احل��دود م��ع  القنيط��رة 

اجلوالن املحتل.
اآمن��ة �شام��ة، زوج��ة فاي��ز مغني��ة، مل 
تك��ن جديدة على العمل املق��اوم، اأو العمل 
االإ�شام��ي الدعوي يف لبنان. فق��د كانت اأم 
عم��اد يف مقدم��ة الن�شوة اللوات��ي عملن يف 
بداية احلالة االإ�شامية يف لبنان، على ن�شر 
فك��ر ال�شهيد ال�شيد حممد باق��ر ال�شدر بني 
الن�ش��اء، باالإ�شافة اإل��ى اهتمامها اخلا�س 
بالق�شية الفل�شطينية وحمورّيتها يف احلالة 
االإ�شامي��ة ال�شاعدة مع انت�شار الثورة يف 
اإي��ران. وكم��ا متّكن��ت الراحل��ة، يف فرتات 
متاحق��ة، م��ن رف��د املقاوم��ة باملقاوم��ني 
اأبنائه��ا، ي��روي مقّرب��ون  وال�شه��داء م��ن 
م��ن العائل��ة كي��ف كان��ت مواكب��ًة لكاف��ة 
مراح��ل عم��ل ال�شهي��د القائد عم��اد مغنية 
�شم��ن املقاوم��ة، حت��ى يف اأحل��ك الظروف 
واأ�شعبه��ا، وكي��ف اأنها مل تت��واَن يوماً عن 
تاأدي��ة مهمات خمتلفة �شمن العمل املقاوم. 
برحي��ل احلاج��ة اأم عم��اد مغني��ة، تفتق��د 
املقاوم��ة يف لبن��ان وفل�شطني، وكل حركات 
منوذج��ا  والع��امل،  منطقتن��ا  يف  املقاِوم��ة 
حّياً وحا�شرًا للم��راأة التي حتجز لها حّيزًا 
والتح��ّرر،  املقاوم��ة  ح��ركات  يف  وا�شع��اً 
فتك��ون العامل��ة عل��ى ن�ش��ر الفك��ر املقاوم 

وتعميمه، بالقول والفعل.

بشار األسد: سوريا عائدة إلى دورها 
احملوري العربي

ق��ال الرئي�س ال�شورى ب�ش��ار االأ�شد اإن �شوريا عائدة 
لدوره��ا املحورى العرب��ى. ونقلت قن��اة رو�شيا اليوم 
ع��ن الرئي�س ال�شورى قوله »موقف الكويت كان م�شرفا 

فى قمم املانحني لدعم ال�شعب ال�شورى.
واأ�ش��اف الرئي�س ال�ش��ورى اأنه �شي�ش��دل قريبا جدا 
»ال�شتار على احل��رب االإرهابية«، معرا عن ثقته باأن 

اللعبة ال�شيا�شية تتغري.
ج��اء ه��ذا بعدم��ا ذك��رت وكال��ة االأنب��اء ال�شوري��ة 
»�شان��ا« اأن الرئي�س ال�شورى ب�شار االأ�ش��د اأ�شدر اأمرا 
باإط��اق عدد م��ن امل�شاري��ع اخلدمي��ة واالنتاجية فى 

املنطقة ال�شاحلية.

دونال��د  االأمريك��ي  الرئي���س  ج��دد 
العربي��ة  للمملك��ة  ابت��زازه  ترام��ب 
ال�شعودي��ة وتعري��ة نظامه��ا “اله�س” 
ح�شب ما ت�شري ت�شريحاته قائا للمرة 
اخلام�ش��ة خال اأيام قائ��ل ال تتجاوز 
15 يوم��ا اإن��ه ل��وال وا�شنطن مل��ا ظلت 

الريا�س موجودة.
ق��ال ترام��ب وا�شف��ا عاق��ة ب��اده 
بال�شعودية”العاق��ات ممتازة، وقلت 
له��م ‘اإن عليهم اأن يدفعوا ثمن احلماية 
الع�شكري��ة. ال�شعودية دولة غنية جدا 
ول�شن��وات و�شنوات مل تك��ن لتتواجد 
ال�شعودي��ة ب��دون الوالي��ات املتح��دة 
الأنن��ا نحميهم، وال ُيدف��ع لنا مقابل تلك 
احلماي��ة، يج��ب اأن يدفع��وا لنا، نحن 
ننف��ق ملي��ارات ومليارات ال��دوالرات 

للمل��ك  وقل��ت  ال�شعودي��ة،  حلماي��ة 
�شلم��ان: عذرا ي��ا ملك يج��ب اأن تدفع، 

قلت ذلك بو�شوح، و�شوف يدفعون”.

ورغ��م كل ه��ذه الت�شريح��ات الت��ي 
ال��ذي  ال�شع��ودي  النظ��ام  ت�شته��دف 
لطاملا زع��م بن �شلمان باأنه “نظام حزم 

حت��ى  ر�شم��ي  رد  ال  اأن��ه  وع��زم” اإال 
االآن من قب��ل ال�شعودي��ة با�شتثناء رد 
خجول م��ن ويل العهد حمم��د يف مقابلة 
م��ع �شحيف��ة بلومب��ريج و�ش��ف في��ه 
ت�شريح��ات ترامب باأنه��ا “نقد �شديق 
مقب��ول” وكام غ��ري دقي��ق، وقد كان 
ه��ذا بع��د الت�شري��ح الثال��ث لرتامب، 
ويف الوق��ت الذي ما تزال العاقات بني 
ال�شعودي��ة وكندا متوترة جراء انتقاد 
االأخرية النته��اكات حقوق االإن�شان يف 

الريا�س.
الرئي���س االأمريك��ي يف وق��ت  وق��ال 
�شاب��ق اإن��ه ل��وال الوالي��ات املتحدة ملا 
البق��اء يف  ال�شع��ودي  املل��ك  ا�شتط��اع 
احلك��م مل��دة ا�شبوع��ني واإن علي��ه اأن 

يدفع.

قت��ل م�شتوطن��ان واأ�شيب اآخر بج��روح خطرة، �شباح 
االأحد املا�شي ، يف عملية اإطاق نار، نفذها �شاب فل�شطيني 
يف منطقة »ب��ركان« ال�شناعية ق��رب م�شتوطنة »اأريئيل« 
ال�شهيوني��ة املقاوم��ة عل��ى اأرا���س تابعة ملدين��ة �شلفيت 

�شمال ال�شفة الغربية.
��ا اأطل��ق النار على  وق��ال موق��ع »0404«، اإن فل�شطينًيّ
جمموعة من امل�شتوطنني، حيث اأ�شيب اثنان منهم بجراح 
حرجة، واأعلن��ت الطواقم الطبية االإ�شرائيلية عن وفاتهما 

الحًقا.
واأ�ش��اف املوقع الع��ري، اأن االإ�شاب��ة الثالثة و�شفت 
ب��� »اخلط��رية« وج��رى نقله��ا اإل��ى م�شف��ى »بيلن�ش��ون« 
االإ�شرائيلي لتقدمي العاج لها،� م�شريا الى اأن قوات كبرية 
من جي�س و�شرطة االحتال و�شلت اإلى املنطقة، و�شرعت 
بعمليات مت�شيط وبحث وا�شع��ة النطاق عن مطلق النار، 
واأن هن��اك خ�شية من اأن يقوم مطلق النار مبعاودة اإطاق 

النار جمدًدا.
م��ن جهتها، قالت القناة العري��ة العا�شرة، اإن امل�شتبه 

ب��ه بتنفيذ عملية اإطاق النار ه��و الفل�شطيني ا�شرف وليد 
�شليمان نعالوة )23 عاًما( من منطقة قلقيلية.

والحق��ا اأك��د الناط��ق با�شم جي���س االحت��ال اأن عملية 
»اأرئيل« التي جرت �شباح الي��وم فدائية وا�شتخدم املنفذ 
به��ا �شاح »كارلو« وهو من قري��ة �شويكة يف طولكرم واأنه 

البحث جار عنه.
ويف ال�شي��اق، اقتحم��ت ق��وات االحت��ال بل��دة الزاوية 

غرب �شلفيت للبحث عن منفذ العملية.
اجله��اد االإ�شام��ي: عملي��ة »اريئي��ل« رد طبيعي على 

جرائم االحتال يف غزة والقد�س واخلان االأحمر
وق��ال املتحدث باإ�شم حرك��ة اجله��اد االإ�شامي، داوود 

�شهاب »وجاء الرد من ال�شفة الناب�شة غ�شبا وثورة«.
كام �شه��اب ج��اء تعليق��ا عل��ى عملية »اريئي��ل«، التي 
اإعترها ردا طبيعيا على جرائم االحتال يف غزة والقد�س 

واخلان االأحمر.
�شه��اب اأ�ش��اف ان »دم��اء ال�شه��داء االأبط��ال وتعم��د 
ا�شته��داف االأطف��ال وامل�شا�س باالق�شى لن مي��ر دون رد، 

هذا ل�شان حال املقاوم الثائر الذي نفذ العملية البطولية«.
وتاب��ع املتحدث باإ�ش��م حركة اجله��اد االإ�شامي »نوؤكد 
اأن اال�شتيطان هدف م�شروع للمقاومني والثائرين، وندعو 
�شعبن��ا االأبي يف القد���س وال�شفة وكل م��كان لانتفا�س يف 
وج��ه ااٍلرهاب اال�شتيطاين حتى طرده وحترير ال�شفة من 

اال�شتيطان وامل�شتوطنني«
حما���س: تاأت��ي يف �شي��اق ال��رد الطبيع��ي عل��ى جرائ��م 

االحتال االإ�شرائيلي بحق �شعنب
بدوره��ا قال��ت حركة »حما���س« اإن عملية اإط��اق النار 
التي ا�شتهدفت م�شتوطنني جنوب نابل�س، »تاأتي يف �شياق 
ال��رد الطبيع��ي عل��ى جرائ��م االحت��ال االإ�شرائيلي بحق 

�شعبنا«.
واأ�شاف��ت احلرك��ة يف بي��ان له��ا »اإنن��ا نب��ارك العملية 
البطولي��ة لنوؤك��د اأنه��ا تاأتي يف �شي��اق ال��رد الطبيعي على 
جرائم االحتال االإ�شرائيلي بحق �شعبنا، والتي تتوا�شل 
يف كاف��ة االأرا�ش��ي الفل�شطيني��ة، كم��ا توؤك��د اأن �شعبنا لن 
يق��ف مكتوف اليدي��ن اأمام اقتح��ام امل�شتوطن��ني للم�شجد 
االأق�ش��ى وتدني�شه��م امل�شتمر لباحات��ه، اإ�شافة ملحاوالت 
�شلط��ات االحت��ال هدم اخل��ان االأحمر، واعتقاله��م الأبناء 
�شعبن��ا يف اقتحامات يومي��ة لل�شفة، وا�شتم��رار احل�شار 
املفرو���س على قطاع غزة واعتداءاتها االإرهابية املتكررة 
عل��ى م�ش��ريات الع��ودة ال�شلمية، م��ا ينذر ب��اأن االنفجار 

الفل�شطيني قادم يف وجه هذا املحتل«.
واأك��دت احلرك��ة اأن »خي��ار املقاوم��ة واالنتفا���س هو 
خيارن��ا ل�شد هذا العدوان االإ�شرائيل��ي، بجعله يدفع ثمنا 

باهظا جلرائمه امل�شتمرة بحق �شعبنا«.

للم������رة اخلامس������ة خ������الل أي������ام قالئ������ل.. ترام������ب: قلت ملل������ك الس������عودية إنه ل������ن يتمكن 
م������ن اله������رب إذا رفع������ت أمري������كا حمايته������ا ع������ن اململك������ة ويج������ب أن يدفع مقاب������ل ذلك

عملية بطولية قرب مستوطنة ’أريئيل’.. شاب فلسطيني يقتل مستوطنني اثنني ويصيب ثالًثًا وينجح بالهروب

أم الشهداء جهاد وفؤاد وعماد 
مغنية... أيقونٌة مقاِومة إلى جوار أبنائها

ثالث �سنوات ون�س��ف ال�سنة كانت كافية لهبوط 
االقت�ش��اد ال�شع��ودي ب�شورة كبرية، فمن��ذ اأن بداأ 
الع��دوان ال�شع��ودي على اليم��ن يف اآذار عام 2015 
والنظ��ام ال�شع��ودي ينف��ق مبال��غ طائل��ة لتجني��د 
املرتزقة و�شراء �شواريخ واأ�شلحة اأمريكية ال�شنع 
وغريها م��ن الدول االأوروبية من دون حتقيق تقدم 
عل��ى االأر���س.. ويف ه��ذا ال�شدد ك�شف وزي��ر مالية 
النظ��ام ال�شعودي حمم��د اجلدعان اأم���س عن بلوغ 
العج��ز يف امليزاني��ة املالي��ة لع��ام 2019 حوايل 34 
ملي��ار دوالر.. وي�شتدي��ن النظام ال�شع��ودي مبالغ 
عل��ى دفع��ات �شخمة ب�ش��كل غري ماأل��وف بعيدًا عن 
ال�شجي��ج واالأ�ش��واء، اإذ كان اآخ��ر القرو���س التي 

ح�شل عليها مل�شلحة �شندوق اال�شتثمارات العامة 
ال�شي��ادي مبلغاً بقيمة 11 مليار دوالر قّدمه حتالف 
م�ش��ريف اأمريك��ي- بريطاين عامل��ي.. ووفق��اً لوكالة 
ال�شحاف��ة الفرن�شي��ة فقد ا�شتدان��ت ال�شعودية منذ 
تراج��ع اأ�شعار النفط ع��ام 2014 حوايل 100 مليار 
دوالر لتموي��ل ج��زء م��ن العج��ز الناجت ع��ن ذلك يف 
موازنته��ا وال��ذي زاد ع��ن 260 ملي��ار دوالر خال 
ال�شن��وات االأربع املا�شية. ويث��ري جلوء ال�شندوق 
ال�شعودي اإلى القرو�س اخلارجية منذ بداية قيامه 
باأن�شطت��ه الكث��ري م��ن ال�شك��وك، وال�شيم��ا اأن قيمة 
اأ�شوله املالية احلالية تقدر بنحو 230 مليار دوالر 

ق�شم كبري منها على �شكل اأ�شهم و�شندات.

تهديدات أوروبية: اقتربت نهاية عصر الدوالرالعدوان على اليمن ُيطيح باملوازنة املالية السعودية لعام 2019
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 تع��ود املنظوم��ة اإلى ح��رب اخلليج ع��ام 1991 
)وكالة اأ�شو�شييتد بر�س االأمريكية(

ق��درة  يف  ال�شع��ودي  النظ��ام  يبال��غ  ذل��ك  وم��ع 
»الباتري��وت« حملل��ون ع�شكري��ون: تعتم��د اململكة 
ر  عل��ى �شواريخ نظام باتريوت باك- 2 وهو مل ُيطوَّ
اإال يف اأواخ��ر الثمانيني��ات بينم��ا املحل��ل ال�شيا�شي 

جريميي بيني يقول:
 �ش��اروخ PAC-2 خم��زون من��ذ الت�شعينيات 
البالي�شتي��ة  ال�شواري��خ  العرتا���س  فق��ط  �شم��م 
البطيئ��ة والق�شرية امل��دى غري املف�شل��ة وال قدرة 

العرتا�س �شاروخ “الركان” اليمني
مبعه��د  ال�شواري��خ  خب��ري  لوي���س  وجيف��ري   
ميدلب��وري بكاليفورنيا يوؤك��د: �شواريخ احلوثيني 
يبل��غ مداها األف كيلومرت “620 ميًا” وال اأتوقع اأن 

تنجح منظومة ال�شعودية يف �شد �شاروخ كهذا 
واأ�شاف: ال�شعودي��ة ف�شلت ف�شًا كارثياً   اململكة 

تخ�شر ت�شتنزف اأموال �شعبها..
 وتخ�ش��ر اإذ اأنفق��ت على �ش��راء االأ�شلح��ة يف عام 
2015 87،2 ملي��ار دوالر معه��د �شتكه��ومل الأبحاث 
ال�شام وحتوم اتهامات كث��رية حول ف�شاد �شفقات 
االأ�شلحة لعل اأ�شهرها �شفقة “اليمامة” التي اأبرمت 
ب��ني بريطاني��ا وال�شعودي��ة بقيمة 56 ملي��ار دوالر 
اأمريكي ع��ام 1985حي��ث و�شفت باأنه��ا “االأ�شخم 
الوا�شنط��ن  بف�ش��اد” اململكت��ني  ارتباط��اً  واالأك��رث 
بو�شت وباالأخري “�شواري��خ الباتريوت ال�شعودية 
مل ُت�شب اأهدافها و�شقطت وبثَّت الرعب” الوا�شنطن 

بو�شت االأمريكية  
اأمريكي��ة  وتعليق��ات  ت�شريح��ات  \�شل�شل��ة 
ا�شتثنائية �شلطت ال�شوء على »اإخفاق« نظام الدفاع 
ال�شاروخ��ي – الباتري��وت يف اأداء مهامه االأ�شلية: 
الت�سدي وا�سقاط ال�سواريخ خالل مرحلة حتليقها 
للحيلول��ة دون و�شوله��ا الأهدافه��ا؛ خا�ش��ة بع��د 
اإط��اق اليم��ن �شواريخ بالي�شتي��ة ، اأ�شابت »مطار 
املل��ك خالد يف الريا�س ومطارات ع�شكرية يف جنران 
وجي��زان وخمي�س م�شيط،« لتتزام��ن مع زيارة ويل 
العه��د ال�شعودي حممد بن �شلمان« لوا�شنطن ومدن 
اأمريكي��ة اأخرى، وكذلك يف الذك��رى الثالثة للعدوان 

ال�شعودي على اليمن.
بع���س الت�شريحات املتتالي��ة �شدرت عن قيادات 
ع�شكري��ة رفيعة، مما يعزز اأهميته��ا، اأبرزها �شهادة 
رئي���س هيئ��ة القي��ادة اال�شرتاتيجي��ة االأمريكي��ة، 
اجلرنال جون هاينت، اأمام جلنة القوات امل�شلحة يف 

جمل�س الن��واب حديثا؛ باالإجاب��ة بالنفي عن �شوؤال 
فعالي��ة منظومة الباتري��وت، قبل ف��رتة من اإطاق 

ال�شواريخ اليمنية االأخرية.
م��ن ب��ني الت�شريح��ات الع�شكري��ة االأخ��رى م��ا 
ج��اء على ل�ش��ان املدي��ر ال�شاب��ق لرنام��ج جتارب 
البنتاغ��ون، فيلي��ب كوي��ل، قول��ه اإن »ن�شبة جناح 
نظم الدف��اع ال�شاروخية )الباتريوت( خال مرحلة 

التجارب كانت خمزية.« )اأيلول/�شبتمر 2017(.
يف احلي��ز ال�شيا�ش��ي، اأك��د ع��دد م��ن امل�شوؤول��ني 
االأمريكي��ني »دون االإف�ش��اح ع��ن هويته��م،« مطلع 
العام اجلاري وعقب اإ�شابة �شاروخ بالي�شتي ملطار 
املل��ك خال��د يف الريا���س، اأنه ال يوجد دلي��ل ملمو�س 
ا�سق��اط  يف  جنح��وا  »ال�سعودي��ن  اأن  اإل��ى  ي�س��ر 
ال�شاروخ؛ وما قدموه من اأدلة على عملية اعرتا�س 
ناجح��ة قد يكون عب��ارة عن عملية انف�ش��ال جزاأي 
ال�شاروخ )الراأ�س احلرب��ي واجل�شم( عن بع�شهما 

البع�س ب�شورة مق�شودة.«
الاف��ت اأي�ش��اً يف ه��ذا ال�شي��اق ان الت�شريح��ات 
غ��ري امل�شبوق��ة وبالغ��ة اخلط��ورة واكب��ت زي��ارة 
ويل العه��د ال�شع��ودي حممد بن �شلم��ان لوا�شنطن؛ 
اأ�ش��وة مبوافق��ة الكونغر���س على �ش��رف امليزانية 
ال�شنوي��ة لوزارة الدفاع بالكامل، 700 مليار دوالر، 
ه��ي »االأعل��ى من��ذ 15 عاماً.« ام��ا ن�شي��ب برنامج 
الدفاع ال�شاروخي وتوابعه من امليزانية فقد بلغت 
11.5 ملي��ار دوالر تو�شع بت�ش��رف »وكالة الدفاع 
ال�شاروخ��ي.« )وا�شنطن بو�ش��ت، 23 اآذار/مار�س 

.)2018
الرئي���س دونالد ترامب دائم التك��رار ملقولته باأنه 
ينبغ��ي عل��ى ال��دول »االأخ��رى« �ش��راء منظوم��ات 
دفاعي��ة ومقاتات اأمريكية ال�شنع، ل�شمان دميومة 
قراره��ا  و�شيط��رة  االأمريكي��ة  االأ�شلح��ة  �شناع��ة 
ال�شيا�ش��ي على االآخري��ن. ال�شعودية ودول اخلليج 
االأخ��رى تت�ش��در قائمة ال��دول امل�شت��وردة لل�شاح 
االأمريكي، ان�شمت اإليها قبل ب�شعة اأيام بولندا بعد 

ابرامها �شفقة ل�شراء منظومة »الباتريوت.«
الت�شابق على �شاح فا�شل

عل��م  يف  اأمريكي��ني  خ��راء  �شه��ادات  توال��ت 
ال�شواري��خ، ان�شم اإليهم الحق��ا بع�س االأخ�شائيني 
»الباتري��وت«  نظ��ام  اأداء  لتقيي��م  االوروبي��ني، 
االأمريك��ي وخ�شو�شاً منذ بدء الع��دوان ال�شعودي 

على اليمن.
اأما و�شائ��ل االإعام االأمريكية الرئي�شة، املقروءة 

واملرئي��ة، فقد تو�شلت جه��ود حتقيقاتها الى نتائج 
موازي��ة: ف�شل م��دوي للمنظوم��ة ال�شاروخية. من 
بينها ا�شبوعية نيوزويك، 26 اآذار/مار�س، مت�شائلة 
»هل ف�شل نظ��ام الدفاع ال�شاروخي اأمريكي ال�شنع 
باالإجاب��ة  اليمن��ي؛«  ال�شاروخ��ي  الهج��وم  خ��ال 
ا�شتن��ادًا ل�شرائ��ط فيدي��و اأن��ه »كان ف�ش��ًا مذه��ًا 
ل�ش��اروخ االعرتا���س ال�شعودي ولي���س لل�شاروخ 

امل�شتهدف للريا�س.«
اأم��ا ن�شخته��ا باللغ��ة العربي��ة، 29 اآذار/مار�س، 
جاءت ب�شيغة التاأكيد »الدفاعات ال�شعودية ف�شلت 
يف اعرتا�س ال�شواري��خ اليمنية.« واعترت املجلة 
اأن ف�ش��ل منظوم��ة الباتري��وت، امل��رة الكارثية تلو 
االأخ��رى، قد يعد اإغراءًا للجي���س واللجان ال�شعبية 
لتوجيه مزي��د من ال�شواري��خ الت��ي باإمكانها تهديد 

اأمن ال�شعودية.
�شحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز، 25 اآذار، كان��ت اأكرث 
حر�ش��ا على عدم ا�شتف��زاز ال�شعوديني خال زيارة 
حمم��د بن �شلم��ان، واكتف��ت بعن��وان »ال�شعوديون 
يزعم��ون اعرتا���س 7 �شواريخ اأطلق��ت على مدنهم 
من اليمن.« يف حني ن�ش��رت نقدًا الذعاً لف�شل موازي 
باعرتا�س �شاروخ بالي�شتي اأ�شاب مطار امللك خالد 
بالريا���س، نهاي��ة العام املا�ش��ي، متهكمة ب��اأن ذلك 
»�شيحم��ل انعكا�شات ع�شكري��ة كبرية على منظومة 

الدفاعات االأمريكية اأكرث من ال�شعودية..«
اإح��دى اأب��رز الدرا�ش��ات العلمي��ة ح��ول فعالي��ة 
ال�شواري��خ اليمني��ة قدمه��ا مدير برنام��ج احلد من 
انت�شار االأ�شلح��ة يف �شرقي اآ�شيا يف معهد ميدلبوري 
للدرا�ش��ات الدولي��ة يف مونرتي بوالي��ة كاليفورنيا، 
جيف��ري لوي���س، والذي �شبق ون�ش��ر حتليًا مف�شًا 
ح��ول ف�ش��ل الباتري��وت مطل��ع �شهر كان��ون االأول/

دي�شمر 2017 يف �شحيفة نيويورك تاميز.
فّن��د خبري ال�شواريخ لوي���س يف مقالته املن�شورة 
اآذار/مار���س،   28 بولي�ش��ي،  فوري��ن  موق��ع  عل��ى 
ال�شردي��ة الر�شمي��ة ال�شعودي��ة بتاأكي��د اعرتا�شه��ا 
الفيدي��و  �ش��ور  اإن  قائ��ًا  ال�شبع��ة،  لل�شواري��خ 
املن�شورة ت�شري اإلى ف�شل ذريع ل�شاروخ االعرتا�س 
ا�شت��دار  فق��د  الث��اين  ال�ش��اروخ  اأم��ا  )باتري��وت(، 

عل��ى نف�شه وانفج��ر يف اأر�س الريا���س. واأ�شاف اأن 
»ح�شيلة اليوم كانت �شيئ��ة للدفاعات ال�شاروخية 

ال�شعودية.«
وا�شتط��رد لوي���س ب��اأن مقاطع الفيدي��و امل�شورة 
»ميك��ن اأن تدفعنا للقول اإن االإ�شابات واخل�شائر يف 
االأرواح رمبا يك��ون �شببها االعرتا�شات ال�شعودية 

الفا�شلة.«
اال�شبوعي��ة العلمي��ة بوبي��والر ميكانيك���س، 26 
اآذار، �شخ��رت م��ن ف�شل نظ��ام الدف��اع ال�شاروخي 
االأمريك��ي بالقول اأن »ال�شاروخ اأر�س � جو اأ�شحى 
�ش��اروخ اأر���س � اأر�س.« وحينما تثب��ت الدالئل اأن 
»االعرتا�س ُمني بالف�ش��ل، فاإنها تطرح اأ�شئلة هامة 
ح��ول فعالي��ة النظ��ام ككل، م��ع اأنه��ا لي�ش��ت امل��رة 
االأول��ى.. بيد رمبا هي املرة االأولى التي يت�شبب بها 
نظام الباتري��وت بتهديد املدنيني والقفز عن الهدف. 
» ك�ش��ف تقري��ر فوري��ن بولي�ش��ي، �شال��ف الذك��ر، 
ع��ن ف�ش��ل بني��وي يف �ش��اح الدف��اع ال�شاروخي – 
الباتريوت، منذ اإطاق العراق �شواريخ �شكود على 
اهداف يف الكي��ان ال�شهي��وين وال�شعودية. واأو�شح 
اأن نتائ��ج اعرتا���س بطاري��ات ال�شواري��خ اآن��ذاك 
جاءت مبالغ به��ا، مما دفع جلنة االأداء احلكومي يف 
جمل���س النواب املكلفة مبراجع��ة التقارير املتعددة 
اإل��ى الق��ول ».. هن��اك دلي��ل �شعيف للتثب��ت من اأن 
�شواري��خ الباتري��وت ا�شقط��ت اأك��رث م��ن ب�شع��ة 
�شواري��خ �شكود العراقية خ��ال حرب اخلليج.. بل 
هن��اك بع�س ال�شك��وك من �شح��ة وق��وع اإ�شابات« 

اأ�شًا.
وزارة  املذك��ورة  الكونغر���س  جلن��ة  وطالب��ت 
الدف��اع االإفراج ع��ن مزيد من املعلوم��ات حول اأداء 
الباتري��وت وتق��دمي تقرير مفيد ومف�ش��ل ».. بيد اأن 
حملة دعائي��ة �شعواء قام بها �ش��اح القوات الرية 
و�شرك��ة رايثي��ون )امل�شنع��ة( ا�شف��رت عن جتاهل 
الطل��ب« اإل��ى الي��وم، با�شتثناء ملخ�س م��ن ب�شعة 

�شفحات ال تروي عط�س املحللني.
من أين لك هذا يا مين

تدرج ق��درة وفعالية ال�شواري��خ اليمنية اأ�شاب 
دول العدوان وداعميها بالقلق نظرًا لبلوغها مرحلة 

متقدم��ة ذات اأبع��اد ا�شرتاتيجي��ة، مقاب��ل تراج��ع 
فر���س احل�ش��م الع�شك��ري؛ وحافظت عل��ى �شردية 
اإتهام ايران بتزويد اليمن بال�شواريخ، واتهام حزب 
اهلل بنقلها لليمن على الرغم من فر�شهم ح�شارًا برياً 

وبحرياً وجوياً حمكماً على الباد.
م�شدر تلك املنظوم��ة التقنية هي كلمة ال�شر لدى 
دول الع��دوان الت��ي ت�ش��ر عل��ى اإقحام اإي��ران دون 
دالئ��ل ح�شي��ة. اأم��ا اليمن فلدي��ه خم��زون وافر من 
�شواري��خ �شكود – �ش��ي، دفع ثمنه��ا مل�شدريها من 
كوريا ال�شمالي��ة واالحتاد ال�شوفياتي ورمبا تعاون 
م��ع دول �شقيق��ة مث��ل �شوريا. كما حق��ق خمزوناً ال 
باأ���س به م��ن �شواريخ »�شام« اأر���س – جو طّوعها 
الإنت��اج منظومة »قاهر–1« م��داه 250 كلم، والذي 
ك�شف عنه النق��اب نهاية عام 2015، اأطلق من على 
عرب��ة مدني��ة. منظوم��ة �ش��ام اليمنية رافقه��ا اأي�شاً 

خمزون من الوقود ال�شائل، اإ�س-75.
ي�ش��ري اليم��ن يف نه��ج مت�شاع��د المت��اك تر�شانة 
اأ�شلحة دفاعي��ة تتائم مع احتياجاته. عوا�شم دول 
العدوان تدرك حقيقة ذلك، لكنها ال ت�شتطيع حت�شيد 
من�ش��وب عدائها للدول االإقليمية دون اإدخالها عنوة 
يف ال�شراع، وحرف االأنظار عن حقيقة �شحاياها من 

الب�شر واحلجر واحل�شارة والرتاث.
ا�شتط��اع اليم��ن بقدرات��ه الذاتية ع��ر �شنوات 
الع��دوان الثاث��ة من تطوي��ر وانت��اج احتياجاته 
امليداني��ة تدريجي��اً ك��ي ال يخ�ش��ع ل�شواب��ط اأو 
الت�شني��ع  مرحل��ة  وبل��غ  اأخ��رى،  ق��وى  ابت��زاز 
والتطوي��ر واالآن ا�شبح يف ط��ور االإنتاج احلربي. 
لو مل يكن كذلك، كيف نف�شر تعمد اليمنيني ت�شعيد 
مدي��ات ال�شواريخ ق�شرية امل��دى، زلزال 1 و 2؛ 
اأتبعه��ا بال�شواري��خ البالي�شتي��ة متو�شط��ة املدى 
)منظوم��ات قاهر 1 و 2، وزل��زال 3( مدياتها نحو 
400 كل��م وراأ���س حرب��ي زنته 350 كلغ��م؛ واالآن 
ا�شب��ح مبق��دوره اإنت��اج منوذج��ه اخلا���س م��ن 
ال�شواري��خ بعي��دة املدى )ب��ركان -1 ق��ادر على 
حم��ل راأ���س حرب��ي بزن��ة 500 كلغ��م اأطل��ق على 
قاع��دة املل��ك فه��د الع�شكري��ة بالطائ��ف، 2016؛ 
وب��ركان اأت���س 2 ذات م��دى اأبع��د( الت��ي و�شلت 

لعا�شمتي العدوان، الريا�س واأبو ظبي.
ويف ذات ال�شي��اق التدريج��ي الإ�ش��رار اليمن على 
امت��اك اخل��رة الع�شكري��ة واإنت��اج م��ا يحتاج��ه 
م��ن اأ�شلح��ة ك�شفت »الق��وة ال�شاروخي��ة« اليمنية 
موؤخرًا عن منظومة اإ�شافية من ال�شواريخ، بدر 1، 
اأ�شاب »فرع �شركة اأرامكو يف جنران؛.. الذي يعمل 
بالوقود ال�شلب ب�شرعة 4.5 ماخ ذو فعالية عالية.«
ال�شعودي��ة اأطلق��ت »م��ا ال يق��ل ع��ن 7 �شواريخ 
بالي�شتي��ة«  �شواري��خ   3 العرتا���س  )باتري��وت( 
ا�شتهدفت مناطق متعددة يف الريا�س، وفق اخلراء 
الع�شكري��ني االأمريكي��ني؛ ح�شدت »ف�ش��ًا ذريعاً يف 
اعرتا���س �شاروخ��ني، واخلم�شة البقية يب��دو اأنها 
انفج��رت ذاتياً بعد االإط��اق.« والكلفة ما بني 3-2 

مليون دوالر لل�شاروخ الواحد.
الف�شل له كلفته الباهظة اأي�شاً..

تقارير

مجددًا.. تنهال �شواريخ اليمن  البالي�شتية عل��ى العا�شمة ال�شعودية الريا�ض ومعها 
يجدد الباتريوت قدرته على الف�شل وبينما توؤكد ال�شعودية ت�شديها لل�شواريخ

 هن��اك م�شاه��د تك��ذب و�شه��ود عي��ان ي�شمع��ون دوي االنفج��ارات ومواطن��ون ي�شعرون 
بالرعب مت�شائلني: ملاذا الف�شل؟

احلقيقة/ علي الدرواني

ال تتوق��ف املفاج��اآت القادم��ة م��ن اليم��ن، ال �شيم��ا يف اإط��ار 
ال�شم��ود االأ�شط��وري الذي �شجل��ه ال�شعب اليمن��ي يف مواجهة 
الع��دوان واحل�ش��ار والتجوي��ع وحم��اوالت الرتكي��ع، ويف ظل 
ال�شم��ت الدويل املطب��ق رغم الهول املهول م��ن اجلرائم وما نتج 
عن هذا العدوان من ماآ�ٍس و�شفتها تقارير اإن�شانية واأممية باأنها 
االأب�ش��ع على امل�شتوى العامل��ي، اأو يف جمال الت�ش��دي للعدوان 
رغم االإمكانات املتوا�شعة التي ميتلكها اليمن يف وجه احدث اآلة 
ع�شكري��ة موجودة يف العامل تزودت به��ا الريا�س وابو ظبي من 

الق��وى العاملية الغربية الكرى، وعلى را�شها الواليات املتحدة 
االمريكي��ة التي قدمت وتق��دم كل ا�شكال الدع��م وامل�شاندة لهذا 
العدوان..رغ��م كل ذل��ك ن�شم��ع اليوم عن عملي��ة بحرية جديدة 
اعلن��ت عنه��ا الق��وات البحري��ة والدف��اع ال�شاحلي وقال��ت انها 
دم��رت زورقا حربيا تابع��ا لقوى العدوان ال�شع��ودي االأمريكي 
قبال��ة �شواح��ل مي��دي ب�شاح منا�ش��ب، واكد م�ش��در يف القوات 

البحرية هاك كل من كان على متنه.
تك��ون هذه هي العملية الثانية خ��ال الع�شرة االيام االخرية 
بع��د عملية نوعية ا�شتهدفت جمموعة من زوارق حر�س احلدود 
ال�شعودي داخل مين��اء جيزان وكبدت العدو ال�شعودي خ�شائر 

كبرية نتيجة احرتاق عدد من الزوارق يف امليناء.

وال��ى جانب عمليات �شابق��ة ا�شتهدفت �شفن��ا وبوارج حربية 
للع��دوان قبالة ال�شواحل اليمنية فاإن الق��وات البحرية والدفاع 
ال�شاحل��ي قد اك��دت واقع املي��دان البح��ري وانه لن يك��ون اأقل 
�شاأن��ا من بقية امليادين التي تع�شف بالغ��زاة وقواتهم واآلياتهم 

وحتيلها اأكواما من اخلردة واأثرًا بعد عني.
من��ذ فرتة تقارب الن�شف عام، ب��داأ حتالف العدوان ت�شعيده 
االأخ��ري يف اإطار معركة ال�شاحل الغربي معتمدا بالدرجة االأولى 
عل��ى ال�شاح البحري، بهدف رئي���س هو غزو واحتال احلديدة 
املدين��ة واملطار وامليناء من اأجل ت�شدي��د احل�شار على ال�شعب 
اليمن��ي واإركاعه.. ومع ف�شل ثاث مراحل متوالية من الت�شعيد 
خ��ال ه��ذه الفرتة تكبدت فيه��ا قوات الغزو واالحت��ال خ�شائر 
كب��رية يف ال�شاح��ل الغرب��ي، تتك�شف اأبعاد ومعطي��ات املناورة 
الدفاعي��ة للجي���س واللج��ان ال�شعبي��ة وجناعته��ا يف مواجه��ة 
كل موج��ات الت�شعي��د، ومن ناحي��ة العملي��ات البحرية جندها 
م�شتمرة يف الت�شاعد والتنوع بني الهجوم على القطع الع�شكرية 
واملواقع البحرية للعدو �شواء على ال�شواحل اليمنية كما ح�شل 

يف املخا اأواخر متوز/ يوليو املا�شي، اأو �شواحل ال�شعودية كما 
يف العمليتني االخريتني.

ومن اأهم عمليات القوات البحرية والدفاع ال�شاحلي الت�شدي 
ملحاوالت االإبرار اأكرث من مرة واإف�شالها واإجبار ال�شفن احلربية 
عل��ى الرتاجع ام��ام اليقظة واجلهوزي��ة العالية الت��ي اأظهرتها 

الوحدات البحرية للجي�س واللجان ال�شعبية.
ما مييز عمليات القوات البحرية والدفاع ال�شاحلي، هو اأنها ال 
تزال حتتفظ مبا يعر عنه بالغمو�س اال�شرتاتيجي، ومل تك�شف 
اإل��ى اليوم عن اأي من اأوراق قوته��ا وو�شائل دفاعها اأو هجومها 

لتبقي العدو اأ�شريا الأ�شواأ التوقعات يف قادم االأيام.
وبينم��ا تظل التهديدات املتوا�شل��ة لقوى العدوان بالتح�شري 
للهج��وم على احلديدة، يف كث��ري من حاالتها جم��رد بروبغاندا، 
ته��دف للح��رب النف�شي��ة بالدرجة االول��ى، تبق��ى االأفعال لدى 
الق��وات البحري��ة والدف��اع ال�شاحل��ي وخمتلف ق��وات اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبية �شابقة لاأقوال، وما ه��ذه العملية وما �شبقها 

من علميات بحرية نوعية اإال م�شداق لهذا النهج.

منظومة الباتريوت ُتصنع في أميركا وتهان في اليمن و ما ال تعرفونه عن فشل الباتريوت

بح�����ر مي�����������دي يبتل�����������ع الغ���������زاة
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تخرج دفعة أمنية قتالية حتت شعار ” على نهج احلسني” تخرج دفعة عسكرية جديدة من املنطقة العسكرية الرابعة
دفع��ة  البي�ش��اء،  مبحافظ��ة  تخرج��ت 
امنية م��ن دورة تدريبية خا�شة يف الفنون 
القتالية حتت �شعار ” على نهج احل�شني” 
نفذته��ا االإدارة العامة للتدري��ب والتاأهيل 
ب��وزارة الداخلي��ة.. حي��ث اأجري��ت �شمن 
فعالي��ة التخ��رج من��اورة ا�شتعر���س فيها 
اخلريج��ون عدد م��ن امله��ارات الع�شكرية 
التي تلقوها يف الدورة .. وثمن اخلريجون 
اهتم��ام قي��ادة وزارة الداخلي��ة بتاأهيلهم 
والقي��ام  املع��ارك  ب�شاح��ات  لالتح��اق 
بالواجب يف الدفاع ع��ن الوطن ، متعهدين 
باأنه��م �شيظلون احلرا���س االأوفياء لكرامة 
وام��ن اليم��ن .. اجلدي��ر بالذك��ر اأن ه��ذه 

ال��دورة تاأتي �شم��ن العديد م��ن الدورات 
للتاأهي��ل  العام��ة  االإدارة  تقيمه��ا  الت��ي 
والتدريب بالداخلية يف اإطار خطة الوزارة 

لرفد اجلبهات باملقاتلني املوؤهلني.

ح�شر فعالي��ة حفل التخ��رج نائب مدير 
عام التدري��ب والتاأهيل ب��وزارة الداخلية 
العقي��د اأحم��د الطالب��ي وع��دد م��ن ق��ادة 

و�سباط اأمن حمافظة البي�ساء .

�شهدت املنطق��ة الع�شكرية الرابعة حفل 
تخريج دفع��ة ع�شكرية جديدة حملت ا�شم 

االمام زيد عليه ال�شام .
م��ن  م�شاه��د  احلرب��ي،  االإع��ام  ووزع 
حف��ل تخرج دفعة ع�شكري��ة جديدة حتمل 
ا�ش��م االمام زي��د عليه ال�شام م��ن املنطقة 

الع�شكرية الرابعة .
واأج��رت الدفعة عر�ش��اً ع�شكرياً وقتالياً 
واخل��رات  امله��ارات  بع���س  اأظه��رت 
واالأ�شالي��ب وفن��ون القت��ال الت��ي تلقوه��ا 

خال الدورة الع�شكرية املكثفة.
واحت��وت املن��اورة عددًا م��ن العمليات 
الع�شكرية متثل��ت يف االقتحامات والقن�س 

اخلفيف��ة  باالأ�شلح��ة  االأه��داف  و�ش��رب 
واملتو�شط��ة.. واأكد املتخرج��ون التحاقهم 
ع��ن  للدف��اع  وال�ش��رف  الع��زة  بجبه��ات 

هلل  العه��َد  جمددي��ن  والعر���س،  االأر���س 
وللقي��ادة والوطن باحلفاظ عل��ى املبادئ 

والدفاع عن الُهوية االإميانية.

وقفات مسلحة في عدد من احملافظات تنديدًا بجرائم وحصارالعدوان ورفدًا للجبهات

فعاليات ثقافية في عدد من احملافظات بذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالں

نظ��م اأبن��اء مديري��ة الوح��دة باأمان��ة العا�شمة 
احل�ش��د  حمل��ة  �شم��ن  رم��زي  وعر���س  فعالي��ة 

والتعبئة لرفد اجلبهات.
م��ن  لوح��دات رمزي��ة  الفعالي��ة عر���س  تخل��ل 
املتطوع��ني يف اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة عك�شت 
جاهزيته��م لالتحاق باجلبه��ات اإ�شافة اإلى فقرات 

وعرو�س �شبابية.
كما نظم��ت يف عدد من مديري��ات اأمانة العا�شمة 
الع��دوان  وقف��ات احتجاجي��ة تندي��دا با�شتم��رار 

وحربه االقت�شادية على ال�شعب اليمني.
 حي��ث اقيم��ت وقف��ة نظمته��ا مديريت��ي مع��ني 
والث��ورة، ا�شتم��رار ال�شم��ود يف مواجهة العدوان 
ورف��د  واإن�شان��اً،  اأر�ش��اً  اليم��ن  ي�شته��دف  ال��ذي 

اجلبهات بالرجال واملال.
اإل��ى ذلك اأكد امل�شارك��ون يف الوقفة االحتجاجية 
الت��ي نظمتها مديريتي التحري��ر و�شنعاء القدمية، 
عل��ى ا�شتمرار مواجه��ة الع��دوان ومرتزقته ورفد 

اجلبهات بالرجال والعتاد وت�شيري قوافل الدعم.
واأعلن اأبناء وم�شائ��خ وعقال ووجهاء مديريات 

التحرير و�شنعاء القدمي��ة ومعني والثورة النفري 
العام وا�شتمرار دعم اجلبهات بالرجال واملال.

واأك��د بيان��ات �شادرة ع��ن الوقفات عل��ى اأهمية 
تعزي��ز متا�ش��ك اجلبه��ة الداخلي��ة والوق��ف �شفا 
واحدا يف مواجه��ة العدوان.. حمذرة من الدعوات 
امل�شبوه��ة الت��ي ت�شعى اإل��ى ح��رف البو�شلة عن 

مواجهة العدوان.
ودعت البيانات ال�شعب اليمني اإلى احلفاظ على 
اجلبه��ة الداخلي��ة واال�شتم��رار يف ال�شم��ود ورفد 

اجلبه��ات وتعزيز التكاف��ل االجتماع��ي وم�شاعدة 
املحتاجني.

كم��ا نظ��م مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م مبحافظ��ة 
املحوي��ت، وقفه حا�ش��دة لتجديد موق��ف ال�شمود 
واإدان��ة جرائ��م العدوان وحرب��ه االقت�شادية على 

ال�شعب اليمني.
اإل��ى ذل��ك نظم��ت قبائ��ل عزل��ة بن��ي م�شعب يف 
مديرية الرجم ومديري��ة اخلبت حمافظة املحويت 
وقفتني احتجاجية تنديدا باإمعان قوي العدوان يف 

حربها االقت�شادية علي ال�شعب اليمني.
ويف احلدي��دة دع��ا م�شاي��خ ووجه��اء املحافظة 
يف لق��اء مو�ش��ع اأبن��اء تهام��ة وقبائ��ل اليم��ن اإل��ى 
اال�شتم��رار يف رفد جبه��ة ال�شاحل الغرب��ي لتمريغ 

اأنف العدوان.
وا�شتنكر اللقاء اجلرائم املرتكبة بحق املدنيني، 
حمملني حتالف العدوان واالأمم املتحدة امل�شوؤولية 

القانونية و االأخاقية جتاه ذلك.
ويف البي�ش��اء نظم اأبناء مديريات املربع ال�شرقي 

باملحافظ��ة، م�شرية راجلة رف�ش��ا حلرب العدوان 
االقت�شادية وتندي��دا ب�شيا�شات��ه التجويعية التي 
يخطوها بغر�س الت�شييق على اأبناء البلد ال�شرفاء 
واالأح��رار.. امل�شرية الراجلة جابت �شوارع مدينة 
البي�شاء مكللة بهتافات متعددة عرت عن ا�شتمرار 
الثب��ات وال�شمود والت�شدي ل��كل ممار�شات العدو 

وخمططاته.
كم��ا نفذت الهيئة الن�شائي��ة الأن�شار اهلل مبديرية 
رداع مبحافظ��ة البي�شاء وقف��ة احتجاجية تنديدا 
مبوؤام��رات الع��دوان و�شيا�شات��ه التجويعية بحق 

ال�شعب اليمني.
يف حني خرج اأبناء عزلة بني مد�شم مبديرية ريف 
اإب وقف��ة احتجاجية تندي��دًا بال�شم��ت والتخاذل 
الدويل اإزاء ما يتعر�س له ال�شعب اليمني من حرب 

اقت�شادية وح�شار خانق. 
ويف عمران اأقامت حرائر الهيئة الن�شائية الأن�شار 
اهلل بعزلة املاأخذ مبديري��ة اجلبل وقفة احتجاجية 
منددة بالعدوان ال�شع��ودي االأمريكي وا�شتمراره 

يف اإجرامه للعام الرابع على التوايل.

توا�ش��ا لفعالي��ات الذك��رى ال�شنوي��ة ال�شت�شهاد 
االإمام زيد بن علي عليه ال�شام ، اأقام اأبناء مديريات 
هم��دان واأرح��ب فعالي��ات ثقافي��ة مبنا�شب��ة ذكرى 

ا�شت�شهاد االإمام زيد بن علي عليه ال�شام.
ويف الفعالي��ات األقيت ع��دد من الكلم��ات، تطرقت 
اإل��ى ثورة االإم��ام زي��د واأهمي��ة ا�شتله��ام الدرو�س 
والع��ر وربطهم��ا مب��ا يج��ري ل�شعبن��ا اليمن��ي من 
ع��دوان وح�شار جائر، فقد كان��ت ثورته �شد الظلم 
والطغيان، وم��ن خالها كان ي�شعى االإمام زيد عليه 

ال�ش��ام اإلى اإر�شاء قيم العدال��ة واملبادئ، والتحرر 
من العبودية واخل�شوع لطغاة اجلور واال�شتكبار.
واأك��دت كلم��ات الفعاليات على امل�ش��ي والتم�شك 
باملب��ادئ والقي��م الت��ي كان يتمث��ل به��ا، والتي هي 

امتداد جلده االإمام احل�شني بن علي عليه ال�شام.
ح�ش��ر الفعالي��ة ع��دد م��ن م�شئ��ويل اأن�ش��ار اهلل 
باملديري��ات وم��دراء املكات��ب التنفيذي��ة، واالأعيان 
والوجه��اء وال�شخ�شي��ات االجتماعي��ة والرتبوي��ة 
والعلماني��ة.. اإل��ى ذلك نظ��م اأبناء مديري��ات املربع 

ال�شم��ايل ملحافظة احلدي��دة م�شرية حا�ش��دة اإحياًء 
لذكرى ا�شت�شهاد االإمام زيد عليه ال�شام.

ون��دد امل�شارك��ون يف امل�ش��رية بجرائ��م العدوان 
عل��ى ال�شع��ب اليمن��ي وال�شم��ت ال��دويل للح�ش��ار 
االقت�ش��ادي املفرو���س عل��ى اليم��ن م��ن قب��ل دول 

العدوان ال�شعودي االأمريكي.
واألقي��ت خال امل�ش��رية كلمات ع��رت عن عظمة 
االإمام زيد وثورته �شد الظلم والطغيان والت�شحية 

يف �شبيل احلق.

ويف حمافظ��ة احلدي��دة اأي�شاً نظم ابن��اء مديرية 
الزه��رة وقفة قبلي��ة موؤكدي��ن �شموده��م وادانتهم 
جلرائم الع��دوان وحربه االقت�شادي��ة على ال�شعب 
اليمن��ي.. موؤكدي��ن عل��ى ا�شتم��رار �شموده��م رغم 
تداعي��ات الظ��روف ال�شعبة التي فر�شه��ا ا�شتمرار 

العدوان واحل�شار.
يف حني احت�شنت قاعة املركز الثقايف و�شط مدينة 
ذم��ار، حما�ش��رة لاأ�شتاذ فا�ش��ل ال�شرق��ي م�شرف 
عام اأن�شار اهلل باملحافظ��ة، نظمتها الهيئة الن�شائية 

الثقافي��ة العامة اإحياء لذك��رى ا�شت�شهاد االإمام زيد 
عليه ال�شام.

ويف االأم�شي��ة الت��ي حمل��ت عنوان "ث��ورة االإمام 
ال�شهي��د زيد بن علي" علي��ه ال�شام، حتدث ال�شرقي 
فيه��ا عن االإمام زيد ون�شاأت��ه املباركة وحر�شه على 
االأم��ة ا�شت�شع��ارًا للم�شوؤولي��ة، متطرق��اً بالتف�شيل 
لرحلت��ه اإل��ى ال�ش��ام ودم�ش��ق والع��راق، وحتركه 
القراآين ال�شاعي اإلى حترير االأمة من براثن العبودية 

والظال.

اف�شح��ت وترجم��ت ال�شعودي��ة ع��ن اأطماعه��ا اال�شتعمارية 
واأهدافه��ا من غزو واحتال املحافظ��ات اجلنوبية، وذلك بن�شر 
قواته��ا يف حمافظة املهرة التي مل ت�شه��د اأي مواجهة ولي�شت يف 
منطق��ة متا�س، فق��د ن�شرت تعزيزات كب��رية بالتزامن مع تنفيذ 
م�شروعه��ا الهادف اإلى مد اأنابي��ب النفط عر االرا�شي اليمنية، 

و�شط اعرتا�س �شعبي من ابناء املهرة.
يف ح��ني ت�شه��د املحافظات املحتلة االخ��رى انفات اأمني غري 
م�شبوق و�ش��راع بني ميل�شي��ات االم��ارات وال�شعودية، و�شط 

�شخط �شعبي وموجهة احتجاجات مطالبه برحيل املحتل. 
وهن��ا �شرن�ش��د بع���س مم��ا ت�شه��ده ال�شاح��ة يف املحافظات 
املحتل��ة، حي��ث ق��ال القي��ادي يف م��ا ي�شم��ي باملجل���س االنتقايل 
اجلنوب��ي، املم��ول من املحت��ل االإماراتي اأحمد ب��ن بريك اإن من 
اأ�شماه��ا ب��� ” حكومة هادي يف عدن، غ��ري موجودة على االأر�س 

وال تتواجد �شوى يف م�شاحة ال تتجاوز4 كم”.

مه��ددا م��ا ت�شمي بحكومة الف��ار هادي بالع��ودة اإلى اجلبال، 
وقلب الطاولة يف وج��ه اجلميع، نزوال عند رغبة ومطالب اأبناء 

املحافظات اجلنوبية.
ويف ال�شي��اق االأمني عرث يف حمافظ��ة عدن على جثتني لفتاتني 

مقتولتني امام م�شت�شفى ال�شداقة يف مديرية ال�شيخ عثمان.
واأك��د  م�ش��در حمل��ي قولهم ان اث��ار التعذيب ب��دت وا�شحة 
على جثتي الفتاتني.. بينما رجحت م�شادر اأن تكون الفتاتني قد 
تعر�شتا لاغت�شاب، يف اطار جرائم هتك العر�س التي تعاي�شها 

عدن منذ احتال املدينة من قبل قوات حتالف العدوان .
ويف ال�شال��ع اأفادت م�شادر حملية اأن املواطن حممد الهندي، 
لقي م�شرعه بر�شا�س ملي�شيا االإمارات، اثر ا�شتباكات م�شلحة 

مع عنا�شر قبلية، دون معرفة االأ�شباب.
وت�شهد حمافظة ال�شالع فو�شى اأمنية واغتياالت كان اأخرها 

قبل اغتيال القيادي يف حزب االإ�شاح زكي ال�شقلدي.

يف ح��ني ك�شف��ت م�شادر حملية يف جزي��رة �شقطرى عن توجه 
االحت��ال االإماراتي اإن�ش��اء ملي�شيا ما ت�شمى “احل��زام االأمني 
يف اجلزي��رة، عل��ى غ��رار االأحزم��ة االأمني��ة والنخ��ب يف ع��دن 

واملحافظات اجلنوبية.
واأك��دت امل�ش��ادر اإن االإمارات اجتهت بتجني��د الع�شرات من 
اأبن��اء �شقط��رى، وتدريبهم والتي �شب��ق واأن تخرجت دفعة من 

املجندين يف مطلع مايو املا�شي.
وتاأتي م�شاع��ي االحتال االإماراتي اإن�ش��اء احلزام االأمني يف 
�شقطرى بعد اأن فقدت �شيطرتها على املرافق احلكومية الهامة، 
عق��ب وفاة املحاف��ظ ال�شابق واإقالة وحكوم��ة الفار هادي مدير 
االأمن ال�شابق ، التي وفرت لاإمارات غطاء يف اإدارة زمام االأمور 

والتحكم باملحافظة بوا�شطة اأدوات من حكومة الفار هادي.
ويف حمافظ��ة �شب��وة املحتل��ة قت��ل اأح��د املعتقلني م��ن اأبناء 
منطق��ة ميفع��ة، يف اأح��د ال�شج��ون ال�شري��ة التابع��ة لاحت��ال 

االإمارات��ي، اإث��ر تعر�ش��ه ملختل��ف اأن��واع وو�شائ��ل التعذي��ب 
الوح�ش��ي حت��ى فارق احلي��اة.. ويف �شياق مت�شل اأف��ادت اأنباء 
حملي��ة عن �شيطرة ملي�شيا االإمارات على قاعدة مرة الع�شكرية 
�شمال مدينة عتق عا�شمة حمافظة �شبوة.. يف حني اأر�شلت دولة 
االحت��ال ال�شعودي��ة تعزي��زات ع�شكرية اإلى حمافظ��ة املهرة، 
لقم��ع االحتجاجات املناه�شة مل�شروع مد اأنبوب النفط اخلا�س 

بها عر االأرا�شي اليمنية اإلى بحر العرب.
واأف��ادت م�ش��ادر حملية ع��ن و�ش��ول 90 اآلي��ة ع�شكرية اإلى 
حمافظة املهرة، لدعم قواتها يف �شبيل حتقيق م�شاحلها القدمية 

يف املهرة.
وي�شع��ى املحت��ل ال�شع��ودي لتنفي��ذ مل��د اأنابي��ب م�شروعه��ا 
النفط��ي بالقوة، مهم��ا تعالت وارتفع��ت االحتجاجات من اأبناء 
امله��رة، واأنه��ا �شتدفع ب��كل ما متلك م��ن اجل جن��اح م�شروعها 

اال�شرتاتيجي.

الغزاة ينفذون مخططاتهم االستعمارية في اجلنوب احملتل وسط موجة من االحتجاجات
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اأ�ش��ار موق��ع “املونيت��ور” االأمريك��ي 
اإل��ى اأن الو�ش��ع يف مملك��ة بن��ي �شع��ود 
اأ�شب��ح اأك��رث ه�شا�ش��ة يف ظ��ل وجود ويل 
عهدهم حممد بن �شلمان ومتدده اإذ يعتر 
احلاك��م الفعل��ي، وذل��ك يف مق��ال للكاتب 
االأمريك��ي برو�س ريدل هاج��م من خاله 
�شيا�ش��ات ابن �شلمان الرعن��اء، الفتاً اإلى 
اأن مملك��ة بني �شع��ود مل تعد م�شتقرة يف 
عه��ده.. وعر�س املوقع ع��ددًا من االأمثلة 
الت��ي توؤكد ال�شيا�شة الرعناء البن �شلمان 
واأبرزه��ا ح�ش��ار م�شيخ��ة قطر م��ن قبل 

نظ��ام بن��ي �شع��ود، وا�شفاً ذل��ك مبثابة 
الت��ي  اخلارجي��ة  ال�شيا�شي��ة  الكارث��ة 
ت�شاف اإل��ى قرارات ابن �شلمان املتهورة 
والتي اأدت اإلى انهي��ار “جمل�س التعاون 
اخلليج��ي”.. واأ�ش��اف: اإن اب��ن �شلمان، 
املر�شح لتويل حكم مملكة بني �شعود بعد 
موت وال��ده �شلمان، انتقد كل من عار�س 
ح�ش��ار م�شيخ��ة قط��ر، اإ�شاف��ة اإل��ى اأن 
�شجله حاف��ل بالقرارات املته��ورة �شواء 
داخ��ل اململك��ة اأو خارجه��ا، مم��ا �شيفتح 
�شراع��اً وا�شعاً على احلكم يف ال�شعودية 

بعد موت �شلمان ملك بني �شعود.
الت��ي  عل��ى احل��رب  املوق��ع  ويع��ّرج 
ي�شنه��ا نظ��ام بن��ي �شع��ود عل��ى اليم��ن، 
بق��رار م��ن اب��ن �شلم��ان، مو�شح��اً ذل��ك 
مبقط��ع الفيديو االأخري الذي انت�شر الأحد 
اأمراء بن��ي �شعود ويدع��ى اأحمد بن عبد 
العزيز يف لندن، عندم��ا �ُشئل عن احلرب 
عل��ى اليم��ن، حيث ق��ال: اإن املل��ك وابنه 

يتحمان م�شوؤوليتها.
واأك��د املوق��ع اأن احلرب عل��ى اليمن، 
والتي و�شل��ت تكلفتها ال�شهرية اإلى اأكرث 

م��ن 5 ملي��ارات دوالر خّلف��ت اأو�شاع��اً 
لاأم��م  تقري��ر  هن��اك، وبح�ش��ب  مزري��ة 
املتح��دة �ش��در ه��ذا ال�شه��ر، ف��اإن %57 
م��ن اليمنيني معر�ش��ون ل�ش��وء التغذية 
ال  �شخ���س  وثماني��ة ماي��ني  واملر���س، 
عل��ى  �شيح�شل��ون  كان��وا  اإن  يعرف��ون 

وجبتهم القادمة اأم ال.
ودعا املوق��ع اإلى م�شاءل��ة ابن �شلمان 
ع��ن احل��رب على اليم��ن الت��ي خلقت رد 
فع��ل معادي��اً لل�شعودية يف جمي��ع اأنحاء 

العامل.

راأى موق��ع »ميديابارت« الفرن�شي، اأن حرب التحالف 
ال�شعودي-االإمارات��ي املدع��وم من قب��ل اأمريكا يف اليمن 
اليم��ن  اأرج��اء  وال�شق��اء يف  انت�ش��ار احل��زن  اإل��ى  اأدت 
ال�شعي��د، ب�شب��ب ا�شتمرارها اإلى قراب��ة 4 �شنوات؛ مما 
اأت��ى عل��ى االأخ�ش��ر والياب�س، واأع��ادت اأج��زاء من هذا 
البل��د اإلى الع�شر احلجري.. وق��ال املوقع، يف تقرير له، 
اإن البني��ة التحتية لليمن اأ�شح��ت هباء منثورًا، وتف�شت 
االأوبئ��ة و�شادت املجاع��ة اأرجاء وا�شعة م��ن البلد، كما 
انه��ارت اأمن��اط احلي��اة الت��ي تعّوده��ا ال�س��كان.. ونقل 
املوق��ع الفرن�شي، عن كل��ري ها دون��غ -املوظفة مبنظمة 
»اأطب��اء با ح��دود«، الت��ي اأم�شت ع��دة اأ�شه��ر من عام 
8102 يف اليم��ن- قولها: »العديد م��ن االأ�شخا�س الذين 
ف��روا ب�شب��ب القتال يعودون االآن لدياره��م، حتى عندما 

تكون منازلهم على خط املواجهة اأو بالقرب منه«.
واأ�شافت دونغ، اأن اليمنيني اأ�شبحوا يف�ّشلون زراعة 
اأرا�شيه��م وحماول��ة العي���س مبجهوداته��م الذاتي��ة كما 
كان��وا قب��ل 001 ع��ام، وذلك �شم��ن جمتم��ع ذي روابط 

عائلية قوية، بداًل من البقاء يف خميمات الاجئني.
واأرج��ع »ميدياب��ارت« االأو�ش��اع ال�شيئ��ة يف اليم��ن 
وتفاق��م هذه الو�شعية اإلى احل��رب التي ي�شّنها التحالف 

بقيادة ال�شعودية واالإمارات على اليمن.
وقال املوقع اإن ال�شعودية ت�شرب ح�شارًا بحرياً على 
اليم��ن اأدى اإل��ى انخفا�س كب��ري يف قيمة العمل��ة املحلية 
ببل��د ي�شت��ورد 09% من غذائ��ه، و�شعوب��ة يف احل�شول 
على عم��ل ومن ثم احل�شول على رات��ب، يف وقت تنفجر 

فيه القنابل ع�شوائياً على روؤو�س املواطنني.

وا�شتطرد موقع »ميدياب��ارت« بع�س جهود املنظمات 
غ��ري احلكومية وبع���س ال�شيا�شيني يف اأمري��كا واأوروبا 

لوقف بيع االأ�شلحة اإلى دول التحالف.
و�ش��دد عل��ى اأهمي��ة وقف هذه احل��رب، قائ��ًا اإن عدد 
�شحايا يونيو 8102 م��ن املدنيني هو االأ�شواأ منذ اندالع 
هذا ال�شراع، كم��ا زادت ن�شبة الوفيات باالأ�شهر االأربعة 

االأخرية زيادة هائلة بلغت %461.
ووفق��اً لرئي�س جلن��ة االإنق��اذ الدولية باليم��ن، فرانك 
ماكمانو���س، ف��اإن »اأغ�شط���س 8102 كان اأك��رث ال�شه��ور 
دموي��ة، حي��ث بلغ ع��دد الوفيات 005 حال��ة يف 9 اأيام«. 
م�شيف��اً اأن التحال��ف نّف��ذ، من��ذ ع��ام 5102، اأك��رث م��ن 
000.81 غ��ارة جوي��ة؛ اأي غارة جوي��ة واحدة كل 99 

دقيقة، ا�شتهدف ثلثها �شرب اأهداف غري ع�شكرية.

ن�شرت جمل��ة “اأمريكان كونزيرفتف” 
مقاال ملحلل ال�شيا�شات اخلارجية مايكل 
هورت��ون، يب��دوؤه ب�ش��وؤال ا�شتن��كاري، 

قائا: “كم هي قيمة الطفل اليمني؟”.
“لي���س  قائ��ا:  هورت��ون  ويجي��ب 
 004 ح��وايل  يب��دو،  م��ا  عل��ى  كث��ريا 
اإدارة  ح�شاب��ات  ا�شتخدمن��ا  اإن  دوالر 
 evaS( موؤ�ش�ش��ة  وتق��در  ترام��ب، 
ب��اأن  الريطاني��ة   )nerdlihC eht
ح��وايل 5 ماي��ني طفل مين��ي على �شفري 
املجاع��ة، وزاد هذا اخلطر ب�شبب خوف 
اإدارة ترامب م��ن خ�شارة �شفقة قيمتها 
ملي��ارا دوالر م��ن االأ�شلح��ة لل�شعودية 

واالإمارات”.

وي�ش��ري الكات��ب يف مقال��ه، اإل��ى اأن��ه 
بح�ش��ب تقري��ر ن�ش��ر يف “وول �شرتي��ت 
االأ�شلح��ة  �شفق��ة  ف��اإن  جورن��ال”، 
لل�شعودية ه��ي العام��ل االأ�شا�شي الذي 
جع��ل وزي��ر اخلارجي��ة ماي��ك بومبي��و 
يق��رر اأن يجدد ال�شهادة للكونغر�س، باأن 
ال�شعودية واالإمارات تتخذان اإجراءات 
فاعل��ة حلماي��ة حي��اة املدني��ني؛ وذلك 

لي�شم��ح الأمري��كا باال�شتم��رار يف تزوي��د 
طائ��رات التحال��ف ال�شع��ودي بالوقود 

واأ�شكال الدعم الع�شكري االأخرى.
ويلف��ت هورتون اإل��ى اأن هذا كله جاء 
بعد اإطاق �ش��اروخ اأمريكي من طائرة 
�شعودي��ة اأو اإماراتي��ة على حافلة ماأى 
باأطف��ال مدر�شة ال�شه��ر املا�شي، م�شريا 
اإل��ى اأن هذا احلادث ج��اء يف وقت حرج 

بالن�شب��ة لل�شعودي��ة واالإم��ارات، وهما 
اللت��ان تدعمان خليطا م��ن امللي�شيات يف 
حماول��ة لل�شيط��رة على احلدي��دة التي 

ي�شيطر عليها احلوثيون.
ويذك��ر الكات��ب اأن مدين��ة احلديدة، 
الت��ي ي�شل ع��دد �شكانها اإل��ى 006 األف 
الغ��ذاء  م��ن   %07 الأن  مهم��ة؛  ن�شم��ة، 
امل�شت��ورد اإل��ى اليمن يدخ��ل عن طريق 
مينائها، حي��ث بداأت احلمل��ة لل�شيطرة 
عل��ى احلدي��دة قب��ل �شهري��ن، وتوقفت 
قلي��ا ثم ع��ادت، م�شريا اإل��ى اأن القوات 
التي تقاتل احلوثيني تدعي باأنها حتدث 
تقدم��ا، اإال اأنه يتوق��ع للمعركة اأن تاأخذ 

اأ�شابيع اإن مل تكن عدة اأ�شهر.

ا�شتكم��اال ل�شيا�ش��ة التطبي��ع امل�شتمرة ب��ني االأنظمة 
اخلليجي��ة وكي��ان االحت��ال االإ�شرائيل��ي ك�ش��ف موقع 
املتح��دة  العربي��ة  االإم��ارات  اأن  االإ�شرائيل��ي  “كان” 
�شت�شم��ح باإ�شم��اع الن�شي��د “الوطن��ي الإ�شرائيل” ورفع 
العل��م االإ�شرائيل��ي على اأرا�شيها �شم��ن بطولة اجلودو 
الدولية.. واأو�شح املوقع اأن “بعثة اجلودو االإ�شرائيلية 
�شتتوجه اإلى االإم��ارات للم�شاركة يف البطولة و�شي�شمح 
للفري��ق با�شتخدام رموزه ورفع العل��م للمرة االأولى يف 

م�شابق��ة داخل دول��ة عربية”..وذكر املوق��ع اأن “رحلة 
البعث��ة مرهونة برتتي��ب االإج��راءات االأمنية بني جهاز 

اال�شتخبارات االإ�شرائيلي /ال�شاباك/ واالإمارات”.
ي�ش��ار اإلى اأن وفدا ع�شكريا اإماراتي��ا زار /اإ�شرائيل/ 
موؤخ��را برفقة م�ش��وؤول اأمريكي رفيع كم��ا ك�شفت وكالة 
اأ�شو�شييتد بر�س عن لق��اء جمع �شفري م�شيخة االإمارات 
يف الوالي��ات املتح��دة يو�ش��ف العتيب��ة برئي���س حكومة 
كي��ان االحتال االإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو خال زيارة 

االأخري اإل��ى وا�شنطن يف اآذار املا�شي االأمر الذي يعك�س 
طبيع��ة العاق��ة التي تربط بع���س االأنظم��ة اخلليجية 

وكيان االحتال.
بينم��ا اأعلن وزير االت�ش��االت يف حكومة الكيان اأيوب 
ق��را تلقي��ه دعوة ر�شمي��ة لزي��ارة م�شيخة االإم��ارات يف 
ت�شري��ن االأول املقب��ل وق��ال: اإنه��ا امل��رة االأول��ى الت��ي 
تق��دم دولة عربية دعوة ر�شمي��ة علنية لوزير اإ�شرائيلي 
لزيارتها معترا اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار التحوالت 
الدراماتيكي��ة الت��ي ت�شهده��ا العاق��ة ب��ني /اإ�شرائيل/ 

والعديد من م�شايخ وممالك اخلليج.
االحت��ال  كي��ان  ب��ني  ال�شري��ة  العاق��ات  وتط��ورت 
االإ�شرائيل��ي وبع�س االأنظم��ة اخلليجية ب�شورة دفعت 
نتنياه��و اإل��ى االإ�ش��ادة به��ا م��رات ع��دة وا�شف��ا ه��ذه 
العاق��ات باملفي��دة للغاي��ة لكيان��ه قب��ل اأن تنتق��ل هذه 
العاقات من مرحلة ال�شرية اإلى مرحلة التطبيع العلني 
م��ع تب��ادل زي��ارات الوفود ب��ني الطرف��ني واالإعان عن 

تعاون عال على خمتلف امل�شتويات.

متابعات صحفية

موقع )أنتي وور(  ينقل ما كشفته أمريكا بشكل رمسي 
عن عدد طلعاتها اجلوية املشاركة في اليمن

ك�شف��ت القي��ادة املركزي��ة االأمريكية اأنه��ا نفذت 9192 طلع��ة جوية لتزوي��د الطائرات 
ال�شعودي��ة االإماراتية بالوقود اأثناء تنفيذه��ا غارات حربية يف اليمن منذ بدء احلرب التي 

ت�شنها كا الدولتني مبرر اإعادة ال�شرعية.
ون�شر موقع )اأنتي وور( بيانات ن�شرها البنتاجون م�شريا اإلى اأن وا�شنطن �شخت 3.29 
ملي��ون باوند من الوق��ود يف طائرات ال�شعودية واالإمارات من��ذ اأبريل 5102م، معترا اأن 
ه��ذا اأي�شا كان لدعم البعثات االأمريكي��ة وعمليات ال�شعودية واالإمارات �شد التهديدات يف 

جميع اأنحاء القرن االإفريقي.
وعل��ق املوقع على ذل��ك بالقول اإن هذه البيانات تظهر اأن عملي��ة اإعادة التزويد بالوقود 

للحرب التي تقودها ال�شعودية يف اليمن ت�شتمر ب�شرعة دون اأي عامة على التباطوؤ.
وتع��د عملي��ة اإعادة التزود بالوق��ود العملية االأمريكية الرئي�شي��ة يف اليمن، حيث تدعم 
وا�شنط��ن حلفائه��ا يف حربهم باليم��ن، وظلت العملية حم��ور جدل كبري داخ��ل الكوجن�س 
االأمريكي، الذي يعمل على م�شروع قانون يهدف اإلى اإرغام االإدارة االأمريكية على التوقف 

عن هذه هذه امل�شاركة، مبرر اأن الكوجنر�س مل يقر بدخول اأمريكا هذه احلرب.

مركز الدراسات العربية واإلسالمية في معهد 
االستشراق التابع ألكاديمية العلوم الروسية: 

العدوان على اليمن ضمن استراتيجية قوس 
التوتر األمريكية واحلديدة مقبرة الغزاة

راأى خ��راء وحمللون �شيا�شيون رو�س 
االأو�ش��ط  ال�ش��رق  بق�شاي��ا  خمت�ش��ون 
يف موؤمت��ر �شحف��ي يف مو�شك��و الي��وم اأن 
نط��اق  يف  يدخ��ل  اليم��ن  عل��ى  الع��دوان 
“قو�س التوت��ر” االأمريكية  ا�شرتاتيجي��ة 
الهادف��ة اإل��ى خل��ق ال�شراع��ات م��ن اأجل 
زيادة عائدات بي��ع االأ�شلحة االأمريكية يف 

املنطقة.
الدرا�ش��ات  مرك��ز  يف  الباح��ث  وق��ال 
العربي��ة واالإ�شامية يف معهد اال�شت�شراق 
الرو�شي��ة  العل��وم  الأكادميي��ة  التاب��ع 
�شريغ��ي �شرييروف اإن مبيعات االأ�شلحة 
االأمريكي��ة يف منطقة اخلليج و�شلت خال 
االأع��وام الثاث��ة املا�شية اإل��ى 003 مليار 
دوالر واأن نفقات نظام بني �شعود مبفرده 
بلغ��ت يف حرب��ه عل��ى اليم��ن 052 ملي��ار 
دوالر يف ح��ني تقدر خ�شائ��ر اليمن الإعادة 

اإعماره باملبلغ ذاته.
واأ�شاف �شريي��روف اأن “احلرب على 
اليمن �شردت اأكرث من ثاثة مايني مواطن 
يعي�ش��ون يف خميم��ات للمهجري��ن ودفعت 
اأك��رث م��ن خم�شة ماي��ني مواط��ن للعي�س 
حت��ت حد الفق��ر” م�شريا اإل��ى اأن االإدارة 
االأمريكي��ة اأك��دت خداعه��ا ونفاقه��ا جتاه 

الع��دوان عل��ى اليمن عر مزاع��م دعوتها 
اليقاف��ه وبالوق��ت نف�شه تزوي��د ما ي�شمى 
التحال��ف الذي يق��وده النظ��ام ال�شعودي 

باالأ�شلحة الفتاكة.
بدوره اأ�شار كب��ري اأ�شاتذة ق�شم العلوم 
ال�شيا�شي��ة يف جامع��ة الدرا�شات الوطنية 
يف املدر�ش��ة العلي��ا لاأقت�ش��اد غريغ��وري 
لوكيان��وف اإل��ى اأن التحال��ف ال�شع��ودي 
يرتك��ب جرائ��م �ش��د االإن�شاني��ة بق�ش��ف 
االأحياء ال�شكنية وامل�شت�شفيات وجتمعات 
االأفراح واالأتراح ومل ينج من هذا الق�شف 
حت��ى تام��ذة املدار���س وحافاته��م الفتا 
اإل��ى اأن الع��دوان على اليم��ن زاد الو�شع 

االقت�شادي تفاقما.
م��ن جانبه راأى كبري الباحثني العلميني 
يف معه��د العاق��ات االقت�شادي��ة الدولي��ة 
نيك��والي �شورك��وف اأن معرك��ة احلديدة 
ميك��ن اأن ت�شبح املعرك��ة الرئي�شة يف هذه 
احل��رب م�ش��ريا اإل��ى اأن �ش��كان احلديدة 
يعت��رون اأن مدينته��م �شت�شب��ح مق��رة 
ع�شكري��ة  قواع��د  اأن  اإل��ى  الفت��ا  للغ��زاة 
اأجنبي��ة ب��داأت تظه��ر يف حمي��ط اليمن من 
اأجل ال�شيطرة عل��ى حركة مرور البواخر 

عر م�شيق باب املندب.

مجلة “أمريكان كونزيرفتف :قيمة الطفل اليمني عند ترامب التتجاوز 400 دوالر

موقع “كان” الصهيوني: اإلمارات تستقبل فريقًا إسرائيليًا وتسمح برفع علمه فوق أراضيها

موقع المونتيور األمريكي : مملكة بني سعود تزداد هشاشة في ظل متدد ابن سلمان

موقع »ميديابارت« الفرنسي : السعودية واإلمارات أعادتا اليمن إلى العصر احلجري 
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العدوان يواصل إجرامه بحق املواطنني في محافظات صعدة واحلديدة 
وصنع�اء .. واألخي�رة حتيي الذك�رى الثانية ملج�زرة الصال�ة الكبرى 

جرائم العدوان

وزير الصحة: استشهاد 3000 
امرأة منذ بداية العدوان

اأعل��ن وزي��ر ال�شحة وال�ش��كان الدكتور ط��ه املتوكل ع��ن ا�شت�شهاد 
3000 امراأة منذ بداية العدوان نتيجة لغاراته واعتداءاته الوح�شية 

الأكرث من 3 �شنوات ون�شف. 
وزي��ر ال�شح��ة وخ��ال املوؤمت��ر ال�شن��وي االأول الأمرا���س الن�ش��اء 
وال��والدة ال��ذي حتت�شنه كلية الط��ب بجامعة �شنع��اء اأ�شاد بجهود 
امل�شارك��ني يف املوؤمت��ر وال��ذي يه��دف اإل��ى تب��ادل اخل��رات وتنمية 
الق��درات لاأطب��اء اليمني��ني، موؤك��دًا اأن االآم��ال �شتظ��ل معلق��ة عل��ى 
الك��وادر املحلية م�شريا يف الوقت ذاته اإل��ى اأهمية املخرجات العلمية 

للموؤمترات وور�س العمل.
ويف �شي��اق منف�شل ومبنا�شبة اليوم العامل��ي لل�شحة النف�شية الذي 
اأقي��م برعاي��ة وزارة ال�شحة العام��ة وال�شكان اأكد وزي��ر ال�شحة اأن 
الع��دوان ف�ش��ل يف التاأثري عل��ى ال�شعب اليمن��ي يف متا�شكه و�شموده، 
موؤك��دًا اأن عزمي��ة و�شابة ال�شعب اليمني كانت اأق��وى اأمام اآلة القتل 

ال�شعودية االأمريكية.

�شه��دت العا�شمة �شنعاء االثنني، فعالية اأحياء الذكرى 
الثاني��ة ملجزرة ال�شالة الك��رى نظمتها ال�شلطات املحلية، 
بح�شور ح�ش��ٍد من امل�شوؤول��ني، واأقارب واأه��ايل ال�شحايا 
والذي��ن ح�ش��روا  الك��رى،  املج��زرة  م��ن  واملت�شرري��ن 
ككل  اليم��ن  م�شت��وى  عل��ى  االأليم��ة  الواقع��ة  ال�شت��ذكار 
وبالن�شبة ل�شنعاء على وجه خا�س، حيث رفع امل�شاركون 
�ش��ورًا لل�شحايا على مداخل "القاع��ة الكرى"، باالإ�شافة 

اإل��ى الفتات ت�شتنك��ر املجزرة وتدعو ملحا�شب��ة امل�شوؤولني 
ع��ن جرمي��ة ا�شته��داف جمل���س الع��زاء يف املوق��ع نف�ش��ه 
بغارات جوية، يف الثامن من اأكتوبر/ت�شرين االأول 2016، 
اإلى جانب انتقادات مبا�شرة لل�شمت الدويل الذي يرون اأنه 

�شجع حتالف العدوان على موا�شلة املجازر يف اليمن.
وم��ن اأبرز امل�شارك��ني يف فعالية اإحياء الذك��رى الثانية، 
رئي���س الوزراء يف احلكومة ، ونائب��ه ل�شوؤون االأمن، جال 

الروي�ش��ان، وال��ذي كان ي�شت�شي��ف املئات م��ن املعزين يف 
"القاع��ة" مبنا�شب��ة اجتماعي��ة اأعلن ع��ن موعدها ومكان 
انعقاده��ا �شلفاً قبل عامني، قب��ل اأن يتحول الع�شرات منهم 
اإل��ى اأ�ش��اء، ف�ش��ًا ع��ن مئ��ات امل�شابني، مب��ا يف ذلك عدد 
غ��ري قليل من اأقاربه املتحدري��ن من منطقة خوالن، جنوب 

�شنعاء.
تفاصيل املجزرة :

جرمي��ة ال�شالة الك��رى باأمانة العا�شم��ة – �شنعاء – 
مديري��ة ال�شبع��ني – �ش��ارع اخلم�شني – جم��زرة ارتكبها 
التحالف ال�شعودي بتاري��خ 8 اأكتوبر 2016 راح �شحيتها 

940 مدنياً – ال�شهداء 156 واجلرحى 784.
ع��دد م��ن ال�شحاي��ا مل يت��م العثور عل��ى جثثه��م نتيجة 

الق�شف املبا�شر. 13  جثة متفحمة مل يعرف هويتها.
توؤك��د  دقائ��ق   7 بينهم��ا  الف��ارق  متتاليت��ان  �شربت��ان 
تعم��د ا�شته��داف حتال��ف الع��دوان االأمريك��ي ال�شع��ودي 
ل�شال��ة الع��زاء وارتكاب��ه للجرمي��ة..20  طف��ًا اأ�شيب��وا 
ج��راء الق�ش��ف، معظمهم ت�شبب��ت لهم االإ�شاب��ات بعاهات 
م�شتدمية..معظ��م اجلرح��ى مل ي�شتطيع��وا ال�شف��ر للعاج 
نتيج��ة احل�شار..رغ��م اإق��رار حتال��ف الع��دوان بارتكاب 
اجلرمي��ة اإال اأنه مل تتخذ اأي اإج��راءات للم�شاءلة والعقاب 

لقادة وم�شوؤويل التحالف وفقاً للقانون اجلنائي الدويل.
ال�ش��اح امل�شتخدم اأمريكي ال�شن��ع من نوع »جي بي يو 
– 12 بايفواي Paveway II 12-GBU( »2( بوزن 

.)MK82( 225 كيلوغرام موجهة بالليزر ونوع

صنعاء حتيي الذكرى الثانية ملجزرة الصالة الكبرى

■ ■ ■
ا�شت�شه��د  2018/10/4م  املواف��ق  اجلمع��ة  ي��وم  يف 
املن��ازل  وت�ش��ررت  اآخ��رون  اأربع��ة  وج��رح  مواطن��ان 
واملزارع بغ��ارات طريان الع��دوان االأمريك��ي ال�شعودي 

والق�شف ال�شاروخي واملدفعي للعدو ومرتزقته.
ففي حمافظ��ة احلديدة  ا�شت�شه��د مواطنا وجرح ثاثة 
اآخ��رون جراء ا�شته��داف ط��ريان العدوان من��زل ال�شيخ 

ابراهيم ال�شراعي مبديرية احلايل .
وا�شت�شه��د املواطن ح�شن احلوكي اإثر ا�شتهداف منزله 
بقذيف��ة ه��اون يف مدين��ة الدريهم��ي ، يف ح��ني �شن طريان 
الع��دوان ث��اث غ��ارات عل��ى منطق��ة ال�شوي��د مبديري��ة 

التحيتا باملحافظة نف�شها .
ويف حمافظ��ة �شع��دة اأ�شي��ب مواطن اإ�شاب��ة خطرية 
بق�ش��ف �شاروخي ومدفع��ي على ممتل��كات املواطنني يف 
مديري��ة منب��ه احلدودي��ة ، وا�شتهدف الع��دو ال�شعودي 
بع�ش��رات ال�شواري��خ والقذائ��ف املدفعي��ة عل��ى منطقة 

الغور مبديرية غمر احلدودية. 
اإل��ى ذل��ك ا�شتهدف ق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفع��ي مكثفاً 
من��ازل وم��زارع املواطنني يف مديرية باق��م ، كما ت�شررت 
من��ازل وم��زارع املواطن��ني يف مديري��ة �شدا ج��راء غارة 

وق�شف �شاروخي ومدفعي للعدوان .
و�ش��ن الط��ريان املع��ادي ث��اث غ��ارات عل��ى منطقتي 

اجلعملة وطخية مبديرية جمز .
كم��ا اأن ط��ريان العدوان ا�شتهدف ب�ش��ت غارات منطقة 
جرب��ان مبديرية �شنحان يف حمافظ��ة �شنعاء، و�شن غارة 
عل��ى مع�شك��ر احلف��ا وغ��ارة اأخرى عل��ى جب��ل النهدين 

جنوب العا�شمة .
■ ■ ■

اأم��ا يف يوم ال�شب��ت فقد �شن طريان الع��دوان االأمريكي 
ال�شع��ودي غارة عل��ى مديرية �شدا احلدودي��ة مبحافظة 
�شع��دة ، و غارتني على منطقة ال�شحي يف كر�س مبحافظة 

حلج .
كما اأن طريان الع��دوان ا�شتهدف بثاث غارات مع�شكر 

ال�شمع مبديرية اأرحب يف حمافظة �شنعاء .

ويف حمافظ��ة احلدي��دة �ش��ن الطريان املع��ادي غارتني 
عل��ى م�شنع كمران مبديري��ة املراوعة وغارة على الدفاع 

ال�شاحلي مبديرية ال�شليف .
يذك��ر اأن مرتزقة الع��دوان ا�شتهدفوا بقذيف��ة املدفعية 
م�شنع ال�شقاف للثلج �شرق التحيتا وا�شتعال النريان فيه 
.. كما اأن طريان العدوان االأمريكي ال�شعودي �شن غارتني 

على جبل تويلق يف جيزان .
■ ■ ■

ويف ي��وم االأح��د اأ�شيب مواط��ن بجروح خط��رة جراء 
ق�شف العدوان باأكرث م��ن 25 �شاروخاً وقذيفة على قرى 

اآهلة بال�شكان يف مديرية رازح احلدودية.
ال�شواري��خ  بع�ش��رات  ال�شع��ودي  الع��دوان  وق�ش��ف 

والقذائف قرى اآهلة بال�شكان يف مديرية منبه احلدودية.
كم��ا  اأن طريان العدوان �شن غارت��ني على مديرية �شدا 
احلدودي��ة وث��اث غارات عل��ى مناطق اآهل��ة بال�شكان يف 

مديرية الظاهر.
اإلى ذلك �شن الطريان املعادي غارتني على جبل جربان 

مبديرية �شنحان يف حمافظة �شنعاء.
■ ■ ■

 يف ي��وم االأثن��ني ا�شت�شه��د وا�شي��ب ع�ش��رة مواطن��ني 
باالإ�شاف��ة اإل��ى مهاجر اإفريق��ي نتيجة ا�شته��داف    العدو 
ال�شع��ودي ومرتزقت��ه  لهم.. فقد اأ�شي��ب مواطن وت�شرر 
منزله اإثر ق�شف مدفعي ملرتزقة العدوان مبديرية خدير.

ويف �شع��دة اأ�شي��ب مهاج��ر اأفريقي واحرتق��ت �شيارة 
مواطن بنريان حر�س احل��دود ال�شعودي يف منطقة الرقو 

مبديرية منبه احلدودية.
و�ش��ن ط��ريان الع��دوان 6 غ��ارات عل��ى مديري��ة باقم 
ومنطق��ة طخي��ة مبديري��ة جم��ز، كم��ا �ش��ن غارت��ني على 
منطقتي احلجلة واآل علي مبديرية رازح احلدودية يف ظل 
حتلي��ق م�شتمر.. و�شه��دت قرى اآهلة بال�ش��كان يف مديرية 
�ش��دا احلدودي��ة ق�شف��ا �شاروخي��ا ومدفعي��ا �شعودي��ا.. 
ويف احلدي��دة ق�شف��ت ب��وارج العدوان ومدفعي��ة الغزاة 
ومرتزقته ب�شكل ع�شوائي منازل املواطنني وممتلكاتهم يف 

مدينة الدريهمي.
و�شن ط��ريان الع��دوان ال�شعودي االأمريك��ي 7 غارات 

ا�شتهدف��ت م��زارع وممتل��كات املواطن��ني غ��رب مديري��ة 
التحيتا.

ويف احلديدة ا�شت�شهد 3 مواطنني واأ�شيب رابع بجروح 
بليغ��ة جراء ق�شف العدوان على �شوق مدينة الدريهمي ، 
و�ش��ن طريان الع��دوان غارة على مناح��ل الع�شل التابعة 
للمواطن��ني بالقرب من قرية النا�ش��ري مبديرية املراوعة 
�شنع��اء  حمافظ��ة  ويف   .. مادي��ة  اأدت  الأ�ش��رار  وقع��ت 
ا�شت�شهد 3 عمال وجرح 4 اآخرين كما احرتقت �شاحنة اإثر 

غارة على مقطع للحجارة يف اجلريف ب�شنحان
■ ■ ■

�ش��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي ال�شع��ودي 15 غارة 
على اأربع من حمافظ��ات اجلمهورية، وتعر�شت املناطق 
اإل��ى  اأدى  م��ا  ومدفع��ي  �شاروخ��ي  لق�ش��ف  احلدودي��ة 

ا�شت�شهاد واإ�شابة �شتة مواطنني .
فق��د ا�شت�شه��د خم�ش��ة مواطن��ني ج��راء اأرب��ع غ��ارات 
لط��ريان الع��دوان على م��زارع نحل تابع��ة للمواطنني يف 

منطقة اجلبانة مبديرية احلايل حمافظة احلديدة.
يذك��ر اأن طائرة بدون طيار �شنت غ��ارة جنوب اأكواخ 
ال�شيادي��ن ب�شاحل قرية مكرم يف جزيرة كمران، فيما �شن 
الط��ريان احلربي غارت��ني على مديرية ب��رع و غارة على 
مزرع��ة مواط��ن يف مديري��ة املراوع��ة.. كم��ا �ش��ن طريان 
الع��دوان 3 غ��ارات بالق��رب م��ن مطاح��ن البح��ر االأحمر 
مبديري��ة احلايل، وغارة على مديري��ة برع.. ويف حمافظة 
�شع��دة اأ�شي��ب مواطن بق�شف �شاروخ��ي ومدفعي على 
قرى اآهلة بال�شكان يف مديري��ة �شدا احلدودية، وت�شررت 
ممتل��كات املواطن��ني بق�ش��ف مماث��ل عل��ى ق��رى مديرية 
رازح فيم��ا �شن الطريان ثاث غارات على منطقة احلجلة 
باملديرية.،كم��ا �شن ط��ريان العدوان 10 غ��ارات توزعت 
على منطق��ة املاحيط مبديرية الظاه��ر يف �شعدة، وعلى 

وادي جارة يف جيزان.
كما  اأن الطريان املعادي �شن غارة �شرق املركز ال�شحي 
ب�ش��وق اخلمي�س يف مديرية م�شتباأ مبحافظة حجة، وثاث 
غ��ارات عل��ى وادي ال�شيق مبديرية �ش��رواح يف حمافظة 

ماأرب.

اليد اإلجرامية تواصل الغدر بأبناء احلديدة
يف �شياق اإ�شرار قوى العدوان االإجرامي على تركيع اأبناء احلديدة واحتال 
مناطقه��م ونتيج��ة لرف���س اأبن��اء احلدي��دة ال�شرفاء عل��ى االنك�ش��ار والقبول 
بالغ��زاة عل��ى اأر�شه��م يوا�ش��ل التحالف االأمريك��ي ال�شع��ودي االإجرامي قتل 
االآمن��ني والنازحني وا�شته��داف امل�شت�شفيات واملناط��ق ال�شكنية حيث اقرتف 
جم��زرة مروعة ت�ش��اف ل�شل�شلة جرائمه بحق اأبناء اليم��ن با�شتهدافه با�شات 
تقل ع�ش��رات النازحني من االأطفال والن�شاء يف مديرية جبل راأ�س والتي خلفت 

ا�شت�شهاد 17 نازحاً يف ح�شيلة غري نهائية وجرح اأكرث من 20 اآخرين.  



جتمعات  ودك  فاش�ل  لزح�ف  التصدي 
مجازة  في  ومرتزقته  السعودي  اجليش 

وقبالة منفذ علب
قتل واأ�شيب عدد م��ن مرتزقة اجلي�س ال�شعودي اليوم االثنني 

اإثر ك�شر زحف وا�شع لهم بع�شري.
واأكد م�ش��در ع�شكري اأن جماهدي اجلي���س واللجان ال�شعبية 

متكن��وا بع��ون اهلل م��ن ك�ش��ر زح��ف وا�ش��ع ملرتزق��ة اجلي���س 
ال�شع��ودي قبال��ة منف��ذ عل��ب م�شن��ودًا بغط��اء ج��وي مكث��ف 

ومت�سي��ط ب�سواريخ الكاتيو�س��ا واملدفعية، الفت��اً اإلى �سقوط 
قتلى وجرحى يف �شفوف املرتزقة خال انك�شار زحفهم.

واأ�ش��اف امل�ش��در باأن الزحف ا�شتمر الأكرث م��ن 11 �شاعة دون 
حتقيق اأي تقدم ميداين.

كم��ا اأطلقت الق��وة ال�شاروخية �ش��اروخ حمل��ي ال�شنع على 
جتمع��ات للمنافق��ني قبال��ة منف��ذ عل��ب وكم��ا دك��ت �شواريخ 

الكاتيو�ش��ا وعدد من قذائ��ف املدفعية جتمعات للمنافقني غرب 
جمازة وقبالة منفذ علب واإ�شابات مبا�شرة
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تت�شاعد العمليات البطولية ملجاهدي اجلي�ش واللجان ال�شعبية ويت�شاعد معه وعي ال�شعب اليمني 
جت��اه اأهداف العدوان الإجرامي كما ي�ش��يق اخلناق على قوى الغ��زو ومرتزقتهم يف خمتلف املحاور 
واجلبهات ما دفع بالعدو للجوء اإلى اأ�شاليب وو�شائل يف منتهى الغباء وال�شخافة حيث يفر�ش ح�شاراً 
خانق��ًا على ال�ش��عب اليمن��ي ويتالع��ب باقت�ش��اده ويف ذات الوقت يري��د اأن يريد اأن يقوم ال�ش��عب 
اليمني بثورة على نف�ش��ه فلم يجد �ش��وى بع�ش الن�ش��اء املرتبطات باملخابرات ال�شهيونية وجماميع 
من اخلونة الذين متكن رجال الأمن بالإجهاز على موؤامرتهم قبل خروجها، وعلى �ش��عيد العمليات 
الع�شكرية يف جبهات الب�شالة وال�شمود كانت الأيام املا�شية اأيامًا ا�شتثنائية وحملت ر�شائل يف منتهى 
اجلدية اإذ �ش��ن اأبطالنا اجتياحا وا�ش��عا لقرابة 5 قرى وعدة مواقع �ش��عودية يف جيزان ومتكنوا من 
تدمري عدد من دبابات �البر�مز وعدة �آليات و�إ�س��قاط 5 طائرات جت�ش�ش��ية ويف عملية وا�شعة تعيد 
لالأذه��ان حمرقة وادي جارة التي �ش��طرها اأبطالنا بداية الت�ش��دي للعدوان الإجرامي فيما ت�ش��هد 
العمليات الع�ش��كرية تكاماًل نوعيًا بني خمتلف الوحدات القتالية حيث �ش��هدت الأيام املا�شية اأكرث 
من عمليتني م�س��ركتني بني �لطائر�ت �مل�س��رية و�سالح �ال�سناد �ملدفعي ��س��تهدف مو�قع وجتمعات 

�لغز�ة يف �ل�س��احل �لغربي كما تو��س��ل �لطائر�ت �مل�س��رية عملياتها �لهجومية عل��ى غرف عمليات 
قوى الغزو يف املخا اإ�ش��افة الى عملية بحرية نوعية دمرت زورقا حربيًا �ش��عوديا مبن فيه قبالة 

ال�شواحل اليمنية..
ما يوؤكد اأن اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ش��عبية ومعهم ال�ش��عب اليمني احلر جادون يف التعامل مع 

متادي العدو با�ش��تهداف ال�شعب اليمني اقت�ش��اديا يف حماولة جتويعه لي�شهل عليهم تركيعه 
ولك��ن م��ا توحي به العملي��ات البطولي��ة ونتائجه��ا املرعبة وال�ش��ادمة للعدو توؤك��د اأنه لن 

يبق��ى مكت��وف الأيدي واأن اخلي��ارات وا�ش��عة ويف مقدورن��ا اأكرث من جمرد قل��ب الطاولة 
لتزيد اإحباطات العدو ال�ش��عودي و ت�شاعف اأزماته اجلمة حيث يعي�ش اأزمات طاحنة يف 

الداخل واخلارج منذرة بانهياره.. وما ذلك اإل ب�شبب �شمود اأبطالنا من بوا�شل اجلي�ش 
واللجان ال�شعبية ومن خلفهم �شعبنا املجاهد الأبي..

وعلى ذات ال�ش��ياق نق��دم كالعادة لق��راء احلقيقة ملخ���ش اإجن��ازات اأبطالنا لالأيام 
املا�شية فاإلى تفا�شيل ب�شائر الن�شر.

ة مواقع وتدمير 4 دبابات و 5 آليات وإسقاط 5 طائرات جتسسية في جيزان اجتياح 5 قرى سعودية والسيطرة على عَدّ
الساحل الغربي

هجوم صاعق ملجاهدي اجليش واللجان الشعبية 
يجتاح قرى ومواقع سعودية عدة وتدمير 4 دبابات إبرامز و5 آليات وإسقاط 5 طائرات استطالعية

كان يوم االثنني املا�شي 8 اأكتوبر على موعد مع عملية نوعية 
يف جبه��ة جي��زان نفذها جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
عل��ى اإثره��ا انه��ارت دفاع��ات اجلي���س ال�شع��ودي ومرتزقة 
وه��رب م��ن جن��ا م��ن جن��وده ومرتزقته حي��ث �ش��ن اأبطالنا 
هجوماً �شاعقاً على قرى ومواقع للجي�س ال�شعودي يف جبهة 

لها جي��زان واأعلن��ت وزارة الدف��اع اليمني��ة يف بي��ان 
تابع��ة  خا�ش��ة  ق��وات  اأن 

واللج��ان  للجي���س 
نف��ذت  ال�شعبي��ة 

عمليات ع�شكرية نوعية 
وحقق��ت  ووا�شع��ة 

يف  عظمي��ة  انت�ش��ارات 
منطقة جيزان.

اأن  البي��ان  واأو�ش��ح 
العملي��ة �شه��دت ال�شيط��رة عل��ى برج��ي االإم ب��ي 

�ش��ي والربع��ة )عبارة عن �شا�شل جبلي��ة( واأربع قرى وهي 
قنب��ورة والقيم��ة وال�شب��رية والعم��دان، م�ش��ريًا اإلى مقتل 
واإ�شاب��ة الع�شرات من اجلنود ال�شعودي��ني واملرتزقة الذين 
ا�شتقدمته��م ال�شعودية من اليمن للدف��اع وال�شودان وغريها 
للدف��اع عن حدودها.. واأ�ش��ار البيان اإل��ى اأن العملية �شهدت 
تدمري واغتنام عدة اآليات ودبابات واأ�شلحة وذخائر متنوعة 

 3 تدم��ري  دباب��ات من ط��راز اإبرام��ز اأمريكية بينه��ا 
ل�شن��ع  وخم���س اآليات متنوع��ة واإعطاب 4 ا

ر�سا�س��ات، كما مت اإ�سق��اط 3 طائرات 
جت�ش�س يف وادي جارة مبنطقة جيزان.

البي��ان، ت�شاعف��ت خ�شائ��ر اجلي���س  وبح�ش��ب 
اإث��ر  ومرتزقت��ه  ال�شع��ودي 
ال�شتع��ادة  فا�شل��ة  حم��اوالت 

بع�س ما فقدوه من املواقع
ويف  اأعلن��ت  اأخ��رى  جه��ة  وم��ن 

اأبط��ال  نف��ذ  منف�شل��ة  عملي��ة 
ال�شعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 

هجوم��ا ثاني��اً جنوب��ي جب��ل النار 
املمتد من مديرية حر�س اليمنية اإلى 

منطق��ة جيزان، ومتك��ن اأبطالنا بف�شل 
اهلل م��ن ا�شتع��ادة املواق��ع الت��ي �شيط��ر 

عليه��ا مرتزقة ال�شعودية قبل اأيام، ما اأدى 
ملقتل واإ�شابة عدد كبري منهم.

ويف وقت الح��ق اأ�شقط اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة اإ�سقاط طائرت��ن جت�س�سيتن تابعتن 

لق��وى العدوان يف ال�شبكة �شرق جبل الدود بجبهة 
جيزان.

كم��ا اأف��اد امل�ش��در ع��ن ا�شته��داف مدفعي��ة اجلي���س 
واللجان ال�شعبية لتجمع��ات مرتزقة اجلي�س ال�شعودي 

�شرق جبل الدود، حمققة اإ�شابات مبا�شرة.

املنافق�ني  مواق�ع  عل�ى  هجومي�ة  عملي�ة 
بقعشان ومتشيط مدفعي على تباب اجلرشب 

وتدمير آلية مبن فيها في املهاشمة
نفذ اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية عملي��ة هجومية ناجحة على 

مواق��ع املنافقن يف قع�سان ب� خب ال�سع��ف و�سقوط قتلى وجرحى 
يف �شفوفهم.

واأك��د م�ش��در ع�شكري اأن اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية متكنوا 
� بع��ون اهلل � من تنفيذ اإغارة على مواق��ع املنافقني يف قع�شان بخب 

وال�سعف وا�ستطاعوا � بف�سل اهلل � التنكيل باملنافقن و�سقوط قتلى 
وجرحى يف �شفوفهم.

واأ�ش��اف امل�شدر اأن �شاح اال�شناد املدفعي التابع للجي�س واللجان 
ال�شعبي��ة ا�شتهدف��وا جتمع��ات ملرتزق��ة الع��دوان يف اإح��دى تباب 

اجلر�شب مبديرية الغيل وم�شرع عدد منهم.
كم��ا متكنت وحدة الهند�شة التابعة للجي���س واللجان ال�شعبية من 

تدم��ري اآلية للمنافق��ني يف املها�شم��ة، وقال م�شدر ع�شك��ري اأن عدد 
م��ن املنافقني لقوا م�شرعهم اإث��ر تدمري اآلية ع�شكرية كانت تقلهم يف 

جبهة املها�شمة بعبوة نا�شفة.

الصاروخية واملدفعية تدك جتمعات مرتزقة اجليش السعودي
البق�ع وصح�راء  األجاش�ر  ف�ي  ومدرع�ة  آليت�ني  وتدمي�ر  مواق�ع  ع�دة  ف�ي 

■ نجران

قاص���ف1 تشن هجوم���ًا ع��لى
 معسك�ر عن����برة ف����ي املخا
بع��د اأقل من 5 �شاعات بعد العملي��ة البحرية التي ا�شتهدفت زورقا ع�شكريا �شعودية 

قبالة ال�شاح��ل اليمني �شن �شاح اجلو امل�شري هجوًما على مع�شكر عنرة ب� ال�شاحل 
الغربي بطائرة قا�شف1.

واأك��د م�ش��در ب�ش��اح اجل��و امل�ش��ري: اأن الهج��وم اجل��وي ا�شته��دف جتمًعا للغزاة 
ومرتزقتهم يف مع�شكر عنرة ب� ال�شاحل الغربي، وحقق اأهدافه املرجوة.

عمليت��ان م�شرتكة بني �شاح اجلو امل�شري و�شاح اال�شناد املدفعي يف غ�شون 3 اأيام. 
كم��ا �شن �شاح اجلو امل�شري والق��وة املدفعية للجي�س واللجان ال�شعبية يومي االأحد 

واالأربع��اء عمليت��ان م�شرتكة على جتمع��ات للغزاة واملرتزق��ة يف ال�شاحل الغربي.. 
�ش��ن �شاح اجلو امل�شري وقوة االإ�شناد املدفعي لدى اجلي�س واللجان ال�شعبية عملية 

م�شرتكة على مواقع وجتمعات املرتزقة يف ال�شاحل الغربي.. حيث �شن �شاح اال�شناد 
املدفعي باال�شرتاك مع �شاح اجلو امل�شري عملية م�شرتكة  اأ�شتهدفت جتمعات للغزاة 

واملنافقني �شمال النخيلة بال�شاحل الغربي.
واأك��د امل�شدر حتقيق اإ�شابات مبا�شرة يف جتمعات العدوان وتكبيدهم خ�شائر 

يف العديد والعتاد، م�شريا اإلى اأن عملية االإ�شتهداف متت بعد ر�شد 
دقيق لتحركات الغزاة واملرتزقة �شمال النخيلة.

فيم��ا كان��ت العملي��ة امل�شرتك��ة الثاني��ة ي��وم االأربعاء 10 
اأكتوب��ر حيث �شن �ش��اح اجلو امل�شري ووح��دة املدفعية 
عملي��ة م�شرتكة ا�شتهدف��ت جتمعات للغ��زاة واملرتزقة يف 

الدريهمي بال�شاحل الغربي.

اأطلقت القوة ال�شاروخية �شاروخ زلزال1 
�شح��راء  يف  املنافق��ني  جتمع��ات  عل��ى 

االأجا�شر
واللج��ان  اجلي���س  جماه��دو  متك��ن  كم��ا 
ال�شعبية خال االأيام املا�شية من الت�شدي 
لع��دة زحوفات حيث متكنوا � بعون اهلل � من 
ك�ش��ر زحف ملرتزق��ة العدوان عل��ى تبة غازي 

وع��دد من التب��اب املجاورة لها غرب موق��ع ال�شدي�س وقتلى 
وجرح��ى يف �شفوفه��م كما ك�شر زحف اآخ��ر ملرتزقة العدوان 
م�شنود بغطاء جوي على تبة غازي يف منطقة ال�شوح وقتلى 

وجرحى يف �شفوفهم
كم��ا دمر جماهدو اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة اآليتان ومدرعة 
ع�شكرية حمملة مبرتزقة الع��دوان بعبوة نا�شفة يف �شحراء 

االأجا�شر و�شحراء البقع وم�شرع من كان على متنهن

وم��ن جه��ة اأخ��رى �ش��ن �ش��اح الإ�شن��اد ال�شاروخ��ي 
ووحدة املدفعية ق�شفا جتمعات املنافقني والغزاة 

يف �شح��راء البق��ع ودك جتمع��ات للمنافق��ني يف 
رقابة اخل�شبا ويف بوابة مع�شكر طبية اال�شم 

باالأجا�ش��ر والطلع��ة وال�شوح 
والقيادة قبالة منفذ اخل�شراء 

حمقق اإ�شابات مبا�شرة

■ الجوف:■ عسري:■ جزيان
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مرتزق��ة  م��ن  ع��دد  ق��ي 
ال�شع��ودي  الع��دوان 
وتدمري  م�شرعهم،  االأمريكي 
له��م  ومدرع��ات  اآلي��ات  اأرب��ع 

بال�شاحل الغربي.
واأف��اد م�شدر ع�شكري ب��اأن وحدة 
واللج��ان  اجلي���س  ل��دى  الهند�ش��ة 
ال�شعبي��ة متكن��ت – بحم��د اهلل – م��ن 
تدمري طقمني ع�شكريني للغزاة واملرتزقة 
بعب��وات نا�شف��ة �ش��رق التحيت��ا بال�شاحل 
الغرب��ي، موؤكدا م�شرع واإ�شاب��ة طاقمهما.. 
واأ�شاف امل�شدر اأن وحدة �شد الدروع متكنت 
م��ن تدمري مدرعة وجرافة ع�شكرية جنوب غرب 
الدريهم��ي بال�شاحل الغرب��ي ب�شواريخ موجهة ما 

اأ�شفر عن م�شرع من كان عليهما.
كما متك��ن اأبطالنا من اإف�شال حماولة 

ت�شل��ل وتدم��ري مدرع��ة لهم يف ال�شاح��ل الغرب��ي.. واأفاد 
م�شدر ع�شكري اأن عددا من مرتزقة العدوان لقوا حتفهم 
بعب��وة نا�شفة اأثناء فرارهم من �شاح��ة املعركة، تاركني 
اآلياته��م �ش��رق التحيت��ا بال�شاح��ل الغرب��ي.. ويف �شي��اق 
منف�شل متكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية من اإف�شال 
حماول��ة ت�شلل ملرتزق��ة العدوان جنوب �ش��رق حي�س ما 
اأ�شف��ر ع��ن خ�شائ��ر ب�شرية ومادي��ة يف �شفوفه��م ح�شبما 
اأو�ش��ح م�ش��در ع�شكري.. واأ�ش��اف امل�ش��در الع�شكري 
اأن وح��دة االإ�شناد املدفع��ي ا�شتهدفت جتمعات املرتزقة 
جن��وب �شرق حي���س وكبدتهم خ�شائ��ر يف االأرواح.. هذا 
ودم��ر جماهدو اجلي�س واللجان مدرعة من نوع اأ�شكو�س 
يف مواق��ع الغ��زاة ومرتزقتهم غ��رب اجلبلي��ة ب�شاروخ 
منا�ش��ب.. كم��ا مت تدم��ري طقم حمم��ل باملرتزق��ة بعبوة 

نا�شفة �شرق التحيتا وهروع �شيارة االإ�شعاف.
وخ��ال اأيام الثاث��اء واالأربعاء املا�شي��ني دمر جماهدو 
اجلي�س واللجان ال�شعبية، ثاث اآليات ع�شكرية متنوعة، 

يف منطقة قطابة بال�شاحل الغربي.
واأكد م�شدر ع�شكري تدمري طقم وعربة وناقلة، بعبوات 
نا�شفة، جنوب املتيمة واحليمة يف قطابة بجبهة ال�شاحل 

اأك��د امل�ش��در م�ش��رع وج��رح الغرب��ي.. كما 
كان��وا  عل��ى م��نت االآلي��ات م��ن 

لق��ي  امل�شتهدف��ة.. 
الع��دوان  مرتزق��ة  م��ن  ع��دد 
االأمريك��ي  ال�شع��ودي 

واأ�شي��ب  م�شارعه��م 
اآخرون يوم 

الثاثاء املا�شي خال �شد زحف لهم يف ال�شاحل الغربي.
واأك��د م�ش��در ع�شك��ري اأن جماه��دي اجلي���س واللج��ان 
ال�شعبي��ة متكنوا بع��ون اهلل من �شد زح��ف جنوب غرب 
الدريهمي ما اأدى ملقتل وجرح عدد من املرتزقة، كما دكت 
القوة ال�شاروخية واملدفعية جتمعاتهم حمققًة �شربات 

م�شددة يف �شفوفهم.

املنافق�ني  مواق�ع  عل�ى  هجومي�ة  عملي�ة 
بقعشان ومتشيط مدفعي على تباب اجلرشب 

وتدمير آلية مبن فيها في املهاشمة
نفذ اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية عملي��ة هجومية ناجحة على 

مواق��ع املنافقن يف قع�سان ب� خب ال�سع��ف و�سقوط قتلى وجرحى 
يف �شفوفهم.

واأك��د م�ش��در ع�شكري اأن اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية متكنوا 
� بع��ون اهلل � من تنفيذ اإغارة على مواق��ع املنافقني يف قع�شان بخب 

وال�سعف وا�ستطاعوا � بف�سل اهلل � التنكيل باملنافقن و�سقوط قتلى 
وجرحى يف �شفوفهم.

واأ�ش��اف امل�شدر اأن �شاح اال�شناد املدفعي التابع للجي�س واللجان 
ال�شعبي��ة ا�شتهدف��وا جتمع��ات ملرتزق��ة الع��دوان يف اإح��دى تباب 

اجلر�شب مبديرية الغيل وم�شرع عدد منهم.
كم��ا متكنت وحدة الهند�شة التابعة للجي���س واللجان ال�شعبية من 

تدم��ري اآلية للمنافق��ني يف املها�شم��ة، وقال م�شدر ع�شك��ري اأن عدد 
م��ن املنافقني لقوا م�شرعهم اإث��ر تدمري اآلية ع�شكرية كانت تقلهم يف 

جبهة املها�شمة بعبوة نا�شفة.

3 عمليات هجومية على مواقع املنافقني في جبهتي 
حمير والكدحة وخسائر فادحة في صفوفهم

ال�شعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  جماه��دو  �ش��ن   � وتوفيق��ه  اهلل  بع��ون 
عمليتان هجوميت��ان عل��ى مواقع العدو يف جبهة حم��ري مبديرية مقبنة مت 

خالها تكبيده خ�شائر يف العديد والعتاد.
واأكد م�شدر ع�شكري اأن العمليتني التي نفذها اأبطالنا اجلي�س واللجان 
ال�شعبي��ة كانت ناجح��ة وكبدت املرتزقة خ�شائ��ر فادحة كما اأ�شاف 
امل�ش��در اأن املجاهدي��ن �شن��وا عملية هجومية مماثل��ة على مواقع 
املنافقني يف تبة اخلزان والتباب ال�شود يف جبهة الكدحة مبديرية 

املعافر حمافظة تعز، موؤكدا م�شرع وجرح اأعداد منهم.
ومتك��ن املجاه��دون م��ن ك�ش��ر زح��ف للمنافق��ني يف جبه��ة 
املفالي���س مبديري��ة حيف��ان ب��ذات املحافظ��ة م��ا اأ�شفر عن 
�سق��وط ع�س��رات القتلى واجلرح��ى يف �سفوفهم وتدمر 

عتاد حربي لهم.
وكان��ت ق��وة االإ�شن��اد املدفع��ي التابع��ة ملجاه��دي 
اجلي�س واللج��ان ال�شعبية قد ا�شتهدفت، جتمعات 
ملنافق��ي الع��دوان يف جبه��ة ال�شلو م��ا اأ�شفر عن 

وقوع قتلى وجرحى يف �شفوفهم.

متكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية املرابطون يف جبهة حلج من تدمري 
اآلي��ة تابع��ة للعدوان يف جبه��ة احلوامرة.. واأكد م�ش��در ع�شكري ان 

جماه��دي اجلي�س واللجان ال�شعبية متكن��وا � بف�شل اهلل � من ك�شر 
زحف للمنافقني جتاه طور الباحة وق�شف مدفعي على جتمعاتهم 
و�سق��وط قتلى وجرحى يف �سفوفه��م.. ومن جهة اأخرى ويف ذات 
ال�شياق متك��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبي��ة من اإعطاب اآلية 
اآلي��ة ع�شكري��ة للمنافق��ني اأط��راف وادي ف�شح��ة بجبه��ة ناط��ع 

بعملية لوحدة القنا�شة مبحافظة البي�شاء.

قاص���ف1 تشن هجوم���ًا ع��لى
 معسك�ر عن����برة ف����ي املخا
بع��د اأقل من 5 �شاعات بعد العملي��ة البحرية التي ا�شتهدفت زورقا ع�شكريا �شعودية 

قبالة ال�شاح��ل اليمني �شن �شاح اجلو امل�شري هجوًما على مع�شكر عنرة ب� ال�شاحل 
الغربي بطائرة قا�شف1.

واأك��د م�ش��در ب�ش��اح اجل��و امل�ش��ري: اأن الهج��وم اجل��وي ا�شته��دف جتمًعا للغزاة 
ومرتزقتهم يف مع�شكر عنرة ب� ال�شاحل الغربي، وحقق اأهدافه املرجوة.

عمليت��ان م�شرتكة بني �شاح اجلو امل�شري و�شاح اال�شناد املدفعي يف غ�شون 3 اأيام. 
كم��ا �شن �شاح اجلو امل�شري والق��وة املدفعية للجي�س واللجان ال�شعبية يومي االأحد 

واالأربع��اء عمليت��ان م�شرتكة على جتمع��ات للغزاة واملرتزق��ة يف ال�شاحل الغربي.. 
�ش��ن �شاح اجلو امل�شري وقوة االإ�شناد املدفعي لدى اجلي�س واللجان ال�شعبية عملية 

م�شرتكة على مواقع وجتمعات املرتزقة يف ال�شاحل الغربي.. حيث �شن �شاح اال�شناد 
املدفعي باال�شرتاك مع �شاح اجلو امل�شري عملية م�شرتكة  اأ�شتهدفت جتمعات للغزاة 

واملنافقني �شمال النخيلة بال�شاحل الغربي.
واأك��د امل�شدر حتقيق اإ�شابات مبا�شرة يف جتمعات العدوان وتكبيدهم خ�شائر 

يف العديد والعتاد، م�شريا اإلى اأن عملية االإ�شتهداف متت بعد ر�شد 
دقيق لتحركات الغزاة واملرتزقة �شمال النخيلة.

فيم��ا كان��ت العملي��ة امل�شرتك��ة الثاني��ة ي��وم االأربعاء 10 
اأكتوب��ر حيث �شن �ش��اح اجلو امل�شري ووح��دة املدفعية 
عملي��ة م�شرتكة ا�شتهدف��ت جتمعات للغ��زاة واملرتزقة يف 

الدريهمي بال�شاحل الغربي.

دمرت القوات البحرية والدفاع ال�شاحلي يف اجلي�س واللجان ال�شعبية، �شباح االأربعاء، زورقا حربيا 
تابعا لقوى الغزو واالحتال ال�شعودي االأمريكي قبالة �شاحل ميدي.

واأكد م�شدر يف القوات البحرية م�شرع جميع من كان على منت الزورق امل�شتهدف.
وتاأت��ي ه��ذه العملية بعد ع�شرة اأي��ام من العملية النوعي��ة التي نفذتها الق��وات البحرية داخل ميناء 

جيزان دمرت خالها عددا من زواق حر�س احلدود ال�شعودية كانت را�شية يف امليناء.

تدمير زورق حربي 
سعودي قبالة ساحل ميدي

مصرع العشرات من مرتزقة الغزو وتدمير أكثر من 15 آلية ومدرعة

صاروخ محلي 
الصنع يدك 

جتمعات الغزاة
واللج��ان  اجلي���س  ق��وات  اأطلق��ت 
عل��ى  ال�شن��ع  حمل��ي  �شاروخ��ا 
يف  ومرتزقت��ه  الغ��زاة  جتمع��ات 
واأك��د  الغرب��ي  بال�شاح��ل  اجلبلي��ة 
م�شدر ع�شكري اأن ال�شاروخ اأ�شاب 
هدف��ه بدقة، موقعا يف �شفوف العدو 

خ�شائر يف االأرواح واملعدات.

■ نهم / مأرب:■ تعز:

ضاء:
■ لحج /البي

 التصدي حملاولة زحف
 فاشلة باجتاه طور الباحة

 بلحج وتدمير آليتني في
احلومرة وجبهة ناطع

ت�ش��دى اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة ي��وم 
ال�شع��ودي  الع��دوان  ملنافق��ي  لزح��ف  الثاث��اء 
االأمريك��ي يف جبهة .. نهم، وكبدوهم خ�شائر فادحة 
يف االأرواح والعت��اد.. واأو�ش��ح م�شدر ع�شكري اأن 
جماه��دي اجلي�س واللج��ان ال�شعبية متكنوا بعون 
اهلل م��ن �ش��د زحف للمنافق��ني يف عي��دة ال�شرقية ب� 
املجاوح��ه ا�شتمر ثاث �شاع��ات، مت خاله اإعطاب 

مدرعت��ني للمرتزقة، كما لقي الع�ش��رات م�شارعهم 
وج��رح اآخرون اإث��ر ا�شته��داف مدفعي��ة اجلي���س 
واللج��ان لتجمعاتهم يف النحري��ن.. كما ك�شر اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة، زحًف��ا اآخر ملرتزق��ة 
الع��دوان يف جبه��ة نه��م، موقع��ني عدًدا كبرًيا م��ن 
القتل��ى واجلرح��ى يف �شف��وف املرتزق��ة.. واأف��اد 
م�ش��در ع�شك��ري اأن جماه��دي اجلي���س واللج��ان 

ال�شعبية ت�ش��دوا لزحف مرتزقة الع��دوان باجتاه 
منطقة عي��دة ال�شرقية يف جبهة نهم.. واأكد امل�شدر 
وق��وع خ�شائر ب�شري��ة كبرية يف �شف��وف املرتزقة 
خال زحفهم الفا�شل ال��ذي ا�شتمر مدة 8 �شاعات.. 
كم��ا لق��ي 3 منافقني م�شرعه��م واإ�شاب��ة 4 اآخرين 
بينهم قيادات اإثر تدمري اآلية ع�شكرية بعبوة نا�شفة 

يف جبهة ال�شيق ب�شرواح.

خسائر قاسية تلقاها مرتزقة الغزو في جبهة نهم خالل تصدي أبطالنا ل� 
زحف�ني فاش�لني ومص�رع قي�ادات ف�ي ص�رواح
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ــــِهــــْم ُيــــْرَزُقــــوَن ـــِه َأْمــــَواًتــــا َبــــْل َأْحــــَيــــاٌء ِعــنــَد َرِبّ ــــِذيــــَن ُقــِتــُلــوا ِفـــي َســِبــيــِل الـــَلّ ّ اَلّ ــــَســــَ�َ َوَل َتْ

ال�����������ش�����������ه�����������ي�����������د/ ن���������������������������واف ج�����������م�����������ع�����������ان )أب���������������������������و ح�����������س�����������ني امل��������������ط��������������ري(

أحياء عند ربهم

ق�شماً اأن مواقف املجاهدين امل�شحوبة بتاأييد اهلل 
له��م؛ هي اأكر م�ش��ادر ملعرفة اهلل ع��ز وجل والثقة 

به.. ثقة ُمطلقة !
كان هن��اك ثاثة جماهدين اقتحم��وا اأحد املواقع 
الت��ي يتمرك��ز فيه��ا املرتزق��ة واملحتل��ني، وُج��رح 
اأحده��م )اأبو ح�ش��ني( جراحني اأحدهم��ا يف االأمعاء 
بثاث��ة ر�شا�ش��ات �شيك��ي واالآخر يف راأ�ش��ه، وبعد 
اأن مت اإ�شعاف��ه واإي�شال��ه اإل��ى م�شت�شفي��ات �شنعاء 
مت ت��ايف �شحته بطريقة موؤقتة؛ لكن االأمر ا�شتدعى 
ظه��ور حلم زائ��د يف اأ�شفل راأ�شه وكذل��ك الت�شاق يف 
االأمع��اء جعله ي��رى امل��وت اأمام عيني��ه كل خم�شة 
اأي��ام ويتجرع االأمل الذي ال يهداأ اإال بعملية جراحية 

لف�شل االلت�شاق كل خم�شة اأيام !
�شاق احلال ب� )اأبو ح�شني(؛ حني تنقل يف اأف�شل 

م�شت�شفي��ات العا�شم��ة ومل يج��د ح��ًا ل��ذاك املوت 
البط��يء، وبع��د عن��اء طوي��ل ا�شتطاع��ت جلنة من 
االأطب��اء درا�شة حالت��ه ب�شكل يتيح له��ا عمل عمليٍة 
موؤقت��ة لف��رتة ق�ش��رية اإل��ى اأن ي�شاف��ر للخ��ارج يف 
اأ�ش��رع وقت، وبعد قبول اأب��و ح�شني ذاك االأمر رغم 
ع��دم ركونه ل��� %1 يف ال�شفر اإلى اخل��ارج ملا نعي�شه 
من ح�شار ظامل؛ نبهته اللجنة بال�شوم ملدة خم�شة 
اأي��ام ال ي�شرب فيه��ا املاء البتة، وي��اأكل بقدر ب�شيٍط 
ج��دًا جدًا، وياأت��ي اأي�شاً ليلة عم��ل العملية لاطاع 
عل��ى حالت��ه عر تلفزي��ون الك�شافة، وم��ن ثم تكون 
العملي��ة الي��وم الت��ايل ! طبع��اً اأبو ح�شني ه��و اأحد 
املجاهدي��ن ال�شادقني املثقفني بثقافة القراآن، وحني 
يئ���س من علم الطب الذي مل ي�شتطع عاجه بال�شكل 
املطل��وب؛ تذكر قول اهلل تعال��ى: )وجعلنا من املاء 

كل �شيٍء حي(، والتفت اإلى رفيقه واأمره قائًا: 
ماء‹ ! يل  ا�شرتي  �شري  ›يييه.. 

فحينه��ا عار�شه رفيقه ورف���س ذلك كونه ممنوع 
من �شرب املاء البتة !

فعم��ل اأبو ح�شني على اإقناع رفيقه باأن علم الطب 
وكل العل��وم ل��ن تك��ون اأعلم م��ن اهلل اأب��دًا؛ فاقتنع 
رفيقه واأعطاه ق��ارورة ماء؛ ف�شربها، و�شرب اأي�شاً 
اأخرى ليًا واليوم التايل كذلك ومن ثم ذهب اآخر يوم 

قبل العملية لعمل تلفزيون الك�شافة !
ه��و اأمٌر مذهل جعل االأطب��اء يقفون على نب�شات 

قلوبهم من هول املوقف وعظمته !
م��ا اإن مت الك�شف على تل��ك االأمعاء حتى فوجئوا 
بانف�شاله��ا عن بع���س وعدم الت�شاقه��ا وممار�شتها 

وظائفها بال�شكل املطلوب !

ح��اول االأطب��اء اإع��ادة الك�ش��ف والفح���س فم��ا 
وجدوا غري الذي وجدوه، 

مع ا�شتحالة ذلك !
ب��ادروا ب�شوؤال ›اأب��و ح�شني‹؛ فاأذهله��م بثقافته 
القراآني��ة وانذهل اأي�شاً بتدخل اهلل العظيم يف جرحه 

الذي بذله يف �شبيله !
اأي�شاً.. اللحم الزائد الذي ظهر يف راأ�شه كان يكر 
ومن ث��م ُيزيله ب�شكل دائم، واأي�ش��اً ُمنع من اإي�شال 
امل��اء اإلي��ه؛ فم��ا كان من��ه بع��د ارت��داء القبعة تلك 
الف��رتة اإال اأن قام بغ�شل راأ�ش��ه ثاث مرات يف اليوم 

وماهي اإال فرتة ب�شيطة حتى اختفى ذاك اللحم !
واليوم هو مرابط باإحدى جبهات العزة وال�شرف 

والبطولة؛ ُي�شرب به املثل يف كل حتركاته ! 
عليك الر�شوان يا اأبا ح�شني.. هنيئاً لك هذه الثقة 

العظيمة باهلل الكرمي ..!
وه��ا هو الي��وم �شهيدًا يف �شبي��ل اهلل... ق�شماً خر 
امت��اأ بالقه��ر على فراق��ك.. ليته��م اأدرك��وا عظمتك 

فا�شتقوا من رحيق فهمك ووعيك !
ال�شهيد/ نواف جمعان )اأبو ح�شني املطري(

كنَت �شاحنا يا �شيدي، و�شاحاً الأمتنا، 
واأ�شبحت �شاحلاً برفقة ال�شاحلني ! 

كنت خ��رَي هاٍد مل��ن تاه ع��ن �شبيل احلق 
االإعامي ! 

كن��َت اأن��ت م��ن ا�شتح��ق اأن ُي�شم��ى ب��� 
»االإعامي« !

كان��ت كتاباتك هي ال�شيا�ش��ات واملعايري 
االأق��وى؛ التي عليها من�شي فيم��ا اأ�شميناها 

كتاباتنا ! 
اأحييت فينا روحاً لطاملا ا�شتهّنا بها طيلة 

ما ع�شنا �شابقاً !
بتوظيف��ك  االإع��ام؛  هيب��ة  لن��ا  اأع��دت 

بطوالت املجاهدين يف مكانها املُرام ! 
م��ا وجدن��اك اإال بينن��ا، وم��ا فقدن��اك اإال 
حكتك،  حني ُتهنا عن �شبيلنا؛ فا�شتذكرنا �شِ

وعرفنا قدرك !
مل يتمك��ن الع��دو م��ن ا�شتغ��ال هفواتنا 
واأن��ت فينا، ولن يتمكن م��ا دمنا على ُخطاك 

ما�شني !
اإذن؛ ق��م يا �شي��دي من ق��رك واأخرهم 

كم ف�شح��َت من ادعاءات ؟! ك��م ك�شفت من 
وثائ��َق ُمزيفة ؟! كم مرة انت�شرت للمظاليم 

؟! كم مرات قهرت فيها املُعادين ؟! 
هنيئاً لك �شريًة عطرة، وختاماً مباركاً !

واأ�شفاً علينا حني رحلت تاركاً باأو�شاطنا 
باقتف��اء  اإال  ُت�ش��د؛  اأن  له��ا  لي���س  فج��وًة 
تعليماتك، واهلل ن�ش��األ تعوي�شاً بخري خلف 

خلري �شلف !
الذكرى الثانية لرحيل ال�شهيد االإعامي/ 

�شاح العزي !

ع����������������ن ال����������ش����������ه����������ي����������د ص����������������������الح ال�����������ع�����������زي

عن الشهيد عليان صالح الغريش الذاري
اأ�شرع .. اأ�شرع االآن يا �شيدي؛ لتخو�س غمار الغزوات !

وفيك اآيتان؛ اإحداهما ثقٌة باهلل يف عزميتك واالأخرى عتاٌد بقوة اهلل يف كّفيك !
كل خطوة تخطوها ُقُدماً ُتعيد العدو اإلى الوراء تراجعاً و�شعفاً !

رفاقك ينتظرون و�شولك على اأحر من اجلمر !
ُركم ويثبت اأقامكم‹ ! فاإذا و�شلت اإليهم ن�شرمت اهلل، وحينها؛ ›ين�شُ

غم�شت عينك الُي�شرى وفتحت اليمنى بكل هدوء !
ا�شتعنت باهلل واأزلت كل توتر عن ج�شمك العظيم !

ف��اإذا �شنح��ت الفر�شة؛ انتهزتها بكل تركي��ز واأ�شبت هدفك 
ب�شكل دقيق !

ولكاأين اأرى هدفك وقد توزعت جمجمته �شظايا متناثرة !
اأما حا�شيته املتعددة ‘فاهلل من ورائهم حميط’ !

تق��دم بقدم��ك الُي�شرى، وثبت قدم��ك الُيمنى، واأحك��م ال�شيطرة 
على �شاحك !

ية ق�شيتك �شد العدوان ! حدِّق بنظرك يابن الكرام، وثق باأحقِّ
ابت��ك تنتظ��ر اإ�ش��ارًة م��ن العق��ل الباط��ن؛ حت��دد اللحظ��ة  �شبَّ

احلا�شمة؛ لتنعطف على الزناد !
فاإذا اكتملت �شروطك؛ اإرِم ‘فاإن اهلل رمى’ ..!

دد املدرعة  عل��ى الكتف ُترفع ‘االآر بي جي’، ومن ‘الفري�شة’ حُتَ
داخل مربع اال�شتهداف، واإلى ‘ال�ُشَعرية’ حُتّدق العني !

اأم��ا املجاهد؛ فكل��ه تركيٌز على الت�شويب، وثق��ٌة ب�شدق الوعد 
والوعيد !

حينها؛ تاأتي العملية الرئي�شة ‘ولكن اهلل رمى’ !
واخلتام للوالعة من هي لهم باملر�شاد !

وانهزم العدوان .. وما زال ..!

أب����������������������������������������������������������������������������������و ق�����������������������������������������اص�����������������������������������������ف!
حينم��ا تق��ف عل��ى �شف��اف احل��رب اليمنية/العاملية 
البد اأن تتمل��كك الده�شة وحتيط بكل حوا�شك ت�شاري�س 

الذهول...
�شتت�ش��اءل ويحق لك ال�شوؤال..ب��ل األف �شوؤال و�شوؤال 
ح��ول �شمود �شع��ب حما�ش��ر حتاربه 16 دول��ة ومعها 
اأمري��كا واإ�شرائيل وبريطانيا ..وت��راه على و�شك توديع 
ال�شنة الرابعة وهو �شكيم االإرادة، قوي العزمية، �شلب 
املجابهات، مندفع للمواجهات، م�شمر لل�شاحات، معطاء 

للجبهات...
ل��ن اأرهق��ك يف �ش��رد اأ�ش��رار ق��وة  اجلي���س واللج��ان 
ول��ن اآخذ وقت��ك يف احلديث عن خطط وخ��رات وعلوم 

القائد...
لكن��ي �شاأحدث��ك ع��ن منوذج واح��د ملاي��ني النماذج، 
وقب��ل احلديث عنه، فلت�شم��ح يل اأن اأذكرك اأو اآخذ بيدك 
اإل��ى اليوتي��وب وت�شاه��د ب��اأم عينك كيف يق��وم اجلنود 
ال�شعودي��ون بك�ش��ر اأ�شابعه��م اأو بج��رح اأقدامه��م لكي 

يهربوا من اجلبهات وال يعودوا اإليها..
لكن رجال الرجال خمتلفون جدا وفوق جدا األف جدا؛ 
هل تتذكرون؛ عي�شى علي )اأبو قا�شف( ذلك الفتى الذي 

واج��ه الع�شرات باحلجارة، وما اإن ا�ش�شهد رفيقه حتى 
اأخذ �شاح اأحد املرتزقة القتلى وهزمهم وحده، وطردهم 

�شر طردة،بعد اأن  قتل وجرح منهم الكثري.
لقد ع��اد بعد تلك امللحم��ة، عودة االأبط��ال، وا�شتقبل 
ا�شتقبال الفاحتني، وحظي بلقاء رئي�س اللجان الثورية، 
ثم رئي�س اجلمهورية، ومنح و�شام ال�شجاعة، ورقى اإلى 

مازم اأول...
لقد حم��ل االأو�شمة وال�شه��ادات والرتب��ة الع�شكرية، 
وو�شعه��ا يف بيته��م املتوا�شع، ومل ير�س به��ذه املنزلة 
الت��ي و�شل اإليها ومل يرق له اأنه اأ�شبح م�شهورا وحتفه 
اجلماه��ري يف كل مكان لتاأخذ معه �ش��ورة اأو ت�شع على 

يده قبله...
لق��د ترك اأب��و قا�ش��ف كل ه��ذا وحمل �شاح��ه الهدية 
اجلديد مودع��ا والديه واأهله واأقاربه وانطلق ثانية اإلى 
�شاحات املج��د االأبدي، واحل�شور االأ�شطوري، والباأ�س 

االإمياين، وامليدان املحمدي، والتاريخ اليمني...
عاد عي�شى �شاحب الباأ�س  ليلقن االأعداء  االأجنا�س؛

درو�ش��ا مفي��دة  و�ش��ورا جدي��دة  ملع��اين الدف��اع عن 
الوطن، وحقائق اأكيدة عن فداء العر�س بالبدن...

واأخ��ريا ن��ال عي�شى م��ا متنى، وحم��ل الو�ش��ام بيده 
اليمن��ى، لقد ق��ذف يف قلوب االأعداء الرع��ب والر�شا�س 
والقناب��ل واحلج��ارة، ث��م عان��ق احلل��م  ب��كل خلية يف 

ج�شده...
لق��د ا�شت�شهد اأبو قا�شف اأم��ام عد�شة االإعام احلربي 
م��رات وم��رات، ولكن التاج  االإله��ي واملنحة الربانية مل 
تتحق��ق باملعن��ى االأكي��د اإال يف معركته االأخ��رية والتي 

اختار مكانها وحدد زمانها ..
لرتتق��ي روح��ه الطاه��رة ملفوف��ة باأكالي��ل االإخا�س 

وعطور ال�شدق وديباج االإميان..
رحم اهلل عي�شى فقد �شجل تاريخا لن ين�شى..

واإلى القائد العلم ووالديه واأهله كل التحية والتقدير 
واالحرتام..

فمن ربى اأبا قا�شف؛لن ي�شفه وا�شف. 
ال�شفه��اء  االأذالء   االأغبي��اء  البله��اء  االأع��داء  واإل��ى 

اجلبناء:
قارن��وا بني عي�شى واألف األف عي�ش��ى ، وبني الهاربني 
االإنت�ش��ارات يف كل  م��ن جنودك��م و�شتدرك��ون �شب��ب 
جبهة..و�ش��رتون ب��ا �شك وال ري��ب اأن   الن�ش��ر اليماين 
ق��اب قو�شني اأو اأدن��ى واأن كل يوم مير تزدادون تدهورا 
ومتزق��ا وت�شرذما وخيانة وي��زداد رجال الرج��ال باأ�شا 

ون�شرا ومتكينا وب�شالة.
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ح��رب االألغ��ام ا�شتخ��دام االأجه��زة املتفج��رة امل�شم��اة 
�شفن��ه ودبابات��ه  الع��دو وتدم��ري  لقت��ل جن��ود  االألغ��ام، 
واملع��دات االأخ��رى. تنفج��ر بع���س االألغام عندم��ا يخطو 
عليه��ا ال�شخ���س وتنفجر اأخ��رى عندما تده�شه��ا دبابة اأو 
�شيارة جي��ب. ميكن ت�شميم االألغ��ام لتنفجر عند حتريكها 
اأو حت��ى مل�شها. تنفج��ر االألغام البحرية نتيج��ة للتاأثريات 
الناجت��ة عن م��رور ال�شفينة. وميكن تفج��ري االألغام اأي�شاً 

عن طريق التحكم من بعد.
ميك��ن و�ش��ع االألغام ملن��ع العدو من دخ��ول منطقة، كما 
ميك��ن ا�شتخدامه��ا اأي�ش��اً للتاأثري عل��ى طريق �ش��ري جنود 
الع��دو اأو �شفنه. وبتجنب االألغام ميك��ن اإجبار العدو على 
اتخ��اذ ط��رق معينة حي��ث ميك��ن مهاجمته ب�شهول��ة اأكرث. 
االألغ��ام لي�ش��ت غالي��ة الثم��ن مقارنة بكث��ري م��ن االأ�شلحة 
االأخرى وي�شتطيع اأ�شحاب التدريب القليل اأن يزرعوها يف 

مكانها.
هن��اك نوع��ان رئي�ش��ان م��ن االألغ��ام، االألغ��ام االأر�شية � 

واالألغام البحرية.

األلغام األرضية:
اأن��واع االألغام االأر�شية. هناك خمُتزرع االألغام االأر�شية 
يف االأر���ض وميك��ن ن�سره��ا على اأمن��اط � اأ�س��كال � خمططة 
ت�شم��ى حق��ول االألغام ي�شتطي��ع اجلنود زراع��ة االألغام اأو 
رميها داخل منطقة ما بو�شاطة املدفعية كما ميكن اإ�شقاطها 

اأي�شاً بو�شاطة الطائرات املروحية.

� أنواع رئيسة من األلغام األرضية: 
االألغ��ام امل�شادة لاأفراد : � ت�شتخدم لقتل واإ�شابة جنود 
الع��دو، يوجد به��ا �شمامة ح�شا�شة )جه��از تفجري( تنفجر 
نتيج��ة لوزن اأ�شغ��ر االأ�شخا�س كما ميك��ن اأن تنفجر اأي�شاً 
عندما يتعرث ال�شخ�س بال�شلك اأو يحرك �شيئاً يت�شل باللغم 

بو�شاطة �شلك.
اللغ��م امل�شاد للدبابة:�  ينفجر عندم��ا تده�شه الدبابة اأو 
اأي��ة مركبة ثقيل��ة ينفجر اللغ��م املدفون قريًبا م��ن ال�شطح 

نتيجة ل�شغط املركبة. 
االألغ��ام امل�شادة للدبابات تدمر دبابات العدو واملركبات 

االأخرى. هذه االألغام اأكر من االألغام 
امل�ش��ادة لاأف��راد. تنفجر اأغل��ب اأنواع االألغ��ام امل�شادة 
للدباب��ات � فق��ط � عندما يتحرك فوقها وزن يزيد على حوايل 
150كج��م. ي�شتطيع اجلنود ال�ش��ري باأمان على هذه االألغام 
ولكنها تدمر ال�شاحنات واملركبات اخلفيفة التدريع وتتلف 
� على االأقل � اجلنازير املعدنية التي تتحرك عليها الدبابات.

االألغ��ام الكيميائي��ة:�  ُتطل��ق غ��اًزا �شاًما عندم��ا تنفجر. 
ويقت��ل الغاز اأو ي�شي��ب اجلنود الذين ال يرت��دون املاب�س 

الواقية.
االألغ��ام املتحك��م فيها:�  تزرع يف املو�ش��ع املحدد لها قبل 
املعرك��ة. وتنفجر عن طريق التحك��م من بعد عندما تقرتب 

منها قوات العدو.

كشف األلغام األرضية:� 
 ميك��ن ك�ش��ف االألغ��ام االأر�شي��ة بع��دة ط��رق. ي�شتطيع 
اجلن��ود حتديد اأماك��ن االألغام بالزحف عل��ى طول االأر�س 
وبح��ذر يتح�ش�شون املنطق��ة اأمامهم بح��راب بنادقهم. عند 
اإيجاد اللغ��م يتم اإخراجه بحذر وُتنزع ال�شمامة اأو تو�شع 

عامة على موقعه حتى يتم جتاوزه.
ي�شتخدم اجلنود االأفراد اأدوات ح�شا�شة ت�شمى كا�شفات 
االألغ��ام لتحديد موقع االألغام. ميك��ن ك�شف االألغام ب�شرعة 
اأكرث با�شتخدام جهاز ك�شف االألغام املرّكب على عربة جيب 

حيث يقف اجليب تلقائياً عند ك�شف اجلهاز الأي لغم.

األلغام البحرية:
��ت االألغ��ام البحرية عل��ى اأر�شية ج�شم امل��اء فيطفو  تثَبّ

بع�شها مما يجعلها خطرة عل��ى ال�شفن ال�شديقة و�شفن ال 
عدو على ال�شواء. 

اأن��واع االألغام البحرية. توجد منها اأربعة اأنواع رئي�شية 
وهي: 

 االألغام ال�شوتية ُيفجرها �شوت مراوح دفع ال�شفينة.
األغ��ام االلتما�س تنفجر عندما تلم�شه��ا ال�شفينة اأو تلم�س 

الهوائيات البارزة منها.
االألغ��ام املغنطي�شي��ة ُيفجره��ا املج��ال املغنطي�شي الذي 
يحي��ط مبعدن ال�شفين��ة احلربي��ة. ولتجنب انفج��ار اللغم 
املغنطي�ش��ي ت�شتطيع ال�شفين��ة ا�شتخ��دام جمموعة كوابل 
كهربائي��ة ت�شم��ى ح��زام اإزال��ة املغنطي�شية وه��ي تقلل اأو 

تبطل املجال املغنطي�شي.
األغ��ام ال�شغط تنفج��ر عندما تت�شبب ال�شف��ن العابرة يف 

تغيري �شغط املاء حول االألغام.

القناب��ل �شاح فعال ت�شتخ��دم �شد جتمعات 
العدو عل��ى املدى الق�شري ويتح��دد هذا املدى 
بق��درة املقات��ل عل��ى قذفه��ا ، وللتغل��ب عل��ى 
امل�شاف��ة، �شمم��ت بع���س القنابل لك��ي ترمى ، 

بوا�شطة البنادق والقواذف .
خوا�س القنبلة اليدوية

1.خفيفة الوزن و�شهلة احلمل .
2. ترمى من م�شافة 22 - 27 م .

3. لها دائرة خطر يف االأرا�شي ال�شلبة 100 
مرت واأكرث .

4. زمن انفجار القنبلة من 5- 8 ثوان . 

أجزاء القنبلة
تتاألف من ثاث اأق�شام : 

اجل�ش��م و احل�ش��وة واملفج��ر . اجل�ش��م هو 
العلب��ة احلاوية التي ت�شم يف داخلها احل�شوة 
، و هو م�شمم يف غالب االأحيان ليولد ال�شظايا ، 

و ي�شنع اجل�شم عادة من الفوالذ .
و اأ�شبحن��ا ن��رى اأك��رث و اأك��رث االأج�ش��ام 
م�شنوعة من املواد البا�شتيكية اأو من زجاج 

و غريها من املواد املنا�شبة . 
وع��ادة م��ا تك��ون ال�شظاي��ا الت��ى تولده��ا 
اأج�ش��ام البا�شتيك اأو م��ن االألومنيوم اأ�شغر 
م��ن تل��ك الت��ي تولده��ا االأج�ش��ام امل�شنوعة 
من الف��والذ ، و لذل��ك فهي تخ�شر م��ن طاقتها 

احلركية �شريعا ، غري اأنها قد حتدث 
جراح��ا اأ�شغر و اأك��رث اإزعاجا من ال�شظايا 
الفوالذي��ة على االأم��د االأق�شر ، و هي اأ�شعب 

منها للمعاجلة .
املفع��ول  بتن��وع  احل�ش��وة  م��واد  تتن��وع 
املتفج��رة  فامل��واد   ، الرمان��ة  م��ن  املتوخ��ى 
 R.D.X و غريه��ا مث��ل T.N.T م��ن ن��وع
ت�شتخدم الإح��داث الت�شظي و مفعول الع�شف 
. اأما املواد الكيميائية املختلفة فهي اإما م�شيلة 

للدموع C.S اأو حارقة W.P اأو مدخنة .

و تق��وم جمموعه املفج��ر بتفجري احل�شوة 
ح�شب نوعها ، و هي تعمل بالطاقة امليكانيكية 
ت�شغي��ل  و   . الكهربائي��ة  اأو  الكيميائي��ة  اأو 
احل�شوة يح�شل اإم��ا بالتفجري اأو االإ�شعال ، 
و الفرق بينهما هو فى كيفية تفعيل احل�شوة 

 .
و تتحلى مفجرات الرمانة كافة مبهلة زمنية 
تقا�س بالثواين بني رميها و تفعيلها اأو تفجريها 
، و ه��و اأمر بديهي ل�ش��اح يرمى بوا�شطة اليد 
اإلى م�شافة معينة ليتمكن الرامي من االحتماء 
م��ن مفعول القنبلة فى تلك االأثناء ، و تختلف 
الت�شاميم فى م��دة املهلة بني 3 – 4 ثوان ، و 
3 – 5 ث��وان للبع�س االآخ��ر ، اأو حتى 6 – 8 

ثوان

أنواع القنابل
طبيع��ة  حي��ث  م��ن  اأن��واع  ع��دة  القناب��ل 

اال�شتخدام :

1. قناب��ل انفجارية : حي��ث تكون احل�شوة 
الرئي�ش��ة يف القنبلة مواد متفجرة وتق�شم هذه 

القنابل اإلى ق�شمني :
الغ��اف  ويك��ون   : هجومي��ة  قناب��ل  اأ. 
اخلارج��ي للقنبل��ة م��ن املع��دن الرقي��ق اأو 
البا�شتي��ك ، وحت��وي بداخله��ا كمي��ة م��ن 
املتفج��رات اأك��ر م��ن الكمي��ة املوج��ودة يف 
القناب��ل الدفاعية، وق��د �شممت هذه القنابل 
بحيث يكون املهاجم قادر على رمايتها اأثناء 
التقدم ، وه��ي تن�شر �شظاياها بحدود ال� 25 
م ، وميكن متييزها م��ن الغاف البا�شتيكي 

االأمل�س واملعدن الرقيق.
الغ��اف  ويك����ون   : دفاعي��ة  قناب��ل  ب. 
ال�شمي��ك  املع��دن  م��ن  للقنبل��ة  اخلارج��ي 

امل�شظي، وهذه القناب��ل تن�شر �شظاياها على 
م��ن 50 - 150 م ، لذل��ك ترم��ى م��ن خل��ف 
ال�شوات��ر اأو م��ن خ��ال اخلن��ادق ، ومتي��ز 
بغافه���ا ال�ش���ميك وامل�شلع ، وحتى اإذا كان 

غافها با�شتيكي فاإنه يكون م�شلعاً ويحوي 
من الداخل كرات البيل.

2. القناب��ل الكيميائية: وهي اأ. الدخانية ب. 
القنابل احلارقة ج. القنابل امل�شيلة للدموع 

االحتياطات التأمينية للقنابل 
قبل االستعمال

1.حمل القنبلة ب�شكل يحافظ عليها ، بحيث 
تكون حلقة م�شمار االآمان للداخل .

2. التاأك��د م��ن اأن القنبلة موج��ودة ب�شكلها 
ال�شحيح .

 ( وميزاته��ا  القنبل��ة  ن��وع  م��ن  التاأك��د   .3
هجومية ، دفاعية ، كيميائية ، .. ( .

4. التاأك��د م��ن تثبي��ت جه��از عم��ل القنبل��ة 
ب�شكل جيد .

5. م�ش��ك القنبل��ة بال�ش��كل ال�شحيح بحيث 
تكون العتلة يف كف اليد .

6. التاأك��د من عدم وج��ود حواجز اأمام خط 
الرمي . 

1. الرمي بالو�شعية املنا�شبة . 
2. اإبقاء ال�شامن باليد حلني انفجار القنبلة.

طرق رمي القنابل 
1.ترم��ى القنبل��ة ب�شكل قو�ش��ي وذلك لعدة 

اأ�شباب :
اأ. م��ن اأجل تاأخري و�شوله��ا حتى ال يبقى زمن 
تاأخ��ريي عن��د و�شوله��ا للعدو كي ال يك��ون لديه 
وقت للت�شرف ) الهروب اأو االنبطاح اأو ردها ( .
ب . عندم��ا ترتط��م القنبل��ة باالأر���س فاإنه��ا 
تثب��ت نوع��اً م��ا وال تتدح��رج كم��ا ل��و رمي��ت 

بطريقة اأخرى.
2.عن��د رميها من �شبابي��ك اأو اأبواب الغرف اأو 
ال�شيارات فيجب اأن تكون يد الرامي خارج الباب 
اأو ال�شباك وذلك خ�شي��ة ارتطامها بحافة ال�شباك 

وبالتايل ارتدادها لداخل الغرفة اأو ال�شيارة .
3. الرمي يف الغرف واملمرات وبني االأ�شجار 
يك��ون ب�شكل قريب من االأر�س حتى ال ت�شطدم 
بالعوائ��ق اأو اجل��دران اأو ال�شق��ف اأو ج��ذوع 

االأ�شجار .
4. عند رمي القنبلة يجب التاأكد من و�شولها 

للمكان املق�شود .
5. يج��ب اال�شتت��ار اأو االنبط��اح عن��د رمي 

القنبلة ال �شيما الدفاعية .

ال���ق���ن���اب���ل ال����ي����دوي����ة أن����واع����ه����ا وأج�����زاؤه�����ا

م��������������������������������ع��������������������������������ل��������������������������������وم��������������������������������ات ع�����������������������������������������������ن األل����������������������������������������غ����������������������������������������ام
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وج��ه االأخ مهدي امل�س��اط رئي�ض املجل���ض ال�سيا�سي االأعلى 
م�شاء الي��وم كلمة اإلى اأبناء ال�شعب اليمن��ي مبنا�شبة العيد ال� 

55 لثورة ال� 14 من اأكتوبر فيما يلي ن�شها:

احلم��د هلل رب العامل��ني، وال�ش��اة وال�ش��ام عل��ى الر�شول 
االأمني، وعلى االآل الطيبني، وال�شحابة املنتجبني وبعد،

با�شم��ي ونياب��ة عن زمائ��ي يف املجل���س ال�شيا�ش��ي االأعلى، 
اأهن��ئ �شعبن��ا ال�شام��د املجاه��د، مبنا�شبة الذك��رى اخلام�شة 

واخلم�شني لثورة الرابع ع�شر من اأكتوبر املجيدة.
كم��ا ويطي��ب يل اأن اأهنئ رفاق ال�شاح م��ن رجالنا البوا�شل، 
جي�ش��ا واأمن��ا وقبائ��ل، والتهنئ��ة مو�شول��ة لكل اأبن��اء الوطن 

ال�شرفاء يف الداخل واخلارج.

أيها الشعب اليمني العظيم
اإن االحتف��اء به��ذا الذكرى يج��ب اأن يتحول – الي��وم -اإلى 
فر�ش��ة ال�شتعادة تلك ال��روح اليمنية التي ظل��ت ت�شد اأوا�شر 
القرب��ى ب��ني اأبن��اء الوط��ن الواح��د، وت�شتنف��ر كل مقت�شيات 
االإخ��اء، وكل مع��اين ال�سهام��ة والتع��اون والتكام��ل يف اأو�ساط 

ال�شعب حتى �شنعت الرابع ع�شر من اأكتوبر املجيد.
وعل��ى طريق هذه اال�شتعادة املهم��ة، يجب علينا - اليوم - 
اأن ن�شغ��ي ل�شوت تلك املرحلة م��ن التاريخ وهي تنقل لنا اأنني 
عدن، وحنني �شنعاء، وتذكرنا برجال كرام تنادوا اإلى ال�شاح 
والكف��اح حني ع��ز عليه��م اأن ي��روا وطنه��م م�شل��وب ال�شيادة 
واالإرادة، وح��ني حز يف نفو�شهم اأن يروا اأر�شهم م�شرحا لعبث 

املحتل االأجنبي.
نع��م اأيها االإخوة واالأخوات )ما اأحوجنا لبع�شنا، واالأر�س 

كذلك ما اأحوجها لبع�شها(
وله��ذا الغر�س فقد �شار لزاما علينا جميعا - يف �شمال اليمن 
وجنوب��ه - اأن نبح��ر عميقا يف ف�شول الراب��ع ع�شر من اأكتوبر، 
ويف دالالت وماب�ش��ات ذكراه��ا اخلام�ش��ة واخلم�ش��ني، وم��ا 
تتعر���س له بادنا من موؤام��رات وخمططات ال توفر طرفا دون 

طرف، وال منطقة دون اأخرى.
يج��ب اأن نتذك��ر �شنعاء وه��ي ت�شتقبل ال�شي��خ احلكيمي يف 
مطلع اخلم�شينات، وتب�ش��ر بثورة الرابع ع�شر من اأكتوبر قبل 

ميادها.
يج��ب اأن نتذكرها وهي تراكم الوع��ي الثوري، وتبث �شوت 
اجلن��وب م��ن اإذاعته��ا، وهي جتم��ع ال�ش��اح والترع��ات من 
�شع��دة وعمران، ومن اجلوف وماأرب واملحويت، وهي حترك 
قوافل االإم��داد من اإب واحلديدة والبي�شاء وذمار، وهي تفعل 
كل ذل��ك واأكرث من ذلك، لعي��ون االأهل يف عدن و�شبوة ويف حلج 
وال�شالع، واأبني وح�شرموت، وكل املناطق يف جنوبنا املحتل.
علين��ا اأن نتذكره��ا وهي تتخلى ع��ن لقب العا�شم��ة، وتنقل 
مركزه��ا اإل��ى قلب احلامل��ة تعز لكي تك��ون اأكرث قرب��ا من عدن 

اجلريحة اآنذاك.
ويف �شفح��ة التاريخ املجيد علين��ا اأي�شا اأن نتذكر تعز، وهي 
ت�شتقب��ل العيدرو���س وجم��وع النازح��ني، وحتت�ش��ن الث��وار 
الق��ادة  ومواك��ب  املقاتل��ني  وجته��ز  التدري��ب،  ومع�شك��رات 

واملنا�شلني.
يج��ب اأن نتذكره��ا وه��ي ت��زف اإلى �ش��وح الوغ��ى ومقارعة 
املحت��ل عبداللطيف ال�شعبي، وعبدالفت��اح اإ�شماعيل، وقحطان 
وعبداحلميد ال�شعبي، وعلي عنرت و�شامل ربيع علي، وال�شامي 

وال�شرجبي وغريهم من الثوار.

ويف اجلان��ب االآخ��ر م��ن م�شه��د الوط��ن الواح��د، والن�شال 
اليمن��ي املوحد، علينا اأن نتذكر كل اإرها�شات الثورة اخلالدة، 
ودور العم��ال والنقاب��ات، ومطالبات الط��اب والنخب برحيل 

العدو االأجنبي املحتل.
علين��ا اأن ن�شغ��ي النتفا�ش��ة قبائل ياف��ع، وانتفا�ش��ة قبائل 
�شي�ش��ان واملناهيل يف ح�شرموت، وقبائل الزبريي يف العوالق، 
ون�شتح�ش��ر كمائ��ن واقتحام��ات قبائ��ل ال�شاع��ري وال��دكام، 
واحلمي��دي واالأحمدي واالأزرقي، واملحارب��ة وجحافة، وبني 
�شعيد وحاملني، ون�شغي لطائع ال�شباب والثوار يف املهرة ويف 

حلج وال�شالع.
علينا اأن ن�شاهد عدن وهي تنتف�س يف وجه املحتل، وعلينا اأن 
ن�شتح�ش��ر يف امل�شهد بندقية لبوزة وهي تعلن البيان االأول من 
ع��وايل القمم يف ردفان، وتع��زف بالر�شا�س املذلق حلن الثورة 
واأهازي��ج الثوار، وعلينا اأن نرى اإل��ى جانبها بنادق كل الثوار 
واالأح��رار وهي تق��راأ نف�س البي��ان، وتعزف نف���س اللحن على 

امتداد جنوبنا احلبيب.
علين��ا اأن ن�شتح�شر دماء ال�شهداء وهي ت�شبغ االأر�س بلون 
احلرية، وحت��رق وجه املحتل، وتط��وي مرتزقته الرخا�س يف 

مزابل التاريخ .
أيها اإلخوة واألخوات

اإنن��ا الي��وم بحاج��ة اإل��ى تذك��ر كل ذل��ك الأنن��ا نحتف��ي بهذه 
املنا�شب��ة وجن��وب اليمن العزي��ز - الذي حررته تل��ك الثورة 

وطهرته تلك الدماء - يرزح اليوم حتت االحتال من جديد.
والأننا اأي�شا ن�شاهد اليوم انحرافا خمزيا عن كل ذلك التاريخ 
املهي��ب، وقبح��اً عجيباً حتول مع��ه الكثريون - م��ع االأ�شف - 
اإل��ى دم��ى، واإل��ى مرتزق��ة واأدوات، وبدال م��ن اأن جند مناذج 
للثائ��ر الكبري راجح لبوزة ومئ��ات املقاتلني معه ممن و�شعوا 
اأيديهم يف اأيدي اأخوتهم من اأبناء ال�شمال و�شاركوهم اال�شتباك 
والقت��ال �شد الق��وات التابع��ة لل�شعودية يف مطل��ع ال�شتينات، 
جن��د اليوم اأ�شم��اءًا تعف االأل�ش��ن عن ذكرها، ومن��اذج اأخرى 

خمتلف��ة ومق��ززة تبيع االأر���س والعر���س، وتواج��ه االأهلني 
وذوي الرح��م، جنبا اإلى جنب مع جنجويد ال�شودان ومرتزقة 
ال�شنغال، وفلول القاعدة وداع�س، ودفاعا عن حدود ال�شعودية 
وجن��ود االإمارات، وخدم��ة - يف املجمل - لغزاة اأجانب تتعدد 

لغاتهم واألوانهم وجن�شياتهم.
فم��ا اأكرث حزنن��ا اليوم، وما اأ�ش��د اأ�شانا، ونح��ن نرى م�شهد 
االحت��ال واالرت��زاق يتك��رر، وم��ا اأثقله��ا من حلظ��ات عندما 
تط��ل اأرواح االآباء واالأجداد على م�شه��د كهذا امل�شهد، ويف يوم 
كه��ذا اليوم، وعل��ى نف�س االأر���س واملناطق الت��ي �شالت عليها 
دماوؤهم الزكية، وجرت على اأدميها ن�شاالتهم، وقامت من اأجل 

حتريرها ثورتهم اخلالدة.
ومع كل ما ن�شعر به من احلزن واالأمل، اإال اأننا ن�شاطر �شعبنا 
العظي��م م�شاع��ر الفخ��ر واالعت��زاز اإزاء رف�ش��ه املتعاظم لهذا 
الع��دوان البغي���س، واإزاء مواقف الرجال الك��رام على امتداد 
الوط��ن احلبي��ب من اأق�شى نقط��ة يف �شعدة اإل��ى اأق�شى نقطة 

يف املهرة.
نعم لقد ا�شبح الرابع ع�شر من اأكتوبر ذلك اليوم اال�شتثنائي 
الذي ي�شتطيع - يف حلظة واحدة - اأن يخلط يف �شدور االأحرار 
م�شاع��ر احلزن واالأ�شى، وال�شعادة واالأم��ل، مثلما اأ�شبح ذلك 
الي��وم ال��ذي يلتق��ي فيه املا�ش��ي واحلا�ش��ر بكل م��ا فيهما من 

�شخو�ٍس ووجوٍه ومواقْف.

أيها اإلخوة واألخوات
اإنك��م اليوم مبواقفك��م ال�شارمة �شد الع��دوان واالحتال ال 
تعيدون لثورة الراب��ع ع�شر من اأكتوبر األقها ووهجها فح�شب، 
واإمنا اأنتم اليوم ت�شيفون اإليها دالالت واأبعاد عميقة وجديدة، 
ومتنحونه��ا قدرة هائلة ومذهلة، يف تعرية من غدروا بها، ومن 

تنكروا لت�شحياتها، واأ�شاعوا مكا�شبها وقيمها.
فبف�ش��ل مواقفك��م امل�شرفة مل يعد لق��وى العمالة واالرتزاق 
اأي اقتدار على ممار�ش��ة الت�شليل، فاليوم مل يعد باإمكانهم قتل 
الث��ورة با�شم الثورة كما كان��وا يفعلون يف ال�شابق، ومل يعد يف 
مقدوره��م اأي�شا اأن يتغنوا بثورة اأكتوبر وطرد املحتل دون اأن 
يتحولوا يف نظر ال�شعب والعامل اإلى مادة لل�شخرية واالزدراء.
االأم��ر الذي يعني اأن �شعبنا اليمن��ي العظيم قد جنح جناحاً 
كبريًا يف ا�شتع��ادة هويته وتاريخه من اأيدي الل�شو�س، وبات 
الي��وم يحولها اإلى م�شدر لليقني وك�شف احلقائق، واإلى خمتر 
لتجلي��ة ال��روؤى وت�شويب االأخطاء وحت�ش��ني املواقف، وبناء 
الوع��ي، و�شح��ذ الهمم، و�شد العزائم، وه��ذا هو كل ما نحتاجه 
يف اقتح��ام ال�شعاب، و�شناعة اال�شتحق��اق، ويف كل ما تتطلبه 

رحلة العبور نحو احلرية واال�شتقال والنهو�س.

أيها الشعب اليمني العظيم
ويف ظل وترية مت�شاعدة من االإ�شرار واالإ�شرار امل�شاد بني 
�شع��ب يتوق اإلى احلرية وبني حمت��ل يت�شبث بالبقاء والعبث، 
علين��ا اأن ن�شتب�ش��ر بالن�ش��ر واأن ال ن�شمح للياأ���س بالت�شلل اإلى 
قل��ب اأحد من��ا، فالتاري��خ يعلمن��ا اأن ن�شاالت ال�شع��وب تدوم 
وت�شتم��ر، واأن طريقه��ا ينتهي ع��ادة باالنت�ش��ار واملجد، مثلما 
يعلمن��ا التاري��خ اأي�ش��ا ب��اأن مطام��ع املحت��ل تنته��ي بالف�ش��ل، 

ومكابرته تنتهي بالهزمية.
وبحم��د اهلل تعالى كل يوم مير ونحن اأكرث عزما، واأ�شد فتكا، 
بل وال وجه للمقارنة بني و�شعنا الع�شكري اليوم وبني و�شعنا 
الع�شكري يف بداي��ة العدوان، فاإرادة اإخوتكم ال�شابرين تنمو، 

وخراته��م ترتاك��م، وقدراته��م تتعاظ��م، وف��وق ذل��ك ه��ا هي 
املتغ��ريات واملوؤ�ش��رات تنبع��ث - حملي��ا واإقليمي��ا ودولي��ا - 
لتوؤك��د من جديد ب��اأن كل املواق��ف واالأحداث ه��ي اليوم ت�شري 
ل�شالح امل�شت�شعفني، على نف�س ذلك الن�شق، ووفق تلك ال�شنن 

االإلهية التي ال تتغري معادالتها، وال تتخلف نتائجها.

أيها اإلخوة واألخوات
لق��د ا�شتنفد الع��دو كل رهاناته وهو االآن يراه��ن على ورقة 
التجوي��ع، والعبث بالعمل��ة يف حماولة منه الإف�ش��اد احل�شاد، 
و�ش��رب بيئة ال�شم��ود، وحتويله��ا اإلى بيئة قابل��ة لاخرتاق 
والتوظيف، بهدف التجنيد امل�شاد، وزعزعة االأمن واال�شتقرار، 
لكن��ه رغ��م ذلك يثبت لنا من جديد باأنه ما يزال حتى االآن يجهل 

متاما طبيعتكم وطبيعة هذا ال�شعب اليمني العظيم.
مل ي��درك بعد اأن من يخو�س االأه��وال اجل�شام ويتحلى بهذا 
امل�شت��وى من العطاء والفداء ال ميكنه اأن ي�شاوم على املبادئ، 
ومل ي��درك بع��د اأن قواف��ل ال�شه��داء الت��ي تنتمي اإل��ى كل بيت 
واإل��ى كل اأ�شرة وع�ش��رية قد حولت كل اليمني��ني ال�شرفاء اإلى 
اأ�ش��رة واحدة، وموقف واحد، وكتلة �شلبة ي�شعب ك�شرها اأو 
اخرتاقه��ا، ومع اأنه قد م�شنا و�شعبن��ا ال�شر جراء هذه الورقة 
املقيت��ة )الااإن�شاني��ة والااأخاقي��ة( والتي متث��ل يف جوهرها 
واح��دة من اأخطر جرائم احل��رب، اإال اأن �شعبن��ا العظيم فاجاأ 
الع��دو و�شن��ع من جوع��ه بركان��ا متعاظما يف وجه��ه، وها هي 
اليوم ث��ورة ال�شعب مت��اأ اجلبهات باملقاتل��ني وعلى نحو غري 
م�شبوق، ومتاأ املناطق التي تقع حتت �شيطرة العدو بال�شخط 
والرف�س، واملطالبة احلثيثة بطرده من الباد، وها هي - يوما 
بع��د اآخر- توحد وجه��ات النظر، وتقرب امل�شاف��ات بني فرقاء 

الداخل.
وعبث��ا يح��اول الع��دو اأن يح��رف م�شار ه��ذه الث��ورة، لكن 
جهل��ه بحقيقة ه��ذا ال�شعب كما اأ�شلفت �شيظ��ل ي�شفعه بالف�شل 
كل ي��وم، والأن ه��ذه الث��ورة هي ثورتن��ا فاإنه ال ميك��ن ل�شناع 
اجل��وع والتجويع اجلائع��ني �شرفا وكرام��ة واملتخمني ف�شادا 
وعمال��ة، اأن ميتطوا ثورة ال�شرف��اء، وثورة ال�شابرين الكرام، 
وم��ن هن��ا نوؤكد ب��اأن ثورتن��ا قائم��ة وم�شتمرة ول��ن حتيد عن 
طريقه��ا اأو تخرج ع��ن م�شارها اإل��ى غري عدونا ال��ذي يحا�شر 
�شعبن��ا، ويحت��ل اأر�شن��ا، ويدم��ر م�شانعن��ا ومزارعن��ا، وكل 
م�ش��ادر دخلن��ا، والذي يعب��ث بالعملة، وي�شتح��وذ على بنكنا 
املرك��زي وعلى غازنا ونفطنا وكل ث��روات بادنا، ويعيق حتى 
امل�شاع��دات االإن�شانية، لذلك نحن هن��ا نهيب باجلميع موا�شلة 
الزح��ف نحو العدو، ونع��ر على الدوام ع��ن اعتزازنا الذي ال 
ي�شاهى مب�شتوى اال�شتجابة لنداءات قائد الثورة، وعن عظيم 
ارتياحن��ا به��ذا الوعي الكبري الذي يتمتع ب��ه املواطن ال�شريف 

والكرمي يف عموم اليمن.

وأختم بالرسائل والنقاط التالية:
1- ننب��ه اإل��ى اأن الع��دو يح��اول جاه��دا االإ�ش��رار باأم��ن 
جمتمعن��ا، ويتح��رك عل��ى ه��ذا االأ�شا�س حت��ت عناوين كثرية 
وباأ�شالي��ب متع��ددة ومتنوع��ة، وق��د ظه��رت موؤخ��را اأب��واق 
اإماراتي��ة و�شعودي��ة تع��ر ع��ن حت�شره��ا ال�شدي��د، وتهاج��م 
املرتزق��ة وتلومه��م لف�شله��م حت��ى االآن، وع��دم متكنه��م خال 
االأربع �شنوات من زعزعة اأمن النا�س يف �شنعاء، وتدعو ب�شكل 
�شري��ح ومعل��ن اإل��ى التفج��ري والتخري��ب واإ�شع��ال احلرائق 
واإ�شاعة الفو�شى، واإزاء كل تلك الدعوات واملحاوالت املعادية 

< ل مساومة في 
املبادئ وعلينا أن 

نستبشر بالنصر

< لنستلهم من ثورة 
الـ 14 من أكتوبر كيف 
نواجه احملتل اجلديد 

< لنواصل احلرب على جبهتي 
التصدي للعدوان ومحاربة الفساد 

والتخفيف من معاناة املواطنني

< ل مير يوم إل ونزداد قوًة وعزمًا فال 
وجه للمقارنة بني وضعنا العسكري 

اليوم وما كنا عليه بداية العدوان

الرئيس املشاط يوجه كلمة إلى الشعب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمني مبناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر

هنأ الش������عب اليمني بجيش������ه وجلانه وقبائ������������������������ل���ه ب�������العيد ال� 55 لثورة ال� 14 من أكتوبر
الــــدروس وأبــلــغ  الــعــبــرة  منتهى  احملــتــل  جــنــوبــنــا  فــي  أهــلــنــا  لــه  يــتــعــرض  فــيــمــا  ولــنــا  األمــــن  نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  صـــون  فــي  جــمــيــعــًا  نــتــعــاون  أن  وعــلــيــنــا  الـــعـــدوان  رهـــانـــات  آخـــر  القــتــصــاديــة  احلــــرب   >
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احلقيقة/محمد فايع
البح��ر امل�شجور ومعناه البح��ر املتقد اأو املمتلئ 
..لق��د كان ا�شما موفقا للفل��م الوثائقي الذي عر�شته 
قن��اة امل�شرية وقن��اة اليم��ن الر�شمية كم��ا ين�شجم 
اال�ش��م م��ع ق�شي��ة ور�شالة الفل��م بل ويع��ر ب�شكل 
دقي��ق ع��ن واق��ع املي��اه البحري��ة اليمني��ة يف ظ��ل 
مواجه��ة ق��وة ال�شع��ب اليمن��ي البحري��ة لتحال��ف 
الغزو ولع��دوان ال�شهي��و اأمريكي ال�شع��و اماراتي 
اذ باتت املي��اه البحرية اليمنية الي��وم بالفعل بحرا 
م�شجورا متقدا بن��ريان القوة البحرية اليمنية التي 
حترق �شفن وفرقاطات وكل لقطع البحرية احلربية 

لتحالف الغزو والعدوان ال�شهيوين اأمريكي .
املوق��ع البح��ري اال�شرتاتيجي لليم��ن مبا يتمتع 
به م��ن مميزات ا�شرتاتيجية خلقها اهلل حيث م�شيق 
ب��اب املن��دب املتحك��م يف الطري��ق البح��ري العاملي 
وحي��ث امل��واين وحي��ث الكث��ري الكث��ري م��ن اجل��زر 
اال�شرتاتيجي��ة وعل��ى راأ�شها جزي��رة �شقطرة ومن 
ث��م فكل ذلك جمتمع��ا ي�شكل االأهمي��ة اال�شرتاتيجية 
العاملي��ة للموق��ع البح��ري لليم��ن الع�شكري��ة منه��ا 
واالقت�شادي��ة والتجارية ف�شا عن الرثوة البحرية 
املعدني��ة وغريه��ا والت��ي مل ت�شتغ��ل وت�شتثمر بعد 
..الى االثورة ال�شمكية الهائلة واملتميزة واملتنوعة 
والفري��دة حيث تتفرد بها املياه وال�شواحل البحرية 
اليمني��ة دون �شواحل ومياه الع��امل البحرية ... اال 
ان��ه رغم كل تلك االأهمي��ة للموقع البحري لليمن فاإن 

النظ��ام ال�شاب��ق ب��كل حكوماته املتعاقب��ة مل يكن يف 
ثقافت��ه ال ال�شيا�شي��ة وال الع�شكري��ة مايدفعه البته 
الى ا�شت�شعار اخلط��ر ومن ثم االهتمام البالغ ببناء 
املقوم��ات الع�شكري��ة للدف��اع اليم��ن و�شعب��ه ع��ر 
الدف��اع عن املوق��ع البحري الهام لليم��ن والذي كان 
حمط اأطماع ق��وى الغزو واالحت��ال العاملي وعلى 

مر الع�شور و�شيبقى كذلك .
النظام ال�شابق ب��كل حكوماته املتعاقبة مل يكتفي 
مبا ذكرت �شابقا بل لقد ذهب الى ما هو اف�شع حيث 
تعمد مع �شبق اال�شرار والرت�شد التدمري ولتجميد 
والتعطيل املمنهج لكل املقومات الع�شكرية الدفاعية 
البحري��ة لليم��ن الت��ي كان��ت ب�شيطة ا�ش��ا و�شوال 
اإل��ى حتوي��ل البح��ر وثروات��ه وموقعه اإل��ى �شلعة 
معرو�ش��ه للبي��ع ج��زرا وم��واين وث��روة و م�شيق 

وموقعا عاما 
العامل��ي  واالحت��ال  الغ��زو  ق��وى  كان  فيم��ا 
ال�شهي��و اأمريكي وعر �شما�شرت��ه من ملوك واأمراء 
وم�شيخات النفط واالرت��داد ميار�س عملية التدمري 
والبي��ع وال�ش��راء بال�شراك��ة م��ع النظ��ام ال�شاب��ق 

وحكوماته املتعاقبة 
كل ذلك كان يجري بينما كان ال�شعب مغيب حيث 
مت اأ�شغال اأبنائ��ه و�شبابه بازمات متتالية ومتعددة 
واملعي�شي��ة  االقت�شادي��ة  االأزم��ات  راأ�شه��ا  وعل��ى 

ث��م ا�شته��اك ما تبق��ى من طاق��ات ال�شع��ب ل�شالح 
مكون��ات تتناف���س اأ�ش��ا على م��ن يق��دم التنازالت 
اأك��رث وعل��ى من يق��دم عرو���س اقل وارخ���س لبيع 
اليمن مبوقعه البحري وال��ري وبكل ثرواته لقوى 
الغزو واالحتال ال�شهيو اأمريكي ول�شما�شرتهم. من 

كيانات اعراب النفاق واالرتداد.
من كان يتابع ت�شاع��د وترية االأزمات ال�شيا�شية 
واالأمني��ة واالقت�شادي��ة يف اليم��ن حتى قب��ل ثورة 
2011م ال��ى ت�شاع��د ال�ش��راع ب��ني �ش��ركاء احلكم 
والعمال��ة يف اليم��ن وم��ا جرى ويج��ري اأثن��اء ذلك 
واالأمني��ة  الع�شكري��ة  املقوم��ات  ل��كل  تدم��ري  م��ن 
باإ�ش��راف  عالي��ة  وبوت��رية  لليم��ن  واالقت�شادي��ة 
امريك��ي �شهي��وين مبا�شر عر �شفارت��ه وغري مبا�شر 
ع��ر �شما�شرت��ه يف املنطق��ة وعل��ى راأ�شه��م الكي��ان 
ال�شع��ودي ..فم��ن كان يتاب��ع ذل��ك �شي��درك اأن تلك 
اليم��ن  تهي��ئ  اأمري��كا  بقي��ادة  االحتالي��ة  الق��وى 
ملرحل��ة ال�سقوط النهائ��ي حتت الهيمن��ة االأمريكية 
ال�شهيونية الع�شكري��ة واالأمنية واالقت�شادية ومن 
ث��م ال�شيا�شية ومل يكن التجني��د االمريكي والتمويل 
ال�شع��ودي ملا ي�شم��ى القاعدة وار�شاله��ا الى اليمن 
ال��ى ما حلقها م��ن الفرق التكفريية الت��ي مت اإن�شائها 
وتدريبه��ا واعداده��ا ومتويله��ا وت�شليحه��ا حت��ت 
م�شمي��ات متع��ددة با�ش��م اأن�شار ال�شريع��ة وجي�س 

اب��ني وغريه��ا مل تك��ن كل تل��ك الف��رق والعنا�ش��ر 
التكفريي��ة االج�ش��ر عب��ور اأمريك��ي �شهي��وين نح��و 

ال�شيطرة املبا�شرة على اليمن
حينه��ا مل يك��ن هناك من ميك��ن الره��ان عليه من 
تل��ك الق��وى املت�شارع��ة واملتناف�ش��ة عل��ى العمالة 
واخليان��ة حتى اأولئ��ك الذين ركبوا موج��ة الثورة 
ال�شعبي��ة ع��ام 2011م لكنه��م ما لبث��وا حتى ك�شف 
اهلل اأمره��م لل�شع��ب اليمن��ي اذ ظه��روا اي��د واوكار 
لاجرام والف�ش��اد وكقوى متار�س العمالة واخليانة 
اكرث من غريهم واأكرث ممن �شبقهم ..... فكانت ثورة 
ال�شعب اليمنية االأ�شيلة بقيادة ال�شيد عبد امللك بدر 
الدي��ن احلوثي االآتي من خمرج��ات ثقافة وم�شروع 
ق��راين فرج��ا و نف�شا الهيا لل�شع��ب اليمني ول�شعوب 
االأمة حيث �ش��ارع االأحرار من اأبناء ال�شعب اليمني 
و�شارعوا القبائل اليمنية بحكمائه وعلمائه ومثقفيه 
بكباره��ا و�سغ��اره برجاله��ا ون�سائ��ه لالنخ��راط يف 
م�ش��ار الفع��ل الث��وري ال�شبتمري اليمن��ي اال�شيل 
بقي��ادة ال�شيد عب��د امللك وما لبث��وا حتى حقق على 
اأيديه��م ا�سق��اط كل اأوكار وقواعد م�س��روع التدمر 
اليم��ن وذل��ك  ال�شهي��وين يف  االأمريك��ي  واالحت��ال 
باإ�سق��اط اأوكار �سما�سرة العدو االأمريكي ال�سهيوين 
وم��ن معه��م من قطي��ع العمال��ة واخليان��ة والف�شاد 

حيث حتقق ذلك خال فرتة وجيزة بف�شل اهلل .

يف  اليمن��ي  ال�شع��ب  ث��ورة  انت�ش��ار  بع��د 
21�شبتم��ر2014م كان اأول من �ش��رخ رعبا وهلعا 
ه��و الكيان ال�شهيوين مت�شائا ع��ن م�شري كيانه بعد 
�شيط��رة ال�شع��ب اليمني وعل��ى راأ�شه��م اأن�شار اهلل 
عل��ى املوقع البحري اال�شرتاتيج��ي لليمن لكنه كان 
متفائ��ا ب��ان اليم��ن ال ميتلك ق��وة ع�شكري��ة بحرية 
حتى ميكن لل�شعب اليمني اأن ي�شتخدمها للدفاع عن 
اليمن وموقع��ه البحري حينها كان��ت قيادة الثورة 
وقي��ادات اليمن االأ�شيلة وخا�شة يف القوة ال�شاربة 
ال�شعبي��ة قد �شبقت بنظرتها القراآنية فقد و�شعت يف 
وقت مبكر اخلط��ط اال�شرتاتيجية لبناء قوة بحرية 
مينية مينية قادرة على الدفاع عن اليمن و�شعبه ثم 
عكفت القيادة ومعها ثلة اميانية ميانية على جتهيز 
وا�شتغال االإمكاني��ات املتاحة ل�شناعة قوة دفاعية 
بحري��ة �شارب��ة وم��ا اأن اأعل��ن التحال��ف ال�شهي��و 
امريكي ومن معه كيانات و�شما�شرة االعراب الذين 
اال�ش��د كفرا مبا اأنزل اهلل حت��ى كانت القوة البحرية 
ال�شاربة لل�شعب اليمني. ومن ال�شنة االولى حتول 
البح��ر اليمني الى بح��ر م�شجور متق��د حترتق فيه 
فرقاطات و�شفن وكل القطع البحرية لقوى العدوان 
والغ��زو واالحتال ومبختلف اأنواعها بنريان القوة 
البحري��ة ال�شاربة ل�شعب االمي��ان واحلكمة �شعب 

االأن�شار . 
البح��ر  الوثائق��ي  الفل��م  عر�ش��ه  م��ا  اخلت��ام  يف 
امل�شج��ور اال جان��ب ب�شي��ط مما اأعدت��ه وتعده قوة 
ال�شع��ب اليمن��ي البحرية ال�شاربة وذل��ك من ف�شل 

اهلل علينا وعلى النا�س واهلل وا�شع عليم

البحر املسجور ومصير موقع وسيادة 

وامل�شحون��ة باحلقد والكراهية، فاإنن��ا - ومن موقع امل�شوؤولية 
والثق��ة باهلل وبالعيون ال�شاه��رة يف �شبيله، ومن منطلق الوفاء 
لدم��اء ال�شه��داء االأبرار، واالعت��زاز بوعي املجتم��ع، وبجهود 
املخل�ش��ني لربه��م ووطنهم و�شعبهم م��ن رجال ون�ش��اء القوة 
االأمني��ة ال�شاربة- نطمئن كل اعزائن��ا املواطنني واملواطنات 
باأن��ه ال قل��ق باملطلق، وجن��دد لهم العه��د بال�شهر عل��ى اأمنهم، 
ورعاي��ة م�شاحلهم، ونتعهد بالعمل عل��ى اإف�شال كل خمططات 
وتوجهات الع��دو، ومباحقة كل ذيوله واأدواته وعدم ال�شماح 
له��ا ب��اي اأن�شطة مت�س اأم��ن املواطنني اأو ت�ش��ر مب�شاحلهم اأو 
ت�شتهدف �شم��ود ومتا�شك اجلبهة الداخلي��ة حتت اأي عنوان، 
ويف اأي زم��ان وم��كان، ونوجه اجله��ات املخت�ش��ة بو�شع هذا 
التعه��د مو�شع التنفي��ذ، ونوؤكد يف املقابل باأننا ل��ن ن�شمح باأية 
خمالف��ات اأو انته��اكات حت��ت م��رر الهاج�س االأمن��ي، ون�شدد 
يف ه��ذا ال�ش��دد على �ش��رورة التح��ري وال��رتوي، واال�شتناد 
الدائ��م يف كل االإج��راءات اإلى املعلوم��ة ال�شحيحة واملوثوقة، 
ونوؤك��د باأن اأي ت�شرف ال ي�شتند اإلى املعلومة املوثوقة وال يتم 
طبقا للنظام والقانون �شيك��ون بالن�شبة لنا تع�شفا مرفو�شا لن 

نتوانى يف �شبطه وت�شحيحه.
كما نذك��ر كل املواطنني االأعزاء واملواطن��ات العزيزات باأن 
نعمة االأمن التي تتمتع بها عا�شمتنا اليوم هي نتاج لرعاية اهلل، 
وثم��رة من ثمار وعيك��م و�شركم و�شمودك��م، ويقظة اأبنائكم 
يف االأجه��زة االأمنية، واحلفاظ عليها ه��و التزام وواجب ديني 
ووطن��ي يقع على عاتق اجلميع، وي�ش��ب يف م�شلحة اجلميع، 
وبالت��ايل ف��ان علين��ا جميع��ا اأن نتع��اون يف �شون ه��ذه النعمة 
بحدق��ات عيوننا، ولنا يف ما يتعر�س له اأهلنا يف جنوبنا املحتل 
م��ن اخل��وف والقل��ق والفو�شى وم��ن القتل والنه��ب وانعدام 

االأمن منتهى العرة واأبلغ الدرو�س.
2- وعلى �شعيد التخفي��ف من املعاناة التي ي�شنعها العدو 
نوؤكد ل�شعبنا باأننا مل ولن ندخر جهدا وال و�شعا يف �شبيل حتقيق 
ذل��ك، وق��د �شلكنا اأكرث من طريق واتخذن��ا اأكرث من م�شار، ومل 
نكتف مب�شار دون اآخر، واإمنا اأولينا كل امل�شارات اأعلى درجات 
االهتم��ام، ب��دءا بامل�ش��ار ال�شيا�ش��ي والدبلوما�ش��ي وخماطبة 
الع��امل وو�شع��ه يف �شورة الو�ش��ع القائم، واملطالب��ة الدائمة 
بالزام العدو واإجباره عل��ى احرتام اأخاق وقوانني احلروب، 
اإل��ى جانب تق��دمي املبادرات والتن��ازالت والدع��وات املتكررة 
اإل��ى حتييد البنك املرك��زي واالقت�شاد ب�شكل ع��ام، وا�شتمرار 
التوا�ش��ل مع املبعوث االأممي الذي يعمل حاليا على الكثري من 
الق�شايا، ويبذل الكثري من اجلهود بغية التخفيف من املعاناة، 
وا�شتئناف العملي��ة ال�شيا�شية، وال �شك اأن ما يوؤخر النتائج يف 
هذا امل�شار هو الطرف االآخر مبا يظهره من تعنت واإ�شرار على 

اإبقاء اليمن و�شعبه حتت الق�شف واحل�شار واملعاناة.
ويف م�ش��ار اآخ��ر تتوا�ش��ل االإ�شاح��ات الداخلي��ة و�شب��ط 
املتاعب��ني باالأ�شع��ار، ويتوا�ش��ل العم��ل يف حمارب��ة الف�ش��اد 
وتنمية امل��وارد رغم �شحتها، ونح��اول جاهدين جتميع الريال 
جن��ب الري��ال حر�ش��ا على �شم��ان توفري ما ميك��ن توفريه من 
املرتب��ات، اإلى جان��ب ت�شهيل عمل املنظم��ات وجلب املزيد من 
امل�شاع��دات والتع��اون يف توفري بع�س امل�شاع��دات للمواطنني 
والعم��ل ج��اري اأي�ش��ا عل��ى توفريه��ا كحواف��ز للموظف��ني يف 

القطاعات ال�شرورية وامللحة خلدمة املجتمع.
3- وابتهاج��ا به��ذه الذك��رى اخلال��دة نوج��ه وزارة املالية 
ب�شرف ن�ش��ف راتب وموا�شلة ا�شتكم��ال اجلهود يف ما يتعلق 
باإنف��اذ اخلطط املتعلقة بتوفري امل�شاع��دة امل�شتدامة وباأق�شى 

م��ا ي�شمح به ال��كل املمكن م��ن االإمكانات، وال��كل امل�شتطاع من 
اجلهود .

4- نوؤكد جاهزيتنا الدائمة لل�شام العادل وال�شامل وندعو كل 
الفرق��اء اإلى م�شاحلة وطنية ت�شمن �شراكة وم�شالح اجلميع، 
وت�ش��ون كرامة واعتبار اجلميع، وحتف��ظ وتنمي ما تبقى من 
اأوا�شر القربى ومعاين االإخاء، كما جندد التزامنا باإعان العفو 
الع��ام، ولكل من قرر التخلي عن العدو االأجنبي االأمن واالأمان 
والتقدير واالح��رتام، ونذكر باأن التاريخ ال يرحم، واأنه يورث 
اخلزي والع��ار، مثلما يورث ال�شرف واملج��د، وقبل هذا وذاك 
ثمة رب عظيم ل��ن يغفر ملن ي�شاند الظاملني وامل�شتكرين وقتلة 

االأ�شرى واالآمنني من الرجال والن�شاء والولدان.
5- جن��دد االلت��زام بالتع��اون م��ع املبع��وث االأمم��ي ودعم 
اجله��ود التي يبذلها من اجل ال�ش��ام، ونرحب مبوقف االحتاد 
االأوروب��ي االأخ��ري ونق��در توجهات��ه الداعم��ة لوق��ف احل��رب 
وفت��ح املطار ورفع احل�شار ع��ن اليمن، كما نقدر عاليا دعواته 
املتك��ررة اإلى وق��ف �شفق��ات االأ�شلحة مع ال�شعودي��ة والدول 
امل�شاركة يف الع��دوان على بادنا، وندعو بقية الدول املتورطة 
يف دع��م جرائم ال�شعودي��ة وحلفائها بحق اليم��ن اإلى ت�شحيح 
مواقفه��ا والناأي بنف�شها عن اال�شتمرار يف اجلرمية وعلى را�س 
هذه ال��دول كل من بريطانيا واأمري��كا، موؤكدين االحتفاظ بحق 
�شعبن��ا يف ماحقة كل املتورطني يف جرائم احلرب التي يرتكبها 
حتال��ف الع��دوان، وكل امل�شاركني والداعمني ل��ه باأي �شكل من 

اأ�شكال الدعم واال�شرتاك.
6- نع��ر عن ا�شفن��ا البالغ جتاه ما و�ش��ل اليه حال احلكام 
الع��رب م��ن ال�شل��ف واالإ�ش��اءة وم��ن التع�شف والظل��م بحق 
�شعبن��ا وبح��ق �شعوبه��م واأخوته��م م��ن ال�شع��وب العربي��ة 

واالإ�شامي��ة االأخ��رى، يف مقابل م��ا و�شل اليه حاله��م من الذل 
واله��وان اأمام اأع��داء االأمة ويف هذا ال�شي��اق - وب�شرف النظر 
ع��ن ما نتعر�س ل��ه من ظلم االأقرب��ني وعدوانهم علين��ا - فاإننا 
ندي��ن ون�شجب االأ�شلوب املهني الذي يعتمده الرئي�س االأمريكي 
ترام��ب يف تعامل��ه معهم، ونوؤك��د يف هذا ال�ش��دد باأنه ويف حال 
قرر النظام ال�شع��ودي االنت�شار لكرامته واالحتفاظ مبليارات 
�شعبه ل�شعبه، وقرر التوقف عن موا�شلة اعتدائه على �شعبنا، 
والتوجه بحزم نحو اط��اق املوقف امل�شرف والرد القوي على 
تهديدات وابتزازات ترام��ب، فاإننا �شنكون يف طليعة الداعمني 
له��ذا املوق��ف ب��ل و�شنك��ون – رغ��م كل اجل��راح - يف طليع��ة 
املدافع��ني عن اأر���س احلرم��ني اإزاء اأي ردود فعل متهورة من 

طرف ترامب.
7- ويف الوق��ت ال��ذي نوؤكد فيه �شمودن��ا االأبدي وجاهزيتنا 
املطلقة وامل�شتمرة ملوا�شلة حربنا الدفاعية املحقة وامل�شروعة 
اإل��ى ماال نهاي��ة، فاإننا - وبنف���س القدر من االإمي��ان واالإ�شرار 
والت�شميم - نوؤكد جاهزيتنا امل�شتمرة للدخول فورا ً ومن االآن 
يف اأي اتفاق لوقف اطاق النار، ومند اأيدينا لل�شام وامل�شاحلة 
اجل��ادة م��ع جميع الفرق��اء واخل�ش��وم، �شواء عل��ى امل�شتوى 
املحل��ي اأو على م�شتوى املحي��ط واالإقليم، ومبا يحفظ ل�شعبنا 
�شيادته وا�شتقال��ه وي�شون اأمنه وا�شتقراره ووحدة و�شامة 

اأرا�شيه، وجميع حقوقه وا�شتحقاقاته كاملة غري منقو�شة.
يعي�س ال�شعب وحتيا الثورة

حتيا اجلمهورية اليمنية
املج��د واخلل��ود لل�شه��داء - ال�شف��اء للجرح��ى - احلري��ة 

لاأ�شرى
وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركات

الرئيس املشاط يوجه كلمة إلى الشعب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمني مبناسبة العيد الـ 55 لثورة 14 من أكتوبر

هنأ الش������عب اليمني بجيش������ه وجلانه وقبائ������������������������ل���ه ب�������العيد ال� 55 لثورة ال� 14 من أكتوبر
الــــدروس وأبــلــغ  الــعــبــرة  منتهى  احملــتــل  جــنــوبــنــا  فــي  أهــلــنــا  لــه  يــتــعــرض  فــيــمــا  ولــنــا  األمــــن  نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  صـــون  فــي  جــمــيــعــًا  نــتــعــاون  أن  وعــلــيــنــا  الـــعـــدوان  رهـــانـــات  آخـــر  القــتــصــاديــة  احلــــرب   >

< ابتهاجًا بثورة ال� 14 من اكتوبر نوجه املالية بصرف نصف راتب< مستعدون للصمود إلى ما النهاية وجاهزون للسالم املشرف
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الحقيقة /كتب/د/
مصباح الهمداني

بع��د اأن انت�ش��ر خر �شرب مطار دب��ي؛ يت�شاءل 
البع�س؛ ملاذا ال تعرتف دبي بال�شربة؟ 

وللجواب على هذا ن�شرُب مثًا:
ل��و اأن ثري��ا كب��رة معلق��ة بخم�سة خي��وط؛ يف 
�شق��ف �شال��ة كب��رية، وحتم��ل عل��ى اأذرعه��ا مائة 
م�شب��اح رائعة االأ�ش��كال وزاهية االأل��وان، وحتت 
الرثي��ا لفي��ف م��ن االأجان��ب م��ن كل بق��اع الع��امل، 
يلعب��ون القم��ار، وي�شرب��ون ال�ش��راب، وين��رثون 
املال..وفجاأًة؛ ينقطع خيٌط واحد من خيوط الرثيا 
اخلم�ش��ة، ومل ي�شع��ر بذل��ك اإال �شاح��ب ال�شالة؛ 

اأتراه �شُيخر االأثرياء والتجار وامل�شتثمرون؟
ال �شك اأنه لن يخرهم..خوًفا على م�شاحله التي 

ال تتاأتى اإال بوجودهم... وهكذا هي دبي!
لق��د �شرب��ت طائرة �شم��اد3 مطار دب��ي؛ للمرة 
الثاني��ة، وبداأت اأذرع اخل��وف والرعب تلتف حول 
عن��ق حممد بن را�ش��د، وهو ي�شاهد ب��اأم عينه مدى 
التده��ور احلا�ش��ل يف دويلت��ه ؛ ج��راء الته��ور يف 

ح��رب اليم��ن العبثي��ة الظامل��ة.. لقد متلم��ل كثرًيا 
لك��ن ابن زايد ا�شتطاع احت��واء متلمله.. ومل يدرك 
حاكم دبي اأن غري��زة احل�شد هي التي تدفع بحاكم 
اب��و ظبي اإلى الت�شعي��د هنا وهناك، واإل��ى اإ�شعال 
احلرائق، وارتكاب اجلرائم؛ ليو�شل النار بطريقة 
اأو باأخ��رى اإلى دب��ي؛ ويجعل منها اأط��ااًل تنعقها 
الغرب��ان؛ وقد روى البع�س اأن��ه يف اإحدى زياراته 
االأوربي��ة كان ي�شاأل النا�س عن االإمارات وابو ظبي 
فيجيبون��ه باأنهم ال يعرفونها، وما اإن يذكر لهم دبي 
حتى يعرون عن فرحتهم ومعرفتهم بها، واأمانيهم 
بزيارته��ا.. لرمبا كان ح��كام دبي يفك��رون باأنه من 
امل�شتحي��ل اأن ت�ش��ل ي��د الباأ���س والق��وة اليماني��ة 
اإليه��م، واأنها لن تتجاوز مملكة بن��ي �شعود، والتي 
يتمنون م��ن اأعماقهم دماره��ا ومتزيقها حتى يعود 
له��م حق��ل ال�شيب��ة املاأخ��وذ بالقوة والقه��ر والذي 
يقع عل��ى احل��دود االإماراتية ال�شعودي��ة، وت�شري 
التقدي��رات على قدرته على �ش��خ مليون وثاثمائة 

برميل يومًيا وعلى مدار �شبعني عاًما..
لكن القوة والباأ���س و�شلت؛ ب�شربة �شاروخية 
م�شددة اإلى "جمم��ع براكة النووي" واأخرجته من 

اخلدمة بعد اأن كان افتتاحه ي�شارف على النهاية..
ث��م �شربة مط��ار اأبو ظب��ي، واالآن اأ�شب��ح الرتكيز 
عل��ى دبي ..ولو اأن ح��كام الدويلة امتلكوا قليًا من 
احلكم��ة واكتف��وا مب��ا ح��َلّ بجنوده��م ومدرعاتهم 
واآلياته��م، وباأطفالن��ا ون�شائن��ا ومزارعن��ا وبنيتنا 
االأرب��ع؛  احل��رب  �شن��وات  م��دار  التحتية..عل��ى 
لوف��روا عل��ى اأنف�شهم وباده��م الكثري م��ن ال�شوء 

واالنتقام القادم!
الطائ��رات  ب��ني  ن�شيح��ة؛  م��ن  الب��د  وختاًم��ا 
امل�ش��رية، وال�شواريخ العاب��رة، واآالف املدرعات 

املدمرة.. 
لعقاء دويلة ال�شاحل العماين اأن يقروؤوا تغريدة 
االأ�شتاذ حممد عبد ال�شام االأخرية؛ يف كل اجتماع 

يجتمعونه.. ون�شها يقول 
عملي��ة  ث��اين  ينف��ذ  #�شاح_اجلو_امل�ش��ري   "
هجومي��ة خال �شهر على مط��ار دبي الدويل بطائرة 
االإماراتي��ة  ال�شلط��ات  ت�ش��رت  ورغ��م  #�شم��اد3، 
واإنكاره��ا ملا يح��دث من اإرب��اك يف حرك��ة الطريان 
يف مطاراتها فاإنها �شرُتَغم على االإقرار اأمام عمليات 
اأكر �شتطالها يوما طاملا ا�شتمر العدوان واحل�شار 

على ال�شعب اليمني"
و�شع��وا األ��ف خ��ط حت��ت "اأك��ر" وال يغلبنكم 

ا�س. الِكر..فاإن الِكر نَكّ

الحقيقة /كتب / علي القحوم 

معركة ال�شاحل معركة فا�شلة وال ميكن التفريط فيها ولهذا ابطال اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبية .. واأبناء تهامة ال�شرفاء واأبناء القبائل الذين توافدوا من 
كل منطقة ي�شطرون اروع البطوالت يف مواجهة جحافل الغزاة واملحتلني ..

كما ان معركة ال�شاحل وال�شيطرة على باب املندب اال�شرتاتيجي مهم جدا 
ل��دى االمريكي واال�شرائيل��ي .. ولهذا كان االعداد كب��ري والتقنيات متطورة 
فمن��ذ عامني ونيف واال�شرائيل��ي واالأمريكي .. وادواتهم الق��ذرة من النظام 
ال�شع��ودي واالإمارات��ي يع��دون العدة و يجه��زون اخلط��ط .. وي�شتجلبون 
لفي��ف ماي�شمى القاعدة وداع�س وم��ن �شركات القتل واالجرام من باك ووتر 
ب االرتريية  واجلنجوي��د ال�شوداني��ني .. والتكفرييني الذين دربوه��م يف َع�شّ
وجهزوه��م �شمن ت�شكيات ع�شكري��ة مب�شمى العمالقة .. وجهزوا االالف من 
االليات والزوارق وح�شروا البوارج وجهزوا الغطاء اجلوي املكثف .. وبداأ 
ت�شعيده��م ولك��ن بف�ش��ل اهلل خابت اماله��م وف�شلت خططه��م وابتلعت رمال 
ال�شاح��ل جحافلهم .. حيث دم��ر االف االليات وقتل وجرح االالف من الغزاة 

واملحتلني ومرتزقتهم والبع�س �شقط يف االأ�شر ..
وبالت��ايل رغ��م الغارات اجلوي��ة التي ال تع��د وال حت�شى الت��ي رافقت كل 
زحوفاته��م .. وق�شف البارجات وم�شارك��ة كل انواع الطائرات اال�شتطاعية 
واحلربي��ة واالقم��ار اال�شطناعية اإال اإنهم ف�شلوا ف�ش��ا ذريعا .. ومل يتحقق 
له��م �شيء حت��ى و�شل به��م احلال باالع��رتاف ب�شعوب��ة املعرك��ة وانتابهم 
اخلوف والهلع من الهول .. وبات ل�شان حالهم يقول �شحراء ال�شاحل ابتلعت 
اجليو�س واالليات وكل ما ياأفكون .. واأيقن الغزاة واملحتلني ان تراب اليمن 
وجباله��ا و�شخورها و�شهوله��ا و�شحاريها .. وحتى الهوى كل �شيء يقاتلهم 
ويرف���س بقائه��م فما بالكم بالرج��ال الرجال الذين مل ياأل��ون جهدا يف مقارعة 
الغ��زاة واملحتل��ني .. فعلى مدار عام��ني ونيف والغ��ازي واملحتل يحاول ان 
ي�شيطر عل��ى ال�شاحل الغربي رغم التقنيات الع�شكري��ة املتطورة .. والفارق 
يف القدرات واالمكانات الع�شكرية .. اإال انهم ف�شلوا بف�شل اهلل وخابت امالهم 

وف�شل��ت حماوالته��م .. وتب��ددت احامه��م امام عظم��ة املقات��ل اليمني الذي 
يواجه كل تكنولوجيا امريكا واإ�شرائيل وعمائهم بالبندقية .. وقوة العزمية 
واالرادة واالإميان وظل �شامدا رافع ال�شوت عاليا .. ول�شان حاله يقول واهلل 
لن نكل ولن منل عن القيام بواجبنا الديني والوطني متوكلني على اهلل القوى 
العزي��ز اجلبار .. �شنقات��ل املحتلني والغ��زاة مهما كان��ت الت�شحيات .. فلن 
نب��ايل اوقعنا على املوت ام املوت وقع علينا وبتلك العظمة واالرادة ال�شلبة 
.. وال�شم��وخ اليمني وال�شمود االأ�شطوري ا�شتط��اع املقاتل اليمني ان يك�شر 
بف�شل اهلل جروت امريكا واأدواتها القذرة ويدفن جحافلهم يف رمال ال�شاحل 

الغربي..
فلي�شهد التاريخ وليكتب املوؤرخون ان املقاتل اليمني هزم جحافل العدوان 
واإمكاناته��م املتط��ورة بالبندقي��ة واالرادة ال�شلب��ة .. وحتول��ت جمري��ات 
املعرك��ة يف �شاحل��ة الن العوام��ل كلها تاأب��ى ال�شيم والقه��ر واال�شت�شام .. 
وتعل��ن الرف�س الت��ام للغزاة واملحتلني .. وهكذا هي ار���س اليمن من ترابها 
وجباله��ا و�شهولها ووديانها وهوائه��ا وابنائها �شفا واحدا يف مقارعة الغزاة 
واملحتل��ني .. واثبت��ت ه��ذه املعادل��ة ان اليمن مق��رة الغ��زاة واملحتلني يف 
املا�ش��ي واحلا�ش��ر .. وهذه االح��داث ت�شهد على ذلك ول��و ان العدو ال يريد 
ان يع��رتف ويق��ر باحلقيق��ة امل��رة .. فعلى م��دى اأربعة اأعوام م��ن العدوان 
والغ��زاة واملحتل��ني يتجرعون وي��ات الهزمي��ة واخل�ش��ران والنك�شات تلو 
النك�ش��ات .. هن��ا نقول ي��ا اهلل لك احلمد وَل��ك ال�شكر على ه��ذه املنة العظيمة 
وه��ذا ال�شرف الكبري .. وبهذا افخر يا اأيها اليمني العظيم بهذا ال�شمود وهذا 
االنت�شار حيث ا�شتطعت بقوة اهلل وعونة هزمية امريكا وجحافلها واأدواتها 
الق��ذرة .. وه��ذا �شرف كبري �شرفت به يا اأيها اليمني واهلل ثم واهلل ان املعاناة 
وال�شر والتجلد واال�شتب�شال والت�شحية يف مواجهة قوى اال�شتكبار العاملي 
ل��ن ت�شيع �ش��دى بل �شتثمر ب��اإذن اهلل وتعود باخلري على اليم��ن واملنطقة .. 
حي��ث ونح��ن يف معركة م�شريية ام��ا ان نكون او ال نكون وله��ذا اخرتنا بكل 
اب��اء وع��زة و�شرف ان تبقى اليمن يف اخلارطة كما هي اليمن ال ان تاأثر عليها 

�شيا�شات وهيمنة دول اال�شتكبار العاملي وت�شقط يف براثن موؤامراتهم ...

بقلم / علي الشرفي 

يف ليل��ة مليئة بال�شباب الت��ي غطت معظم جبال 
مران مبديرية حيدان مبحافظة �شعدة كانت هناك 
اأ�ش��رة ت�شتم��ع لبع�س فق��رات م��ن االإن�شانية التي 
مور�ش��ت يف اأعلى �شورها جتاه ال�شعب اليمني من 
قب��ل عبيد اإبلي���س واأن�شاره ،، لق��د �شمعت الن�شاء 
اي�ش��اً مبركز اأحد عبيد ابلي���س املدعو �شلمان وهو 
ين��رث �شدقات��ه االإعامي��ة عل��ى بع���س املناطق يف 
جنوب بادن��ا فارتاأت تلك الن�ش��اء اأن الدنيا عوايف 
واأن م��ن يهب تلك ال�شدقات ال ميلك ا�شناناً وبالتايل 
�شيذه��نب ليمار�شن عملهن �شبيحه الي��وم التايل  ،، 
وما اإن طلع ال�شبح حتى اخذت تلك الن�شاء االأربع 
حوائجه��ن املعت��ادة ) اخلب��ز + امل��اء + احلب��ل + 
ال�ش��رمي ) املنجل( ( وذه��نب بني مزارعهن يحتطنب 

م��ا ي�شب��ع بط��ون دوابه��ن االت��ي يوؤمن ج��زءًا من 
الغذاء اليومي لتلك االأ�شر  الفقرية ، ومع االأهازيج 
ال�شعبي��ة املعروف��ة كادت تل��ك الن�ش��اء اأن يكمل��ن 
عمله��ن والفرحة تغمرهن ولك��ن هنا كانت املفاجاأة 
..!! مل تكن تعلم تلك الن�شاء اأن هناك من ير�شدهن 
ويرتق��ف اللحظ��ة املنا�شبة لتقاربه��ن حتى يق�شي 
عليهن كن��وع من االإن�شانية املعت��ادة لعبيد اإبلي�س 
، فم��ا اإن تقارب��ن حت��ى اأر�ش��ل ذاك ال��ذي يدعون��ه 
بخ��ادم احلرمني �شواريخ��ه االأمريكية املخ�ش�شة 
لقت��ل الن�شاء ، وما بني ال�شد والتحميل ملا احتطبنه 
م��ن املزرعة كان ال�شاروخ مي�ش��ي م�شرعاً نحوهن 
لي�شل حامل برك��ة قطبي هذا العامل ليق�شي عليهن 
دفع��ة واحدة با�شتثناء واح��دة بقيت �شاهدة على 

االإن�شانية ال�شيطانية ..
لق��د �شمع اأبناء املنطقة انفجار ال�شاروخ و�شمع 

االأقربون اأن��ني الرابعة ، حينها هب عدد من النا�س 
لاإنقاذ بينهم اأحد االأقارب الذي و�شل مبكرًا يقتفي 
االأن��ني الذي انقطع حينما اق��رتب ذاك من املكان .. 
ال اأخفيك��م ،، لق��د جد يف البحث ع��ن قريبته كثريًا ، 
التف��ت ميين��اً وي�شارًا وهرول لاأ�شف��ل وكان هذا ما 
وج��ده ؟!! لقد وجد املنجل واخلبز املتناثر واأي�شاً 
وج��د االأحذية الت��ي ا�شرتاها يوم��اً لقريبته ،، كان 
ه��ذا �شادماً وموؤملاً اإذا تاأكد ل��ه اأنها هي بعدما راأي 
يدًا مبت��ورة عليها ِحلق زين��ة كان هو من ا�شرتاها 

اي�شاً ،، ولكن اين هي قريبته ؟
لق��د وجدها اأنا�شاً كان��وا نازلني من املزارع 
اأعلى ذلك املكان ، فقد اخذها �شغط ال�شاروخ 
ورم��ى بها ع�ش��رات االأمتار لاأعل��ى وذلك من 
ق��وة االإن�شانية التي حّملها عبي��د اإبلي�س على 
م��نت هذا ال�ش��اروخ االأمريكي ال��ذي مل يطلقه 
عبي��د ال�شيط��ان ب�ش��كل ع�شوائي اإمن��ا ب�شكل 
متعمد ووفق احداثي��ات دقيقة النتزاع اأروح 
تلك الن�شاء واإراحتهن من �شظف العي�س وفق 

معايري اإبلي�س لاإن�شانية .

رمال الساحل الغربي تبتلع جحافل احملتلني ..

اإلنسانية حسب معايير الشيطان

مط����������������������������ار دب�����������������������������ي!

■ ل�س����ُت اأنا ال����ذي اأقول اإمن����ا اهلل تعالى يقول: 
َك �َسْوَط  )َفاأَْك����َرُوا ِفيَها اْلَف�َساَد، َف�َس����َبّ َعَلْيِهْم َرُبّ
����ا قام به بن����و �سعود  َع����َذا(، واأي ف�س����اد اأَْكَث�����ر ِمّ
وحلف ال�رش، لقد قتلوا الأطفال والن�س����اء هدموا 
البي����وت على روؤو�����ض الآمنني، هتك����وا الأعرا�ض، 
منع����وا الغ����ذاء والدواء دّم����روا امل����زارع واملنافع 

م. وقطعوا الطرَق ا�ستباحوا ُك�ّل حمَرّ
كذبوا على اهلل وعباده، �����رشوا �سمائر النا�ض، 
الت����ي  الطائل����ة  الأم����وال  م����ن  امل�سلم����ني  حرم����وا 
اختربه����م اهللُ به����ا واأعطوه����ا لليه����ود والن�سارى 
ووال����وا اأع����داء اهلل وقتل����وا املوؤمن����ني الذي����ن �سهد 
ان  له����م النب����ي �سل����ى اهلل عليه واآل����ه و�سل����م بالإْيَ
واحلكم����ة، تنك����روا حلق����وق اجل����وار، تخل����وا عن 
الدين وِقَيِم العروبة والأخالق الإْن�َسانية، تذرعوا 
ب����اأن للنا�ض نوايا �سيئًة �سده����م دون دليل، كذبوا 
عل����ى الع����امل ب�رشعي����ة �سخ�����ضٍ مزعوم����ة انته����ت 
مدته����ا هم من كتبها �سنتني يف مبادرتهم اخلليجية 

وا�ستقال وثار عليه ال�سعب.
مل يرتك����وا ملوؤم����ن ول حُل����ٍرّ جم����اًل اإّل اأن يقَف 

مدافعًا عن كرامته وكرامة �سعبه وبلده..
واهلل تعال����ى اأخ����رب العب����اد ب����اأن الدني����ا اختبار 
َثُل  َة َومَلَّا َياأِْتُكم َمّ َنّ فق����ال )اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَن َتْدُخلُوا اجْلَ
اُء  َّ ْتُهُم اْلَباأْ�َساُء َوال�رَشّ �َسّ اَلِّذي����َن َخَلْوا ِمن َقْبِلُكم، َمّ
�ُسوُل َواَلِّذيَن اآَمُنوا َمَعُه  َوُزْلِزُل����وا َحَتّىٰ َيُقوَل الَرّ

ِ َقِريٌب(. ِ، اأََل اإَِنّ َن�رْشَ اهلَلّ َمَتىٰ َن�رْشُ اهلَلّ
فهم م����ن ناحية معتدون م�رشف����ون يف البط�ض، 
وه����ذا ياأباه ال�رشي����ُف ويلزم الدين جه����اَده، ومن 
ناحي����ة ي�سعون اأيديهم يف اأي����دي اليهود املحتلني، 
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا َل َتَتِّخُذوا اْلَيُهوَد  واهلل يق����ول )َيا اأَُيّ
ْوِلَي����اُء َبْع�ٍض،  َوالَنّ�َس����اَرىٰ اأَْوِلَي����اَءٰ  َبْع�ُسُه����ْم اأَ
َ َل َيْهِدي  ُه ِمْنُه����ْم ٰ اإَِنّ اهلَلّ نُك����ْم َفاإَِنّ َوَم����ن َيَتَوَلُّهم ِمّ
َر�ٌض  امِلِ����نَي، َفرَتَى اَلِّذي����َن يِف ُقلُوِبِه����م َمّ اْلَق����ْوَم الَظّ
ُي�َساِرُع����وَن ِفيِه����ْم َيُقوُل����وَن َنْخ�َس����ىٰ اأَن ُت�ِسيَبَنا 
َداِئَرٌة(، وكاأن الآيات تتكلم عن اآل �سعود وحلفهم 

وموالتهم لالأمريكان وا�رشائيل..
اأما عن الن�رش مع ف����ارق العدد والعدة فاإن اهلل 
تعال����ى يق����ول )اإَِنّ اَلِّذيَن َكَف����ُروا ُينِفُق����وَن اأَْمَواَلُهْم 
ِ ٰ َف�َسُينِفُقوَنَه����ا ُثَمّ َتُكوُن  وا َعن �َسِبي����ِل اهلَلّ ِلَي�ُس����ُدّ
َلىٰ  ًة ُثَمّ ُيْغَلُب����وَنٰ  َواَلِّذيَن َكَفُروا اإِ َعَلْيِه����ْم َح�رْشَ
وَن(، ويقول: )َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت  َجَهَنَّم ُيْح�رَشُ

.)ِ ِفَئًة َكِثرَيًة ِباإِْذِن اهلَلّ
ث����م ه����ا ه����و الواق����ُع يتكل����ُم ع����ن �سم����ود اأربعة 
اأع����وام باإمكان����ات متوا�سع����ة يف وجه اأعت����ى تاآمر 
عرف����ه التاأري����خ وق����د اأو�س����ك حل����ف ال�����رش عل����ى 
النهيار، فاأ�رشة بني �سعود مغلبهم زار ال�سجون 
و�س����ودرت الأم����وال وه����م يف حال����ة ا�ستب����اك م����ع 
ال�سمائ����ر احلي����ة يف املنظم����ات الدولي����ة وو�سائ����ل 
الإع����الم الت����ي مل يعد ي�سعه����ا ال�سم����ُت على حجم 
املاأ�س����اة وتقل�س����ت اإمكاناته����م املادي����ة وت�ساءلت 
قدراته����م عل����ى �����رشاء املواق����ف، و�رشاه����ة َم����ن 
ي�ستغله����م ازدادت، فهذا ترام����ب يقول: �سي�سحب 
تدف����ع  ل  دوًل  يحم����ي  واأن����ه  الباتري����وت  قواع����د 
ويعد قان����ون جا�ستا ال�سكني ال����ذي ينتظر البقرة 
ال�سعودي����ة اإذا مل حتلب فاملرتِزقة م����ع ال�سعودية 
يعلمون اأن اهلل قد ترّباأ منهم ولقد �ساءت �سمعتهم 
وتلطخ����ت بالوح����ل و�ساروا يف نظ����ر اأغلب النا�ض 
قتلة جمرمني خونة للعروب����ة والإ�ْساَلم وم�سادر 
وهن����اك  اأخالق����ي،  وانحط����اط  وعرب����دة  فح�����ض 
مراجعة لدى ال�سع����ب يف ال�سعودية واجلي�ض ملاذا 
الع����دوان وما م�سري قتل����ة امل�سلمني الذين ُيقتلون 
باأي����دي املدافع����ني عن بلده����م، حيُث �س����ارت كثرٌي 
م����ن الأ�����رش يف ال�سعودية ت�سكي فق����د اأبنائها دون 
وج����ود اأية ق�سية تربر بذل الدم، وهو ما يك�سبهم 
عاَر الدنيا وعذاب الآخرة، بعك�ض الإْن�َسان اليمني 
احل����ر ال�سج����اع ال����ذي يق����ف �ساخم����ًا وي�ست�سهد 
مدافعًا عن اأر�سه وكرامته ويبذل نف�َسه را�سيًا يف 
�سبي����ل اهلل.. اإنهم ير�س����ون اهلل ويحظون باحرتام 

واإكبار العامل وهم حمّل فخر اأ�رشهم و�سيخلدهم 
التاأري����خ؛ له����ذا فان حل����ف ال�رش منهزم����ون رغم 
اإمكاناته����م واإن اليمني����ني منت�����رشون رغ����م قل����ة 
اإمكاناتهم ولن يهز املرجفون عزائَم املوؤمنني؛ لأَنّ 
اهلل و�س����ف املجاهدين باأنهم ل يخافون لومة لئم 
فليخ�س����اأ وليخر�ض املرجف����ون الذين يتكلمون عن 
ال�سالم وال�سيوف على الرقاب، يريدون اأن يكون 
الو�س����ُع كم����ا فع����ل ال�سهاين����ة م����ع الفل�سطينيني 
الأر�����ض مقابل ال�سالم حت����ى و�سعوا ال�سالح فلم 
تبقى اأر�ض ومل يبَق �سالم، فما يهمنا اإّل اأن نكون 
على احلق واأن نتاأكد اأن املعتدين على الباطل وهو 
م����ا ل �سك فيه لذي عقل ولي����اأِت املوُت متى �ساء يف 
امل�سج����د اأَْو يف اجلبهة اأَْو يف اأي مكان طاملا اجلميع 
يب����ذل طاقَت����ه للدف����اع ع����ن املظلوم����ني ومواجهته 
وِجه����اد الظامل����ني.. وقدي����ًا قالوا )اطلب����وا املوت 

توهب لكم احلياة( والن�رش حليفنا يف النهاية.
و�سيعل����م الذين ظلم����وا اأي منقل����ب ينقلبون.. وهلل 

الأمر من قبُل ومن بعُد.
اليمن.. وحتالف املوت

)هدى رحمة – اإعالمية لبنانية(
هن����ا اليم����ن، حي����ث تتح����د اأ�س����كال امل����وت باأب�سع 

�سورها، وت�سبح احلياة انتظار قرب.
يف اليم����ن �سعب طيب، عزي����ز، �سجاع، كادح، … 
�سع����ب ي�ستح����ق احلي����اة، ف�س����ار امل����وت مناف�سه 

وغريه.
كان ي����ا ما كان، يف اليمن اأطف����ال �سمر، ب�سحكات 

بي�ساء ت�سع حياة.
�س����ار يف اليم����ن اأطف����ال تنتظ����ر امل����وت، واللح����اق 

برفاق احلي والأقارب. 
كان يف اليم����ن بيوت����ًا وموائد عل����ى الأر�ض حولها 
العائل����ة، �س����ار يف اليم����ن موائد ح����زن، ونق�سان 

اأفراد خطفها املوت.
 يف اليم����ن كان الأهل يطبعون قبالت ما قبل النوم 
عل����ى جبني وخّد فلذاته����م، والآن غدت القبالت ما 

قبل وبعد املوت.
عل����ى ج����دران البي����وت يف اليم����ن كان����ت ال�س����ور 
العائلية تزينها، والي����وم الورود تزين كفن اأفراد 

الأ�رشة.
يف اليم����ن، جتمعت اأ�سكال امل����وت باأب�سع �سورها، 
م����ن مل يرحل بقذيف����ة اأو غارة، فاإن����ه ينتظر املوت 

جوعًا على �رشير امل�ست�سفى.
�س����ارت امل�ست�سفي����ات مقاب����ر، و�س����ارت الطفولة 
هي����كاًل..يف الع����امل عندما يجوع الطف����ل اأو يرف�ض 
الطع����ام، ياأتيه الأه����ل بكافة مغري����ات الطعام كي 

ياأكل، وباألعاٍب وغريها زيادًة يف الرتغيب.
يف اليمن يطمع الأطفال باخلبز، وحلم الأهل �سار 

اخلبز لالأبناء.
يف العامل عندم����ا ير�ض الطفل اأو ترتفع حرارته، 
ل ينام الأهل من قلقهم، ويعملون كل ما بو�سعهم.
يف اليم����ن، لي�ض بو�سعهم �سيء، حتى القلق مل يعد 

بو�سعهم، فقط انتظار املوت.
والكولريا تفتك بفلذات الأكباد.

عندم����ا ب����داأ مر�����ض ال�رشط����ان ينت�����رش يف العامل، 
�رشن����ا ن�سمي����ه املر�����ض اخلبيث، يف اليم����ن جتّمع 
وحتال����ف اخلب����ث يف الع����امل لينه�����ض اأج�س����اد اأهل 

واأطفال اليمن.
ه����و ال�رشط����ان ال����ذي ل ب����ّد اأن ُيقتل����ع عل����ى اأيدي 
احلف����اة، الالب�سني حق����ًا و�سربًا وعزم����ًا واإرادة، 

وهذا وعد اهلل.
يف اليم����ن قل����وب اأمهات تدع����و، واح����رتاق اأرواح 

اآباء، و�سبه اأج�ساٍد �سغار.
يف اليم����ن اأ�سالء اأطف����ال تناثرت، واأمع����اًء خاوية، 

واأمرا�سًا ُتقطع اجل�سد، وكله بعني اهلل.
يف العامل عيونًا اإن�سانية ترى، واأياٍد ُترفع بالدعاء، 

ودموعًا حترق املحاجر، واهلل املجيب.
يف اليم����ن رج����اًل حف����اًة اأ�س����داء، اأرادوا الثاأر لكل 

هذا، وهلل رجاًل اإذا اأرادوا اأراد.

ع����ل����ى م�����وع�����د م�����ع ال���ن���ص���ر
محمد القبلي
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االستبدال معناه أن ُترَفض من قبل الله، في الدنيا وفي اآلخرة وهذه حالة خطيرة جدًا.
ُ ِبَق��ْوٍم} عب��ارة {ِبَق��ْوٍم} هي نف�شها  {َف�َش��ْوَف َياأِْت��ي اهلَلّ
تفي��د، اأو ت��كاد ت�شور ل��ك اأولئ��ك القوم وكاأنه��م �شخرات، 
كاأنه��م قطع م��ن ال�شلب، يف قوته��م يف اإميانه��م، يف وعيهم، 
يف فهمه��م، }ِبَقْوٍم{، ولي���س كاأي قوم لي�ش��وا كمثلكم، قوم 
وَنُه{ واهلل ال يحب اإال نوعية متميزة. ميكن  ُه��ْم َوُيِحُبّ }ُيِحُبّ
يرح��م وتك��ون رحمته وا�شع��ة للنا���س جميعاً كم��ا هو هنا 
يرحمن��ا، األي�س ه��و يرحمنا ونح��ن مق�شرون؟ لك��ن اأما اأن 

يحب ال، اإمنا يحب نوعية متميزة.
وَنُه} ويقدم كلمة  ُه��ْم َوُيِحُبّ ُ ِبَقْوٍم ُيِحُبّ {َف�َش��ْوَف َياأِْتي اهلَلّ
وَنُه{ لت�شعر كيف اأن هوؤالء جديرون  ُهْم{ على }ُيِحُبّ }ُيِحُبّ
ب��اأن يحبهم ه��و، فهم جديرون بحبه، في�ش��ارع اإلى التعبري 

عن حمبته لهم قبل التعبري عن حمبتهم له.
الق��وم الذي��ن يحبهم ويحبون��ه هل �شيكون��ون من هوؤالء 
الذي��ن يف قلوبه��م مر���س؟. في�شارعون نح��و تنفيذ اخلطط 
واملوؤام��رات يف خدم��ة اليه��ود، اأو ي�شارعون نح��و القعود 
في�شبح��وا مرتدي��ن؟!. هذا ارت��داد كله، من ي�ش��ارع مطلع 

ومن ي�شارع منزل كله ارتداد.
هوؤالء قوم نوعي��ة اأخرى عمليني، وبنفو�س قوية، ولي�س 
فقط زحزحة ودفع. الحظوا كيف ت�شور االآية هذه النوعية 
م��ن القوم ه��م لي�ش��وا حتى مم��ن يحتاجون اإل��ى حتري�س 
كث��ري، وكام كثري، ]وانت بعده كل ي��وم تكلمه وااّل رجع، 
ويحت��اج ل��ه جم��ر ث��اين ي��وم واال ج��ا ل��ه كلمه م��ن واحد 
َوَب��َرد[. ال، ه��وؤالء واع��ني لدرجة اأنه��م يقدم��ون اأنف�شهم 
لاآخري��ن بال�ش��كل ال��ذي يه��زم نف�س م��ن ميك��ن اأن تنطلق 
م��ن فمه عب��ارة مثبطة، هو ي��رى اأنك تخلق يف نف�ش��ه ياأ�شاً 
اأن يوؤث��ر فيك؛ الأن��ك معتز باملوقف الذي اأن��ت فيه ال حت�س 
بح��رج. كنبي اهلل مو�شى بعدما ح�شل من��ه ما ح�شل، ففقد 
ذل��ك املق��ام ال��ذي كان فيه، وتل��ك النعمة الت��ي كان فيها يف 
ق�ش��ر فرعون، بعدم��ا قتل القبطي، من منطل��ق غريته على 
امل�شت�شعف��ني وكراهيته للباطل واعت��زازه باأن يقف موقف 
حق، وراأى نف�ش��ه يف مواجهة جمرمني، ما هو راأى نف�شه يف 
ا اأَْنَعْمَت َعَلَيّ َفَلْن اأَُكوَن  مواجهة كافرين جمرمني؟: }َرِبّ مِبَ
َظِه��ريًا ِلْلُمْجِرِم��نَي{ )الق�ش�س: من االآي��ة17( األي�شت هذه 

عبارة رجل ال ميكن اأن يتاأثر؟ هو الذي �شينطلق يوؤثر.
وَن��ُه{ يحبون��ه  ُه��ْم َوُيِحُبّ ُ ِبَق��ْوٍم ُيِحُبّ }َف�َش��ْوَف َياأِْت��ي اهلَلّ
فينطلقون يف ال�شعي فيما يح�شلون به على ر�شاه، يحبونه 
فينطلقون غا�شبني له، يحبونه يكرهون اأعداءه، يغ�شبون 
عل��ى اأعدائ��ه، يكره��ون الف�ش��اد يف اأر�ش��ه، يغ�شب��ون الأن 
يع�ش��ى يف اأر�ش��ه، يغ�شب��ون للم�شت�شعف��ني م��ن عب��اده؛ 

الأنهم يحبون اهلل، ومتعلقة قلوبهم باهلل ]ولي�س فقط ممن ال 
ينطلق اإال متى ما لزمه وما عاد معه اأي خمرج فينطلق وهو 

يدهف نف�شه، ويحاول باأي طريقة اأن يتمل�س ويتخلى[.
ه��وؤالء ينطلقون م��ن واقع املحبة هلل �ش��واء قالوا واجب 
وااَلّ مندوب امله��م اأن فيه هلل ر�شى، ولي�س من اأولئك الذين 
عندم��ا حتت��دم املواق��ف عندم��ا يحم��ى املوق��ف يبحث مع 
�شي��دي فان اأو �شيدنا فان ي�شاأله: ]يا خبري قدو يلزمنا اإن 
احن��ا نخرج مع اأوال، اأو ن�شر مثل ذوال؟ قدو يلزمنا؟ قال: 
ال عز اهلل ما قدو يلزم[. قال: ]ها خاطرك ... يا جماعة قال 

�شيدي فان قال �شيدنا فان ما كو يلزم[.
ه��وؤالء ق��وم يحب��ون اهلل ال يبحث��ون عن ل��زم وال ما لزم، 
اإما اأن يك��ون واجب فذاك واجب، اأو كان مندوب، مندوب، 
م�شتح��ب ... واج��ب من��دوب كل��ه واح��د، امله��م اأن فيه هلل 

ر�شى، من منطلق احلب هلل.
وه��م فيم��ا بينهم اأذلة عل��ى املوؤمن��ني متوا�شعني يبدون 
اأذل��ة؛ الأنهم جدًا حري�شون على وحدته��م، حري�شون جدًا 
على اأن يكونوا مب�شتوى القيام باملوقف الذي يهمهم، واأداء 
املهم��ة التي تهمهم فع��ًا، ولي�شوا ممن ين�شغل��ون باأنف�شهم 
وم�شاحله��م اخلا�شة فقط، فياأنف م��ن هذا وال يغ�شب هلل، 
وال لر�شول��ه وال لدين��ه، وال للم�شت�شعف��ني م��ن عباده، وال 

يغ�شب لهدم اأمة بكلها.
يغ�ش��ب لنف�شه ويب��دو قوياً عل��ى �شاحبه وكب��ريًا على 
�شاحب��ه و�شجاعاً على �شاحبه، عزيز على �شاحبه، وذليل 
على اأعداء اهلل، هذه �شفة �شيئة، �شفة �شيئة عادة ما تكون 
منت�ش��رة يف املجتمع ال��ذي ال يحمل اأي اهتم��ام باأي ق�شية 
م��ن الق�شايا الك��رى، جمتمع معر���س نف�ش��ه الأن ُي�شتَبدل 
وُيرَف���س، االإ�شتبدال معناه اأن ُترَف�س من قبل اهلل، اإذا كنت 
ق��د ترف�س من قب��ل اهلل فهذه حالة خطرية ج��دًا، ترف�س يف 

الدنيا ويف االآخرة.
ه��وؤالء فه��م نوعية اأخ��رى فيما بينه��م اأذلة م��ع بع�شهم 
بع���س يكظ��م غيظ��ه، ويعفو، وي�ش��ر، ويتحم��ل وي�شامح 
ويح��اول اأن تبق��ى عاقت��ه م��ع اأخي��ه قوي��ة، ويبق��ى الود 
فيما بينه��م قائماً، تبقى العاقة فيم��ا بينهم قائمة، ونفو�س 
متاآلف��ة، وقلوب متحابة، لكنه��م يف ميادين املواجهة }اأعزٍة 
عل��ى الكافرين{ م��ا معنى اأعزة؟ اأقوي��اء ينطلقون بنفو�س 
قوية، ه��م ينطلقون بنفو�س قوي��ة، ولي�شوا ممن يحتاجون 
اإل��ى حتري�س ودف��ع، وال ممن يثاقل }َم��ا َلُك��ْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم 
{ )التوب��ة: من  اَقْلُت��ْم اإَِل��ى ااْلأَْر���سِ ِ اَثّ اْنِف��ُروا يِف �َشِبي��ِل اهلَلّ

االآية38( لي�شوا هذه النوعية.

جت��د االألف��اظ ه��ذه م��ا اأجملها وه��ي تعر عنه��م تعبريًا 
ي�شوره��م ت�شويرًا اأمامك، تتخيله��م }اأَِذَلٍّة َعَل��ى امْلُوؤِْمِننَي 
ِ{ جهاد، جهاد يف  ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َشِبيِل اهلَلّ اأَِعَزّ
�شبيل اهلل }َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم{ )املائدة: من االآية54( 
فاأن هذا امليدان هو ميدان �شراع متكامل يجاهدون بالكلمة، 
يجاه��دون بامل��ال، يجاه��دون بالقل��م، يجاه��دون بال�شيف، 
يجاه��دون مبختلف االأ�شلحة التي ميكن اأن يح�شلوا عليها، 

جهاد، يجاهدون جهاد بناء لاأمة وجهاد يهدم اأعداء اهلل.
ِ{؛ الأنه��م يحب��ون اهلل واهلل يحبه��م، فه��م  }يِف �َشِبي��ِل اهلَلّ
يبتغ��ون بجهادهم ر�شاه، وما اأعظ��م اأن ينطلق االإن�شان يف 
�شبي��ل اهلل، وما اأعظم اأمة تنطل��ق للجهاد يف �شبيل اهلل حيث 
�شتك��ون فيم��ا بينها اأقرب اأق��رب اإلى اأن يتحق��ق على يديها 

الن�شر.
اأي لي�ش��وا من اأولئك الذي��ن ينطلقون اإذا كان هذا اأو ذاك 
�شيعطيه��م بن��ادق وفلو���س وطح��ني وم�ش��روف و�شرف��ة 
واأ�شي��اء م��ن ه��ذه. ما كان��وا اأيام الث��ورة ي��وم ملكي ويوم 
جمه��وري؟ ي�ش��ري لبن��دق م��ن عند امللكي��ة، ويق��ول ملكي، 
وراح يف ي��وم ث��اين ودخ��ل ب�]زام��ل[ للجمهوري��ة وق��ال 
جمه��وري و�شرفوا له��م بنادق وفلو�س، ه��وؤالء متعي�شني، 
ه��وؤالء ي�شمون مرتزقة، مرة هنا وم��رة هنا. اأما هوؤالء فهم 
يهمه��م اأن يجاهدوا يف �شبيل اهلل وعندما ينطلقون يف اجلهاد 

يف �شبيل اهلل ينطلقون باأموالهم واأنف�شهم.
}وال يخاف��ون لوم��ة الئ��م{، اأَيّ لومة كان��ت، واأي الئم 
كان؛ والأنه��م ه��م اأ�شبحوا اإلى درج��ة اأنهم ال يخافون ممن 
ميكن اأن يحذرهم من القتل؛ الأنهم جماهدون؛ ولهذا مل ياأت 
ليق��ول وال يخافون مثًا من يهدده��م بالقتل، اأو من قد يقول 
ق��د تتعر�شون للقتل اأو اأ�شياء من هذه؛ الأنهم هم جماهدون 
واملجاه��دون يف �شبي��ل اهلل ه��م يبحث��ون عن ال�شه��ادة، اأن 
��وَن ِبَنا  تخوف��ه بالقت��ل �شتخوف��ه مب��اذا؟ }ُق��ْل َه��ْل َتَرَبّ�شُ
{ )التوب��ة: م��ن االآي��ة52( تخوف��ه  �ْشَنَي��نْيِ اإِاَلّ اإِْح��َدى احْلُ
باحل�شن��ى بالن�ش��ر، اأو تخوفه باحل�شن��ى بال�شهادة، لي�س 

هناك ما ميكن اأن تخوفه به.
ميك��ن اأن يكون هن��اك لومة الئم من قريب م��ن بعيد، من 
يق��ول ل��ه: ]يا اأخي ما ع��ادك اأح�شن من ف��ان، هو ذا عندك 
م��ن اأولياء اهلل جال���س اأما اأنت فبا تقوم تتح��رك عادك اأعلم 
من��ه عادك اما اأنت ك��ذا .. كذا[ بيجي ل��وم كثري وبو�شائل 
متع��ددة، ه��م لي�ش��وا مم��ن يخاف��ون لومة الئ��م. اأم��ا اأنهم 
يخاف��ون قت��ل، اأو يخاف��ون �شج��ون اأو يخاف��ون اأي �ش��يء 
ه��م جماهدون. ه��م اأعزة جماهدون فينطلق��ون برغبة، فاأن 

تخوف��ه مما يرغ��ب فيه فلي���س معق��واًل، ولي���س منطقياً اأن 
تخوفهم مما هم يرغبون فيه.

ث��م هل هوؤالء يعت��رون نا�س حمق��ى اأو تورطوا؟ ال. هم 
ممن حازوا الف�شل، هم من اأ�شبحوا وحدهم من حازوا هذا 
ِ{ ما معنى ف�شل اهلل؟ ف�شل  ال�شرف العظيم }َذِلَك َف�ْشُل اهلَلّ
اهلل اأن يهيئه��م ه��م اأن يكون��وا ه��م من يحظون ب��اأن يكونوا 
عل��ى ه��ذه ال�شفة، من يكونوا ب��داًل عمن تقاع��دوا وتوانوا 
وتخاذل��وا. األي�س هذا ا�شطفاء من جان��ب اهلل لهم؟ تف�شيل 
م��ن اهلل له��م اأن اختاره��م ه��م؟ اأن ا�شطفاه��م ه��م ليكونوا 
ب��داًل عن اأولئ��ك املتقاع�شني املتوان��ني املثبطني املتعر�شني 

لارتداد؟ فهم هم مفلحون هم فائزون، ولي�شوا متورطني.
ِ{ وه��و ف�شل م��ن اهلل اأن يكونوا هم من  }َذِل��َك َف�ْش��ُل اهلَلّ
يق��وم بهذه املهمة بهذه امل�شوؤولية التي يعد القيام بها ف�شًا 
ِ ُيوؤِْتيِه َمْن  م��ن قبل اهلل �شبحان��ه وتعال��ى }َذِل��َك َف�ْش��ُل اهلَلّ
َي�َش��اُء{ )املائ��دة: من االآية54( عاد فيه��ا يوؤتيه من ي�شاء، 
ولي�شت امل�شاألة ت��كاد اأن تكون جمرد اختيار من قبل النا�س 
هن��ا اأو هن��ا، ب��ل قد يك��ون من قب��ل اهلل هو اأن ي��رى اأمة من 
االأمم اأن يرى نا�شاً من النا�س موؤهلني وجديرين باأن يوؤتيهم 
ذل��ك الف�شل وباأن يكونوا ممن ي�شتحق هذا الف�شل العظيم، 
ُ َوا�ِشٌع َعِليٌم{ )املائدة:  ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َشاُء َواهلَلّ }َذِلَك َف�ْشُل اهلَلّ

من االآية54(.
ُ امْلَُجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن  َل اهلَلّ اهلل وا�شع الف�ش��ل }َوَف�شَّ
اأَْجرًا َعِظيماً{ )الن�شاء: من االآية95( فف�شله وا�شع، ف�شله 
وا�ش��ع وه��و العليم مبن هو جدي��ر بف�شله، مب��ن هو جدير 
ب��اأن ي�شطفيه ملثل هذه املهام الت��ي يتقاع�س عنها الكثري من 
َه��ا اَلِّذيَن  النا���س، واإن كان��وا يحملون ا�ش��م االإميان. }َيا اأَُيّ
اآَمُن��وا َم��ْن َيْرَت��َدّ{ )املائدة: م��ن االآي��ة54( فريتدون وهم 
يحملون ا�شم االإميان، فا يدرون اأين بلغ بهم احلال، وكيف 
اأ�شبح��وا، وهم يظن��ون اأنهم م��ا يزالون موؤمن��ني، وهم قد 
ارت��دوا، وهم قد ا�شتب��دل اهلل بهم غريهم، وه��م قد ُرف�شوا 

واأذلوا واأُْبِعدوا، وهم يقدروا باأنهم موؤمنني.
اللعنة   / الإ�شرائيل  املوت   / الأمريكا  املوت   / اأكر  ]اهلل 

على ليهود / الن�شر لاإ�شام[

دروس من هدي القرآن الكرمي
 سورة املائدة الدرس األول / ص - 13 - 14.
ألقاها السيد/ حسني بدر الدين احلوثي

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
ال�شابقون هم من يخت�شرون امل�شافة، هم من يقفزون اإلى الدرجة الو�شطى يف 
�َلّم من اأ�شفله من اأول خطوة فيه  �شلم الأعمال - قبل اأولئك الذين يبدوؤون ال�شُ
- ثم يقفزون اإلى الدرجة العليا اأو الدرجة الو�شطى يف �شلم الأعمال فيكونون 

�أقرب من غريهم من �هلل.

نقول الأولئك الدع��اة الذين ميلوؤون حماريب امل�شاجد باأج�شامهم الد�شمة 
وال�شخم��ة: نح��ن االآن يف مواجه��ة مع اليه��ود والن�ش��ارى، يف مواجهة مع 
اأمري��كا واإ�شرائي��ل، واأنت��م االآن وكم��ا نراكم، وكم��ا ترون اأنف�شك��م يف قائمة 
املطاردين من جانب اأمريكا واإ�شرائيل، راجعوا اأنف�شكم، وانظروا من جديد 
اإل��ى ما كنتم تقدمونه للنا�س من عقائد، راجع��وا عقائدكم، �شححوها، واإال 
فاإنك��م اإمنا تبنون اأمة منهزمة، واإال فاإنك��م اإمنا ت�شدرون ال�شواهد، ال�شاهد 
تل��و ال�شاه��د عل��ى اأن االإ�شام يقبل الهزمي��ة، واأنه ال ي�شتطي��ع اأن ي�شمد يف 
مواجه��ة الكافري��ن، واإال فاإنكم �شتكونون باأعمالكم ه��ذه وبهزميتكم النكراء 
م��ن اأول �شيحة يف مواجهتكم اأنتم م��ن �شتزرعون الياأ�س يف نفو�س احلركات 

اأراد االأمريكي��ون، واأراد كبارك��م م��ن  االإ�شامي��ة يف اأي منطق��ة.. ورمب��ا 
انكما�شك��م ال�شري��ع اأن يزرعوا الياأ�س يف نفو�س احل��ركات االإ�شامية هنا اأو 

هناك.
يرى النا�س اأنف�شهم باأنهم لو و�شل بهم االأمر بتهيئة من الظروف اأن ت�شبح 
ه��ذه احلرك��ة اأو تلك حركة كبرية فاإن غاية ما ميك��ن اأن ت�شل اإليه اأن ت�شل 

اإل��ى ما و�شل اإليه طالبان. األي�س كذلك؟. ث��م راأينا طالبان انكم�شت ب�شرعة، 
وذابت ب�شرعة يف مواجهة االأمريكيني، يف مواجهة اليهود والن�شارى. 

�شنق��ول: هذه احلركة اإذًا ال ت�شتطيع اأن تعمل �شيئاً، نحن غاية ما ميكن 
اأن ن�ش��ل اإلي��ه اأن نك��ون كطالبان، وطالب��ان هكذا ح�شل له��ا، اإذًا فنحن ال 
ن�شتطي��ع اأن تعم��ل �شيئ��اً. فاأنت��م قدمت��م ال�شاه��د عل��ى اأن االإ�ش��ام يقبل 
الهزمي��ة، واأن االإ�شام ال ي�شتطيع اأن يق��ف يف وجه الذين �شرب اهلل عليهم 

الذلة وامل�شكنة.
لكننا نقول: اإ�شامكم اأنتم فقط.. االإمام اخلميني كان يقول: ))اإن االإ�شام 
ال يقبل الهزمية.. اإن على دول العامل اأن تفهم اأن االإ�شام ال يقبل الهزمية((.

اإلسالم ال يقبل الهزمية
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أ. ضيف اهلل سلمان
ياقوى ال�شر والعدوان هيهات مّنا
نرت�شي باملذلة وال�شقا والهواين..

بالقوي العزيز املقتدر قد وثقنا
واعت�شمنا بحبل اهلل يوم الرهاين..
كاجلبال الروا�شي يف املعارك ثبتنا

يف الظروف ال�شديدة زادنا اهلل تفاين..
يا�شوامخ نقم..�شلي ر�شالة ميّنا

وا�شرحي لامم..معنى ال�شمود اليماين..
عهد مابانفرط يف �سيادة وطّنا

انتهى الو�شع االول وا�شبح الو�شع ثاين..!!
با جناهد قوى العدوان عهدًا علينا 

ما يعود اليمن حتت الو�شاية ثواين..!!
لو حتالف علينا الكون اإن�ٍس وجّنا

او ح�شدمت جيو�س االأر�س قا�شي وداين..
انطلقنا مع اهلل للجهاد انطلقنا

يف �شبيله رف�شنا عي�شة االرتهاين..

دروس املاضي ورسائل احلاضر
من ثورة الرابع عشر من أكتوبر

الصمود اليماني..!!

انفوجرافيك

نجيبة مطهر

حتي��ة فخر واجال واإكبار نر�شلها اإلى جي�شنا اليمني العظيم وجلانه 
ال�شعبي��ة يف مواقع ال�شرف والبطول��ة. . واأنتم تدافعون عن هذا الوطن 
م��ن األد اع��داء اهلل جار ال�شوء وجعلت��م اأعام الع��دو وراياته تنك�س يف 
اأ�شق��اع االأر���س يف بع���س مدنهم، وعل��م اليمن مرف��وع و�شامخ �شموخ 

اجلبال .
حتي��ة لكم ، واأنت��م ترفعون الراأ���س باإطاقكم ال�شواري��خ اإلى مدنهم 
وتدك��ون عدته وعتاده ، وجعلت��م مرتزقته يفرون ويولون االأدبار خوفاً 

من مواجهتكم ومن �شواريخكم وقذائفكم اأيها االأبطال.
حتي��ة لكم يا اأبطال جي�شن��ا العظيم وجلاننا ال�شعبية وانتم ت�شحقون 
كاب االم��ارات واآلياته ب�شواريخ العزة والكرامة والكرياء وتزرعون 

يف قل��وب الغ��زاة ومرتزقتهم اخلوف والرع��ب والهلع..حتية لكم واأنتم 
تعلم��ون اجلميع كيف يكون ابن الوطن البار ، وما اأ�شغر العماء الذين 

ال ي�شلون حتى لنعالكم الن نعالكم ا�شرف من وجوههم القبيحة 
انتم من اأثلج �شدورنا واأ�شفى قلوبنا بتلك االنت�شارات العظيمة التي 

حتققونها كل يوم يف خمتلف جبهات القتال الداخلية و اخلارجية .
حتي��ة لكم وانت��م ال�شادق��ون يف ق�شمكم باأنكم �شتدافع��ون عن الوطن 
وا�شع��ني ن�شب اأعينكم الن�شر اأو ال�شهادة ومدركون اأن الن�شر ال ياأتي 

اإال ممهورا بدمائكم الزكية الطاهرة .
حتي��ة لكم ايها ال�شجعان وانتم من ك�شفتم للعامل ان العدو ال�شعودي 
ال يجي��د القتال ولكنه ي�شتاأجر مرتزقة ليقاتلوا عنه ، فهو اأ�شعف من اأن 
يق��وى على مواجهة رج��ال الرجال يف �شاحات القت��ال.. حفظكم اهلل لهذا 

الوطن العظيم مين االإميان واحلكمة ومقرة الغزاة واملرتزقة

رسالة للجيش واللجان الشعبية من املرأة اليمنية

�شمن فيل��م وثائقي بعن��وان )البح��ر امل�شجور( 
�شل��ط ال�ش��وء عل��ى اإجن��ازات الق��وات البحري��ة 
�شمن معركة الت�ش��دي للعدوان االإجرامي يف املياه 

االإقليمية اليمنية.
ويف الفيلم الوثائق��ي الذي اأنتجته الوحدة الفنية 
باالإعام احلربي اليمني وعر�س على قناة امل�شرية 
ظهرت م�شاهد الأول مرة تعر�س لعمليات ا�شتهداف 
ب��وارج العدوان وكذل��ك العملي��ات الهجومية التي 
نفذتها وح��دات نوعية من القوات البحرية والدفاع 

ال�شاحلي.

الألغ��ام  م��ره  الأول  م�شاه��د  الفيل��م  ك�ش��ف  كم��ا 
بحرية ن��وع "مر�ش��اد" انتجتها وح��دات الت�شنيع 

الع�شكري.
كما ك�شف الفيلم ع��ن اإدخال القوة البحرية لعدد 
من املنظومات ال�شاروخية البحرية املتطورة التي 
قامت بت�شنيعها وتطويرها خرات وكفاءات مينية 
بحت��ه، مل ُيعل��ن عنها حت��ى االأن، وذل��ك اإلى جانب 
منظومة "مندب1" البحرية التي مت الك�شف عنها يف 

وقت �شابق.

وحدة التصنيع العسكري تزيح الستار عن ألغام "مرصاد" محلية الصنع

هجمات في اجلوف والبيضاء ونهم ومأرب وانكسارات في الساحل وتعز وعسير

نف��ذ اأبطالن��ا خ��ال اليوم��ني املا�شي��ني ع��ددًا من 
العملي��ات الهجومي��ة يف م��اأرب واجل��وف ونه��م كما 
حيث نف��ذوا بجبهة نه��م عمليات اإغ��ارة نوعية على 
مواق��ع املنافق��ني يف ي��ام والقت��ب واأط��راف عي��دة 

ال�سرقية و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم.
ويف م��اأرب نف��ذ اأبطالن��ا عملية اإغ��ارة على مواقع 
املنافقني يف جبهة جند العتق ب� �شرواح وتدمري اآلية 
وا�شته��داف جتمعاتهم بعبوات نا�شفة باالإ�شافة اإلى 

عمليات لوحدة القنا�شة وم�شرع وجرح عدد منهم 
ويف جبه��ة اجلوف اقتحم اأبطالنا ع��دد من مواقع 
املنافقن يف جبهة �سربي��ن ب�خب وال�سعف و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �شفوفه��م واغتنام عت��اد ع�شكري 
كب��ري وكذل��ك عملية اإغ��ارة على مواق��ع املنافقني يف 
الظهرة وال�سعف و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

ويف البي�ش��اء نفذ اأبطالنا عملية اإغارة على مواقع 
املنافق��ني يف اخل��دار ال�ش��ود واأرتاب ع�ش��ري بجبهة 

وجرحى قتلى  �سقوط  اإلى  اأدت  #قانية 
الت�ش��دي لزح��ف وا�ش��ع للغ��زاة واملنافق��ني 
جنوب وغرب الدريهمي.  ومتكن اأبطالنا من ك�شر 
زح��ف وا�ش��ع للغ��زاة واملنافقني جن��وب وغرب 
الدريهم��ي وكبدوه��م ع�شرات القتل��ى واجلرحى 

بينهم قيادات.
واأف��اد م�ش��در ع�شك��ري عن ف��رار م��ن تبقى من 
الغ��زاة واملرتزق��ة تاركني جثث قتاه��م يف امليدان 
خ��ال ك�ش��ر الزحف جن��وب وغ��رب الدريهمي كما 
اأ�شي��ب قائ��د الزح��ف عل��ى الدريهم��ي واملناف��ق 
العمي��د "نبي��ل امل�شو�ش��ي" قائ��د ما ي�شم��ى اللواء 
الثالث حزم اإ�شاب��ة بالغة ونقله اإلى قاعدة ع�شب 

الع�شكري��ة لتلق��ي الع��اج.. و يف جبه��ة تع��ز لق��ي 
عدد م��ن املنافقني م�شرعهم خ��ال ك�شر حماولتني 
ت�شل��ل لهم على مواق��ع اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 
يف جبه��ة حمري وجبهة العنني مبديرية مقبنة . ويف 
ع�ش��ري متكن اأبطالنا من ك�شر زح��ف وا�شع للغزاة 
واملنافق��ني م�شنوداآ بالط��ريان احلربي واالبات�شي 
واال�شتط��اع قبالة منفذ علب واأكد م�شدر ع�شكري 
يف ع�سر: �سق��وط ع�سرات القتلى واجلرحى بينهم 
قي��ادات وتدم��ري ثاث اآلي��ات ع�شكرية خ��ال ك�شر 

الزحف قبالة منفذ علب
امل�ش��در ع�شكري: و�شول طائرتي مروحيتني اإلى 
ظهران اجلنوب لنقل جرحى من القيادات الع�شكرية 
ال�شعوديني واملرتزقة الذين ا�شيبو يف الزحف قبالة 

منفذ علب اإلى منطقة اأبها.

269 مرتزق�ًا بعمليات  مصرع وج�رح 
قنص خالل ال�11 يومًا املاضية

وح��دة  يف  م�ش��در  ق��ال 
للجي���س  التابع��ة  القنا�ش��ة 
واللج��ان ال�شعبي��ة اإن 269 
م�شرعه��م  لق��وا  مرتزق��اً 
بعملي��ات قن���س يف خمتل��ف 
اجلبه��ات خ��ال ال���11 يوماً 

املا�شية.
بوح��دة  امل�ش��در  واأف��اد 
القنا�شة عن م�شرع واإ�شابة 
25 جندياً �شعودياً يف جبهات 
احلدود �شمن ح�شيلة ال�11 

يوماً املا�شية.

بالستيان يدكان جتمعات قوى الغزو واملنافقني في عسير ونهم
اأطلق��ت الق��وة ال�شاروخي��ة للجي���س واللج��ان ال�شعبي��ة م�شاء االأربع��اء املا�ش��ي، �شاروخا 

بالي�شتيا على جتمعات للمنافقني ومرتزقة اجلي�س ال�شعودي يف ع�شري.
واأف��اد م�شدر يف القوة ال�شاروخية عن ا�شتهداف جتمعات كبرية للمنافقني ب�شاروخ بالي�شتي 

من طراز "بدر1" يف ع�شري.
واأك��د امل�ش��در اأن ال�شاروخ البالي�شتي اأ�شاب هدفه بدقة وخل��ف خ�شائر ب�شرية ومادية داخل 

املع�شكر امل�شتهدف.
كم��ا ا�شتهدفت الق��وة ال�شاروخية جتمعات للمنافق��ني يف فر�شة نهم ب�ش��اروخ بال�شتي ق�شري 

املدى حيث دك مراب�س مدفعية منافقي ومرتزقة العدوان اأ�شفل فر�شة نهم.
واأك��د امل�ش��در الع�شكري اأن ال�ش��اروخ البالي�شتي قد اأ�شاب هدفه بدق��ة حمدثا خ�شائر ب�شرية 
ومادي��ة يف �شف��وف ق��وات العدو.. كم��ا نفذ �شاح اجل��و امل�شري و�ش��اح اال�شن��اد املدفعي عملية 

م�شرتكة على جتمعات املنافقني يف نهم 


