
صعدة / سبأ
نفذ عرشات من طالب منطقة 
ــدة أمس  ــة صع ــالف بمحافظ ع
يف  ــة  احتجاجي ــة  طالبي ــة  وقف
ــتنكاراً  ــداً واس ــوق الليل تندي س
ــي ارتكبها  ــعة الت للجريمة البش
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط
األمريكي الغاشم يف السوق قبل 
ــهاد  ــام وأدت إىل استش ــدة أي ع

وجرح العرشات من املواطنني.
ــا  حرضه ــي  الت ــة  الوقف ويف 
ــت  رفع ــني  املعلم ــن  م ــد  العدي
الفتات طالبية تؤكد أن الجريمة 
ــح  واض ــي  أمم ــؤ  بتواط ــت  تم
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــني  مطالب
بمزيد من التنكيل بدول العدوان 

اإلجرامية.
ــعيد  ــالب مجمع الس وكان ط

الرتبوي بمدينة صعدة قد نفذوا 
وقفة احتجاجية أيضا استنكروا 
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــا  خالله
ــي  ــعودي اإلمارات ــي الس األمريك
باستهداف املواطنني يف منازلهم 
ــواقهم ،،مؤكدين أن  ــم وأس وقراه
ــعب اليمني  ــد الش ــن يزي ــذا ل ه
ــود  الصم ــن  م ــد  مزي ــوى  س

واملواجهة حتى االنتصار.

طلبة عالف صعدة ينددون بجرائم العدوانطلبة عالف صعدة ينددون بجرائم العدوان

قدم  • باالنتصارات  حافال  يمنيا  يوما  كان  الماضي  السبت   
للقوة  المسددة  بالعملية  والعالم  للعدو  مغزى  ذات  رسائل 
الصاروخية اليمنية باستهدافها قلب عاصمة العدو، بالتزامن 
مع إعالن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في اكبر 
إنجاز يحققه القطاع التربوي بموارد شحيحة للغاية وفي ظل 
كل هذا العدوان الهمجي والحصار، زاد منه تحقيق منتخب 
شباب اليمن فوزا كاسحا في أول مبارياته بتصفيات كأس 

آسيا.
 العملية الصاروخية لم تحقق هدفا عسكريا وحسب  •

بل حققت هدفا سياسيا كبيرا لفت أنظار العالم إلى 
والحصار.  الهمجي  العدوان  جراء  ومعاناته  اليمن 
بإنجاز القوة الصاروخية اليمنية عملية فائقة الدقة 
وبالغة الخطورة تجاوزت أنظمة التجسس األرضية 
والفضائية التابعة للعدو وأنظمة الدفاع الصاروخية 
العدو وتلحق به خسائر  المتطورة لديه لتدك عمق 

فادحة.
 توقيت العملية كان ملهما أيضا إذ جاء في وقت كان مجرم  •

التي  مؤامراته  أخطر  من  واحدة  يدير  سلمان  بن  الحرب 
أطاحت واعتقلت  العديد من رؤوس العائلة الوراثية الحاكمة، 
ليأتي الرد اليمني بالصاروخ الباليستي "بركان H 2" بضربة 
الصغير  الطاغية  مشروع  ونقلت  كليا  العدو  أربكت  قاضية 

الحالم بالعرش إلى أبعد مربعاته.  
في  • زايد  بن  محمد  اإلماراتي  عصابات  استمرار   

إغراق المحافظات الجنوبية بالمخدرات والحشيش 
وحبوب الهلوسة باتت آثاره واضحة للعيان في أحياء 
عن  تكشف  وهي  العمل  ومرافق  المدارس  وفي  عدن 
في  زايد  بن  عصابات  تقوده  الخطورة  بالغ  مخطط 
تدمير اإلنسان اليمني وشل قدراته حاضرا ومستقبال.

  ال غرابة إذاً إن وجدنا المئات من شباب المحافظات الجنوبية  •
غائبين عن الوعي أو مغيبين أو يبحرون في مسارات بعيدة 
وضوحا  المشاهد  أكثر  وفي  الوطني  المشروع  عن  كليا 
إلى  زايد  بن  عصابة  تجرها  مرتزقة  كتائب  ضمن  مجندين 

محارق الجبهات الساحلية والحدودية.
رئيس التحرير 

الثــــورة
ALTHAWRAH يرئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير إل

th.cheifeditor@gmail.com

 17 صفر 1439ه - 6 نوفمرب 2017م - العدد 19345االثنني

مشهدمشهد

أمني عبدالوهاب الجنيد
يوميات الثورة
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ــه . وأعاصري عني  ــه فيها ألوية وكتائب جربوت ــدة درع اللّه يف أرض صع
ــه، . فيها  ــدين يف أرض ــتكربين واملفس ــن املس ــه م ــىل رشار خلق ــه ع غضب
السباقون من أهل الجود واإلحسان يف صحائف عرشه . وقاعدة النطالق  
ــه . اختارها الله لتكون كنز العالم الجديد  ــه وظهور دينه وإبالغ هدي نهج
ــتفيض.  ــد . ونمائه املس ــه الفري ــك عطائ ــل . وبن ــه البدي ــل تجارت . ومح
الم لخلقه  . ومخزون رشده وثوابه . ومحل عينه ورضاه . ومفتاح باب السَّ
ــاكني العالم  ــىل كل س ــا ع ــات أهله ــا وتضحي ــت مظلوميته ــو ُوزع ل
لرصخوا ال طاقة لنا بذلك لكن صعدة العطاء  والتضحية ال تقاس بمعيار 
ــور  ــي واملمتلكات وتدمري الجس ــدم املبان ــالء . وال به ــدد املجازر واالش ع
والطرقات و تحويل أراضيها إىل كتل من الرماد . فعناقيد قنابلهم  غطَّتها 
ــت بمثابة ألغام  ــاحات فكان ــألت منها الحقول والطرقات والس حتى امت
الختطاف أرواح من تبقى من األطفال والكهول واأليتام وعابري السبيل 
ــىل جرائم العدوان بل وكل  ــاهدين ع وقافالت اإلغاثة .والزائرين لها والش
ــكينا،   ــواًء كان باحثا عن رزق أو مواطنا أو مزارعا مس من يتحرَّك فيها س

فالكل هناك هدف لالنتقام .
ــم القذائف  ــالع جبالها بحم ــال إىل محاولة اقت ــم الح ــى وصل به حت
ــكينة  ــيل كالدهان . لكنهم خابوا وخرسوا .  فس والغارات أو بصهرها لتس
ــه وقوته  ــالح اعدائهم بأس الله محيطة بأبناء صعدة حني نزع الله من س
ــة   ــني أيديهم . فمن انتهل من مدرس ــري ب ــف الله حفهم . ونرصه يس . ولط
ــع ربهم ومع  ــون حديثهم م ــا ولن يك ــو يتمنى الرض ــيعطي وه كربالء س

أنفسهم بأقل من (خذ يارب حتى ترىض)
ــخاء وتضحون  ــون بس ــذه األرض تعط ــال يف ه ــدون فع ــم الوحي فأنت
ــت .وتقاتلون بإيمان . وتنفقون بجود . وتنطقون بحكمه .وهبتم لله  بصم
ــكم وللوطن أرواحكم فتاجرتم بأغىل ما تملكون  جماجمكم وللدين أنفس

وأرخصتم يف سبيل الله أبناءكم وبيوتكم ملبني ومجيبني.
ــن دمائكم  ــزة .جعلتم م ــاة والع ــتضعفني الحي ــن وللمس ــم لليم أعدت
وأجسادكم سلّما للنرص ومعراجا للشهادة  .أعدتم تاريخ صفني وكربالء 
ــه وميثاقه عىل األرض  ــدر وحنني .أقمتم عهد الل ــم مالحم خيرب  وب .اعدت
ــدت  يف معاملتكم  ــة  تجس ــدي واقعاً وحقيق ــن املحم ــم الدي ــم قي . ومثلت

وأعمالكم . اإلحسان لكم قرين . وتضحياتكم ليس لها مثيل.
ــق إليكم .وليس  ــس للرياء طري ــت وإباء .لي ــهداءكم بصم تدفنون ش
ــمكم . معتمدين ومتوكلني وواثقني بالله وعىل الله  للمّن لسان ينطق باس

وحده .
ــم املتقون فعال  ــه . فأنت ــا تقدمون ــول والرضا عم ــن الله القب ــني م راج
ــم .ال تقصدون من وراء ذلك فخرا وال منّاً .  ــما وبالله اقس .واملفلحون قس

سوى أنكم استجبتم لله ولرسوله وألوليائه .
ــان .يعجز  ــم الله . فقد حفظتم اليمن بصنائع املعروف واإلحس أكرمك

اللسان عن وصف ما انتم عليه وفيه
ــوان النبي يف هذا  ــر فأنتم إخ ــم .ولكم الفخ ــم من جودك ــم أعظ حلمك
ــخاء . الذين يقوى  ــاء والصفاء والطهر والس ــهود لكم بالنق الزمان واملش
ــته  ــرصه وحمله وتبليغه وممارس ــم ظهوره ون ــه .وعىل أيديك ــم دين الل بك
ــينقلع الباطل من منبته .نرصتم  وتطبيقه  . بكم الحق عاد وانتصب . وس

املظلومني وفديتم بأرواحكم املُْستَضعفني .
ــامخات يف كل مرت من هذه األرض  كنتم وال زلتم كالجبال الروايس الش
ــقيتم األرض بدمائكم الطاهرة التي بذلها  الشهداء  . ولكم الفضل فقد س
والجرحى من أبنائكم . يف البحار والصحارى والجبال والسهول والوديان 

والحدود،  شهادة عىل  تضحياتكم ومالحمكم املنحوتة  يف الصخور  .
ــه عىل كل  ــالم الل ــون عليها .وس ــىل كل ذرة تراب تمش ــالم الله ع فس
ــالم الله عليكم وبيَّض الله  ــد تنكيل . س الجباه التي تنكِّل بأعداء الله أش
ــول الله صلوات الله عليه وعىل آله وعرتته  وجوهكم كما بيَّضتم وجه رس
ــون ..جزاكم الله خري ما جزى محمداً وآل  ــم آل بيته بكل ما تملك .  وفديت

محمد .
ــدة وعىل تراب صعدة .وعىل هواء  ــالم عىل صعدة .وعىل أهل صع الس
ــال ورمال وثمار صعدة ...وعىل كل من تثقَّف بثقافة أبناء صعدة من  وجب

قبائل ومدن اليمن كافة .

/  
ــة الثورية  ــا رئيس اللجن دع
ــي  الحوث ــيل  ع ــد  محم ــا  العلي
ــعود  الذين أطاحهم  أمراء آل س
ــن  ــد ب ــي محم ــم االنقالب الحاك
ــلمان من مناصبهم والوزراء  س
ــني  املعرض ــيني  والسياس
ــن واإلقامة فيها  لالعتقال  لليم
ــارة إىل إمكان منحهم حق  يف إش
ــة  ــراء آل ــيايس ج ــوء الس اللج
ــها  القمع واإلرهاب التي يمارس

ــق  بح ــعودي  الس ــام  النظ
ــلمان  ــة بن س ــاريض الطاغي مع
ــراءات تنصيبه  واملعارضني إلج

العرش السعودي بعد ابيه.
ــدة  تغري يف  ــي  الحوث ــد  وأك
ــابه الخاص عىل  نرشها يف حس
 " ــر  املصغ ــات  التدوين ــع  موق
ــعود  ــرت" اإلخوة أمراء آل س توي
ــن  العائلة  املالكة وكل موظف  م
أو شخصية تشعر باالستهداف 
ــتعدون  ــن النظام الحاكم مس م

ــتقبال كل من يريد اإلقامة  الس
لدينا كأخ مظلوم عزيز ومكرم.

وجاءت دعوة الحوثي غداة 
ــنها  حملة توقيف واعتقاالت ش
نظام بن سلمان طاولت 11 أمريا 
ــن  األرسة الحاكمة والعرشات  م
ــيني  والسياس ــوزراء  ال ــن  م
ــع  بذرائ ــني  والحالي ــابقني  الس
ــعلت  ــاد يف خطوه أش تهم الفس
ــل غاضبة داخل  ــورة ردود فع ف

السعودية وخارجها.

/  
ــار الله أمس من  ــة العامة ألنص ــائية الثقافي ــت الهيئة النس انته
ــعبية  ــا ألبطال الجيش واللجان الش ــتوية دعًم تجهيز أكرب قافلة ش
ــاًء لبطوالت رجالنا  ــرشف والكرامة ،وف ــني يف جبهات العزة وال املرابط

البواسل صانعي االنتصارات العظيمة .
ــيري  ــتعدادها لتقديم وتس ــائية يف بيان لها اس أكدت الهيئة النس
ــعبية الذين يضحون  املزيد من القوافل  ألبطال الجيش واللجان الش
ــن الوطن وأمنه  ــدوان والدفاع ع ــم  يف مواجهة الع ــم ودمائه بأرواحه

واستقراره .

رئيس الثورية العليا يدعو امراء آل سعود ومن يتعرضون لالستهداف من نظام الطاغية بن سلمان للتوجه إلى اليمن رئيس الثورية العليا يدعو امراء آل سعود ومن يتعرضون لالستهداف من نظام الطاغية بن سلمان للتوجه إلى اليمن 

الهيئة النسائية بالعاصمة تجهز أكبر قافلة الهيئة النسائية بالعاصمة تجهز أكبر قافلة 
شتوية <بطال الجيش واللجان في الجبهاتشتوية <بطال الجيش واللجان في الجبهات

ومضةومضة
شعرشعر

صالح الشامي
ثعلِب ــل  ك ــا  ي ــوِّ  ــج ال ــوُث  ــي ل ــم  ــاك أت

ِمخلِب كَل  ّرضجْت  دماكْم  نسوراً.     

تكفّلْت رجـــاالً  صــواريــخــاً،  أتتكْم 
الغبْي نهجِه  يف  الغيِّ  ــاَة  ُدع يا  بكْم 

َمطاَركْم واىف  اثننِي  ــِش  إت وبــركــاُن 
ــِب ــلِّ ــكَ ــدوِّ املُ ــع ــل فــأفــنــى عـــتـــاداً ل

ـــِه ــاً غـــيـــوراً ألرض ــّي ــان ــم أتـــاكـــْم ي
ــتــِعــِب" ــْم كــَل "ُم ــك ــادات ــّريَ يف ق ــغ ف

"القرِن" يف "نجِد" حاملا تشظى نظاُم 
ُمــشــذَِّب ــاٍج  ت ــَل  ك شــّجــْت  شظاياُه 

َعزُمها  .. اإلراداُت  هــذي  يمانيٌَّة 
ــْي األب ـــزِِّه  ِع يف  الــكِــِرب  عـــروَش  أذلَّ 

مالُكْم يبتاُع  ماليَس  الوغى  يف  لنا 
ـــا لــكــْم َســـدٌّ َمــنــيــُع الــجــواِنــِب   وإنّ

٢٢--HH بركان بركان /  
ــعودي  ــور لفضح جرائم العدوان الس ــون 4 معارض ص ــطون يمني أقام ناش

األمريكي عىل اليمن بالتزامن مع زيارة األربعني لإلمام الحسني(ع) يف العراق.
ــبوعاً كامالً وتتضمن جزءاً  ــتمر أس ــبت وتس  تم افتتاح املعارض صباح  الس
ــاء واألطفال من قبل تحالف  ــتهداف للمدنيني والنس مما يدور يف اليمن من اس

العدوان السعودي األمريكي.
ــة التحتية اليمنية والحصار  ــا تظهر الصور بعض التدمري املمنهج للبني كم

الجائر الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها عىل الشعب اليمني.
ــزوار املعارض  ــراص املدمجة والصور ل ــة من األق ــطون مجموع ووزع الناش
ــيا عىل  ــة مش واملارة واإلعالميني املتجهني من النجف األرشف إىل كربالء املقدس

األقدام لزيارة رضيح أبي عبد الله الحسني(ع) وأرضحة شهداء كربالء.

بالصور: ناشطون يعرضون جرائم العدوان السعودي على زوار اBمام الحسين في العراقبالصور: ناشطون يعرضون جرائم العدوان السعودي على زوار اBمام الحسين في العراق

"ويكيلكس" : اعتقال المليادير الوليد بن طالل جاء "ويكيلكس" : اعتقال المليادير الوليد بن طالل جاء 
بسبب تهديده بسحب امواله من المملكةبسبب تهديده بسحب امواله من المملكة

ــرت»، إن  ــع «توي ــج" عىل موق ــس الخلي ــاب «ويكيلك ــال حس ق
ــلمان لرجل  ــد بن س ــعودي محم ــم االنقالبي الس ــال الحاك اعتق
ــبب تهديده  ــالل جاء بس ــري الوليد بن ط ــعودي األم ــال الس األعم

بسحب أمواله من اململكة.
ــاب، أنه «تم  ــف الحس ــه عىل موقع «تويرت»، كش ــدة ل ويف تغري
ــبب تهديده قبل أيام يف اجتماع لألرسة  اعتقال الوليد بن طالل بس
الحاكمة يف حال لم يطلق رساح ويل العهد الخلوع األمري محمد بن 

نايف، سيسحب كل أمواله من اململكة إىل أوروبا».

مؤامرة مؤامرة 
االنقالبي االنقالبي 

محمد بن محمد بن 
سلمان سلمان 

أطاحت أطاحت ١١١١  
أميرًا وشرعت أميرًا وشرعت 

بمصادرة بمصادرة 
أموال تفوق أموال تفوق 
الترليون ريالالترليون ريال

ــة  اللجن ــا   تبذله ــي  الت ــود  للجه ــال  تواص  
ــظ أمن  ــران لحف ــة عم ــا بمحافظ ــة العلي األمني
ــال جميع مخططات  ــتقرار املحافظة وإفش واس
ــنت  ــدوان لزعزعة األمن يف عموم اليمن . دش الع
ــار األمني يف جميع  ــس إعادة  تموضع االنتش أم
ــوات التدخل الرسيع    مديريات عمران بتوزيع ق
ــق  ــس مناط ــز يف خم ــة للتمرك ــوات  الخاص والق
ــع أي طارئ يمكن أن يحدث يف  أمنية للتعامل م

املحافظة ويخطط له العدوان.
ــوات األمنية يف  عرض  ــتعرضت الق  حيث اس

ــن املحافظة  ــور مدير ام ــكري مهيب  بحض عس
ــة   ــن املحافظ ــر أم ــوكل مدي ــد املت ــد محم العمي
ــد العزي   ــة العميد محم ــام املحافظ ــرشف ع وم
ــادات  املناطق  ــة وقي ــادات األمني ــدد من القي وع
األمنية باملحافظة . االستعراض عكس الجاهزية 
ــع بها القوات األمنية  ــة العالية التي تتمت القتالي
ــالء واملرتزقة  ــني  والعم ــني واملجرم ــردع  املخرب ل
ــعون دائما إىل زعزعة  ــدوان  الذين يس أدوات الع

أمن واستقرار املحافظة .
ــار  ــكري  أش ــرض العس ــل والع ــم يف الحف وت

مدير امن املحافظة  املتوكل  إىل أهمية  االنتشار 
ــية   األمني الذي يعترب من أهم املرتكزات األساس
ــارئ  ــع ألي ط ــل الرسي ــن  والتدخ ــظ األم لحف
ــاندة  ــازم مع الخاليا النائمة  املس ــل الح والتعام

للعدوان  وضبط الجريمة قبل  وبعد حدوثها .
ــار األمني  يعتمد عىل  وبني املتوكل أن االنتش
ــىل خمس مناطق أمنية  توزيع القوات األمنية ع

تشمل جميع مديريات املحافظة .
ــق  ــدراء املناط ــماء م ــالن أس ــل  إع ويف الحف

األمنية إيذانا ببدء التحرك إىل مناطقهم .

عمران .. تدشين االنتشار ا<مني لقوات التدخل السريع  في خمس مناطق أمنيةعمران .. تدشين االنتشار ا<مني لقوات التدخل السريع  في خمس مناطق أمنية


