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ــوات الحزام  ــجون تديرها ق ــرسا يف س ــني واملخفيني ق ــات املعتقل ــاركت أمه ش
ــي التي ترشف عليها اإلمارات بمدينة عدن ، يف وقفة احتجاجية أمام منزل  األمن
أحمد امليرسي املعني من قبل الفار هادي وزيراً للداخلية للمطالبة بالكشف عن 

مصري ذويهم وإحالتهم للمحاكمة.
ــجن "برئ أحمد" عىل  ــاط بإجبار املعتقلني يف س ــكو األهايل من قيام ضب ويش
خلع ثيابهم وتعريتهم للتفتيش.وانتهاك حرياتهم ، واحتجازهم يف أماكن التليق 

بكرامة اإلنسان ومخالفة للقوانني الدولية واإلنسانية. 
ــالق أبنائهم املعتقلني أو  ــانية بإط ــا طالب أهايل املعتقلني املنظمات اإلنس كم

تقديمهم  للمحاكمة أو إطالق رساحهم.
ــماء  املعتقلني  ــل الجزيرة إن  أن أمهات املعتقلني قدمن قوائم بأس وقال مراس

واملخفيني منذ قرابة 17 شهرا.
يذكر أن القوات اإلماراتية املتواجدة بحزامها األمني يف محافظة عدن وغريها 
ــاخطني والرافضني  ــجون لقمع كل الس ــوب اليمن قد تحولت إىل س ــن مدن جن م

لالحتالل اإلماراتي والسعودي.

ــادة تأهيل حديقة  ــاد أمس مرشوع إع ــني العاصمة حمود محمد عب ــن أم دش
العلفي بمديرية التحرير بدعم وتمويل منظمة الهجرة الدولية.

ــة بتطوير البنية التحتية  ــلطة املحلية بأمانة العاصم ــد عباد اهتمام الس وأك
ــيدا  ــة العاصمة.. مش ــف مديريات أمان ــة يف مختل ــات العام ــق واملتنزه والحدائ

بمشاريع وأنشطة منظمة الهجرة الدولية التنموية والخدمية واإلغاثية.
ــار إىل أهمية دور املنظمات الدولية واملحلية يف تنفيذ املشاريع واألنشطة  وأش
ــة باألمانة يف  ــلطة املحلي ــاندة جهود الس ــانية ملس ــة واإلنس ــة والتنموي اإلغاثي

استمرار تقديم الخدمات للمواطنني خاصة يف ظل استمرار العدوان والحصار.
وأكد عباد استعداد قيادة أمانة العاصمة لتقديم كافة التسهيالت للمنظمات 

الدولية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وأنشطتها بمختلف مديريات األمانة.

نجاح طبي في الحديدةنجاح طبي في الحديدة
ــز  ــص يف مرك ــي متخص ــي جراح ــق طب ــن فري تمك
ــل العربي  ــفى األم ــطرة القلبية بمستش القلب والقس
ــدة من زرع دعامة دوائية  التخصيص بمحافظة الحدي

يف الرشيان التاجي األيرس لقلب مريض.
ــد  ــد املجي ــور عب ــفى الدكت ــر املستش ــح مدي وأوض
اليوسفي أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد عبد 
ــطرة  ــاري أمراض القلب والقس ــم العلفي استش الكري
ــخيصية والعالجية تمكن من زرع دعامة  القلبية التش
دوائية يف الرشيان التاجي األيرس لقلب مريض بنجاح.
ــو  ــفى وه ــل إىل املستش ــض وص ــار إىل أن املري وأش
يعاني من ألم شديد يف الصدر وبعد الكشف والفحص 
الطبي تبني أنه مصاب باحتشاء حاد يف عضلة القلب 

(ذبحة صدرية غري مستقرة).
ــخيصية وعالجية  ــطرة تش ــم إجراء قس وبني أنه ت
يف  ــة  دوائي ــة  دعام وزرع  ــة  عاجل ــورة  بص ــض  للمري
ــا إىل أن العملية  ــان التاجي األيرس للقلب .. الفت الرشي
تكللت بالنجاح وخروج املريض من املستشفى بعد 24 

ساعة من إجراء العملية.

ــويف أمس  ــده الص ــة هالل عب ــظ حج ــد محاف تفق
ــرشوع رص  ــن م ــة م ــة الثاني ــل يف املرحل ــري العم س
ــة مدخل قلعة القاهرة التاريخية التي ينفذها  وحماي
ــة  باملحافظ ــة  للتنمي ــي  االجتماع ــدوق  الصن ــرع  ف
ــل وحدة الرتاث  ــة 70 ألف دوالر تموي ــة إجمالي بتكلف

بالصندوق.
ــني إىل رشح  ــويف من القائم ــتمع املحافظ الص وأس

ــرشوع وأهميته يف حماية  ــازه من امل ــول ما تم إنج ح
املدخل الرئييس لقلعة القاهرة التاريخية التي تعد 

من أهم وأبرز القالع والحصون اليمنية.
ــرشوع  ــىل امل ــني ع ــود القائم ــاد بجه وأش

ــي  ــدوق االجتماع ــهامات الصن وإس
ــة  ــة ممثل ــة يف املحافظ للتنمي

ــرتاث يف الحفاظ  ــدة ال بوح

ــددا عىل  ــار.. مش ــن آث ــة م ــزه املحافظ ــا تكتن ــىل م ع
ــة املحددة  ــق الفرتة الزمني ــرشوع وف ــاز امل رضورة إنج

واملواصفات املتفق عليها.
ــؤون  الش ــة  لجن ــس  رئي ــارة  الزي ــالل  خ ــه  رافق
ــلمي  ــن األس ــة محس ــيل املحافظ ــة بمح االجتماعي
ــة  النظاف ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــر  واملدي
ــد  محم ــني  والتحس

عبدالرحمن رشف.

ــة ذات تصميم متطور  ــرة ترنيدو مقاتل طائ
ــي ذات اجنحة متحركة قابلة للميل  جدا و ه
ــا مرونة كبرية  ــذا ما يعطيه ــة و ه 66-25 درج
ــة و تتميز  ــات املنخفضة و العالي عىل الرسع
بفتحات هواء متطورة ذات تصميم انسيابى.

الدول املصنعة: بريطانيا -املانيا-ايطاليا
الوظيفة :مقاتلة متعددة املهام

املصنعون :رشكة بانافيا ايركرافت
الطاقم:2

ــعودية- املانيا-الس ــتخدمة:  املس ــدول  ال
بريطانيا-ايطاليا

املواصفات العامة والفنية:
ــزة رؤية  ــة الطائرة بأجه ــم تجهيز كابين  ت
ــز  ــورة و تتمي ــرض متط ــات ع ــة وشاش ليلي
ــاحة كبرية و  الكابينة بانها تعطى الطيار مس

مجال رؤية واسع
الطول:16.72 مرت

العرض:13.91 مرت
االرتفاع:5.95 مرت

منطقة االجنحة:26.6 مرت
الوزن فارغة:13.8 طن

اقىص وزن اثناء االقالع :28 طناً
-2االداء:

الرسعة القصوى:2.34 ماخ
ــات الطائرة و 3900  ــدى:1390 كم بخزان امل

كم بخزانات إضافية
سقف العمل:15.2 كم

رسعة االرتفاع:76.7 مرت/ث
التسليح:

مدفع من نوع Mauseer BK-27 سعته 180 
طلقة

ــطح من  ــل صواريخ ارض س ــتطيع حم تس
ASRAAM نوع

ــفن من نوع  ــخ مضادة للس ــا صواري و ايض
BAE SEA EAGLE و AS.34 KORMORAN

ــو ارض و  ــخ ج ــل صواري ــتطيع حم و تس
ــن طراز مافريك  ــعاع و الرادار م مضادة لإلش
ــودات  ب ــا  ايض و   Alarm ــادو و ــتورم ش و س

, LR.25 و LAV.51 صواريخ من نوع
ــواع القنابل من  ــتطيع حمل جميع ان وتس
ــل النابالم و  ــاف واى و بوب اى و قناب طراز ب

WE-177 و B-61 قنابل نووية من نوع
ــد تم تحديث بعض الطائرات التورنيدو  و ق

.GR4 السعودية اىل املستوى

ــة عمران أمس  ــال رسيح بمحافظ ــت حرائر مديرية عي نظم
ــود يف وجه العدوان  ــة بمرور ألف يوم من الصم وقفة احتجاجي

السعودي األمريكي.
ــت الدويل  ــتمرار الصم ــة اس ــاركات يف الوقف ــتنكرت املش واس
ــازر وجرائم  ــعب اليمني من مج ــا يتعرض له الش ــب إزاء م املري

إبادة من قبل تحالف العدوان.
ــة غذائية  ــناح قافل ــة بيت س ــر منطق ــت حرائ ــك قدم إىل ذل
ــتوية ألبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف  ومالبس ش
ــتمرار يف رفد الجبهات  جبهات الرشف والبطولة.. مؤكدات االس

حتى تحرير كل شرب من أرض الوطن.

ــر مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أمس  كما نظمت حرائ
ــن الصمود يف وجه  ــرور  ألف يوم م ــة  بم ــة احتجاجي األول وقف

العدوان السعودي األمريكي.
ــب إزاء  ــدويل املري ــت ال ــتمرار الصم ــة اس ــتنكرت الوقف واس
ــية وجرائم  ــازر وحش ــن مج ــعب اليمني م ــه الش ــا يتعرض ل م
ــمع العالم  ــف العدوان عىل مرأى ومس ــادة جماعية من تحال إب

واملنظمات الحقوقية.
ــن إىل تعزيز  ــاء اليم ــر أبن ــي مط ــة بن ــر مديري ــت حرائ ودع
ــل الدعم واملال والرجال والتالحم  الصمود ورفد الجبهات بقواف

إلفشال مخططات العدوان.

قافلة دعم من حرائر عيال سريح للمرابطين في الجبهاتقافلة دعم من حرائر عيال سريح للمرابطين في الجبهات
نساء بني مطر ينددن باستمرار العدوان

أبوبكر عبدالله
يوميات الثورة

بيان المؤتمر.. بيان المؤتمر.. 
انتصار سياسيانتصار سياسي

البيان السياسي الصادر أمس في ختام اجتماع اللجنة 
العامة لحزب المؤتمر الشعبي سجل أول انتصار سياسي 
حدد  بعدما  والوصاية  العدوان  قوى  رهانات  أسقط  كبير 
بوضوح سياسة الحزب ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان 
الهمجي ووضع خارطة طريق حددت مكان هذا الحزب في 
بدعم  القادمة  المرحلة  في  ومهماته  السياسية  المعادلة 
خيارات الشعب اليمني في مناهضة العدوان والحفاظ على 

سيادة اليمن واستقالله ووحدته.
قدرته  على  دليال  الجديدة  بقيادته  المؤتمر  حزب  قدم 
قابال  سياسيا  مشروعا  والبقاء  المنعطفات  تجاوز  على 
"األحداث  أن  وطنية  ومسؤولية  بشجاعة  بإعالنه  للحياة 
وشعبنا  الكارثية  النتائج  وبهذه  الشكل  بهذا  فاجأتنا  التي 
لعدوان ظالم وحصار غاشم وقتل وتنكيل وتدمير  يتعرض 
الوطن  أن نضع  لمقدراته وممتلكاته كل ذلك يفرض علينا 
الجراح واآلالم واألحزان" مؤكدا  العليا فوق كل  ومصلحته 
موقفه المبدئي والثابت الرافض والمقاوم للعدوان والحصار 
والداعم للجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن اليمن 
والحصار  الظالم  العدوان  هذا  ضد  واستقالله  وسيادته 

المجرد من اإلنسانية".
تكن  لم  وقراراته  البيان  حيال  الفعل  الغاضبة  ردود 
مفاجئة، فقد جاء مخيبا للمساعي المحمومة لقوى العدوان 
والوصاية وخلفها طابور الخيانة والعمالة باستخدام حزب 
المؤتمر حصان طروادة في لعبة األدوار القذرة ولذلك جاء 
البيان حامال صفعة قويه لهؤالء بإعالنه الوقوف مع الشعب 
اليمني في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته ورفض 

استخدام اليمنيين كمرتزقة.
طالما حلمت قوى العدوان والوصاية أن بإمكانها توجيه 
بعض  وأسرف  وجهتها  العريضة  بقواعده  المؤتمر  حزب 
الزوائد بأحالمهم قيادة الحزب من الخارج جنبا إلى جنب مع 
قوى العدوان والوصاية لكن حزب المؤتمر قطع ببيانه أمس 
الطريق كليا أمام رهانات العدوان الهمجي  وأطاح بالمشاريع 
الصغيرة للقوى العميلة بتأكيده الوقوف صفا واحدا وجبهة 
المواجهة  اليمنية  المكونات  و  القوى  مختلف  مع  واحدة 
للعدوان والحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح 
جانبية  قضايا  وإثارة  والشقاق  الفتنة  بذور  بزرع  كان  ألي 

تهدد تماسك الجبهة الداخلية.
ما جاء في البيان لم يكن فقط إلقرار خطة الحزب لمرحلة 
انتقالية تسبق مؤتمره العام إذ اشتمل على إعالن مبادئ 
أبو  أمين  الشيخ  صادق  برئاسة  الجديدة  للقيادة  كامل 
رأس والقيادة التنفيذية الجديدة وهو لذلك تجاوز القضايا 
أعادت  طريق  خارطة  إلى  واالنتقالية  والطارئة  التنظيمية 
وجماهيره  بقواعده  وتجاوزت  المؤتمر  لحزب  االعتبار 
االستمرار  تأكيده  في  سيما  وال  الصغيرة  الخيارات  سقف 
والوحدة  الجمهورية  على  للحفاظ  الوطني  بنضاله 
للجيش  ودعمه  للسلطة،  السلمي  والتداول  والديمقراطية 
في  كطرف  المحوري  دوره  إغفال  الشعبية  دون  واللجان 
ملف المفاوضات السياسية بتجديد إعالنه التمسك بخيار 
الحصار  ورفع  العدوان  وقف  على  القائم  العادل  السالم 
وخروج القوات األجنبية ورفع اليمن من سطوة البند السابع.

ما يحتاجه اليمن من حزب المؤتمر الشعبي وسائر القوى 
جميعها  تظل  أن  للعدوان  المناهضة  الوطنية  السياسية 
المليشيا  وتنبذ  بالحوار  مدنية تؤمن  سياسية  تنظيمات 
الويالت،  اليمنيون  منها  ذاق  التي  العسكرية  واألجنحة 
فالعنف والقوة الغاشمة التي يفرضها العدوان على الشعب 

اليمني لكسر إرادته ال يمكن أن تكون أداة لبناء المستقبل.
مطالبات  من  العامة  اللجنة  بيان  وضعه  ما  فإن  أخيراً 
والقانون  بالدستور  وااللتزام  الدولة  مؤسسات  بتفعيل 
القضاء  وتفعيل  التعيينات  في  واللوائح  األنظمة  وتطبيق 
والنيابة وتطبيع الحياة العامة وإكمال اإلفراج عن الموقوفين 
والمحتجزين وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر 
وأقارب  أبناء  عن  واإلفراج  المحتجزة  أمواله  عن  واإلفراج 
الرئيس الراحل وإطالق جميع الموقوفين هي مطالب عامة 
أن يكللها الرئيس الصماد بخطوات عملية  الجميع  ينتظر 

تتوازى مع المواقف المعلنة.

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة
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مشهدمشهد

عندما تأسست منظمة األمم المتحدة 
أمنية  مؤسسات  من  عنها  تفرّع  وما 
كانت  ذلك،  إلى  وما  واقتصادية  وإنسانية 
حماية  هي،  ذلك  من  األساس  الفكرة 
المجتمع الدولي واإلنسان والحق في الدول 
واستبداد  تسلط  من  والضعيفة،  الفقيرة 
وجرائم الدول الكبرى القوية، وكان ميثاق 
(مبدئيا)  ه  الُمَوجِّ هو  المؤسسات  هذه 
في  النزاعات  معالجة  في  عملها  إلدارة 

العالم بشكل عام.
ال  مجازر  اليوم  اليمن  في  ترتكب 
أطفال  من  العزل  المدنيين  بحق  توصف 
ونساء، وبأسلحة فتاكة من الُمحرّمة دوليا، 
ميادين  من  القريبة  األمكنة  جميع  وفي 
عنها،  البعيدة  أو  العسكرية  المواجهات 
ويمكن اعتبارها جرائم مقصودة ومتعمدة 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  اإلنسانية  ضد 
دولي   – إقليمي   - عربي  تحالف  ينفذها 
أساسي  إسرائيلي  دور  هناك  (حيث 
وعربية  غربية  دول  لدور  باإلضافة  فيه 
وإسالمية معروفة)، بكل ثقة وراحة، ومن 
دون أي ضغط أو تأثير سلبي أو قيود من 
أما  هي  والتي  الدولية،  المؤسسات  تلك 
متواطئة في ارتكاب تلك المجازر أو عاجزة 
األرجح،  وهذا  معا  االثنان  أو  إيقافها،  عن 
وفي الحالين تُعتبر في المفهوم القانوني 
أساسية  شريكة  اإلنساني  المفهوم  وفي 

فيها.
أمام هذا الواقع الغريب، الذي تقف فيه 
تلك  على  ُمتفرجة  المتحدة  األمم  منظمة 
للتحالف  ومستسلمة  جهة،  من  المجازر 

أخرى،  جهة  من  اليمن  على  المعتدي 
وقائدته  التحالف  هذا  راعية  تمضي 
في  قُدماً  السعودية)  العربية  (المملكة 
(المجازر  وكأنها  المجازر،  هذه  تنفيذ 
بحق المدنيين) أصبحت عنصراً أساسياً 
من مناورتها في هذه الحرب، فهي تنفذها 
الميدانية  المواجهات  تتواكب مع  بطريقة 
ل لها، تناور مثال بوحداتها  وكأنها عامل ُمكمِّ
شرق  وأرحب  نهم  جبهة  في  العسكرية 
بقاذفاتها  تنفذ  الوقت  نفس  وفي  صنعاء، 
الموجهة  وبصواريخها  االستراتيجية 
مجزرة على سوق مدني في صعدة، أو مثال 
تناور في جبهة الساحل الغربي في يختل 
والمخا، وفي نفس الوقت تستهدف تجمعا 
في  عزاء  مجلس  أو  الحديدة  في  شعبيا 
حجة أو احتفال عرس في تعز ... الخ، وهكذا 
تتنقل في زرع الدمار والقتل في كل مكان 
من دون أي رادع أنساني أو أخالقي داخلي، 
قانوني  رادع  أي  دون  من  الوقت  وبنفس 
دولي، ومن دون أن يظهر لهذه االستهدافات 
لناحية  مباشرة  الميدان  يخدم  رابط  أي 
لمصلحة  الصاروخي  أو  الجوي  الدعم 

المعركة على تلك الجبهات.
التحالف يقتل المدنيين بأبشع الطرق 
وأكثرها وحشية، واألمم المتحدة تستوعب 
انتقادات  تأثير  وتُضّيع  العام  الرأي 
الخجولة  األصوات  أو  الجمعيات  بعض 
المعترضة، وذلك من خالل الوعود الكاذبة 
بعرض  الفارغة  الوعود  أو  تحقيق  بفتح 

موضوع الجرائم على مؤسساتها.
هناك  أن  االستنتاج  يمكن  هنا،  من   

الدولي  المجتمع  بين  مشتركة  مناورة 
ورعاته األمريكيين من جهة، وبين التحالف 
السعوديين من  اليمن بقيادة  العربي ضد 
جهة أخرى، بحيث أصبحت تتوزع وتتمدد 
وتتكاثر المجازر والجرائم ضد اإلنسانية في 
اليمن بالتواكب مع عجز المجتمع الدولي 
عن وقفها، وأصبحت الوقاحة الدولية في 
مكان، نرى من خاللها أن مؤسساتها تعمل 
قصدا على إظهار هذا العجز، والسبب هو 
الميدان  في  صمودهم  أن  اليمنيين  إفهام 
بأبنائهم  تضحياتهم  وأن  له،  قيمة  ال 
وبأطفالهم وبنسائهم ستذهب هدرا، وأنه ال 
مفر لهم من االستسالم، ألنه حتى المجتمع 
الدولي هو عاجز عن مساعدتهم لوقف هذه 
اإلسراع  إلى  عليهم  وما  عليهم،  الحرب 
اعتراف مسبق  الُمذّل مع  التفاوض  لطلب 

بالشروط التي سوف تفرض عليهم.
الكبرى  الدول  أوجدت  أن  وبعد  هكذا، 
المنظمة  عمل  لتفشيل  مخرجا  والفاجرة 
تجّمع  فكرة  استنباط  خالل  من  الدولية، 
اسم:  تحت  مدّبر  رأس  يقودها  دول  عدة 
في  مثال  منه  نموذجا  رأينا  إذ  "تحالف" 
لمحاربة  الدولي  "التحالف  سوريا: 
العربي  "التحالف  آخر:  مثال  أو  اإلرهاب"، 
بحيث  اليمن"،  إلى  الشرعية  إلعادة 
عمل  منظومة  بذلك  الدول  هذه  تجاوزت 
األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  مؤسسات 
النقض  بحق  االصطدام  لتفادي  خاصة، 
ومعارضة  فاعلة  دول  من  (الفيتو) 
أي  في  التدخل  هذا  ولتشريع  لتدخلهم، 
أثبتت  أن  وبعد  عليها،  الحرب  وشّن  دولة 
األمم المتحدة تواطؤَها وعجزها المقصود 
كمناورة للضغط على الدول التي تقاوم في 
سبيل حقها وسيادتها، وبعد أن أصبح دور 
المنظمات الدولية الرسمية يتنافى بالكامل 
مع أسباب نشأتها ووجودها، يمكننا القول 
لهذه  حاجة  من  يعد  لم  انه  وضوح،  وبكل 
أصبح  وجودها  وإن  الدولية،  المؤسسات 
يشكل خطرا على الشعوب الفقيرة وعلى 
يؤثر  أصبح  عملها  وإن  الضعيفة،  الدول 
حماية  وعلى  الحق  إحقاق  على  سلبا 

سيادة الدول والمجتمعات بشكل عام.
كاتب ومحلل سياسي لبناني

أين األمم املتحدة.. من مجازر 
التحالف يف اليمن؟

شارل أبي نادر

قوات الدفاع الجوي تستقبل العام2018م والعام 
اليمن  على  السعودي  والعدوان  الحرب  من  الثالث 
الصنع،  بريطانية  تورندوا  نوع  من  طائرة  بإسقاط 
وتعد من الطائرات الحديثة، وهذا بحد ذاته تدشين 
واإلنهاك  والذل  اليمني،  لالنتصار  جديدة  لمرحلة 
دخلوا  اليمنيين  أن  يعني  مما  وحلفائه،  السعودي 
مرحلة انتعاش عسكري وتصنيع عسكري واستعداد 
وأكثر  قوة  وأكثر  ترتيبا  وأكثر  وأقوى  أكثر  للحرب 
السعودية  العدوان  تحالف  يدخل  بينما  تسليحا، 
على  والعدوان  الحرب  من  ثالثا  وعاما  جديدة  سنه 
اليمن، بإنهاك وهزيمة مذلة ومخزية وتشتت وعدم 

مقدرة على المواجهة..
باألول واألخير، إذا تم إسقاط طائرة كيان العدو 

السعودي عن طريق الدفاعات الجوية اليمنية، فإن 
إعالن كيان العدو أن سبب سقوط الطائرة هو (خلل 
فني) فإن العدو هنا أصبح أمام  حقيقتين األولى انه 
يعرف جيدا أن لدى اليمن دفاعات جوية وهي من 
أسقطت طائرته، وكذبه أن سقوط الطائرة كان بسبب 
كيان  يخوضها  نفسية  حرب  أيضا  فهذه  فني  خلل 

العدو نفسه ضد طياريه ومقاتليه وشعبه..
السعودية بسبب خلل  الطائرة  وإذا كان سقوط 
فني فعال، فهو انتصار يمني من جهة معنوية وهزيمة 
تبقى  لكن  ومخز،  مذل  سعودي  وإنهاك  سعودية 
هناك حقيقتان أيضا هما أن كيان العدو السعودي 
جوية،  دفاعات  اليمن  لدى  يوجد  ال  انه  يعرف 
معنوياً،  انتصاراً  له  بالنسبة  ذلك  يعتبر  وبالتالي 

الجوية  الدفاعات  بواسطة  الطائرة  إسقاط  وإعالن 
لكيان  عسكري  وإذالل  معنوي  انتصار  هو  اليمنية 

العدو السعودي..
الحقيقة التي يجب أن نعيها ونؤمن بها هي انه ال يهمنا 
أبدا ما يقوله العدو عن صواريخ اليمن وتصنيع وتطوير 
القوات الصاروخية  اليمنية، فكم وكم أعلنت  الصواريخ 
تجاربها الصاروخية على الرياض وكان العدو ينكر ذلك 
ويقول مره أنها نيازك ومره يقول أنها مولدات كهربائية 
انفجرت، حتى جاء صاروخ مطار الرياض وصاروخ قصر 
بها  يعترف  حقيقة  اليمنية  الصواريخ  لتصبح  اليمامة، 
إلى  منها  والتأكد  للفحص  ويأخذها  بل  والعالم،  العدو 
واشنطن، ليعرضها في كل وسائل اإلعالم العالمية ويقول 

للعالم بعد أن كذب كثيرا أنها نيازك..
هنا هو الوعي اليمني الوطني، فمهما كانت تجارب 
الصاروخية،  والقوات  اليمنية  المسلحة  القوات 
عنها،  ونتحدث  أزرها  ونشد  بها  نتفاخر  أن  فيجب 
ونسخر من تصريحات العدو مهما كانت، ألنها تعرف 
وغدا  اليمنية  للصورايخ  تجربه  هي  اليوم  أن  جيدا 
ستكون حقيقة ماثله في مطار الرياض أو في مؤخرة 
طائرة التورنيدو. شكرا للقوات الصاروخية ولجهودها 
دول  أغنى  بين  المعركة  معادلة  تغيير  في  الجبارة 
العالم وأفقر دول العالم، اليمن ستنتصر وليس لها 

قدر آخر سوى االنتصار..

قوات الدفاع الجوي تدشن العام ٢٠١٨ 
باسقاط  "تورنيدو"

عبدالفتاح حيدرة /

ــرشوع رص  ــن م ــة م ــة الثاني ــل يف املرحل ـري العم
ــة مدخل قلعة القاهرة التاريخية التي ينفذها  حماي
ــة  باملحافظ ــة  للتنمي ــي  االجتماع ــدوق  الصن ع 
ــل وحدة الرتاث   ألف دوالر تموي

ي
ــة 70 ــة إجمالي كلف

صندوق.
ــني إىل رشح  ــويف من القائم ــتمع املحافظ الص وأس

ــرشوع وأهميته يف حماية  ــازه من امل ـول ما تم إنج
ح إ ني يف ع

خل الرئييس لقلعة القاهرة التاريخية التي تعد 
 أهم وأبرز القالع والحصون اليمنية.

يس
ــرشوع  ــىل امل ــني ع ــود القائم ــاد بجه وأش

ع م
ــي  ــدوق االجتماع ــهامات الصن س

ــة  ــة ممثل ــة يف املحافظ نمي
ــرتاث يف الحفاظ  ــدة ال ح

ــة املحددة  ــق الفرتة الزمني ــرشوع وف ــاز امل رضورة إنج
واملواصفات املتفق عليها.

ــؤون  الش ــة  لجن ــس  رئي ــارة  الزي ــالل  خ ــه  رافق
ــلمي  ــن األس ــة محس ــيل املحافظ ــة بمح االجتماعي
ــة  النظاف ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــر  واملدي
ــد  محم ــني  والتحس

عبدالرحمن رشف.


