
تزامنًا مع تدشني العام الثامن للصمود 

 تعد عملية "كسر الحصار الثالثة" يف العمق السعودي 
من العمليات الكبرية والنوعية واألش��د قساوة من العمليات 
ال��ت��ي سبقتها، س����واًء يف ح��ج��م األه�����داف ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ح��ي��وي��ة 
املستهدفة، أو نوعية األسلحة الصاروخية والطائرات املسرية 
التي نجحت يف دقة االستهداف ونطاق التدمري والحرائق التي 

لم يتمكن العدو من إطفائها بسهولة.  
حيث أعلنت القوات املسلحة عن تنفيذ عملية "كسر الحصار 
الثالثة" يف العمق السعودي بدفعات من الصواريخ الباليستية 

واملجنحة وسالح الجو املسري.
تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي 
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عدد خاص 
بمناسبة الذكرى الـ7 للصمود

اسبوعية 
سياسية . عامة

ضربات الكسر الثالثة حترق منشآت العدوان

ملحق خاص مع العدد تفاصيل ص 2

   لم يكن لنا كبلد وشعب سوى خيارين ال ثالث لهما إما الصمود وضمان عزة اليمن أو االستسالم    لم يعد في مقدور اخلارج أن يخدع شعبنا حتت أي عنوان براق أو ادعاء زائف

الرئيس املشاط يف خطاب له بمناسبة الذكرى السابعة ليوم الصمود الوطين:

العام الثامن  من الصمود سيكون حافاًل باملفاجآت والتحوالت الدفاعية النوعية
  أعلن فخامة املشري الركن مهدي املشاط، عن تعليق الضربات 

الصاروخية والطريان املسري وكافة األعمال العسكرية باتجاه اململكة العربية 
السعودية براً وبحراً وجواً ملدة ثالثة أيام بشكل أحادي.

وأكد الرئيس املشاط يف خطاب مهم مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطني 
للصمود ومرور سبعة أعوام من العدوان، االستعداد لتحويل هذا اإلعالن 

إىل التزام نهايئ وثابت ودائم يف حال أعلنت والتزمت اململكة السعودية 
بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية عىل أرايض الجمهورية اليمنية بشكل 

نهايئ وثابت ودائم.. كما أعلن وقف املواجهات الهجومية يف عموم الجبهات 
امليدانية ملدة ثالثة أيام .. مؤكداً االستعداد لتحويل هذا الوقف إىل التزام 

نهايئ ومستمر ودائم يف حال أعلنت اململكة السعودية سحب جميع القوات 
الخارجية للتحالف من األرايض واملياه اليمنية، والتوقف التام عن دعم 

ميليشياتها املحلية يف اليمن.. 
وأعلن الرئيس املشاط االستعداد التام لإلفراج عن كافة أسرى التحالف بما 

فيهم شقيق هادي وأسرى املليشيات املحلية، وكل األسرى من الجنسيات 
املتوفرة يف قبضة الجيش واللجان الشعبية مقابل اإلفراج الكامل عن كافة 

أسرانا املوجودين لدى التحالف بمختلف مكوناتهم.
تفاصيل ص 3

إرادة 
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تعد عملية "كسر الحصار الثالثة" يف العمق السعودي 
م�����ن ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ك����ب����رة وال����ن����وع����ي����ة واألش���������د ق�����س�����اوة م��ن 
ال����ع����م����ل����ي����ات ال������ت������ي س����ب����ق����ت����ه����ا، س�������������واًء يف ح�����ج�����م األه�����������داف 
ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ح���ي���وي���ة امل��س��ت��ه��دف��ة، أو ن��وع��ي��ة األس��ل��ح��ة 
ال����ص����اروخ����ي����ة وال�����ط�����ائ�����رات امل�����س�����رة ال����ت����ي ن���ج���ح���ت يف دق���ة 
االس���ت���ه���داف ون���ط���اق ال���ت���دم���ر وال���ح���رائ���ق ال���ت���ي ل���م يتمكن 

العدو من إطفائها بسهولة.  
حيث أعلنت القوات املسلحة عن تنفيذ عملية "كسر 
ال����ح����ص����ار ال����ث����ال����ث����ة" يف ال���ع���م���ق ال����س����ع����ودي ب����دف����ع����ات م��ن 

الصواريخ الباليستية واملجنحة وسالح الجو املسر.
وأوض������ح امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د 
يحيى سريع أن عملية "كسر الحصار الثالثة" استهدفت 

م���ن���ش���آت أرام�����ك�����و يف ج������دة وم����ن����ش����آت ح���ي���وي���ة يف ع��اص��م��ة 
العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ املجنحة.
وأش���������ار إىل أن ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة اس���ت���ه���دف���ت أي���ض���اً 
م���ص���ف���اة رأس ال����ت����ن����ورة وم����ص����ف����اة راب�������غ ال���ن���ف���ط���ي���ة ب����أع����داٍد 
ك����ب����رٍة م����ن ال����ط����ائ����رات امل�����س�����رة، ك���م���ا اس���ت���ه���دف���ت أرام����ك����و 
ج����ي����زان ون�����ج�����ران ب�����أع�����داٍد ك����ب����رٍة م����ن ال����ط����ائ����رات امل����س����رة، 
ب���اإلض���اف���ة إىل أه������داٍف ح��ي��وي��ٍة وم��ه��م��ة يف م��ن��اط��ق ج��ي��زان 

وظ��ه��ران ال��ج��ن��وب وأب��ه��ا وخميس مشيط ب��إع��داٍد كبرٍة 
من الصواريخ الباليستية.

ولفت العميد سريع إىل أن العملية العسكرية تأيت رداً 
عىل استمراِر الحصاِر عىل اليمن وتدشيناً للعام الثامن 
من الصمود يف وجه تحالف العدوان .. مؤكداً أن القوات 
املسلحة ستنفذ املزيَد من الضرباِت النوعيِة ضمَن بنك 
أه�����داِف ك��س��ِر ال��ح��ص��ار، ول���ن ت����ردَد يف ت��وس��ي��ِع عملياتها 

العسكرية حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار
ق�������ال ت�����ع�����اىل : " ي�����ا أي�����ه�����ا ال�����ذي�����ن آم�����ن�����وا إن ت����ن����ص����روا ال���ل���ه 

ينصركم ويثبت أقدامكم".. صدق الله العظيم.
رداً ع���ىل اس���ت���م���راِر ال��ح��ص��اِر ال��ظ��ال��ِم ع���ىل ب��ل��ِدن��ا وشعبنا 
وت����دش����ي����ن����ا ل����ل����ع����ام ال����ث����ام����ن م�����ن ال����ص����م����ود ن����ف����ذت ال�����ق�����واُت 
املسلحُة اليمنيُة بعون الله تعاىل عمليَة "كسر الحصار 
ال�����ث�����ال�����ث�����ة" وذل����������ك ب�����دف�����ع�����ات م������ن ال������ص������واري������خ ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة 

واملجنحة وسالح الجو املسر..
وذلك عىل النحو التايل:

� اس������ت������ه������داُف م����ن����ش����آت أرام�������ك�������و يف ج��������دة وم����ن����ش����آت 
حيوية يف عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة 

من الصواريخ املجنحة
� اس����ت����ه����داف م���ص���ف���اة رأس ال����ت����ن����ورة وم���ص���ف���اة راب����غ 

النفطية بأعداٍد كبرٍة من الطائرات املسرة
� استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداٍد كبرٍة من 

الطائرات املسرة
� استهداف أهداٍف حيويٍة وهامٍة يف مناطق جيزان 
وظ����ه����ران ال���ج���ن���وب وأب����ه����ا وخ���م���ي���س م��ش��ي��ط ب����إع����داٍد 

كبرٍة من الصواريخ الباليستية
إن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة س��ت��ن��ف��ذ امل����زي����َد م���ن ال���ض���رب���اِت 
ال���ن���وع���ي���ِة ض���م���َن ب��ن��ك أه�������داِف ك���س���ِر ال���ح���ص���ار، وأن��ه��ا 
لن تردَد يف توسيِع عملياتها العسكرية حتى وقف 

العدوان ورفع الحصار
والله عىل ما نقول شهيد .. عاش اليمن حراً عزيزاً 

مستقاًل .. والنصر لليمن ولكل أحرار األمة
ص���ن���ع���اء: ال���ث���اين وال���ع���ش���رون م���ن ش��ع��ب��ان 1443 

للهجرة
املوافق للخامس والعشرين من مارس 2022

صادر عن القوات املسلحة اليمنية
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ضربات الكسر الثالثة حترق منشآت العدوان
بدفعات من الصواريخ املجنحة والطائرات املسيرة

 العميد سريع: العملية العسكرية تأتي ردًا على استمراِر احلصاِر وتدشينًا للعام الثامن من الصمود في وجه حتالف العدوان
 استهداُف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي لن تتردَد القوات املسلحة في توسيِع عملياتها العسكرية حتى إيقاف العدوان ورفع احلصار

ب�������ارك�������ت ال�����ع�����دي�����د م�������ن ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال���س���ي���اس���ي���ة 
وال��ش��ع��ب��ي��ة ع��م��ل��ي��ة ك��س��ر ال��ح��ص��ار ال��ث��ال��ث��ة ، ال��ت��ي 
ن���ف���ذت���ه���ا ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة، ع����ىل أه��������داف ح��ي��وي��ة 
وم���ه���م���ة يف ع���م���ق ال����ع����دو ال���س���ع���ودي ، ب��دف��ع��ات 
م������ن ال������ص������واري������خ ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة وامل����ج����ن����ح����ة وس������الح 

الجو املسر.
ف������ق������د ب��������ارك��������ت ه�����ي�����ئ�����ة رئ��������اس��������ة م�����ج�����ل�����س ال�������ن�������واب 
العملية وأش��ادت الهيئة بالقدرات والتكتيكات 
العسكرية النوعية للقوات املسلحة اليمنية يف 
إط��ار تحقيق إسراتيجية ال��ردع ضد ع��دو تجاوز 
كافة االعتبارات القانونية واألخالقية واإلنسانية 
وارت������ك������ب أب����ش����ع ال������ج������رائ������م،  ف����ض����ال ع�����ن اس����ت����م����رار 
ال�����ح�����ص�����ار ال����������ذي ي����ف����ت����ك ب����ح����ي����اة ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 

ويضاعف من حجم معاناته.
وج��������ددت ال���ه���ي���ئ���ة، م���ب���ارك���ت���ه���ا وت���أي���ي���ده���ا ل��ك��اف��ة 
ال����ع����م����ل����ي����ات ال�����ه�����ادف�����ة ل����������ردع ال������ع������دو ح����ت����ى ي��ع��ل��ن 
رس���م���ي���ا ع�����ن إي�����ق�����اف ال������ع������دوان وإن������ه������اء ال����ح����ص����ار.. 
م���ع���ت���رة ه�����ذه ال���ع���م���ل���ي���ات ح���ق���اً م����ش����روع����اً ي�����أيت يف 
إط��ار ال��دف��اع ع��ن النفس ل��ردع همجية ال��ع��دوان 
ووح����ش����ي����ت����ه  امل����س����ت����م����رة، يف اس����ت����ه����داف����ه امل���م���ن���ه���ج 
مل��ق��درات الشعب اليمني، وقتل أطفاله يف ظل 
النفاق الدويل املخزي وتجاهل تام لكافة املواثيق 

واألعراف والقوانني الدولية واإلنسانية.
 ولفت البيان إىل استمرار تحالف العدوان يف 
ارت����ك����اب امل���زي���د م���ن امل����ج����ازر وج����رائ����م ال���ح���رب بحق 
الشعب اليمني بأحدث وأفتك األسلحة املحرمة 

دولياً.
وع����������رت ال����ه����ي����ئ����ة ع������ن أس����ف����ه����ا ل����ت����ج����اه����ل أن���ظ���م���ة 
الخليج للتحذيرات التي أطلقتها القوات املسلحة 
ب��اس��ت��ه��داف ع��م��ق ال��ع��دو ال��س��ع��ودي اإلم�����ارايت يف 
ح��ال��ة ع���دم اي��ق��اف��ه ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار.. محملة 
أنظمة الخليج ك��ام��ل امل��س��ؤول��ي��ة عما ي��ج��ري من 
كوارث إنسانية بسبب تعنت دول العدوان حجز 
سفن الوقود والغذاء والدواء دون مراعاة اآلثار 

الكارثية املرتبة عن استمرار حجز السفن.
ك����م����ا ب���������ارك م���ج���ل���س ال�������ش�������ورى، ع���م���ل���ي���ة "ك���س���ر 
ال��ح��ص��ار ال��ث��ال��ث��ة" واع���ت���ر امل��ج��ل��س يف ب��ي��ان ص���ادر 
عنه، العملية تدشيناً للعام الثامن من الصمود 
األس����������ط����������وري ل����ل����ش����ع����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي ض�����م�����ن س���ل���س���ل���ة 
عمليات متالحقة لكسر الحصار وإرغ��ام العدو 
عىل إنهاء الحرب .. مشراً إىل أن العمليات تأيت 
يف إط��ار حق ال��رد املشروع للشعب اليمني الذي 
ي����ع����اين م�����ن ع���������دوان وح�����ص�����ار ل���ل���ع���ام ال����ث����ام����ن ع��ىل 

التوايل.
ولفت البيان إىل أن العملية تأيت يف إطار تحقيق 
توازن الردع وأحد ثمار سياسة النفس الطويل 
التي انتهجها بحكمة وخط مسارها قائد الثورة 
ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب������در ال����دي����ن ال����ح����ويث وأدت إىل 
تمكني الشعب اليمني من الوقوف عىل أرضية 

صلبة لينتصر لعدالة قضيته ومظلوميته.
وأك������د ب���ي���ان م��ج��ل��س ال�����ش�����ورى أن ع��م��ل��ي��ة ك��س��ر 
الحصار الثالثة تحمل رسائل ودالالت قوية عىل 

تحالف العدوان السعودي اإلمارايت استيعابها 
جيداً وإدراك أن الشعب اليمني رفع الجاهزية 
ع����ال����ي����اً ل����الس����ت����م����رار يف م����واج����ه����ة ال������ع������دوان وك���س���ر 

غطرسته واستهتاره بقدرات الشعب اليمني.
ول����ف����ت ال���ب���ي���ان إىل أن م��س��ل��س��ل اإلج���������رام ال����ذي 
ي��ن��ف��ذه ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب��ح��ق ال��ش��ع��ب اليمني، 
ل���ن ي��س��ت��م��ر وس��ت��ك��س��ره إرادة ال��ش��ع��ب وص��م��وده 
واي����م����ان����ه ب����وع����د ال����ل����ه ب���ال���ن���ص���ر امل�����ب�����ني، س���ي���م���ا وق���د 
أصبح اليوم ُيؤرق العدوان ويقلقه يف عقر داره.

إىل ذل��ك ب��ارك مجلس التالحم القبيل عملية 
"كسر الحصار الثالثة"، وأشاد املجلس بتنامي 
ال����ق����درات ال��ع��س��ك��ري��ة ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
والتي تمكنت من خاللها تحقيق معادلة الردع 

االسراتيجي.
وأك�������������د أن ه����������ذه ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات ج�������������اءت يف س����ي����اق 
ال���رد امل��ش��روع ع��ىل اس��ت��م��رار ال��ع��دوان يف تصعيد 
جرائمه وحصاره عىل الشعب اليمني وإمعانه يف 
احتجاز سفن املشتقات النفطية ملضاعفة معاناة 
ال��ش��ع��ب اليمني يف ان��ت��ه��اك ص���ارخ ل��ك��ل األع���راف 

والقوانني واملواثيق الدولية.
ون��������وه ب����ي����ان م���ج���ل���س ال����ت����الح����م ال���ق���ب���يل ب��ت��ف��اع��ل 
م���ش���اي���خ ووج�����ه�����اء وق����ب����ائ����ل ال���ي���م���ن م�����ع ف���ع���ال���ي���ات 
ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ل���ل���ص���م���ود.. داع����ي����اً إىل االس���ت���م���رار 
يف رف�����د ال���ج���ب���ه���ات ب����ال����رج����ال وامل��������ال ض���م���ن ح��م��ل��ة 
"إع������ص������ار ال����ي����م����ن" ح����ت����ى ي���ت���ح���ق���ق ال����ن����ص����ر، وي����ن����ال 

الوطن كامل حريته واستقالله.

ارتكب طران العدوان 
األم���������������ري���������������ي ال���������س���������ع���������ودي 
اإلم���������������������ارايت ف������ج������ر أم��������س، 
م�����������������ج�����������������زرة م�����������������روع�����������������ة م������ن 
خالل غارتني شنهما عىل 
منزلني بالقرب من مبنى 
الهيئة العامة للتأمينات 
وامل�������ع�������اش�������ات يف م���ن���ط���ق���ة 
ح��دة بمديرية السبعني 

بالعاصمة صنعاء.
وأوض��������ح م����ص����در أم��ن��ي 
ال��������������ع��������������دوان  ط������������������������ران  أن 
اس������ت������ه������دف م������ن������زيل ب���ش���ر 
وأكرم الحرازي، بالقرب 
من مبنى الهيئة العامة 
ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات وامل����ع����اش����ات 
يف م������ن������ط������ق������ة ح�������������������دة، م����ا 
اس���������ت���������ش���������ه���������اد  إىل  أدى 
عشرة مدنيني من أفراد 

أسرتيهما.
وأش����������ار امل�����ص�����در إىل أن ال�����غ�����ارت�����ني ت���س���ب���ب���ت���ا يف 
تضرر عدد من منازل املواطنني .. الفتاً إىل أن 
طران العدوان شن أيضاً غارتني عىل منطقة 

الحفا بمديرية السبعني.
واس����ت����ن����ك����ر امل�����ص�����در اس�����ت�����م�����رار ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
يف اس���ت���ه���داف امل��دن��ي��ني واألع����ي����ان امل��دن��ي��ة وامل��ن��اط��ق 
السكنية يف ظل صمت دويل أممي ودويل معيب.
ويف س������ي������اق م����ت����ص����ل ش�������ن ط������������ران ال�������ع�������دوان 
األم�������ري�������ي ال�����س�����ع�����ودي اإلم���������������ارايت غ������������ارات ع��ىل 
محافظة الحديدة.. وأوض��ح مصدر أمني أن 
طران العدوان استهدف بثالث غارات مدينة 
ال������ح������دي������دة، ك����م����ا اس�����ت�����ه�����دف م���ن���ط���ق���ة ك����ه����رب����اء 

الحديدة بثالث غارات.

وأش�����ار امل���ص���در إىل أن ال���ط���ران امل���ع���ادي شن 
ث����الث غ�����ارات ع���ىل م��ن��ش��آت ال��ن��ف��ط وغ�����ارة عىل 
م��ي��ن��اء ال��ص��ل��ي��ف يف ال���ح���دي���دة، يف خ���رق س��اف��ر 

التفاق ستوكهولم.
ال�����ع�����ام�����ة  ال������ص������ح������ة  إىل ذل������������ك أدان������������������ت وزارة 
وال���س���ك���ان، ج��ري��م��ة ق��ص��ف ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
األمريي السعودي اإلمارايت، ملنزلني بالقرب 
م����ن ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات وامل����ع����اش����ات، 
ب���م���ن���ط���ق���ة ح������دة يف م����دي����ري����ة ال���س���ب���ع���ني ب���أم���ان���ة 

العاصمة.
ال�������ص�������ح�������ة ق�������ص�������ف م�������ن�������ازل  واع������������ت������������رت وزارة 
امل��واط��ن��ني، ع��م��اًلً إج��رام��ي��اً وام����ت����داداً لسلسلة 
من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان منذ 
ما يقارب سبع سنوات بحق الشعب اليمني.
وأش���������ار ال����ب����ي����ان إىل أن اس����ت����ه����داف امل���واط���ن���ني 

واألحياء السكنية مؤشر 
ع���������ىل اس������ت������ه������ت������ار ت����ح����ال����ف 
ال��������������������ع��������������������دوان وامل������������رت������������زق������������ة 
بحياة املدنيني، وإصراره 
ع������ىل ارت�������ك�������اب امل������زي������د م��ن 
ال���ج���رائ���م يف ظ����ل ص��م��ت 
األم���م امل��ت��ح��دة وهيئاتها 
وم��������ن��������ظ��������م��������ات��������ه��������ا امل������ع������ن������ي������ة 

بحقوق اإلنسان. 
وزارة  ب����������ي����������ان  وح������������ّم������������ل 
ال����������������ص����������������ح����������������ة، امل���������ج���������ت���������م���������ع 
ال��������دويل واألم��������م امل���ت���ح���دة 
م����������س����������ؤول����������ي����������ة ال����������ج����������رائ����������م 
ال����ب����ش����ع����ة ال�����ت�����ي ي���رت���ك���ب���ه���ا 
ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ب��ح��ق 
اليمن أرضاً وإنساناً منذ 

سبع سنوات.
ك��������������������م��������������������ا اس���������������ت���������������ن���������������ك���������������رت 
السلطة املحلية باألمانة 
يف ب��ي��ان ل���ه، م��ج��زرة ط����ران ال���ع���دوان بقصف 
م�����ن�����زل�����ني ب�����ال�����ق�����رب م�������ن م����ب����ن����ى ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 
للتأمينات واملعاشات يف منطقة حدة بمديرية 
ال������س������ب������ع������ني، م��������ا أدى إىل اس������ت������ش������ه������اد ع����ش����رة 

مدنيني من أفراد أسرتيهما.
ونددت باستمرار إجرام وتصعيد العدوان، 
وإم������������ع������������ان������������ه يف س���������ف���������ك دم���������������������اء أب�������������ن�������������اء ال������ي������م������ن 
واس��ت��ه��داف��ه ل��أح��ي��اء ال��س��ك��ن��ي��ة وت���دم���ر البنى 
التحتية واألعيان املدنية بالعاصمة صنعاء، 

يف ظل تواطؤ وصمت دويل مريب.
واع�������������ت�������������رت أم������������ان������������ة ال���������ع���������اص���������م���������ة، اس��������ت��������م��������رار 
استهداف املدنيني واألحياء السكنية، إصراراً 
م�������ن ق�����ب�����ل ال���������ع���������دوان ع�������ىل ارت��������ك��������اب امل�������زي�������د م���ن 

الجرائم.

فيما شن ثالث غارات على منشآت النفط وغارة على ميناء الصليف باحلديدة

العدوان يرتكب مجزرة بالعاصمة صنعاء راح ضحيتها عشرة شهداء من أسرة واحدة
 إصرار العدوان على ارتكاب املزيد من اجلرائم في ظل صمت األمم املتحدة وهيئاتها ومنظماتها

باركوا عملية "كسر احلصار الثالثة"

مجلس الشورى وهيئة رئاسة مجلس النواب مجلس التالحم القبلي..

  استهداف مصفاة رأس التنورة 
ومصفاة رابغ النفطية وأرامكو 

جيزان وجنران  
   استهداف أهداٍف حيويٍة 

وهامٍة في مناطق جيزان وظهران 
اجلنوب وأبها وخميس مشيط

 العمليات العسكرية حق مشروع في إطار 
الدفاع عن النفس لردع همجية العدوان 

ووحشيته املستمرة

  إجرام حتالف العدوان بحق 
الشعب اليمني لن يستمر وستكسره 

إرادة الشعب وصموده
  تنامي القدرات العسكرية للقوات املسلحة ومتكنها من حتقيق معادلة الردع االستراتيجي



  أعلن فخامة املشري الركن مهدي املشاط، عن 
تعليق الضربات الصاروخية والطريان املسري وكافة 

األعمال العسكرية باتجاه اململكة العربية السعودية براً 
وبحراً وجواً ملدة ثالثة أيام بشكل أحادي.

وأكد الرئيس املشاط يف خطاب مهم مساء اليوم، 
بمناسبة اليوم الوطني للصمود ومرور سبعة أعوام 

من العدوان، االستعداد لتحويل هذا اإلعالن إىل التزام 
نهايئ وثابت ودائم يف حال أعلنت والتزمت اململكة 

السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية عىل 
أرايض الجمهورية اليمنية بشكل نهايئ وثابت ودائم.

كما أعلن وقف املواجهات الهجومية يف عموم 
الجبهات امليدانية ملدة ثالثة أيام .. مؤكداً االستعداد 

لتحويل هذا الوقف إىل التزام نهايئ ومستمر ودائم يف 
حال أعلنت اململكة السعودية سحب جميع القوات 

الخارجية للتحالف من األرايض واملياه اليمنية، والتوقف 
التام عن دعم ميليشياتها املحلية يف اليمن.. 

وأعلن الرئيس املشاط االستعداد التام لإلفراج عن 
كافة أسرى التحالف بما فيهم شقيق هادي وأسرى 

املليشيات املحلية، وكل األسرى من الجنسيات املتوفرة 
يف قبضة الجيش واللجان الشعبية مقابل اإلفراج 

الكامل عن كافة أسرانا املوجودين لدى التحالف 
بمختلف مكوناتهم.

ودعا رئيس املجلس السيايس األعىل، املبعوث 
األممي إىل ترتيب اإلجراءات وتيسري تبادل الكشوفات 

واالتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو عىل دفعات 
لضمان اإلفراج الكيل عن كافة األسرى من الجانبني.

وجدد تأكيد الحرص عىل السالم، واعتربه "غاية 
قصوى وهدفاً أسمى من كل ما نجرتحه من قتال 

ونضال".
ودعا الرئيس املشاط تحالف العدوان واملجتمع الدويل 

إىل التعاطي مع ملف السالم يف اليمن كموضوع 
مقدس، واالبتعاد عن الزيف واالدعاءات واملزايدات، 

والتوقف عن كل املواقف واملمارسات واألساليب املعيقة 
للسالم.

نص الخطاب و)نص املبادرة(
ال����ح����م����د ل����ل����ه رب ال�����ع�����امل�����ني، وال������ص������الة وال������س������الم ع�����ىل أش�����رف 
األنبياء واملرسلني وعىل آله األطهار، وارض اللهم عن صحابته 

املنتجبني وبعد.
أيها الشعب اليمني الكريم

يطل علينا ي��وم الصمود الوطني يف ذك���راه السابعة معلنا 
بذلك اكتمال سبعة أعوام من عظيم الجهاد وجميل الصرب 
والثبات، ومفتتًحا عىل ذات الطريق عاماً ثامناً ملؤه التوثب 
واإلعداد واالستعداد لخوض مرحلة جديدة واستثنائية من 
العمل املقدس الذي لن يتوقف- إْن شاَء اللُه- إاَلاّ ببلوغ السالم 
املشرف لكل يمني ويمنية، وبما يضمن إنجاز االستحقاقات 
الوطنية الكربى املرتكزة بطبيعتها عىل يمن عزيز ينعم بكامل 

سيادته واستقالله.
لقد واجهت بالدنا وما تزال عدوانًا غاشًما كشف عن بشاعة 
املعتدين وإصرارهم عىل الجريمة املنظمة واملمنهجة؛ بَهدِف 
تركيع اليمن الكبري، وشعبه العزيز ولوال الله ثم صمودكم 
ل����ك����ان����ت األم����������ور أك�������ر س���������وءا وأع�����ظ�����م خ�����ط�����را، ل�����ذل�����ك ك�������ان ه����ذا 
الصمود ضروريا؛ ألََناّه لم يكن لنا كبلد وشعب سوى خيارين 
ال ثالث لهما، فإما أن نصمد ونعاين ونضمن بذلك يمنا عزيزا 
يف املدى االسرتاتيجي، أَو نستسلم ونعاين أكر وأكر، وفوق 
ذل���ك ي��س��ت��م��ر ال��ي��م��ن ح��دي��ق��ة خ��ل��ف��ي��ة وج�����دارا ق��ص��ريا وم��س��رح��ا 
ل��ل��ت��دخ��الت ال��ت��ي ال مستقبل م��ع��ه��ا وال دول����ة وال اق��ت��ص��اد وال 
جيش وال سيادة وال آمال وال طموحات وال دور وال مكانة يف 
املستقبل، وهو أَْي�ضاً صمود أُسطوري بكل ما تعنيه الكلمة 
من معنى؛ ألََناّ��ن��ا كلنا نعرف ظ��روف اليمن يف ذل��ك التوقيت 
ال��ق��ات��ل ال���ذي اخ��ت��اره امل��ع��ت��دون ب��م��ا ي��ش��ري إل��ي��ه م��ن انقسامات 

س����ي����اس����ي����ة وع����س����ك����ري����ة وم��������ن ت���ح���دي���ات 
وص��ع��وب��ات أم��ن��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة، وم��ن 
واق��ع م��رتد يف جميع امل��ج��االت بشكل 
ع������ام، ك���ن���ت���اج ط��ب��ي��ع��ي ل���ع���ق���ود ط��وي��ل��ة 
من وصاية وهيمنة الخارج، وتبعية 
ش���ع���ب���ن���ا  ل�����ي�����ص�����ب�����ح  األدوات  وارت������������ه������������ان 
أم������ام واق������ع ال ي����ط����اق، ويف غ���م���رة ه���ذا 
الواقع الصعب وامل��وروث أصاًل، يأيت 
ه�������ذا ال�������ع�������دوان ال����غ����اش����م م���س���ت���ن���دا إىل 
ت����ح����ال����ف ع�����ري�����ض م������ن ال������������دول ال����ك����ربى 
واإلم��������رباط��������وري��������ات امل����ال����ي����ة واإلع����الم����ي����ة 
وك����������ربي����������ات األج����������ه����������زة االس�����ت�����خ�����ب�����ارات�����ي�����ة 
وال������������ج������������ي������������وش ال������������������ج������������������رارة واألس���������ل���������ح���������ة 
ال���ف���ت���اك���ة، وم���س���ن���ودا ب��خ��ون��ة األوط�����ان 
وامل�������رت�������ِزق�������ة م������ن داخ�����ل�����ن�����ا ال����ي����م����ن����ي وم����ن 
مختلف بقاع األرض، ومسنوًدا أَيْ�ضاً 
ب����غ����ط����اء دويل وت�������واط�������ؤ أم�����م�����ي ح��ص��ن 
دول ال�����ع�����دوان م����ن أي�����ة م����س����اءالت أَو 
إدان������������ات أَو ض�����غ�����وط ح���ق���ي���ق���ي���ة، األم������ر 
الذي جعل هذه الدول تخوض حربا 
عدوانية شاملة ومفتوحة عىل أقىس 
امل�������م�������ارس�������ات ال�����وح�����ش�����ي�����ة، وع���������ىل أق�������ذر 
س��ي��اس��ات ال��ع��ق��اب ال��ج��م��اع��ي مرتكبة 
بحق اليمن وأبناء اليمن أبشع جرائم 
ال��ح��رب وال��ج��رائ��م ض��د اإلنسانية عىل 

اإلطالق.
وط��������وال س���ن���ني ال���ص���م���ود وامل���واج���ه���ة 
وج���دن���ا أن��ف��س��ن��ا وش��ع��ب��ن��ا أم����ام ع����دوان 
ب���غ���ي���ض ي���ح���ارب���ن���ا يف ُك�����������لاّ ال���ت���ف���اص���ي���ل، 
وي��س��ت��ه��دف��ن��ا يف ُك�������لاّ م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة 
م���ع خ����ذالن إن���س���اين واص���ط���ف���اف ع��امل��ي 

محبط ومؤسف للغاية.
 أيها اإلخوة واألخوات..

د اِتاّخاذ قرار املواجهة  لقد كان ُمَج�راّ
والتصدي – يف ظل هكذا واقع وأمام 

هكذا مشهد – ضربا من ضروب الشجاعة املَُعِباّ�رة عن إيَمان 
شعبنا وأصالته وضمريه الحي، فكل يشء كان من اللحظة 
األوىل مصمما بشكل دقيق ومدروس لسحق اإلراَدة اليمنية، 
وتقويض الصمود اليمني يف غضون أََياّ�ام أَو أسابيع، لكنكم 
ب����ف����ض����ل ال�����ل�����ه وع������ون������ه ص����م����دت����م ص�����م�����ود ال�����ج�����ب�����ال ال������راس������ي������ات، 
وف���ض���ل���ت���م امل��������وت وق�����وف�����ا ك�����األش�����ج�����ار ح����ت����ى ال ي���س���ج���ل ال����ت����اري����خ 
أن��ك��م قصرتم يف ال��دف��اع ع��ن كرامتكم أو ع��ن دينكم وبلدكم 
ومستقبل أجيالكم، وها أنتم بحمد الله تقفون اليوم عىل 
عتبات العام الثامن، وتدقون شواطئ النصر الكبري، بإراَدة 
ال تنثني وعزائم ال تعرف الوهن، وبهامات لم ولن تنحني إال 
لله، فكنتم بهذا الصمود األُسطوري آية يف اإليَمان بالله ويف 
ال��ت��وك��ل ع��ل��ي��ه وال��ث��ق��ة ف��ي��ه، وآي����ة أَْي�����ض��اً يف ع��ش��ق األوط�����ان ويف 
الثبات عىل املبادئ، وأصبحتم بحق مصدر اإللهام األول لكل 

املظلومني، وعنوان الصرب الجميل يف هذا العالم.
أيها الشعب اليمني العزيز

لقد استدعى صمودكم العظيم الكثري من العمل والجهد، 
وال���ك���ث���ري م���ن ال��س��ه��ر وال���ت���ع���ب، وامل���ك���اب���دة وال���ع���ن���اء، وال���دم���وع 
واألوجاع والتضحيات، لكن هذا الصمود أكسبكم يف املقابل 
مكاسب كثرية وهي عىل املدى االسرتاتيجي مكاسب ال تقدر 
بثمن، لقد حماكم من معاناة أكرب وأخطر، ووضع أقدامكم 
ر، وعىل طريق االستقالل  عىل طريق الحق والتحرير والتحراّ
الحتمي، وب��ه وم��ن خ��الل��ه أع��دت��م االع��ت��ب��ار لليمن، وأودع��ت��م 
لألجيال رسالة مجد، ومشروع دولة يمنية حقيقية، وبنيتم 
جيشاً َكبرياً ومدرباً ومجرباً ومقتدراً -إْن شاَء اللُه- عىل حماية 
املكاسب وإنجاز االستحقاقات الوطنية الكربى، وإىل جانبه 
بنيتم أَيْ�ضاً جيشا َكبرياً من رجال األمن القادرين عىل حماية 
ال��س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة وإن���ج���از امل���ه���ام وإح���ب���اط ُك�������لاّ امل��خ��اط��ر األم��ن��ي��ة 
طات اإلجرامية، وبهذا الصمود ضربتم ُك�لاّ األسقف  واملخطاّ

الزمنية للعدوان، ووضعتم تحالف املعتدين أمام حالة من 
االنكشاف الكبري؛ سواء عىل املستوى القيمي واألخالقي، أَو 
عىل مستوى املشروع والهدف والوسيلة والسياسة والرهان، 

وضربتم مشروع الوصاية والحديقة الخلفية يف مقتل.
ويف أك������ن������اف ص�����م�����ودك�����م س���ق���ط���ت ُك�������������لاّ س�����ي�����اس�����ات ال���ت���ض���ل���ي���ل 
وال�����ت�����ش�����وي�����ه وال�����ت�����ح�����ري�����ض، وت����ل����ق����ى ت����ح����ال����ف اإلث����������م وال�������ع�������دوان 
م��ن ال��خ��ي��ب��ة وال��ف��ش��ل وم���ن ال��ت��ش��ظ��ي واالس���ت���ن���زاف وال��ض��رب��ات 
وال������������دروس م�����ا ي���ك���ف���ي ل���ج���ع���ل ت�����ك�����رار ال������ع������دوان ع�����ىل ال���ي���م���ن يف 
امل���س���ت���ق���ب���ل أم�����������ًرا ص�����ع�����ًب�����ا، وب������ه������ذا ي�����ك�����ون ص�����م�����ودك�����م ق������د ح��م��ى 
بالدكم وأجيالكم ملئات السنني القادمة، ويف ظل صمودكم 
العظيم، تالشت أَيْ�ضاً ثقافة الهزيمة النفسية وكل الثقافات 
املغلوطة، وتبلورت ثقافة االعتماد عىل الله واالعتماد عىل 
الذات اليمانية، واختفت يف مجتمع الصامدين مظاهر الفرقة 
والثأرات والصراعات القبلية والحزبية واملذهبية واملناطقية، 
وتخلقت حالة غري مسبوقة من التكاتف والتكافل والتعاون 
والتكامل، وح��ال��ة متميزة م��ن ال��وع��ي الكبري صقلت املعارف 
وال��ق��درات، وراك��م��ت التجارب وال��خ��ربات، وصنعت بالفعل 
ش����الال ال ي��ت��وق��ف م���ن ال���ق���ادة ال��ش��ب��اب وال���ك���ف���اءات وال��ط��اق��ات 
ال���خ���الق���ة، وم��ن��ح��ت ج��ب��ه��ت��ن��ا ال���داخ���ل���ي���ة ح��اج��ت��ه��ا م���ن ال��ص��الب��ة 
التي حصنتها من ُك�لاّ االخرتاقات واملؤامرات الخارجية، والتي 
تحطمت معها يف الداخل ُك�لاّ مجاديف السباحة املعاكسة 
لتيار الشعب الصامد، ووطن املقاتلني والشهداء، ويف أكر 
من مرحلة ومنعطف رأينا كيف كانت رهانات العدواّ الخارجي 
وأحالم الفارغني والذيول تنهار تباًعا أمام وهج الوعي، وزخم 

الوفاء واألوفياء للمبادئ.
 أيها اإلخوة واألخوات..

لقد أعاد شعبنا اليمني العزيز بصموده وتضحيات أبنائه 
صياغَة املفاهيم، وأصبح اليوم يمتلك الرؤية الثاقبة واإلبصار 
النافذ، ولم يعد يف مقدور الخارج أبًدا أن يخدع شعبنا تحت 
د  عاء زائف، كما لم يعد بإْمَكانه أن يحداّ أي عنوان براق، أَو اِداّ

ل����إلن����س����ان ال���ي���م���ن���ي م���ف���اه���ي���م���ه ل���ل���ق���ي���ادة 
والحكم واإلدارة، وكل هذه املكاسب 
وامل��������ع��������اين امل�����رت�����ب�����ط�����ة ب�����ال�����ص�����م�����ود ه�������ي يف 
ال������واق������ع ُك�����������لاّ م�����ا ي���ح���ت���اج���ه ش���ع���ب���ن���ا م��ن 
خ���ص���ائ���ص ال����ق����درة وت��خ��ص��ي��ب اإلراَدة 
املطلوبة للعبور نحو ال��دول��ة اليمنية 

املنشودة.
وم��������ن ه����ن����ا ي���ت���ج���ىل ال����س����ب����ب امل���ن���ط���ق���ي 
الحتفائنا بهذا اليوم فنحن ال نحتفي 
ب������ال������ح������رب، وإن������م������ا ن���ح���ت���ف���ي ب���ص���م���ودن���ا 
وبهذه املعاين واملكاسب املرتبطة بهذا 
ال���ص���م���ود، ال�����ذي ي��م��ث��ل ال���ي���وم ش��اه��دا 
حيا عىل عناية إلهية حقيقية، وعىل 
ح���ك���م���ة ق�����ائ�����د ال������ث������ورة امل������ب������ارك������ة، وع����ىل 
عظمة شعبنا وبسالة مقاتليه، األمر 
الذي يجعل من هذا االحتفاء صورة 
م������ن ص��������ور ال����ش����ك����ر ل�����ل�����ه، ال����������ذي أم����دن����ا 
ب���ال���ع���زم وال����ث����ب����ات، وه�����دان�����ا ألن ن��ك��ون 
يف املوقف املحق والصحيح، وعصمنا 
بفضله من االنزالق يف دروب الخيانة 
واالرت����زاق وال��ض��ي��اع، يف دروب الظلم 
وامل��ع��ص��ي��ة وال��ظ��ل��م م��ع ق��ت��ل��ة األط��ف��ال 

والنساء.
ن���ح���ت���ف���ي ب�����امل�����وق�����ف امل������ش������رف ل��ش��ع��ب��ن��ا 
وجيشنا ولجاننا وكل يمني ويمنية، 
وبما حافظنا عليه من أخالق، فنحن 
وال������ح������م������ُد ل�����ل�����ه ل�������م ن�����ع�����ت�����ِد ول���������م ن����ب����ت����دِئ 
الحرب، ول��م نتعجل ال��رد، ومارسنا 
حقنا يف ال��دف��اع بكل ش���رف، ونفاخر 
ال������ي������وم ب����أن����ن����ا واج�����ه�����ن�����اه�����م ب���م���س���ؤول���ي���ة 
أخ����الق����ي����ة، ف���أك���رم���ن���ا األس��������ري وع���ال���ج���ن���ا 
ال��ج��ري��ح وع��ف��ون��ا ع���ن ال��ع��ائ��د ال��ت��ائ��ب، 
ولم نفجر يف الخصومة رغم فجورهم 
ف���ي���ه���ا، ف���ه���م ل�����م ي����ع����ادون����ا ه�����ون�����ا، ل��ق��د 
أسرفوا يف التنكر لكل القيم، وأسرفوا 
يف ال��ق��ت��ل وإه������دار ال�����دم م���ن ال��ط��ف��ل إىل ال��ك��ه��ل، ح��ت��ى ال ت��ك��اد 
ت��وج��د ف��ئ��ة م��ن ف��ئ��ات مجتمعنا إاَلاّ ون��ال��ه��ا م��ا ن��ال��ه��ا م��ن��ه��م، يف 
م��ب��ال��غ��ة ع��دائ��ي��ة ال ت��ل��وي ع���ىل يشء م��م��ا ي��ج��م��ع��ن��ا ب��ه��م، حتى 
رجال السالم والحوار لم يسلموا، وحتى األسرى والجرحى 
وامل���رىض وامل��س��ن��ني وامل��ع��اق��ني، ب��ل حتى مقابر امل���وىت وأض��رح��ة 
�د بالفعل أنهم  الشهداء نالها ما نالها من االستهداف، ما يؤكاّ
ر االبتعاد عن السالم، وعن خطوط  يتعاطون تعاطي من قراّ

العودة والتالقي والله املستعان.
إنني أكتفي بهذا القدر من املشاركة يف يوم صمودكم وأترك 
لكل حملة األقالم وأرباب السياسة واإلعالم مهمة استكمال 
البحث والقراءة يف تفاصيل ودالالت هذا اليوم الوطني الكبري.

وأختم باآليت:
أواًل – ت���ح���ي���ة إج���������الل وإك������ب������ار ل���ش���ع���ب���ن���ا ال����ص����ام����د ب����ك����ل ف���ئ���ات���ه 
وم��ك��ون��ات��ه وب��ك��ل أب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه، وه���ي م��وص��ول��ة ل��س��ي��دي قائد 
الثورة والصمود السيد/ عبدامللك ب��در الدين الحويث حفظه 
الله، ولكل العلماء واملثقفني والسياسيني واألطباء، وتحية 
����ة ألب��ط��ال��ن��ا ال���ش���ه���داء وال���ج���رح���ى وامل���راب���ط���ني يف ال��ث��غ��ور،  َخ����اَصاّ
وألس�����ران�����ا خ���ل���ف ال���ق���ض���ب���ان، وك�����ل م��ن��ت��س��ب��ي ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
���س���ات ال�����دول�����ة، ول���ك���ل ش����رك����اء ال��ن��ض��ال  واألم��������ن، وس����ائ����ر م���ؤساّ
والصمود من قبائلنا الوفية ومشايخنا الكرام، وكل النخب 
واألحزاب، وجميع الشرفاء واألحرار من رجال ونساء اليمن 

يف الداخل والخارج.
�����������د ب�����أن ه�����ذا ال���ص���م���ود ب���ك���ل م����ا ارت����ب����ط وي���رت���ب���ط ب��ه  ث���ان���ًي���ا – أؤكاّ
م��ن تضحيات وآم����ال وط��م��وح��ات وم��ك��اس��ب مستقبلية، هو 
م���ل���ك ال���ش���ع���ب ُك�����������لاّ ال���ش���ع���ب وه������و ال�����ي�����وم أم�����ان�����ة يف ع���ن���ق ُك�������لاّ 
يمني ويمنية، والحفاظ عليه مهمة مقدسة تقع عىل عاتق 
الجميع، ونحث الجميع عىل النهوض بها عىل أكمل وجه، 
ونحذر من مغبة املساس أَو النيل من هذا الصمود؛ باعتَباره 

شرف اليمن الذي لن نفرط فيه، ولن نتهاون يف مهمة صونه 
وحمايته بكل ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل وع��ىل نحو ح��اس��م وص���ارم، 
وحيال شعب كريم صنع ُك�لاّ هذا الصمود يشرفنا بأن نكون 
عىل ال��دوام خداما مخلصني لكل الشرفاء من أبنائه وبناته 

عىل اختالف مذاهبهم ومشاربهم ومناطقهم.
�������د ح���رص���ن���ا ع��ىل  ث���ال���ًث���ا – يف م����ا ي��ت��ص��ل ب���م���وض���وع ال����س����الم ن���ؤكاّ
ال��س��الم، ونعتربه الغاية القصوى وال��ه��دف األس��م��ى م��ن ُك�لاّ 
م���ا ن��ج��رتح��ه م���ن ق���ت���ال ون����ض����ال، ون���دع���و خ��ص��وم��ن��ا يف ت��ح��ال��ف 
ال��ع��دوان َوامل��ج��ت��م��ع ال���دويل إىل التعاطي م��ع ملف ال��س��الم يف 
ع����اءات  اليمن كموضوع مقدس، واالبتعاد عن الزيف واالِداّ
واملزايدات، والتوقف عن ُك�لاّ املواقف واملمارسات واألساليب 
امل����ع����ي����ق����ة ل�����ل�����س�����الم، ون���������رى يف ال�����ح�����ص�����ار وح�����ج�����ز س����ف����ن ال�����وق�����ود 
-وح�������رم�������ان ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي م�����ن اب����س����ط ال����ح����ق����وق اإلن���س���ان���ي���ة 
والقانونية، إضافة إىل السعي املُستمراّ إلدانة حقنا يف الدفاع، 
واإلص����رار ع��ىل شيطنة موقفنا ال��وط��ن��ي بما يمثله م��ن شعب 
ومجتمع وتاريخ وفكر وُه��ِوَياّة وجغرافيا، وإطالق التوصيفات 
ال��ج��وف��اء وال��ح��م��ق��اء– ن��رى يف ُك�����لاّ ذل��ك أع��م��ااًل غ��ري ض��روري��ة، 
وتتناقض مع مقتضيات ومتطلبات السالم، ومع مبدأ بناء 
الثقة، ناهيك عن كونها تنطوي عىل إساءة ُمستمراّة للشعب 
اليمني ال��ع��زي��ز، ونعترُب ُك�����َلاّ ذل��ك سبًبا م��ب��اش��ًرا يف إط��ال��ة أمد 
الحرب وعرقلة السالم، يتحمل مسؤوليته ُك�لاّ من املجتمع 
ال���دويل وتحالف ال��ع��دوان ع��ىل نحو متضامن وم��ت��زام��ن، ويف 
هذا السياق وحرًصا منا عىل السالم ندعو الجميع إىل الكف 
عن هذه األساليب التي ال تخدم السالم، وااللتفات بدال عن 
ذل���ك إىل امل���داخ���ل امل��ن��ط��ق��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ل��ص��ن��اع��ة ال���س���الم، وإىل 
االن��ف��ت��اح ع��ىل م��ط��ال��ب��ن��ا امل��ح��ق��ة ورؤان�����ا امل��ن��ص��ف��ة، وه���ي م��داخ��ل 
وم���س���ائ���ل واض���ح���ة وس��ه��ل��ة مل���ن ي���ري���د ال���س���الم وال ت��ن��ط��وي عىل 

أي تعجيز أبًدا.
راب����ًع����ا: وب���م���ا أن ال���ع���ام ال��ث��ام��ن م���ن ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
س����ي����ك����ون الش��������ك ح�����اف�����ال ب�����امل�����ف�����اج�����آت وال������ت������ح������والت وب�����األع�����م�����ال 
ال���دف���اع���ي���ة ال���ن���وع���ي���ة، َف�������إَناّ���ن���ا ق���ب���ل ُك���������لاّ ذل�����ك ن���رغ���ب يف ت��دش��ي��ن��ه 
بدعوة صادقة إىل خطوات عملية تبني الثقة، وتنقل الجميع 
م��ن م��رب��ع ال��ق��ول إىل م��رب��ع ال��ف��ع��ل وال��ع��م��ل؛ ِم���ن أج���ِل س��الم 
ح��ق��ي��ق��ي، ن��ف��ع��ل ذل����ك ط��م��ع��ا يف ال���س���الم وح���ق���ن ال�����دم وإب�����راء 
�����ة، وأم����ال يف أن ث��م��ة ع��ق��الء يف ال��ج��ان��ب  ل��ل��ذم��ة وإك���م���اال ل��ل��ح��جاّ
اآلخ�����������ر ي��������درك��������ون م�����خ�����اط�����ر االس�������ت�������م�������رار يف ع������دوان������ه������م وط���ب���ي���ع���ة 

املتغريات من حولهم.

ومن هذه املنطلقات الخرية نقدم مبادرتنا عىل 
النحو التايل:

• نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطريان 
امل����س����ري وك����اف����ة االع�����م�����ال ال���ع���س���ك���ري���ة ب����اتاّ����ج����اه امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
�د استعدادنا  ا ملدة ثالثة أََياّ�ام، ونؤكاّ السعودياّة بًراّا وبحًراّا وجًواّ
ل��ت��ح��وي��ل ه���ذا اإلع����الن إىل ال���ت���زام ن��ه��ايئ وث��اب��ت ودائ����م يف ح��ال 
أع��ل��ن��ت وال���ت���زم���ت امل��م��ل��ك��ة ال���س���ع���ودياّ���ة ب��إن��ه��اء ال��ح��ص��ار ووق���ف 
غاراتها الجوية عىل أرايض الجمهورية اليمنية بشكل نهايئ 

وثابت ودائم.
• ن���ع���ل���ن وق������ف امل����واج����ه����ات ال���ه���ج���وم���ي���ة يف ع����م����وم ال��ج��ب��ه��ات 
���������د اس����ت����ع����دادن����ا ل���ت���ح���وي���ل ه���ذا  ���������������ام، ون����ؤكاّ امل���ي���دان���ي���ة مل�����دة ث����الث����ة أََياّ
الوقف إىل التزام نهايئ َوُمستمراّ ودائم يف حال أعلنت اململكة 
ال���س���ع���ودياّ���ة س���ح���ب ج��م��ي��ع ال����ق����وات ال���خ���ارج���ي���ة ل��ل��ت��ح��ال��ف م��ن 
أراضينا ومياهنا اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها 

املحلية يف بالدنا.
• نؤّك�د بأن تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب، 
وبخصوص هذه الجبهة نعيد إىل الواجهة ما تضمنته مبادرة 
ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال���دي���ن ون��ن��ت��ظ��ر ال�����رد عليها 
ب��اإلي��ج��اب؛ باعتَبارها م��ب��ادرة واقعية ومنصفة للجميع ويف 
�د استعدادنا لإلعالن الفوري عن دخولها  ح��ال تم ذل��ك نؤكاّ

حيز التنفيذ.
• نعلن استعدادنا التام لإلفراج عن كافة أسرى التحالف 
امل���وج���ودي���ن ل��دي��ن��ا ب��م��ا ف��ي��ه��م ش��ق��ي��ق ه����ادي وأس�����رى املليشيات 
امل���ح���ل���ي���ة، وك�����ل األس��������رى م����ن ال���ج���ن���س���ي���ات امل����ت����وف����رة يف ق��ب��ض��ت��ن��ا 
م����ق����اب����ل اإلف������������راج ال����ك����ام����ل ع�����ن ك�����اف�����ة أس������ران������ا امل�����وج�����ودي�����ن ل����دى 
ال���ت���ح���ال���ف ب��م��خ��ت��ل��ف م���ك���ون���ات���ه���م، ون����دع����و امل���ب���ع���وث إىل ت��رت��ي��ب 
اإلج�����راءات وت��ي��س��ري ت��ب��ادل ال��ك��ش��وف��ات واالتاّ��ف��اق��ات التنفيذية 
دف��ع��ة كاملة أَو ع��ىل دف��ع��ات وب��م��ا يضمن اإلف����راج ال��ك��يل عن 

كافة األسرى من الجانبني.
ت��ح��ي��ا ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة – ال���رح���م���ة ل���ل���ش���ه���داء – ال��ش��ف��اء 

للجرحى – الحرية لألسرى – النصر لشعبنا اليمني العزيز.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

   لم يكن لنا كبلد وشعب سوى خيارين ال ثالث لهما إما الصمود وضمان عزة اليمن أو االستسالم واملعاناة أكثر   لم يعد في مقدور اخلارج أن يخدع شعبنا حتت أي عنوان براق أو ادعاء زائف

الرئيس املشاط في خطاب له مبناسبة الذكرى السابعة ليوم الصمود الوطني:

العام الـ  8  من صمود شعبنا سيكون حافاًل باملفاجآت والتحوالت واألعمال الدفاعية النوعية

   نحن ال نحتفي باحلرب وإمنا نحتفي بصمودنا وباملعاني واملكاسب املرتبطة بهذا الصمود
 صمودنا ميثل اليوم شاهدًا حيًا على عناية إلهية حقيقية وحكمة قائد وعظمة شعبنا وبسالة مقاتليه

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

  ل��م يعد ب��إم��ك��ان اخل���ارج أن يحدد 
ل���إن���س���ان ال��ي��م��ن��ي م��ف��اه��ي��م��ه ل��ل��ق��ي��ادة 

واحلكم واإلدارة

  نفاخر اليوم بأننا واجهنا العدوان 
مبــســؤولــيــة أخــالقــيــة فــأكــرمــنــا األســيــر 
وعــاجلــنــا اجلــريــح وعــفــونــا عــن الــعــائــد 

التائب ولم نفجر في اخلصومة
  أعداؤنا أسرفوا بالتنكر لكل القيم 
وأس��رف��وا ف��ي القتل وإه����دار ال���دم من 

الطفل إلى الكهل
   حتية إجالل وإكبار لشعبنا الصامد 
ول��ق��ائ��د ال���ث���ورة ول��ل��ع��ل��م��اء وامل��ث��ق��ف��ن 

والسياسين واألطباء واملعلمن

 حت��ي��ة ألب��ط��ال��ن��ا ال���ش���ه���داء واجل���رح���ى 
وامل����راب����ط����ن وألس�����ران�����ا وك�����ل م��ن��ت��س��ب��ي 

القوات املسلحة واألمن
 حتية لكل ش��رك��اء ال��ن��ض��ال والصمود 
من قبائلنا الوفية ومشائخنا الكرام وكل 

النخب واألحزاب
  نعتبر احلصار سببًا مباشرًا في إطالة أمد 
الــســالم يتحمل مسؤوليته  احلــــرب وعــرقــلــة 

املجتمع الدولي وحتالف العدوان

  ندشن ال��ع��ام الثامن ب��دع��وة صادقة 
الثقة وتنقل  إل��ى خ��ط��وات عملية تبني 

اجلميع من مربع القول إلى الفعل



- بداية ملاذا رفضتم دعوة مجلس التعاون 
الخليجي للحوار ؟

قبل أن يتم تحديد أي موعد أو تحديد منرب لإلعالن 
عن أية قضية كانت صغرية أو كبرية يجب أن تسبقها 
م������ش������اورات ج��������ادة م�����ن وس����ي����ط م���ح���اي���د او م�����ن دول او 
تجمعات دولية مستقلة ومحايدة بني االطراف التي 
نشأ بينهم ن��زاع او قتال او حتى مجرد توتر ما ، لكن 
يف ال��ح��ال��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ودول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون الخليجي 
فاألمر واضح بانهم اي الخليجيني مجتمعني باستثناء 
سلطنة عمان هم من شنوا حرباً غادره ضد الجمهورية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ب���ت���اري���خ 25/م����������������ارس/2015م والزال ال����ع����دوان 
مستمراً حتى يومنا هذا ، اذاً كيف يفكر هؤالء القوم ؟ 
الذين هم يف االصل قوٌم معتدون ويريدون ان يكونوا 
حكما بني اليمنني ، هذا االمر ال يتسق مع املنطق وال 
اب��س��ط ق���واع���د ال��ح��ل ألي ص����راع ن��ش��أ يف ال��ت��اري��خ س���واء 

القديم او الحديث ! 
- ه��ل ت��رف��ض��ون ال��ح��وار م��ع ال��س��ع��ودي��ة , أم 

ترفضون طريقة الدعوة ؟
امل���وض���وع ب��رم��ت��ه ه���و م��ح��اول��ة ل��ل��ت��ه��رب م���ن االس��ت��ح��ق��اق 
املنطقي للحل السلمي ومرتتباته املنطقية والعادلة ٠
- م�����ا ه�����ي م���ق���رح���ات���ك���م ال���ب���دي���ل���ة ل����ل����ح����وار م��ع 

الرياض وتحالف العدوان ؟

ال��������ص��������راع وال����������ع����������دوان ع�������ى ال�����ي�����م�����ن ب���������دأ م�������ن ال�����ع�����واص�����م 
الخليجية اي من الرياض وابوظبي والدوحة واملنامة 
وحتى الكويت ، واالصل يف ذلك ان يتم اختيار مكان 
آخر للحوار يكون محايداً حتى لو تم يف جزر الباهاما 
،  او الواق واق او الكاريبي ليك يتحرر املتحاورون من 
ضغط تضاريس الجغرافيا التي اثقلت الجميع بحمل 
الدم واالرواح التي أزهقت طيلة سبع سنوات عجاف 

من العدوان الوحيش٠  
- ه����������ل ه��������ن��������اك ع��������اق��������ة ب����������ن دع����������������وة م����ج����ل����س 

التعاون  وعملية كسر الحصار األوىل ؟  
طبيعي ان يكون ل��ه صلة وع��الق��ة، الن م��ي��زان العمل 
العسكري ب��دأ يميل لصالح اليمن العظيم وش��ع��وراً 
من دول العدوان بان جيشنا اليمني ولجاننا الشعبية 
تتطور لديها االسلحة والتقنيات باالعتماد عى الذات 
ول��ي��س ك��م��ا ي��ت��وه��م االع����داء ب��ان��ن��ا نستلم اسلحتنا من 

خارج اليمن .
هل هناك مفاوضات سرية مع التحالف ؟

الله اعلم ، ليس لدي معلومات سوى ان لدينا فريقاً 

مفاوضاً وهو من يقوم باملهمة ٠
- إىل أين وصلت الوساطة العمانية ؟ وهل 

ما زالت مستمرة ؟
االش���ق���اء ال��ع��م��ان��ي��ون م��س��ت��م��رون يف ن��ش��اط��ه��م لتقريب 

وجهات النظر بيننا وبني محور دول العدوان .

- يقال إن هناك مفاوضات مباشرة وغري مباشرة مع 
الجانب السعودي واألمرييك يف مسقط ؟

م���ف���اوض���ات���ن���ا م��ع��ل��ن��ة ل���ل���م���أ ع����رب وس����ائ����ل االع���������الم  وآخ����ر 
ل���ق���اء ك�����ان ب����ني رئ���ي���س ال����وف����د ال��ي��م��ن��ي ال���وط���ن���ي االس���ت���اذ 
محمد عبدالسالم والوفد املرافق له مع السيد هانس 
غراوندبرغ ، مبعوث االمني العام لأمم املتحدة ، يف 

مسقط قبل يومني وتم االعالن عنه . 
- م�������ا ه�������ي ال�����ح�����ل�����ول وامل�����������ب�����������ادرات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
للتخفيف من معاناة املواطنن يف ظل هذه 

األوضاع االستثنائية ؟

ات��خ��ذ مجلس ال����وزراء ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات يف دورت��ه 
االخرية الهادفة للتخفيف من معاناة املواطنني الناتج 
عن حصار دول العدوان ، وقد ترأس فخامة الرئيس 
م������ه������دي امل�������ش�������اط ، رئ������ي������س امل�����ج�����ل�����س ال�����س�����ي�����ايس االع�������ى 
االج�����ت�����م�����اع االخ���������ري مل���ج���ل���س ال��������������وزراء ال���������ذي ت����ن����اول����ن����ا ف��ي��ه 
ال���ع���دي���د م����ن امل���ع���ال���ج���ات ال���ه���ادف���ة اىل ت��خ��ف��ي��ف االع���ب���اء 
امل��ع��ي��ش��ي��ة وال��ح��ي��ات��ي��ة واالن���س���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��س��ب��ب ب��ه��ا وال 
زال استمرار العدوان والحصار والحرب االقتصادية  . 
- ك�����ي�����ف ت������ق������رأ م��������س��������ار  األح�����������������داث ب�����ع�����د س���ب���ع 

سنوات من الصمود اليمني ؟
اث��ب��ت ال��ي��م��ان��ي��ون ال��ع��ظ��م��اء ل��ل��م��رة االل����ف ب��ان��ه��م شعب 
م������ق������اوم ث�����اب�����ت ص�����ام�����د وح��������ر ، وان س����ب����ع س������ن������وات م��ن 
ال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات ق��د اف��ش��ل ال��ع��دوان وان��ه��ك االع���داء 
واب��ط��ل جميع الخطط العسكرية ال��رام��ي��ة لهزيمته ، 
ه��ذا شعٍب املعجزات الخارقة وخ��اص��ة اذا س��ار خلف 
ق��ي��ادة رش��ي��دة شجاعة ممثلة يف ق��ائ��د ال��ث��ورة الحبيب 
ع��ب��دامل��ل��ك ال��ح��ويث ال���ذي ق���اد ب��وص��ل��ة ال��دول��ة والشعب 

اليمني ، محققا كل هذه البطوالت ٠
- م���ا ه���و داف�����ع ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي اإلم������ارايت 

لالستمرار  يف عدوانه عى اليمن ؟
ال��داف��ع  ان��ه��م ال ي��ري��دون ان ي��خ��رج��وا م��ن ه��ذه الحرب 
وهم مهزومون ، وهم يف الواقع ادوات منفذة لخطط 
املشروع االمرييك الصهيوين والحرب منذ البدء كانت 
من اجل تجريب خططهم الشيطانية الصهيونية من 
اج���ل ال��ت��ط��ب��ي��ع م��ع ال��ك��ي��ان االس��رائ��ي��ي ال��ص��ه��ي��وين وم��ن 
اجل تجريب اسلحتهم ) الهاي تك ( الفتاكة من اجل 
تركيع ارادة الشعوب الحرة املقاومة يف عاملنا العربي 

االسالمي. 
- بالنسبة لجنوب اليمن , وصلت األوضاع 
إىل م�����رح�����ل�����ة م�������أس�������اوي�������ة اق������ت������ص������ادي������ا وأم�����ن�����ي�����ا 

واجتماعيا ؟
ن��ع��م ،، االوض�����اع يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة 
تعيش اس���وأ م��راح��ل��ه��ا م��ن ح��ي��ث ان��ع��دام االم���ن ال��ع��ام 
ون���������ش���������وب ص����������راع����������ات ع�����س�����ك�����ري�����ة وام�������ن�������ي�������ة ب���������ني اج����ن����ح����ة 
امليليشيات العسكرية املنفلتة ، يرافقها ازدياد نسب 
ح���������دوث ال�����ج�����رائ�����م ج���������راء ان�����ف�����الت االم���������ن ف���ي���ه���ا ، وك�����ذا 
ارتفاع التضخم يف جميع املواد االستهالكية واملعيشية 
وهبوط سعر العملة اليمنية الوطنية مقابل العمالت 
االجنبية اىل مستويات مفزعة ، مع انعدام الخدمات 
من كهرباء ومياه وغريه ، وهذه حالة عامة لم تقتصر 
ع����ى ع�����دن ب����ل ويف ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات ال����واق����ع����ة ت��ح��ت 
االح���ت���الل ال��س��ع��ودي االم�������ارايت، اي ان ه��ن��اك تعميماً 
ل��س��ي��اس��ة م���وح���دة ل��ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات ال���واق���ع���ة تحت 

االحتالل . 
ما هدف تحالف العدوان من هذه الفوىض 

يف جنوب الوطن ؟ 
الهدف الرئييس للمستعمر الجديد هو انهاك واشغال 

الناس جميعاً يف مثل ه��ذه القضايا ، للبحث الدائم 
عن تلك الخدمات لغايات سياسية احتاللية  تتصل 
بإطالة امد تواجده وعلمائه ، ذلك ان  االمور اذا كانت 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ل����دى امل��ج��ت��م��ع ،  ف��س��ي��ف��ك��ر اب����ن����اؤه  وي��ت��ج��ه��ون 
ملقاومة املحتل ولن يرتكوه يعيش بينهم بسالم وامن 
وس����ك����ي����ن����ة ، س���ي���م���ا وان���������ه ي���ع���ت���م���د اس������اس������ا ع������ى م���رت���زق���ة 
مأجورين تافهني لتأمني حركته ومعسكراته  وسجونه 

وغريها .  
- ما هي املشاريع املتصارعة حاليا يف جنوب اليمن ؟

ه����ن����اك ع������دد م�����ن امل����ش����اري����ع ال���س���ي���اس���ي���ة ال����ص����غ����رية ال���ت���ي 
ي����ت����ن����اوب امل�����رت�����زق�����ة ع���ل���ي���ه���ا ، م���ن���ه���م م������ن ي�����رف�����ع ي���اف���ط���ات 
وش������ع������ارات االن����ف����ص����ال م����ن ج���غ���راف���ي���ة ال���ي���م���ن ال��ع��ظ��ي��م 
وم�����ن�����ه�����م م��������ن ي����ك����ت����ف����ي ب�����اس�����ت�����ق�����الل اق�����ل�����ي�����م�����ه ب�����ح�����دوده�����ا 
ومنهم م��ن يكتفي ب��ان يجد ل��ه إق��ام��ة ل��ه وألس��رت��ه مع 
رات�����ب ارت����زاق����ي يف اح�����دى ع���واص���م االم��������ارات امل���ت���ح���دة او 
ال��س��ع��ودي��ة او ق��ط��ر وه���ك���ذا ، ف��ه��م ع���ب���ارة ع���ن م��رت��زق��ة 
ال ه���م وط��ن��ي ي��ج��م��ع��ه��م ب���ل ت��ج��م��ع��ه��م امل��ص��ال��ح امل��ادي��ة 
الرخيصة والذاتية االنانية ، وكما تجمعهم فهي ايضا 

تفرقهم .
إىل أين تميض األوضاع يف جنوب اليمن ؟

أزم���ة اليمن واح���دة وال��ح��ل ل��ن ي��ك��ون س��وى ح��ل يمني 
- يمني واح��د ، ام��ا اوه���ام االن��ف��ص��ال فستبقى اوه��ام��اً 
واحالماً لن تتجاوز رؤوس حامليها ، كّون اليمن كانت 
وستظل وطناً واح��داً يعيش به اليمانيون متساويني 
احراراً تجمعهم دولة واحدة وعلماً واحداً ومصلحة 
وطنية واحدة وليس مصالح ونزعات متضادة مدمرة.

- م��ا م��وق��ف ص��ن��ع��اء م��ن امل��ح��اول��ة اإلم��ارات��ي��ة 
ضم جزيرة سقطرى ؟

م��وق��ف ص��ن��ع��اء ك��م��ا ه���و م��وق��ف ك���ل االح������رار يف ال��ي��م��ن 
، ل���ن ي��ت��م ال��ت��ف��ري��ط يف ش���رب واح�����د م���ن االرض ال��ي��م��ن��ي��ة 
وس���ت���ظ���ل ج����زي����رة س���ق���ط���رى ج��������زءاً م����ن االرض ال��ي��م��ن��ي��ة 
وسيخرج املحتل الجديد كما خرج جميع الُغزاة من 

ارض اليمن كلها .
- مل���������اذا ت����ت����ج����رأ اإلم�������������ارات ع�����ى اإلف������ص������اح ع��ن 

اطماعها بإحتال جزيرة سقطرى ؟
مشيخة االمارات املتحدة تريد ان تلعب دور ) اسبارطة 
ال��ص��غ��رى ( يف ال��ع��ص��ر ال����روم����اين ال��ق��دي��م وت��ع��ت��ق��د ان��ه��ا 
تتقمص دور ال����دول ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا ش���أن ودور 
ب���ال���ت���اري���خ ، وت���ن���اس���ت ان���ه���ا ص���غ���رية ج�������داً  ام�������ام  ع��ظ��م��ة 
االن���س���ان ال��ي��م��ن��ي و ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل وس��ت��ع��اد املشيخة 
اىل حدودها الصغرية يف القريب العاجل بفضل ارادة 

وصمود اليمنيني االحرار . 
- ك���ي���ف ت�����ق�����رأ  ال���������دور ال����ري����ط����اين واألم�����ري�����ي 

جنوب اليمن؟
بريطانيا االستعمارية ال زالت تحلم ان يكون لها دور 
استعماري معني يف جنوب اليمن كما كانت محتلة 
ل�����ه ق����ب����ل ان ت�����ط�����رد يف ال�������� 30 ن����وف����م����رب 1967م وال���ح���ل���م 
الزال ه���و ، خ��اص��ة ب��ع��د ان وج����دت اص�����وات ن��ش��از من 
عدد من العمالء واملرتزقة اليمنيني يف جنوب الوطن 
،  ي���رف���ع���ون ش����ع����ار االن����ف����ص����ال .. ه�������ؤالء االن���ف���ص���ال���ي���ون 
يبحثون عن مظلة استعمارية يحتمون بها من جديد 
ويعتقدون ب��ان بريطانيا العجوز او ال��والي��ات املتحدة 
االمريكية اآلفل نجمها او حتى العدو الصهيوين الذي 
يعاين من ازمات امنية وسياسية عميقة ، كل هؤالء 
بحثوا عنهم وذهبوا اليهم ليحتموا بهم من جديد ، 
ه����ؤالء امل��رت��زق��ة ن��س��وا ب���ان ال��ي��م��ن ق��د اص��ب��ح ح����راً ك��ري��م��اً 
وسيظل بوعي وتضحيات ابنائه واستعدادهم الدائم 
عرب التاريخ للذود عن وطنهم واالستبسال يف الدفاع 

واالنتصار له . 
- ما سر زيارة وزير الخارجية الهولندي إىل 

صنعاء ؟
ب���س���ب���ب االن�����ت�����ص�����ارات ال����ت����ي ي��ح��ق��ق��ه��ا ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف اآلون������ة االخ������رية م���ن خ����الل اع���اص���ري ال��ي��م��ن 
ال���ع���ظ���ي���م امل���ت���ت���ال���ي���ة س���ي���ت���س���ارع ال����ع����دي����د م�����ن امل���س���ؤول���ني 
االوروب�������ي�������ني ال���غ���رب���ي���ني ل���ط���ل���ب ال����ت����وس����ط ل���ل���ح���ل إلن���ق���اذ 
دول����ت����ي ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي االم���������ارايت وه�����ي رح���ل���ة يف 

هذا السياق .

المحافظات الجنوبية والشرقية 
تعيش أسوأ مراحلها من حيث 

انعدام األمن العام

 ميزان العمل العسكري بدأ يميل 
لصالح اليمن العظيم

  األشقاء العمانيون مستمرون في نشاطهم 
لتقريب وجهات النظر 

رئيس مجلس الوزراء لـ»                                              «:

سبع سنوات من الصمود والثبات.. أفشل العدوان وأنهك األعداء

السعودية واإلمارات أدوات 
منفذة لخطط المشروع 

األمريكي الصهيوني

 المعتدون يريدون أن يكونوا حكمًا بين اليمنيين 

حاوره:مدير التحرير

أثبت اليمانيون العظماء للمرة األلف أنهم شعب مقاوم ثابت صامد وحر

  اليمن كانت وستظل وطنًا واحدًا يعيش فيه اليمانيون متساويين أحرارًا تجمعهم دولة واحدة وعلم واحد

  أوضح رئيس مجلس الوزراء أ . د عبدالعزيز بن حبتور أن املعتدين يريدون أن يكونوا حكماً بني اليمنيني ، الفتاً 
إىل أن هذا األمر ال يتسق مع املنطق وال أبسط قواعد الحل ألي صراع نشأ يف التاريخ سواء القديم أو الحديث، 

ومؤكداً أن ميزان العمل العسكري بدأ يميل لصالح اليمن العظيم وأن اليمانيني أثبتوا للمرة األلف أنهم 
شعب مقاوم ثابت صامد وحر.. املزيد من القضايا واألحداث الهامة التي تشهدها بالدنا شماله وجنوبه يف 

ظل استمرار العدوان والحصار الجائر تم تناولها يف هذا الحوار الهام الذي أجرته "26 سبتمرب" مع دولة رئيس 
الوزراء ..  إىل التفاصيل :

الذكرى السنوية األوىل لوداع الفقيدين الحبيبني/ يحىي وزكريا الشامي رحمة اهلل عليهما
ع���ام���اً م���ى م���ن ع��م��ر ال���زم���ن يف وداع ال��ح��ب��ي��ب��ني 
ال��س��ي��دي��ن ال��غ��ال��ي��ني/ يحيى وزك���ري���ا آل الشامي 
ال�������ك�������رام، يف ه�������ذا ال������ع������ام ج�������رت وم���������رت أح�������داث 
ع����ظ����ي����م����ة يف ح������ي������اة ال����ي����م����ان����ي����ني وه���������م ي����س����ط����رون 
م����الح����م ع���ظ���ي���م���ة ل����ب����ط����والت س���ت���ك���ون خ�����ال�����دة يف 

ِسفر التاريخ اليمني العظيم.
ت�����اب�����ع�����ن�����ا ب���������اع���������ت���������زاٍز ك������ب������ري امل���������زي���������د م���������ن اإلن����������ج����������ازات 
وال������ب������ط������والت واالن�������ت�������ص�������ارات ع������ى ق��������وى ت���ح���ال���ف 
ال��������ع��������دوان ال������س������ع������ودي- اإلم������������������ارايت- األم������ري������يك- 
ال����ص����ه����ي����وين، س����ّط����ره����ا أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش ال��ي��م��ن��ي 
وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة وال����ع����ي����ون ال����س����اه����رة ل��ق��وى 
األم����ن وج��م��ي��ع��ه��ا ت���ب���ارت وت��س��اب��ق��ت يف تسجيل 
ال�������ب�������ط�������والت ال�������خ�������ارق�������ة يف ج�����ب�����ه�����ات ال������ق������ت������ال م���ع 
العدوان ومرتزقتهم وعمالئهم من )اليمنيني( 
الذين ارتهنوا للعدوان بأرخص األثمان املُدنسة 
يك ي����خ����دم����وا أع�����������داء ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي وال���ي���م���ن 

العظيم الشامخ.
ه����������ؤالء األب�������ط�������ال م������ن رج����������ال ال�������رج�������ال ُم���ح���ق���ق���ي 
االن�������ت�������ص�������ارات يف ج�����ب�����ه�����ات ال������ق������ت������ال، ق�������د س����اه����م 
آل ال���ش���ام���ي يف ص���ن���اع���ة ج�����زء م��ن��ه��م ب��ت��دري��ب��ه��م 
وت��س��ل��ي��ح��ه��م م���ن خ����الل م��واق��ع��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة يف 
ذلك الجيش البطل، ففي بداية العدوان كان 
اللواء/ زكريا الشامي رحمة الله عليه وأسكنه 
ف���س���ي���ح ج���ن���ات���ه ي����ق����ود ف���ع���ل���ي���اً وزارة ال������دف������اع م��ن 
خ��الل موقعه ك��رئ��ي��ٍس لهيئة األرك����ان العامة، 
وكان اللواء/ يحيي الشامي أبا زكريا يف مراحل 
م��ت��ع��ددة م���ن ب���ني م���ن ط������ّوروا وس���ّل���ح���وا ودّرب������وا 
ق������ط������اع������ات واس��������ع��������ة م��������ن ال�����ج�����ي�����ش ال�����ي�����م�����ن�����ي م���ن 
خالل تبوئه لقيادة مناطق عسكرية بُمجملها 
يف املنطقة الوسطى ومأرب والجوف وصعده، 

إذاً فهذان القائدان البطالن/ زكريا ويحيي آل 
الشامي كان لهما دور طليعي وريادي يف تقوية 
وحدات املؤسسة العسكرية الوطنية اليمنية يف 
أثناء مسريتهم العملية العسكرية والقيادية.

تعرفت شخصياً عى القيادي الحبيب/ يحيى 
ال���ش���ام���ي م���ن���ذ م����ا ي���ق���رب م����ن ال��������25 ع����ام����اً خ��ل��ت، 
حينما ك���ان م��ح��اف��ظ��اً مل��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء وق��ائ��داً 
ع���س���ك���ري���اً ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ع���س���ك���ري���ة وك����ن����ت ح��ي��ن��ه��ا 
م�������س�������ؤوالً يف ج����ام����ع����ة ع���������دن، وك������ان������ت ت��ج��م��ع��ن��ا 
العديد من اللقاءات الشخصية والرسمية يف 
ع���دن وأب���ني يف م��ن��زل ال��ص��دي��ق ال��ل��واء ال��دك��ت��ور/ 
ع���ب���دال���ق���ادر ال���ش���ام���ي ح��ي��ن��م��ا ك����ان ق����ائ����داً وم���دي���راً 
أم������ن������ي������اً يف م����ح����اف����ظ����ت����ي أب����������ني ول��������ح��������ج، وب�����ع�����ده�����ا 
تكررت اللقاءات يف اجتماعات ولقاءات اللجنة 
ال���دائ���م���ة ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال����ع����ام وم���ؤت���م���رات���ه 
ال������ع������ام������ة امل�����ت�����الح�����ق�����ة ك������ون������ه ك����������ان ق�������ي�������ادي�������اً الم�����ع�����اً 
ف���ي���ه، وك�����ان ن��ع��م ال��ص��دي��ق ال�����ويف امل���ح���رتم ال���ذي 
ل����م ي���ب���خ���ل ل���ح���ظ���ًة واح��������دةً يف ال���ُن���ص���ح وامل����ش����ورة 
ب������ال������رأي ال����س����ي����ايس ال����وط����ن����ي ال������ع������ام، وك���������ان م��ن 
ُ��ث��م��رة أّن����ه س��اه��م يف إخ����راج فكرة  ب��ني ل��ق��اءات��ه امل
حكومة اإلنقاذ الوطني الحالية إىل النور، وُكّنا 
ن��ل��ت��ق��ي م�������راراً يف م��ن��زل��ه ال���ع���ام���ر يف ص��ن��ع��اء وه��و 
ُي��ك��ِرر أهمية أن تتشّكل جبهة سياسية وطنية 
حزبية داخلية يف مواجهة العدوان الخارجي، 
وتشكيل حكومة من جميع األطياف السياسية 
الحزبية واملناطقية الوطنية، لقد كان الفقيد/ 
ي���ح���ي���ى ال����ش����ام����ي ش����دي����د ال�����ح�����رص ع�����ى ت���م���اس���ك 

ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة وي��ط��ل��ب م���ن ال��ج��م��ي��ع ت��ج��اوز 
ال��ه��ّن��ات وال��ث��غ��رات إن وج��دت والتسُلّح بسالح 
الصرب والثبات والشجاعة األدبية واملشاركة يف 

تقوية الجبهة الداخلية .
أم���ا ص��دي��ق��ن��ا ال��ف��ق��ي��د/ زك���ري���ا ب���ن ي��ح��ي��ي ال��ش��ام��ي 
فقد كان ِنعم الوزير والقائد الشجاع املسؤول 
ال���ذي أدار وزارت����ه ك��وزي��ٍر للنقل ب��اق��ت��دار وحنكٍة 
وث�������������ب�������������اٍت، وح����������اف����������ظ ع����������ى ج������م������ي������ع م�����ؤس�����س�����ات�����ه�����ا 
وشركاتها وفقاً للعمل املؤسيس املعروف ووفقاً 
ل��ل��ق��ان��ون، وك����ان م��ن ب��ني ال������وزراء ال��ن��اج��ح��ني يف 

قيادة وزارته.
لقد خسر اليمن بفقدان العزيزين الحبيبني/ 
ُرّ  يحيى وزك���ري���ا خ���س���ارًة ع��ظ��ي��م��ًة خ���س���ارُة ال ُت���ق���َدّ
ب��ث��م��ن ألن��ه��م��ا م���ن أص���ل���ب وأك���ف���أ وأن������در رج����االت 
ال���ي���م���ن، ل����ك����َنّ ع�����زاءن�����ا ف��ي��ه��م��ا ب���أن���ه���م���ا ت���رك���ا ت���راث���اً 
وإرثاً عسكرياً وسياسياً وأخالقياً ستتعلم منه 
ُ����ت����الح����ق����ة ج����ي����الً ب���ع���د ج���ي���ل،  األج�����ي�����ال ال���ي���م���ن���ي���ة امل
وب��ذل��ك ف��إن��ه��م��ا ل��م ي��م��وت��ا, ب��ل س��ي��ظ��الَّ أح���ي���اًء يف 

ضمري اإلنسان اليمني عى مدى الدهر.
 ُن��ك��رر تعازينا للحبايب م��ن أُس����رة/ آل الشامي 
ال��ك��ري��م��ة يف ك��ل م��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن ويف خ��ارج��ه 
ُ��ص��اب الجلل وب��ه��ذه ال��خ��س��ارة الفادحة  ب��ه��ذا امل

لكّنها إرادة الله جل يف ُعاله.
���ْف���ُس  ب���س���م ال���ل���ه ال���رح���م���ن ال���رح���ي���م )َي������ا أََيّ����ُت����َه����ا ال���َنّ
امْلُْطَمِئَنُّة ارِْجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضَيًّة َفاْدُخِي 
يِف ِعَباِدي َواْدُخِي َجَنِّتي( صدق الله العظيم.

)َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم(
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ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���������وزراء ل����ش����ؤون األم������ن وال�����دف�����اع ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���وف���د 
الوطني املفاوض الفريق الركن/ جالل عيل الرويشان لصحيفة "26 
سبتمرب" ونحن عىل أبواب العام الثامن من العدوان .. كيف تقرأون 
املواجهة اليمنية مع تحالف ال��ع��دوان – عسكريا وامنيا واقتصاديا 

وسياسيا؟

 ⁃ بعون الله ونصره وتأييده .. تدخل القوات املسلحة اليمنية, ومن 
ورائها جماهري الشعب اليمني الصابر واملجاهد, إىل العام الثامن من 
أعوام الصمود, بعزيمة أشد, وإرادة أقوى, وتصميم - ال رجعة عنه - 
عىل تحقيق النصر والتمكني الذي يحفظ للوطن استقالله وسيادته, 
ول���ل���م���واط���ن ع���زت���ه وك����رام����ت����ه.. وب���ال���ت���أك���ي���د, أن امل���ع���رك���ة ال���ت���ي ي��خ��وض��ه��ا 
ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي وق����وات����ه امل���س���ل���ح���ة, يف م���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان ال��غ��اش��م 
والحصار الجائر, ال تقتصر ع��ىل الجانب العسكري واألم��ن��ي فقط, 
وإنما هي معركة سياسية واقتصادية وفكرية .. وقد الحظنا كيف أن 
العدوان, وبعد أن أدرك فشله الذريع يف املعركة العسكرية, برغم 
الرتسانة العسكرية الضخمة التي يمتلكها, وبرغم الدعم والتأييد 
الدويل الذي يحظى به, إال أنه اتجه إىل املعركة االقتصادية, وفرض 
حصاراً خانقاً عىل جميع أبناء الشعب, يف محاولة بائسة ويائسة 
لكسر هذا الصمود األسطوري .. والحقيقة, أن ما لم يتمكن العدوان 
م��ن تحقيقه خ��الل السبع ال��س��ن��وات, ل��ن يتمكن م��ن تحقيقه حتى 
ل���و ف����رض ع���ىل ش��ع��ب��ن��ا س��ب��ع س���ن���وات أخ����رى م���ن ال���ح���رب وال���ح���ص���ار .. 
وب��ال��ت��أك��ي��د أن ه����ذا ال��ص��م��ود األس����ط����وري ال�����ذي ت��ح��ق��ق ح��ت��ى اآلن, ما 
كان ليتحقق لوال التناسق الكبري بني إدارة املعركة بمختلف جبهاتها 
العسكرية واألمنية والسياسية واالقتصادية, كما أن الدعم الشعبي 
للقيادة الثورية والسياسية ولقيادة ال��ق��وات املسلحة, هو من أبرز 
عوامل الصمود والثبات يف مواجهة العدوان خالل السنوات املاضية, 
وال يمكن ألي جيش وطني مهما كان مستوى تدريبه وتسليحه, أن 
يحقق النصر إذا لم يكن له عقيدة قتالية ترتبط بالله سبحانه وتعاىل 
وواج����ب ال��ج��ه��اد وال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف��س, وإذا ل��م ي��ك��ن ل��ه س��ن��د وتأييد 
من الحاضنة الشعبية املجتمعية, وهذا ما تحقق للقوات املسلحة 

واألمن واللجان الشعبية املستمرة يف مواجهة العدوان .

- م���اذا ت��ت��وق��ع��ون م��ن م��س��ارات يف امل��واج��ه��ة م��ع ال��ع��دوان 
خالل العام الثامن؟ 

 ⁃ بحسب ما تم إعالنه حتى اآلن من قبل األخ وزير الدفاع, والناطق 
ال���ع���س���ك���ري ل���ل���ق���وات امل���س���ل���ح���ة, ف�����إن ك����ل ت��ص��ع��ي��د م����ن ق���ب���ل ال����ع����دوان 
س��ي��ق��اب��ل��ه ت��ص��ع��ي��د أش�����د وأك������ر إي����الم����اً ويف أه�������داف ه���ام���ة ورئ���ي���س���ي���ة .. 
وه����ذا ي��ع��ن��ي أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة س��ت��دخ��ل ال��ع��ام ال��ث��ام��ن وف���ق رؤي��ة 
تكتيكية واسرتاتيجية تفرتض استمرار العدوان خالل العام الثامن 
.. وباملقابل أيضاً, فإن املواجهات ستستمر عىل املستويني السيايس 
واالقتصادي, ألن العدوان - كما سبق القول - ال يتورع عن استمرار 
عدوانه يف املجال االقتصادي والدفع باستمرار الحصار االقتصادي 
الخانق, واستمرار إغالق مطار صنعاء وميناء الحديدة, للمزيد من 
خ��ن��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي, وم��ن��ع وص����ول األغ���ذي���ة واألدوي������ة وامل��ش��ت��ق��ات 

النفطية والسلع االستهالكية. 

- ال������������رد ال�����ع�����س�����ك�����ري ع�������ى ال������ح������ص������ار االق���������ت���������ص���������ادي.. م�������اذا 
تتوقعون يف هذا الجانب؟ 

 ⁃ الحقيقة أن العدوان بحصاره االقتصادي الخانق هو من يحدد 
طريقة الرد العسكري من قبل القوات املسلحة واللجان الشعبية 
.. وق��د رأي��ن��ا كيف أن بنك أه���داف ال��ق��وات املسلحة ق��د شمل امل���وارد 
االقتصادية لدول العدوان, بعدما أوغل يف حصاره االقتصادي ومنع 
سفن املشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة, برغم تفتيشها يف 
جيبويت وحصولها عىل تصاريح الدخول من قبل األمم املتحدة, ومع 
ه��ذا تم منعها .. وه��ذا ال��رد املتوقع ينطلق من مبدأ ال��دف��اع النفس 
.. وم��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل : ) َف��َم��ِن اْع��َت��َدى َع��َل��ْي��ُك��ْم َف��اْع��َت��ُدواْ َع��َل��ْي��ِه بِ��ِم��ْث��ِل َما 

اْعَتَدى َعَلْيُكْم ( صدق الله العظيم . 

- إىل أي م�������دى اس����ه����م����ت أس����ل����ح����ة ال����������ردع االس����رات����ي����ج����ي 
اليمني يف فرض معادلة جديدة وتغيري قواعد االشتباك 

؟ 

 ⁃ يمكن القول ان أسلحة ال��ردع, تمكنت بشكل كبري من إحداث 
ت��������وازن ال����رع����ب .. وم������ن خ������الل ال���س���ب���ع ال����س����ن����وات ال����ت����ي ص���م���د خ��الل��ه��ا 
الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية, يتضح بجالء أن توازن 
ال��رع��ب ه��و ال��ذي سيطر ع��ىل امل��واج��ه��ات م��ع دول ال��ع��دوان .. فربغم 
ال��ف��ارق الكبري يف م��وازي��ن ال��ق��وى م��ن املنظور العسكري ب��ني صنعاء 
وبني دول العدوان, إال أن التطور النوعي لقدرات الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة, ف�����رض ب��ال��ف��ع��ل م����ع����ادالت ج����دي����دة يف ق����واع����د االش���ت���ب���اك, 
ويف م���ح���ددات وم���ه���ددات األم����ن ال��ق��وم��ي ل����دول ال���ع���دوان .. وب��رص��د 
تحلييل للخطاب اإلعالمي العسكري لدول العدوان, نجد أنهم كانوا 
ُيطلقون عىل هذه األسلحة يف بداية العدوان, مصطلح )مقذوفات(، 
ث��م ت��درج��ت ال��ت��س��م��ي��ة إىل امل��ع��ن��ى ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ه��ا ك��ص��واري��خ وط��ائ��رات 
م���س���رية, ث���م ارت���ف���ع م��ن��س��وب امل��ص��ط��ل��ح, ل��ي��ص��ل إىل ال��ش��ك��وى للعالم 
ب����أن م���ا ي���ق���وم ب���ه ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ي���ه���دد ت���دف���ق���ات ال��ن��ف��ط 
ويهدد املصالح االقتصادية العاملية .. ومن خالل تحليل هذا الخطاب 
اإلع��الم��ي نكتشف م��ا معنى ت���وازن ال��رع��ب ال���ذي أح��دث��ه ه��ذا التطور 

النوعي يف القدرات .

- ما تعليقكم عى الدعوة املقدمة من مجلس التعاون 
الخليجي للحوار ؟

يف 22 م����ارس 2021م, أط��ل��ق��ت دول ال���ع���دوان م���ا أس��م��ت��ه��ا امل���ب���ادرة 
السعودية إلحالل السالم يف اليمن .. ويف 17 مارس 2022 م, أعلنت 
األم��ان��ة العامة ملجلس ال��ت��ع��اون الخليجي أنها ق��ررت دع��وة أط��راف 
األزم���������ة ال���ي���م���ن���ي���ة إىل إج���������راء م������ش������اورات ت���ح���ت رع���اي���ت���ه���ا يف ال���ع���اص���م���ة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ري���اض، م��ن أج���ل ال��ت��وص��ل ل��وق��ف إط����الق ال��ن��ار ب��رع��اي��ة 
م���ن األم����م امل��ت��ح��دة, وب���دع���م خ��ل��ي��ج��ي - ح��س��ب��م��ا ورد - .. أي أن���ه بعد 
ميض عام كامل من املبادرة األوىل، أطلقت دول العدوان ما أسمتها 

باملبادرة الثانية .. وهي عىل ما يبدو مجرد دعوات إعالمية وسياسية 
تستهدف بالدرجة األوىل تحسني صورة دول العدوان أمام الغرب 
واملجتمع الدويل, وتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمن واليمنيني 
خالل سبع سنوات من العدوان والحصار .. إذ من غري املعقول وال 
املنطقي أن يتبنى راع���ي ال��ح��رب ال��دع��وة إىل ال��س��الم يف ال��وق��ت ال��ذي 
ال ي���زال ع��دوان��ه وح��ص��اره ق��ائ��م��اً وم��س��ت��م��راً .. وال��غ��ري��ب يف األم����ر، أن 
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ق��ال��ت ان��ه��ا م���ش���اورات ال 
م��ف��اوض��ات, وق��ال��ت أن��ه��ا ستنعقد ب��م��ن ح��ض��ر يف إش����ارة مسبقة إىل 
ع��دم ح��ض��ور األط����راف اليمنية كلها .. مما يعطي دالل���ة واض��ح��ة أن 
تلك الدعوات ليست صادقة, ولن تحقق شيئاً, ولن تفيض إىل سالم 
حقيقي بني اليمنيني، ما دام ال��ع��دوان والحصار قائماً .. وربما أن 
دعوة مجلس التعاون الخليجي األخرية تمثل محاولة بائسة ويائسة 
لجمع األط��راف السياسية املتباينة واملتصارعة يف مواجهة صنعاء, 
وه���ي م��ح��اول��ة س��ت��ب��وء بالفشل ك��ذل��ك, الن��ع��ك��اس ت��ب��اي��ن��ات وم��واق��ف 
دول ال��ع��دوان ع��ىل تلك األط����راف, وألن ال��ه��دف االس��رتات��ي��ج��ي ل��دول 
ال���ع���دوان ه��و ت��ق��زي��م وتقسيم ال��ي��م��ن واليمنيني واس��ت��م��رار ال��ع��دوان 

والحصار . 

- مل������اذا اخ����ت����ار ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ه�����ذا ال���ت���وق���ي���ت ب���ال���ذات 
إلطالق هذه الدعوة ؟ 

 ⁃ لو رجعنا إىل العام املايض 2021 م, لوجدنا أن ما سمي باملبادرة 
السعودية, كانت قد أُعلنت قبل عام تماماً من ما يسمى بمبادرة أو 
دعوة مجلس التعاون الخليجي .. ويبدو أن دول العدوان تدرك أن 
خططها العسكرية قد أثبتت فشلها, وأن الحصار - برغم انعكاساته 
اإلنسانية عىل الشعب اليمني - فإنه لن يكسر إرادة اليمنيني، ولن 
يؤدي بهم إىل االستسالم.. باإلضافة إىل زي��ادة االنتهاكات لحقوق 
االن������س������ان وم������ب������ادئ ال����ق����ان����ون ال�����������دويل, وال�����ج�����رائ�����م ال����ت����ي ت���رت���ك���ب���ه���ا دول 
ال��ع��دوان بحق اليمن واليمنيني .. فإنها غالباً ما تحاول بني الفينة 
واألخرى أن توهم املجتمع الدويل بأنها تعمل عىل تحقيق السالم يف 
اليمن, وتطلق مثل هذه الدعوات الوهمية, التي تدرك هي مسبقاً 
بأنها لن تحقق السالم, وليس لها عالقة بالسالم .. كما أنه البد من 
اإلشارة يف هذا الجانب, إىل أن تأثريات العدوان عىل اليمن قد بلغت 
مبلغها يف البنية السياسية واالقتصادية لدول العدوان .. وبالتايل 
فال شك أن دول العدوان تبحث عن مخرج لها من املستنقع اليمني 
- كما يقال -, ورب��م��ا تبحث ع��ن مزيد م��ن التشظي وال��خ��الف��ات بني 
اليمنيني ب���دالً ع��ن اس��ت��م��راره��ا ك��ط��رف رئ��ي��ي يف ال��ص��راع .. وخالصة 
ال��ق��ول ان مثل ه��ذه امل��ب��ادرات وال��دع��وات ل��ن تغري يف املشهد اليمني 
شيئاً, ولن تعيق مسرية الصمود والثبات التي يسري عليها الشعب 

اليمني . 

- ملاذا ترفض حكومة االنقاذ الوطني يف صنعاء استقبال 
املبعوث األممي الجديد هانز غروندبرغ ؟

 ⁃ ربما أن األهم من استقبال املبعوث أو عدم استقباله, هو السؤال 
الجوهري والحيوي املتمثل يف : ما هو الجديد الذي يحمله املبعوث 

األممي فيما لو جاء إىل صنعاء !؟ .. هذا هو املبعوث األممي الرابع 
إىل اليمن منذ حوايل ثمان سنوات .. ويف الحديدة, يرأس بعثة األمم 
املتحدة )أونمها( املبعوث األممي الرابع خالل ثالث سنوات فقط .. 
وهؤالء املبعوثون يأتون ويذهبون ويقدمون إحاطاتهم ملجلس األمن 
واألم���م املتحدة, وي��ؤك��دون فيها دائ��م��اً ب��أن الحل يف اليمن الب��د وأن 
ي��ك��ون س��ي��اس��ي��اً, وأن ال��ح��ل بيد اليمنيني .. وخ���الل ال��س��ن��وات السبع 
املاضية لم نر إال استمرار العدوان والحصار, وال حوار وال حل سيايس 
يلوح يف األفق .. وبالتايل فقد كانت تساؤالت صنعاء منطقية, حني 
قالت : م��ا ه��و الجديد ال��ذي يحمله معه املبعوث األم��م��ي !؟ .. لقد 
سئم الشعب اليمني مصطلحات املشاورات ومنصات الحوار وتبادل 
الزيارات األممية, يف الوقت الذي يقدم عشرات الشهداء والجرحى 
ي��وم��ي��اً .. وإذا ك��ان امل��ب��ع��وث األم��م��ي ع��اج��زاً ع��ن فتح م��ط��ار صنعاء أو 
إدخ���ال شحنة مشتقات نفطية أو بضائع - بعد تفتيشها م��ن قبل 
األم����م امل��ت��ح��دة يف ج��ي��ب��ويت - ف��م��ا ه��و ال����ذي ي��م��ك��ن أن ي��ق��دم��ه يف ح��ال 

تكررت زياراته إىل صنعاء !؟

- ما الفرق بني غروندبرغ وسلفه مارتن غريفيث ؟

 ⁃ ال يوجد فرق, عدا أن أحدهما سويدي واآلخر بريطاين ..فكالهما 
موظف أممي, وكالهما يقول انه ميسر, وكالهما يقوم بعمله بنفس 
الطريقة, حيث يقوم بجوالت مكوكية, ويلتقي بعدد من الناشطني 
�����ان  وال����ن����اش����ط����ات, وي�����دي�����ر م���ك���ات���ب يف ص���ن���ع���اء وع�������دن وال������ري������اض وع�����َمّ
ون����ي����وي����ورك، وي����راج����ع إح���اط���ت���ه ال���ت���ي أع���ده���ا ف���ري���ق م���ن األخ��ص��ائ��ي��ني, 
وي���ل���ق���ي���ه���ا أم�������ام م���ج���ل���س األم�������ن م����ن خ������الل ح����ض����وره ش���خ���ص���ي���اً أو ع��رب 
دائ������رة ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة .. وب��ال��ت��أك��ي��د أن ال���س���م���ات ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل 
ال���دب���ل���وم���ايس ق����د ت��خ��ت��ل��ف م����ن ش���خ���ص إىل آخ������ر, وب���ال���ت���ايل ف����ال ي��م��ك��ن 
القول أن أحدهما نسخة مطابقة لآلخر, وإنما يف حقيقة األمر, أن 
أي مبعوث أممي إىل اليمن يدرك صعوبة مهمته من خالل رفض 
وتعنت دول العدوان ومن ورائها الدول الغربية التي تحتل أجزاء 
من البالد, وتدير القرار السيايس واالقتصادي يف املناطق املحتلة .. 
فإذا فكر املبعوث األممي - عىل سبيل املثال - أن يضع آلية اقتصادية 
ملعالجة الوضع اإلنساين, وجمع اإليرادات وصرف املرتبات يف جميع 
املحافظات, وتشكيل إدارة مشرتكة ومستقلة للبنك املركزي اليمني, 
فمن سيساعده يف رفع الحصار وتدفق السلع !؟ ومن سيخربه أين 
تذهب عوائد مبيعات النفط والغاز !؟ ومن سيوافق عىل عودة البنك 
امل��رك��زي وال��خ��دم��ات املصرفية إىل م��ق��ره الرئيي يف صنعاء !؟ .. بل 
وهل يجرؤ أي مبعوث أممي أن يتحدث علناً عمن يقف وراء رفض 
هذه املقرتحات !؟ وعمن يتسبب يف تدهور الوضع اإلنساين !؟ .. إذاً 
.. فاملبعوث األممي ال يتجاوز كونه دبلوماسياً أممياً يعمل عىل جمع 

اآلراء وتحليلها وطرحها عىل مجلس األمن يف إحاطته الشهرية . 

- ه����ل ه���ن���اك ات����ص����االت إلج�������راء م�����ش�����اورات ج����دي����دة ت��ح��ت 
رعاية االمم املتحدة ؟ 

 ⁃ ح��ت��ى اآلن ي��ت��م ف��ق��ط ال��ح��دي��ث ع���ن أن ال��ح��ل يف ال��ي��م��ن ل���ن ي��ك��ون 
إال س��ي��اس��ي��اً, وأن ال��ح��ل بيد اليمنيني .. يف ال��وق��ت ال���ذي يستمر فيه 

ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ع���ىل ال��ي��م��ن, وم���ن غ���ري ال���واض���ح م���ا م��ع��ن��ى ال��ح��ل 
السيايس يف ظل استمرار ال��ع��دوان والحصار!! .. ويبدو أن املشكلة 
يف ال��ط��رف اآلخ���ر امل��ق��اب��ل لصنعاء, ه��ي األك���ر تعقيداً .. فهناك عدة 
أطراف وليس طرفاً واحداً, وتلك األطراف متصارعة ومتباينة وليس 
لها ق���رار واح���د, وال��ق��رار الحقيقي يف املحافظات املحتلة ال ي���زال بيد 
دول العدوان واالحتالل .. وليس من الواضح كذلك كيف ستكون 
طاولة املفاوضات .. وأمام تلك التدخالت والتناقضات, تؤكد صنعاء 
دائ���م���اً أن ال خ��ي��ار أم��ام��ه��ا إال اس��ت��م��رار ال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات يف م��واج��ه��ة 
ال����ع����دوان, ويف ن��ف��س ال���وق���ت ت��ؤك��د - وم��ن��ذ ال���ي���وم األول ل���ل���ع���دوان - 
استعدادها للميض يف طريق السالم, شريطة أن يكون السالم الذي 
يحفظ لليمن سيادتها واستقالل قرارها السيايس، ويحفظ لليمنيني 

عزتهم وكرامتهم . 

- عينت ال��والي��ات املتحدة مبعوثا إىل ال��ي��م��ن.. م��ا مهمة 
هذا املبعوث ؟ 

 ⁃ ربما أرادت الواليات املتحدة األمريكية بتعيني مبعوثها الخاص 
إىل اليمن, أن تتابع امللف اليمني عن كثب, وأن تحمي مصالحها يف 
دول العدوان يف سياق مؤثرات وتأثريات القضية اليمنية .. وليس 
شرطاً يف تعيني املبعوث الخاص لبلٍد ما يف قضية معينة, أن ذلك 
املبعوث سيعمل عىل حل القضية وإحالل السالم, وإنما من املؤكد 
أن مصالح دول��ة املبعوث هي التي ت��أيت عىل رأس أجندة أو برنامج 
عمل املبعوث واألولوية القصوى لتحركاته يف امللف املوكل إليه .. وقد 
الحظنا ذل��ك ب��وض��وح منذ ال��وه��ل��ة األوىل لتعيني امل��ب��ع��وث األم��ري��ي 

الخاص باليمن . 

- ملاذا االهتمام االمرييك باليمن ؟ 

 ⁃ الحقيقة أن امل��وق��ع الجيوسرتاتيجي وامل��ت��غ��ريات الجيوسياسية 
ل��ل��ي��م��ن ودول ال���خ���ل���ي���ج, وال������ص������راع ب����ني دول م����ح����ور امل����ق����اوم����ة ودول 
ال���ت���ط���ب���ي���ع, وض�����م�����ان أم������ن إس����رائ����ي����ل م�����ن امل����ن����ظ����ور األم������ري������ي .. ت������أيت يف 
مقدمة عوامل االهتمام األمريي بالقضية اليمنية .. ونحن نتذكر أن 
العدوان عىل اليمن, كان قد أعلن من واشنطن وليس من عواصم 
دول ال���ع���دوان .. ك��م��ا ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن س��ي��اس��ة ال��ت��دخ��الت واإلدارة 
ب���األزم���ات وإض���ع���اف ال����دول ذات امل�����وارد ب��م��ا ي��س��ه��ل ال��س��ي��ط��رة عليها 
ونهب ثرواتها .. هي من أهم قواعد السياسة الخارجية األمريكية, 
ل��ي��س يف ال��ي��م��ن وال��خ��ل��ي��ج ف��ق��ط, ول��ك��ن يف م��ع��ظ��م دول ال��ع��ال��م التي 

غالباً ما ُتثار فيها بؤر التوتر والصراعات . 

ك�����ي�����ف ي����ع����م����ل ال������ج������ان������ب األم�������ن�������ي ع�������ى م������واج������ه������ة ال���خ���ط���ط 
واملؤامرات االستخبارية لتحالف العدوان ؟

 ⁃ الشك أن ذلك التطور والتحديث الذي شهدته القوات املسلحة 
اليمنية, قد تزامن مع تطور نوعي وأداء مؤسي وتأهيل وتدريب 
نوعي ومتقدم يف املؤسسة األمنية بشقيها األمني واالستخباري .. 
ولوال الحس األمني املتقدم, واألداء االستخباري املتميز للمؤسسة 
األمنية, ملا تمكنت القوات املسلحة واللجان الشعبية من أداء مهامها 
وتنفيذ واجباتها بكل ك��ف��اءة واق��ت��دار .. حيث وق��د ح��اول ال��ع��دوان, 
ويف أك��ر من محاولة, أن يخرتق الجبهة األمنية الداخلية.. غري أن 
جميع محاوالته باءت بالفشل الذريع .. وتحطمت جميع مؤامراته 
عىل الصخرة الصلبة املتمثلة يف املؤسسة األمنية .. وتعتمد املؤسسة 
األمنية يف تنفيذ مهامها عىل نظام مؤسي وأكاديمي متقدم يعتمد 
التدريب والتأهيل وتحديث األنظمة األمنية, بما يكفل له املواكبة 

واألسبقية يف ضبط الجريمة ومنعها قبل وقوعها ..

وليس هذا فحسب .. بل ان املؤسسة األمنية, شريكاً أساسياً وفاعالً 
يف رف��د الجبهات العسكرية باملقاتلني, واإلس��ه��ام ال��ف��ع��ال واملباشر 
يف ت��ل��ك ال��ج��ب��ه��ات, إىل ج��ان��ب ت��ح��ق��ي��ق األم����ن واالس���ت���ق���رار وال��س��ك��ي��ن��ة 
ال���ع���ام���ة, وت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات ال���ش���رط���وي���ة, وت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دال���ة, ك��ردي��ف 

أسايس للنيابة العامة والقضاء . 

- إىل أي م���������دى ت�������ط�������ورت االج��������ه��������زة االم�����ن�����ي�����ة يف م����واج����ه����ة 
االس����������ال����������ي����������ب االس��������ت��������خ��������ب��������اري��������ة ألج�����������ه�����������زة دول ال������ت������ح������ال������ف 
وقدراتهم التقنية العالية التطور, وبالذات ومن خلفها 

االستخبارات الغربية ؟ 

 ⁃ ص���ح���ي���ح أن االج������ه������زة االس����ت����خ����ب����اري����ة ع�����ىل م����س����ت����وى ال�����ع�����ال�����م, ق��د 
استفادت كثرياً من التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي املتقدم 
.. ولكن ما ال يجب أن يغيب عن البال, هو أن العقل البشري الذي 
ت��وص��ل إىل ت��ل��ك التكنولوجيا واس��ت��خ��دام��ات��ه��ا, يبقى ه��و الفيصل يف 
درجة نجاح وفعالية املواجهات االستخبارية .. وقد تمكنت األجهزة 
االس��ت��خ��ب��اري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م���ن م��واك��ب��ة ذل���ك ال��ت��ط��ور امل���ت���س���ارع, وحققت 
ونفذت الكثري من املهام التي قد تعجز عن تنفيذها كربيات األجهزة 
االستخبارية التي تتوفر لها اإلمكانيات املادية .. ولذلك ُيقال يف علم 
االس���ت���خ���ب���ارات وال��ت��ح��ل��ي��ل ال���س���ي���ايس واالس����ت����خ����ب����اري, ب�����أن امل���واج���ه���ات 
االس��ت��خ��ب��اري��ة ه��ي ح���رب ال��ع��ق��ول, أك���ر م��ن ك��ون��ه��ا ح��رب��اً تعتمد عىل 

اإلمكانيات املادية . 

ه���ل ه���ن���اك ات����ص����االت م���ع ق����ي����ادات يف ص���ف���وف امل���رت���زق���ة يف 
ال����داخ����ل , وال���س���ي���اس���ي���ني يف ال����خ����ارج ؟ وم�����ا ف���ح���وى ت��ل��ك 

االتصاالت ؟

 ⁃ قبل حملة "إعصار اليمن" التي أطلقها فخامة األخ رئيس املجلس 
السيايس األع���ىل م��ؤخ��راً.. ك��ان ق��د أط��ل��ق فخامته قبل ذل��ك ال��دع��وة 
إلعادة املغرر بهم من اليمنيني الذين انضموا إىل صفوف العدوان.. 
وت���م ال��ت��واص��ل م���ن ق��ب��ل ع���دد م���ن امل��س��ئ��ول��ني وال���ق���ادة وال��ش��خ��ص��ي��ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع امل��غ��رر ب��ه��م، وق���د ع���اد ع���دد ك��ب��ري منهم ب��ال��ف��ع��ل إىل 
صف الوطن.. وهي دعوة ال تزال قائمة.. ومن املؤكد أن من أسباب 
إص��رار دول العدوان عىل استمرار إغ��الق مطار صنعاء ال��دويل، هو 
تخوفها من عودة اآلالف من اليمنيني املغرر بهم، وبالذات بعد أن 
أدرك��وا زي��ف وك��ذب األه��داف التي أعلنها ال��ع��دوان يف بداية عدوانه 

عىل اليمن.

 

ت�������دخ�������ل ال����������ق����������وات امل����س����ل����ح����ة 
وال��ش��ع��ب إل���ى ال��ع��ام ال��ث��ام��ن من 
الصمود, بعزمية أش��د, وإرادة 

أقوى وتصميم - ال رجعة

سئم الشعب اليمني مصطلحات 
امل������ش������اورات وم���ن���ص���ات احل�����وار 

وتبادل الزيارات األممية

امل����������وق����������ع اجل�����ي�����وس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي 
وامل�����ت�����غ�����ي�����رات اجل���ي���وس���ي���اس���ي���ة 
لليمن.. تأتي ف��ي مقدمة عوامل 
االه����ت����م����ام األم����ري����ك����ي ب��ال��ق��ض��ي��ة 

اليمنية

ت���ع���ت���م���د امل����ؤس����س����ة األم���ن���ي���ة 
ف��ي تنفيذ مهامها على نظام 

مؤسسي وأكادميي متقدم

 

العدوان بحصاره االقتصادي 
اخلانق هو من يحدد طريقة 
ال����������رد ال����ع����س����ك����ري م������ن ق��ب��ل 

القوات املسلحة

م�����������ن غ�������ي�������ر امل��������ع��������ق��������ول وال 
امل���ن���ط���ق���ي أن ي��ت��ب��ن��ى راع����ي 

احلرب الدعوة إلى السالم

ص��ن��ع��اء ت���ؤك���د اس��ت��ع��داده��ا 
ل��ل��م��ض��ي ف���ي ط��ري��ق ال��س��الم, 
ش���ري���ط���ة أن ي����ك����ون ال���س���الم 
الذي يحفظ لليمن سيادتها 

واستقالل قرارها السياسي

امل����ؤس����س����ة األم�����ن�����ي�����ة, ش���ري���ك 
أس���������اس���������ي وف���������اع���������ل ف���������ي رف������د 
اجلبهات العسكرية باملقاتلني

 

ثمة اضطرابات داخلية في إثيوبيا متضي 
باجتاه مزيد من التوتر في قادم األيام

ال������دع������م ال����ش����ع����ب����ي ل����ل����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة 
ال��ق��وات املسلحة,  والسياسية ولقيادة 

هو من أبرز عوامل الصمود والثبات

م���ع���رك���ت���ن���ا م�����ع ال�����ع�����دو ال ت���ق���ت���ص���ر ع��ل��ى  
اجل��ان��ب العسكري واألم��ن��ي ف��ق��ط, وإمن��ا 

هي معركة سياسية واقتصادية وفكرية

نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطين لـ:»                                          «

رئيس  نائب  وال��دف��اع  األم��ن  ال���وزراء لشؤون  رئيس  نائب  أك��د 
الوفد الوطني الفريق الركن/ جالل علي الرويشان ان  القوات 
المسلحة اليمنية, ومن ورائها جماهير الشعب اليمني الصابر 
والمجاهد تدخل , إلى العام الثامن من أعوام الصمود, بعزيمة 
أشد, وإرادة أقوى, وتصميم - ال رجعة عنه - على تحقيق النصر 
والتمكين الذي يحفظ للوطن استقالله وسيادته، وللمواطن 
عزته وكرامته .. وبالتأكيد, أن المعركة التي يخوضها الشعب 
الغاشم  العدوان  مواجهة  في  المسلحة,  وقواته  اليمني 
والحصار الجائر, ال تقتصر على الجانب العسكري واألمني فقط, 
وإنما هي معركة سياسية واقتصادية وفكرية.. موضحا بأن 
تصعيد العدوان سيقابل بتصعيد اشد وأكثر ايالما وفي اهداف 

هامة ورئيسية . 

تصعيد العدوان سيقابله تصعيد أشد وأكرث إيالمًا ويف أهداف هامة
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تدفق اليمنيون األحرار يف حشود جماهريية غفرية كالسيول الجرارة نحو ميادين وساحات 
ة عن قوة إرادة هذا  االحتفاء بذكرى اليوم الوطني للصمود.. رافعني الشعارات والالفتات املعبرّ
الشعب الحر األبي، عىل مواصلة الثبات والصمود يف وجه تحالف الشر والعدوان وعصابات 
املرتزقة اآلثمني.. وأكد أحرار شعبنا اليمني، أنهم اليوم وبعد سبع سنوات من عمر العدوان 
الجائر، أكرث قوة وأشد بأساً وأكرث تالحماً وقدرًة عىل مواجهة املعتدين، وانهم كذلك أقوى عزماً 
عىل مواصلة االنتصارات الحاسمة من خالل االنطالق نحو جبهات القتال ورفدها باملال والسالح 
والرجال ومساندة املجاهدين األبطال منتسبي الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع 
املالحم البطولية يف الدفاع عن الوطن والتصدي لقوى العدوان واالستكبار والطغيان والتنكيل 
بعصابات اإلرتزاق املسعورة، وصنع االنتصارات املؤزرة والحاسمة يف مختلف جبهات املواجهة 

وعىل امتداد مسرح العمليات القتالية والحربية التي تشمل عمق أرايض العدوان.
معبين عن ثقتهم الكبري بحكمة وحنكة قيادتهم الثورية والسياسية والعسكرية التي تميض 
بثبات وشجاعة يف اتجاه  تحرير كل شب محتل من أرض الوطن وصنع فجر اليمن املشرق 

بالحرية والسيادة واالستقالل وبالبناء والتنمية وبتحقيق النصر والتمكني والفتح املبني.

متابعة: نبيل السياغي

التنفيذي للتعامل مع األلغام  اختتم املركز 
بمحافظة تعز دورة تدريبية للتوعية بمخاطر 
ومخلفات  العنقودية  والقنابل  األلغام 
الحروب بالتنسيق مع املجلس األعىل للشئون 
االنسانية والسلطة املحلية، وبدعم من منظمة 

اليونيسيف.
 هدفت الدورة عىل مدى خمسة أيام تأهيل 25 
متدربا ومتدربة من املديريات املتأثرة واملستهدفة 
وهي مقبنة والتعزية وخدير وصالة وحيفان، 

إليصال رسائل التوعية الطارئة للمستهدفني.
تعز  محافظة  وكيل  أشار  االختتام  ويف 
إسماعيل شرف الدين إىل أهمية هذه الدورات 

اإلنسانية لتوعية املواطنني يف املديريات والعزل 
والقرى املستهدفة بمخاطر االلغام ومخلفات 
الحرب التي يذهب ضحيتها الكثري من األبرياء.

وأكد الوكيل أن السلطة املحلية بتعز ستكون 
االلغام  بمخاطر  التوعية  يف  وعوناً  سنداً 

ومخلفات العدوان.
الشئون  مكتب  مدير  تطرق  جانبه  من 
االجتماعية والعمل ماجد البكاين إىل أهمية 
الدور املعول عىل املتدربني يف توعية املجتمع بما 
ُيسهم يف تجنيبهم مخاطر األلغام ومخلفات 
الحرب.. حاثاً إياهم عىل إيصال الرسالة بالشكل 

الصحيح.
 يُشار إىل أن الفرق امليدانية باملديريات ستبدأ 

أعمالها السبت املقبل، وتستمر 44 يوماً.

املركز التنفيذي للتعامل مع االلغام يختتم دورة توعوية بتعز

م/1  مروان عبدالواحد الشرجبي 

وش��ع��ب��ن��ا ي��ق��ف ب��ش��م��وخ وإب����اء وع��زة 
وك�������رام�������ة ع������ىل ع����ت����ب����ات ث����م����ان����ي����ة أع��������وام 
م�����ن ال����ص����م����ود ال����وط����ن����ي وم�������ن ال���ث���ب���ات 
ال�������������ق�������������وي ال���������������راس���������������خ رس���������������������وخ ال�������ج�������ب�������ال 
ال���������ش���������وام���������خ.. ي������ق������ف ال������ع������ال������م ب����ك����ام����ل����ه 
م��ب��ه��وراً ب��م��ا ي����راه م���ن م��الح��م بطولية 
أس��ط��وري��ة أصبحت م��ث��ار إع��ج��اب كل 
امل���راق���ب���ني وك����ل امل��ت��اب��ع��ني.. ل��ذل��ك ف��إن 
ال�����ص�����م�����ود ال�����ك�����اس�����ح ق������د ج����ع����ل أع�������داء 
األمة وأعداء املبادئ والقيم القرآنية 
ي��ع��ي��دون حساباتهم أل��ف م��رة وتأكد 
لهم أن ال��وط��ن وال��ش��ع��ب اليمني لن 
ي����ك����س����ر ول��������ن ت����ص����ل إل�����ي�����ه ال�����ه�����زائ�����م الن 
اإليمان الصادق يمأل جوانح وقلوب 
ك�������ل امل������ؤم������ن������ني امل�����ج�����اه�����دي�����ن امل�����راب�����ط�����ني 
ال���ذي���ن ي��س��ت��ه��ي��ن��ون ب���امل���وت وال ي��ب��ال��ون 
ب������امل������خ������اط������ر ف������ه������م ي�����ق�����ت�����ح�����م�����ون دروب 
امل��وت غري آبهني بما قد يالقونه طاملا 
ان املبادئ العظيمة هي من ستنتصر 
وهي من تهون من أجلها التضحيات 

املتواصلة.. 

ول�������ق�������د وق����������ع أع���������������داء األم�������������ة وأع�������������داء 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي يف ح���ب���ائ���ل ال���ظ���ن���ون 
امل�����ري�����ض�����ة ل���ع���ق���ول���ه���م امل����ت����ه����ال����ك����ة.. م��ن��ذ 
وض��ع��وا ح��س��اب��ات��ه��م ع��ىل أن يحققوا 
اخ����������راق����������ات يف ص������ف������وف امل�����ج�����اه�����دي�����ن, 
ل��ك��ن��ه��م وق���ع���وا يف ش���ر م��ك��اي��ده��م ويف 
حبائل الفوىض املدمرة التي احاطت 

بهم من كل جانب؟!
وم�����ن خ�����الل ث���م���ان���ي���ة أع��������وام واع�������داء 
االمة يمنون أنفسهم بانجاز عسكري 
وي����ت����ح����ق����ق اخ��������راق��������اً م������ا ح����ت����ى ي���ق���ن���ع���وا 
ش��ع��وب��ه��م وي���ق���ن���ع���وا م���س���ان���دي���ه���م م��ن 
امل������ح������ي������ط ال�����������������دويل ان��������ه��������م ب�����م�����ق�����دوره�����م 
ان ي�����ح�����دث�����وا م�����ت�����غ�����ريات ل����ص����ال����ح����ه����م.. 
ول��ك��ن م��ا أن ت��م��ر أي���ام ح��ت��ى يكتشفوا 
ان ح��س��اب��ات��ه��م ض���اع���ت وض������اع م��ع��ه��ا 
ان�������ج�������از  اي  ب���������ال���������وص���������ول إىل  أم�������������ل  أي 
ي��ذك��ر ف���راه���م ي��ل��ج��أون إىل االك���اذي���ب 
األع������الم������ي������ة وي�����س�����ع�����ون ب����ك����ل م������ا أوت��������وا 
م���������ن ق�����������وة اع�������الم�������ي�������ة ل����ت����ح����ق����ي����ق ان������ج������از 
ع���س���ك���ري واه������م ق���ائ���م ع����ىل األك����اذي����ب 

اإلع���الم���ي���ة وم�����ن ال���ف���بك���ة ال��ص��ح��اف��ي��ة 
التي أصبحت مكشوفة جداً..

ول��ه��ذا ف���إن إط��الل��ة ال��ذك��رى الثامنة 
وال�����ع�����ام ال����ث����ام����ن م�����ن م����س����ار ال���ص���م���ود 
وال������ت������ص������دي وم��������ن االح������ت������ف������اء ال����وط����ن����ي 
بهذا االنجاز الوطني البارز يف ميادين 
ال������ق������ت������ال ويف ج������ب������ه������ات امل���������ع���������ارك ل���ه���ي 
م���ن���اس���ب���ة ت���ث���ل���ج ال����ص����در وت���م���ألن���ا ف���خ���راً 
واع�������ت�������زازاً يف م����ق����درات����ن����ا ع�����ىل ال���خ���وض 
يف م���واج���ه���ة ت���اري���خ���ي���ة اح���ت���ش���دت م��ن 
أجلها فلول الصهاينة وارب��اب الفنت 
وج��م��اع��ات ال���ف���وىض امل���دم���رة ولكنهم 
ت������ع������رض������وا ل�����ل�����خ�����س�����ران امل�������ب�������ني وض�����ي�����اع 
أوه������ام������ه������م ال�����ت�����ي ت����س����رب����ت يف ش���ق���وق 

النسيان ويف هامش االحداث.. 
وق��������������د ت���������ج���������رع ال������������رم������������وز ال�������ع�������دوان�������ي�������ة 
م������رارات االن��ك��س��ار وه���م س��ي��ص��ل��ون يف 
ق�������ادم االي��������ام إىل ح��ق��ي��ق��ة أش������د م������رارة 
م�����ن ال���ع���ل���م ه������ذه ال���ح���ق���ي���ق���ة ت����ق����ول أن 
ت���ح���ال���ف ال���ش���ر وال���ط���غ���ي���ان وال�����ع�����دوان 

قد انهرمت شر هزيمة.

عيد األمجاد.. 
وذكرى عظيمة

إرادة صناعة النصر..  وتأييد لعمليات اإلعصار والكسر
حشود مسريات الصمود.. 
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ان ذك��������رى ي�������وم ال����ص����م����ود ال����وط����ن����ي وال�����ت�����ص�����دي ل����ل����ع����دوان 
ال������رب������ري، ه����ي ذك�������رى وم���ن���اس���ب���ة ه����ام����ة ألن����ه����ا ت���ح���ي ل���ن���ا م��ا 
ح��ص��دت��ه أع������وام ال���ص���م���ود ال���وط���ن���ي م���ن ان���ت���ص���ارات عظيمة 
وح����اس����م����ة يف ك����اف����ة ج���ب���ه���ات امل����واج����ه����ة داخ��������ل ال�����وط�����ن ويف 
خ����ارج ح����دود ال��ب��ل��د، وم����ا وص����ل إل��ي��ه ج��ي��ش��ن��ا م���ن م��س��ت��وى 
متطور وما امتلكه من ق��درات قتالية من خالل ما اعتمد 
ع����ل����ي����ه م������ن ت���ص���ن���ي���ع وت�����ط�����وي�����ر ل����أس����ل����ح����ة ب����م����ا ف����ي����ه����ا أس���ل���ح���ة 
ال��ردع االسرتاتيجية املتمثلة بالقوة الصاروخية والطريان 
املسري، التي نفذت عمليات ردع ورد مشروع عىل الجرائم 
الوحشية ال��ت��ي ارتكبها امل��ع��ت��دون، بحق املدنيني م��ن أبناء 

شعبنا اليمني وبحق األطفال والنساء.
فكان صمودنا األسطوري هو عنوان انتصاراتنا العظيمة 
وال���ح���اس���م���ة وع����ن����وان ت���ط���ور ق���درات���ن���ا ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ح��رب��ي��ة 
بقوتها الصاروخية وطريانها املسري التي دكت معسكرات 
وم���ط���ارات وم��ن��ش��آت ح��ي��وي��ة ونفطية ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي 

واإلمارايت.
وبهذا الصمود أيضاً سيميض جيشنا العظيم خالل العام 
ال��ث��ام��ن يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان يف تنفيذ امل��زي��د م��ن عمليات 
إعصار اليمن وكسر الحصار التي زلزلت عروش املعتدين 
وق��ص��م��ت ظ��ه��وره��م وك��ب��دت��ه��م أف����دح ال��خ��س��ائ��ر.. وس��ي��ك��ون 

ال��ع��ام الثامن ح��اف��اًل باملفاجآت 
والعمليات ال��ق��وي��ة وال��ض��رب��ات 
ال���ق���اص���م���ة ال����ت����ي س����ت����ذل ك���ري���اء 

قوى العدوان والطغيان.
ف������ال������ع������ن������ف������وان ال�������ي�������م�������اين ال���������ذي 
ي�������������س�������������ط�������������ره أب�������������������ط�������������������ال ال���������ج���������ي���������ش 
م��ت��واص��ل، يسطر ق��وة وبسالة 
وإق�����������دام وش����ج����اع����ة أوىل ال����ق����وة 
والبأس الشديد الذين يلقنون 
شراذم املرتزقة وجحافل أنظمة 
ال�����ع�����دوان ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت 
وم�������������ن م������ع������ه������م م����������ن ال�����ص�����ه�����اي�����ن�����ة 
واألم��ري��ك��ان أق��ى دروس ال��رد 

والردع اليماين املزلزل.
 ان ال���ع���م���ل���ي���ات األخ���������رية ال���ت���ي 
ن������ف������ذت������ه������ا ال����������ق����������وة ال�������ص�������اروخ�������ي�������ة 
وال����ط����ريان امل���س���ري وال���ت���ي تمثلت 
ب���������ع���������م���������ل���������ي���������ات إع�����������������ص�����������������ار ال��������ي��������م��������ن 

وع��م��ل��ي��ات ك��س��ر ال��ح��ص��ار، ال ش���ك وال ري���ب أن��ه��ا ستستمر 
ح��ت��ى ي��ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر امل���ب���ني، وذل�����ك يف إط������اِر ال�����رد امل���ش���روع 
عىل استمرار العدوان والحصار الظالم وتماديه يف ارتكاب 
الجرائم الوحشية بحق أبناء شعبنا اليمني وبحق املدنيني 
اآلمنني وبحق األطفال والنساء والشيوخ.. وقد استهدفت 
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ن��وع��ي��ة، ع������دداً م���ن م���ط���ارات 

وقواعد العدو العسكرية ومنشآته الحيوية والحساسة 
ك����ش����رك����ة أرام������ك������و يف ع����اص����م����ة ال�������ع�������دِوّ ال�����س�����ع�����ودي ال����ري����اض 
وم��ن��ط��ق��ة ي��ن��ب��ع وم���ن���اط���ق وم����واق����ع وأه��������داف ه���ام���ة أخ�����رى، 
وت���م���ت ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ب���دف���ع���اٍت م���ن ال���ص���واري���خ امل��ج��ن��ح��ة 
وال��ب��ال��س��ت��ي��ة وال����ط����ائ����رات امل�����س�����رية.  وم���ث���ل���ت ه�����ذه ال���ض���رب���ات 
االخ������رية ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ض���د ال��ع��دو 
ال��س��ع��ودي م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة وث��ال��ث��ة م���ن ع��م��ل��ي��ة ك��س��ر ال��ح��ص��ار 
ب���ق���ص���ف ع������دد م�����ن األه����������داف ال���ح���ي���وي���ة وال����ه����ام����ة يف م��ن��اط��ق 
أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطَة وظهران الجنوب 
ب���دف���ع���ة م����ن ال�����ص�����واري�����ِخ ال���ب���ال���س���ت���ي���ة وامل���ج���ن���ح���ة وال����ط����ائ����رات 

املسرية.
وه��ن��ا ن��ق��ول ب��أن ثقة شعبنا اليمني بتأييد ون��ص��ر ال��ل��ه له 
وكذا ثقته بقدرة جيشه العظيم وبحنكة وحكمة قيادته 
الثورية والسياسية والعسكرية هي ثقة كبرية وعالية يف 
القدرة عىل ردع الطغاة واملستكرين وتحرير كل شر دنسه 
الغزاة واملحتلون من أرضنا اليمنية الطيبة والطاهرة، التي 

ستكون عىل الدوام مقرة لجحافل كل محتل وغاز.
ومن املؤكد أيضاً أنه اذا ما استمر حصار تحالف العدوان 
عىل شعبنا الحر العزيز فإن ذلك املعتدي الجبان سيالقي 
م����ن األع�����اص�����ري وال����������زالزل وال�����راك�����ني ال���ي���م���ان���ي���ة م����ا س��ي��س��ح��ق 
ك����ي����ان����ه وي�����دم�����ر ك�����ل م�����ا أع�����ده 
وب�������ن�������اه م�����ن�����ذ أن وج����������د ون����ش����أ 
ن������ج������د  أرض  يف  وت����������������أس����������������س 
وال���������ح���������ج���������از، وس�������ت�������ك�������ون ك���ل 
منشآته الحيوية والنفطية 
واالق����������������ت����������������ص����������������ادي����������������ة أه�����������������داف�����������������اً 
م���ش���روع���ة ل���ق���وات���ن���ا امل��س��ل��ح��ة 

وعملياتها املزلزلة.
وه����������ن����������ا ن����������ق����������ول ل�����ل�����م�����ع�����ت�����دي 
األرع��������ن أن م����ص����ريه امل���ح���ت���وم 
ه��و االن��ك��س��ار وال���ب���وار وال���ذل 
وال������������������خ������������������زي وال������������������ع������������������ار ال���������������ذي 
س��ي��ح��ص��ده م��م��ا س��ي��ل��ح��ق به 
م�����ن ه����زي����م����ة ن�����ك�����راء وم��ه��ي��ن��ة 
وخ����س����ران م����ب����ني.. وس��ي��ك��ون 
النصر املؤيد والعزيز حليف 
وطننا املجيد وشعبنا اليمني 

الحر األبي.

االح����ت����ف����اء ب�����ذك�����رى ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ل���ل���ص���م���ود 26 م����������ارس.. ه�����و اح���ت���ف���اء 
باملواقف الشجاعة واملشرفة يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن واالن��ت��ص��ار لقضاياه 
العادلة واملشروعة.. وهو احتفاء بالقيم واملبادئ العظيمة والسامية، 
املتمثلة بالعزة والحرية والكرامة التي جسدها ويجسدها أبناء شعبنا 
األح��������رار يف م���واج���ه���ة ت���ح���ال���ف ال���ش���ر وال�����ع�����دوان وال�����دم�����ار وق������وى ال��ه��ي��م��ن��ة 
وال��ط��غ��ي��ان واالس��ت��ك��ب��ار ورف���ض ال��خ��ن��وع واالس��ت��س��الم، والتمسك بخيار 
الثبات والصمود والتصدي للمعتدي الجبان ومواجهة تحالفه اإلجرامي 
ال���واس���ع وج��ح��اف��ل ق���وات���ه امل��ع��ت��دي��ة وآل���ت���ه ال��ح��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة وامل���ت���ط���ورة، 
بشجاعة وإقدام وبصر ويقني وإيمان بنصر الله وتأييده لنا، ألن موقفنا 
يف التصدي واملواجهة للمعتدي اآلثم الجبان، هو موقف حق يف مواجهة 

باطل، والحق عىل الدوام منتصر وظاهر والباطل زاهق وزائل.
إن���ن���ا ال����ي����وم وب���ع���د س��ب��ع��ة أع��������وام م����ن ع���م���ر ال�����ع�����دوان ال�����رب�����ري ال��غ��اش��م 
صامدون بل ومنتصرون نصراً عزيزاً مؤزراً.. فيما املعتدي اآلثم منكسر 
وم���ه���زوم وخ���اس���ر، إال أن����ه م�����ازال ي��ك��اب��ر وي���ق���ام���ر، وي���ح���اول ال���ه���روب من 
ف���ض���ي���ح���ة ال���ه���زي���م���ة امل�����دوي�����ة وع�������دم االع����������رتاف ب����ال����خ����س����ارة ال����ف����ادح����ة ال���ت���ي 
ل��ح��ق��ت ب�����ه.. ول�����ذا ف��إن��ن��ا ن���ق���ول ل���ذل���ك امل���ع���ت���دي االرع�������ن، أن����ك ب��م��ح��اوالت 
ه���روب���ك م���ن ف��ض��ي��ح��ة ال��ه��زي��م��ة ال���ن���ك���راء وامل����دوي����ة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب����ك، من 
خ���الل اس���ت���م���رارك يف ال���ع���دوان وال���ح���ص���ار، س��ت��ح��ص��د امل���زي���د م���ن ال��ه��زائ��م 
ال���س���اح���ق���ة وال���خ���س���ائ���ر ال���ك���ب���رية وال�����ف�����ادح�����ة، ب����ل وس���ت���ح���ك���م ع����ىل ن��ف��س��ك 
ب���ال���زوال، ول��ي��س ب��ال��ه��زي��م��ة ف��ق��ط.. ف��ان��ت ت���درك ج��ي��داً م��ا أص��ب��ح يمتلكه 
جيشنا ال��ع��ظ��ي��م م��ن أس��ل��ح��ة ردع اس��رتات��ي��ج��ي��ة ق����ادرة ع��ىل م��ح��و كيانك 

من الخارطة الجغرافية للمنطقة.. ونحن هنا نجدد 
ال��ت��أك��ي��د ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة ال��ح��ك��ي��م��ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��ق��ائ��د 
ال��ع��ل��م امل��ج��اه��د ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث-
ي���ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه- ب���أن���ن���ا س���ن���م���يض ب���ث���ب���ات وي����ق����ني وع�����زم 
ال ي���ل���ني يف م���واص���ل���ة ال���ص���م���ود ك���خ���ي���ار م���ب���ديئ إي���م���اين 
إنساين قيمي أخالقي وطني ودع��م الجبهات باملال 
وال���رج���ال وم��س��ان��دة امل��ج��اه��دي��ن األب��ط��ال يف مختلف 
ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال ح���ت���ى ي���ت���م ت���ح���ري���ر وت���ط���ه���ري ك����ل ش��ر 
وك���ل ذرة رم���ل يف أرض��ن��ا اليمنية م��ن رج���س ودن��س 
الغزاة املعتدين ومرتزقتهم اآلثمني.. واثقون بنصر 

ال�����ل�����ه وت�����أي�����ي�����ده، وب������ق������درة وح����ك����م����ة وح���ن���ك���ة 
قائد مسريتنا الظافرة وثورتنا املباركة عىل 
صنع فجر اليمن املشرق بالنصر والتمكني 
وب�����ال�����ح�����ري�����ة وال�������ك�������رام�������ة وال������ب������ن������اء وال����ت����ن����م����ي����ة 
ال��ش��ام��ل��ة وامل���س���ت���دام���ة.. وك��م��ا أش����ار السيد 

القائد بأن العام الثامن من الصمود سيشهد املزيد من التطور النوعي 
املتسارع عىل كافة املستويات، وسيكون شعبنا العظيم يف عامه الثامن 

أكرث قوة وثباتا وستتعاظم انتصاراتنا الحاسمة عىل 
قوى العدوان التي سيميض بها األبطال الشجعان 
م��ن��ت��س��ب��ي ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان، وس���ت���س���ط���ره���ا ق��وت��ن��ا 
ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة وط�����ريان�����ن�����ا امل�����س�����ري، وال�����ت�����ي س��ت��ت��ك��ام��ل 
وستسري بخط متواٍز مع التوجه نحو التصنيع يف 
الجانب امل��دين، ومع الجهود املثمرة ملسرية البناء 
وال���ت���ن���م���ي���ة وال�����ن�����ه�����وض ال�����ح�����ض�����اري ال����ش����ام����ل ب����واق����ع 
وطننا الحبيب حتى الوصول إىل املستقبل الواعد 
والغد املنشود امللبي لكل طموحات وتطلعات أبناء 

شعبنا اليمني األحرار الكرماء.
وكما أكد السيد القائد، يف خطابه األخري، 
بأن الصمود هو العنوان الذي يرى الجميع 
مصداقيته يف كافة اتجاهات األداء العميل 
مل���ؤس���س���ات ال�����دول�����ة، ويف ع���م���وم ال��ج��ب��ه��ات، 
رغم الظروف الراهنة بما فيها من صعوبات 
وتحديات، لكن ثمرة الصمود ع��زة وكرامة ون��ص��را.. أع��ود هنا فأقول، 
لنكن ج��م��ي��ع��اً ع��ىل ث��ق��ة ك��ام��ل��ة ب��أن��ن��ا سننتصر ن��ص��راً ع���زي���زاً م����ؤزرا ألن��ن��ا يف 

املوقف الحق ضد الباطل وألننا نميض بوعي وبصرية  عىل منهج املسرية 
قرآنية وعىل درب الجهاد يف سبيل الله ونصرة دينه وبذلك سينصرنا 

الله بعونه وتأييده، }إِن َتنُصُروا الَلَّه َينُصْرُكْم{.
وهذا النصر باذن الله تعاىل لن يتأخر كثرياً بل سيكون قريباً وقريباً 
جداً بمشيئة الله، فالقوة التي أصبح يمتلكها جيشنا اليمني العظيم 
بما فيها م��ن أسلحة ردع اسرتاتيجية فتاكة، ق���ادرة ع��ىل تغري موازين 
القوى بل وقلبها رأساً عىل عقب كما أكد عىل ذلك وزير الدفاع اللواء 
العاطفي.. وما عمليات إعصار اليمن الثالث وكذا عمليات كسر الحصار 
الثالث أيضاً التي دكت مطارات ومعسكرات العدو السعودي واإلمارايت 
وم��ن��ش��آت��ه ال��ح��ي��وي��ة وال��ن��ف��ط��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، إال ب��داي��ة مل��ا ه��و أش���د فتكاً 
وأقى أملاً وأقوى ردعاً ودكاً وتدمريا.. فإذا ما استمر املعتدي األرعن يف 
غيه وطيشه وغ��روره وفرض حصاره عىل وطننا وشعبنا الحر العزيز، 
فإنه سيكون يف مواجهة أعاصري يمانية عاتية وعمليات كسر وتهشيم 
لعظام أنظمة العدوان، وليس لكسر الحصار فقط، فها هي عمليات 
طرياننا املسري وقوتنا الصاروخية متواصلة يف تنفيذ الضربات  املزلزلة 
والقاصمة لظهر املعتدين الظاملني تسحق جيوشهم وع��ت��اده��م وت��دك 
مطاراتهم وقواعدهم ومعسكراتهم، وستستمر بقوتها املدمرة وبأسها 
ال��ش��دي��د يف س��ح��ق وه����دم ك���ل م���ا ب��ن��اه امل��ع��ت��دي اآلث����م ال��ج��ب��ان م��ن��ذ ب��داي��ة 
وج�������وده ون���ش���أت���ه يف أرض ن���ج���د وال���ح���ج���از ويف دوي����ل����ة اإلم���������ارات ال���ت���ي ل��م 
يتجاوز عمرها سوى بضعة عقود.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون.

أكد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، 
أن العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصري اليمن، 
ومنطلقا متجددا ملزيد من التفوق والنجاح يف الصناعات 

العسكرية النوعية يف جميع املجاالت.
دائرة  نّظمته  الذي  الحفل  يف  الدفاع،  وزير  وقال 
تكون  "لن  للصمود:  الوطني  باليوم  الطبية  الخدمات 
دول تحالف العدوان األمريي - السعودي - اإلمارايت عىل 
اليمن بمنأى عن اليد الطوىل للقوة الصاروخية وسالح 

الجو املسرّي".
وأشار إىل أن "تحالف العدوان وأدواته سيكونون عىل 
دوله، ويف  يف عمق  اليمنية  الجحيم  نريان  مع  موعد 
واللجان  الجيش  أبطال  أيدي  عىل  الجبهات  مختلف 

الشعبية".
وأضاف اللواء العاطفي: "الجميع يعلم أننا لم نكن 
نحن املعتدين، وإنما نحن يف موقف املدافع عن األرض 
والعرض والكرامة والسيادة، وهذا هو حق مشروع لنا".
الداخل  بمرتزقة  السعودي  العدو  "دفع  وتابع: 
يف  بالتصعيد  معه،  ليقاتلوا  الذين جلبهم  والخارج، 
جبهة نهم، وبفضل جهود األبطال تحررت نهم، وسعى 
للتصعيد يف الجوف وقد تحررت الجوف، ثم دفع إىل 
التصعيد يف رداع بمديرية يكال فتحررت يكال وغريها، ثم 

سارع العدو السعودي ومعه العدو اإلمارايت للتصعيد 
يف مديرية الدريهمي، وتحررت الدريهمي".

وأوضح وزير الدفاع "أنه، ومن منطلق غرور العدو الذي 
لم يستوعب الدرس والعرة مما سبق، عاد مرة أخرى 
إىل البيضاء، وهذه املرة يف ناطع ونعمان، فتحررت ناطع، 
وانتقلت السعودية إىل التصعيد يف الزاهر وتم تحريرها، 
ومن ثم صّعدت غرب تعز، وتحررت مناطق كثرية هناك، 
انكساراته  العدوان وزبانيته من  يتعظ  لم  ورغم ذلك 

وهزائمه السابقة".
وقال: "عاد العدو مرة ثالثة إىل البيضاء، وعمل عىل 
التصعيد يف الصومعة وذي ناعم، وتم تحرير الصومعة 
ومعها  السعودية  وعادت  البيضاء،  مديريات  وبقية 
اإلمارات مرة أخرى للتصعيد يف الحديدة، وتحرر جزء 
إىل مديريات جنوب  للتصعيد  انتقلت  ثم  كبري منها، 
مأرب، وبفضل جهود األبطال تم تحرير هذه املديريات".

وأضاف: "السعودية لم تتوقف عن الحصاد املر للهزائم، 
انتقلت إىل حرض فتحررت حرض، وهكذا مضت  بل 
السعودية بالتصعيد من جبهة إىل أخرى لعل وعى 
أن تحرز نصراً هنا أو هناك، حتى وصل الحال بالعدوان 
إىل مرحلة التبّلد واالنهيار، سواًء عىل مستوى جبهات 
الداخل أو الجبهات الحدودية، أو عىل مستوى العمق 

السعودي واإلمارايت".
تحالف  إخفاقات  ومع  "أنه  العاطفي  الوزير  وأكد 
هزيمته،  إعالن  يف  الشجاعة  يمتلك  لم  العدوان، 
واالنسحاب من الجمهورية اليمنية، لكنه ذهب مؤخراً 
ليناور يف الجبهة االقتصادية والسياسية، وشددوا الحصار 
عىل كافة املنافذ، وأعدوا واستعدوا ملؤامرة جديدة عىل 

اليمن، أسموها دعوة الحوار يف الرياض".
وقال: "إن ما يقوم به العدوان من فرض حصار بري 
وبحري وجوي خانق عىل شعبنا اليمني هو عمل قراصنة، 
فإنه  مختطفة،  دولية  بقوانني  وغلّفوه  اجتهدوا  وإن 
بشكل  للمنطق، ويخالف  يفتقر  قرصنة  سيظل عمل 
صريح ومستفز األعراف الدولية والقيم اإلنسانية وحقوق 

اإلنسان".
وأضاف: "هي مسؤولية أخالقية أخلّت بها األمم املتحدة 
ومنظماتها التي وقعت رهينة األموال القذرة للبرتودوالر، 
كما هي وقاحة ستجعل كل القوانني الدولية اإلنسانية 
تقف حائرة أمام التوصيف املناسب لها لسنوات وعقود 

قادمة".
وحيا وزير الدفاع يف كلمته جهود العاملني يف املجال 
مختلف  يف  ناجحة  إنجازات  من  وما حققوه  الطبي، 
يف  الكبري  الدور  لهم  وكان  واملستشفيات،  الجبهات 

االهتمام باملقاتل اليمني يف كل جبهات القتال، وإسنادهم 
بالدعم الذي يعزز من ثباتهم وصمودهم، وقدرتهم عىل 

مواجهة األعداء.
وأشاد بجهود الخدمات الطبية العسكرية واملستشفيات 

العسكرية والنقاط الطبية املتقّدمة.. 
مشرياً إىل أنه سيكون أمامهم مهام نوعية يف العام 

الثامن من الصمود.
وذكر أن الحفل، الذي تقيمه دائرة الخدمات الطبية، 
رسالة عميقة املضمون يف أن إرادة الشعب اليمني أقوى 
من طغيان األعداء وقوى االستكبار العاملي، التي بذلت 
جهودها لكسر اإلرادة الوطنية للشعب اليمني األصيل، 

وفشلوا فشالً ذريعا يف مخططاتهم التآمرية.
العسكرية،  الطبية  الخدمات  دائرة  أشار مدير  فيما 
العميد ناشر القعود، إىل أن الشعب اليمني يستقبل 
العام الثامن من الصمود بكل عزيمة وإصرار للميض قدما 

يف صنع النصر املؤزر.
وأوضح أن فعالية اليوم الوطني للصمود تتزامن مع 
تكريم املستشفيات بكل طواقمها من أطباء وممرضني 
وإداريني وفنيني، وكذا تكريم الجهات املؤسسات التي 
االرتقاء  شأنه  من  ما  كل  تقديم  يف  وتسهم  تشارك 
للجرحى  الالزمة  الرعاية  وتقديم  الطبية،  بالخدمات 

واملرىض.
واعتر العميد القعود دور املستشفيات الفاعل أحد 
والتقدير  الشكر  عن  معراً  والصمود..  الثبات  عوامل 
للجهود التي بُذلت يف خدمة الجرحى واملرىض وتقديم 

الرعاية الطبية والعالجية لهم.
بدوره، أشار الناشط الثقايف أسامة املحطوري إىل عظمة 
اليوم الوطني للصمود، وما يمثله من رسالة قوية الداللة 
واملعاين يف أن إرادة الشعب اليمني أقوى من كل رهانات 

العدوان واملرتزقة.
الدفاع،  وزارة  قيادة  تكريم  تم  الفعالية،  ويف ختام 
ورئاسة هيئة األركان العامة، وعدد من رؤساء الهيئات، 
ومدراء  العسكرية،  الدوائر  ومدراء  املناطق،  وقادة 
بأدوارهم  العسكرية والحكومية، عرفاناً  املستشفيات 

وجهودهم خالل سبع سنوات من الصمود.
تخللت الفعالية، بحضور مدير الدائرة املالية يف وزارة 
الدفاع العميد عيل أحسن املطري ومساعد قائد املنطقة 
العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد ونائب مدير 
دائرة الخدمات الطبية العميد عبدالرحمن الدمشقي 
وعدد من مدراء املستشفيات وقيادات عسكرية، قصيدة 
الوطني  اليوم  عن  وأنشودة  الغويل،  نشوان  للشاعر 

للصمود لفرقة أنصار الله.
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موعد  على  سيكونون  ــدوان  ــع ال تحالف 
أراضــيــه  عمق  يف  اليمنية  الجحيم  نـــران  مــع 

السعودية لم تتوقف عن الحصار املر للهزائم 
والتبلد  اإلنهيار  مرحلة  إىل  الــحــال  بها  ــل  ووص

اليمن  مــن  واإلنــســحــاب  هــزيــمــتــه  اعــــان  يف  ــة  ــاع ــج ــش ال يمتلك  لــم  ـــدوان  ـــع ال ــف  ــال ــح ت
االمم املتحدة اخلت بمسؤولياتها االخاقية ومنظماته اإلنسانية ووقعت رهينة األموال القذرة

وزير الدفاع:  العام الثامن من الصمود سيكون عام 
أعاصير اليمن ومنطلقًا للتفوق في الصناعات العسكرية 

يف الحفل الذي نظمته دائرة الخدمات الطبية باليوم الوطني للصمود :

 شوقي عواضة  -  كاتب واعالمي لبناين

 اللواء الركن عبدامللك الدرة
نائب رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي

ع���ن���دم���ا ت���ص���ب���ح م���ن���ش���آت أرام�����ك�����و و امل�����زي�����د م�����ن األه�������داف 
ال������ح������ي������وّي������ة داخ��������������ل ال�������ّس�������ع�������ودي�������ة ت������ح������ت م�������رم�������ى ص�������واري�������خ 
الجيش اليمنّي والّلجان الّشعبّية فإّن ذلك يعني فرض 
ال���ق���ّوات امل��س��ّل��ح��ة اليمنّية مل���ع���ادالٍت ج��دي��دٍة سيفاجئون 
ال��ع��ال��م ب��ه��ا ك��م��ا ف��اج��أوه ب��األم��س ح��ي��ث ل��م ت��م��ّر ال��ّذك��رى 
ال����ّس����اب����ع����ة ل�����ل�����ع�����دوان ع�����ىل ال����ي����م����ن ك���س���اب���ق���ات���ه���ا ب�����ل ك���ان���ت 
ن���وع���ّي���ًة ب��ام��ت��ي��اٍز م���ن خ����الل ال��ع��م��ل��ّي��ة ال��ه��ج��وم��ّي��ة ال��ّن��وع��ّي��ة 
التي استهدفت فيها منشآت أرام��ك��و يف ج��دة ومنشآٍت 
حيوّية يف العاصمة الّسعودية الّرياض، ومصفاة رأس 
الّتنورة ومصفاة رابغ الّنفطّية، بالّصواريخ الباليستسّية 
وامل����ج����ّن����ح����ة وب�����س�����الح ال�����ّط�����ائ�����رات امل������س������رّية، ووف�����ق�����اً مل����ص����ادَر 
عسكرّيٍة استمرار الّضربات باستهداف أرامكو والعديد 
من األهداف الحيوّية حّتى تدمريها ما لم ُيرَفع الحصار 
الّسعودي العدوايّن عن اليمن، وإط��الق سفن الّنفط، 
وبذلك فإّن صنعاء أرست قواعَد جديدًة لالشتباك وفقاً 

ملا ييل:
-1 يف الّتوقيت حملت العملّيات رايًة بالخّط العريض 
تقول للعالم إذا استمّر العدوان للعام الّثامن فلن يكون 

هذا العام إاّل عام كسر الحصار وحسم االنتصار.
-2 نقل املعركة إىل الّداخل الّسعودي وفرض معادالت 

رعٍب جديدة
-3 ت��وس��ي��ع ب��ن��ك األه�����داف يف امل����دن ال��ّس��ع��ودي��ة لتشمل 
أهدافاً حيوّيًة كالّنفط ومحّطات الكهرباء وتحلية املياه.
-4 ت�����أزي�����م م���ش���ك���ل���ة ال����ّن����ف����ط  وال�����ّط�����اق�����ة ع����امل����ّي����اً م�����ن خ���الل 
اس��ت��ه��داف أرام��ك��و ال���ذي سيتسّبب بانخفاض االن��ت��اج أو 

توّقفه.
-5 الّتأكيد عىل الجهوزّية الّدائمة واملستمّرة للّرّد عىل 
العدوان يف العمق الّسعودي واإلمارايت وقد يتطّور الّرّد 
اىل أبعد من ذلك من خالل فرض حصاٍر عىل العالم  من 

خالل استهداف باب املندب بعملّياٍت مماثلٍة أو أكر.
وفقاً لذلك فإّن صنعاء سّجلت نقلًة نوعّيًة ومتطّورًة 
ج����ّداً يف ظ���ّل ال��ح��ص��ار ال���ع���دواين وب��ال��ّت��ايل ف��إّن��ه��ا أصبحت 

جاهزًة أكرث من أي وقٍت مىض للّرّد يف داخل عواصم دول 
العدوان وأكرث استعداداً الستهداف مصالحهم الحيوّية 
واعتبارها أهدافاً عسكرّيًة. وذلك يعني أّنه ال أفق وال خيار 
أمام دول العدوان ويف مقّدمتهم الّسعودّية واإلمارات 
إاّل خ��ي��اراِن ال ثالث لهما إّم��ا االستجابة ل��ش��روط صنعاء 
برفع الحصار ووقف العدوان واالنسحاب الكامل لكّل 
ال��ق��وى ال��ع��دوان��ّي��ة ال��ت��ي ال تعتر إاّل ق���ّوات اح��ت��الل، وإّم��ا 
ت��ل��ق��ي دول ال����ع����دوان وع��واص��م��ه��ا ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ّض��رب��ات 
ال����ّص����اروخ����ّي����ة وع���م���ل���ّي���ات ال�����ّط�����ائ�����رات امل�����س�����رّية وه�������ذا ي��ع��ن��ي 
تحّمل امل��زي��د م��ن ال��ّن��ف��ق��ات واألع��ب��اء ل���دول ال��ع��دوان عدا 
عن الّنتائج املباشرة مثل زي��ادة م��وازن��ة الّتسليح وش��راء 
املزيد من أنظمة الّدفاع التي أثبتت فشلها أمام هجومات 
ق��ّوات صنعاء واالستعانة باملزيد من ال��خ��راء، ع��دا عن 
األس���ب���اب  غ��ري امل��ب��اش��رة ال��ت��ي ستنتج ع��ن ه���ذه العملّيات 
مثل تهجري الّسكان من املناطق املستهدفة أو إغراق تلك 
املناطق يف الّظلمة بعد استهداف محطات الكهرباء كما 
جرى بعد استهداف محّطة كهرباء صامطة وانطفائها 
بسبب عملّيات صنعاء، واملاء التي ستشّكل أزمًة كبريًة 
الب������ن س���ل���م���ان إض�����اف�����ة إىل ع������دم ت�����وّف�����ر االس�����ت�����ق�����رار األم����ن����ّي 
واالق�����ت�����ص�����ادّي وم�����ا ي��ت��ب��ع��ه م����ن خ���س���ائ���َر ف�����ادح�����ٍة يف ق��ط��اع 
االس���ت���ث���م���ارات ال س��ّي��م��ا وأّن أغ���ل���ب ال���ّش���رك���ات امل��س��ت��ث��م��رة 
ف��ق��دت ثقتها ب��ال��ّري��اض بعد استهدافها بعملّيات كسر 
ال��ح��ص��ار األوىل وال��ّث��ان��ي��ة وال��ّث��ال��ث��ة ال��ت��ي ل��ن ت��ك��ون األخ���رية 
وفقاً للمصادر العسكرّية اليمينّية التي أّكدت استمرار 
استهدافها ألرامكو يف حال ما استمّر الحصار عىل اليمن. 
وعليه ف��إن ل��م يقرأ ح��ّك��ام ال��ّري��اض رس��ال��ة كسر الحصار 
ال��ّث��ال��ث��ة وي���درك���ون م��ا ي��ن��ت��ظ��ره��م م��ن رٍدّ ي��م��ن��ٍيّ فلينتظروا 
رسائل صنعاء القادمة لكسر الحصار والتي ستكون أكرث 
ق���ّوًة وأوس���ع أه��داف��اً وأك��رث إي��الم��اً حينها لرّبما ي��درك ابن 
سلمان أّنه لن يغري الّسنن اإللهّية التي تقول لكّل جّباٍر 

نهاية وكّل ظالٍم إىل زوال.

عام االنتصار وكسر احلصار

صمودنا الوطني.. عنوان انتصارات جيشنا وشعبنا األبي

 اللواء صالح عبدالرحمن بجاش
محافظ تعز
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استعرض املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى 
سريع يف مؤتمر صحفي مؤخراً بصنعاء حصاد سبع سنوات من 
الصمود يف وجه العدوان األمرييك السعودي ملختلف تشكيالت 

القوات املسلحة "قادمون يف العام الثامن".
وأشار اىل اننا نقف اليوم ونحن عىل أعتاب العام الثامن من الصمود 

وبعد سبع سنوات من الصمود وهذا بعون الله ُيعد إنجازاً تاريخياً 
صنعه أبناء اليمن الحر. أحرار اليمن.. شرفاء اليمن.. من قرروا 

الدفاع عن بلدهم ورفضوا الخضوع والوصاية والهيمنة األجنبية..
نعرضها هنا عىل شكل انفوجرافيك:

انتصارات ونجاحات القوات املسلحة خالل سبع سنوات من الصمود
املتحــدث الرسمـي للقـوات املسلحة العميـد يحيــى رسيــع يستعرض يف ايجاز صحفي:



وهنا ويف ه��ذا التقرير سننشر حصاد ع��ام م��ن النجاح 
املتميز يف األداء اإلص��اح اإلداري والبناء املؤسيس وعىل 
ص��ع��ي��د االن���ج���ازات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي تحققت مل��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز.. 
ح���ي���ث ت����م اس����ت����ع����راض م�����ؤش�����رات األداء واالن������ج������از ل��ل��ع��ام 
2021 ل���ل���ق���ط���اع���ات ال���ت���ن���م���وي���ة وال����خ����دم����ي����ة وغ�����ره�����ا م��ن 
امل����ج����االت االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واإلن���س���ان���ي���ة ويف ج��ان��ب 
الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات باملال والرجال..

وخال اللقاء الذي نظمته السلطة املحلية مع وسائل 
اإلع����������ام، أك������د م���ح���اف���ظ ت���ع���ز ال�����ل�����واء ص������اح ع���ب���دال���رح���م���ن 
بجاش أن املحافظة حققت الكثر من اإلنجازات الهامة 
خ��ال ال��ع��ام املنصرم يف مختلف امل��ج��االت والقطاعات، 
وذل�����ك رغ����م ال���ت���ح���دي���ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن اس���ت���م���رار ال���ع���دوان 

والحصار.
وأوض����������ح م����ح����اف����ظ ت����ع����ز خ�������ال م����ؤت����م����ر ص���ح���ف���ي أق���ام���ت���ه 
السلطة املحلية، الستعراض مؤشرات األداء واإلنجازات 
للعام 2021م، أن السلطة املحلية بذلت جهوداً حثيثة 
وم���ض���اع���ف���ة يف س��ب��ي��ل ال���ن���ه���وض ب����واق����ع امل���ح���اف���ظ���ة وت��ل��ب��ي��ة 
اح���ت���ي���اج���ات أب��ن��ائ��ه��ا م���ن امل���ش���اري���ع ال��خ��دم��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة.. 
الف����ت����اً إىل م����ا ش���ه���دت���ه أي����ض����اً م���ؤس���س���ات ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة 
وامل���ك���ات���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ن ت���ط���ور ك��ب��ر يف م��س��ت��وى أدائ���ه���ا، 
وهو ما انعكس بأثره اإليجابي يف تحقيق التنفيذ الخاق 
لربامج العمل اإلداري وخطط النهوض التنموي والتي 
أث���م���رت ع���ن ت��ح��ق��ي��ق إن���ج���ازات م��ل��م��وس��ة وه���ام���ة، وال��ك��ث��ر 
من املشاريع الخدمية والتنموية التي تامس احتياجات 

املواطنني وتلبي تطلعاتهم.
وق����ال امل���ح���اف���ظ: ان م���ا ش��ه��دت��ه امل��ح��اف��ظ��ة م���ن إن���ج���ازات 
كبرة وهامة تأيت يف إطار الدعم واالهتمام الذي توليهما 
ال�����ق�����ي�����ادة ال�����ث�����وري�����ة م���م���ث���ل���ة ب����ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب�����درال�����دي�����ن 
الحويث-يحفظه الله- واملجلس السيايس األعىل وحكومة 

اإلنقاذ الوطني ملحافظة تعز.
م��ش��دداً ع��ىل ض���رورة االس��ت��م��رار يف ب��ذل أق��ى الجهود 
املمكنة لتتواصل عملية البناء والتنمية ولتستمر مسرة 
النجاح يف امل��ي قدما نحو تحقيق املزيد من االن��ج��ازات 
واملشاريع للتخفيف من معاناة املواطنني والتغلب عىل 

كافة التحديات الناتجة عن العدوان والحصار.
ون��������وه امل����ح����اف����ظ ص�������اح ب����ج����اش إىل ان ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
والتحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال تعد من املهام 
الرئيسية وذات األولوية يف كل تحركات وأنشطة السلطة 

املحلية، لتعزيز االنتصارات الحاسمة ضد قوى العدوان 
وعصابات اإلرتزاق.

واستعرض محافظ تعز أبرز املشاريع واالنجازات التي 
تحققت للمحافظة.. الفتاً إىل أن مجال القطاع الخدمي 
شهد تنفيذ عدد من املشاريع يف قطاع الطرق ومنها شق 
اث���ن���ى ع���ش���ر ش������ارع ش���ري���ان���ي���اً، ب���اإلض���اف���ة إىل إع�������ادة ت��أه��ي��ل 
ش���ارع ال��س��ت��ني ب��دع��م م��رك��زي ورص���ف ع���دد م��ن ال��ش��وارع 
يف مركز املحافظة وصيانة وتأهيل عدد 24 عبارة وشراء 
م���ع���دات ش���ق ل���ل���وح���دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ص��ي��ان��ة ال���ط���رق حيث 
ب��ل��غ��ت التكلفة اإلج��م��ال��ي��ة ل��ه��ذه امل��ش��اري��ع م��ل��ي��ارا و668 
مليونا و669 ال���ف ري����ال، بتمويل م��ن السلطة املحلية 
وامل��رك��زي��ة.. ب��اإلض��اف��ة اىل تنفيذ ع��دد م��ن ال��ط��رق الريفية 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����ص����ن����دوق االج���ت���م���اع���ي ب��ت��ك��ل��ف��ة اج��م��ال��ي��ة 
ث��اث��م��ائ��ة وث���اث���ة آالف وس��ت��م��ائ��ة وث��م��ان��ي��ة وث����اث����ون دوالر 

.)303638$(
وأوض������ح امل���ح���اف���ظ أن����ه ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد 9 يف ق���ط���اع امل��ي��اه 
والصرف الصحي، باإلضافة اىل إعادة تأهيل عدد من آبار 
مياه الشرب، بتكلفة مليون وخمسمائة وستة وسبعون 
الف وسبعمائة وثمانية واربعون دوالر )$1576748( 

بتمويل مشرتك من السلطة املحلية واملنظمات.
ويف مجال مشاريع مياه الريف، أشار محافظ تعز أنه 
تم تنفيذ 16 مشروعا  بتكلفة )583000$(  فيما ال 
ي���زال 44 م��ش��روع��ا ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وج����اري ال��ع��م��ل فيها، 
باإلضافة اىل املشاريع التي نفذت بالتعاون مع الصندوق 
االجتماعي وعددها 8 مشاريع وبتكلفة اجمالية بلغت 
ت���س���ع���م���ائ���ة وت���س���ع���ة وارب������ع������ون ال������ف وت���س���ع���م���ائ���ة وت��س��ع��ة 

وثاثون  دوالر )$949939(.
ويف ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي، أف����اد امل��ح��اف��ظ ص����اح ع���ن تنفيذ 
)55( م����ش����روع����اً ص���ح���ي���اً ت��م��ث��ل��ت يف إع��������ادة ت���أه���ي���ل امل����راك����ز 
وال�����وح�����دات ال��ص��ح��ي��ة ال���ت���ي ت���وق���ف���ت يف ت���ق���دي���م خ��دم��ات��ه��ا 
جراء العدوان ورفدها باملعدات واألجهزة الطبية بتكلفة 
اربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية عشر الفا 
)490,718,809(.ب��������اإلض��������اف��������ة اىل ت��ج��ه��ي��ز امل��س��ت��ش��ف��ى 
ال���ع���س���ك���ري، وك�������ذا ال����ت����ع����اون م����ع ال����ص����ن����دوق االج���ت���م���اع���ي 
لتنفيذ ع��دد 3 مشاريع بتكلفة اجمالية خمسة مليون 
وثاثمائة وواحد وثاثون الف ومائتني وخمسة وسبعون 

دوالر )$5331275(.
ويف قطاع التعليم، لفت املحافظ إىل أنه تم تنفيذ عدد 
16 مشروعا يف مجال الرتبية والتعليم والتي اشتملت 
عىل إع��ادة ترميم وتأهيل عدد من امل��دارس يف مديريات 
املحافظة بتكلف 2 مليار و44 مليونا و861 الف و680 
ري���ال )2,044,861,680(، منها 13 م��ش��روع��ا نفذ 

بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية.
أما يف مجال قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، فقد 
أش������ار م���ح���اف���ظ ت���ع���ز أن�����ه ت����م ت��ن��ف��ي��ذ 24 م���ش���روع���اً ب��ت��ك��ل��ف��ة 

800 مليون ريال.
  ويف ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي، أف����اد امل��ح��اف��ظ أن����ه ج����رى تنفيذ 
عدد من املشاريع الزراعية، بتكلفة إجمالية بلغت مائة 
وواح������د وارب����ع����ون م��ل��ي��ون وم���ائ���ة وارب����ع����ة وع����ش����رون ال��ف 
)141,124,900(، من أهمها تأهيل مشتل ورزان.. 
باإلضافة اىل تنفيذ انشطة وحمات زراعية شملت حملة 
م���ك���اف���ح���ة ال�����������دودة ال����ح����ل����زون����ي����ة، ت���ح���ص���ني امل���������وايش ل���ع���دد 
)150872 رأس�������ا م����ن االغ������ن������ام(، وغ�������رس ع������دد ث��م��ان��ي��ة 
عشر ألف من شتات النب يف مديريتي شرعب والتعزية، 
وح��م��ل��ة ت��ح��ص��ني ال���ح���ي���وان���ات ض���د ال����ج����دري وال���ط���اع���ون، 
توزيع اعاف مركزية ومكعبات محلية، تربية النحل، 
تدريب املزارعني، وتحفيز املجتمع ورفع مستوى الوعي 
بأهمية امل���ب���ادرات وامل��ش��ارك��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة(.. م��وض��ح��اً أن 
م��ن ضمن امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تحققت يف امل��ج��ال ال��زراع��ي هو 
تجهيز السوق املركزي للمنتجات الزراعية بالشراكة مع 

املؤسسة االقتصادية.
وأض������اف: ب��أن��ه ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن امل���ش���اري���ع األخ�����رى يف 
املجال الزراعي وذلك بالشراكة مع الصندوق االجتماعي 
ب��ت��ك��ل��ف��ة اج���م���ال���ي���ة، خ���م���س���م���ائ���ة وث���م���ان���ي���ة وس����ب����ع����ون ال���ف 

وخمسمائة واربعة وثمانون دوالر )$578584(.
ويف م����ج����ال امل������ب������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة أك������د امل����ح����اف����ظ ص���اح 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن أن ال����س����ل����ط����ة امل����ح����ل����ي����ة ت���������ويل ه���������ذا ال����ج����ان����ب 
اهتماما كبراً وتحرص عىل دعم وتشجيع كافة املبادرات 

املجتمعية تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة املباركة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه الله الهادفة إىل خلق 
ش��راك��ه حقيقة ب��ني ال��ج��ه��د الشعبي وال��ج��ه��د ال��رس��م��ي.. 
م�����ش�����راً إىل أن������ه ت�����م ت���ن���ف���ي���ذ )227( م�����ب�����ادرة يف امل���ح���اف���ظ���ة 
بتكلفة مليار ومائة وثاثة وثمانون مليون وخمسمائة 
وخمسة وستون الفا )1,183,565,334( يف جميع 
م��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة.. م��وض��ح��اً أن ه���ذه امل���ب���ادرات ت��رك��زت 
يف م���ج���االت ال���ط���رق ال��ري��ف��ي��ة وم���ش���اري���ع امل����ي����اه، وال����زراع����ة 
ومجال التكافل االجتماعي، باإلضافة اىل التعاون مع  
الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذ 69 مبادرة يف البناء 
امل��ؤس��يس )م��ي��اه، تعليم، ط��رق( بتكلفة اجمالية بلغت 
مليون ومائتني وثاثة وستون الف وثاثة وسبعون دوالر 

.)$1263073(
ويف القطاع التمويني، بني محافظ املحافظة أن السلطة 
املحلية بذلت جهوداً جبارة يف استقرار الوضع التمويني 
للمحافظة وتوفر احتياجات املواطنني من املواد والسلع 
االسايس والتموينية وتشديد الرقابة عىل املنافذ البيعية 
من خال تدشني العديد من الحمات الرقابية.. منوهاً 
أن��ه ت��م اس��ت��ه��داف ع��دد ث��اث��ة االف وث��م��اين م��ائ��ة وخمسة 
وسبعون منفذ بيعي ما بني تجار جملة وتجزئة ومطاعم 
ومخابز وافران وبلغ عدد امللتزمني خال النزول امليداين 
2290 وب��ل��غ ع���دد امل��خ��ال��ف��ني 1585 م��خ��ال��ف��ا ت���م عمل 

محاضر ضبط لهم وقد بلغ عدد املخالفات 1824.
ويف ق�����ط�����اع ال����ن����ظ����اف����ة وال�����ت�����ح�����س�����ني، أف����������اد امل�����ح�����اف�����ظ ب����أن 
ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ع��م��ل��ت ع���ىل ت��ح��س��ني ال���وض���ع ال��وظ��ي��ف��ي 
ل��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة، وح���رص���ت ع���ىل ت��ن��ف��ي��ذ ح���م���ات ن��ظ��اف��ة 
دوري����������������ة يف ج�����م�����ي�����ع ش����������������وارع وأح����������ي����������اء م�������رك�������ز امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، 
واملديريات الثانوية، وكذا توزيع براميل القمامة، وإزالة 
العشوائيات وتنظيم األسواق، والقيام بالتشجر، كما 
تم العمل عىل إعادة تأهيل بيوت الحيوانات يف حديقة 

الحيوان بالحوبان.
ويف جانب البناء امل��ؤس��يس، لفت محافظ تعز إىل أنه 
ت���م ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع ن���ظ���ام اآلت���م���ت���ة ال���خ���اص ب��ال��ن��ظ��ام امل���ايل 
ب����ال����ش����راك����ة ب�����ني ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ووزارة امل����ال����ي����ة وال����رب����ط 
الشبيك بني السلطة املحلية ومديريات املحافظة املرحلة 
االوىل ب��ت��ك��ل��ف��ة 8 م���اي���ني، ب���اإلض���اف���ة اىل ال���رب���ط ال��ش��ب��يك 
عىل كل مستويات املنظومة الصحية يف املحافظة بغرض 
ت��ع��زي��ز م��ب��دأ ال��ش��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة وامل���رون���ة وت��وف��ر ال��وق��ت 
والجهد.. موضحاً أن هذا الجانب اشتمل أيضاً عىل تنفيذ 

عدد من املشاريع الهامة والتي تمثلت بااليت:
• ت��أه��ي��ل ق���اع���ة امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف يف ب��ي��ت ال��ش��ب��اب بتكلفة 

اربعة وعشرون مليون ريال
• تقديم الدعم لفرع الجامعة بالحوبان 

• اعادة تأهيل حديقة 21 سبتمرب بتكلفة 150 مليون 
ريال بدعم من السلطة املحلية

• ت��ن��م��ي��ة امل���������وارد وح���ص���ر األوع�����ي�����ة واإلي������������رادات )امل���رح���ل���ة 
األوىل( بتكلفة خمسة عشر مليون وثاث مائة ألف ريال
ويف مجال تنمية اإلي���رادات، أش��ار التقرير أن السلطة 
املحلية حققت زيادة يف اإليراد بنسبة 27% عن املقابل 

للعام السابق.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر إىل أن السلطة املحلية اق��ام��ت )28( 
دورة ت���دري���ب���ي���ة وت���أه���ي���ل���ي���ة وث���ق���اف���ي���ة يف امل�����ج�����االت اإلداري��������ة 
والثقافية والتنموية والتي استهدفت املوظفني يف املكاتب 
الرسمية واالمناء الشرعيني، الخطباء، مدراء املدارس، 

واملزارعني والنحالني بتكلفة 13 مليونا.
وع���ن م��خ��رج��ات ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة، ب���ني ال��ت��ق��ري��ر أن���ه تم 
ع���ق���د )228( اج���ت���م���اع���ا ع����ىل م���س���ت���وى امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة وامل������ج������ال������س امل����ح����ل����ي����ة ب�����امل�����دي�����ري�����ات وك����������ان م��ن 
م��خ��رج��ات��ه��ا ات���خ���اذ )494( ق�����رارا و)317 ( ام�����را و)93( 
توصية.. كما تم عقد اجتماعات لقيادة السلطة املحلية 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة ش���م���ل���ت ج����ان����ب ال���ت���أه���ي���ل وال����ج����ان����ب ال���خ���دم���ي 
واإلي�������������������رادي ويف ال�����ج�����ان�����ب ال����ت����ع����ل����ي����م����ي وال������ج������ان������ب األم�����ن�����ي 

والقضايئ.
ويف م������ج������ال االص��������������اح اإلداري، ن���������وه امل������ح������اف������ظ ص�����اح 
ب��ج��اش أن���ه ت���م إج�����راء ح��رك��ة ت��ن��ق��ات وت���دوي���ر وت��ع��ي��ني يف 
ب��ع��ض م��ؤس��س��ات ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة، بحسب 
ما تقتضيه مصلحة العمل.. الفتاً إىل أن قيادة السلطة 
املحلية منحت عدد 33 مذكرة شكر، و201 شهادات 
ت��ق��دي��ري��ة، و35 م��ك��اف��آت وح���واف���ز، و4 ل��وح��ات ش��رف، 
وع����دد 2 ت��رق��ي��ات، وات���خ���ذت ع���دد 108 ل��ف��ت ن��ظ��ر، اىل 
جانب توجيه 57 انذارا، و12 توقيفا مؤقتا عن العمل، 
وع���دد 14 إح��ال��ة للتحقيق، و 18 م��ذك��رة ل���وم، وذل��ك 

عما عىل تحقيق مبدأ الثواب والعقاب وتقييم االداء.
ويف ات���ج���اه ت��ع��زي��ز ال��ش��ف��اف��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد، أك��د 
محافظ تعز ان السلطة املحلية حرصت عىل تفعيل دور 
املراجعة الداخلية واللجان الفنية للمتابعة والتقييم عرب 
النزول امليداين وال��ذي استمر بصورة دوري��ة إىل مختلف 
املكاتب التنفيذية.. مشراً إىل أنه تم احالة قضايا املشاكل 

اإلدارية وقضايا الفساد اىل الجهات املعنية. 
وع�����ن ج���ان���ب ال����ش����ك����اوى، أوض������ح امل���ح���اف���ظ أن ال��س��ل��ط��ة 
املحلية يف مركز املحافظة واملديريات تلقت خال العام 
2020-2021 عرب إدارة الشكاوي عدد  1076 شكوى 
منها 257 شكوى قيد املتابعة و819 شكوى وأن��ه تم 

التعامل معها عىل النحو اآليت:

• 36 ت���ش���ك���ي���ل ل�����ج�����ان ن����������زول ح����ي����ث ت������م ال����ض����ب����ط وح����ل 
االشكال

• 34 ش�����ك�����وى ت������م ال����ت����ع����ام����ل م����ع����ه����ا اي������ق������اف ح����ف����ر اب������ار 
عشوائية 

• 66 شكوى تم احالتها للشؤون القانونية 
• ع����دد 14 ش���ك���وى ت���م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ع���رب ل��ف��ت نظر 

توقيف عن العمل 
• 172 شكوى تم حل االشكال عىل الفور

• ع��دد 497 ش��ك��وى ت��م احالتها لجهات االختصاص 
وحلها نهائيا. 

كما تم تلقي عدد 3510 معاملة عرب خدمة الجمهور 
وتم انجازها. 

ويف الجانب الجهادي والتعبوي، نوه محافظ تعز بأن 
العمل مستمر بهمة ونشاط يف مجال التحشيد وتعزيز 
الصمود ومواجهة اضرار العدوان.. الفتاً إىل أنه تم رفد 
الجبهات باملال والرجال وتسير القوافل الغذائية وتنفيذ 
1303 وقفة منددة بالعدوان والحصار كما بلغ عدد 
العائدين من املغرر بهم 766 اىل جانب تنفيذ الزيارات 
للجبهات واملرابطني واس��ر الشهداء واستقبال االس��رى 
وتقديم الدعم العيني واملادي ألسر الشهداء والجرحى 

واألسرى.
ويف الجانب االنساين، أفاد املحافظ أن السلطة املحلية 
عملت بالتعاون مع املجلس االع��ىل للشؤون اإلنسانية 
ع����ىل اس���ت���ق���ب���ال ال���ن���ازح���ني ال���ق���ادم���ني م����ن امل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ل��ة 
وخ���ط���وط ال��ت��م��اس وت��ق��دي��م ال���دع���م امل�����ادي وال��ع��ي��ن��ي لهم 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق وال�����ش�����راك�����ة م�����ع امل����ن����ظ����م����ات، ح����ي����ث ب����ل����غ  ع����دد 
النازحني حتى اليوم  )401,247( نازحا و)57,321( 

اسرة عىل مستوى مديريات املحافظة. 
ويف ق���ط���اع االس���ت���ج���اب���ه االن���س���ان���ي���ة، أوض�����ح ال��ت��ق��ري��ر أن��ه 
يف م����ج����ال األم�������ن ال�����غ�����ذايئ وال�������زراع�������ة  ب���ل���غ���ت ع������دد األس����ر 
امل����س����ت����ه����دف����ة )127,551( ب������واق������ع ح����ص����ة غ�����ذائ�����ي�����ة ك��ل 
ش���ه���ري���ن ل���ك���ل أس��������رة وذل��������ك م�����ن ب����رن����ام����ج ال������غ������ذاء، وك�����ذا 
اس���ت���ف���ادة ع����دد )452( أس�����رة ب��س��ل��ة غ���ذائ���ي���ة مل����رة واح����دة 
ب��اإلض��اف��ة إىل )638( أس����رة م��ن امل��ت��ض��رري��ن م��ن األم��ط��ار 

والسيول.
قدم لها أيضاً سلة غذائية ملرة واحدة وأيضاً استفادة 

عدد )51( أسرة من األضاحي.
وفيما يتعلق باملأوى واملواد غر الغذائية أشار التقرير 

إىل أن االسر املستهدفة بلغت  )4,461( اسرة
ويف م���ج���ال ت���ق���دي���م ال����دع����م ال���ص���ح���ي ف���ق���د ب��ل��غ��ت االس����ر 
امل��س��ت��ه��دف��ة )587,907( اس�����رة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد األس���ر 
املستهدفة يف جانب املياه واالصحاح البيئي )13,737( 
أسرة، كما بلغت عدد األسر املستهدفة من االستجابة 
الطارئة )1,025( أسرة، وأيضا استفادت من الحماية 

)مساعدات مالية( عدد )132,860( أسرة
ويف جانب التعليم بلغ املستفيدين )4,590( طالب، 
ف��ي��م��ا اس����ت����ف����ادت م����ن ال���ع���م���ال���ة ال����ط����ارئ����ة ع�����دد )3,733( 

أسرة. 
ويف الجانب االجتماعي والثقايف، أفاد التقرير إىل أنه 
ت���م ع��ق��د )9801( ل��ق��اء ث���ق���ايف، وك����ذا ت��ن��ظ��ي��م )4500( 
ام��س��ي��ة رم��ض��ان��ي��ة خ����ال ش��ه��ر رم���ض���ان امل����ب����ارك يف جميع 
املديريات، كما تم إقامة )103( فعاليات، وتنفيذ )9( 
صلح قبيل، وبلغت اللقاءات مع شخصيات اجتماعية 
)215(، فيما بلغت الفعاليات الدينية والوطنية )32(، 
وج��رى أيضاً تنظيم فعاليات خاصة بأحفاد ب��ال وأسر 
النازحني والفقراء تخللها تقديم )3500( وجبة غداء 

وتوزيع )1100( حقيبة مدرسية للفقراء واملعسرين.
ويف جانب املنظومة العدلية، أش��ار التقرير إىل أنه تم 
تفعيل دور املنظومة العدلية باملحافظة بشكل كبر حيث 
ع��م��ل��ت امل��ن��ظ��وم��ة ال��ع��دل��ي��ة وع����رب ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري����ة 
ع���ىل امل��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��م��رة أله����م ال��ق��ض��اي��ا وخ���اص���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب�����األش�����غ�����ال ال����ع����ام����ة وال������ط������رق وال��������زراع��������ة وأرايض ال����دول����ة 

وغرها من القضايا.
ويف م���ج���ال ت���رم���ي���م ال��ن��س��ي��ج امل��ج��ت��م��ع��ي، ل���ف���ت ال��ت��ق��ري��ر 
إىل أن ت��وح��ي��د ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة وت��ع��م��ي��ق روح ال��رتاح��م 
امل����ج����ت����م����ع����ي، ك�������ان يف ط���ل���ي���ع���ة ه�����م�����وم ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة، 

ف����ح����رص����ت ع������ىل ردم ال�����ف�����ج�����وة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ب������ني م��خ��ت��ل��ف 
ال����ش����رائ����ح االج���ت���م���اع���ي���ة وب����م����ا م�����ن ش����أن����ه ت���ع���زي���ز ال���ص���م���ود 
مل��واج��ه��ة ال��ع��دوان وم��رت��زق��ت��ه، وب��ن��اًء ع��ىل ذل���ك، ت��م عقد 
سلسلة من االجتماعات واللقاءات املكثفة مع مختلف 
الشرائح االجتماعية واشراك الجميع يف تحمل املسؤولية 
ت����ج����اه امل����ح����اف����ظ����ة وخ����ل����ق ح����ال����ة م�����ن ال����ت����ن����اغ����م وال���ت���ج���ان���س 
والتكامل املجتمعي وه��و ما تجسد ويتجسد من خال 
ه�������ذا ال������زخ������م ال����ك����ب����ر يف االل�����ت�����ف�����اف وال����ت����ف����اع����ل م������ع ق���ض���اي���ا 
امل��ح��اف��ظ��ة ب��ش��ك��ل غ���ر م��س��ب��وق وت��ع��زي��ز ج��ه��ود التحشيد 
ورفد الجبهات باملال والرجال من قبل كل أبناء املحافظة.

ويف املجال األمني والقضايئ، أك��د التقرير عىل تحقق 
ال��ك��ث��ر م��ن اإلن���ج���ازات االم��ن��ي��ة ال��ه��ام��ة وال��ت��ي أس��ه��م��ت يف 
تعزيز األمن واالستقرار وتثبيت السكينة العامة والسلم 
االجتماعي يف عموم املناطق واملديريات الحرة باملحافظة، 
كما أش���ار التقرير إىل اإلن��ج��ازات ال��ك��ب��رة ال��ق��ض��ايئ والتي 
أث�������م�������رت يف ت����ح����ق����ي����ق ال������ع������دال������ة وس�������رع�������ة ال������ب������ت يف ق���ض���اي���ا 

املواطنني وكافة القضايا املنظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلق بتحديد املهور وتيسر الزواج باملحافظة، 
بني التقرير أن محافظة تعز كانت متصدرة لزمام املبادرة 
يف ال���ت���وق���ي���ع ع����ىل وث���ي���ق���ة ت���ح���دي���د م����ه����ور وت���ي���س���ر ال��������زواج، 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة املباركة وذلك بهدف 
إتاحة الفرصة أمام الشباب إلكمال نصف دينهم وعمًا 

عىل الحد من املغاالة يف املهور.

ويف ج����ان����ب ال����ش����راك����ة م�����ع امل���ن���ظ���م���ات اإلن����س����ان����ي����ة، أش�����ار 
التقرير إىل أن قيادة السلطة املحلية حرصت عىل خلق 
شراكة حقيقية مع شركاء العمل اإلنساين يف ضوء األطر 
القانونية بهدف تعزيز جهود التنمية والتخفيف من حدة 
األوض��اع املعيشية واإلنسانية التي يعانيها املواطنون يف 
ظ���ل ه����ذه ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ص���ع���ب���ة، الس��ي��م��ا مع 
ت����دف����ق أع����������داد ك����ب����رة م�����ن ال�����ن�����ازح�����ني م�����ن امل����ن����اط����ق امل��ح��ت��ل��ة 
إىل م��ن��اط��ق ال���س���ي���ادة ال���وط���ن���ي���ة، األم�����ر ال�����ذي ض���اع���ف من 
األعباء عىل كاهل السلطة املحلية، حيث قامت بتحديد 
مسارات واتجاهات الدعم اإلنساين يف تشييد مداميك 
البنية التحتية يف م��رك��ز املحافظة وامل��دي��ري��ات وال��ش��راك��ة 
مع السلطة املحلية يف قطاعات املياه وال��ص��رف الصحي 

والصحة والطرقات ومياه الريف وغرها من املجاالت.

استعراض مؤرشات األداء واإلنجاز للعام 2021م يف القطاعات التنموية والخدمية بتعز
تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطين للصمود..

جهود حثيثة، متفانية ومخلصة تبذلها قيادة محافظة تعز ممثلة 
بمحافظ املحافظة اللواء صاح عبدالرحمن بجاش يف سبيل النهوض 

بواقع املحافظة وتلبية احتياجات وتطلعات أبنائها من املشاريع الخدمية 
والتنموية.. تلك الجهود املخلصة واملتفانية كان لها ثمارها اليانعة يف 

تحقيق الكثر والكثر من اإلنجازات امللموسة والهامة يف مجال االصاح 
االداري والبناء املؤسيس ويف تنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية التي 

تحتاج إليها املحافظة يف عموم مناطقها ومديرياتها الحرة األبية الصامدة 
يف وجه العدوان والحصار.
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اليمن ماضيها وحاضرها يحيك ومستقبلها سيحيك يف التصدي للغزاة وتحدي يف املواجهة وبطوالت نادرة 
شهدها كل شرب يف أرض الوطن وكل جبل وواد وسهل وصحراء وساحل.. 

ورجالها عرين األسود وقلعة االبطال وحصون للدفاع عن عزة وكرامة أبناء اليمن فتحولت أراضيها قبوراً 
للغزاة املعتدين عىل مر العصور وأبطالها قالع حصينة بعزيمتهم التي ال تلني وإرادتهم التي ال تقهر وهذا 

ما غفل عنه تحالف العدوان والشر وشيطانه األكرب االمريكان والصهاينة وعمالئه يف املنطقة ومطبعيه نظامي آل 
سعود وآل زايد واملرتهنني من عمالء الداخل ومرتزقة الريال والدوالر.

فطيلة 7 أعوام من العدوان الهمجي والحصار الجائر ومعاناة الشعب اليمني ومآسيهم وجراحهم وحرب أضرت 

بمعيشتهم ودماء بريئة سفكت وأرواح ازهقت دون حق توجت جميعها بانتصارات ونجاحات وانجازات لم تكن يف 
حسبان مدبري العدوان ومنفذيه "والعاقبة للمتقني".

األبطال امليامني يف ثغرات الوطن وميادين النزال وجبهات العزة عربوا يف يوم الصمود الوطني عن اعتزازهم وفخرهم 
بتضحيات زمالئهم املجاهدين يف املواجهة وثباتهم التي أثمرت نصراً عظيماً وحكمة قيادتهم وحنكتها يف التصدي 

لعاتيات الزمن وإدارة شؤون البالد يف هذه املرحلة.
"26سبتمرب" تواصلت مع قادة عسكريني وميدانيني بمناسبة ذكرى يوم الصمود الوطني كانت البداية مع:
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• العميد خالد حسني الهمداين – قائد اللواء الثاين 
مشاة بحري قال:

** إن ندخل عاماً ثامناً من الصمود واإلباء والثبات يف وجه العدوان 
وال���غ���زو ع���ىل ب���الدن���ا ال��ي��م��ن ف��م��ع��ن��اه ال��ش��م��وخ وال���ت���ح���دي, وأن نعايش 
ون��ش��ه��د  7 أع���وام م��ن قتل ال��ح��ي��اة يف اليمن فمعناه الفخر واالع��ت��زاز 
بمواقف أبناء الوطن الشرفاء قيادًة وحكومًة وشعباً ومقاتلني بذلوا 

أرواحهم رخيصًة فداًء لعزة وكرامة وتاريخ اليمن.
ل����ق����د رس�������م م���ق���ات���ل���و ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة م�����الم�����ح ال����ن����ص����ر يف 
ل��وح��ات ال��ب��ط��ول��ة وال��ب��س��ال��ة وث��ب��ات امل���واق���ف وش��ك��ل��وا أل��وان��ه��ا امل��م��زوج��ة 
ب���ال���دم���اء ال���غ���ال���ي���ة واألرواح ال���زك���ي���ة ال���ط���اه���رة ل��ي��ص��ن��ع��وا م��ن��ه��ا م��ل��ح��م��ة 
االن��ت��ص��ار ع��ىل ال���ع���دوان وع��م��الئ��ه وم��رت��زق��ت��ه وخ��اض��وا م��ع��ارك ال��ش��رف 
يف ج���ب���ه���ات امل����واج����ه����ة ب���ك���ل ش���ج���اع���ة وص�����رب م����ن خ�����الل م����ا ح���ق���ق���وه م��ن 
ان����ت����ص����ارات س���اح���ق���ة يف ع��م��ل��ي��ات��ه��م ال���ه���ج���وم���ي���ة ع���م���ل���ي���ات ف���ج���ر ال��ح��ري��ة 
وربيع النصر يف البيضاء وشبوة وعمليات توازن الردع املتتالية وكسر 
الحصار بمراحلها ال��ث��الث.. متحلني ب��أخ��الق امل��ح��ارب ال��ف��ذة ومبادئه 
وقيمه ليتصدوا لكربياء وهالة العدوان العسكرية حديثة الصناعة 
والتفوق الحربي يف مسار العمليات القتالية والنزول وجهاً لوجه بما 
يحمله م��ن س��الح متواضع وع��ت��اد حربي كسر ب��ه معادلة التكافؤ يف 
ال��ح��رب والقتال ول��م يصب ب��ه إال جنود األع���داء, ول��م يستهدف يوماً 
من األي��ام أح��د من املدنيني األب��ري��اء, كما تستهدف طائرات العدوان  
النساء واألطفال وتدمري املساكن عىل رؤوس ساكنيها وتمعن يف قتل 
املواطنني واستهداف مصالحهم والبنية التحتية ومعايشهم من خالل 

حصارهم الجائر يف كل مناحي الحياة.
لقد أعطى املقاتل اليمني نموذجاً راقياً يف خوض عملياته القتالية 
يف ج��ب��ه��ات امل��واج��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ي��ن��م��ا ارت��ك��ب��ت ق���وى ال���ع���دوان امل��ج��ازر 
ال��وح��ش��ي��ة يف ح��ق أب��ن��اء ال��ي��م��ن ب��االس��ت��خ��دام امل��ف��رط لألسلحة املحرمة 
دولياً, وأم��ا أسلحتنا االسرتاتيجية من الصواريخ الباليستية وسالح 
الجو املسري وأسلحة الدفاعات الجوية الذي شهده العام السابع من 
العدوان لم يصب إال أهدافاً عسكرية يف العمق االسرتاتيجي لدول 
العدوان ومراكزه العملياتية والقيادية ومطاراته الحربية ومنشآته 
االقتصادية لتجسد جميعها أخالقنا اليمنية أثناء املعارك والحروب 
وأننا ندافع عن وطننا وسيادته واستقالله وال نريد االعتداء عىل أحد, 
لكننا ندافع بشراسة عن حريتنا وعزتنا وكرامتنا أمام عدو حاقد يهدف 

بعدوانه إىل النيل من اليمنيني والسيطرة عىل خريات اليمن.
• العميد الركن محمد آل عبدالله – قائد اللواء الرابع 

حرس جمهوري قال:
** ستظل ذكرى يوم الصمود الوطني خالدة يف ذاكرة أبناء اليمن 
ج���ي���ال ب���ع���د ج���ي���ل ب���م���ا س����ط����ره أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ق����ي����ادة وح���ك���وم���ة 
وشعب وجيش ولجان شعبية من آيات عظيمة يف الصمود والتضحية 
واإلقدام والتالحم أمام عنجهية العدوان وحصاره وتكرب واستعالء 
قادته الذين بنو يف حساباتهم الواهية أن اليمن ستكون لقمًة سائغة 
سيقتضمونها خ���الل أس��اب��ي��ع ورب��م��ا ال��ش��ه��ر وه��ن��ا ك��ان��ت امل��ف��اج��آت غري 
امل����ت����وق����ع����ة ال�����ص�����ادم�����ة ل���ت���ح���ال���ف���ات���ه���م وح�����ش�����وده�����م وآالت������ه������م ال���ع���س���ك���ري���ة 
وع����ت����اده����م ال����ح����رب����ي امل����ط����ور وس����الح����ه����م ال����ج����وي امل����ت����ف����وق ذا اإلص����اب����ات 
الدقيقة وأعلنوا يف ب��داي��ات عدوانهم أنهم تمكنوا من تدمري القدرة 
ال��ق��ت��ال��ي��ة وال���ق���وة ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وب��ع��د ذل��ك 
اإلع���الن ت��ف��اج��أوا بالصواريخ الباليستية ت��دك عمقهم االسرتاتيجي، 
ف��ك��ان ب��داي��ة ال���رد م��ن ال��ت��وش��ك��ا ع��ن��دم��ا دم���ر معسكراتهم يف ص��اف��ر ثم 
توالت األحداث وصمد املقاتلون يف الجبهات وخاضوا أقوى وأشرس 
امل���ع���ارك ف��ي��م��ا وراء ال���ح���دود يف ع��س��ري ون���ج���ران وج���ي���زان وك����ذا ج��ب��ه��ات 

الداخل.
نفتخر ونعتز ونحن نحيي ذكرى مرور 7 عوام من الصمود والثبات 
يف وجه العدوان الغاشم عىل اليمن حيث كان هذا العام هو األشد 
ت���ن���ك���ي���اًل ب����ق����وى ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه, وك��������ان ع�����ام�����اً م����م����ط����راً ب���ال���ص���واري���خ 
البالستية وسالح الجو املسري الذي قظ مضاجعهم وأربك حساباتهم 
وم�����ا ع��م��ل��ي��ت��ا أع����اص����ري ال���ي���م���ن وك����س����ر ال���ح���ص���ار ال����ت����ي اس���ت���ه���دف���ت���ا أه����داف����اً 
اس���رتات���ي���ج���ي���ة داخ������ل ال���ع���م���ق ال���س���ع���ودي واإلم����������ارايت إال دل���ي���ل ع����ىل أن��ن��ا 
ازددنا قوة وصالبة لردع العدوان الهمجي, واملقاتل اليمني استطاع 
بإرادته وعزيمته أن يسحق مدرعاتهم ودباباتهم بقدميه الطاهرتني يف 

ميادين العزة والكرامة والشموخ وإن شاء الله سيكون العام الثامن 
اش��د تنكياًل ب��األع��داء وس��ي��ج��دون م��ا ي��ك��ره��ون يف امل��ع��رك��ة م��ن ال��ح��دود 
إىل العمق االسرتاتيجي وسيطرد املحتلون واملعتدون يف حني ستظل 
عواصم العدوان تحت نريان سالحنا الصاروخي وسالح الجو املسري.

* ال���ع���م���ي���د ع�����ي ح���������زام م����س����ع����ود – ق�����ائ�����د ال������ل������واء ال�����راب�����ع 
مغاوير تحدث قائاًل:

** لقد جسد أبناء الوطن قيادًة وحكومًة وشعباً ومقاتلني أسمى 
وأرق��ى املواقف الوطنية من صمود وثبات وتحد أم��ام ع��دوان همجي 
وحصار جائر عىل مدى 7 أعوام أمعنت فيها قوى العدوان وعمالؤه 
يف ق���ت���ل ال���ي���م���ن���ي���ني وت�����دم�����ري م���ع���اي���ش���ه���م وارت������ك������اب أب����ش����ع ال����ج����رائ����م ض��د 
اإلن��س��ان��ي��ة يف ظ���ل ص��م��ت م��ط��ب��ق ل����دول ال��ع��ال��م وم��ن��ظ��م��ات��ه الحقوقية 
واإلن��س��ان��ي��ة دون ت��ح��ري��ك س��اك��ن, األم���ر ال���ذي أع��ط��ى اليمنيني ال��داف��ع 

القوي للمواجهة والدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وأرضهم.
7 أعوام مرت خاض فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية معارك 
ق��وي��ة يف عملياتهم الهجومية ال��ت��ي ان��ت��ه��ت بتطهري محافظة ال��ج��وف 
وال��ب��ي��ض��اء ب��ال��ك��ام��ل وال��ت��ح��رك ص���وب م��دي��ن��ة م����أرب م��ن اج���ل تحريرها 
من دنس الغزاة واملحتلني وسيكون فتحاً قريباً إن شاء الله، وخالل 
تلك العمليات حقق املجاهدون انتصارات عظيمة ضد قوى الباطل 
واالستكبار والظلم وقدموا فيها أروع التضحيات والبسالة والشجاعة 
وباذلني دماءهم وأرواحهم رخيصة يف سبيل عزة اليمن وكرامة أبنائه 
وس��ي��ادة أراض��ي��ه وتكبيد ق���وى ال���ع���دوان وال��غ��زو أف���دح ال��خ��س��ائ��ر وأم��ر 
ال����ه����زائ����م يف م���ع���رك���ة ال���ن���ف���س ال���ط���وي���ل وب�����ق�����درات ع���س���ك���ري���ة م��ت��واض��ع��ة 
مقابل ما حشده العدوان من عتاد وعدة وأسلحة متطورة تكنولوجياً 
وصناعياً ومالكات بشرية مستجلبة من أصقاع األرض ومرتزقة ممن 

باعوا أنفسهم للشيطان باملال املدنس..
• العميد ناصر حميد – مدير دائرة التدريب قال:

** ندشن العام الثامن من ال��ع��دوان الصهيوين األمرييك وعمالئه 
نظامي آل سعود وآل زايد ومرتزقتهم الالهثني وراء األموال املدنسة 
وبكل ما حملته األعوام السبعة من صور مأساوية ومعاناة إنسانية 
عاىن منها الشعب اليمني املظلوم إال أنه لم يستسلم ولم يركع أمام 
هذا العدوان الرببري بل أعطى دروساً للعالم يف الصمود والتضحية 
وال���ص���رب وال���ث���ب���ات وح���ق���ق ان���ت���ص���ارات ع��ظ��ي��م��ة يف ش��ت��ى امل����ج����االت م��ن��ه��ا: 
السياسية واالقتصادية وعىل رأسها العسكرية التي أثبت فيها املقاتل 
اليمني مدى قوته وشجاعته وإقدامه وصموده يف املواجهة والتحدي 
التي اعتربها البعض ضرباً من الخيال وأن ال��ع��دوان بما حشده من 
ق�����وة ع��س��ك��ري��ة وع����ت����اد ح����رب����ي, ج������وي, وب�������ري, وب����ح����ري, ك�����ان ب���م���ق���دوره 
أن ي��ل��ت��ه��م ال���ي���م���ن وأب�����ن�����اءه ال����ش����رف����اء خ�����الل أي������ام وف�����ق م����ا أع������ده م��ل��وك 
ال��ع��دوان وأم���راؤه من مخططات لحربهم عىل اليمن وكانت النتائج 
عكسية .. وما تحقق عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية من 
ان��ت��ص��ارات م��ي��دان��ي��ة ن��وع��ي��ة وك��ان��ت أخ��ره��ا ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ج��وم��ي��ة فجر 
الحرية وربيع النصر وعمليات هجومية أخ��رى يف كافة الجبهات إال 
دليل عىل قوة وبأس املقاتل اليمني الحر.. فها هو العام الثامن يأيت 
وأبناء الشعب قيادة وحكومة ومقاتلني أكرث ش��دًة وصالبًة وتحدياً 
وس���ي���ح���ق���ق���ون ب����ص����م����وده����م وث����ب����ات����ه����م ال����ك����ث����ري م�����ن اإلن��������ج��������ازات امل���ي���دان���ي���ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وس��ت��ت��ل��ق��ى ف��ي��ه��ا ق���وى ال��ع��دوان 
ومرتزقتهم صفعات قوية وسيتجرعون الخسائر ومرارة الهزائم عىل 
أيدي مقاتيل الجيش واللجان الشعبية وسيكون العمق السعودي 
واإلمارايت اهدافاً مشروعة للصواريخ الباليستية وسالح الجو املسري 

وعىل رأسها املنشآت االقتصادية والحيوية.
• ال����ع����ق����ي����د ع����ب����دال����ك����ري����م ال�����ق�����دم�����ي – م�����دي�����ر م��س��ت��ش��ف��ى 

القدس العسكري قال:
** يعيش أبناء شعبنا اليمني الحر الصامد عاماً ثامناً من التحدي 
وال��ص��م��ود يف وج���ه ال���ع���دوان ال��غ��اش��م وم��ودع��ني 7 أع����وام م��ن الثبات 
وال�����ص�����رب وال����ع����زي����م����ة ال����ق����وي����ة ال����ت����ي ل�����م ول������ن ت���ل���ني أم��������ام ع����ات����ي����ات ال���زم���ن 
وت��ح��دي��ات االس��ت��ك��ب��ار واالح���ت���الل والهيمنة وال خ��ي��ار ل��ن��ا س���وى ال��س��الم 
امل����ش����رف أو امل���واج���ه���ة ح���ت���ى ي���ت���م ت��ط��ه��ري ال����وط����ن م����ن ال���خ���ون���ة وال���ع���م���الء 

ودنس املحتلني واملستعمرين.
سبعة أعوام من االنتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش 
واللجان الشعبية يف ميادين ال��ن��زال وجبهات املواجهة يف عملياتهم 

الهجومية التي طهرت العديد من املناطق عىل رأسها محافظة الجوف 
والبيضاء وم��دي��ري��ات م��أرب الجنوبية والغربية وال��ت��وج��ه نحو تحرير 
مدينة مأرب ويف تلك العمليات سطروا أروع البطوالت التي سيخلدها 
التاريخ بأحرف من نور يف سفر النضال والكفاح أمام عدوان حاقد قتل 
ودمر الحياة يف اليمن وارتكب أبشع املجازر الوحشية يف حق األبرياء 
م��ن األط��ف��ال وال��ن��س��اء اآلم��ن��ني يف مساكنهم وق��راه��م ومدنهم اآلهلة 
بالسكان ولم يراِع فيها آل سعود وآل زايد حرمة الدم املسلم أو الدين 
والعروبة أو حق الجوار ولم ولن نكون يوماً ما نحن املعتدين عىل أحد 
فلم نقتحم مدنهم وق��راه��م أو نهلك حرثها ونسلها ب��ل نحن أولئك 
اليمنيون املساملون الذين شهد لنا الرسول األعظم بالحكمة واإليمان 
"األلني أفئدة واألرق قلوباً" ومهما أختلف اليمنيون فالحكمة غالبة 
وسيخرجون إىل حلول سلمية ويعيش أبناء الوطن متحابني بكافة 

فئاتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم السياسية. 
• ال����ع����م����ي����د م���ح���م���د م����ف����ت����اح االب�������رق�������ي – ق���������وات ال����ح����رس 

الجمهوري قال :
 ** يمثل يوم الصمود الوطني يف وجه العدوان األمرييك الصهيوين 
والسعودي اإلمارايت واملرتزقة املأجورين هي ذكرى تجسد يف مضامينها 
أروع صور التحدي والصرب واملثابرة أمام صلف العدوان وحقده الدفني 
ألبناء اليمن وحصاره الجائر واستهدافه ملستويات الحياة يف اليمن 
من قتل ودمار وسفك لدماء األبرياء من املدنيني األطفال والنساء يف 
ظل صمت مطبق ألبواق املنظمات الدولية اإلنسانية والحقوقية التي 
لم تحقق أي مسار إنساين تجاه العدوان عىل اإلنسان اليمني الذي 
عاىن مرارة الحرب ومآسيها يف شتى مناحي الحياة، ورغم العدوان 
الهمجي لم يقف أبناء اليمن مكتويف األي��دي بل وقفوا بحزم وثبات 

وتآزر وتالحم أذهل العالم وكسر كربياء العدوان.
لقد كان ألبطال الجيش واللجان الشعبية الدور الريادي واملوقف 
البطويل النادر يف التصدي لهالة العدوان وعنجهيته واستطاعوا خالل 
سنوات العدوان السبع املاضية تحقيق انتصارات عظيمة بما يحملونه 
من قوة عسكرية متواضعة وسالح بسيط ودمروا به فخر الصناعات 
األمريكية وقدموا نموذجاً راقياً للمحاربني االفذاذ وصوراً عظيمة من 
البسالة والشجاعة يف املواجهة وهي قيمة وطنية سيسجلها التاريخ 

يف أنصع صفحاته.
* العقيد الركن عدنان الوزير - جبهات مأرب قال:

** سبعة أع����وام م��ض��ت م��ن ال���ع���دوان األم��ري��يك ال��ص��ه��ي��وين وأدوات����ه 
املتفرد بها يف املنطقة يف مملكة قرن الشيطان السعودية واإلمارات، 
ومن يدور يف فلكهم من العمالء والخونة واملنتفعني من املال املدنس 
ممن خانوا الوطن, ويف املقابل واجه اليمن قوى العدوان بثبات أبنائه 
األحرار الذين خاضوا معارك الشرف والبطولة بعزم وصمود منقطع 
النظري عىل رأسهم القيادة الثورية ممثلًة بالسيد  القائد- عبدامللك 
بن بدر الدين الحويث- سالم الله عليه- وإىل القيادة السياسية ممثلة 
باملجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني واملقاتلني األبطال 
م��ن أب��ن��اء الجيش واللجان الشعبية وك��ذا القبيلة اليمنية التي ظهر 
دوره�����ا ال��ش��ام��خ يف م�������ؤازرة، ودع����م امل��ق��ات��ل��ني يف ال��ج��ب��ه��ات وص�����واًل إىل 
الشعب اليمني الحر الصامد ال��ذي تالحم بوحدته ومواقفه الثابتة 
الرافضة للهيمنة االستعمارية والوصاية الخارجية ومثل رافداً قوياً 
لدعم مقاتيل الجيش واللجان الشعبية باملال والغذاء والسالح لتمثل 

جميعها سيمفونية النصر والتالحم يف وجه العدوان والغزو.
لقد سطر أبناء الجيش واللجان الشعبية أق��وى املالحم البطولية 
وامل������واق������ف ال����خ����ال����دة وال���ت���ض���ح���ي���ات ال���ج���س���ي���م���ة يف م����واج����ه����ة األع����������داء يف 
ع��م��ل��ي��ات��ه��م ال��ه��ج��وم��ي��ة يف ن���ج���ران وم�����أرب وال���ج���وف وال��ب��ي��ض��اء وق��دم��وا 
قوافل من الشهداء والجرحى من خ��رية ال��رج��ال األوف��ي��اء دف��اع��اً عن 
الدين والوطن وع��زة وكرامة أبنائه األح��رار, وخاضوا معركة النفس  
الطويل بجهوزية قتالية عالية وروحية يف االستعداد واملواجهة وبما 
يتوفر لديهم من عتاد وسالح حربي استطاعوا كسر كربياء العدوان، 
بل وأهانوا فخر صناعاته الحربية املشرتاة من قوى االستكبار العاملي 
أمريكا وبريطانيا وإس��رائ��ي��ل وب��ات��ت أق���دام املقاتلني اليمنيني الحافية 
تدوس تلك األسلحة والعتاد املطور، وهم اليوم يف كامل استعدادهم 
القتايل لخوض معركة الفتح املبني، وتحرير مدينة مأرب من العناصر 

اإلرهابية وتحرير كل شرب من ارض اليمن العزيز.

جتدد العهد والوالء للقيادة والشعب
 وتعدهم بعام ثامن اشد تنكياًل باألعداء

في ذكرى الصمود .. تُرسم لوحات البطولة ومالحم النصر 

القوات املسلحة

الصمود الوطني فخر واعتزاز لليمنيني وثبات املجاهدين وحكمة القيادة في املواجهة أثمرت نصرًا

العقيد الوزير: املقاتلون يخوضون معارك الشرف والبطولة وتالحم القيادة والشعب ميثل رافدًا قويًا لدعمهم وإسنادهم

  ال��ع��م��ي��د ال��ه��م��دان��ي: ت��ض��ح��ي��ات امل��ج��اه��دي��ن 
ودم��اء األب��ري��اء صنعت ملحمة االنتصار على 

العدوان ومرتزقته
 العميد آل عبدالله: صمود املقاتلني وخوضهم 
أش�����رس امل���ع���ارك ض���د ال���غ���زاة امل��ع��ت��دي��ن ك��س��رت 

شوكة عنجهيتهم وغطرستهم

   العميد مسعود: املواقف الوطنية للقيادة 
والشعب أعطتنا الدافع القوي للمواجهة 

والدفاع عن األرض والعرض
  ال��ع��م��ي��د ح��م��ي��د: ب��ث��ب��ات ال��ق��ي��ادة وت��الح��م 
الشعب م��ع املقاتلني سنحقق امل��زي��د من 

اإلجنازات امليدانية

   ال��ع��م��ي��د ال���ق���دم���ي: س��ب��ع��ة أع������وام م���ن ال��ص��ب��ر 
وال�����ث�����ب�����ات أم���������ام ع�����ات�����ي�����ات ال������زم������ن وحت�����دي�����ات 

االستكبار والهيمنة

 ال��ع��م��ي��د االب����رق����ي: ال���ص���م���ود ال���وط���ن���ي في 
وج��ه ال��ع��دوان جتسيد حقيقي ملسارات 

التحدي والصبر والشموخ

الصمود الوطين.. 
مدرسة املقاتل اليمين

س���ب���ع���ة أع��������وام م���ض���ت م����ن ت����اري����خ ع��������دوان غ��اش��م 
عىل أبناء الشعب اليمني وقصف استهدف فيها 
األط���ف���ال وال���ن���س���اء ب��ش��ت��ى أن�����واع األس��ل��ح��ة امل��ح��رم��ة 
دول��ي��اً وتدمري ممنهج مل��ق��درات الوطن وممتلكات 
أب����ن����ائ����ه وح�����ص�����ار ج�����ائ�����ر ب���������راً وب������ح������راً وج������������واً, ك�����ل ه����ذا 
اإلم���ع���ان يف س��ف��ك دم�����اء ال��ي��م��ن��ي��ني ي��ن��ب��ع م���ن حقد 
دف�������ني أع����م����ى م�����ن ق����ب����ل م���ت���ك���ربي���ن وج�����ب�����اب�����رة م���ل���وك 
وام��������راء ال���س���ع���ودي���ة واالم����������ارات م��س��ت��ع��ي��ن��ني ب��ق��وى 
ال���ش���ر واالس���ت���ك���ب���ار ال��ع��امل��ي أم��ري��ك��ا وإس���رائ���ي���ل وم��ن 
ي����دور يف ف��ل��ك��ه��م م���ن ال��ع��م��الء وال��خ��ون��ة وم��رت��زق��ت��ه 
االم����������وال امل����دن����س����ة ال�����ذي�����ن س����ع����وا ج����اه����دي����ن ل��ح��ش��د 
ال���ج���ي���وش واالس���ل���ح���ة ال��ح��دي��ث��ة وال���ق���ن���اب���ل امل��ح��رم��ة 
لغزو اليمن والذين لم تتح لهم بصريتهم ان تاريخ 
اليمن املايض والحاضر واملستقبل تظل هي مقربة 

للجيوش التي تفكر غزو أرض االحرار .
س��ب��ع��ة أع�������وام م����ن ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار اس��ت��ط��اع 
فيها ابناء الشعب اليمني من تحقيق االنتصارات 
ال������واس������ع������ة ع�������ىل اي������������دي اب�������ط�������ال ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
الشعبية يف جميع جبهات ال��ق��ت��ال ال��داخ��ل��ي��ة وما 
وراء الحدود وقد تجلت عظمة هذه االنتصارات يف 
عظمة ابناء اليمن قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً 
ولجاناً شعبية الثابتني يف مواقعهم والصامدين 
أم������ام ع�������دوان ه��م��ج��ي ظ���ال���م وح����ص����ار ج���ائ���ر يف ظ��ل 
صمت مطبق للمحافل الدولية املتشدقني بحقوق  
االنسان الذين لم يدينوا وال مرة واحدة مما يرتكبه 
العدوان االمرييك الصهيوين والسعودي ام��ارايت 
ومرتزقتهم من مجازر وحشية وجرائم بشعة يف 

حق ابناء اليمن.
سبعة اعوام وتحالف الشر والعدوان يستخدم 
فيها كل أساليب التكتيك العسكري والعمليايت 
ل��ع��ل��ه��م ي��ح��ق��ق��ون ن���ص���راً ي��ح��س��ب ل��ه��م ع���ىل االرض 
إال ان��ه��م فشلوا أم���ام م��درس��ة امل��ق��ات��ل اليمني التي 
تستقي نهجها من الثقة بنصر الله واإلرادة التي 
يتمتع بها املقاتل اليمني وكذا عدالة القضية التي 
يجاهد ويضحي بروحه من أجلها, انه نموذج فريد 
مل���درس���ة ج���دي���دة ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا امل��ق��ات��ل ال��ي��م��ن��ي واث��ب��ت��ت 
ج���دارت���ه���ا يف م���ي���ادي���ن امل���ع���رك���ة م���ق���ارن���ة ب���م���ا ي��م��ت��ل��ك��ه 
م��ن ام��ك��ان��ات بسيطة تقابلها ان��ت��ص��ارات عسكرية 
س��اح��ق��ة يف امل����ي����دان وك���ذل���ك ت��ف��وق��ه ع���ىل ال��رتس��ان��ة 
امل���ادي���ة وال��ب��ش��ري��ة وال��ع��س��ك��ري��ة وال��ل��وج��س��ت��ي��ة ال��ت��ي 

يمتلكها تحالف الشر والعدوان.
ندخل العام الثامن من العدوان ونحن أكرث قوة 
وصالبة وتحدياً وسنحقق بثباتنا وصمودنا الكثري 
م���ن االن���ت���ص���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ي��دان��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
واالق��������ت��������ص��������ادي��������ة وس������ي������ت������ج������رع ف�����ي�����ه�����ا ت������ح������ال������ف ال�����ش�����ر 

والعدوان الخسائر والهزائم النكراء.
أن شعبنا اليمني املظلوم اليوم يثأر لنفسه بعون 
وتأييد من الله سبحانه وتعاىل وعىل أيدي ابطال 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وال����ق����وة ال���ص���اروخ���ي���ة 
وسالح الجو املسري الذي يعترب اليد الطوىل ألبناء 
ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي وال����������ذي ن����ف����ذ ع���م���ل���ي���ات ع��س��ك��ري��ة 
واس���ع���ة ع���ىل م���دى 7اع�����وام أف���ق���دت ال���ع���دو ص��واب��ه 
ومنها العمليات االخرية )اعاصري اليمن( وعملية 
)ك����س����ر ال����ح����ص����ار األوىل وال����ث����ان����ي����ة( ال����ت����ي ت���ن���ف���ذت يف 
عمق العدو السعودي واإلمارايت وهاهي القوات 
املسلحة تدشن عشية العام الثامن بعملية كسر 
ال���ح���ص���ار ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ع��م��ق ال���س���ع���ودي ب���ع���دد من 
ال�����ص�����واري�����خ ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة  وامل����ج����ن����ح����ة وس��������الح ال���ج���و 
امل��س��ري وم��ا ه��ذه العمليات إال رس��ائ��ل لها ابعادها 
االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة م�����ف�����اده�����ا ب���������أن ال�����ع�����م�����ق ال�����س�����ع�����ودي 
واالمارايت هو معركة العام الثامن وكذلك العمق 
اإلس���رائ���ي���يل اذا م���ا ت�����ورط وارت����ك����ب ح���م���اق���ات تمس 
سيادة اليمن كما قالها قائد الثورة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحويث للكيان الصهيوين محذراً لهم.. 
وان ش���اء ال��ل��ه س��ي��ك��ون ال��ع��ام ال��ث��ام��ن ع���ام تحقيق 

االنتصارات والفتح املبني بإذن الله وتوفيقه.
*قائد الشرطة العسكرية بصعدة

عقيد/ماجد أمني الحمريي

اليوم الوطين للصمود .. 
هويتنا اليمانية

م��ث��ل ال�����26 م��ن م���ارس منعطفاً ت��اري��خ��ي��اً لليمن 
أرض������اً وإن���س���ان���ا ألن����ه ال���ي���وم ال�����ذي أع���ل���ن ف��ي��ه أب��ن��اء 
ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي رف����ض����ه����م ل����ل����وص����اي����ة وال���ت���ب���ع���ي���ة 

والهيمنة الخارجية.
سبعة أعوام من العدوان قصف وتدمري وقتل 
األبرياء من األطفال والنساء وحصار اقتصادي 
عىل شعب اإليمان والحكمة إال أن هذا الشعب 
ال��ع��ظ��ي��م ظ����ل ص����ام����داً وص�����اب�����راً وش���ام���خ���اً ش��م��وخ 
ال���ج���ب���ال ال���������روايس ول�����م ي����رض����خ أو ي��س��ت��ك��ني ل��ه��ذا 

العدوان اإلجرامي الرببري.
إن إح���ي���اء ذك�����رى ي����وم ال��ص��م��ود ال���وط���ن���ي  ال���ذي 
ي����م����ث����ل ه����وي����ت����ن����ا ال����ي����م����ان����ي����ة ل�����ي�����س اح������ت������ف������اًء ب���������اآلالم 
واألوج�����������اع ال����ت����ي ي��ح��م��ل��ه��ا ه������ذا ال�����ي�����وم، ول����ك����ن ه��و 
ل����ل����ف����خ����ر واالع����������ت����������زاز ب�����ص�����م�����ود وت�����ض�����ح�����ي�����ات أب�����ط�����ال 
الجيش واللجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني 
وهم يواجهون الطغاة واملستكربين وعىل رأسهم 
الكيان الصهيوين واألم��ري��يك وأدوات��ه��م نظام آل 
سلول ودويلة اإلم��ارات الذين يريدون أن تبقى 

اليمن تحت هيمنتهم ووصايتهم.
إن وع��������ي ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ب���ق���ض���ي���ت���ه ال����ع����ادل����ة 
وص�����م�����وده األس�����ط�����وري ع����ىل م�����دى س���ب���ع���ة أع�����وام 
ح��ول معاناته نتيجة ه��ذا ال��ع��دوان إىل التالحم 
ص������ف������اً واح����������������داً يف م������واج������ه������ة ال��������غ��������زاة وامل����ح����ت����ل����ني، 
وإىل ب����ن����اء ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة وت����ط����وي����ر أس��ل��ح��ت��ه��ا 
الصاروخية وطريانها املسري فتحققت االنتصارات 
ال����ع����ظ����ي����م����ة يف م����خ����ت����ل����ف ال�����ج�����ب�����ه�����ات )ال�����داخ�����ل�����ي�����ة- 
ال����خ����ارج����ي����ة( وه������ا ه�����م أب���ط���ال���ن���ا امل����ي����ام����ني ي���ط���رق���ون 
أبواب مدينة مارب لتحريرها وتطهريها من قوى 
العدوان ومرتزقتهم إلعادتها إىل حضن الوطن 

لتنعم باألمن واالستقرار.
ل��ق��د س��ط��ر أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ع���ىل م���دى س��ب��ع��ة أع�����وام أروع امل���الح���م البطولية 
والفدائية يف جميع ثغور وميادين القتال وكبدوا 
قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر هائلة يف العدة 
والعتاد ولم تستطع قوى العدوان ومرتزقتهم 
من التقدم رغم محاوالتهم املستميتة يف بعض 
ال���ج���ب���ه���ات ك��ج��ب��ه��ة ال�����ح�����دود وج���ب���ه���ات ال���س���اح���ل 

الغربي.
لقد راهنت قوى العدوان الهمجي منذ بداية 
ال��������ع��������دوان ع������ىل اإلم������ك������ان������ات ال����ع����س����ك����ري����ة ال���ه���ائ���ل���ة  
وال��ح��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تمتلكها ول��ك��ن أب��ط��ال 
ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة ك������ان������ت ال����ص����خ����رة 
ال����ت����ي ت���ح���ط���م���ت ع���ل���ي���ه���ا آم�������ال وط����م����وح����ات ه�����ؤالء 
املعتدين، ولقنوا مرتزقة السعودية  واإلمارات 
أص���ع���ب ال��������دروس يف ال��ت��ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء، وم���ن 
خلفهم أبناء الشعب األوفياء األحرار املخلصني 
لوطنهم ول��ش��ع��ب��ه��م، ال��ذي��ن وق��ف��وا ص��ف��اً واح���داً 
ب���ج���ان���ب أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف 
مواجهة الغزاة واملحتلني، وأفشلوا مخططات 
وأطماع قوى تحالف الشر االستعمارية ، وبإذن 
ال����ل����ه س���ي���ك���ون ال�����ع�����ام ال����ث����ام����ن وب���������ااًل ع�����ىل ت��ح��ال��ف 
ال����ش����ر ال����ش����ي����ط����اين، وس����ن����ط����رد ال������غ������زاة وامل���ح���ت���ل���ني 
ومرتزقتهم وستظل صواريخنا وطائراتنا املسرية 
تدك عمق قوى العدوان حتى يوقفوا عدوانهم 
ويرفعوا حصارهم الجائر ويتحقق النصر الكبري 

بعون الله سبحانه وتعاىل.

*مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة

العميد/ جابر عبدالله أبو مهدي

لقاءات: نبيل السياغي - أحمد طامش

قادة عسكريون وميدانيون من جبهات العزة وميادين النزال ل����� »                                             «:-



<< ال���ب���داي���ة م����ع االس����ت����اذ م��ح��م��د ع��ي��اش 
قحيم محافظ محافظة الحديدة، حيث 
قال:  إن صمود الشعب اليمني والتفافه 
إىل ج�������ان�������ب ال��������ق��������ي��������ادة ال��������ث��������وري��������ة وامل�����ج�����ل�����س 
ال��������س��������ي��������ايس األع�����������������ى وال��������ج��������ي��������ش وال�������ل�������ج�������ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، أف���ش���ل ره����ان����ات ال����ع����دوان عى 
م���دى س��ب��ع س���ن���وات... وأض����اف  أن ت��م��ادي 
ت������ح������ال������ف ال�����������ع�����������دوان يف ارت����������ك����������اب ال������ج������رائ������م 
واالنتهاكات، وما يفرضه من حصار عى 
مرأى ومسمع العالم، لن تخضع الشعب 
ال����ي����م����ن����ي أو ت���ث���ن���ي���ه ع������ن اس�����ت�����م�����رار ال���ص���م���ود 
وال����ث����ب����ات وت����ق����دي����م امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ض���ح���ي���ات 
ب����امل����ال وال�����رج�����ال وال���ع���ت���اد ح���ت���ى ط�����رد ق���وى 

الغزو واالحتالل.
<< من جانبه أشار عضو مجلس النواب 
ع���ب���د ال����ل����ه ح���س���ن خ��������رات إىل أن ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي ص���م���د س���ب���ع���ة أع��������وام و س���ي���واص���ل 
صموده وثباته يف وجه العدوان األمرييك 

السعودي اإلمارايت.
وح����ث ع���ى ال��ت��ف��اع��ل م���ع ح��م��ل��ة "إع��ص��ار 
ال������ي������م������ن " ل����ل����ت����ح����ش����ي����د واالس�������ت�������ن�������ف�������ار ورف���������د 
ال������ج������ب������ه������ات مل�������واج�������ه�������ة ال�����������ع�����������دوان وإف�������ش�������ال 

مخططاته.
<< ب����دوره أك����د  االس���ت���اذ ع��م��ر ب��ح��ر مدير 
ع�����ام م��ك��ت��ب ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
أن ق���������ي���������ادات وك�����������������وادر ال������رب������ي������ة وال����ت����ع����ل����ي����م 
باملحافظة، سطروا بوعيهم أروع مالحم 
الصمود يف الجبهة الربوية خالل سبعة 
أعوام وعى استعداد للمشاركة يف حملة 

إعصار اليمن للتحشيد ودعم الجبهات
<< فيما  أشار وكيل أول املحافظة أحمد 
م����ه����دي ال����ب����ش����ري إىل أه���م���ي���ة إح�����ي�����اء ال���ي���وم 
الوطني للصمود وتدشني العام الثامن يف 
مواجهة العدوان ليدرك العالم مظلومية 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ال������ذي ي���ت���ع���رض ل���ع���دوان 

وحصار جائر.
ول��ف��ت إىل أن ت��دش��ني ال��ع��ام ال��ث��ام��ن من 
ال�����ص�����م�����ود يف م�����واج�����ه�����ة ال��������ع��������دوان ي����ت����زام����ن 
م������ع ان������ت������ص������ارات ك�����ب�����رة ل���ل���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان 
الشعبية يف مختلف الجبهات وإن��ج��ازات 
نوعية للقوة الصاروخية والطران املسر.. 

م��ؤك��داً اس��ت��م��رار ث��ب��ات الشعب اليمني يف 
معركة ال��ت��ح��رر واالس��ت��ق��الل وامل���ي قدماً 
حتى تحرير تراب الوطن من دنس الغزاة 

واملحتلني.
<< وأش�������������ار وك������ي������ل امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ل�����ش�����ؤون 
ال���������خ���������دم���������ات االس������������ت������������اذ م�������ح�������م�������د  ح����ل����ي����ي 
إىل م���������������رور س�����ب�����ع�����ة أع�����������������وام م���������ن ال�����ن�����ض�����ال 
والتضحيات يف مواجهة الظلم واإلرهاب 
دف�����اع�����اً ع�����ن األرض وال�����ع�����رض وال����س����ي����ادة 
ال���وط���ن���ي���ة.. م���ؤك���داً ع���ى أه��م��ي��ة التحشيد 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة ل��ل��ج��ب��ه��ات وامل���ش���ارك���ة ال��ف��اع��ل��ة 
يف م��ع��رك��ة ال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن وس��ي��ادت��ه 

واستقالله.
<< ف�����ي�����م�����ا أك�����������د االس����������ت����������اذ ع������ب������د ال�����ج�����ب�����ار 
ال�������ج�������رم�������وزى وك������ي������ل امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ل����ل����ش����ؤون 
امل��ال��ي��ة أن إح��ي��اء ال��ي��وم ال��وط��ن��ي للصمود 
ه����و اح���ت���ف���اًء ب���ص���م���ود وث����ب����ات وق������وة إرادة  
الشعب اليمنى وأبطال الجيش واللجان 
الشعبية يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان الغاشم 
ال�����������������ذي ش������ن������ت������ه دول ت�������ح�������ال�������ف ال����������ع����������دوان 
السعودي األمرييك اإلمارايت عى بالدنا.
<< أم������ا ع�����دن�����ان ال�����ج�����رم�����وزي م����دي����ر ع���ام 
ش�����رك�����ة ال����ن����ف����ط ب����امل����ح����اف����ظ����ة ف����ق����د ت���ح���دث 
ق���ائ���ال:" إن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وق���ف بثبات 
وصمود نابع من انتمائه وهويته وقيمه 

وم������ب������ادئ������ه، يف وج��������ه ال��������ع��������دوان م����ن����ذ س��ب��ع 
س��ن��وات، رغ���م ح��ج��م ال���ع���دوان وال��ت��خ��اذل 

عى املستويني العاملي واإلقليمي.
متطرقا إىل أن ما يمر به الشعب اليمني 
م�������ن م������ع������ان������اة يف ظ�������ل اس�������ت�������م�������رار ال�������ع�������دوان 
وال���������ح���������ص���������ار واح���������ت���������ج���������از س�������ف�������ن امل�����ش�����ت�����ق�����ات 
ال�����ن�����ف�����ط�����ي�����ة .. م�������ش�������ي�������داً ب������اه������ت������م������ام امل����ج����ل����س 
ال��س��ي��ايس األع���ى وح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ بوضع 
امل�������ع�������ال�������ج�������ات وال����������ب����������دائ����������ل ال�����������الزم�����������ة يف ه�������ذا 

الجانب.
<< خ�����ال�����د ي����ح����ي����ى ال������وي������س م�����دي�����ر م��ك��ت��ب 
ال��ض��رائ��ب باملحافظة، أوض���ح أن الصمود 
األس��������ط��������وري ل���ل���ش���ع���ب ال����ي����م����ن����ي ع������ى م����دى 
سبعة أعوام يف مواجهة العدوان واملرتزقة 
أف��ش��ل م��خ��ط��ط��ات��ه ال��ت��دم��ري��ة ب��ح��ق اليمن 

أرضاً وإنساناً.

وأض���������������اف: ع����ل����ي����ن����ا اس����ت����ل����ه����ام 
الدروس والعرب من هذه الذكرى وتعزيز 
االن��������ت��������ص��������ارات ال������ت������ي ت����ح����ق����ق����ت خ����������الل ف�����رة 
العدوان و املي  قدماً يف مقارعة العدوان 
وم����ج����اب����ه����ة ال�������غ�������زاة وأدوات���������ه���������م وم����واص����ل����ة 
الصمود حتى تحقيق النصر وتطهر كافة 

األرايض اليمنية من دنس االحتالل.
<< األس���ت���اذ أك����رم االه����دل م��دي��ر اإلع���الم 
باملحافظة أش��ار إىل دالالت وخصوصيات 
ه�����������ذه ال���������ذك���������رى يف ت������ع������زي������ز وح�������������دة ال����ص����ف 
وال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب��م��خ��ط��ط��ات ال���ع���دوان 
وأط���م���اع���ه وم��خ��ط��ط��ات��ه ال���ت���آم���ري���ة..وق���ال : 
إن اإلع����الم  ل��ع��ب خ���الل سبعة أع����وام من 
الصمود دوراً وطنيا يف مواجهة العدوان 
وفضح  جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب 
ال��ي��م��ن��ى وم���ق���درات���ه ف���ك���ان اإلع������الم ال��ح��ائ��ط 
األول يف م������واج������ه������ة اك����������رب ح�����م�����ل�����ة ت���ض���ل���ي���ل 

ت�����������������ع�����������������رض ل�������ه 
ال����������رأي ال�����ع�����ام امل����ح����ي واالق����ل����ي����م����ى وال��������دويل 
م��������ن ق�����ب�����ل ت�����ح�����ال�����ف ال����������ع����������دوان ف������ال������ع������دوان 
خ��������ل��������ف م���������������آيس ووي����������������������الت ان�������ع�������ك�������س�������ت ع����ى 
ج����م����ي����ع ش�������رائ�������ح ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ى ب�����م�����ا يف 
ذل�����ك ال��ص��ح��ف��ي��ني  وال����ذي����ن س���ق���ط ال��ع��دي��د 
م�����ن�����ه�����م ب���������ني ش�����ه�����ي�����د وج�����������ري�����������ح.. داع���������ي���������ا إىل 
أهمية مضاعفة الجهود لتنويع مضامني 
ال���رس���ال���ة اإلع���الم���ي���ة ل���دع���م ح��م��ل��ة "إع���ص���ار 
اليمن" وج��ه��ود التحشيد لرفد الجبهات 

والتصدي ملخططات العدوان.
<< كما أكد  االستاذ عبدالقادر املنصوب 
م����دي����ر م���ك���ت���ب م���ؤس���س���ة ال�����ث�����ورة ل��ل��ص��ح��اف��ة 
باملحافظة  أن الشعب اليمني  عى الرغم 
م��ن معاناته وق��ف أم��ام م��ؤام��رات تحالف 
العدوان ومواجهته والتصدي له منطلقا 
من إيمانه ومبادئه وقيمه وثوابته.. منوها 

ب��أن إحياء اليوم الوطني للصمود يجسد 
ال������وف������اء ل���ت���ض���ح���ي���ات ال�����ش�����ه�����داء وال����ج����رح����ى 
ول��������الن��������ت��������ص��������ارات ال�������ت�������ي ي�����س�����ط�����ره�����ا ال����ج����ي����ش 

واللجان الشعبية.
<< ف��ي��م��ا أش����ار م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب حقوق 
اإلن����س����ان ب��امل��ح��اف��ظ��ة زي�����ن ع�����زي إىل أه��م��ي��ة 
االحتفال باليوم الوطني للصمود والذي 
يكتمل ب��ه الشعب اليمني  ع��ام��ه السابع  
ص����������م����������وداً  وش��������م��������وخ��������اً  يف وج����������ه ال��������ع��������دوان 
وال���������������ذي ت�����س�����ب�����ب يف ق�����ت�����ل وج�������������رح امل�����دن�����ي�����ني 
األبرياء واستهدف كافة مقومات الحياة 

ومقدرات الشعب اليمني.
مؤكداً عى أهمية أن تكون لدى املجتمع 
الدويل صورة واضحة عن جرائم العدوان 
وم���ا ت��س��ب��ب ب���ه م���ن م��ع��ان��اة وح���ق الشعب 
ال����ي����م����ن����ي يف م����الح����ق����ة ك�����اف�����ة م����رت����ك����ب����ي ه����ذه 

الجرائم ومحاسبتهم .
<< االستاذة الشاعرة وهبه زويح قالت: 
إن ص�����م�����ود ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ى يف م���واج���ه���ة 
ت����ح����ال����ف دول ال�����ش�����ر ال�����ع�����امل�����ي ال����س����ع����ودي����ة 
وأم��������ري��������ك��������ا وإس���������رائ���������ي���������ل واإلم��������������������������ارات س������وف 
ُيخلده التاريخ عى مر الزمان والعصور.. 
واضافت: لقد أمدنا الله بالثبات والصرب 
وال�����ص�����م�����ود ال���������ذي أع�����ج�����ز ق�������وى ال������ع������دوان، 
وأعزنا الله باالنتصارات العظيمة، وسوف 
ي��س��ج��ل ال����ت����اري����خ م����ن ج���دي���د ال���ي���م���ن م��ق��ربة 

الغزاة  وفيها يتجى كل أنواع الصمود.

الثامن  العام  تزامن   
من الصمود مع انتصارات 
واللجان  للجيش  كييبييرة 
الييشييعييبييييية وإنييييجييييازات 
الصاروخية  للقوة  نوعية 
والييييييييطييييييييران امليييسييير

وصيييميييود  ثييييبييييات    
الييعييدوان  وجييه  يف  شعبنا 
نييييابييييع مييييين انيييتيييميييائيييه 
ومبادئه وقيمه  وهويته 

اليييييييييوم  إحييييييييييييياء   
يجسد  للصمود  الييوطييي 
اليييييوفييييياء لييتييضييحيييييات 
اليييشيييهيييداء والييجييرحييى

ق����������ال ال������ق������ائ������م ب������أع������م������ال ح������ق������وق اإلن������س������ان 
االس���ت���اذ ع��ى ح��س��ني ال��دي��ل��م��ي أن ال��ذك��رى 
ال��������س��������اب��������ع��������ة ل�������ل�������ص�������م�������ود ال�������ي�������م�������ن�������ي يف وج��������ه 
العدوان، ذكرى هامة ونقلة نوعية تظهر 
قوة بأس وثبات شعبنا اليمني وهو يدخل 
ال��ع��ام ال��ث��ام��ن م��ن ال��ص��م��ود ب��ع��زي��م��ة قوية 

ومعنوية ال تلني.
وأوضح الديلمي يف تصريح خاص ل�"26 
سبتمرب" أن قوى العدوان الظاملة أضحت 
ال��������ي��������وم ت�����ج�����ر أذي���������������ال ال�����ه�����زي�����م�����ة واالن������ك������س������ار 
يف م���ع���ظ���م ال���ج���ب���ه���ات رغ������م ام���ت���الك���ه���ا آلل���ة 
إع���الم���ي���ة ه���ائ���ل���ة وق�������وة ع���س���ك���ري���ة ض��خ��م��ة، 
ومن ورائهم قوى عاملية عديدة عى رأسها  
ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة األم�����ري�����ك�����ي�����ة وب���ري���ط���ان���ي���ا 
وال������ك������ي������ان ال����ص����ه����ي����وين وغ������ره������ا م������ن ال��������دول 
األوروب��ي��ة التي أرادت كسر شوكة شعبنا 

اليمني.
وأشار إىل أن شعبنا اليمني استطاع بقوة 
وع��زي��م��ة أب��ن��ائ��ه وق��ي��ادت��ه ال��ث��وري��ة الحكيمة 
ال����ص����م����ود واالس�����ت�����م�����رار يف امل����واج����ه����ة ودح�����ر 
مخططات العدوان عى الرغم من الجرائم 
الكبرة ارتكبت بحق شعبنا، وكلها جرائم 
كان يفرض أن تحاكم دول العدوان عى 
ارت���ك���اب���ه���ا ، ل���ك���ن ل���أس���ف ال���ش���دي���د اآلل���ي���ات 
ال��خ��اص��ة بالحماية ال��دول��ي��ة للمدنيني هي 
آليات تعطلها الواليات املتحدة األمريكية 
واألنظمة التي تنفذ العدوان عى اليمن يف 

محاولة منها لتزييف الحقائق.
وأض����اف ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان 
:" ب�������داًل م����ن االع���������راف االم����م����ي ب������أن ال��ي��م��ن 
يتعرض لعدوان همجي من قبل التحالف 
الصهيوين واألم��ري��يك السعودي اإلم��ارايت 
، ص�������وروا األم������ر ب���أن���ه ن����زاع����اً داخ����ل����ي����اً، ك��ي��ف 
ي����م����ك����ن ذل��������ك وال�����ع�����ال�����م ك����ل����ه م����ت����ك����ال����ب ع��ى 
ش������ع������ب������ن������ا، وال���������ض���������رب���������ات ت������ن������ف������ذه������ا ط��������ائ��������رات 
وم����دف����ع����ي����ة ال������ع������دو ال������س������ع������ودي وض�����رب�����ات 
أخ���رى ت���أيت م��ن ال���ب���وارج ال��ح��رب��ي��ة بأسلحة 
كلها أمريكية، بل هناك بارجات أمريكية 
موجودة يف البحر األحمر تقوم بالقرصنة 
وح����ص����ار ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي، ب����اإلض����اف����ة إىل 
ال�������دور ال��ل��وج��س��ت��ي ال������ذي ت���م���ارس���ه |أم���ري���ك���ا 
وم����ا ت���ق���وم ب���ه م���ن ت��ح��دي��د ل����أه����داف وق��ت��ل 

آلالف املدنيني .

ت����ط����رق ال���دي���ل���م���ي إىل أن ه����ن����اك ن����ح����و  50 
أل������ف م������دين اس���ت���ه���دف���ه���م ال������ع������دوان ب��ش��ك��ل 
مباشر و500 ألف آخرين تم استهدافهم 
بطرق غر مباشرة سواًء وفيات األمراض 
واألوبئة والحصار وقلة ال��دواء والغذاء، 
أو أول��ئ��ك امل����رىض ال��ذي��ن م��ن��ع��وا م��ن السفر 
للخارج لتلقي العالج بسبب إغالق مطار 
صنعاء ، باإلضافة إىل وجود العديد من 
التقارير التي تتحدث عن أعداد مهولة من 

الضحايا من األطفال والنساء. 
وأك��د القائم بأعمال حقوق اإلن��س��ان أن 
ه��ن��اك م��ع��اي��ر م��زدوج��ة ن��راه��ا يف التعامل 
الدويل مع الحرب العدوانية عى اليمن، 
ويتضح ذلك من خالل املوقف الدويل تجاه 
أوك��ران��ي��ا امل��غ��اي��ر ت��م��ام��اً مل��ا ي��ح��دث يف اليمن 
م��ن ج��رائ��م م��روع��ة ي��رت��ك��ب��ه��ا ال���ع���دوان منذ 
سبع سنوات وتدخل اليوم عامها الثامن 
والعالم يتفرج ويغض النظر عنها، بينما 
يف ع��ش��رة أي���ام فقط ت��ح��رك ال��ع��ال��م لتوفر 
الحماية للمواطنني يف أوكرانيا.. وقال: " 
أعتقد بان املوقف االممي السلبي وكذلك 
موقف املنظمات عى وجه سواء ، موقفها 
غامض وخطر يجب عليها التحدث بشكل 
وأض��ح ودقيق عن الجانب اإلن��س��اين وعن 
الجرائم التي يتعرض لها شعبنا اليمني، 
ي������ج������ب أن ي������ت������ح������دث������وا ع��������ن ج��������رائ��������م اإلب�������������ادة 
وال��ح��رب العدوانية الغاشمة م��ا يتعرض 
ل���ه امل���دن���ي���ون، وم����ا ي��ت��ع��رض ل���ه ش��ع��ب��ن��ا من 
ح��رب اقتصادية خبيثة.. يجب أن يقولوا 

بأن هذه حرب دولية تقودها أمريكا، وهذا 
ال��ك��الم ت��ح��دث ب��ه أمريكيون يف الكنغرس 
ويف ال���ك���ث���ر م����ن امل���ح���اف���ل ب���أن���ه���م وراء ه���ذه 
الحرب وأنهم من يديرونها، والسعودية 
كذلك تتحدث بأنها تقتل الشعب اليمني 
وك����ذل����ك اإلم����������ارات، ج��م��ي��ع��ه��م ي��ت��ف��اخ��رون 
ب�����ق�����ت�����ل ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ن�����ي، ل�����ك�����ن امل����ج����ت����م����ع 
ال����دويل ينكر ه���ذا ال����دور وي��ح��اول أن يزيف 

الحقائق". 
 وبني الديلمي بأن األرق��ام التي تحدثت 
ع���ن���ه���ا األم��������م امل����ت����ح����دة ق���ب���ل أي��������ام يف امل���ؤت���م���ر 
ال���خ���اص ب��امل��ان��ح��ني ه���ي م���ن ال���ش���واه���د عى 
أن م�����ا ي����ح����دث يف ال����ي����م����ن ه�����و ت�����واط�����ؤ دويل 
وم���ح���اول���ة ل��ق��ل��ب ال��ح��ق��ائ��ق وج��ع��ل ال��ج��الد 
م��ظ��ل��وم��اً وامل���ظ���ل���وم ج��������الداً.. م��ط��ال��ب��اً أح����رار 
العالم وشرفائه للتحرك والضغط باتجاه 
إن��ه��اء ال��ح��ص��ار وإي���ق���اف ال���ع���دوان وال��ح��رب 
ال���ظ���امل���ة، وت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة دول���ي���ة للتحقيق 

يف جميع جرائم العدوان. 

       اآلليات الخاصة بالحماية 
تعطلها  للمدنيني  الييدولييييية 
العدوان  دول  وأنظمة  أمرياك 
الحقائق لتزييف  محاولة  يف 

مييييييييييييييدين  ألف   50     
اسييتييهييدفييهييم الييييعييييدوان 
ألييف  و500  مييبييارش  بشكل 
آخيييريييين تيييم اسييتييهييدافييهييم 
بيييييطيييييرق غيييييير مييييبييييارشة

مزدوجة  معاير  هناك    
مع  الييدويل  التعامل  يف  نراها 
اليمن  على  العدوانية  الحرب 
أوكرانيا مييع  تعامله  بخالف 

أك�����د ن���ائ���ب رئ���ي���س ال����������وزراء ل����ش����ؤون ال�����رؤي�����ة ال��وط��ن��ي��ة 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية محمود 
ع�����ب�����دال�����ق�����ادر ال����ج����ن����ي����د، أن ص�����م�����ود ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي يف 
م����واج����ه����ة ال�������ع�������دوان ال�����غ�����اش�����م، م����ث����ل ع�����ى م�������دى س��ب��ع 
س��ن��وات أروع ص��ورة م��ن ص��ور الثبات واالستبسال يف 
ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث وامل���ع���اص���ر، ب���ل ه���ي ح��ال��ة استثنائية 
م��ل��ه��م��ة ل���ك���ل ال���ش���ع���وب امل��ظ��ل��وم��ي��ة وال����ت����واق����ة ل��ل��ع��ي��ش 

بكرامة وحرية.
وأوضح الجنيد يف تصريح صحفي خاص، أن عوامل 
ال��ص��م��ود ال��ي��م��اين تمثلت يف ال��ن��ه��ج ال���ق���رآين، وال��ق��ي��ادة 
الحكيمة ال��ت��ي ج��س��ده��ا ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد/عبدامللك 
بن بدر الدين الحويث ونظرته لأحداث واسراتيجية 
التعامل مع تصعيد العدوان عى مختلف املستويات 
العسكرية والسياسية واالقتصادية والدبلوماسية، 
ب��اإلض��اف��ة إىل ت��ن��ام��ي ح��ال��ة ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي بحقيقة 
ال��ع��دوان وف��ض��ح أساليبه وأه��داف��ه الخبيثة، وه��و ما 
ان��ع��ك��س إي��ج��اب��اً يف زي����ادة ت��م��اس��ك ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، 
واالل���������ت���������ف���������اف ح�����������ول ال��������ق��������ي��������ادة ال��������ث��������وري��������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة، 

واالستمرار. يف رفد الجبهات باملال والرجال.
وأش����������ار ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال��������������وزراء إىل أن ال�����ع�����ام ال���ث���ام���ن 
م���ن ال��ص��م��ود، س��ي��ك��ون أك���ر إي���الم���اً وت��ن��ك��ي��اَل ع���ى ق��وى 
ال����������ع����������دوان وم�����رت�����زق�����ت�����ه�����م ال��������ذي��������ن ت����ح����ط����م����ت أح����الم����ه����م 
وم���خ���ط���ط���ات���ه���م أم��������ام ص����الب����ة ال������رج������ال امل����ج����اه����دي����ن م��ن 
أبناء الجيش واللجان الشعبية، والضربات الحيدرية 
املسددة واملوفقة للقوة الصاروخية والطران املسر،  
وم�����ا وص����ل����ت إل����ي����ه م����ن امل�����داي�����ات وال�����دق�����ة يف اس���ت���ه���داف 
عمق العدو السعودي اإلم��ارايت وأهدافه العسكرية 

والحيوية.
وق�����ال: " إن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين األم���ري���يك وأدوات�����ه 
يف امل���ن���ط���ق���ة ي�����درك�����ون ج����ي����داً ح����ال����ة االن����ك����س����ار واالن�����ه�����زام 
ال����ت����ي وص�����ل�����وا إل����ي����ه����ا، وات����ض����ح����ت م�����ن خ������الل ه��س��ت��ري��ة 
اس������ت������ه������داف������ه������م ل�������أح�������ي�������اء ال�����س�����ك�����ن�����ي�����ة وال�������ب�������ن�������ى ال����ت����ح����ت����ي����ة 
وال��خ��دم��ي��ة خ��ر دل��ي��ل ع��ى ح��ال��ة التخبط ال��ت��ي وصلوا 
إل�����ي�����ه�����ا، وك�������ذل�������ك اش��������ت��������داد ح�����ص�����اره�����م ل���ش���ع���ب���ن���ا وم����ن����ع 
دخ�����������ول س�����ف�����ن م����ش����ت����ق����ات ال�����ن�����ف�����ط وال�����س�����ف�����ن ال����ب����ض����ائ����ع 
واألدوية واملستلزمات الضرورية عرب ميناء الحديدة، 
ل���زي���ادة م��ع��ان��اة شعبنا وت��ض��ي��ي��ق س��ب��ل ال��ع��ي��ش ع��ل��ي��ه.. 
وك��ل��ه��ا أس��ال��ي��ب رخ��ي��ص��ة ودن��ي��ئ��ة ت��خ��ال��ف ك��ل ال��ق��وان��ني 
واألع���������راف، وس��ي��ق��اب��ل��ه��ا ش��ع��ب��ن��ا ب���امل���زي���د م���ن ال��ت��م��اس��ك 

والصمود.
 وأض������اف ال��ج��ن��ي��د: أن ص���م���ود أح������رار ال��ي��م��ن وث��ب��ات��ه��م 
وإصرارهم عى استمرار عملية البناء كرديف للدفاع 
وال���ح���م���اي���ة، أوج������د ان���ط���الق���ة ص����ادق����ة وج�������ادة م��رج��م��ة 
لتوجيهات القيادتني الثورية والسياسية، فصمدت 

م����ؤس����س����ات ال������دول������ة ال�����ت�����ي أراد ال�������ع�������دوان ش������ل ع��م��ل��ه��ا 
باالستهداف املباشر وغر املباشر، ومع ذلك وبفضل 
التكاتف والثبات عى املوقف والرؤية الثورية التحررية 
ات����ج����ه ال���ي���م���ن���ي���ون ل���ت���ح���ق���ي���ق االك����ت����ف����اء واألم���������ن ال����غ����ذايئ 
ك����خ����ط����وة م����ه����م����ة الس�����ت�����ع�����ادة ال�����س�����ي�����ادة واالس�����ت�����ق�����الل، 
فانطلقت الثورة الزراعية بطموح مستقبي وخطوات 
ملموسة شملت مختلف املنتجات الزراعية خصوصاً 
ال��ت��وس��ع يف إن��ت��اج ال��ح��ب��وب ال��غ��ذائ��ي��ة، إىل ج��ان��ب ذلك 
اتجه أحرار اليمن لالهتمام باإلبداع واالبتكار والبحث 
العلمي واالستفادة من كل الفرص وامل��ق��درات وعى 
رأسها الروة البشرية حجر الزاوية يف عملية ومعركة 

البناء يف مختلف املجاالت.
وبني نائب رئيس الوزراء أن مشروع الرؤية الوطنية 
ال�������ذي ج������اء م���ج���س���داً ل���ش���ع���ار ال���رئ���ي���س ال���ش���ه���ي���د ص��ال��ح  

ال��ص��م��اد "ي��د تحمي وي��د ت��ب��ن��ي"  جسد ص���ورة واضحة 
ورسالة للعالم عن عظمة شعب اإليمان والحكمة، 
ال�����ذي ال ي��م��ك��ن أن ي��س��ت��س��ل��م أو ي��س��ت��ك��ني م��ه��م��ا ك��ان��ت 
ال���ظ���روف.. الف��ت��اً إىل أن م��ؤس��س��ات ال���دول���ة عملت من 
خ��������الل م������ش������روع ال�������رؤي�������ة ال����وط����ن����ي����ة وخ�����ط�����ة " ال���ص���م���ود 
واإلنعاش االقتصادي" 2019 - 2020م عى االستفادة 
م�����م�����ا ه�������و م�������وج�������ود م�������ن اإلم�������ك�������ان�������ات ال�����ب�����ش�����ري�����ة وامل�������ادي�������ة 
لالستمرار يف أداء خدماتها العامة واملهام املوكلة إليها 
وفق الخطة املرحلية األوىل التي تعد أول خطة وطنية 
مبنية وفق منهجية التخطيط االسراتيجي القومي.

وت����ط����رق ال���ج���ن���ي���د إىل أن م����ؤس����س����ات ال�����دول�����ة م��اض��ي��ة 
يف ت�����ن�����ف�����ي�����ذ امل��������ش��������اري��������ع ال�����ت�����ح�����ول�����ي�����ة وت�����ح�����ق�����ي�����ق األه��������������داف 
اإلس����رات����ي����ج����ي����ة ل�����ل�����رؤي�����ة ال����وط����ن����ي����ة م������ن خ��������الل ال���خ���ط���ط 
امل�����رح�����ل�����ي�����ة ال������وط������ن������ي������ة، وم�����ن�����ه�����ا خ�����ط�����ة امل������رح������ل������ة ال����ث����ان����ي����ة 
2021-2025م ال���ت���ي ش�����ارك يف أع����داده����ا ك���ل ال��ج��ه��ات 
واملؤسسات عى املستوى املركزي واملحي.. مشراً إىل 
أن اغلب الجهات وفقاً للقطاعات واملسارات املحددة، 
ان���ت���ه���ت ح����ال����ي����اً م�����ن إع���������داد خ���ط���ط���ه���ا ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل��ل��ع��ام 
2022م ب��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ع��ب��ئ��ة ب��ط��ائ��ق امل���ش���اري���ع وامل��ص��ف��وف��ة 

التنفيذية. 
واخ�����ت�����ت�����م ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال���������������وزراء ت����ص����ري����ح����ه ب���ال���ت���أك���ي���د 
ع����ى أه���م���ي���ة اس���ت���ش���ع���ار ال��ج��م��ي��ع ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 
وال��وط��ن��ي��ة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة وال���ت���ي ت��ع��د مرحلة 
ص��ن��اع��ة ال��ن��ص��ر ورس����م م��الم��ح ال���دول���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ق��وي��ة 
الحديثة التي سيكون لها بإذن الله تعاىل الدور األبرز 
يف تحقيق العزة والكرامة لأمة العربية واإلسالمية.. 
داعياً األحرار والشرفاء إىل االستمرار يف رفد الجبهات 
باملال والرجال وزيادة التفاعل الرسمي واملجتمعي يف 

العام الثامن من الصمود.

فكر شيطاين لعني وسياسة غربية متبعة 
ومفضلة ومعهود إتباعها واستخدامها يف 
إطار املخطط االستعماري الغربي يف البالد 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة ض��م��ن س��ي��اس��ة )ف���رق 
تسد( تلك النظرية السياسية الخبيثة التي 
تمثل بل تجسد األبعاد الدنيئة للمشروع 
الصهيو امرييك الذي يهدف إىل مد نفوذه 
وف�������������رض ه����ي����م����ن����ت����ه ع��������ى ال��������ب��������ل��������دان  ال����ع����رب����ي����ة 
واإلس����الم����ي����ة يف زم�����ن االن���ح���ط���اط وال��ع��م��ال��ة 
م�����س�����ت�����غ�����ال "ل����������ذل����������ك ال��������ج��������ان��������ب االق��������ت��������ص��������ادي 
ل����ل����ض����غ����ط ع��������ى ال������ش������ع������وب ب����ل����ق����م����ة ق������������رارات 
وامل���ت���ط���ل���ب���ات األس����اس����ي����ة ل���ل���ح���ي���اة  ال���ي���وم���ي���ة، 
كعامل أساس لديهم يمكنهم من التدخل 
يف ش��ئ��ون ه���ذه ال��ش��ع��وب وب��ل��دان��ه��ا وف���رض 
ال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة وال������س������ي������ط������رة ع����ل����ي����ه����ا س�����ي�����اس�����ي�����ا"، 
وب�����ت�����ح�����ق�����ق ذل�����������ك ي����ت����ح����ق����ق ل������ه������ا ال������ت������دخ������ل يف  
ق���رارات ه��ذه البلدان والشعوب واىل ابعد 
م�����ن ذل������ك إىل وض������ع س���ي���ن���اري���وه���ات ت��ح��دي��د 
امل�����ص�����ر وذل���������ك واض���������ح وج�������ي م������ن خ�������الل م��ا 
أف����������رزت����������ه ت������ل������ك ال�������س�������ي�������اس�������ات االس�����ت�����ع�����م�����اري�����ة 
املبطنة عى ارض الواقع يف كال"من العراق 
وأفغانستان ،وسوريا ولبنان، واىل الصورة 
األقرب منا يف ذلك  وهو ما حصل ويحصل 

يف السودان، وغرها. 
ك�������������ن�������������ت�������������اج ل�������������أي�������������دل�������������وج�������������ي�������������ة ال���������س���������ي���������اس���������ي���������ة 
االس�����ت�����ع�����م�����اري�����ة ال������ت������ي ي����ط����م����ح إل�����ي�����ه�����ا ال����ل����وب����ي 
ال�����ص�����ه�����ي�����وين ال������ت������ي ي������دي������ره������ا ال�����ب�����ي�����ت األب�����ي�����ض 
)امل����ط����ب����خ ال�����س�����ي�����ايس( امل������دب������ر وامل����ن����ف����ذ وامل�����ق�����رر 
لتسهيل وتمرير قرارات وآليات تنفيذ هذه 
األي����دل����وج����ي����ة ال����ل����وب����ي����ة ال���خ���ب���ي���ث���ة يف ال����ب����ل����دان 
امل��س��ت��ه��دف��ة م��ن��ه��ا يف ب���الدن���ا ال��ح��ب��ي��ب��ة ال��ي��م��ن 
خ������الل س���ب���ع س����ن����وات م���ض���ت م����ن ال����ع����دوان 
والحصار الخانق يف جميع امل��ج��االت وعى 
رأس ذلك الحصار االقتصادي، من خالل 
القرصنة البحرية واحتجاز السفن املحملة 
باملواد الغذائية األساسية، وكذلك السفن 
الخاصة باملشتقات النفطية هذا من جهة . 
إض������اف������ة إىل إغ���������الق امل�������ط�������ارات ال���رئ���ي���س���ي���ة، 
واس��������ت��������ه��������داف األخ����������������رى ب����������غ����������ارات ال����ت����ح����ال����ف 
ال��������ج��������وي��������ة ال���������ض���������روس���������ة وامل��������ت��������ع��������م��������دة ب�����ه�����دف 
إحداث أزمة يف هذا الجانب من جهة أخرى 
إلخراجها من نطاق الجاهزية ومنع وصول 
امل��س��اع��دات الخارجية فيما يخص الجانب 
اإلن��س��اين، إزاء م��ا يتعرض ل��ه أب��ن��اء شعبنا 
ال���ي���م���ن���ي م�����ن آث��������ار ون����ت����ائ����ج غ����������ارات ال���ت���ح���ال���ف 
الجوية ع��ى ب��الدن��ا سيما يف ج��ان��ب ال��غ��ذاء 
والدواء، وكل ذلك ملحاولة إخضاع الشعب 

اليمني وكسر إرادته!! بعد وصول العدوان 
إىل حالة اليأس من مقاومة شعب ال يقهر 
وم�����ن االس����ت����م����رار يف ع�����دوان�����ه ع����ى ش���ع���ب ال 
يهزم وال يستسلم، وذلك كان انعكاس ملا 
التمسه ال��ع��دوان من مواجهة واستبسال 
وشراسة هذا الشعب يف مختلف الجبهات 

بكل عزة وإباء وعزيمة عالية.
م�����ت�����ص�����دي�����ا ل�����ج�����ح�����اف�����ل ت������ح������ال������ف ال���������ع���������دوان 
ال��رخ��ي��ص��ة وت��رس��ان��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ض��خ��م��ة 
وبتكنولوجيتها املتقدمة وأعدادها الكثرة 
ملحقا به الهزائم تلو الهزائم، سبع سنوات 
م�����ث�����ل ف����ي����ه����ا ش����ع����ب����ن����ا ال�����ي�����م�����ن�����ي م�������ن ال����ب����ط����ول����ة 
وال������ص������م������ود واإلب��������������اء م������ا أده����������ش ب������ه ال����ع����ال����م 
وأث�������������ار ح����ف����ي����زت����ه مل����ت����اب����ع����ة أح�������������داث ال�������ع�������دوان 
ال��س��ع��وام��ري��يك ال��ص��ه��ي��وين ع��ى ال��ي��م��ن بكل 
اهتمام وجعل شعبنا اليمني محط تقدير 
وإج��الل شعوب العالم باستثناء أنظمتها 
وح�������ك�������ام�������ه�������ا ال��������ل��������ذي��������ن أخ�������رس�������ت�������ه�������م س�����ي�����اس�����ة 
ال��ع��م��ال��ة م���ن ج��ه��ة وامل���ص���ال���ح امل���ش���رك���ة من 

أخرى وانتقدتهم شعوبهم.
س��������ب��������ع س������������ن������������وات م������������ن ال���������ح���������ص���������ار ال�������ظ�������ال�������م 
وامل��ج��ح��ف وغ���ر امل����ربر ع��ل��ي��ن��ا ع���اىن ف��ي��ه أب��ن��اء 
شعبنا اليمني اشد املعاناة يف كل املجاالت 
حتى عى مستوى الرواتب وانعدام الدخل 
وض�����ي�����ق امل���ع���ي���ش���ة م����ق����اب����ل ج�����رع�����ات س���ع���ري���ة 
ف����ظ����ي����ع����ة وم������ت������الح������ق������ة س�����ب�����ب�����ت أزم�������������ة ك����ب����رة 
ت���ج���اه امل����واط����ن امل���غ���ل���وب ع����ى أم�������ره، إض���اف���ة 
إىل أزم�������ة امل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال����ت����ي ش��ل��ت 
ال���ح���رك���ة وع���ط���ل���ت ال���ع���دي���د م����ن األق����س����ام يف 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وال��ق��ط��اع��ات ال��ص��ح��ي��ة  وك��ث��ر 
من القطاعات الخدمية توقفت والبعض 
م���ن���ه���ا م����ه����دد ب���إي���ق���اف ال���خ���دم���ة وب�����ال�����ذات يف 
الجانب الخدمي الصحي ما سارت ضحيته 
العديد من األرواح يف ذنب هذا الحصار.. 

ك���������ل ذل�����������ك ل���������م ي���������س���������اٍو يشء أم��������������ام ح�����ري�����ة 
واس����ت����ق����الل ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي ول�����ن ي��ث��ن��ي��ه ع��ن 
ال�����ت�����خ�����ي ع�������ن ق����ض����ي����ت����ه ال�����وط�����ن�����ي�����ة وم����ع����رك����ت����ه 
الفاصلة مع قوى تحالف العدوان الهمجي 
والظالم عى بالدنا والتصدي له بكل قوة 
وعزم سواء "يف جبهات القتال أو عى ارض 
الواقع عرب حربهم االقتصادية الناعمة التي 
يفرضوها علينا عرب الحصار، وأخراً نؤكد 
ع������ى ال�������ق�������ول: )ان����������ه م������ن ال����ص����ع����ب أن ت���ه���زم 
ش��ع��ب ال ي���ه���زم( وال���ل���ه م��ع��ن��ا وح��س��ب��ن��ا وه��و 
وع���د ب��ن��ص��ره امل��ظ��ل��وم��ني.. وع��م��ا ق��ري��ب ج��داً 

نتوج بالنصر العظيم.

رغم املعاناة .. 
حصاركم لن يثنينا

محمد محمد هادي 

اجلنيد :  صمود شعبنا مثل أروع صورة من صور الثبات 
واالستبسال في التاريخ احلديث واملعاصر

صمود شعبنا والتفافه حول القيادة الثورية والسياسية أفشل رهانات العدوان

الذكرى السابعة للصمود ذكرى هامة تظهر
 قوة بأس وثبات شعبنا اليمني

أكد أن العام الثامن سيكون أكرث إيالماً وتنكيالَ عىل قوى العدوان ومرتزقتهم

عدد من الشخصيات االجتماعية والسياسية لـ"26 سبتمرب"

القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان األستاذ عيل الديلمي لـ"26 سبتمرب":
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املجتمعي  الوعي  حالة  تنامي   
إيجابًا  انعكس  العدوان  بحقيقة 
الداخلية الجبهة  تماسك  زيادة  يف 

الييصييهيييييوين  الييييييعييييييدوان   
املنطقة  يف  وأدواتيييييه  األمييريييكييي 
يييدركييون جيييييدًا حيياليية االنييكييسييار 
إليها وصيييليييوا  اليييي  واالنييييهييييزام 

         مييروع الييرؤييية الوطنية 
جسد صورة واضحة ورسالة للعالم 
عن عظمة شعب اإليمان والحكمة
الجميع  استشعار  أهمية    
املييرحييليية  هييييذه  يف  لييلييمييسييؤولييييية 
اليييهيييامييية اليييييي تيييعيييد مييرحييليية 
صيينيياعيية اليينيير ورسييييم مييالمييح 
الحديثة القوية  اليمنية  الييدوليية 

أوض��ح عدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية يف محافظة 
الحديدة أن احياء ذك��رى الصمود اليمني يف وج��ه ال��ع��دوان، يؤكد 
ق��وة ب��أس شعبنا وق��درت��ه ع��ى تحقيق االن��ت��ص��ارات ال��ك��ب��رة، وإظ��ه��ار 
امل��ظ��ل��وم��ي��ة وال����ج����رائ����م ال���ت���ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ع�������دوان ال���ش���ر ع����ى ي���م���ن اإلي���م���ان 

والحكمة منذ سبع سنوات.
م��ؤك��دي��ن م���ن خ����الل االس���ت���ط���الع ال����ذي أج���رت���ه م��ع��ه��م ص��ح��ي��ف��ة "26 
سبتمرب" استمرار ثبات الشعب اليمني يف معركة التحرر واالستقالل 
وامل��ي قدماً حتى تحرير ت��راب الوطن من دن��س ال��غ��زاة واملحتلني.. 
داعني إىل مضاعفة الجهود والتفاعل لدعم حملة "إعصار اليمن" 

وجهود التحشيد لرفد الجبهات والتصدي ملخططات العدوان.

الحديدة / عيل الشرعبى 

لقاءات



* ب����داي����ة ت���ح���دث ال���ش���ي���خ ص������ادق اح���م���د م��ط��ه��ر ال��ع��ل��ي��ي ن��ائ��ب 
مسؤول التالحم القبيل مديريه ازال شيخ عزله سحاح بيت 
ال��ع��ل��ي��ي ش��ي��خ ال����دائ����رة ال��خ��ام��س��ة ع���ن ال���ي���وم ال��وط��ن��ي للصمود 

حيث قال:
** ي���ط���ل ع��ل��ي��ن��ا ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ل���ل���ذك���رى ال���س���اب���ع���ة ل��ل��ص��م��ود يف 
ظ��ل ح��رب "ع��دوان��ي��ة وحشيه حملت لليمنيني الكثري م��ن امل��آيس 
وال����ج����روح واالح�������زان امل��س��ت��م��رة يف ظ���ل اس���ت���م���رار ال��ق��ص��ف وال���دم���ار 

والخراب لشعب اليمن ارضاً وانسانا"
ال��ذك��رى السابعة للصمود" األس��ط��وري تشكل لوحتاً عظيمه 
ل��ش��ع��ب ح���م���ل راي������ة االس����ت����ق����الل وت���ح���ري���ر االرض م����ن ام االره������اب 

امريكا واسرائيل وادواتها يف املنطقة 
ان تحالف الشر سعى جاهدا بكل قوته وسالحه الفتاك إلركاع 

هذا الشعب الذي يأبى االنكسار.
ص�����م�����ود ه�������ذا ال����ش����ع����ب ج����ع����ل م������ن ال���ي���م���ن���ي���ني ق�������وه ض������ارب������ه ام������ام 
ال��ع��دوان االم��ري��ي السعو صهيوين "وك��ل��م��ا زاد ال��ح��ص��ار وض��اف 

الخناق عىل اليمنيني""
كلما ازداد اليمنيون عزماً واصراراً واستنفاراً نحو جبهات العزة 
والكرامة ميدان الشرف البطويل "ميدان املواجهة للتنكيل بالغزاة 

املحتلني ألرضنا وارغامهم عىل الرحيل املخزي واملذل"
اليوم الوطني للذكرى السابعة للصمود "ويعد بمثابة اختبار 
لليمنيني عن مدى صربهم" وقوة ايمانهم وعزيمتهم وإصرارهم 

عىل مقاومة االحتالل"
وها هو اليوم الوطني للذكرى السابعة" يتوج ملرحلة جديدة 
من الصمود الذي ابهر العالم بالصناعات العسكرية لألسلحة 
والصواريخ والطائرات املسرية وغريها من األسلحة النموذجية 
التي برزت يف خط املواجهة لكسر انف ال سعود يف عقار دارهم.

كما انهاء فرصته انتهزها لي ارفع تحية شكر واعتزاز وافتخار 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ك��ي��م��ة م��م��ث��ل��ة ب��امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل 
الهتمامها بالصناعات العسكرية وتطويرها لتفعيلها يف ميدان 
املعركة" وكذلك معالجتها للوضع االقتصادي حسب ما توفر 
لديها يف ظل ال��ظ��روف القاسية ج��راء ال��ع��دوان املستمر بحصاره 
لجميع املنافذ واملوائن ونشيد بدور وحكمة وحنكة القائد العلم 
حفظه الله وتركيزه عىل الجانب ال��زراع��ي لالكتفاء ال��ذايت للبلد 
وصمود اليمنيني قد اثمر من خالل بذل كافة الجهود الفعلية 
والعملية ع��ىل مستوى امل��ي��دان كما نهيب ب���دور القبائل اليمنية 
وصمودها املشرف امام التحديات الراهنة واملؤامرات التي تحاك 
ض��د وط��ن االي��م��ان والحكمة ونفريها ال��ع��ام للمشاركة يف حملة 
اعصار اليمن باملال والرجال وتقديمها للقوافل وتحشيدها نحو 
ميادين العزة والكرامة وليس هذا بجديد" فكل التحية والتقدير 
والعرفان لكافة القبائل اليمنية لصمودها وثباتها ضد العدوان 
ال������ربب������ري ال����غ����اش����م ع�����ىل ي����م����ن ال����ش����م����وخ وال�����ح�����ض�����ارة ح����ت����ى ت���ح���ري���ر 
الوطن الجريح واستقالله وكما ندعو قبائل ال العليي يف جميع 
املحافظات وكذلك قبائل الحيمتني الداخلية والخارجية وجميع 
القبائل اليمنية للتحرك اىل جبهات العزة والكرامة والرفد باملال 

والرجال" واملشاركة الفعالة يف حملة اعصار اليمن.
النصر ي��ل��وح ب��األف��ق وم��ؤش��رات��ه يف ثباتنا وص��م��ودن��ا وتضحياتنا 
ووع���ودن���ا وع��ه��ودن��ا ال��ت��ي ق��ط��ع��ن��اه��ا ع���ىل ان��ف��س��ن��ا وف������اءاً ل��ش��ه��دائ��ن��ا 
ودع��اءن��ا ملجاهدينا يف م��ي��ادي��ن ال��ع��زة وال��ش��م��وخ بالثبات والنصر 
املؤزر بأذن الله والشفاء لجرحانا وكشفاً ملفقودينا وفك ألسرانا"" 
بالله نتوكل وعليه وب��ه نستعني "ألن��ام��ت اع��ني الجبناء وع��اش 
اليمن حرا" ابياً عصيا" عىل كل مرتبص مرجف ولتذهب امريكا 

واسرائيل اىل مزبلة التاريخ 
العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصري اليمن

* اما الشيخ صالح بن عبدالله بن عبده بن عبدالله بن صالح 
بن حسني السهييل، احد مشايخ قبيلة حراز بمحافظة صنعاء 

فقد تحدث عن يوم الصمود الوطني فقال :
 العام الثامن من الصمود سيكون عام اإلنجازات التسليحية 
االسرتاتيجية األكرث تطوراً واألقوى ردعاً للعدوان وأذنابه الذي ال 
يزال مستمراً يف غيه وعنجهيته وغطرسته ضد شعب الحضارة 

والتاريخ.
أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ال���ش���رف���اء وال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
واملجاهدون يف سبيل الله والقيادة العسكرية بجميع مسمياتها 
يقومون،، بخطوات واثقة يف بناء معطيات اسرتاتيجية جديدة 
ستحقق م��ف��اج��آت غ��ري م��س��ب��وق��ة وس��ت��ق��ل��ب م���وازي���ن ال��ق��وى رأس���اً 
عىل عقب والقادم سيختلف شكال ومضمونا ويكون مرعبا لدول 

ال��ع��دوان بكل املقاييس العسكرية،، وعندما نتحدث ع��ن يوم 
الصمود الوطني يوم 26 مارس الذي فيه كانت اول غارة لطريان 
العدوان عىل اليمن يف منطقة بني حوات املجاورة ملطار صنعاء 
ال�����دويل ث��م��ان س���ن���وات ص��ن��ع��ن��ا خ��الل��ه��ا س���ن���وات ص���واري���خ بالستية 
وطائرات مسريه واالن السعودية تتكلم بكل بجاحة وقله ذوق 
ودي��ن ه��ي وحلفائهما ع��ن م��ب��ادرة إلن��ه��اء ال��ح��رب بعد ان تأكدوا 
انهم ضعفاء وليس لهم قدر عىل ان يتغلبوا عىل الشعب اليمني 
وسوف يخرج أبناء شعبنا بكل فئاته املجتمعية اىل ساحة اليمن 
يف كل محافظة صامدين ومتحديني لدول العدوان العاملي عىل 
ارض ال��ي��م��ن واب��ن��ائ��ه وارض����ه واوالده ال���ذي ت��م قصفهم يف امل��ن��ازل 
وامل���س���اج���د وامل�������دارس وال���ط���رق���ات وس���ي���أيت وال��ن��ص��ر ال��ع��ظ��ي��م ق��ري��ب��ا 
،،وذلك بفضل الله وقيادة الحكيمة وبفضل املومنيني وبفضل 

قائد الثورة املتمثلة بالسيد العلم .
امل���ج���اه���د،،،ع���ب���دامل���ل���ك ب����ن ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث س�����الم رب�����ي ع��ل��ي��ه 
وح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ورع�����اه ن��ج��اه��د يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه وم����ع ال���ل���ه ويف سبيل 
اعالء كلمة الله ،،وما النصر اال. من عند الله والعاقبة للمتقني

نحن اليوم عىل اعتاب العام الثامن من الصمود
* ام��ا الشيخ ح��ام��س ال��رم��از فقد ت��ح��دث ع��ن ال��ي��وم الوطني 

للصمود بالقول :
** تهل علينا هذه الذكرى وشعبنا يف اوج صموده وثباته امام 
ع����دوان غ��اش��م اث��ي��م اس��ت��ه��دف جميع اب��ن��اء ال��ش��ع��ب اليمني دون 
اس��ت��ث��ن��اء خ���الل سبعة أع����وام م��ض��ت ق��ت��ل فيها ال��ن��س��اء واالط��ف��ال 
والشيوخ وتسبب بكارثة انسانيه ليس لها مثل يف العالم اجمع.
 فقد تم حصار اليمن برا وبحرا وجوا وتم منع دخول الغذاء 
والدواء ودخول املشتقات النفطية اىل البلد إال ما ندر منها مما 

أدى اىل نقص حاد يف الغذاء والدواء 
مما اث��ر سلباً عىل اداء الجانب الصحي بل ادى اىل توقف تام 
ألغلب املستشفيات واملراكز الصحية كمركز غسيل الكىل ومراكز 
مرىض السرطان وغريها كما استهدف كل القطاعات الحيوية يف 

البلد وأصابها بالشلل التام.
وبرغم ذلك كله لم يستطيع إركاع هذا الشعب العظيم وهذا 
الصمود االسطوري يعد وسام شرف عىل صدر كل يمني صمد 
وقاوم هذا العدوان الظالم الذي بات اليوم يلفظ انفاسه االخرية 
وي��س��ت��ج��دي ال���س���الم ال����ك����اذب ت��ح��ت غ���ط���اء م����ب����ادرات وم����ش����اورات 
يمنية يمنية حسب زعمه ليخرج م��ن خاللها بماء ال��وج��ه ولكن 
هيهات له ذلك فشعبنا اليمني العظيم لن ينىس ثأره ولن ينىس 
دماءه التي سالت ولو اجتمعت لكانت نهرا عظيما يجرفه وقد 

آن األوان ألن يجرفهم ويسقط عروشهم .
ك������ان ل��ل��ق��ب��ي��ل��ة دورا ب��������ارزا يف ال����ص����م����ود ام�������ام ال������ع������دوان ال���غ���اش���م 
ف��ت��م��اس��ك القبيلة اليمنية وت��ك��ات��ف اب��ن��اءه��ا ك���ان م��ن اه���م ع��وام��ل 
الصمود خالل السبعة االعوام املاضية فقد رفدت الجبهات باملال 
والرجال والزالت تقدم الشهداء تلو الشهداء حتى تحقيق النصر 

الذي تجلت اليوم مالمحه بوضوح تام ال لبس فيه.
بفضل الله اصبح اليوم الجيش اليمني ولجانه الشعبية قوة 
ضاربة تستطيع حماية اليمن من اي خطر او عدوان جديد وقد 

عرف العالم ذلك.

اصبحت القوة الصاروخية وسالح الجو املسري اليد الطوىل لردع 
دول ال��ع��دوان وب��ات��ت ق���ادرة ع��ىل تحديد زم��ن إن��ه��اء ال��ح��رب بعد 
ان ان��ت��ق��ل ال��ج��ي��ش اليمني ول��ج��ان��ه الشعبية اىل م��رح��ل��ة الهجوم 

والوجع الكبري.
العدوان السعودي االمريي االمارايت هم من بدأوا عدوانهم 
ع���ىل ش��ع��ب��ن��ا ب��ط��ري��ق��ت��ه��م ول���ك���ن ج��ي��ش��ن��ا وم����ن ورائ������ه ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن 
وش��ع��ب اليمن سينهون ه��ذا ال��ع��دوان بطريقتهم وس���وف يكون 
اليمن صاحب الرصاصة األخ��رية يف هذه الحرب وسيكون نصرا 
يمنيا خالصا ل��م ول��ن يصنعه غ��ري شعبنا العظيم ول��ن ينال هذا 
العدوان شرف إيقاف الحرب بل سيذوق مرارة الهزيمة وسوف 
يوقفون عدوانهم وهم يجرون اذيال الهزيمة وهذا ما نؤمن به 
منذ اول يوم شنوا فيه عدوانهم علينا ونحن عىل ثقة بوعد الله 

وحاىش لله ان يخلف وعده.

صمود ابناء اليمن امليمون اربك العدوان
* ك��م��ا اش�����ار ال��ش��ي��خ ي���اس���ر ال���ج���رف اىل اه��م��ي��ة وع�����زة وك���رام���ة 

وشجاعة ابناء شعبنا العظيم بيوم الصمود حيث قال :
** ب��ع��ون ال��ل��ه وتأييد منه وتوفيقه وم��ا توفيقي إال بالله عليه 
توكلت وأليه أنيب تمكن شعبنا العظيم بشتى مكوناته من هذا 
الصمود األسطوري ط��وال هذه السنوات والتي دخلنا يف العام 
ال���ث���ام���ن م��ن��ه��ا ون���ح���ن ب��ح��م��د ال���ل���ه ع���ىل ت���أي���ي���ده ل��ن��ا مل��ج��اب��ه��ة م��واك��ب��ه 
ال���ع���دوان بتقنياته وإم��ك��ان��ي��ات��ه ب��ك��ل اق��ت��دار ح��ي��ث وص��ل��ن��ا والحمد 
لله اىل أن نوسع دائرة الردفى أطار توازن الردع وارتقينا بفضل 
ال���ل���ه اىل ح����د ك���ب���ري يف ه�����ذا امل����ج����ال ح���ت���ى اس��ت��ط��ع��ن��ا ان ن���خ���رتق ك��ل 
األن��ظ��م��ة ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي ح����اول ال��ع��دو ت��ع��زي��ز وج���وده���ا وت��ع��دده��ا 
وك��ن��ا ب��ف��ض��ل ال��ل��ه اق����وى ن��ض��رب م��ت��ى م��ا ن��ري��د واي����ن م��ا ن��ر ي��د حتى 
استطعنا تغيري موازين الحرب وال زلنا يف هذا املسار حتى يكتب 
الله النصر لإلسالم واملستضعفني يف هذه األرض حيث ان الدور 
ال����ب����ارز وامل����ش����رف ألب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ك����ان واض����ح����اً خ����الل ه��ذه 
األع�������وام ب���رف���د ال��ج��ب��ه��ات ب���امل���ال وال����س����الح وال����رج����ال ال���ذي���ن وك���ان���وا 
املدد والسند كما ظهر يف قوافل الشهداء وقوافل العطاء والرفد 
املعنوي الذي كان له دوره يف صمود الجيش واللجان الشعبية 
وكان عىل أساس االعتصام بحبل الله والتعاون عىل الرب والتقوى 

ومن يتوكل عىل الله فهو حسبه
بالصمود والتحدي هزم االعداء

 * وي���ق���ول ال��ش��ي��خ ق���اي���د ال���ذن���اب���ه ن���م���ران رئ���ي���س ف����رع ال��ت��الح��م 
الشعبي القبيل بمارب عن اليوم الوطني للصمود :

** يدشن اليمن العام الثامن للصمود والتحدي ويودع سبعة 
أع����وام وب��امل��ق��اب��ل ي��ؤك��د اس��ت��ع��داده ل��ل��ص��م��ود ح��ت��ى تحقيق النصر 
وي�����دش�����ن اع�����ص�����ار ال����ي����م����ن. ال����ك����ب����ري مل���ق���اب���ل���ة ت���ص���ع���ي���د دول ال�����ع�����دوان 
ب��ت��ص��ع��ي��د ش��ع��ب��ي ك��ب��ري وك�����ان ل��ل��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ح��ض��وره��ا ال���واس���ع 
وت��أك��ي��ده��ا م��ن خ���الل م��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف ح��م��ل��ة اع��ص��ار اليمن 

ب���أن���ه���ا س���ت���ب���ق���ى إىل ج����ان����ب ال��ج��ي��ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة راف������داً وداع����م����اً ب���ال���رج���ال وامل�����ال وال���ق���ض���اء عىل 
القضايا القبلية حفاظا ع��ىل وح���ده النسيج االجتماعي ووح��دة 
الجبهة ال��داخ��ل��ي��ة مل��واج��ه��ه تصعيد ال��ع��دوان ويف ك��ل الفعاليات 
أعلنت قبائل اليمن النفري العام لرفد الجبهات باملقاتلني جنبا إىل 
جنب جيشنا واللجان الشعبية ولسان حال قبائل اليمن يقول 

ان خيارنا يف هذه املعركة هو النصر والفتح املبني او الشهادة
بالصمود والتحدي صنعنا العزة والكرامة

* اما الشيخ/ عيل صالح عيل الالعي. نائب مسؤول مجلس 
التالحم القبيل الشعبي بمديرية السبعني. بامانة العاصمة 

فقد فقال:
** م����ن دواع�������ي ال����ع����زة وال����ك����رام����ة وال����ث����ب����ات وال����ص����م����ود اح��ت��ف��ال��ن��ا 
واه��ت��م��ام��ن��ا ب��ي��وم ال��ص��م��ود ول��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن ع��ىل ال���ت���وايل وال��ش��ع��ب 
ال��ي��م��ن��ي ي��س��ط��ر اع��ظ��م ال��ب��ط��والت يف ك���ل م��ي��ادي��ن ال���ع���زة وال��ك��رام��ة 
بتحرير كل ارايض الشعب اليمني العظيم ويلقن العدو الدروس 
التاريخية .كما ان التطور والتقدم يف مضمار التصنيع والتطوير 
ل��ل��ص��واري��خ ال��ب��ال��س��ت��ي��ة واألس��ل��ح��ة ال��ن��وع��ي��ة وال���ط���ريان امل��س��ري ال��ذي 
نقوم بفضل الله من خالله عمق العدو السعو أمريي ام��ارايت 
اسرائييل والذي كم تباىك من ضرباته العدو كل ذلك بفضل الله 
وجهد رجال الرجال. بالتزامن مع كل املواجهة أيضا إفشال كل 
مخططات العدو الذي يريد من خاللها زعزعة االمن واالستقرار 
وذلك من خالل الزج بالعصابات االجرامية بالسيارات املفخخة 
واي��ض��ا ب��ع��ض ال��ش��ب��ك��ات التخريبية واي��ج��اد ق��الق��ل يف ال��داخ��ل اال 
ان رجال الله يف جبهات الداخل االمنية واالجتماعية والثقافية 
وال���ج���ب���ه���ات ال���ع���س���ك���ري���ة ك����ل ل���ل���ت���ط���ور ي�����وم اىل االف����ض����ل واالق��������وى. 
ك��م��ا ان دور ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ع��د ال�����دور ال���ب���ارز يف رف���د ال��ج��ب��ه��ات 
ب��ال��ق��واف��ل م��ن ال��رج��ال وامل����ال ممثلة ب��ال��ق��ي��ادات املجتمعية وع��ىل 
مدار الثمان السنوات ايضآ تقوم القبيلة اليمنية ممثلة بقيادات 
مجلس التالحم القبيل الشعبي بالتعاون مع القيادة السياسية 
وال�����ث�����وري�����ة ب���ال���س���ع���ي ل�������رأب ال�����ص�����دع واص���������الح ذات ال����ب����ني وت���وح���ي���د 
ال��ص��ف ون��ب��ذ ال��ت��ف��رق��ة وال��ع��ن��ص��ري��ة وال��ف��ئ��وي��ة وال��ت��ع��اون ع��ىل االم��ر 
ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر وال���ح���ث ع���ىل االن���ف���اق يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 
والتكافل االجتماعي .فكم قضايا قتل تم حلها عىل مستوى كل 
عزلة ومديرية ومحافظة. وه��ذا العمل يجسد اللحمة اليمنية 
وال��رتب��ة الوطنية وتقوية اواص���ر املجتمع. ويف االخ��ري ندعو املغرر 
بهم من ابناء القبيلة اليمنية للعودة اىل حضن الوطن وال��ذود 
عنه وتحرير ك��ل ش��رب تحت وط���أة ال��ع��دو. فلن ي��ك��ون لهم كرامة 
وهم الزالوا ينفذون كل مخططات العدو يف واقع الشعب اليمني 

الذي بعزيمة تكون عزتهم وكرامتهم.
دور القبيلة اليمنية بالثبات والصمود ضد العدوان

* من جانبه تحدث الشيخ جمال عوض حيدره الزامي عن 
الدور املحوري للقبائل اليمنية قائال: 

** سبعة اع���وام مضت م��ن ت��اري��خ صمود شعبنا وي��أيت العام 
ال��ث��ام��ن ل��ي��وم ال��ص��م��ود االس���ط���وري ال����ذي س��ط��ره ش��ع��ب��ن��ا ب��أي��م��ان��ه 
وت��ض��ح��ي��ت��ه وج��ل��ده وص����ربه يف ظ��ل ان��ت��ص��ارات عظيمة ع��ىل كافة 

األصعدة
وق��د ك��ان للقبيلة اليمنية ال��دور ال��ب��ارز واملتميز يف دع��م وثبات 
املرابطني يف جبهات العزة والكرامة بالرجال واملال والسالح فهنا 
تجلت عظمة التكامل بني مختلف الجهات القيادية والسياسية 
والعسكرية واملجتمعية وك��ان��ت القبيلة اليمنية ه��ي م��ن يمثل 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي يف ه������ذا ال������ع������دوان وك�������ان ل��ل��ق��ب��ي��ل��ة دور ك���ب���ري يف 
ت��ع��زي��ز وت��ث��ب��ي��ت ال��ص��م��ود ال��ش��ع��ب��ي وق���د ل��ع��ب��ت ال��ق��ب��ي��ل��ة ع���دد من 
االدوار الجهادية يف كل جبهات املواجهة فكان لها دور ب��ارز يف 
الجبهة العسكرية م��ن خ���الل االن���خ���راط يف ص��ف��وف امل��ق��ات��ل��ني يف 
الجبهات للتصدي للعدو القاتل املحتل وقدمة القبيلة كوكبه 
م����ن ال���ش���ه���داء م����ن امل���ش���اي���خ وم�����ن رج������ال ال���ق���ب���ائ���ل ارت����ق����وا ش���ه���داء 
وه����م ي���خ���وض���ون م��ع��رك��ة ال����دف����اع ع���ن ال���دي���ن وال����وط����ن وال���ث���واب���ت 
ك���م���ا ل���ع���ب���ت ال��ق��ب��ي��ل��ة ادوار يف ن���ش���ر ال����وع����ي وال���ق���ي���م ب����ني اوس�����اط 
املجتمع وساهمت يف تعزيز الجبهة الداخلية وتماسك الصف 
الوطني و تصدت لكل محاوالت العدو الهادفة اىل شق الصف 
الوطني من خالل اشعال الفنت وال��ث��ارات حيث عملت القبيلة 
عىل نشر قيم التصالح من خالل حل العشرات من قضايا الثأر 
ب����ني ال���ق���ب���ائ���ل واالس��������ر ال��ي��م��ن��ي��ة واف����ض����ت ج���ه���ود ال��ق��ب��ي��ل��ة يف ذل���ك 
املضمار اىل الصلح بني القبائل وترسيخ دعائم االم��ن والسالم 
والتآزر ونبذ الكراهية والعنصرية والثارات حيث اسهمت تلك 
الجهود يف حقن دماء اليمنيني ويف رفد الجبهات ودعم الصمود 
والتفرغ ملواجهة املعتدين ونتيجة لهذا الدور ولتلك القيم اليمانية 
والدينية والوطنية واإلنسانية التي تتمتع بها قبائل اليمن تكللت 
ك����ل ج����ه����ود ال��ق��ب��ي��ل��ة ب���ال���ن���ج���اح والق�������ت االس���ت���ج���اب���ة م����ن ق���ب���ل اب���ن���اء 
الشعب وال تزال القبائل اليمنية تقف يف مقدمة الصفوف جنبا 
ائل جنب مع أبطال الجيش واللجان الشعبية يف وجه العدوان 
الصهيوأمريي السعوإمارايت وكما كانت القبيلة حاضر يف كل 
محطات تاريخ نضال شعبنا ومناصرة لتحرير الوطن والشعب 
من االحتالل ها هي اليوم تستحضر امجادها فالقبيلة الثائرة يف 
وجه االحتالل الربيطاين ويف تفجري ثورة اكتوبر وصنع يوم نوفمرب 
تستحضر ذل��ك امل��ج��د وت��ق��وم ب����األدوار ال��ت��ي تليق بمكانتها وتقف 
مع قائد الثورة والقيادة السياسية مجسد أروع املالحم البطولية 
وكذلك دور القبيلة يف الحشد ويف دع��م إعصار اليمن وال أنس 
دعم قائد الثورة للقبيلة وكذلك الدور الذي لعبته وتلعبه قيادة 
ال��ت��الح��م القبيل يف الجمهورية حيث استطاعت ق��ي��ادة التالحم 
القبيل الحفاظ ع��ىل وح��دة وتماسك القبيلة والشعب واع��ادت 
للقبيلة القها ووجهتها يف مسارها الصحيح بدعم وتأييد قايد 
ال��ث��ورة ال��ذي ي��ويل القبيلة جل اهتمامه وهنا عندما نتحدث عن 
القبيلة فأننا نتحدث ع��ن الشعب فالقبيلة واالن��ت��م��اء لها ليس 
انتماء ساللياً عرقياً عصوبياً بل هو انتماء مكتسب ديني قيمي 
اخ��الق��ي فمن تحىل بقيم واخ���الق القبيلة ص��ار منها ول��ه��ذا ففي 
وطنا اليمن القبيلة هي الشعب والشعب هو القبيلة وستبقى 
القبيلة اليمنية ك��م��ا ع��ه��دن��اه��ا ال��س��ي��اج ال��واق��ي للشعب وال��وط��ن 
وال����ص����خ����رة ال����ت����ي ت���ت���ح���ط���م ع�����ىل وع���ي���ه���ا وص����م����وده����ا ك�����ل م�����ؤام�����رات 

االعداء النصر لليمن

مواقف احفاد بالل من ابناء اليمن
* ك���م���ا ت����ح����دث ال���ش���ي���خ /م����ج����اه����د م���ح���م���د ي���ح���ي���ى ع��������زان ش��ي��خ 
مشايخ احفاد بالل والناطق الرسمي ألحفاد بالل بمحافظة 

صنعاء قائاًل: 
** نحن مشايخ وعقال وأعيان أحفاد بالل يف محافظة صنعاء 
نهنئ القيادة السياسية ممثلة بالسيد العلم قائد الثورة عبدامللك 
بدرالدين الحويث والرئيس مهدي املشاط بيوم الصمود اليمني 
ضد العدوان الغاشم ودخول العام الثامن للحرب اإلجرامية ضد 
الشعب اليمني الصامد ونقول للسيد العلم عبدامللك بدرالدين 
ال����ح����ويث إن���ن���ا ص����ام����دون ض����د ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان وس���ن���ق���دم أن��ف��س��ن��ا 
وام��وال��ن��ا ف���داء ل��ه��ذا ال��وط��ن وه���ذه امل��س��رية ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي كشفت 
ال��ح��ق��ائ��ق وس��ن��ظ��ل ن��س��ان��د يف ت��ع��زي��ز ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود واإلس���ه���ام 
برفد املرابطني يف جبهات العزة والكرامة والشرف بالرجال واملال 
والسالح وبأنفسنا للدفاع عن االرض والعرض.. مجددين العهد 
والوالء لقائد الثورة السيد العلم عبدامللك بن بدرالدين الحويث 
قائد املسرية القرآنية النرية ماضني بالعهد والوفاء لقائد ثورتنا 

حتى تحرير كل شرب بأرايض الجمهورية اليمنية. 
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عدد من مشايخ القبائل اليمنية لــــ»                                                  «:

القبائل اليمنية هي الرادفة والداعمة بالرجال والسالح والعتاد ضد كل غاز ومحتل 

مشايخ القبائل يؤكدون استعدادهم املطلق لالستمرار بتقدمي الدعم بالرجال والعتاد حتى حترير كل شبر بارض اجلمهورية اليمنية 

يعترب اليوم الوطني للصمود والتحدي لدى ابناء اليمن امليمون يوم التحرر واالستقالل وامتالك القرار اليمني 
سياسيا واقتصاديا وفكريا وهوية ونحن نحيي هذه الذكرى السابعة للحرب االجرامية التي تنفذها دول تحالف 
العدوان السعودي االمريي الصهيوين عىل ابناء شعبنا اليمني الحر الذي تصدى ببسالة وشجاعة لهذه الحرب 

االجراميةوصنع االنتصارات تلو االنتصارات يف مختلف الجبهات ووصلت االنتصارات اىل عمق ارايض دول العدوان 

بقيادة العدو السعودي وجعل من الذكرى السابعة صمود أسطوري ويشكل لوحة عظيمه لشعب حمل راية 
االستقالل وتحرير االرض من ام االرهاب امريكا واسرائيل وادواتها يف املنطقة،صحيفة 26 سبتمرب اجرت استطالعاً 

صحفياً مع عدد من مشايخ اليمن حول اليوم الوطني للصمود وخرجت بالحصيلة التالية فاىل الحصيلة :

إستطالع: صالح السهمي

يوم الصمود الوطني محل 
فخر واعتزاز أبناء اليمن 

ان حتالف الشر سعى جاهدًا 
بكل قوته وسالحه الفتاك 
إلركاع هذا الشعب الذي 

يأبى االنكسار

 ن��ودع عاما م��ن الصمود , ونستقبل عاما ج��دي��دا ال يشبه  
االعوام التي سلف زمانها ولكنه يتغاير كل التغاير , فنحن 
اليوم نمسك زمام اللحظة ونحدد مسار املعركة نضرب متى 

شئنا ؟ وأين نريد ؟ 
دخلنا معارك ت��وازن ال���ردع  بكل شموخ , وق��د تركنا بكاء 
وعويال وطلال تبي عىل دمنه مقل األعراب الذين قالوا أنهم 
قادرون عىل اجتياح اليمن يف ظرف زمني وجيز , وتمر االعوام 
وت��م��ر ال��س��ن��ون وم��ا ي���زال االج��ت��ي��اح عصيا عليهم , ب��ل ك��اد أن 
يصبح االجتياح للسعودية محققا , وهو يرتبط بقرار سيايس 

ليس أكرث . 
الكثري من الكتابات التي تحلل الوضع العسكري يف اليمن 
وتنشر يف الغرب تقول بقدرة الجيش واللجان الشعبية عىل 
اجتياح أرايض السعودية يف ظرف زمني وجيز , وكأن املعادلة 

تنقلب رأسا عىل عقب .
بعد سبعة أع��وام من الصمود سطرت بنادق املجاهدين 
فيها م��الح��م بطولية ي��ع��رتف ال��ع��ال��م كله ب��ب��أس أه��ل اليمن 

وق���درات���ه���م ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة , وق����د ح��دث��ه��م ال���ل���ه يف م��ح��ك��م ال���ذك���ر امل���ب���ني , 
وحدثتهم كتب التفاسري والحديث والتاريخ وكتب االخبار , ولكنهم قوم 

يجهلون وال يقرأون .   
اليوم نحتفل بصمودنا يف اليمن , والسعودية وم��ن ورائ��ه��ا من اليهود 
واالمريكان ودول التحالف يتجرعون ويالت الهزائم واالنكسارات , خاصة 
وهم يديرون حربا علينا بكل تقنيات الكون املعاصر , وبأحدث ما أبتكره 
العقل ال��ب��ش��ري م��ن اسلحة دم���ار ش��ام��ل , وق��د ع��ج��زوا ع��ن ب��ل��وغ الغايات 

واالهداف التي كانوا يريدون تحقيقها .
لم نكن نملك يف اليمن سوى سالح االيمان بالله وبالقضية  وقد خضنا 
معركتنا بالتوكل عىل الله واثقني بنصره وت��دب��ريه لنا , واثقني بوعده لنا 

أن يجعل عاقبة االمور لنا , ونحن عىل مقربة من تحقيق وعد الله لنا .
لم تكن السعودية ت��درك خطورة ما تقدم عليه , وق��د قادتها حماقتها 
وغ��رور القوة اىل هاوية السقوط االخ��الق��ي , والسقوط العسكري , وهي 
غري واعية نتائج الحماقات التي تحدثها يف واقع االمة , ولذلك نراها تذهب 

اىل التطبيع بكل ذلة وخنوع .
وقد صنعت االمارات مثل صنعها , وهي بعد أمد قصري سوف تكتشف 
أن ح��رك��ة االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي ق��د ت��ج��اوزت��ه��ا , وأن ال��ص��ني ق��د سحبت بساط 
التجارة والسوق الحرة من تحت قدمها , وتلك النتيجة التي سوف تصل 
اليها االمارات يف املستقبل املنظور ال تنفصل عن نتائج العدوان عىل اليمن 
, ذل���ك أن االس�����ر  ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ح��اك��م��ة   ك��ل��ه��م ب����دون اس��ت��ث��ن��اء  ل��ي��س��وا أك��رث 
من حراس ملصادر الطاقة يف الزمن املنصرم ,قد تحولوا  اليوم اىل حراس 
ملصالح أمريكا واسرائيل , ويديرون حربا بالوكالة عن اسرائيل وأمريكا , 
وبالقياس العقيل ليس لإلمارات مصلحة تذكر يف شن عدوان همجي عىل 
اليمن  , وليس للسعودية أي مصلحة تذكر , بل من مصلحة االقليم كله 
هو التناغم والسالم وتحقيق مبدأ العالقات القائمة عىل املصالح املشرتكة 

واملصلحة املرسلة .
العبث الذي مارسته دويلة االمارات يف الجزر واملوائن اليمنية لن يجعل 

الصني تتوقف عن مشروعها االسرتاتيجي يف تجديد 
طريق الحرير التجاري وهذا املشروع بالضرورة واألثر 
سيجعل من دبي مدينة تجارية لعبت دورا مفصليا 

يف حركة التجارة العاملية يف الزمن القديم .
امل������وض������وع ال���������ذي ح�������دث وي������ح������دث يف امل���ن���ط���ق���ة أك����رب 
من ق��درات السعودية واالم���ارات الذهنية , ولذلك 
أص��ب��ح��وا وق�����ودا ي��ح��رتق ح��ت��ى ت��ض��اء م��ص��ال��ح ام��ري��ك��ا 
واس��رائ��ي��ل , وليس لهم م��ن أث��ر ذل��ك الحريق سوى 

دخانه الذي يزكم األنوف حاضرا ومستقبال .
ل��ق��د س��ط��ر أه����ل ال��ي��م��ن ب���ط���والت ذات أث����ر وم��ع��ن��ى 
وق��ي��م��ة ول���ن ت��ذه��ب ت��ض��ح��ي��ات��ه��م ه����درا ف��ق��د وع��ده��م 
الله بالتمكني وهو كائن ال محالة ولله عاقبة االمور .

ص������م������د ال������ي������م������ن أع����������وام����������ا س�����ب�����ع�����ة أم��������������ام أع�������ت�������ى ق������وة 
ع���امل���ي���ة ت��م��ت��ل��ك ت���رس���ان���ة ع��س��ك��ري��ة ح���دي���ث���ة , وت��م��ت��ل��ك 
تقنيات استخبارية عالية , وقدرات ومهارات فنية 
وعسكرية , وأج��ه��زة وآل��ي��ات حديثة , وشكل الصمود اليمني فتحا كبريا 
ل��ك��ل ال��ت��داع��ي��ات ال��ت��ي ح���دث���ت  يف ب��ن��ي��ة ال��ن��ظ��ام ال�����دويل ال����ذي ت���ق���وده أم��ري��ك��ا 
واملنظومة الرأسمالية العاملية والتي تعارف الخطاب االعالمي عىل تسميتها 

بالدول الصناعية الست .
لم ي��در يف ب��ال أمريكا وه��ي تأمر ربيبتها السعودية عىل اع��الن العدوان 
ع���ىل ال��ي��م��ن م���ن واش���ن���ط���ن ص��ب��ي��ح��ة 26م�������ارس م���ن ع����ام 2015م أن كيد 
الضعيف سوف يغري من بناء املعادلة التفاعلية للنظام العاملي , أو سوف 

يحدث شرخا يف جداره حتى يتداعى فينهار املعبد عىل الكهنة .
كانت االشارات واضحة وقد بدأت من فلسطني يف معركة سيف القدس 
فظهر أثر الصمود اليماين عىل مسار التفاعل , ثم جاءت من أفغانستان 
وها هي تستقر يف روسيا وغدا ستكون يف تايوان ويف الكوريتني حتى ينفرط 
عقد النظام ال���دويل وتنهار حركة ت��وازن��ه ال��دول��ي��ة ال��ذي عمل ط��وال عقود 

عىل تمتني عراها .
وق���دي���م���ا ك����ان ي���ق���ول ال��ح��ك��م��اء ال ت��س��ت��ه��ي��ن��وا ب��ك��ي��د ال��ض��ع��ي��ف ف��رب��م��ا أدم���ى 
ال���ب���ع���وض م��ق��ل��ة األس�����د , ول���ك���ن ك��ه��ن��ة ال���ن���ظ���ام ال������دويل غ���ره���م ب��ال��ل��ه ال���غ���رور 
فوقعوا يف ش��راك شر أعمالهم , وه��ا هم اليوم يجنون ثمرة ما زرع��وه يف 

اليمن من ظلم ومن حصار ومن قصف وتدمري لكل مقومات الحياة .
ظنت أمريكا وف��ق ق���راءة استخبارية ومعلومات ميدانية تحركت فيها 
سفارتها يف العقد األول والثاين من االلفية أن العملية العسكرية يف اليمن 
لن تستغرق زمنا طويال وس��وف يتم حسم املعركة يف غضون أي��ام قالئل 
, وها هو الزمن يجتاز عتبة العام السابع ليلج اىل عامه الثامن , يف حني 
تشهد اليمن تبدال , وتتغري املعادلة من الضعف اىل القوة , ومن الشتات 
اىل الوحدة , ومن التضليل اىل الوعي , من الدفاع اىل الهجوم , وهو أمر ما 
كان له أن يحدث لوال االيمان بعدالة القضية والثقة بنصر الله للمؤمنني 

يف كتابه العزيز .
كانت اليمن تبحث عن السالم وفق شروط العدو , اليوم العدو يبحث 
ع��ن ال��س��الم وف���ق ش���روط أه���ل ال��ي��م��ن , وت��ل��ك م��ن آي���ات ال��ل��ه ل��ق��وم يؤمنون 

, وكل التفاعالت الدولية واالح��داث تصب يف مسار ومصلحة اليمن , إذ   
ات��س��ع ال���خ���رق ع���ىل ال���راق���ع ف��ض��اع��ت ع��ل��ي��ه م���ف���ردات ال��ل��ع��ب��ة وأص���ب���ح ع��اج��زا 
ك��ل العجز ع��ن التحكم بها , أو السيطرة ع��ىل مساراتها , وك��ل الخيارات 
ال��ت��ي ح����اول م��ن خ��الل��ه��ا اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ط��رة ت��رك��ت أث����را م��دم��را ع��ل��ي��ه وع��ىل 

بناه العامة .
امل���ل���ف ال���ن���ووي االي������راين ال�����ذي ك���ان���ت ام��ري��ك��ا ت��ت��خ��ذ م��ن��ه ش��م��اع��ة يف ح��رك��ة 
ت��وازن��ه��ا ف��ت��ق��ره ث���م ت��خ��رج م���ن ات��ف��اق��ه , ه���ا ه���ي ال���ي���وم ت��ق��ب��ل ب���ه وف���ق ش���روط 
ال�����واق�����ع ال����ج����دي����د وش��������روط اي��������ران ن��ف��س��ه��ا , ك���م���ا أن����ه����ا ع����ج����زت ع����ن االن���ت���ص���ار 
الكورانيا مما ترك أثرا نفسيا عىل ربائبها يف الخليج فخرجت االمارات عن 
الطوع , ومالت السعودية اىل روسيا خوف التداعيات وخذالن أمريكا ,ولم 
تجد أمريكا سوى قطر وهي غري ذات أهمية فقطر لن تسطيع سد حاجة 
السوق العاملية من الغاز والنفط فضال عن هوانها يف املسار العام ويف األثر 
وربما أجرب قطر عىل املسار مونديال 2022م الذي عملت من أجله طوال 
عقد من الزمان وانفقت عليه االم��وال والطاقات , وهي اليوم تبحث عن 
عشرين الف متطوع يك يتفاعلوا مع مجريات الحدث الكروي الذي تعد 

له العدة منذ أمد طويل وتخاف أن يفشل .
كل التداعيات الدولية اليوم حشرت امريكا يف زاوية اخالقية حرجة ,فقد 
حاولت أن تسري يف وهم السيطرة عىل النظام الدويل , فوقفت لها روسيا 
وال���ص���ني ب��امل��رص��اد ف��ع��ج��زت , ف���ربز س����ؤال ت��ح��دي��ث أس���س وم���ب���ادئ ال��ن��ظ��ام 
ال����دويل وه���و س���ؤال ظ��ل��ت أم��ري��ك��ا ت��ه��رب م��ن اس��ت��ح��ق��اق��ه م��ن��ذ زم���ن , أس��س 
االستغالل الذي مارسته أمريكا عىل شعوب وانظمة العالم كشفت روسيا 
اس�����راره ال��ي��وم ع��ن ط��ري��ق األدل����ة ال��دام��غ��ة ال��ت��ي حصلت عليها م��ن املعامل 
البيولوجية يف أوكرانيا , كل فرص االستغالل أصبحت قاب قوسني أو أدىن 
من االنهيار والتداعي والسقوط وبها وم��ن خاللها س��وف يتداعى النظام 

الدويل القديم الذي تقوده امريكا حتى يصبح أثرا بعد عني .
م��ن الصعب أن تبني نظاما ع��ام��ا وطبيعيا يف ال��ع��ال��م ول��ك��ن م��ن السهل 
ان ت��ه��دم��ه , وك��م��ا ع��م��ل��ت أم��ري��ك��ا ع��ىل ه��دم��ه يف دول ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي حتى 
يسهل عليها فرض السيطرة عىل الحكومات والهيمنة عىل الشعوب ها 
ه��ي ت��ت��ج��رع وب��ال��ه س��م��ا ن��اق��ع��ا م��ن روس��ي��ا ال��ي��وم , وغ����دا ت��ت��ج��رع��ه يف الصني 
وك����وري����ا ويف ك��ث��ري م���ن ب���ق���اع ال���ع���ال���م ال���ت���ي ك���ان���ت ت����رى أن���ه���ا ت��ح��ك��م ال��س��ي��ط��رة 
عىل مقاليدها وبالتايل تحدث من خاللها لعبة التوازنات والضغوط حتى 

تمارس غواية االستغالل . 
قد ال يرى الكثري األثر املباشر ليوم الصمود اليمني يف وجه جربوت أمريكا 
لكن قيادة امريكا للعدوان عىل اليمن واستخدامها لكل تقنيات االسلحة 
يف اليمن جعل منها كتابا مفتوحا ومقروءا , فالذي كان يتصورها حالة 
غري قابلة للقهر وجد فرصته ليغري من هذا التصور , واملوضوع يمتد لشمل 
محور املقاومة كله , فالقراءة التحليلية قادرة عىل سرب الغور للوصول اىل 
قرار كالذي حدث مع روسيا التي دخلت اىل الخيار العسكري يف أوكرانيا 
وهي عىل أدراك كامل لقدرات العدو من خالل التدخل املباشر يف سوريا .
ن���خ���ل���ص اىل ال����ق����ول أن م����ح����ور امل����ق����اوم����ة االس����الم����ي����ة ص���ن���ع واق����ع����ا ج���دي���دا 
وخدش وجع امريكا القبيح , والسؤال هل سيكون ملحور املقاومة حضور 
ف���اع���ل يف ص��ن��اع��ة ن���ظ���ام دويل ج���دي���د ي���ح���رتم ح���ق���وق ال��ش��ع��وب يف ال��ع��ي��ش 

الكريم ؟ .

يوم الصمود.. التداعيات واألثر للصمود اليمني
ذكرى نصر ومتكني

س����ن����م����ي ع�������ىل درب ال����ص����م����ود 
ال��������وط��������ن��������ي يف م��������واج��������ه��������ة ت�����ح�����ال�����ف 
ال������ع������دوان ال�����ربب�����ري ح���ت���ى ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ن��ص��ر وال��ت��م��ك��ني وال��ف��ت��ح امل��ب��ني.. 
وس�����ت�����ك�����ون ذك����������رى ي��������وم ال����ص����م����ود 
م����ن ك����ل ع������ام ح����اف����ز ل���ك���ل األح�������رار 
م��ن أب��ن��اء وط��ن��ن��ا وش��ع��ب��ن��ا اليمني 
العظيم إلف��ش��ال ك��ل مخططات 
ومؤامرات األعداء الحاقدين عىل 
ي���م���ن االي����م����ان وال���ح���ك���م���ة وش��ع��ب��ه 
أهل امل��ددة والنصرة وأويل القوة 

والبأس الشديد.
ه��������������������ذا ال����������ش����������ع����������ب ال�������������ح�������������ر األب���������������ي 
ال������ذي رف�����ض ال���خ���ن���وع وال���خ���ض���وع 

واالس������������ت������������س������������الم  ل���������ق���������وى ال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة 
والغطرسة والطغيان التي شنت 
ع��ل��ي��ه ح���رب���ا ع���دوان���ي���ة ظ���امل���ة وآث���م���ة 

دون وجه حق وال أي مربر يخول لها شن عدوانها الجائر، هذا الشعب اليمني 
العظيم ب��رف��ض��ه للخضوع وامل��ذل��ة واالس��ت��س��الم للمعتدي ال��ج��ب��ان، ف��إن��ه يجسد 
ع��ظ��م��ة ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��م��ل��ه��ا دم����ه ال��ع��رب��ي األص���ي���ل، وه����ي قيم 
ومبادئ الحرية والعزة والكرامة والشموخ اليماين الذي يطاول عنان السماء، 
وهو يجسد بذلك أيضاً عظمة تاريخه العريق يف مجابهة قوى الغزو واالحتالل، 
فعرفت هذه األرض الطيبة والطاهرة بأنها مقربة الغزاة منذ القدم، وبالتأكيد أنها 
ستظل كذلك دائماً وأبداً يف الحاضر واملستقبل إىل أن يرث الله األرض ومن عليها.

فها هي األعوام السبعة املنصرمة من عمر العدوان الغاشم عىل وطننا وشعبنا 
العظيم شاهدة عىل ذلك، فقد كانت مدنها وقراها وشعابها وجبالها وسهولها 
وودي���ان���ه���ا وس���واح���ل���ه���ا أي���ض���ا م��س��ت��ن��ق��ع��ات ح��ج��ي��م ال��ت��ه��م واغ������رق ق�����وات وج��ح��اف��ل 
ج��ي��وش ال��ع��دوان وم��رت��زق��ت��ه ال��ذي��ن جلبهم م��ن ك��ل أص��ق��اع األرض لقتال شعبنا 
ال��ح��ر األب���ي وجيشنا العظيم ال���ذي لقن تلك ال��ق��وات ال��غ��ازي��ة وامل��ع��ت��دي��ة وجموع 

مرتزقتهم اآلثمني دروساً قاسية تنكيال وسحقا وقتال وتمزيقا.
وسنمي عىل درب ه��ذا الصمود األس��ط��وري يف تحقيق املزيد من االنتصارات 
ال��ح��اس��م��ة ض���د ت��ح��ال��ف ال��ش��ر وال����ع����دوان، وأي���ض���اً يف ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح��ات يف ك��اف��ة 
الجوانب واملجاالت االخرى، لنؤكد أن اردتنا العظيمة لم ولن تقهر مهما كانت 
الصعاب والتحديات التي تواجهنا، فنحن قادرون بفضل بعون وتأييد الله لنا 
عىل تجاوزها والتغلب عليها.. وسنواصل املسرية من نجاح اىل نجاح ومن نصر 

اىل نصر أكرب وأعز.

هيثـــم الخـــوالين

عبدالرحمن مراد
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البداية مع الشاعر عدنان جحوح والذي تحدث بالقول :
ها هي معية الله تتجىل بهذا الشعب املؤمن بربه، عاما بعد عام، وها هو 
نصره وتأييده مالزم لكل مؤمن أبي يف هذا الشعب العظيم طيلة سبعة 

أعوام؛ فهو القائل يف محكم تنزيله:}}وكان حقا علينا نصر املؤمنني {{.
نعم قد تجلت قوة الله لهذا الشعب، ضد عدوان غاشم متمرد ، وجه 
قوته وجربوته عىل كل ممتلكات هذا الشعب املستعني بربه، فباء بالفشل 

والهزيمة .
ه���ا ه���و ال����ع����دوان ي���دخ���ل يف ال���ع���ام ال���ث���ام���ن ب��ب��غ��ي��ه وع����ن����اده وج���رم���ه ، دون 
تحقيق مبتغاه، بعد استخدام كل الوسائل املباحة واملحرمة يف هذه الحرب 

الغاشمة ، ولسوف يستمر بهذا التخبط والفشل حتى يهلكه الله. 
كذاك حال الباطل حينما يقف يف وجه الحق ، فلسوف يزهق مهما كانت 
قوته وجربوته، }}بل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 

الويل مما تصفون}}ولن يجعل الله للكافرين عىل املؤمنني سبيال
وها نحن ندخل يف العام الثامن ، ونحن عىل ثقة بنصر الله وتأييده ، بال 
ملل وال يأس وال انكسار، بل يف صمود رهيب، ونصر عزيز، وإىل فتح قريب 
بإذن الله تعاىل ؛ فلن نركع إال لله، ولن نستعني إال به ، ولن نتوكل إال 
عليه . }}وما النصر إال من عند الله{{ فنحن عىل ثقة تامة بنصره، }}وكفى 

بربك هاديا ونصريا{{.

سبعة أعوام من الصمود
 اما الشاعر أبو مالك الكوماين فقال : 

سبع س��ن��وات حشد فيها التحالف السعوأمرييك ك��ل إمكاناته وق��درات��ه 
العسكرية حيث شكل تحالف ض��م ع��ش��رات ال���دول العربية واألجنبية يف 
ت��ح��ال��ف ش��ب��ه ع��امل��ي ع���ىل ب��ل��د ظ��ل��ت ت��ت��ع��اق��ب ع���ىل ح��ك��م��ه ان��ظ��م��ة ال��س��ف��ارات 
واذرع العمالة لعقود انهكته التآمرات اإلقليمية والصراعات الداخلية. التي 
ظلت تعصف به لعقود متتالية. بلد كان يعاين من فساد اداري واقتصادي 
وسيايس وأمني وعسكري بلد عىل حافة الهاوية تكالب عليه شذاذ اآلفاق 
طمعا يف ثرواته وموقعه االسرتاتيجي وبحاره وموانئه وجزره استخدموا 
أح��دث الطائرات وأح��دث االسلحة العاملية املتوسطة والثقيلة والخفيفة 
واستخدموا افتك القنابل وعشرات اآلالف من اآلليات والقطع العسكرية 
وعشرات البوارج والسفن الحربية وآالف املراصد واألقمار الصناعية وأنفقوا 
مئات املليارات من الدوالرات وحشدوا أعظم الخربات العسكرية ومراكز 
القرار العاملي وحشدوا مرتزقة من كل أنحاء العالم إضافة إىل مئات اآلالف 
م���ن امل���رت���زق���ة امل��ح��ل��ي��ني وج���ن���ودا ع���ش���رات امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت��ت��ح��رك ت��ح��ت ق��ن��اع 
اإلنسانية ومئات القنوات الفضائية اإلعالمية واغلقوا منافذ اليمن الربية 
والبحرية والجوية وحاصروا شعبه حصارا مطبقا واستخدموا لرتكيعنا 
كل أنواع الحروب بما فيها الحرب الناعمة ومع ذلك وبفضل الله سبحانه 
وت���ع���اىل س��ق��ط��ت ك���ل م��خ��ط��ط��ات��ه��م وأس��ل��ح��ت��ه��م أم�����ام ص���م���ود ه����ذا ال��ش��ع��ب 
ال��ع��ظ��ي��م وق��ي��ادت��ه ال��ق��رآن��ي��ة واح�����راره م��ن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية وبعد 
سبعة أعوام هاهو يرسل مسرياته وصواريخه آالف الكيلو مرتات مستهدفا 
منشآت وقواعد العدو بدقة متناهية وسيصل إىل النصر املبني بفضل الله 

سبحانه وتعاىل والعار والخزي للعمالء واملرتزقة ..

كل أيامنا صمود 
الشاعر محمد هزاع البهلويل تحدث بالقول : 

ال تستغرب عندما ترى األرض تتباهى بمن عليها من جبال العزة والكرامة 
وال���ص���رب وال��ص��م��ود ، وش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ط��ي��ل��ة ه���ذه ال���ف���رتة ال��ق��اس��ي��ة 
وامل�����ؤمل�����ة ألك�����ر م����ن س��ب��ع��ة أع�������وام م����ن ال�����ع�����دوان وال���ق���ص���ف وال����ح����ص����ار ال����ربي 
وال��ب��ح��ري وال��ج��وي ، ورغ���م امل��ع��ان��اة ال��ك��ب��رية وال��ح��رب اإلق��ت��ص��ادي��ة الخانقة 
وال��ت��ي تستهدف اإلنسانية وتنقض ع��ىل حياة وق��وت ال��ن��اس ب��ال استثناء ، 
كان لشعبنا الصابر والصامد الحظ األوفر والنصيب األكرب يف هذه املرحلة 
ال���ف���ارق���ة وامل��ن��ع��ط��ف ال��خ��ط��ري يف ت��ق��دي��م ال���ص���ورة األوض�����ح ل��ل��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء 
وال���رس���ال���ة األش���م���ل ع���ن ت��ف��اص��ي��ل ال���ص���م���ود االس����ط����وري أم�����ام أع���ت���ى ج��ي��وش 
العالم وأمام طواغيت العصر وأمام أحدث ما توصلت إليه تقنيات األعداء 
م���ن امل��ن��ظ��وم��ات امل��ت��ط��ورة واألس��ل��ح��ة م��ت��ع��ددة األغ������راض وامل��ت��ن��وع��ة ، وأم���ام 
ال��ص��م��ت امل���خ���زي وامل��ع��ي��ب وال����ال م���ربر ل���ه مل���ا ج���رى وي���ج���ري يف ال��ي��م��ن م���ن كل 
أولئك املحسوبني عىل اإلسالم والعروبة واالنتماء- ناهيك عمن يشاركون 
فعلياً يف العدوان عىل بلدنا العزيز اليمن ومن يؤيدون ويدعمون ويباركون 
وه����م ك���ر ، وي��ال��ه��ا م���ن ذل����ة واس��ت��ك��ان��ة وخ���ن���وع وأداة رخ��ي��ص��ة يستخدمها 
األم��ري��يك واإلس��رائ��ي��ي متى ش��اء و اي��ن م��ا يشاء ، و ي��ا لها م��ن ضمائر تبيع 

وتشرتي يف دماء اليمنيني باملال السعودي واإلمارايت 
إن صمود شعبنا املعطاء وثباته يف وجه كل مؤامرات األعداء وعىل جميع 
السبل وال��ط��رق الخبيثة وامل��اك��رة التي استخدمها لدليل واض��ح عىل مدى 

الرعاية العظيمة والتأييد اإللهي الكبري من الله سبحانه وتعاىل ودليل عىل 
أن شعب الحكمة وااليمان ونفس الرحمن يمتلك السالح األقوى والذي ال 
تمتلكه دول العدوان وال أولياءهم وال من يوالونهم من مرتزقة الداخل . 
وهذا السالح أثبت فاعليته وجدوائيته يف كل امليادين والجبهات بكل جداره 
وقوة واقتدار ، أنه سالح  ) اإليمان ( الذي ُتّوج به الشعب اليمني املؤمن 

واخُتص به دوناً عما سواه . 
وبربكة هذا املشروع القرآين وعظمة القيادة واملنهج استطاعت هذه األمة 
أن تنهض وتقف عىل قدميها وت��واج��ه وتتحدى أعدائها بكل ق��وة وصالبة 
وعنفوان، بل واستطاعت أن تصنع الطائرات املسرية والصواريخ البالستية 
و تطور وتنمي من قدراتها الدفاعية والهجومية وأصبحت تمتلك قوة ردع 

اسرتاتيجية ال نظري لها .
ون���ح���ن ن���ش���اه���د أب���ش���ع ال���ج���رائ���م ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا دول ال�����ع�����دوان ع����ىل ال��ي��م��ن 
السعيد ، نرى أن السعادة قد اغتالتها تلك االيادي اآلثمة وامللطخة بدماء 
أطفالنا ونسائنا وشبابنا كل يوم وال أبالغ إن قلت كل ساعه فال يوجد يوم 

يمر من أيام العدوان الغاشم إال ونرى جريمة هنا وأخرى هناك . 

 الشاعر عبدالواسع صايل الغويل قال :
عىل مدى سبعة اعوام من العدوان الغاشم الظالم الذي بذل فيه العدو 
ك��ل م��ا ي��م��ل��ك م��ن وس��ائ��ل ال��ق��ت��ل وال��ت��دم��ري وال��ت��ش��ري��د وال��ت��ج��وي��ع وال��ح��ص��ار 
عىل شعبنا اليمني العزيز فان هذا العدو قد اثبت خبثه وجرمه وخيانته 
ل���إس���الم وذل����ك ع���رب ت��وج��ي��ه آل���ة ال���ح���رب ل��ق��ت��ل اب���ن���اء. ب��ل��د االي���م���ان وال��ح��ك��م��ة 
ب��ي��ن��م��ا ع����دو االم�����ة ج��م��ع��اء م���ن ال��ي��ه��ود وال���ن���ص���ارى ي��ع��ي��ث��ون يف ب����الد االس����الم 
واملسلمني الفساد ويدنسون مقدسات االمة ويقتلون ابناء االمة وينتهكون 
حرماتها دون ان يحرك ذلك ساكن يف مشاعرهم بل اصروا عىل عداوتهم 
ألب���ن���اء ال��ي��م��ن ال��س��ع��ي��د ووج���ه���وا ب��وص��ل��ة ع��داوت��ه��م ال��ي��ه��م ودم�����روا م��ق��درات 
شعبه وحاصروه وجوعوه وهم لم يعلموا بان الحصار والقتل والتجويع 
سوف ينهض بأبناء اليمن وسوف يكونوا كالصخرة الصماء التي ال تنكسر 
ام�����ام اي ق����وة يف االرض وب��م��ع��ان��ات��ه��م س����وف ت��ل��د االن����ت����ص����ارات واالب���ت���ك���ارات 
وال���ت���ص���ن���ي���ع ال���ح���رب���ي وزي���������ادة ال����وع����ي يف اوس��������اط امل���ج���ت���م���ع وف����ع����ال ف���ق���د اث��ب��ت 
شعبنا اليمني العزيز جدارته يف تحمل الصعاب وتجاوزها ووقف شامخا 
كجباله الشامخة وع��ىل م��دى سبعة اع���وام ال���ذي ك��ان يف بدايتها مدافعا 
ول��ك��ن وبفضل ال��ل��ه وبفضل ق��ي��ادت��ه الحكيمة ذات ال��رؤي��ة ال��ق��رآن��ي��ة أصبح 
ي��وج��ه ض���رب���ات م��وج��ع��ة وق��اس��ي��ة يف ارايض ال����ع����دوان االرع�����ن ال����ذي ال يمت 

لإسالم بصلة
واننا ويف نهاية العام السابعة الزلنا ثابتون ثبات الجبال الروايس وسوف 
ن��ك��س��ر ح���ص���ارك���م ون���ص���د ض��رب��ات��ك��م وس�����وف ن��ش��ك��ل أع���اص���ري م���ن ال���ص���واري���خ 
الباليستية والطريان املسري ونزلزل عروشكم الطاغية التي هي وكر تنفذون 
منها خيانتكم لالمة وللمقدسات ومعاناتنا ومعاناة أبناء شعبنا اال وقودا 
ل��ش��ع��ل��ة ث���ورت���ن���ا ض���د ج���ربوت���ك���م وم����ا خ��ي��ان��ت��ك��م ل���أم���ة اال ب���داي���ة ن��ه��اي��ت��ك��م وم��ا 
اإلجرام الذي هو طابع لكم منذ بداية عدوانكم وإىل اليوم ومنذ أول غارة 
من غاراتكم التي كان ضحاياها من املدنيني واستهدفت األحياء السكنية 
يف ص��ن��ع��اء ب����دأ ب��ج��ري��م��ة م���روع���ة اس��ت��ه��دف��ت األه�����ايل امل��دن��ي��ني يف مساكنهم 
وه��م نائمون واستمرت ع��ىل م��دى سبعة اع���وام تقصف املدنيني واالب��ري��اء 
واملسافرين عىل الطرقات وصاالت العزاء ماهي اال دليل حقدكم الدفني 
ع��ىل ش��ع��ب ن��اص��ر رس���ول ال��ل��ه ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع���ىل آل���ه وق��ت��ل أج���دادك 
ال��ذي��ن واج��ه��وا رس���ول ال��ل��ه واي��ض��ا دل��ي��ل ع��ىل أَنّ شعبنا ب���ريء وع��ىل أن��ه هو 
املظلوم وليس الظالم وعىل أنه املعتدى عليه وليس هو باملعتدي وسوف 

ينتصر بعون الله
وها نحن ندشن العام الثامن وال زلنا يف تقدم مستمر وتطور يف التصنيع 
واكر ثباتا عىل ارضنا واكر سيطرة وتقدما يف جبهات القتال واثقون بنصر 
ال��ل��ه وم��ا ان��ت��م اال أداة استخدمها ال��ع��دو االم��ري��يك والصهيوين والربيطاين 
لتنفيذ مخططة االجرامي يف اليمن وذلك ليك يتفادى هو الخسارة والكلفة 
يف امل�������ال وال���ت���ب���ع���ات ال���س���ل���ب���ي���ة واس���ت���خ���دم���ك���م ان����ت����م والزال ال����ع����دو االم����ري����يك 
واالسرائيي والربيطاين يجني االرباح الطائلة منكم يف حرب كان االوىل ان 

يكون هو الخاسر فيها اقتصاديا وعسكريا وبشريا
ول���ك���ن���ك���م ان���ت���م م����ن س���ه���ل ل���ه���م ذل�����ك ودف���ع���ت���م م���ق���اب���ل ذل�����ك ام�������واال ط��ائ��ل��ة 
الس��ي��ادك��م ال����ذي س���وف ت��ك��ون ن��ه��اي��ت��ك��م ون��ه��اي��ت��ه��م ع���ىل اي��دي��ن��ا وال���ل���ه معزنا 

وناصرنا هو حسبنا ونعم الوكيل.

الشاعر عيل العقاب تحدث قائال : 
م��اذا نقول وم��اذا نعرب وكيف نصف هذا الشعب اليمني الجبار الصامد 
ال���ص���اب���ر امل���ج���اه���د ال���ع���ظ���ي���م وال����ل����ه ان ال���ك���ل���م���ات وج���م���ي���ع ت���ج���ل���ي���ات األوص�������اف 
وال������ط������روح ل��ق��ل��ي��ل��ة يف ح���ق���ه وح������ق أب����ن����ائ����ه االح����������رار ال����ش����رف����اء ف���ص���رب وص���م���ود 
وم��ع��ان��اة وم��ظ��ل��وم��ي��ة س��ب��ع��ة اع�����وام ل��ه��ي ق��م��ة ال��ج��ه��اد وس��ن��ام��ه ش��ع��ب اب��ي 
ص����ام����د م����ج����اه����د م�����ق�����اوم ض�����د ع����������دوان ج����ائ����ر ظ����ال����م م���ت���ك���رب وت����ح����ال����ف إع����راب����ي 
ام��ري��يك صهيوين ب��اغ ع��ىل الشعب اليمني أرض��ا وإنسانا وب��ح��را وج��وا فلله 

درك م��ن ش��ع��ب أب���ي ح��ر م��ق��اوم وق��ائ��د ع��ل��م رب���اين حكيم م��ج��اه��د ف��ه��ذا هو 
السر األعظم يف هذه االم��ة اليمنية االيمانية التي ب��دأت من الكالشنكوف 
والوالعة اىل آن وصلت اىل مرحلة البالستيات والصواريخ املجنحة والطريان 
امل��س��ري ال��ف��ائ��ق ال���دق���ة وق��ل��ب امل��ع��ادل��ة ض���د ت��ح��ال��ف ع�����دوان ك���وين متغطرس 
يمارس جميع أنواع اإلرهاب من قتل االطفال والنساء وكبار السن وذبح 
األسرى ومنع وحصار الدواء والغذاء والوقود والغاز املنزيل وتدمري البنية 
التحتية وجميع الخدمات املدنية وجلب املرتزقة من جميع ش��ذاذ االف��اق 
مل��ح��اول��ة ارك����اع واس��ت��س��الم ه���ذا ال��ش��ع��ب ل��ك��ن ه��ي��ه��ات رغ���م ال��ح��ص��ار وشحة 
اإلمكانيات صامدون صمود الجبال الروايس الشامخة ثابتون محتسبون 
مضحون بكل غال ونفيس بالشهداء باألموال باألنفس باألوالد يف سبيل 
الله ويف سبيل العزة والكرامة والحرية وسيادة الوطن قادمون يف العام 
الثامن منتصرون ثابتون واثقون بالله القوي العزيز الجبار املنتقم ناصر 

املستضعفني وخري الناصرين.
قادمون باألعاصري اليمانية وعمليات كسر الحصار املزلزلة يف نحر وعمق 
العدو فدماء الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين ودماء جميع الشهداء 
اليمنيني ستتحول اىل ط��وف��ان ي��ج��رف ع���روش جميع املستكربين ع��ىل هذا 

الشعب املؤمن الصابر الصامد

الشاعر الجريح ابوحيدر عامر قال : 
امام سبعة أعوام من الصمود وثبات شعب االيمان والحكمة تظهر آيات 
الله جلية لجميع الناس لقد راه��ن االع��داء من األمريكيني واإلسرائيليني 
وأذن���اب���ه���م م���ن امل��ن��اف��ق��ني ع���ىل ق��وت��ه��م وج���ربوت���ه���م وط��غ��ي��ان��ه��م واس��ت��ض��ع��ف��وا 
شعب الحكمة واإليمان وظنوا بعدوانهم وسالحهم وما يمتلكوا من انهم 
سريكعون شعب الحضارة يف اسبوع وه��ا هو اليوم يمرغ انفهم يف وحل 
املذلة والخزي والعار والشنار بأقدام رجاله وأبطاله من الجيش واللجان 
الشعبية والزال صامدا صمود الجبال النايفة سبعة اع��وام من الصمود 
والعنفوان اليماين الجهادي سبعه أع��وام م��رت وه��و يلقن األع��داء أقىس 
ال���دروس وال��ه��زائ��م يف ك��ل س��اح��ات القتال وامل��واج��ه��ة واالل��ت��ح��ام بمختلفها 
عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية وثقافية وإعالمية ويفيِ شتى املجاالت 
سبعة أع��وام زادت شعبنا من الصرب والصمود واإليمان والوعي والثبات 
عىل قضيته العادلة سبعة اعوام من الصمود والبذل وتضحية باألنفس 
واألموال سبعة اعوام حولت أحالم الطغاة وبال عىل أنفسهم سبعة اعوام 
تمر وشعبنا يف ص��م��ود اذه���ل العالم قاطبة وه��ا ه��و ال��ي��وم سيدشن ثامن 
عام من الصمود وتفاين بحضور منقطع النضري بحضور يليق بتضحياته 
وب���ذل���ه ي��ل��ي��ق ب��م��ق��ام��ه وم���ق���ام اب��ط��ال��ه وي��ل��ي��ق ب��اس��م��ه ش��ع��ب ع��م��ار اب����ن ي��اس��ر 
وم���ال���ك االش�����رت ش��ع��ب األوس وال����خ����زرج ش��ع��ب ال��ح��ك��م��ة واإلي����م����ان شعب 

الصمود الخارق

معجزات الزمن
الشاعر ابو برق الظرايف

ُعريِف ان للزمن معجزات تحققت وتتحقق عن احداث تقع يف ظل ظروف 
يتوجب عىل تلك املعجزات ان تحصل ولتلك اآليات ان تتجىّل لطاملا كانت 
يف ط��ري��ق ال��ح��ق وت��ك��ون اي��ض��اً ع��واق��ب ت��ل��ك امل��ع��ج��زات واآلي�����ات وخ��ي��م��ة عىل 
اعداء الله من خزي وذل وهوان ومن تلك املعجزات واآليات الذي تحققت 
وتجلت يف اليمن رغم اجتماع كل قوى الشر والطاغوت يف العالم ملحاربة 
ال��ي��م��ن وم���ح���ارب���ة م���ش���روع ال���ح���ق ال�����ذي اع���ت���زت ون���م���ت ب���ه ويف س��ب��ع��ة اع����وام 
من هذا العدوان برغم جميع إمكانياته وتسلطه نرى املعجزة املتحققة يف 
غضون سبع سنوات من الدمار والجرائيِم إلهالك الحرث والنسل يف صمود 
وثبات الشعب اليمني يف مواجهة العدوان عىل كل األصعدة واملستويات 
ونالحظ ان الشعب بوعيه وبعظمة قيادته الحكيمة من آل بيت رسول الله 
يحظى باالنتصارات يف جميع املجاالت وينهض بإصراره ليعيد بناء نفسه 
من جديد يف التصنيع وتطوير مهاراته يف االبتكار وإدخال قوى الطاغوت 

يف حالًة يرىث لها وليصبح اليمن رقماً كبرياً وصعباً يف املعادلة 

الشاعر عبد القادر داود قال :
ع��ىل أع��ت��اب ال��ع��ام ال��ث��ام��ن للصمود يف وج��ه ال��ع��دوان ع��ىل بلدنا الحبيب 
نقف و بكل شموخ و اعتزاز و عىل رؤوسنا مئات الطائرات، و امامنا آالف 

املدرعات. ناهيك عن ماليني املرتزقة و املنافقني
هنا نقف و الحرب ما تزال يف أش�د ضراوتها و يف ذروة إحتدامها، نشّيع 
هنا شهيداً و هنا ننتشل جثمان طفل من تحت االنقاض و هنا نبحث عن 

أشالء امرأة مزقتها غارات العدوان
هو ذا الصمود اليماين يف وجه قوى الشر وتحالف الشيطان- يطوي عامه 

السابع وقد غدا أصلب عوداً وأطول ذراعاً، وأكرب مهابة.

ال���ش���ه���ي���د ل���ط���ف م���ح���م���د زي�����د ال���ق���ح���وم أب ألرب����ع����ة اط����ف����ال ث��الث��ة 
اوالد وبنت ) جربيل وكميل وسلسبيل وذو الفقار( وغادر الدنيا 
باستشهاده يف احدى الجبهات وهو يف ريعان شبابه ولم يتجاوز 

ال� 28 عاما فقط 

مسرية الصمود 
كان الشهيد رحمه الله من اوائل املكربين ضد الوصاية والتبعية 
وكان بصوته يزلزل عروش املستكربين آنذاك حتى ثورة الحادي 
وال����ع����ش����ري����ن م�����ن س���ب���ت���م���رب وال���������ذي ك������ان ه�����و امل�����ح�����رك ل���ه���ا وال�����داف�����ع 
القوي ل��إرادة الشعبية من خالل تلك الزوامل واالناشيد التي 
ك����ان ي��ت��غ��ن��ى ب��ه��ا اىل ان ق��ام��ت ث����ورة ال21 م���ن س��ب��ت��م��رب وب��ع��ده��ا 
واص�����ل ال���ن���ض���ال ب��ص��وت��ه م��ن��ذ ان������دالع اول ص������اروخ ل���ل���ع���دوان عىل 
ال��ي��م��ن واص��ب��ح��ت س���ريت���ه م���ن اه����م ال���س���ري ال���ت���ي ت��ل��ه��م ال��ش��ع��ب يف 
ميادين القتال والجهاد ول��م يكتف بذلك ب��ل ن��زل اىل الجبهات 
ب��ن��ف��س��ه وق���ات���ل ق���ت���ال االس������ود وال��ع��ظ��م��اء اىل ان اس��ت��ش��ه��د وب���ذل 

نفسه رخيصة لهذا الوطن وللمسرية القرآنية وكان استشهاده 
بمثابة فتيل لإرادة والتحرر من الوصاية والتبعية والنضال من 
اجل اسرتداد كرامة اليمنيني من االحتالل السعودي االمرييك 

الذي يريد فرض هيمنته عىل اليمن 
يقول االخ الحسني طه الشامي : منذ ان وطأت قدمي ميادين 
الجهاد كانت كل زوامل الشهيد لطف القحوم ترافقني وكانت 
داف����ع يل يف ك���ل يشء وه���ي امل��ل��ه��م��ة يف ارض امل��ع��رك��ة ض���د املحتل 
السعودي ومرتزقته الن تلك االناشيد والزوامل كانت لها وقع 
ك��ب��ري ج����دا يف ن��ف��وس ك���ل امل��ج��اه��دي��ن ح��ت��ى يف م��ج��ال��س��ن��ا الب����د من 
سماع تلك الزوامل ألنها تعرب عن الحرية واالستقالل والكرامة 

فكانت وال زالت مؤثرة اىل اليوم 
ام���ا امل��ج��اه��د ع��ي ال���وادع���ي ف��ق��ال : م��ن اع��ظ��م م��ا ان��ج��ب��ت��ه اليمن 
والذي كان ثورة بحد ذاتها يف وجه املستكربين هو الشهيد لطف 
القحوم سالم الله عليه واصبح رمزا يخلد يف ذاكرة الوطن النه 

ايقظ فينا روح الجهاد واالستبسال بزوامله التي أصبحت براكني 
ووقودا لكل املجاهدين واالحرار يف اليمن 

شعلة لن تنطفئ 
ش���ع���ل���ة م������ن ت�����ع�����دد امل�������واه�������ب وال��������ث��������ورة ون������ص������رة ق����ض����اي����ا ال���ش���ع���ب 
وال������ذي خ����اض ح��ي��ات��ه ب���وع���ي ث�����وري م��س��ل��ح ب��ال��ب��ن��دق��ي��ة وال��ح��ن��ج��رة 
وارادة الشهادة هو الصوت الصادح بالحق والثورة واالستقالل 
وعرب بصوته عن ارادة الثوار واملجاهدين وكل اليمنيني ومواقفه 
م���م���ل���وءة ب��ال��ح��ي��وي��ة وال���ف���زع���ة ي���رتن���م ع����ىل وق���ع���ه���ا ال������ربع ال��ش��ع��ب��ي 
امل���ص���اح���ب ل��ص��وت��ه ال��ش��ج��ي ب���ال���ث���ورة وال���ح���م���اس وص�����دق ال��ج��م��ي��ع 
ق��وال وف��ع��ال وواك��ب��ت حنجرته منذ ان��ط��الق امل��س��رية وغ���رد بمئات 
القصائد وال��ت��ي ك��ان اشهرها )م��ا ن��ب��ايل م��ا ن��ب��ايل( و)دق التحالف 
دق( و)وال����ل����ه اين ك��ال��ج��ب��ل ص��ع��ب اه����ت����زازي( وت��ل��ك ال��ق��ص��ائ��د من 
اروع واجمل ما تغنى بها الشهيد لطف القحوم وهي من الروائع 

الخالدة اىل هذه اللحظة

شعراء  ومنشدون لـ »26سبتمبر«:

عظمة القيادة واملنهج استطاعت إستنهاض
 األمــة لتقف علــــــى قدميها ملواجهــــــــة االعــداء 

 سبع سنوات حشد فيها التحالف السعوأمرييك كل إمكاناته وقدراته العسكرية حيث شكل تحالف ضم عشرات الدول العربية واألجنبية يف تحالف شبه عاملي فدمر كل مقدرات 
البالد االقتصادية والبنية التحتية وقتل االطفال والنساء اال انه عجز تماما عن تحقيق مآربه الخبيثة التي جاء من اجلها بل ذاقوا ويالت ذلك العدوان واستطاع الشعب بإرادة قوية ان 

يتخطى كل الصعاب والعقبات امام كل املؤامرات التي حيكت وال زالت للشعب اليمني 
سبعة اعوام من العدوان وقد تحقق للجيش واللجان الشعبية انجازات مهولة يف امليدان او يف التصنيع الحربي بصناعة الطائرات املسرية بمختلف صنوفها والصواريخ البالستية التي 

وصلت اىل السعودية واالمارات حول هذه املواضيع التقت "26سبتمرب" بعدد من الشعراء واملنشدين والذين تحدثوا حول هذه املناسبة .. اىل التفاصيل : 

لقاء : االدارة الثقافية 

 صوت املعركة وراعدها وملهب حماس املجاهدين والشعب معا , كان وسيظل كذلك الوطني والثائر واملنشد الشهيد لطف القحوم الذي صدح 
بصوته املجلجل واملدوي كقذائف املدفعية والدبابات , جبهات كثرية يف كل سهل وجبل وواد رابط فيها الشهيد القحوم برباطة جأش وثقة املؤمن الواثق 

بنصر الله , مقدما اروع املالحم البطولية يف القتال ويف فن الزامل الشعبي املثري للحماس الذي كان له وقعه ايضا عىل نفوس االعداء واملرتزقة .. 
جروح بالغة اصيب بها يف حياته الجهادية والثقافية ولكنها لم تثنه عن مواصلة مشواره النضايل املفعم باإليمان والثبات بل ظل ذلك املجاهد القوي 

الشكيمة والعزيمة حتى اختاره الله شهيدا خالدا يف ال� 14 فرباير 2016 يف جبهة مأرب , يف سياق التقرير التايل نستعرض بعض من مناقب وصفات وسرية 
الشهيد لطف القحوم إىل التفاصيل:

26 سبتمرب- خاص 

الشهيد لطف القحوم .. شعلة امليدان وأيقونة النصر 



الشيخ  البيضاء  البداية مع وكيل محافظة 
الوطني  اليوم  أن  أكد  الذي  السوادي،  ناصر 
اليمن جيال  تاريخ  يف  فارقة  للصمود محطة 
بعد جيل.. يف هذا اليوم أثبت الشعب اليمني 
األوفياء  انطلق  عندما  وثباته  وصالبته  قوته 
واملخلصني لليمن األرض واإلنسان دفاعا عن 
ال  غاشم  عدوان  والعباد جراء  البالد  شرف 

يمتلك من األخالق شيئا.
البيضاء بدور مشرف  حيث اسهمت قبائل 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتشهد ألبنائها 
الجبهات مقدمة قوافل من الشهداء العظماء 
الذين انطلقوا دفاعا عن قضية الشعب اليمني 
إىل جانب املجاهدين من كافة املناطق اليمنية، 
املسرية  احدثته  الذي  الوعي  بفضل  وذلك 
ما  منذ  األمرييك  املشروع  وكشفت  القرآنية 

يقارب 18عاما.
أمام  البيضاء عصية  محافظة  حيث كانت 
تحالف العدوان وظلت صامدة وقوية رغم أن 
11 جبهة حاول التحالف ومرتزقته من القاعدة 
وداعش اخرتاقها، إال أن ابناء البيضاء وبدعم 
واسناد من الجيش واللجان الشعبية تمكنوا 
من تحرير كافة مديريات املحافظة من خالل 
عمليتي النصر املبني وفجر الحرية التي اشرقت 
عىل البيضاء بتطهريها من العناصر اإلرهابية 
التي جعلت من بعض املناطق وكرا ومسرحا 
النطالق عملياتها اإلجرامية، التي أشاد متحدث 
قبائل  ألبناء  الكبري  بالدور  املسلحة  القوات 
الرامي  املحافظة يف افشال املشروع األمرييك 

تحويل البيضاء إىل إمارة لداعش.
الثامن من  العام  اليوم عىل مشارف  نحن 
الصمود الوطني، الذي انطلق أبناء البيضاء 
بقوة يف عملية إعصار اليمن مباركني العمليات 
العسكرية يف العمق السعودي لكسر الحصار، 
بحضورهم وتحشيدهم وتعزيزهم للجبهات 
املستمر التي تبزز مواقفهم املشرفة يف نيل شرف 
الدفاع عن اليمن يف أحلك الظروف، وبمواقف 

أكرب واعظم.
التنمية املحلية

وأوضح الوكيل الوهبي بعد تطهري البيضاء 
من العناصر اإلرهابية اتجه ابناؤها نحو التنمية 
املحلية يف التعليم والصحة واألمن والطرقات 
بناء  املحررة،  املناطق  يف  األوضاع  وتطبيع 
املجلس  الثورة، ورئيس  قائد  توجيهات  عىل 
بتوفري  اإلنقاذ  وحكومة  االعىل،  السيايس 
هي  التي  البيضاء  ألبناء  التنموية  الخدمات 
بحاجة ماسة ملختلف الخدمات وخصوصا يف 
التعليم والصحة والطرقات التي عانت كثريا من 

انعدامها وترديها خالل الفرتة املاضية.
املشاريع  من  العديد  تنفيذ  بدأت  حيث   
الذي  الريف  التنموية ومنها مشروع كهرباء 
الذي  املحافظة  مديريات  من  يستهدف عدد 
هيئة  وأوشكت  الوهبيه  مديرية  من  انطلق 
بالكامل  املشروع  إنجاز  عىل  الريف  كهرباء 
االيام  املديرية، وخالل  يف جميع قرى وعزل 
بقية  نحو  باملشروع  العمل  سيتجه  القادمة 
املديريات، باإلضافة إىل أن هناك العديد من 
الصحية  والخدمات  املياه  يف مجال  املشاريع 
واالتجاه بقوة لتنفيذ املشاريع الخدمية التي لم 
تستطع الحكومات السابقة تنفيذها إىل جانب 
صيانة وتأهيل الطرقات وشق وردم لعدد من 

الطرقات يف بعض املناطق الوعرة.

سقوط رهانات التحالف
لشؤون  البيضاء  محافظة  وكيل  ويقول  ـ  
القبيل  العرف  مجلس  رئيس  ـ  املديريات 
باملحافظة وشيخ ضمان مدينة رداع عبدالسالم 
عيل صالح النصريي، أن الشعب اليمني أفشل 
رهانات تحالف العدوان خالل السبع السنوات 
املاضية من الحرب والحصار ولقنه دروسا يف 
وفرض  والتدمري  القتل  رغم  الجبهات  كافة 

سياسة التجويع.

حيث كان أبناء محافظة البيضاء ورداع يف 
للعدوان  األول  اليوم  منذ  الصفوف  مقدمة 
خرية  مقدمني  والكرامة  العزة  عن  دفاعا 
الرجال يف مذبح الحرية، مدركني حجم التآمر 
عىل اليمن بشكل عام واملخطط الذي يستهدف 
إىل وكر  محافظتهم بصفة خاصة وتحويلها 
اإلرهابية.. عىل مدى سبع سنوات  للعناصر 
العدوان ال  تحالف  أن دول  إال  الصمود  من 
زالت تكابر، لكن ما تشهده بالدنا من االحتفال 
كل  من  26مارس  يف  الوطني  الصمود  بيوم 
التي سطرها أبطال  عام، بفضل االنتصارات 
جبهات  كافة  يف  الشعبية  واللجان  الجيش 
العزة والكرامة، ليتم نقل املعركة بعد سنوات 
من الحرب إىل العمق السعودي واإلمارايت، 
تؤكد  وعسكرية  سياسية  اسرتاتيجية  وهي 
حكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدامللك 
منذ  املعركة  أدار  الذي  الحويث،  الدين  بدر 
اليوم وفق النفس الطويل إدراكا من املشروع 
الصهيوأمرييك العسكري والسيايس يف املنطقة 

العربية، وباليمن عىل وجه التحديد.

كسر الحصار
وأشار الشيخ النصريي إىل أن أبناء محافظة 
بعد  الصعداء  يتنفسون  اليوم  البيضاء 
وشر  من رجس  مديرياتهم  لكافة  تحريرهم 
العناصر اإلرهابية التي رسمت صورة خاطئة عن 
البيضاء وابنائها، وانتهاء مرحلة من الجرائم 
والتقطعات، وتفيش ثقافة التسامح والتسامي 
عىل كل الجراحات، وحل الكثري من قضايا الثأر 
التي استنزفت الدماء، واتجاههم للدفاع عن 

الوطن، والتنمية املحلية نحو الزراعة.
يوم الصمود الوطني العظيم الذي سيخلده 
األجيال عىل كافة أبناء الشعب اليمني املشاركة 
الواسعة يف حملة إعصار اليمن وكسر الحصار، 
من خالل التحشيد واالستنفار ورفد الجبهات 
باملقاتلني واملال والغذاء، بما يعزز كافة عوامل 
واشكال الصمود الوطني حتى تحقيق النصر 

العظيم.

الرعاية الصحية
والسكان  الصحة  مكتب  عام  مدير  ويؤكد 
بمحافظة البيضاء الدكتور مجاهد الخطري، 
بوجه  اليمن  يف  الصحي  القطاع  صمود  أن 
تحالف العدوان خالل السبع السنوات املاضية، 

اسهم باصدار املعاير واألدلة الصحية بإصالح 
الحرب  تنفيذها خالل  بدأ  التي  املستشفيات 
والحصار، ولم تكن موجودة من قبل، باإلضافة 
إىل انجاز العديد من املشاريع واالستفادة من 
االمكانات الوطنية املحلية بالوصول بالخدمات 
الصحية إىل املناطق البعيدة، والتخفيف من 
والربامج  األنشطة  من خالل  األهايل  معاناة 
والعيادات املتنقلة التي من خاللها تم اكتشاف 

العديد من األمراض ومعالجتها.
لالستهداف  تعرض  الصحي  القطاع 
للعدوان لعدد من  األول  اليوم  املمنهج منذ 
املستشفيات، وضاعف انقطا ع املرتبات جراء 
نقل البنك إىل عدن يف النصف الثاين من العام 
الخدمات الصحية، وبقت  2016، إىل تردي 
العاملني والقائمني  الصحية وأخالق  املرافق 
هو  ما  وفق  للمرىض  الخدمات  تقدم  عليها 

متاح لها.
 400 يقارب  ما  البيضاء هناك  يف محافظة 
منشأة صحية رسمية وأهلية تقدم خدمات 
املختلفة،  والعالجية  الصحية  الرعاية 
وصراحة خالل الفرتة املاضية عملنا بالبيضاء 
عىل النهوض بالواقع الصحي، واتجهنا خالل 
وفتح  املحررة  املديريات  نحو  املاضية  األشهر 
املرافق الصحية املغلقة والتشجيع عىل ايجاد 
كادر صحي من أبناء املجتمع ليقدم الخدمة 

وسنحقق هذا بتعاون الجميع.
بجهود  تعمل  الصحية  املرافق  حقيقة 
املجتمع،  الخدمة ألبناء  تقديم  مضاعفة يف 
وتقديم  بعضها  وتجهيز  ترميم  واستطعنا 

الخدمات بمختلف مستوياتها.
السماح  وعدم  الحصار  استمرار  لذلك 
بدخول سفن املشتقات النفطية والدوائية إىل 
ميناء الحديدة منذ السنوات املاضية، ضاعف 
من معاناة املرىض، حيث اتجهت قيادة وزارة 
املراكز  البديلة يف بعض  الطاقة  الصحة نحو 
الصحية الريفية، لتشغيل األجهزة العادية، 
ولكن يبقى الحال كما هو لألجهزة الكبرية التي 

تحتاج للمولدات التي تفتقر للوقود.
يف يوم الصمود الوطني ال يسعنا اال تقديم 
القطاع  منتسبي  لكافة  واالحرتام  الشكر 
الصحي الذين حافظوا عليه من االنهيار، ولكل 
الشهداء األبطال يف  التي قدمها  التضحيات 
املواطن  ينعم  الذي بفضلهم  الجبهات  كافة 
بعكس  واالستقرار  باألمن  الحرة  املناطق  يف 

املحافظات املحتلة.

معركة البناء والتنمية
العام  الثورة  مستشفى  عام  مدير  وأكد 
أحمد  ناصر  الدكتور  البيضاء  بمحافظة 
العجييل، أن احياء يوم الصمود الوطني بمثابة 
رسالة قوية لتحالف العدوان أن الشعب اليمني 
ماٍض يف خوض معركة البناء والتنمية حتى 
تحقيق النصر، وأن ما تم تدمريه من مقدرات 
الوطن عمليات ممهنجة تمثل سقوطا اخالقيا 

للتحالف.
وقال الدكتور العجييل إن مستشفى الثورة 
العام بالبيضاء، حقق العديد من اإلنجازات 
خالل  ذايت  وتمويل  ذاتية  وبجهود  النوعية 
فرتة وجيزة من العام املايض 2021م، بصيانة 
العديد من األجهزة املعطلة واملتوقفة منذ فرتات 
تأهيل  األقسام، وإعادة  مختلفة يف مختلف 
قسم العمليات الجديدة وادخالها الخدمة، 
وتنفيذ   ،2 ورقم   1 رقم  العمليات  وقسم 
أعمال االيبوكيس للجناحني وتركيب املغسلة 
تأهيل  إىل  باإلضافة  بالعمليات،  الحديثة 

وترميم قسم االشعة املقطعية 
وتركيب وتشغيل جهاز األشعة 
املقطعية وإعادة تشغيل محطة 
جهاز  وتشغيل  األكسجني، 
الديجتال..  الرقمية  األشعة 
بل  فحسب،  ذلك  يكن  لم 
بأجهزة  املستشفى  رفد  تم 
"جهاز  الحديثة  التشخيص 
األليزا"، وتوفري جهاز الفحص 
الزراعي وجهاز فحص أمراض 
الدم العام والكيمياء الحيوية 
وفحص االكرتواليت، وصيانة 
شاملة ملختلف املرافق واقسام 
املتهالكة..  واألسرة  املستشفى 
وخالل الفرتة ذاتها من العام 
املستشفى  رفد  تم  املايض 
املنيتورات  أجهزة  من  بعدد 
والدفايات   الخدج  وحضانات 
وغريها من املستلزمات الطبية، 
وتأهيل اسطوانات االكسجني 
وصيانة  الخدمة،  وادخالها 
الخارجية  العيادات  وترميم 
وقسم  العامة،  والطوارئ 
االسنان، وادراج مشروع  إنشاء 
عرب  الكهرباء  ملولدات  هنجر 
الصليب األحمر.. كما تم توفري 
العديد من األجهزة ومنظومة 
لقسمي  الشمسية  الطاقة 
الرقود الداخيل ألمراض سوء التغذية وصيانة 
اجهزة التعقيم املركزي، وتوفري أجهزة تركيز 
األكسجني، والطرد املركزي، وثالجات لحفظ 
األدوية، وتأهيل وصيانة ثالجة املوىت الكبرية 

املتوقفة منذ ما يقارب 20 سنة.

222ألف مستفيد
وأفاد الدكتور العجييل أن عدد املستفيدين 
من خدمات الرعاية الصحية والعالجية التي 
حالة  ألف   222 من  أكرث  املستشفى  يقدمها 
معظمها يف العيادات الخارجية بواقع 76 ألفا 
واملخترب 65 ألفا، تليها الطوارئ العامة بعدد 
محوري  املستشفى  وألن  مستفيد،  الف   34
يقع بني عدد من املحافظات التي تلتقي معها 
مدينة البيضاء خاضت إدارة املستشفى معركة 
حقيقية يف التطوير والنهوض بخدمات الرعاية 
الطبية والعالجية وأعاد اليها الروح من جديد، 
وبطاقة استيعابية تصل لـ151 سريرا، مبينا أن 
أهايل  املواطنني من  الخدمات ال تقتصر عىل 
بل  املجاورة  واملحافظات  املحافظة  وسكان 
وللمجاهدين يف مختلف الوحدات العسكرية 

املرابطة من الجيش واللجان الشعبية يف محور 
باملنطقة،  الوحيد  املستشفى  كونه  البيضاء 
املقدمة  املجانية  الخدمات  إىل  باإلضافة 
العجييل  الدكتور  للجرحى وللفقراء.. ولفت 
إىل أن املستشفى بدأ بتفعيل وتطبيق الجودة 
يف مختلف الخدمات العالجية، والعديد من 
التي وضعت حدا  اإلدارية واملالية  اإلجراءات 
لالختالالت التي كانت حاصلة خالل السنوات 
اليدوية  املعاينة  تذاكر  إلغاء  ومنها  املاضية 
الشهري  والتحفيز  اآليل،  بالنظام  وادخالها 
التنافس يف  لخلق  املثايل ومكافآته  للموظف 

تقديم الخدمة الكاملة للمرىض.
داعيا يف ختام حديثة إىل املزيد من التالحم 
والتعاون وتعزيز روح التكافل االجتماعي تجاه 
أسر الشهداء تعزيزا لالنتصارات التي سطروها 

يف كافة الجبهات.

تقدم دويل
من جهته أشار رئيس جامعة البيضاء الدكتور 
أحمد أحمد العرامي، إىل أن الجامعة تخوض 
معركة تنويرية وتنموية يف املجتمع من خالل 
مخرجات 18 قسما علميا من جميع كلياتها 
وحققت  املستمر،  التعليم  ومعهد  األربع، 
يف  تقدما  املاضية  األشهر  خالل  الجامعة 
إىل   27374 املرتبة  تصنيف ويبوماتريكس من 
14457 بفارق 12917 مرتبة عىل املستوى الدويل، 
وعىل املستوى العربي من 1054 للمرتبة 562 
وبفارق 492 مرتبة، كما حصلت املرتبة الثامنة 
عىل مستوى الجامعات الحكومية يف اليمن، 
مؤكدا أن جامعة البيضاء اول جامعة حكومية 
شكلت مجلس االمناء.. وذكر الدكتور العرامي 
أن صمود التعليم يف جامعة البيضاء واالرتقاء 
به يف الوضع االستثنايئ الراهن، األكرث نجاحا 
من ذلك أن الجامعة دشنت برامج املاجستري 
التنفيذي واألكاديمي، يف عدد من التخصصات 
املؤتمرات  من  العديد  وتنظيم  العلمية، 
العلمية، وإصدار مجلة الجامعة املحكمة خالل 
العام 2019 بعد مرور 11 عاما عىل افتتاحها 
ISSN 2709- الدويل الرتقيم  وحصولها عىل 

9695 وإصدار 7 إصدارات مميزة.
وأشار الدكتور العرامي إىل أن الجامعة تتجه 
الفتتاح كلية الطب البشري التي ستسهم يف 
االرتقاء بالوضع الصحي باملحافظة، باإلضافة 
األكاديمية وفقا  الطموحات  العديد من  إىل 
للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، 
وتلبية احتياجات سوق العمل املحيل يف مختلف 
خطة  وفق  املؤهلة،  بالكوادر  التخصصات 
القطاع الخاص والسلطة املحلية واملجتمع املدين 

الذين اصبحوا يف مجلس الجامعة.

البيضاء  اتجهت  الببوهببي: 
بعد  الحقيقية  التنمية  نببحببو 
تطهريها من العنارص اإلرهابية

البببببنبببببصبببببريي: صبببمبببود 
رهانات  أفشل  اليمين  الشعب 
تبببحبببالبببف البببببعبببببدوان خبببال 
الببسبببببع البببسبببنبببوات املبباضببيببة
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أكد عدد من وكالء ومسؤويل محافظة البيضاء، أن أبطال الجيش واللجان 
الشعبية أفشلوا  كافة رهانات تحالف العدوان خالل السبع السنوات املاضية من 
الحرب والحصار، معتربين أن يوم الصمود الوطني سيبقى عنوانا للعزة والكرامة التي 

دافع أبناء الشعب عن سيادة واستقالل اليمن.

وقالوا :"إن تضحيات الشهداء العظماء ودمائهم الزكية هي من صنعت الصمود 
االسطوري أمام تحالف العدوان عىل اليمن طيلة السنوات اليمنية".

ودعوا أبناء قبائل البيضاء وكل األحرار إىل املشاركة الواسعة يف عملية إعصار اليمن، 
ورفد الجبهات بالرجال واملال والسالح حتى تحقيق النصر.

محمد العلوي

برعاية مديرعام مديرية افلح اليمن - رئيس 
املجلس املحيل الشيخ خالد دغشر اليزيدي واالخ 
خرج  العام  املشرف  النعمي  عبدالله  ابراهيم 
يف  حجة  بمحافظة  اليمن  أفلح  مديرية  أبناء 
مسرية جماهريية حاشدة احتفاء باليوم الوطني 
لصمود شعبنا اليمني العظيم سبعة أعوام يف 
وجه العدوان الغاشم حيث انطلقت الجماهري 
الشارع  الجماهريية تجوب  املسرية  الغفرية يف 
العام وصوالً إىل املجمع الحكومي بمركز املديرية 
مرددة الهتافات والشعارات املناهضة للعدوان 
املؤكدة صمود شعبنا سبعة أعوام . بعد ذلك 
أقيمت فعالية كربى متميزة بهذه املناسبة باملجمع 
الحكومي ادارها االعالمي املتميز العقيد الركن 
الشريف خالد الشعبي -  بحضور حشد جماهريي 
كبري رسمي وشعبي ويف مقدمتهم رئيس السلطة 
القضائية- رئيس محكمة أفلح اليمن اإلبتدائية 
صاحب الفضيلة العالمة القايض منري الراجحي 
واالخ األمني العام للمجلس املحيل  األستاذ عيل 
محمد املحمري ومشرف عام املديرية املجاهد أبو 
أحمد النعمي واملشرف الرتبوي ابوتراب الشعبي 
ومدير  الخوالين  اسحاق  ابو  الثقايف  واملشرف 
مكتب املدير العام االخ محمد عبدالله الضباعي 
عيل  يحي  االخ  للزكاة  العامة  الهيئة  ومدير 
عناش ومدير الهيئة العامة لالوقاف االخ محمد 

عبدالله الغيل ومدير الصناعة والتجارة محمد 
الدولة  ارايض وعقارات  االكوع ومدير  محسن 
مدير  مبخوت  محمد  د.  واالخ  عطيفة.  احمد 
الصحة العامة والسكان وعدد من مدراء املكاتب 
التنفيذية وأعضاء السلطة القضائية و املحلية 
العامة  العالقات  وممثل  االشرايف  واملجلس 
والتوجيه املعنوي بوزارة الداخلية زيد الشعبي 
ومدير مكتب مدير الشرطة بكر الدهمي وعدد 
من رجاالت الفكر والثقافة واالعالم  وجمع غفري 
من املواطنني  ليعلنوا للعالم اجمع من خالل 
املسرية الحاشدة والفعالية املتميزة أن صمودنا 
قوي وعطاءنا سخي ومعنوياتنا عالية ورؤوسنا 
شامخة وقضيتنا عادلة ودفاعنا مقدس مؤكدين 
ان افلح اليمن بكل مكوناتها ونخبها السياسية 
والعسكرية  والثقافية  والقضائيةواالجتماعية 
واالمنية تقف خلف الجيش واللجان الشعبية 
اىل  وهي  الصاروخية  والقوة  املسرَيرّ  والطريان 
جانبهم يف خوض معركة اليمن التاريخية للتحرر 

بهويتهم  الوصاية والتبعية متمسكني  من رق 
اإليمانية صامدين يف وجه العدوان ثابتني ثبوت 
الجبال الشوامخ متوكلني عىل الله واثقني بنصره 
وتأييده رافضني مسرحية الدعوة للمشاورات يف 
الرياض ؛ والرياض طرف رئيس يف العدوان..الخ. 
هذا وقد تخلل الفعالية قصيدة معربة للشبل 
ُعدي يحي عيل عناش نالت استحسان الجميع 
وكذلك كلمات ومشاركات أشارت جميعها إىل 
صمود الشعب اليمني العظيم سبعة أعوام يف 
وجه العدوان الغاشم مباركني للشعب اليمني 
عملية كسر الحصار األوىل والثانية التي نفذتها 
القوة الصاروخية والطريان املسري يف عمق العدو 
واملشاركات  الكلمات  لفتت  كما  السعودي 
جميعها إىل ان استمرار اغالق املطارات واملوائن 
يمني  مواطن  مليون   25000000 اليمنية عىل 
واالماراتية  السعودية  املنشآت  كل  سيعرض 
الحيوية الخطار االستهداف املركز تلبية للمطالب 

الشعبية.

مديرية أفلح اليمن محافظة حجة 

مسيرة حاشدة وفعالية خطابية متميزة احتفاء باليوم الوطني للصمود
املجاهد ابوالنعيم:

 نتيجة الصمود هو االنتصار ونتيجة 
االستسام هو الذل والهوان ونحن 

اخرتنا الصمود ُقُدمًا اىل النرص

قدمت أعظم الرجال األوفياء.. البيضاء عنوان للحرية والتنمية

استطالع

صببحببيببة  مبببنبببشبببأة   400 مببببن  أكبببببر  البببخبببطبببري:  د. 
تبببقبببدم خبببدمبببات البببرعبببايبببة الببصببحببيببة ألببببنببباء البببببيببضبباء
البببببببنببباء  مببببعببببركببببة  نببببخببببوض  البببعبببجبببيبببلبببي:  د. 
مستفيد ألبببف   222 تبببجببباوزت  وخببدمبباتببنببا  والببتببطببويببر 

حببقببقببت  البببببببيبببضببباء  جبببامبببعبببة  البببببعبببببرامبببببي:  د. 
تببقببدمببا كبببببببريًا  يف الببتببصببنببيببف عببلببى املبببسبببتبببوى الببببدويل



العام الثامن صمود مفتاح 
النصر لهزمية العدوان

ب���ح���ل���ول ي�����وم أم�����س ال���س���ب���ت امل����واف����ق 26م��������ارس 2022م اك���ت���م���ل ال���ع���ام 
ال���س���اب���ع ع������دوان ع���ى ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م ودخ�����ل يف ال���ع���ام ال��ث��ام��ن 
وهو العدوان الذي تم إعالنه يوم 26مارس عام 2015م من واشنطن 
عاصمة الواليات املتحدة األمريكية والتي ما تزال أمريكا تدعمه وترعاه 
وت��ش��ج��ع أدوات���ه���ا يف امل��ن��ط��ق��ة لتصعيد ال���ع���دوان ع��ى ال��ي��م��ن وم��واص��ل��ت��ه 
واملجتمع الدويل مع األسف الشديد صامت ال يحرك ساكنا بينما يتباىك 
عى أوكرانيا التي لم يمض عى الحرب عليها سوى شهر واحد فسارع 
إىل ف��رض العقوبات والحصار ع��ى روس��ي��ا وع��ق��دت محكمة الجنايات 
الدولية جلساتها ملحاكمة من تقول عنهم أنهم يرتكبون جرائم حرب يف 
أوكرانيا ومجلس األمن الدويل يف حالة طوارئ، كل ذلك ألن أمريكا هي 
صاحبة املواجهة مع روسيا االتحادية وستكون الخاسر األكرب يف حالة 
تغيري الوضع يف أوكرانيا وجعلها دولة محايدة بني الشرق والغرب كما 
أن أمريكا هي من حرضت القيادة األوكرانية الحالية الستفزاز القيادة 
الروسية وتحديها يف عقر داره���ا والسماح ألعدائها ب��أن يشنون عليها 

حربا من داخل حدودها.
وذلك بعكس ما يحدث يف اليمن حيث الهدف األساس من العدوان 
الظالم عليه هو إخضاعه مرة أخرى للوصاية الخارجية والسيطرة عى 
قراره السيايس ومقدراته بل واحتالله ونهب ثرواته والدليل ما يحدث 
يف املحافظات الجنوبية والشرقية السيما بعد أن تحقق منجز قيام ثورة 
21سبتمرب الشعبية ع��ام 2014م ال��ذي أث��ار غيظ وحنق أع��داء الشعب 
اليمني يف ال��داخ��ل وال��خ��ارج فجعلهم يضاعفون منذ ذل��ك ال��ت��اري��خ يف 
السر والعلن من عملهم عى زعزعة األمن واالستقرار يف اليمن بواسطة 
ضعاف النفوس املندسني بني الصفوف حيث استطاعوا أن يسخروهم 

ل����خ����دم����ة أه�����داف�����ه�����م ال�����ش�����ري�����رة وق����ام����وا 
بما كلفوا ب��ه خ��ري ق��ي��ام ب��ه��دف عرقلة 
مسرية العملية السياسية وإتمامها 
يف ظ���ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��غ��ي��ري ال���ك���ب���رية ال��ت��ي 
ص��ن��ع��ه��ا األب���ط���ال م���ن أب���ن���اء ال��ج��ي��ش 
اليمني واللجان الشعبية بدمائهم 
ال����زك����ي����ة وأرواح�������ه�������م ال�����ط�����اه�����رة، وق���د 
نجح األعداء فعاًل يف إحداث بعض 
التصدعات يف الصف الوطني دون 
أن ي���������درك���������وا م��������ا س�����ي�����ج�����ره ذل����������ك ع���ى 
ال���وط���ن ال��ي��م��ن��ي امل���وح���د م���ن م��خ��اط��ر 
س�������ي�������دف�������ع ث�����م�����ن�����ه�����ا ال������ج������م������ي������ع إذا ل����م 
تغلب الحكمة اليمانية ال��ت��ي ع��رف 
أبناء الشعب اليمني بها يف معالجة 
ق��ض��اي��اه��م وس����د ك���ل ال���ث���غ���رات أم���ام 

األعداء لريجعوهم خائبني وخاسرين.
وهو ما يستدعي القول لكل من يفكر يف جر اليمن إىل املخاطر عليه 
أن يدرك أواًل بأنه سيكون أول الضحايا وأول النادمني ألننا سندخل يف 
مصائب ال تصيب الذين كفروا منكم خاصة، فاليمن هو اإلطار الذي 
يجمع داخله كل فئات أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم 
السياسية وال��ف��ك��ري��ة وع��ى الجميع أن يتقوا ال��ل��ه يف وطنهم ويتعظوا 
من الدروس والتجارب السابقة وعليهم أيضا أن يستوعبوا بأن عملية 
التغيري أصبحت أمرا واقعا من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة ومن 
أراد أن يرهن مصريه بمصري أعداء اليمن وتقدمه واستقالله وتحرره من 
الوصاية الخارجية فإن الشعب اليمني سيلفظه ويدوس عليه بأقدامه 
كما فعل بغريه ممن حاولوا أن يخضعوا اليمن ومقدراته لسيطرتهم 
خالل العقود املاضية، وألن الشعب اليمني أساساً لن يفرط بمكاسب 
ث���ورت���ه وال ب��وح��دت��ه م��ه��م��ا اش���ت���د ال��ت��آم��ر ع��ل��ي��ه��م��ا ف��إن��ن��ا ن���ق���ول ل��ك��ل ال��ذي��ن 
ي���راه���ن���ون ب��غ��ري ذل����ك: إن ي��ت��ع��ظ��وا م���ن ال���ت���اري���خ ال��ي��م��ن��ي ع���ى م���ر ال��ع��ص��ور 
وك��ي��ف ان اليمنيني دائ��م��ا ي��خ��رج��ون منتصرين ل��ق��ض��اي��اه��م مهما اشتد 
الظلم عليهم، وانتصار ثورة 21سبتمرب الشعبية التي جاءت مصححة 
ملسار الثورة األم سبتمرب وأكتوبر اكرب برهان ودليل عى ترجمة إرادتهم 

الوطنية املدعومة شعبيا .
لكن هل يستوعب النظام السعودي وإعالمه الدرس هذه املرة ؟ بعد 
أن شاهد بأم عينيه صمود اليمنيني يف وجه عدوانهم الغادر والغاشم 
غ��ري امل��ربر ال��ذي ت��ق��وده السعودية أشهر إم��رباط��وري��ة للمال وبمشاركة 
أشهر إمرباطورية للسالح وأشهر إمرباطورية لإلعالم، نريد هنا أن نذكر 
تحالف الشر املعادي لليمن وشعبه األبي الذي تقوده أمريكا بأن زمن 
الوئام الذي يهل عى العالم اليوم باتجاه إحالل عالم جديد خال من 
الحروب والتوتر يحتكم إىل الحوار والتفاهم والتعايش السلمي وليس 
إىل شن الحروب الظاملة عى الشعوب الضعيفة بهدف إذاللها وتركيعها 
ونعتقد ج��ازم��ني إن ان��ت��ص��ار روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ع��ى املعسكر ال��غ��رب��ي يف 
أوكرانيا سيفيض إىل بروز عالم جديد متعدد األقطاب ينهي واىل أألبد 
هيمنة القطب الواحد املتمثل يف أمريكا التي انفردت بالساحة العاملية 
منذ ثالثة عقود عقب انهيار االتحاد السوفيتي السابق وما يؤكد ذلك 
ب����روز ن��ض��ال ال��ش��ع��وب ع���ى ط��ري��ق ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال���ت���ح���رر م���ن األن��ظ��م��ة 
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة وامل��ل��ك��ي��ة األس���ري���ة وص����واًل إىل ص��ي��اغ��ة ح��ي��اة ج��دي��دة تكفل 
املشاركة املباشرة للشعوب يف الحكم والحياة السياسية عى أساس من 
التعددية الحزبية وتحقيق الحريات وحماية حقوق اإلنسان التي يفتقر 
إل��ي��ه��ا ن��ظ��ام آل س��ع��ود األس����ري غ��ري امل����درك ان���ه يف ظ��ل ه���ذه امل��س��ت��ج��دات 
الجديدة س��اد االقتناع املبني ع��ى ع��دم ق��درة أي نظام ع��ى إن��ه��اء نظام 
آخر مهما كانت لديه من أسباب القوة والتجرب والعناد ومهما كانت 
القدرات العسكرية واإلمكانات املادية التي يمتلكها، ومن هنا نؤكد أن 
الشعب اليمني سيظل وغريه من الشعوب الحرة اكرب مثال عى ذلك 
من خالل صموده ملدة سبعة أع��وام ودخوله يف العام الثامن يف وجه 

أعتى عدوان يشن عى بلد لم يعرف له التاريخ مثيال.
ل�����ق�����د ش�������ن ال�����ن�����ظ�����ام ال������س������ع������ودي وح������ل������ف������اؤه ع������دوان������ه������م ال��������ربب��������ري ع���ى 
اليمن وشعبها العظيم برعاية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية قبل 
سبعة أع��وام بعد أن كال هذا النظام من قاموس البذاءة والشتائم 
واالف�������راءات م��ا ي��ري��د يف ه��ال��ت��ه اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي اش���راه���ا ب��إم��رباط��وري��ت��ه 
املالية لتزين وجهه القبيح وتحسن من صورته املشوهة، لكنه أدرك 
ولو متأخرا ان حمالت إعالمه املضلل املمجد لعدوانه لم يزد الشعب 
اليمني إال صموداً وصالبة يف مواجهة كل مخططات التآمر والعداوة 
التاريخية التي اختزنها نظام آل سعود بهدف تركيع الشعب اليمني 
ومحاربة انطالقته عى درب التقدم والنهوض، وهو ما جعل اليمنيني 
أكرث قناعة وتشبثاً بنهجهم الجديد السائر عى درب البناء السيايس 
والديمقراطي والتنموي غري آبهني بكل تلك املخططات التآمرية التي 
أخذت أشكااًل مختلفة ال يتسع املجال لتعدادها هنا.. وإن نصر الله 

باملؤمنني لقريب.
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ص��م��ود الجبهة اإلع��ام��ي��ة مهم واإلع���ام جبهة متقدمة 
ونرى عما كبريا من اإلعاميني األحرار والشرفاء الذين 
يؤدون واجبهم بكل صرب وجهد مكثف وهناك جهداً كبرياً 
ل���إع���ام ال��ح��رب��ي ال����ذي ق����دم ت��ض��ح��ي��ات إلظ���ه���ار الحقيقة 

وتوثيق أهم األحداث.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

أك���د رئ��ي��س ال���وف���د ال��وط��ن��ي م��ح��م��د ع��ب��دال��س��الم، ال��ي��وم 
ال��س��ب��ت، أن ع��ى ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي اث��ب��ات ج��دي��ت��ه نحو 
السالم بالتعاطي اإليجابي مع مبادرة السالم اليمنية.

وقال محمد عبدالسالم يف تغريدة لع عى توير”  عى 
النظام السعودي اثبات جديته نحو السالم بالتعاطي 
اإليجابي مع مبادرة السالم اليمنية التي أعلنها الرئيس 
املشاط وذلك باالستجابة لوقف اطالق النار وفك الحصار 
وإخراج القوات األجنبية من بالدنا.. مضيفا “عندها يحل 
السالم ويحني الحديث عن الحلول السياسية يف أجواء 

هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساين”.
وك�������ان رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى امل����ش����ري ال���رك���ن 
مهدي املشاط  قد أعلن اليوم  تقديم مبادرة من جانب 
واحد  تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق 

السعودي وكافة العمليات العسكرية يف الداخل ملدة 
ثالثة أيام.

وقال الرئيس املشاط يف كلمة له بمناسبة اليوم الوطني 
للصمود يف وجه العدوان،” ندشن العام الثامن بدعوة 
صادقة إىل خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من 
مربع القول إىل الفعل”.. مضيفا” نعلن بشكل أحادي 
تعليق الضربات الصاروخية والطريان املسري واألعمال 
العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وج��وا ملدة 

3 أيام”.
وأضاف ” نؤكد استعدادنا لتحويل هذا اإلعالن اللتزام 
نهايئ وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف 

غاراتها عى اليمن بشكل نهايئ”.
كما أعلن الرئيس املشاط  وقف املواجهات الهجومية 

يف عموم الجبهات امليدانية ملدة 3 أيام.. مؤكدا االستعداد  
ل���ت���ح���وي���ل وق�����ف امل����واج����ه����ات إىل ال�����ت�����زام ن����ه����ايئ إذا أع��ل��ن��ت 
السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا 
ومياهنا ووقف دعم مليشياتها املحلية يف بالدنا”.. كما 
أعلن الرئيس املشاط  تعليق العمليات الهجومية يشمل 
جبهة مارب .. معيدا طرح ما تضمنته مبادرة قائد الثورة 

بخصوص مارب وننتظر الرد عليها باإليجاب.
وج����دد ال��رئ��ي��س امل���ش���اط اس��ت��ع��دادن��ا ال���ت���ام ل���إلف���راج عن 
أس���رى ال��ت��ح��ال��ف ك��اف��ة ب��م��ن فيهم شقيق ه���ادي وأس���رى 
املليشيات املحلية ومن الجنسيات األخرى مقابل اإلفراج 
ال��ك��ام��ل ع���ن ج��م��ي��ع أس���ران���ا .. داع���ي���ا امل��ب��ع��وث األم���م���ي إىل 
ترتيب اإلجراءات وتيسري تبادل الكشوفات واالتفاقات 

التنفيذية دفعة كاملة أو عى دفعات”.

أوضح األستاذ احمد حسني املهتدي مدير 
ع��ام ال��ربام��ج – يف ق��ن��اة اليمن الفضائية ان 
ال��خ��ارط��ة ال��ربام��ج��ي��ة ل��ش��ه��ر رم���ض���ان امل��ب��ارك 
ت�����ض�����م�����ن�����ت ع������������������دداً م���������ن االع�����������م�����������ال ال�������درام�������ي�������ة 
واالجتماعية اىل جانب املسابقات الهادفة 

ومسلسل يعرض ألول مرة.
وأش��ار املهتدي يف تصريح ل� "26 سبتمرب" 
اىل ان م��ن ض��م��ن ال��خ��ارط��ة ال��ربام��ج��ي��ة التي 
ستعرضها الفضائية مسلسل "باقة ورد" 
وهو عمل درامي وطني يؤدي ادواره نخبة 

من نجوم التمثيل والدراما اليمنية.
مضيفاً: أن  أهم الربامج التي ستعرضها 
ال��ق��ن��اة يف ش��ه��ر رم���ض���ان ت��ت��م��ث��ل يف ب��رن��ام��ج"  
يف رحاب القرآن الكريم".وهذا العام يقدم 
ب����ق����ال����ب ج����دي����د وب�����رن�����ام�����ج  "رواد االب�����ت�����ك�����ار " 
وه���و م��ن أه���م ال��ربام��ج ال��رم��ض��ان��ي��ة وي���أيت يف 
موسمه الرابع كمسابقة وطنية تستهدف 
ذوي العقول املبتكرة ويف شتى االخراعات 

الرمضانية واالبتكارات اإلبداعية التي تفيد 
الوطن باإلضافة اىل برنامج " أنا اليمني ")3( 
برنامج مسابقايت مباشر مستوحى من لب 
الهوية والحضارة والتأريخ اليمني االصيل 
بهدف اكساب املشاهد الكثري من املعلومات 
واملعارف حول هوية وتاريخ وتراث وحضارة 
ال����ي����م����ن.وم����ن����ح ال����ف����ائ����زي����ن ال�����ج�����وائ�����ز ال���ن���ق���دي���ة 

وكذلك العينية طيلة الشهر الكريم.
الف����ت����اً اىل ع������رض  ب����رن����ام����ج" ح������روف ال��ح��ظ 
")2( يف موسمه الثاين وبرنامج " جيل الغد 
") 3( ملسابقة خاصة باألطفال كونهم من 

أهم شرائح املجتمع 
وب�����رن�����ام�����ج"  رح����م����اء ب��ي��ن��ه��م "ال��������ذي ي��س��ل��ط 
ال������ض������وء ع��������ى  وض��������ع وم����ع����ي����ش����ة ال����ك����ث����ري م��ن 

األسر الفقرية واملحتاجة.
وبرامج"  ردة فعل" وهو برنامج سيايس 
ت���رف���ي���ه���ي ب���ق���ال���ب ك�����ام�����ريا خ���ف���ي���ة ..ي�����رك�����ز ع��ى 
ق�����ي�����م وم��������ب��������ادئ ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي ال���ع���ظ���ي���م 
ويظهر م��دى عزته وأنفته ورف��ض��ه للخنوع 

واالستسالم مهما كانت التضحيات.
وب��رن��ام��ج" م��ع��اً ن��ق��ه��ر ال��س��رط��ان"ك��ربن��ام��ج 
ت����وع����وي ي����ه����دف إىل ن���ش���ر ال���ث���ق���اف���ة ال��ص��ح��ي��ة 
يف أوس������������اط امل����ج����ت����م����ع ف����ي����م����ا ي����خ����ص أم��������راض 
السرطان وجعل الكشف املبكر عنه ثقافة 

مشاعة لدى الجميع.

عميد ركن/ عيل غالب الحرازي  *

يف ت�������اري�������خ ال�����ش�����ع�����وب واألم�������������م ت�����ظ�����ل األي�������������ام ال����ت����ي 
ت����ع����رض����ت ف����ي����ه����ا ب����ل����دان����ه����م ل����ل����غ����زو وال������ت������دم������ري أي����ام����ا 
س��������������وداء ن�������ظ�������راً مل�������ا خ����ل����ف����ت����ه م�������ن آث������������ار ت������دم������ريي������ة ع���ى 
املستويات املختلفة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 
واج���ت���م���اع���ي���اً.. ه���ن���ا ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ال���وح���ي���د ال����ذي 
تفرد وصنع من األتراح أفراحاً وامتص الصدمات 
وجعل منها محطة وحافزا لالنطالق نحو تحقيق 
أه�����داف�����ه وغ����اي����ات����ه ال���س���ام���ي���ة وك���ي���ف���ي���ة ال����خ����الص م��ن 

الغزاة واملحتلني .
يف ال�����������26 م�����ن م���������ارس م�����ن ال�����ع�����ام 2015م ان���ت���ه���ك 
ال����ن����ظ����ام ال����س����ع����ودي واإلم��������������ارايت ال����س����ي����ادة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ب���ش���ن ع�������دوان ظ���ال���م وغ����اش����م دم�����ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

واالقتصاد الوطني تحت مربرات وذرائع واهية .
 ال�������26 م���ن م�����ارس ت��ح��ول��ت ف��ي��ه س���م���اء ال��ي��م��ن إىل 
م��س��رح ل��ع��رب��دة ط���ائ���رات امل��ع��ت��دي��ن وش����ن غ��ارات��ه��م 
ال����ه����س����ت����ريي����ة ع������ى امل����������دن واألح��������ي��������اء ال����س����ك����ن����ي����ة ال���ت���ي 
خلفت آالف الشهداء والجرحى.. كل هذا الصلف 
والغطرسة لم تنث األحرار عن مواصلة مشوراهم 
ال��ن��ض��ايل يف ال��ت��ص��دي وامل��واج��ه��ة فجعلوا م��ن ه��ذه 
ال��ص��ع��وب��ات منطلقاً ن��ح��و تحقيق ال��غ��اي��ة األس��م��ى 
وه�������ي ال�����ح�����ري�����ة واالس������ت������ق������الل ب�����ال�����ق�����رار ال�����وط�����ن�����ي م��ن 

الهيمنة والوصاية واالرتهان. 
فكانت البداية أن يوم ال�26 من مارس لم يوهن 

ال���ص���ام���دي���ن وامل����داف����ع����ني ع����ن ال���س���ي���ادة ال��ي��م��ي��ن��ة ب��ل 
زادهم يقينا أن النضال والجهاد هو طريق النصر 
ع��ى ال��ب��غ��اة امل��ع��ت��دي��ن، هنا ج��اء ال���رأي ال��ص��ائ��ب أن 
يوم 26مارس استحق فعال أن يكون يوماً للصمود 
ال���وط���ن���ي ال�������ذي أث����ب����ت ال���ي���م���ن���ي���ون ف���ي���ه أن����ه����م أش������داء 
وأنهم أول��و القوة وال��ب��أس الذين وصفهم به الله 

يف محكم كتابه العزيز .
ال��������ي��������وم األول 26م�����������������ارس 2015  وب��������ال��������ع��������ودة إىل 
ندرك حجم الكارثة والدمار الذي خلفته عاصفة 
امل��ع��ت��دي��ن ب��ق��ي��ادة ال��ن��ظ��ام��ني ال��س��ع��ودي واإلم�����ارايت 
ب��ح��ق ش��ع��ب��ن��ا وم���ق���درات���ه ال��ت��ن��م��وي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ، 
وما بني عامي 2015م و2022م تاريخاً من النضال 
والكفاح الذي جعل اليمنيني يصمدون كل هذه 
ال��ف��رة رغ���م ب��ش��اع��ة ال���ع���دوان وج����ور ال��ح��ص��ار ، إال 
أن اإلرادة والعزيمة واإليمان القوي جعل أحرار 
ال����ي����م����ن ي����رف����ض����ون ك�����ل ش��������روط امل����ع����ت����دي����ن امل��ج��ح��ف��ة 
واملذلة بحق السيادة وبحق الدماء التي روت تراب 

اليمن الغايل يف كل سهل وجبل وواد.
اليوم وقواتنا املسلحة الباسلة تدشن عاما ثامنا 
من الصمود املتزامن مع إعصار اليمن املستمر الذي 
ينذر بعواقب وخيمة عى قيادة النظام السعودي 
ال���ذي أش��ع��ل ح��رب��ا ع��دوان��ي��ة وع��اص��ف��ة ارت����دت وب��اال 
وحسرة عليه خاصة بعد فشله يف الوصول إىل ما 

كان يتخيل أنه قادر عى تحقيقه يف غضون أسابيع 
إىل شهر أو شهرين كما كان يتوهم.

يوم ال�26 من مارس استحق فعال أن يكون يوما 
وطنيا للصمود ملا استطاع أن يحققه هذا الشعب 
امل���ح���اص���ر ب������را وب����ح����را وج�������وا م����ن ن���ج���اح���ات وص���م���ود 
يف وج���ه أق����وى ت��ح��ال��ف دويل ش��ه��دت��ه امل��ن��ط��ق��ة بعد 
الحربني العاملية األوىل والثانية، دول عظمى من 
حيث القدرات واإلمكانات العسكرية واالقتصادية 
إال أنها خارت وانكسرت أمام ثبات وعزيمة الرجال 

املؤمنني الواثقني بنصر الله.
صناعات وتطورات نوعية متسارعة تحققت عى 
املستويات العسكرية يف القوات الربية والبحرية 
وال��ج��وي��ة، استطاع اليمن أن يمتلك ق��وات جوية 
نوعية قادرة عى استهداف أهم األهداف الحيوية 
يف ع��م��ق دار امل��ع��ت��دي��ن وه��ن��اك ش��واه��د ع���دة أثبتت 
أن ال���ط���ريان امل��س��ري وال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة ب��ات��ت ال��ي��د 
الطوىل التي يركن إليها الشعب يف تحقيق التوازن 
يف الردع مع العدو رغم فارق التسليح مما جعل 
اليمن اليوم تحتل مكانة هامة يف املنطقة والعالم 
ول���دي���ه���ا م����ن اإلم����ك����ان����ات وال�����ق�����درات م����ا ي��م��ك��ن��ه��ا م��ن 
حماية السيادة الوطنية وص��د وردع املعتدين أي 

كانوا.
* مستشار رئيس هيئة االركان العامة

في ذكرى اليوم الوطني للصمود الـ 26 من مارس 

رئيس الوفد الوطني: 

على النظام السعودي إثبات جديته نحو السالم بالتعاطي اإليجابي مع مبادرة السالم اليمنية

احمد حسني املهتدي مدير عام البرامج بقناة »اليمن«..

»باقة ورد« مسلسل جديد ضمن خارطة الفضائية اليمنية لشهر رمضان املبارك
أسرة الشهيد علي مزروع بسنحان

 تقدم 50 مليون ريال للجبهات
قدمت أس��رة الشهيد عيل ص��الح م��زروع 
يف قرية السواد بمديرية سنحان محافظة 
ص����ن����ع����اء، ق���اف���ل���ة م���ال���ي���ة ب���ل���غ���ت 50 م��ل��ي��ون 
ري�������ال ل���ل���م���راب���ط���ني يف ال���ج���ب���ه���ات ت���زام���ن���ا م��ع 
تدشني العام الثامن من الصمود يف وجه 

العدوان.
وأوضح ذوو الشهيد خالل وقفة لتسيري 
القافلة املالية، أن هذه املبادرة تأيت يف اطار 
اس����ت����ش����ع����ار امل����س����ؤول����ي����ة ل���ت���ع���زي���ز ان����ت����ص����ارات 
الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة قوى 

الغزو واالحتالل.
وأك��������دوا أه���م���ي���ة رف�����د ال���ج���ب���ه���ات ب���ك���ل غ���ال 
ون����ف����ي����س ل����دع����م خ������ي������ارات ص����م����ود ال���ش���ع���ب 
اليمني وتعزيز االلتفاف إىل جانب القيادة 
الثورية واملجلس السيايس األعى والجيش 
وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال���ت���ص���دي ل���ره���ان���ات 
العدوان األمرييك، السعودي، اإلمارايت.

واع���ت���ربت أس����رة ال��ش��ه��ي��د  ت��ق��دي��م القافلة 

أقل واجب نظري تضحيات أبطال الجيش 
وال��ل��ج��ان الشعبية يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان.. 
م����ؤك����دة أن رف�����د ال���ج���ب���ه���ات ب����امل����ال وال����غ����ذاء 
وال�������رج�������ال، ك���ف���ي���ل ب���ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ص����ر وط�����رد 
ق���������وى ال�������غ�������زو واالح���������ت���������الل م�������ن امل����ح����اف����ظ����ات 

املحتلة.
وحيا مدير مديرية سنحان وبني بهلول 
مجاهد عايض، الروح الجهادية واإليمانية 
ال�������ت�������ي ت�����ت�����س�����م ب������ه������ا أس�������������رة ال�����ش�����ه�����ي�����د م�����������زروع 
وم��وق��ف��ه��ا ال��وط��ن��ي امل���ش���رف يف ت��ج��ه��ي��ز ه��ذه 
القافلة املالية لدعم انتصارات األبطال يف 

جبهات الكرامة والبطولة.
واع������ت������رب ه��������ذه ال����ق����اف����ل����ة ال�����ت�����ي ت�����ت�����زام�����ن م��ع 
ت�����دش�����ني ال�����ع�����ام ال����ث����ام����ن ل���ل���ص���م���ود يف وج����ه 
ال������ع������دوان، ان���ع���ك���اس���ا ل��ع��ظ��م��ة ال��ت��ض��ح��ي��ات 
ال����ت����ي رس���خ���ه���ا ال����ش����ه����داء األب����������رار يف ن��ف��وس 
أسرهم يف تقديم كل ما يملكونه يف سبيل 

الله ونصرة الوطن.


