
"الثورة" /
ــك  ــد عبداملل ــورة السي ــد الث ــد قائ أك
ــة اإلسالمية  ــي أن األم ــدر الدين الحوث ب
ــة  ــا يف مواجه ــة له ــة وال ضمان مستهدف
ــىل  ع ــا  كلمته ــاع  باجتم إال  ــات  التحدي
ــرار  ــن استم ــر م ــددا التحذي ــق، مج الح
ــة  الداخلي ــدة  للوح ــدو  الع ــداف  استه
للشعب اليمني ومساعيه املكثفة لرضب 
ــة التسهيل  ــف الداخيل بغي ــدة الص وح
ــالل البالد مشريا إىل أن  العداء االمة احت
ــا رشُف التصدي  بعض القوى ثُقل عليه
للعدوان، وترى فيه رشفا أكرب من رصيدها 

يف املايض ".
ــي يف  ــك الحوث ــد عبداملل ــت السي ولف
ــة احتفاالت  ــا أمس ملناسب ــة ألقاه خطب
ــب اليمني اعتاد  يوم الغدير إىل أن الشع
ــة والتأكيد فيها عىل  ــاء هذه املناسب إحي
ــالم وهذه  ــه الس ــيل علي ــام ع ــة اإلم والي
ــىل الشعب  ــة ع ــت دخيل ــة ليس املناسب
ــة وليست بدعة بل  اليمني وليست طارئ
مناسبة اعتاد عرب األجيال االحتفال بها.
ــار  إىل أن الشعب اليمني يحتفل  واش
ــة لها شأنها الكبري  اليوم  ملناسبة عظيم
ــر، هو يوم  ــوم الغدي ــرف بي ــالم ع يف اإلس
ــول عليه  ــه الرس ــذي أعلن في ــة ال الوالي
ــىل رؤوس األشهاد يف  ــالة والسالم ع الص
غدير خم والية أمري املؤمنني عيل بن أبي 

طالب عليه السالم ".
ــك الحوثي أن  ــد املل ــد عب ــد السي وأك
ــه أهمية كبرية  ــذه الذكرى ل االحتفال به
ــة وتبليغية  ــاره عملية توثيقي جدا باعتب
ــدث املهم،  ــذا الح ــال له ــا األجي تتناقله
ــة الوداع  ــن حج ــي م ــودة النب ــه يف ع ألن
ــزل عليه  ــك اليوم ن ــد ودع االمة يف ذل وق
ــول الله: (( َيا أَُيَّها الرَُّسوُل َبِلّْغ َما أُْنِزَل  ق
ــا َبَلّْغَت  ــَك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَم ــْن َرِبّ إَِلْيَك ِم
ــَن الَنّاِس ))  ــَك ِم ــُه َيْعِصُم ــُه َوالَلّ رَِساَلَت

فاآلية قوية يف مضمونها اتت تأكيدا عىل 
النبي فيها بشكل كبري، فالنبي تلقى هنا 
ــة الوسط الذي  ــة من الله يف مرحل ضمان
ــة العائدة من  ــو فيه وسط اسالمي االم ه
ــك الجموع الغفرية من املسلمني  الحج تل
ــدل عىل حساسية املسألة يف  ولكن هذا ي
ــىل مر التاريخ بقي  الوسط االسالمي وع
ــرية ولهذا  ــا بحساسية كب التعاطي معه

تلقى الضمانة لحماية مكانته.
ــذا الشأن  ــوم له ه ــق لي ــاف " يح وأض
ــوم إكمال الدين يوم إتمام  وهذه القيمة ي
ــى ال نكون من  ــج به حت ــة أن نبته النعم
ــا إىل أهمية  ــة" .. الفت ــن للنعم الجاحدي
االحتفال بهذه الذكرى باعتبارها عملية 

توثيقية وتبليغية تتناقلها األجيال".
وأشار قائد الثورة إىل أن الوالية حسب 
ــم يف اآلية القرآنية  ما قدمها القرآن الكري
ــه والذين آمنوا  ــه ورسول ــا وليكم الل " إنم
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون"، ثم يف النص املرافق لها بحديث 
ــوي تواءم  ــن أن نقول نص نب ــي يمك النب
مع النص القرآني ومرتبط ومتشابه معه 
ــوالي وأنا موىل  ــه م ــل "إن الل يف التسلس

املؤمنني ومن كنت مواله فعيل مواله".
ــي صلوات الله عليه وآله  وقال إن النب
جمع الناس يف غدير خم يف تلك املنطقة 
ــع االالف  ــة وجم ــن مك ــه م ــاء عودت اثن
ــني والذين سيسهمون  املؤلفة من املسلم
ــوا يف  ــم جمع ــالغ اىل مناطقه ــل الب يف نق
ــون يف حالة  ــوب اشبه ما يك ــت وبأسل وق
ــان واحد وحرض الكل يف حالة  نفري يف مك
استدعاء عاجل وملفت وطارئ ترى ماذا 
هناك ماذا يريد النبي فقام النبي بعد ان 
ــه اقتاب االبل وصعد عليها ومعه  رصت ل
ــه خطابه اىل االمة بعد  االمام عيل ثم وج
ــا سيقدمه  ــه املسلمني بم ــث هيأ في حدي
ــىل  ــه ع ــي ادى مهمت ــي النب ــم يعن اليه

ــول الله (صىل  ــدث رس ــل وجه، وتح اكم
ــه وسلم) بخطاب شهري ثم  الله عليه وآل
ــيس يف الخطاب  ــل اىل املوضوع الرئي وص
ــال صلوات الله عليه وعىل آله: يا ايها  فق
ــا موىل املؤمنني  ــاس ان الله موالي وان الن
ــت مواله  ــم فمن كن ــن انفسه ــم م اوىل به

فهذا عيل مواله.
ــة  ــه االم ــص توارثت ــذا الن ــال ان ه وق
ــن النصوص الحديثية  االسالمية وهي م
ــا بني الشيعة والسنة الكل  املتوافق عليه

توارث هذه الحادثة وبهذا النص.
ــك الحوثي إىل  ــد املل ــت السيد عب ولف
ــة  ــة اإللهي ــرون للوالي ــض ينظ إن" البع
ــط  ــي فق ــدور الخدم ــرص يف ال ــا تقت بأنه
ــة  الوالي إىل  ــرون  ينظ ــر  اآلخ ــض  والبع

ــذا الجانب الذي  ــا تتجاوز ه اإللهية أنه
ــا يف هذه الحياة إىل  هو تلبية احتياجاتن
جانب آخر وهو الترشيع ويضاف هذا إىل 
ــن من دون أن يتدخل  الرعاية املادية ولك
شبه ما  ــة ضامنة للتنفيذ فقطـ  يف أي آلي

يكون لديهم بمستشار قانوني".
وأوضح أن الرؤية الخاطئة لوالية األمر 
ــة وفتحت املجال للجائرين  أضاعت االم
ــم ويتبوؤون دور  والظاملني ألن يجيئوا ه
ــت  ــة وأتاح ــة اإلسالمي ــؤون األم إدارة ش
املجال وقدمت التربير والرشعنة ملن هب 
ودب ألن يكون املعني بإدارة شؤون األمة 
ــن االستحواذ عىل  ــة ليتمكن م االسالمي

واقعها بقوة السالح وإغراء املال.
ــك الحوثي أن  ــد السيد عبداملل كما اك

ــة الوالية عىل مر التاريخ  حساسية قضي
ــف كانت خطورتها  تجعلنا نستشعر كي
ــه وآله وسلم ..  ــن النبي صىل الله علي زم
ــه الصالة والسالم  ــا أن الرسول علي مبين
ــن معه من  ــع آالف املسلمني العائدي جم
ــر خم" بني  ــة اسمها "غدي ــج بمنطق الح
ــة، وبمعية اإلمام عيل وصعدا  مكة واملدين
عىل أقتاب اإلبل موجها خطابه إىل األمة 

ببالغ الوالية .
ولفت إىل أن هناك يف العالم اإلسالمي 
ــة  ــا والي ــة أنه ــة اإللهي ــرب الوالي ــن يعت م
ــرزق  وال ــق  الخل ــىل  ع ــرص  تقت ــة  خدمي
ــا بأي يشء  ــرىض وال عالقة له ــاء امل وشف
آخر، وهناك فئة أخرى يف املسلمني تنظر 
ــا والية فيها ترشيع  يف الوالية اإللهية أنه

دون ضوابط.
ــالم  ــور لإلس ــرون بقص ــال " الناظ وق
ــن والظاملني  ــة للجائري ــوا منه مطي جعل
ــة أثر اإلسالم  ــى أفقدوا األم والطغاة حت
يف إقامة العدل وذلك هو الكهنوت بعينه، 
ــة ألحقت باألمة  ــا أن الرؤية الكهنوتي كم
ــا عىل مر التاريخ حني عبدت  رضرا فادح

الناس الطغاة واملجرمني".
ــة اإللهية  ــورة أن الوالي ــر قائد الث وذك
ــة واإلرشاد وتدبري شؤون  تمتد إىل الهداي
ــاة .. وأضاف  ــل نواحي الحي ــاده يف ك عب
ــه معتقدات  ــج في ــرشوع ومنه ــور م " الن
ــاة،  ــار حي ــات ومس ــات وتوجيه وترشيع
ــة الظالمية انحراف بالبرشية عن  والحال

مسارها الصحيح ".
ــه  ــىل الل ــم ص ــول الكري ــني أن الرس وب
عليه وسلم امتداد للوالية اإللهية، ووالية 
اإلمام عيل امتداد لوالية الرسول .. مؤكدا 
ــل األبواب أمام  ــة الغدير أقفلت ك أن ثقاف
ــج اإللهي عىل  ــم النه ــني، بتقدي املتسلط

أكمل وجه.
ــل  ــى ك ــة أنه ــالن الوالي ــت أن إع ولف

ــأ عقب وفاة  ــة أن تنش ــداوالت املفرتض امل
رسول الله عليه الصالة والسالم عن من 
ــون املعني بأمر األمة من بعده .. مبينا  يك
ــيل فتكت باألمة،  ــات داء جاه أن العصبي
ــك، وتوحيد  ــىل الجميع الرتفع عن ذل وع

الكلمة عىل التقوى.
ــة مستهدفة، وال  ــد أن املسلمني أم وأك
ــل التحديات إال  ــم ملواجهة ك ــة له ضمان
ــق .. متسائال  ــم عىل الح ــاع كلمته اجتم
ــدم نفسها  ــة التي تق ــك األنظم " أين تل
ــن  ــم ع ــع الظل ــالم ألن تمن ــة لإلس املمثل
ــام السعودي  ــن النظ ــي بورما، أي مسلم
ــىل  ع ــري  يج ــا  م ــل  ك ــن  م ــي  واإلمارات

املسلمني يف بورما؟".
ــه سيلقي كلمة  ــن قائد الثورة بأن وأعل
ــا بالتفصيل عن  ــدث فيه ــة سيتح قريب

الواقع يف البلد واملنطقة.
ــورة  أن ما يحدث من  ــرب قائد  الث واعت
ــني يف  ــد املسلم ــادة ض ــرب إب ــم وح جرائ
ــري بتشجيع أمريكي وتسليح  بورما يج
ــض  ــي يرف ــدا أن األمريك ــيل، مؤك إرسائي

توجيه اللوم إىل نظام بورما.
ــي  ــة الت ــك األنظم ــن تل ــاءل: أي وتس
ــالم ألن تمنع  ــا املمثلة لإلس ــدم نفسه تق
ــن النظام  ــي بورما، أي ــن مسلم ــم ع الظل
ــل ما يجري  ــودي واإلماراتي من ك السع

عىل املسلمني يف بورما؟.
ــك: إن األمريكي  ــال السيد عبد املل وق
ــؤون األمة،  ــوم يف تفاصيل ش يتدخل الي
ــا برنامجها بما يجعل  وهو من يصيغ له
ــار" مضيفا  ــل اعتب ــه هو فوق ك مصالح
ــر للجبارين، وهذه  ــح األم ــايض فت " يف امل
ــر األمة  ــون أم ــال ليك ــح املج ــة فت املرحل

تحت والية اليهود وأمريكا.

الثورة/..
ــة اإلمام عيل عليه السالم  ــا اليمنيون يوم الغدير عيد والي أحي
ــد األضحى املبارك  ــادف العارش من عي ــام 1438هـ الذي يص للع
ــن كل عام بإقامة الفعاليات واملهرجانات الخطابية واإلنشادية  م

والشعرية والثقافية يف عدد من محافظات الجمهورية.
ــي أمانة العاصمة حرض األخ صالح الصماد رئيس املجلس  فف
ــي والشعري  ــس املهرجان الخطاب ــىل بصنعاء أم السيايس األع
ــه مديرية السبعني بأمانة العاصمة  والثقايف الشعبي الذي أقامت

بمناسبة يوم الغدير.
ــة للكشافة وفقرات  ــل الحفل الشعبي عىل عروض رمزي اشتم
ــا  ــا وأدبائه ــن وشعرائه ــل اليم ــيل قبائ ــة ملمث ــة وخطابي شعري
ومؤرخيها الذين استعرضوا البعد اإلسالمي واإلنساني والقيمي 
ــى الوالية وأبعادها وأثرها يف املجتمع املسلم كمنظومة قيمية  ملعن
ــداء واإلحياء السليم ملا من  ــل البناء والعمل واالقت دافعة من أج
ــم كمنارة  ــا ومكانتها بني األم ــة عزها ومجده ــه أن يعيد لألم شأن

للحق والعدل والسالم العاملي.
ــب اإلمام عيل  ــات والقصائد واملشاركات بمناق ــادت الكلم وأش
ــي وبطويل يف  ــراث روحي وإنسان ــه وما يمثله من ت ــه عن ريض الل
ــة وفكره  ــوة اإلسالمي ــل يف الدع ــي، ودوره الفاع ــخ اإلسالم التاري

الجامع لألمة واملعرب عن الحقوق والحريات والعدالة.
ــة والعربية اليوم  ــات واقع األمة اإلسالمي واستعرضت املشارك
ــا والعبث  ــداء به ــوان واستخفاف األع ــن اله ــت إليه م ــا وصل وم
ــا وطاقات أبنائها .. الفتة إىل ما حققته املقاومة اإلسالمية  برثواته
ــا وحقها بني  ــادة األمة ملجده ــارات يبنى عليها الستع ــن انتص م
ــل قيم  ــي أرادات طمس ك ــة الت ــرش والهيمن ــوى ال ــم وكرس ق األم
النهوض واالنتصار والعزة من التاريخ اإلسالمي وتسويق نموذج 

واحد لإلسالم واملسلمني يتمثل يف داعش والقاعدة.
ــا اليمن  ــي ترشبه ــزة الت ــة والع ــة والكرام ــىل الحري ــدت ع وأك
ــام عيل كرم الله  ــي اإلسالم وآله وسرية اإلم ــن القرآن الكريم ونب م
وجهه ومعاني الوالية وقيمها وأثرها املستنهض للهمم والطاقات 

والقدرات.
ــىل به  ــا يتح ــات إىل م ــد واملشارك ــات والقصائ ــارت الكلم وأش
ــوي حاولت قوى  ــان ق ــي وإدراك وإيم ــن وع ــي م ــب اليمن الشع
ــك بالقيم  ــب املتمس ــذا الشع ــداف ه ــي، استه ــار العامل االستكب

واالنتصار للحق وعدم الخضوع لقوى الرش والهيمنة.
ويف مديرية الثورة بأمانة العاصمة أقام الجانب الثقايف ألنصار 
ــاء للذكرى السنوية لوالية اإلمام األغر  الله باملديرية فعالية إحي
عيل بن أبي طالب عليه السالم، وذلك عرص اليوم الجمعة 17 ذي 
ــات اجتماعية وثقافيه  الحجة 1438هـ هجرية بحضور شخصي

بارزة وقد تخللت الفعالية عدد من الكلمات عن املناسبة.
يف كلمة املناسبة تحدث الخطيب خالد موىس عن يوم الغدير 
ــن وإذالل نتيجة  ــة من وه ــة بما أصاب األم ــط مفاهيم الوالي ورب

انحرافهم عن توليهم من أمرهم الله بتوليه ، وكذا خصوصية اهل 
ــالم منذ أن قدم لليمن وآمنوا  ــن وحبهم لإلمام عيل عليه الس اليم

بالرسالة املحمدية .
ــري املؤمنني   ــد والوالء ألم ــارضون العه ــدد الح ــة ج ويف الفعالي
ــه وبيعته وليا  ــرى تنصيب ــب عليه السالم، بذك ــن أبي طال عيل ب
ــات التهاني  ــه ورفعوا أسمى آي ــني بعد رسول الل ــا للمسلم وإمام
ــدر الدين الحوثي  ــورة السيد/عبد امللك ب ــد الث ــات لقائ والتربيك

حفظة الله بمناسبة حلول عيد الغدير .
ــات بعيد الغدير يف  ــن الفعاليات واملهرجان ــد أقيمت عدد م وق
ــة ومديرية  ــة الصافي ــة الوحدة ومديري ــوب ومديري ــة شع مديري

صنعاء القديمة ومديرية آزال ومديرية معني.
ــد الغدير  ــرى "عي ــاء ذك ــم إحي ــد ت ــار فق ــة ذم ــا يف محافظ أم
ــب حرضه جمع  ــري وعرض عسكري مهي ــان جماهريي كب بمهرج
ــث تقاطر االالف إلحياء  ــل مناطق محافظة ذمار, حي غفري من ك
ــني االمام عيل  ــري املؤمن ـــ“ – والية أم ــد الغدير1438ه ــرى ”عي ذك
ــت, يف مهرجان  ــالم- صباح أمس السب ــب عليه الس ــن ابي طال اب
جماهريي حاشد, علت فيه أصوات املؤمنني, ورفعت فيه شعارات 

الحق ضد الباطل.
املشاركون يف االحتفال, جددوا البيعة والعهد لالمام عيل عليه 
ــالم يف السري عىل النهج املحمدي والعلوي االصيل ومواصلة  الس
ــل الوطن من دنس الغزاة  ــاد يف سبيل الله حتى تطهري كام الجه

واملرتزقة واملعتدين.
ــة والقصائد  ــرات الخطابي ــال العديد من الفق ــل االحتف وتخل
ــام الصرب  ــىل استله ــدة ع ــة, املؤك ــرات االنشادي ــة والفق الشعري
ــة العدوان  ــيل عليه السالم يف مواجه ــن سرية اإلمام ع ــات م والثب

السعودي األمريكي عىل اليمن.
ــاً, عكس جهوزية  ــا عسكريا مهيب ــد االحتفال, عرض كما شه
ــة وحماسهم يف االنتصار للوطن ضد  ــاء محافظة ذمار القتالي أبن
ــم ”رهن االشارة  ــودي االمريكي, مؤكدين أنه ــوى العدوان السع ق

لرفد جبهات الرشف والبطولة باملال والرجال“.
ــدوان السعودي  ــة واضحة لقوى الع ــّد هذه الخطوة رسال وتع
ــوده، ال تهزّه  ــٌي بصم ــي شعب ح ــب اليمن ــأن الشع ــي، ب األمريك
ــاً وإرصاراً عىل تحقيق النرص  ــروف الصعبة وال تزيده إال عزم الظ

والتمسك بإرادة الحياة.
ــة باملحافظة, وكذلك  ــادات السلطة املحلي حرض االحتفال قي
ــة واجتماعية  ــان ووجاهات علمائي ــادات أمنية ومشائخ وأعي قي

وجمع غفري من املواطنني.
ــة بمناسبة  ــت أمس فعاليات واسع ــة عمران أقيم ويف محافظ
ــات املحافظة.. ففي مركز  ــر يف مختلف مناطق ومديري يوم الغدي
ــران وعيال  ــي ملديريات ثال وعم ــان خطاب ــة نظم مهرج املحافظ
رسيح حرضه محافظ املحافظة الدكتور فيصل جعمان  وعدد من 

وكالء املحافظة.

ــىل أهمية االحتفال بهذه  ــة أكد املحافظ جعمان ع ويف الفعالي
ــذه املناسبة يأتي  ــال به ــا إىل أن االحتف ــة .. الفت ــة الديني املناسب

والوطن ما يزال يواجه عدوانا ظاملا وحصارا جائرا.
ــود الجميع  ــر جه ــف وتضاف ــد الص ــان إىل توحي ــار جعم وأش
ــن  ــىل الوط ــم ع ــي الغاش ــودي األمريك ــدوان السع ــة الع ملواجه

والتصدي ملخططاته اإلجرامية.
ــا عرب املشاركون يف  الفعاليات بهذه املناسبة كل عىل حدة   فيم
ــد  وخمر وحوث   ــارف وذيبني وسفيان  وجبل يزي ــات خ يف مديري
ــدي للغزاة  ــدوان والتص ــة الع ــود يف مواجه ــم  يف الصم استمراره
ــات باملال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه  واملعتدين ورفد الجبه

واستقراره.
ــرم الله  ــن أبي طالب ك ــه اإلمام عيل ب ــا تحىل ب ــن إىل م مشريي
ــه  من مناقب كالصرب عىل الشدائد ومنارصة الحق والصمود  وجه

أمام الباطل.
ــة وقصائد  ــة وإنشادي ــرات فني ــات وفق ــال كلم ــل االحتف تخل

شعرية  عربت عن اهمية االحتفال بيوم الغدير.
حرض االحتفال قيادات السلطة املحلية باملحافظة, وعدد من 
ــات االجتماعية وجمع  ــاء والشخصي ــخ واألعيان والوجه املشائ

غفري من املواطنني.
ــر ذمار بدورهن احتفلن أيضا بيوم الغدير عيد والية أمري  حرائ
ــت الهيئة  ــه السالم، حيث نظم ــن أبي طالب علي ــني عيل ب املؤمن
ــة عرص أمس  ــار الله باملحافظ ــة ألنص ــة العام ــة الثقافي النسائي
ــة مفتوحة بمناسبة ذكرى  ــت، فعالية ثقافية خطابيه وفني السب
عيد الغدير "والية أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم".

الفعالية النسائية التي حملت شعار "من كنت مواله فهذا عيل 
ــات التي تنظم يف محافظة  ــواله", جاءت ضمن سلسلة الفعالي م
ــربة عن فرحة  ــة الغالية و املع ــذه املناسب ــوم اليمن به ــار وعم ذم
ــاط الوثيق بوالية من أمر  ــذا اليوم وتجسيدهم لالرتب اليمنيني به

الله بتوليهم واّتباعهم ومنارصتهم..
ــة املركز الثقايف بمدينة  ــالل الفعالية التي استضافتها قاع وخ
ــر مدينة ذمار, جددت حرائر  ــار وحرضها حشد كبري من حرائ ذم
ذمار البيعة والوالء لإلمام عيل عليه السالم وسط افتخار وشموخ 
وفرح بهذا اليوم البهيج.. مَع تصعيِد العدواِن األمريكِي والحصاِر 
ــِق عىل اليمن.. يحرِص اليمنيون عىل االحتفاء بكِل ما يعزز  املطب
ــِد يف مواجهِة تصعيِد  ــي ويرفُع من وتريِة التصعي ــوَد الشعب الصم

العدوان الغاشم.
ــور رئيس  ــذه املناسبة بحض ــدة أحيوا ه ــة صع ــاء محافظ أبن
ــان خطابي  ــيل الحوثي بمهرج ــة العليا محمد ع ــة الثوري اللجن
ــد تخلل  ــة.. وق ــاء املحافظ ــن أبن ــه عدد م ــارك في ــادي ش وإنش
املهرجان عدد من الكلمات أكد فيها املتحدثون عىل أهمية إحياء 
هذا اليوم الرتباطه بإعالن الرسول األعظم محمد صىل الله عليه 
ــال "من كنت مواله فهذا عيل  ــه وسلم واليته لإلمام عيل حني ق وآل

مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه".
ــة  ــات الشعبي ــات واملهرجان ــن الفعالي ــدد م ــت ع ــا انطلق كم
ــاًء ليوم والية اإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم  الواسعة إحي
ــة صنعاء ويف  ــوالن محافظ ــان وخ ــر وسنح ــي مط ــة بن يف مديري
ــة بمحافظة حجة ويف  ــة إب ومدينة حج ــة يريم بمحافظ مديري
ــة رداع بمحافظة البيضاء ويف مديرية خب والشعف وبرط  مديري
ــوف ومديرية ذمار وعتمة والصباين وجبل الرشق  بمحافظة الج

بمحافظة ذمار.
ــة  ــاء العاصم ــب  لنس ــوٌر مهي ــهود وحض ــاٌء مش احتف

صنعاء 
ــل توافدت جموع حاشدة من حرائر العاصمة  ويف سياق متص
صنعاء أمس إىل قاعتي املركز الثقايف بصنعاء وساحة االستقبال 
ــرى الغدير وإعالن والية اإلمام  ــة والخارجية إحياء  الذك الداخلي
ــام منذ أعلن  ــة من كل ع ــوم  18 ذو الحج ــه السالم يف ي ــل علي ع

الرسول األعظم يف السنة العارشة للهجرة.
ــة الثقافية العامة  ــة النسائي ــي أحيتها الهيئ ــة الت ويف الفعالي
ــواله استحرضت الجموع  ــن كنت مواله فهذا عٌيل م تحت شعار م
ــرية من املشاركات عظمة املناسبة باستذكارهن ملناقب اإلمام  الكب
ــة احياء هذه املناسبة العظيمة يف تاريخ  عيل عليه السالم وأهمي
األمة وعرب األجيال املتوالية ملا لها من دالئل ومرتكزات أساسية يف 
تصحيح مسار األمة للميض يف النهج الرباني القويم الذي أوحى 
ــا عليه السالم هو  ــأن يعلن لألمة جمعاء بأن علي لنبيه األعظم ب

وليه ووصيه من بعده اكماال للدين واتماما لنعمة اإلسالم .
ــا بني املرسح  ــي تنوعت م ــن الفقرات الت ــت العديد م ــا ألقي كم
ــا ألقيت  الكلمات  ــان الحارضات واألنشاد كم الذي نال استحس
ــآل البيت  األطهار وبيوم  ة التي عّززت أهمية ارتباط األمة ب ــربّ املع
ــويل الله  ــاج منهاج ت ــرضورة انته ــر األغر  وب ــد الغدي ــة عي الوالي
ــن بتوليهم سنميض  ــيل واملؤمنني من اتباعه م ــه واإلمام ع ورسول
ــق الحق وسنخطو يف دروب العىل والتمكني والنرص ليكون  يف طري

يوم الوالية عنوان مجٍد إلمٍة قرآنية عظيمة.
ــوالء  ــات ال ــارضات وبرصخ ــات الح ــة بهتاف ــت الفعالي اختتم
ــىل نهجهم من آل  ــالم ومن سار ع ــيل عليه الس ــاء لإلمام ع والوف
ــني عىل خطى  ــارضات أن يمض ــا تعهدت الح ــت األطهار كم البي
ــك السخاء  ــان بذلهم ألرواحهم بذل ــاء الذين  ك ــا العظم شهدائن
ــك التضحيات  ــالل كل تل ــق وأهله من خ ــم للح ــا من توليه نابع
ــوم من خاللها دروب  ــة والحسينية والتي تتجىل لنا الي الحيدري
ــاء رصوح العزة  ــي اللبنة األساسية لبن ــرص فكانت دماؤهم  ه الن

والكرامة لألمة املحمدية. 

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود

02 الثــــورةأخئار وتصارغر

نجران :
ــة الجيش السعودي  ــرصع وجرح عدد من مرتزق - م
ــش واللجان خلف موقع  ــة هجومية نفذها الجي يف عملي

سالطح
ــش السعودي  ــة الجي ــات مرتزق ــداف تجمع - استه
ــة بعدد من  ــة الرملي ــري والتب ــر البش ــم يف معسك وآلياته

قذائف املدفعية
- مرصع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي يف 
ــة عىل موقع سالطح  ــة تمشيط باألسلحة الرشاش عملي

وجبل األصلع
عسري :

ــدف  ــة تسته ــان الشعبي ــش واللج ــة الجي - مدفعي
تجمعات الجنود السعوديني يف مجمع الربوعة

ــني خلف  ــود السعودي ــات للجن ــداف تجمع - استه
موقع عني الثورين

جيزان :
ــات  ــدف تجمع ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي

للجنود السعوديني يف موقع الجيبة
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــة الجي ــداف مدفعي - استه

لتجمعات املرتزقة يف منفذ الطوال
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــة الجي ــداف مدفعي - استه
ــور وغرب  ــودي يف موقع القنب ــش السع ــات الجي لتجمع

مثعن
ــا خلف بوابة  ــن صواريخ الكاتيوش ــالق صلية م - إط

املوسم عىل تجمع للجيش السعودي

الجمعة 2017/9/8    

تعز :
- عملية هجومية عىل موقع الغرفة يف منطقة الهاميل 

وقتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة
ــزارع غانم يف  ــة بالقرب من م ــام مواقع املرتزق - اقتح
مديرية موزع أدى إىل قتىل وجرحى يف صفوفهم وإحراق 

طقم 
ــون تجمعات  ــان الشعبية يستهدف ــش واللج - الجي

املرتزقة يف منطقة الهاميل
ــة يف منطقة  ــات املرتزق ــي لتجمع ــداف مدفع - استه

الزيدية بمديرية الوازعية
ــة  ــة يف تب ــات املرتزق ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص

السيمن بمديرية ذوباب
- قنص 2 من مرتزقة العدوان يف وادي صالة

نهم :
ــن املرتزقة إثر كمني نوعي يف منطقة يام  - مرصع 6 م

بمديرية نهم
ــة يف منطقة  ــات املرتزق ــي عىل تجمع ــف مدفع - قص

ملح بمديرية نهم
- تفجري دبابة وآلية تابعة للمرتزقة يف مديرية نهم

شبوة :
- عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقع 

املرتزقة يف التبة الرملية بمنطقة الصفراء
الجوف :

- قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة وتفجري آلية خالل 
ــة استهدفت مواقعهم  ــان الشعبي ــة للجيش واللج عملي

أسفل منطقة العقبة
ــن  ــة صربي ــة يف منطق ــة للمرتزق ــة تابع ــري آلي - تدم

بمديرية خب والشعف
لحج :

ــا  تجمع ــدف  تسته ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
للمرتزقة بالتبة السوداء يف كرش

مارب :
- مرصع 2 من مرتزقة العدوان يف مديرية رصواح

ميدي :
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــة الجي ــداف مدفعي - استه

لتجمعات املرتزقة شمال صحراء ميدي
البيضاء :

ــف للمرتزقة عىل منطقة سبلة بهران يف  - إفشال زح
قيفة وخسائر كبرية يف صفوفهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

تعز :
ــدوان السعودي األمريكي يشن 4 غارات  - طريان الع

عىل مناطق متفرقة يف مديرية موزع
ــر سقوط  ــة 4 آخرين إث ــن وإصاب ــاد مواط - استشه

قذيفة أطلقها املرتزقة عىل حي املخبز اآليل
صنعاء :

ــىل منطقة املدفون  ــدوان يشن غارتني ع ــريان الع - ط
بمديرية نهم

ــىل منطقة محيل يف  ــريان العدوان يشن غارتني ع - ط
مديرية نهم

ــي  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارات لط - 8 غ
استهدفت منطقة التخراف يف مديرية سنحان

ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ
مديرية بني مطر

ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ
منطقة عطان

ــودي األمريكي عىل  ــريان العدوان السع - غارتان لط
منطقة حريب نهم

مارب :
ــارات من  ــارة بينها غ ــن 11 غ ــدوان يش ــريان الع - ط
طائرات بدون طيار عىل مناطق مختلفة بمديرية رصواح

حجة :
- طريان العدوان يشن غارة عىل مديرية حريان

ــدوان األمريكي السعودي عىل  ــارة لطريان الع - 13 غ
مديريتي حرض وميدي

صعدة :
ــدوان السعودي األمريكي عىل  - 3 غارات لطريان الع

منطقة البقع بمديرية كتاف
ــظ  املالحي ــة  منطق ــىل  ع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -

بمديرية الظاهر
ــودي األمريكي عىل  ــريان العدوان السع - غارتان لط

مديرية شدا
ــودي األمريكي عىل  ــريان العدوان السع - غارتان لط

منطقة الجعملة بمديرية مجز
ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ

منطقة املليل بمديرية كتاف
ــف مدفعي سعودي يستهدف املناطق الغربية  - قص

من مديرية منبه
الحديدة :

ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ
القاعدة البحرية يف الكثيب

نجران :
ــدوان السعودي األمريكي عىل  - 3 غارات لطريان الع

موقع الطلعة
جيزان :

ــي عىل  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــارة لط - غ
موقع العمود

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ما يحدث من جرائم وحرب إبادة ضد المسلمين في ما يحدث من جرائم وحرب إبادة ضد المسلمين في 
ــجيع أمريكي وتسليح إسرائيلي ــجيع أمريكي وتسليح إسرائيليبورما يجري بتش بورما يجري بتش

أكد أن الرؤية الخاطئة لوالية األمر أضاعت األمة وفتحت المجال للجائرينأكد أن الرؤية الخاطئة لوالية األمر أضاعت األمة وفتحت المجال للجائرين

احتفاالت شعبية حاشدة عمت المحافظاتاحتفاالت شعبية حاشدة عمت المحافظات

قائد الثورة: هناك مخططات لضرب الوحدة الداخلية لتسهيل مهمة احتالل البالدقائد الثورة: هناك مخططات لضرب الوحدة الداخلية لتسهيل مهمة احتالل البالد

اليمنيون يحيون يوم الغدير كمنظومة قيمية دافعة من أجل البناء والعمل واالقتداء السليماليمنيون يحيون يوم الغدير كمنظومة قيمية دافعة من أجل البناء والعمل واالقتداء السليم

االحتفال بذكرى الوالية له أهمية كبيرة باعتباره عملية توثيقية وتبليغية يتناقلها المسلمون جيال بعد جيلاالحتفال بذكرى الوالية له أهمية كبيرة باعتباره عملية توثيقية وتبليغية يتناقلها المسلمون جيال بعد جيل
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املتوكل رئيسا للقضاء
ــه املحطوري وكيًال  ــد السالم يحيى عبد الل 1 - عب

لوزارة املالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة.
ــوزارة املالية  ــيل وكيًال ل ــد عيل الوش ــرم محم 2 - أك

لقطاع الوحدات االقتصادية.
ــا صدر قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم  كم
ــن التايل اسماهما  ــة 2017م بتعيني األخوي (84) لسن

مستشارين لوزير املالية:

1 - أمني عبدالعزيز محمد 2 - جمال عيل املالكي.
ــس السيايس األعىل  ــدر أمس قرار رئيس املجل وص
ــم أحمد عيل  ــني إبراهي ــة 2017م بتعي ــم (85) لسن رق

الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات واملعاشات.
ــا صدر قرار رئيس املجلس السيايس األعىل رقم  كم
ــني عبدالله يحيى الضاعني  (86) لسنة 2017م بتعي
ــاع  ــة لقط ــة واملحاسب ــزي للرقاب ــاز املرك ــًال للجه وكي

الرقابة عىل وحدات القطاع االقتصادي.
ونصت املادة األخرية من القرارات عىل أن يعمل بها 

من تاريخ صدورها وتنرش يف الجريدة الرسمية.

الرئيس الصماد
ــذه املرحلة  ــار لليمن يف ه ــن حتمية االنتص مؤكدي
وبقية املراحل املؤسسة لليمن املستقل والحر والقادر 
ــه دون وصاية أو  ــالل ثروات ــراره واستغ ــاذ ق ــىل اتخ ع

تبعية.
ــة  واملسؤول ــة  الوطني األدوار  ــارضون  الح ــن  وثم

ــىل.. مؤكدين  ــس السيايس األع ــا املجل ــي يقوم به الت
ــرتك  ــل املش ــه والعم ــل قرارت ــم لك ــم ومساندته وقوفه
ــات ومعالجة املشكالت  واملتكامل ملواجهة كل التحدي

االجتماعية ومواجهة مؤامرات العدوان واملعتدين.

هجوم مباغت ألبطال
ــان اقتحموا املوقع  ــت إن قوات  الجيش واللج وقال
السعودي العسكري بعد قصف مدفعي طال املنطقة 

ــدو وآلياته،  ــوف الع ــة يف صف ــر فادح ــف خسائ وخل
ــان تمكنوا خالل  ــال الجيش واللج ــريا إىل أن أبط مش
العملية من تدمري مستودع أسلحة  للعدو السعودي 
ــريان يف  ــال الن ــا أدى إىل اشتع ــس م ــة السدي يف رقاب

املوقع.
ــا دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس  كم
ــودي من  ــب السع ــدو يف الجان ــود الع ــات لجن تجمع
ــل الحبيبة بجيزان ورشق الربوعة  بوابة الطوال وجب

يف عسري محققة إصابات مبارشة.
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