
قوى العدوان تسري إىل نهايتها 

معركة الساحل الغريب..
تل أبيب تقرع األتل أبيب تقرع األجراس وتحذر من جراس وتحذر من هزيمة قوى العدوانهزيمة قوى العدوان

ــو أمريكية  ــرست كل املحاوالت الصهي انك
ــة  اإلماراتي ــا  ومعه ــية,  الفرنس ــة  الربيطاني
ــعودية وأيضاً اإلرسائيلية, أمام البأس  والس
ــارات  ــي واالنتص ــود اليمان ــديد والصم الش
العظيمة التي حققها أبطال الجيش واللجان 
أو  ــي  الغرب ــاحل  الس ــة  معرك يف  ــعبية  الش
ــيد  "معجزة النرص والصمود" كما وصفها س
الوفاء واملقاومة حسن نرص الله, وهو الخبري 
ــا،  وظروفه ــرب  والح ــه  وإمكانيات ــال  بالقت
ــكرية وإعالمية  ــدوان أعد ملعركة عس أمام ع
ــية وجند يف سبيل االنتصار فيها كل  وسياس
اإلمكانيات، أجربت دول العدوان عىل اإلقرار 
ــف  ــد تحال ــد أن تكب ــة, بع ــي بالهزيم الضمن
ــُذ بداية  ــائر فادحة من ــرش العدواني  خس ال
التصعيد ومرصع املئات من قواته  إضافة إىل 

تدمري مئات اآلليات واملدرعات .
وكانت مصادر عسكرية قدمت خالل األيام 
ــائر قوات التحالف  املاضية، احصائية بخس
يف معركة الساحل الغربي, كـ اآلتي: " تدمري 
بارجة, تدمري331 آلية ومدرعة, مقتل وجرح 
املئات بينهم قيادات رفيعة املستوى, اطالق 

12 صاروخا بالستياً. 

عمليات لسالح الجو المسري
العمليات التي شنها الجيش واللجان عىل 
ــة من خالل الطريان  ــع العدوان واملرتزق مواق
ــائر العدوان خالل شهر  ــري فاقمت  خس املس

يونيو 2018م .
ــه  الل ــار  ألنص ــي  اإلعالم ــز  املرك ــرش  ون   
ــرز  ــدوان وأب ــوى الع ــائر ق ــة لخس إحصائي

ــعبية خالل  ــش واللجان الش ــات الجي عملي
ــات  عملي يف  ــت  تمثل ــايض،  امل ــو  يوني ــهر  ش
بالستية وتدمري عتاد بري وبحري وعمليات 
ــالح  ــات هجومية وعمليات لس قنص وعملي

الجو املسري.
ــتية أطلق الجيش  ففي العمليات الباليس
ــن صواريخ بركان  ــعبية دفعة م واللجان الش
ــاع  ــوزارة الدف ــات ب ــز املعلوم ــىل مرك H2 ع
ــاض، ودفعة من  ــداف ملكية أخرى بالري وأه
ــتية عىل نجران وخميس  الصواريخ الباليس
 2M ــتية نوع قاهر مشيط، و4 صواريخ بالس
ــخ  ــتي و5 صواري ــكا الباليس ــاروخ توش وص
ــتيني  بالس ــني  وصاروخ ــتية  الباليس ــدر1  ب
ــتهدفت يف معظمها أهدافاً  قصريي املدى اس
ــعودي  الس ــق  العم يف  ــة  وحيوي ــكرية  عس
ومعسكرات قوى الغزو واملرتزقة يف الساحل 

الغربي.

ــدو  ــر مجاه ــد دم ــربي, فق ال ــاد  العت ــا  أم
ــعبية 4 دبابات إبرامز  ــش واللجان الش الجي
ويف  ــة,  آلي و283  ــات  دباب و4  ــة  مدرع و49 
ــري دمر أبطال الجيش واللجان  العتاد البح
ــعبية بارجة لقوى العدوان خالل عملية  الش
ــلة، عىل الحديدة، وأفشل  إنزال بحري فاش
ــدو  للع ــري  بح ــزال  إن ــة  عملي ــدون  املجاه
ــالح  ــة, أما عمليات س ــائر فادح وتكبد خس
ــري فقد نفذت 5 عمليات بالساحل  الجو املس
ــدو الجيش واللجان  ــقط مجاه الغربي, وأس

الشعيبة طائرة تجسسية لقوى العدوان.

جبهة الساحل الغريب.. براكني ملتهبة
ــن محمد  ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــار وزي أش
ــة األنباء  ــح لوكال ــي, يف ترصي ــارص العاطف ن
ــاحل  الس ــة  جبه أن"  إىل  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــة تلتهم  ــني ملتهب ــت إىل براك ــي تحول الغرب

ــم ومعداتهم  ــزو واالحتالل وأذنابه قوى الغ
ــول  ط ــىل  ع ــم  أوصاله ــع  وتقطي ــم  وعتاده
ــجاعة  ــاحل التهامي بفضل ش ــرض الس وع
ــش  الجي ــة  واحرتافي ــال  واستبس ــة  وحنك
واللجان الشعبية املرابطني دفاعاً عن اليمن 

ووحدته وسيادته واستقالله".
ــواطئ  ــي إىل أن  "رمال وش ــت العاطف ولف
ــرتاتيجية أصبحت  ــاحلية االس الجبهة الس
مقربة للغزاة, ومن يدور يف فلكهم, وسيسجل 
ــع صفحاته لتكون  ــخ يف أنص ــا التاري معاركه
ــرب,  ــدروس والع ــة بال ــال مليئ ــرة لألجي ذاك
ــعبهم  ش ــارات  بانتص ــزاز  واالعت ــر  والفخ
ــرش  ــوى ال ــى ق ــد أعت ــل ض ــهم البط وجيش
ــعودي  الس ــي  الصهيوأمريك ــرام  واإلج
اإلماراتي", وقال :" لقد حذرنا مراراً وتكراراً 
قوى الغزو واالحتالل من التعايل واالستكبار 
ــفك دماء أبنائه األبرياء من  ــعبنا وس عىل ش

ــاء واألطفال وتدمري بناه التحتية وقلنا  النس
ــاباتكم  ــأن حس ــائل اإلعالم ب ــرب وس ــم ع له
ــة وأنكم بعدوانكم عىل اليمن تخدمون  خاطئ
ــها  رأس ــىل  وع ــتعمار  االس ــوى  ق ــح  مصال
إرادة  وان  ــل  ــكا وإرسائي أمري ــة  األم ــداء  أع
ــض الوصاية والهيمنة  ــعب اليمني يف رف الش
ــامخة شموخ  ــخة وش الخارجية قوية وراس
ــعبنا  ــداً، وأن ش ــن تنكرس أب ــال اليمن ول جب
ــك من اإليمان والقوة واالقتدار ما يكفل  يمتل

له النرص املؤزر والكامل ضد املعتدين".

المخاوف اإلسرائيلية
ــي"  القوم ــن  األم ــاث  أبح ــد  "معه ــد  أك
ــن  ــث ع ــب أن الحدي ــل أبي ــي يف ت الصهيون
ــار الله عىل األمن  ــّكله أنص التهديد الذي يش
ــم يعد  ــي ل ــدو الصهيون ــان  الع ــي لكي القوم
ــل بات  ــري، ب ــر نظ ــاوف أو تقدي ــرد مخ مج
ــل العدوان  ــة، وخاصة بعد فش ــة قائم حقيق

السعودي األمريكي.
ــار" اللبنانية  ــع صحيفة "األخب وذكر موق
ــد أبحاث األمن  ــر تحت عنوان (معه يف تقري
ــي يف تل أبيب: انتصار أنصار الله دعم  القوم
ــل) أن املعهد  ــد إلرسائي ــطني... وتهدي لفلس
ــة اإلبحار  ــد عىل حري ــار إىل تهديد جدي أش
ــدو الصهيوني يف أعقاب الحرب يف  لكيان الع

اليمن.
ــا  ــي قدمه ــراءة الت ــد يف الق ــاف املعه وأض
ــكي  ــوآل غوجنس ــان ي ــان الصهيوني الباحث
ــاك مصلحة واضحة  ــريان: إن هن ــد ع وعودي
ــماه التحالف  لكيان العدو بأن تكون يد ما أس
ــي العليا، ألن وجود قوى  العربي يف اليمن ه
ــرض املصالح الصهيونية  ــة يف اليمن يع ثوري
ــق رضراً بالحركة البحرية  ــر، وقد يلح للخط

ــد الدور  ــِف املعه ــه, ولم ُيخ ــان وإلي ــن الكي م
ــن أن يؤديه يف دعم املقاومة  الذي يمكن لليم
ــرياً إىل «تحويل  ــطينية، مش والقضية الفلس
إىل  ــب  للتهري ــت  ترانزي ــة  محط إىل  ــن  اليم
ــاع غزة،  ــالمي يف قط ــاس والجهاد اإلس حم
ــد إىل أن هناك  ــت املعه ــودان», ولف بدل الس
ــدو الصهيوني  ــان الع ــكرياً لكي ــوداً عس وج
ــتخبارية إىل  ــول اس ــدرة وص ــا، وق يف اريرتي
ــريا إىل أن أنصار الله  ــة، مش ــاحة اليمني الس
ــيهاجمون هذه  ــم س ــابق بأنه ــددوا يف الس ه

املنشآت.
ــد  املعه ــا  قدمه ــي  الت ــراءة  الق ــددت  وش
ــديد  ــؤون األمن القومي، بالتش املختص بش
ــي  األفريق ــرن  الق ــى  «يبق أن  رضورة  ــىل  ع
ــال الحوار  ــىل جدول أعم ــر األحمر ع والبح
االسرتاتيجي بني الكيان والواليات املتحدة, 
ــدة يمكن أن  ــات املتح ــارت إىل أن الوالي وأش
ــدوان ودول  ــات بني كيان الع ــاعد بالعالق تس

املنطقة.

ماضون إىل نهايتهم
ــا  ورائهم ــن  وم ــارات,  واإلم ــعودية  الس
ــى اليوم أكرث  ــة واألمريكان, هم أدع الصهاين
ــاحل  ــد هزيمة الس ــىض, بع ــت م ــن أي وق م
ــام ثلة  ــانة الهائلة أم ــز الرتس ــي, وعج الغرب
ــه،  ــي علي ــذي ه ــق ال ــان بالح ــك اإليم تمتل
ــن ذرة عقل,  ــم م ــي لديه ــا بق ــتجماع م الس
وإيقاف العدوان عىل اليمن, وامليض إىل جولة 
ــا صنعاء  ــويد وقبلته ــاوض تعرضها الس تف
ــر النية  ــاء ورشيطة توف ــن الدم ــة يف حق رغب
ــة  ــيمضون إىل النهاي ــك س ــادة، ودون ذل الج
واالفول للممالك املرتنحة واإلمارات الهشة, 
"وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون".
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صنعاء/سبأ
ــارش مكتب اليمن  ــت جمعية العون املب انته
ــت" لتأهيل  ــان الكوي ــرشوع "حن ــن تنفيذ م م
ــف الجامعي "مركز تدريب  مركز تطوير الكفي
اآلداب  ــة  كلي يف  ــابقاً"  س ــني  املكفوف ــل  وتأهي
ــن أمل براك املطري  ــة صنعاء بتمويل م بجامع

وفاعلة خري من دولة الكويت.
ــتفيد من املرشوع الذي استمر تنفيذه  ويس
ــة اليمنية  ــيق مع الجمعي ــًال بالتنس عاماً كام
ــط  ــني ووزارة التخطي ــل املكفوف ــة وتأهي لرعاي
والتعاون الدويل ومكتبها بأمانة العاصمة، أكرث 
ــة يف ثمانية تخصصات  ــاً وطالب من 180 طالب

جامعية .
ــل  العم ــال  مج يف  ــة  املتخصص ــارت  وأش
ــون املبارش باليمن  ــاني مديرة مكتب الع اإلنس
ــعويس إىل أهمية املرشوع لتحفيز  معايل العس
ــي  ــم الجامع ــتمرار التعلي ــىل اس ــني ع املكفوف
ــع قدراتهم  ــب م ــري املكان املالئم واملتناس بتوف
ــا  التكنولوجي ــاليب  أس ــتخدام  الس ــه  وتأهيل
ــهيل  وتس ــم  التعلي يف  ــة  الحديث ــات  والتقني

الحصول عليها.
ــجلني  ــدد الطالب املس ــت إىل ارتفاع ع ولفت
باملركز لهذا العام ليصل إىل 240 طالباً وطالبة، 
ــاهم يف  ــذ املرشوع الذي س ــدء يف تنفي ــد الب بع
ــني الجدد  ــجع امللتحق ــف معاناتهم وش تخفي
ــتكمال دراستهم  من الطالب املكفوفني عىل اس

الجامعية والتغلب عىل إعاقتهم البرصية.

ــداف مرشوع  ــعويس أه ــتعرضت العس واس
ــم الخدمات  ــتمرار تقدي ــت يف اس ــان الكوي حن
ــف  الكفي ــي  الجامع ــب  للطال ــة  التعليمي
واملساهمة يف تخفيف مشقة التعليم الجامعي 
ــر الكفيف  ــز تطوي ــري احتياج مرك ــه وتوف علي
ــة الكهربائية وتأهيله وكذا  الجامعي من الطاق

إنشاء املكتبة السمعية اإللكرتونية.
ــانية إىل  ــة واإلنس ــات الدولي ــت املنظم ودع
ــة"  اإلعاق "ذوي  ــم  الهم ــاب  بأصح ــام  االهتم
واملساهمة يف توفري الرعاية الصحية والتأهيل 
ــانية  ــة كون هذه الفئة تعيش أزمة إنس واإلغاث
ــع اليمني  ــات املجتم ــة فئ ــن بقي ــة ع مضاعف
ــبب  ــها حالياً بس ــل الظروف التي تعيش يف ظ
األوضاع يف البالد والتي أدت إىل تصاعد أعداد 

ذوي اإلعاقة.
ــكر لكل  وعربت مديرة العون املبارش عن الش
ــان الكويت  ــرشوع حن ــاهم يف إنجاح م ــن س م
سواء بالدعم أو اإلرشاف أو التنفيذ، والذي كان 
ــتمرار التعليم الجامعي  ــغ يف اس ــه األثر البال ل
للطالب الكفيف واملساهمة يف تخفيف معاناته 

يف سبيل التحصيل األكاديمي .
فيما أوضحت منسقة مرشوع حنان الكويت 
إلهام راوح أن مبنى املركز كان عبارة عن صالة 
ــع قدرات املكفوفني،  ــب م غرية مهيأة وال تتناس
ــمعية التي  ــة الس ــاحة املكتب ــن مس ــًال ع فض
ــتماع  ــة طالب لالس ــرث من خمس ــع ألك ال تتس
ــد متوفرة يف  ــة لم تع ــزة قديم ــدروس وبأجه لل

الوقت الحايل .
ــالث  ــن ث ــون م ــرشوع يتك ــارت إىل أن امل وأش
ــد املركز الجديد  ــت األوىل تزوي مراحل، تضمن
ــغيل بالطاقة  ــمعية بمنظومة تش واملكتبة الس
ــني عىل  ــالب املكفوف ــاعدة الط ــية ملس الشمس
ــة  للمرحل ــة  التعليمي ــطتهم  أنش ــة  مواصل
ــر وإنارة  ــغيل أجهزة الكمبيوت ــة بتش الجامعي
ــة بناء  ــة الثاني ــالل املرحل ــا تم خ ــز، فيم املرك
ــز  ــاحات املرك ــيم مس ــوم لتقس ــز أملوني حواج

وتحويلها إىل قاعات ومكاتب .
ــرت راوح أن املرحلة األخرية من املرشوع  وذك
ــمعية املكونة من  ــت تحويل املكتبة الس تضمن
خمسة آالف رشيط كاسيت إىل ملفات صوتية 
ــر  ــزة الكمبيوت ــىل أجه ــة ع "Audio" إلكرتوني
وحفظها يف نسخ احتياطية عىل أقراص صلبة 
ــخها  ــن الطالب من نس ــك" ليتمك "هارد ديس
ــة  التعليمي ــج  املناه إىل  ــتماع  ــهولة واالس بس

بسهولة ويرس .
ــز بمجموعة من  ــم تزويد املرك ــت أنه ت وبين
ــية والالزمة الستمرار العملية  األصول األساس
ــب الكفيف  ــىل الطال ــهيلها ع ــة وتس التعليمي
ــب (هارد)  ــرص صل ــا CDs (1,800) وق ومنه
ــعة 2TB و 30 ذاكرة بحجم 16GB لكل منها  س
ــماعة mp3 وثالث  ــجلة mp3 و30 س و30 مس
ــوني، وكذلك آلة طابعة بريكنز  ــجلالت س مس

و10 كراتني ورق برايل وبراد ماء .

تأهيل مركز تطوير الكفيف الجامعي بصنعاء


