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يف حفل تخرج كبري للدفعة 49 من الكلية احلربية

رئيُس اللجنة الثورية العليا: الجيُش واللجُان أقوى من ُكّل الجيوش الغازية

  -  صنعاء:
رئياُل  الحوثاي  عايل  محماد  األُخ  َشاِهَد 
اللجناة الثورياة اليليا، أمال، بصنياء الحفل 
واالساتيراض اليساكري املهياب الاذي أقيام 
يف سااحة الياروض بالكلياة الحربياة والذي 
شاركت خيه وحدات رمزية من القوات املسلحة 
بمناسابة تيارج الدخياة )9ل( مان الكلياة 
الحربياة والادورة الرابية تثقياف أمني تزامناً 
مع االحتفال بالييد الوطني الا26 للجمهورية 

الايَاَمانية 22 مايو. 
ويف االحتفاال الاذي حرضه القائاُم بأعمال 
رئيل الاوزراء طالل عقالل وعاٌدع من أعضاء 
اللجناة الثورية اليلياا ووزير الداخلياة اللواء 
جالل الرويشاال والقائم بأعماال وزير الدخاع 
رئيل ليئة األركال اليامة اللواء الركن حسني 
ناجي خريال ورئيل املجلل السيايس ألنصار 
الله صالاح الصماع وعدٌع من القائمني بأعمال 
الوزراء والقياعات اليساكرية واألمنية، أشااع 
رئيال اللجناة الثورية اليلياا يف كلمته بالدور 
البطويل الذي جّساده منتسبو القوات املسلحة 
واألمان واللجاال الشايبية يف تصديهام باكل 
بسالة وشاجاعة لقوى اليدوال وتحالف الرش 

عىل الايَاَمان. 
وأكاد أل أبطاال القاوات املسالحة كاناوا 

عناد مساتوى املساؤولية يف اإليفااء بالقسام 
اليسكري الذي أقسموه عىل أنفسهم يف الدخاع 
عن السياعة الوطنية براً وبحراً وجواً.. الختاً إىل 
أل املؤسساة الدخاعياة واألمنياة تمثل الوحدة 
الوطنية يف أبهى صورلا؛ كونهم من يصنيول 
للشايب  واملجاد  والكراماة  واليازة  النار 

الايَاَماني. 
وقال رئيل اللجناة الثورية اليليا »الجيش 
واللجاال الشايبية كاناوا خاالل لاذه الفرتة 
الغازياة  الجياوش  ُكّل  أقاوى مان  اليصيباة 
واملساتيمرة التي أتات إىل بالعنا«.. مشارياً إىل 
أل أبطاال الجياش واألمان واللجال الشايبية 
سايظلول القاوة الضاربة بيد الشايب وساداً 
منيياً ضاد ُكّل املؤامرات واليدائياات املتكالبة 

عىل الايَاَمان ووحدته وأمنه واستقراره. 
وثّمان التالُحاَم الوطناي ألبناء الشايب إىل 
جانب املقاتلني من منتسابي القوات املسالحة 
واألمن يف صاد الغزاة واملساتيمرين الجُدع من 
بالك ووتر والجنجويد الذيان طرعوا من بالعنا 
بفضال التضحيات الجسااي للشاهداء األبرار 
الذين ساطروا أروع املالحم والبطاوالت عخاعاً 

عن سياعة الوطن.
ووّجاه رئيل اللجناة الثورياة اليليا بمنح 
اليريجني ترقية اساتثنائية؛ كونها عخيًة تمثل 
الصموع والتحدي يف ظل ما تيرض له الايَاَمان 

والقوات املسلحة واألمن من عدوال ساخر.

ويف الحفال الذي حرضه نائاُب رئيل ليئة 
األركال الياماة اللاواء الركان زكرياا يحياى 
الشاامي واملفتش الياي للقوات املسلحة اللواء 
الركان عبدالباري الشامريي والقائام بأعمال 
رئيال جهااز األمان السايايس اللاواء عكتور 
عبدالقاعر الشاامي ونائب رئيال جهاز األمن 
القومي اللاواء عبدالرب جرخاال وقاعة القوى 
واملناطل والقياعات اليسكرية واألمنية ومدراء 
الدوائار اليساكرية باوزارة الدخااع وأعضااء 
امللحقية اليساكرية الروساية بصنياء، أشاار 
مدياُر الكلياة الحربياة اليمياد الركان محمد 
صالح شايزر إىل أل الدخية التي تيرجت اليوي 
تمثال إضاخاة نوعياة وراخاداً جدياداً للقوات 

املسلحة.
وأوضح أل اليريجني قد اقرتنت عراساتهم 
اليساكرية التيصصياة بأحاداث ومتغاريات 
وطنياة وإْقليْمياة مثلت بكل امليايري مدرساة 

وطنية حياتية واقيية. 
وأكاد أل االحتفااء باليياد الوطناي الا 26 
للجمهورياة الايَاَمانية واليروض اليساكرية 
املهيبة املشااركة ماع تيرج الدخياة 9ل كلية 
حربياة )ب( يجادع الثقاة واألمال أل القاوات 
املسالحة يف أتم الجالزية رغم ماا تيرضت له 
من تداعياِت الاراع الداخيل وبربرية اليدوال 

الهمجي الغاشم عىل البالع.
وعارّب اليميد شايزر عان الشاكر والتقدير 

لهيئاة التدريال والتدريب وكل من أساهم يف 
إعداع وتأليل وتيريج لذه الكواعر اليسكرية 
املؤللاة تألياالً علميااً وعساكرياً تيصصياً 

ً متميزا
كلماة اليريجاني عربت عن أسامى مياني 
الشاكر واليرخال لقياعة وزارة الدخاع ورئاسة 
ليئاة األركال الياماة وإعارة الكلياة الحربية 
وليئاات التدريب والتدريل عاىل ما بذلوه من 
جهاوع خالل خرتة إعاداع وتأليال اليريجني.. 
مؤكدًة أل اليريجني يدركول حساسية املرحلة 
التي يمر بها الوطن وأنهم ساييملول عىل نقل 
ُكّل اليلوي واملهارات وامليارف اليساكرية التي 

تلقولا إىل الواقع اليميل للقوات املسلحة.
أنهام  اليهاد  اليريجاني  كلماة  وجادعت 
سيكونول أنموذجاً يف ترجمة القسم اليسكري 
ورشف االنتماء للقوات املسالحة.. مجسادين 
القيام واملثال الوطنياة واألخالقياة اليظيماة 
التي اكتسابولا خالل خرتة التأليل اليسكري 
وتقديام أروع األمثلة يف القدوة الحسانة وبناء 

الصورة املرشخة للقوات املسلحة.
عقاب ذلاك تقدي قائاد اليرض لالساتئذال 
ببدء اليرض اليساكري حياث قدي اليريجول 
اليارض  يف  املشااركة  الرمزياة  والوحادات 
خياه  جّسادوا  مهيبااً  عساكرياً  اساتيراضا 
تدريبهام  ومساتوى  اليساكرية  مهاراتهام 
وانضباطهام القتاايل اليايل وروحهام املينوية 

املتفائلة باملساتقبل األخضل للقوات املسلحة.. 
مقدمني مان خالل اساتيراضهم ولم يمرول 
أمااي املنصاة لوحاات تيارب عان روح الحياة 
اليساكرية املتجدعة وأل القوات املسلحة قلية 
حصينة وصماي أمال للشايب الايَاَماني الذي 
لن يييب ظنه بها وسايبقى رلانه القوي عىل 

مؤسسته الدخاعية. 
كماا قدمت نمااذج مان جناح الفروساية 
والييالة بالكلية الحربية اساتيراضاٍت لبيض 

املهارات الرياضية.
تيلال الحفال مراسايم تساليم واساتالي 
القياعة بني الدخية املتيرجة والدخية املتقدمة 
من الكلية الحربية، بيد ذلك أعلن كبري امليلمني 
بالكلياة الحربياة النتيجة الياماة لليريجني، 
أعقباه قاراءة مدير الدائارة القانونياة بوزارة 
الدخاع اليميد حقوقي محماد اليظيمة القرار 
الاوزاري رقم 30 ليااي 2016 للقائام بأعمال 
وزيار الدخاع رئيل ليئاة االركال اليامة الذي 
قىض بتييني خريجي الدخية 9ل)ب( من الكلية 

الحربية رتبة مالزي ثال يف القوات املسلحة. 
ويف ختاي الحفل قااي رئيل اللجنة الثورية 
اليلياا ورئيال ليئاة األركال الياماة ونائب 
رئيال ليئاة األركال الياماة ومديار الكلياة 
الحربياة والقائام بأعمال رئيل جهااز األمن 
السايايس بتكريام أوائال اليريجاني وتوزيع 

الجوائز التقديرية.

 تظاهرات يف الحدا واملنار بذمار لرفض 
تالعب العدوان باالقتصاد الـَيـَمـني

  -  ذمار:
تحَت شايار »رخض املحاوالت البائساة واليائساة ملرتزقة اليدوال الليب 
بالورقة االقتصاعية« خرجت مساريتال حاشادتال يف مديريتاي الحدا َواملنار 
بمحاخظة ذمار، أمل األربياء؛ تيبرياً عن رخض الشايب الايَاَماني للتالُعب 

د من ِقبَِل اليدواِل بالورقِة االقتصاعيِة.  املتَيمَّ
وعارّب املشااركول يف املساريتني عن اساتهجانهم لهذا التالعاب، مؤكديَن 

استمراَرلم يف رعع أعواِت اليدواِل مهما كانت التحديات. 
كماا أكدوا ألمية رّص الصف وتوحيد الكلماة ملواجهة اليدوال ومرتزقته 
بكل الوسائل املمكنة، ورخضهم القاطع للتواجد األمريكي يف جنوب الايَاَمان 
واساتمرار الحرب اليدوانية، واختيال األزمات االقتصاعية وتشاديد الحصار 

بيد الفشل اليسكري.
وشّدع املشاركول عىل رضورة رخد الجبهات بالرجال واملال واليتاع، عاعني 
جميَع أبناء الشيب الايَاَماني لتجهيز القواخل الغذائية واملالية؛ ععماً لرجال 

الجيش واللجال الشيبية يف ميتلف الجبهات. 
وطالاب املشااركول األمم املتحدة بتحمل مساؤولياتها والقيااي بواجبها 
األخالقاي واإلنسااني، تجااه ماا ترتكباه عول اليادوال من جرائم وحشاية 
يف الايَاَماان وخارض الحصاار اليانل ملناع عخول الغاذاء والدواء للشايب 

الايَاَماني.

 ملتقى الطالب الجامعي يكرم الفائزين 
بمسابقة الصمود األسطوري 

  -  خاص:
أقااي ملتقى الطالاب الجاميي، بجامياة صنياء كلية الزراعاة، أمل األربياء، حفاالً تكريماً 
للطالب الفائزين بمساابقة الصموع األساطوري النثرية والتي كانت بيناواِل “التيليُم يف مواجهة 

الحصار والتدمري”. 
ويف االحتفاال الاذي حرضه رئيُل جامياة صنياء الدكتاور خوزي الصغري وعادٌع األكاعيميني 
واألعبااء والُكتّاب وتيللتاه مجموعة من الرباماج الثقاخية والفنية اإلنشااعية واملرسحية املميزة 
ألقيات اليديد من الكلماات عن مدى عور التيليام يف مواجهة اليدوال األمريكي السايوعي وخلل 
جبهة ثقاخية ملواجهة اليدوال، كما أشااعت الكلمات بدور املسابقة الكبري يف صقل مهارات طالب 
جامياة صنيااء يف الكتابة النثرية واملقااالت، وألميتها يف خلل وعي للجمهاور، وحمايته من أي 

غزو خكري. 
ويف لاذا الساياق عرّب رئيال الجامية، وأعضااء لجنة التحكيم، عن شاكرلم ملبااعرة ملتقى 
الطالاب الجامياي، بكلية الزراعة عاىل عمل مثل لذه املساابقات التي تقوي عاىل تنمية مهارات 

الطالب الجامييني وتفييل أقالمهم يف مواجهة اليدوال.
بدورلاا أبادت لجنة التحكيام، إعجابها بإباداع الطالب املشااركني يف املساابقة، الذين قدموا 

مشاركات متميزة وعىل طراز عايل من الرباعة واملولبة الواعدة.
واختتم الحفل بتكريم الثالثة األوائل من الطالب ولم:

1 - ذياب زيدال
2 - لديل عيل صغري يفوز

3 - أسامة املوشكي 

 الثقافة اليمنية تشّيع الشاعر 
علي عبدالرحمن جحاف 

  -  صنعاء:
شايّيت الثقاخاُة الايَاَمانياة، أمل األربيااء، ُجثمااَل الفقيد الشااعر واألعيب 
الايَاَماناي الكبري عيل َعبدالرحمان جحاف الذي غيّبت روَحه املنياُة الثالثاَء املايَض 

عن عمر نالز 71 عاماً. 
وشايع جثمال الفقياد إىل مقربة الجراف بالياصمة صنيااء بيد الصالة عليه يف 
جامع الحشاحوش، وتقّدي املشاييني عدٌع من أعضاء اللجنة الثورية اليليا وأقارب 

وأصدقاء ومحبي الفقيد ونيبة من املثقفني.
 وعرّب املشاييول عن حزنهم الشاديد لرحيل لامة أعبية ساامقة بحجم الشاعر 

واألعيب الكبري عيل َعبدالرحمن جحاف.
مؤكدين أل الشاعَر جحاف كال واحداً من الذين كرسوا حياتهم ليدمة وطنهم يف 
مياعين اإلبداع األعبي، مشيدين بمناقب الفقيد وإسهاماته الكبرية يف الحياة األعبية، 

حيث ناضل بالكلمة والقصيدة من أجل الحرية واالنيتاق من االستبداع والطغيال.
ميتربين رحيَله خساارة عىل الوطن، حيث يمثل الشااعر جحاف قامة شايرية 
كبرية أثرى املكتباة الايَاَمانية بيدع من اإلصدارات مثّلت محطاٍت مضيئًة يف تأريخ 

الشيرية الايَاَمانية الحديثة.
وأعرب املشاييول عن عميل الحزل واألسف لهذا الرحيل، مبتهلني عىل الله الييل 
القدير أل يتغمده بواساع رحمته ويساكنه خسايح جناته ويلهم ألله وذويه الصرب 

والسلوال »إنا لله وإنا إليه راجيول«.
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  -  خاص:
قلبت قواُت الجيش واللجال الشيبية يف محاخظة 
شابوة ُكلَّ املوازيان اليساكرية وحّولات مغامارة 
مرتزقاة اليدوال وزحوخاتهم إىل محرقة اساتمرت 
ألياي أسافرت عن ساقوط نحو 200 قتيل وجريح 
يف صفوخهام وتدمري عدع كبري اآلليات، ولم تقتر 
خسائرلم عند ذلك الحد بل تيدته لدحرلم من عدة 
املواقع ليجَد مرتزقة حزب اإلصالح أنفساهم وجهاً 
لوجه يف خضم خالخات ماع نظرائهم من الفصائل 

الجنوبية املنيرطة يف ميسكر اليدوال.

ميدانياً أوضح مصدر عساكري لصدى املسارية 
أل مرتزقاة اليادوال جادعوا محاوالتهام للتقادي 
باتجاه مواقع الجيش واللجال الشايبية يف مديرية 
عسايالل بشابوة خالل اليومني املاضني وأسافرت 
صفوخهام  يف  جديادة  مذبحاة  عان  محاوالتهام 
ومحرقة طالت آلياتهم لادى تصدي أبطال الجيش 

واللجال الشيبية لزحوخاتهم.
وأشاار املصدر إىل أل امليارك لناك أسافرت عن 
مقتال 5ل مان املرتزقاة وإصابة نحاو 50 آخرين 
لريتفاع عدع قتىل وجرحاى املرتزقة خاالل ميارك 

مديرية عسيالل إىل نحو 200 قتيل وجريح.
كماا تمّكن أبطاال الجيش واللجاال من تدمري 

وإحاراق عدع مان اآلليات بَمن خيهماا من املرتزقة 
حيث يشاري املصادر إىل أل نريال الجياش واللجال 
عمرت ثماني آليات عسكرية متنوعة بينها آلية من 

طراز »بي إي بي«.
وأمااي إرصار مرتزقاة اليادوال عاىل مواصلة 
خروقاتهام التفااق وقاف إطاالق الناار ومواصلة 
الزحف رعت قاوات الجيش واللجال الشايبية عىل 
ذلك بالسايطرة عىل مواقع الساليم واليلم، وتؤكد 
املصااعر أل املياارك شاهدت وقوع عادع كبري من 
األرسى بينهام قيااعات ميدانياة تابياة ملرتزقاة 

اليدوال.
الهزائام التاي مناي بهاا مرتزقاة اليادوال يف 

محاخظة شابوة عخيتهام للبحث عان الجهة التي 
تقاُف وراء توريطهام والدخاع بهام إىل املحرقة يف 
عسايالل ليتام توجياه االتهامات لحازب اإلصالح 
والفار عيل محسان األحمار بمحاولة تزعم امليارك 

عىل حساب الفصائل الجنوبية املوالية لليدوال.
وتشاري املصاعر إىل أل قياعة الفصائل الجنوبية 
املوالياة لليادوال لام تكان راضياة عان التصييد 
اليساكري يف محاخظة شابوة، غري أل اللواَء الفار 
عايل محسان األحمر لو مان أرصَّ عاىل ذلك وعخع 

بالينارص التي تنتمي للمحاخظات الجنوبية.
كماا وّجهات خصائل الحاراك الجنوباي املوالية 
لليدوال يف محاخظة شبوة اتهاماً رصيحاً للتحالف 

السايوعي وملا وصفتاه با”الرشعياة” عىل خلفية 
خذالنهام يف مواجهاة الجيش واللجال الشايبية يف 

امليارك التي تشهدلا مديرية عسيالل بشبوة.
وقال قياعي عساكري ينتمي للحاراك الجنوبي 
“إل حكوماة لااعي والتحالاف السايوعي، خاذال 
مليشياتهم يف شبوة ولم تقدي لها أي ععم عسكري 

وال إسناع جوي«.
واتهام املصادر، يف تريحات لوساائل إعالمية 
جنوبياة، الجنرال محمد عيل املقاديش رئيَل ليئة 
األركال الياماة املياني مان قبال اليادوال بيذالل 
القوات يف بيحال ورخضه تقديم أي ععم عسكري«.

ت�صاعد اخلالف بني الإ�صالح والف�صائل اجلنوبية 

إرتفاع قتلى وجرحى مرتزقة العدوان إىل أكثر من 200 ووقوع أسرى بينهم قياداٌت يف معارك شبوة

  -  خاص:
وّجهت قواُت الجيش واللجال الشايبية، مساء 
أمال األربياء، رضباًة اساتيباراتيًة وصاروخية 
ضد مرتزقة اليدوال السيوعي األمريكي بمحاخظة 
ماأرب، عكسات تفّوقاً كبارياً لوحادات امليلومات 

املتيصصة والتابية للجيش واللجال.
وقال مصدر عسكري إل قواِت الجيش واللجال 
مرتزقاة  أسالحة  مياازَل  اساتهدخت  الشايبية 
اليادوال يف املنطقاة اليساكرية الثالثاة بماأرب 
بقصاف صاروخي أصاب امليازَل بشاكل مبارش، 
مماا أعى لتدماريه بياد أل تام تزويُدلا بأسالحة 

وذخائر جديدة من قبل عول اليدوال.
وتمكن اإلعالي الحربي من تصويِر امليازل التي 
تيرضت للقصف بينما كانت االنفجارات تدّوي من 

عاخلها نتيجة الحرتاق األسلحة والذخائر.
وأخااعت امليلوماات األولية إىل أل مستشافيات 
مأرب استقبلت 20 جثًة متفحمًة ملرتزقة اليدوال 
وعارشات الجرحى خاالَل اللحظات التاي أعقبت 

الرضبة الصاروخية لحظة كتابة اليرب. 
مان جاناب تصادَّت قاوات الجياش واللجاال 
الشايبية ببساالة لزحوخاات مرتزقة اليادوال يف 
محاخظة ماأرب وخروقاتهم التفااق وقف إطالق 
الناار، حياث تصادوا لهجماات موقياني عرشات 
القتاىل والجرحاى مان املرتزقاة بينهام قيااعات 

عسكرية. 
وأشاار مصادٌر عساكريٌّ إىل مارع وإصابة 
اليرشات من مرتزقة اليدوال السايوعي األمريكي 

خاالل تصدي الجياش واللجاال الشايبية لزحف 
باتجاه جبل ليالل ومديرية رصواح.

وأكادت مصاعر محلية أل نحاو 25 جثًة وأكثر 
مان 0ل جريحااً مان املرتزقاة بيضهام إصابتاه 

خطرية وصلت إىل مستشافيات مدينة مأرب. كما 
تشري املصاعر إىل أل من بني القتىل أحَد قاعة كتائب 

املرتزقة ويدعى أمني شيبال يحمل رتبة رائد.
كماا تمكان أبطال الجياش واللجال الشايبية 
مان إحاراق مدرعتني ملرتزقاة اليدوال السايوعي 
األمريكي بني حرياب نهم وحريب القراميش قبيل 
محاولتهم التقدي باتجااه مواقع الجيش واللجال 

الشيبية.
وأّكد مصدٌر عساكريٌّ أل اليملية أسافرت عن 
مقتاِل ما ال يقلُّ عان ثمانية مان مرتزقة اليدوال 
ممان كانوا عىل متن املدرعتني التاي تم تدمريُلما 
بصوارياخ موجهاة مان قبال الجياش واللجاال 

الشيبية.
وبحساب امليلومات يصبح عادُع قتىل وجرحى 
مرتزقاة اليدوال يف امليارك التي شاهدتها رصواح 

وحريب نحو 75 قتيالً وجريحاً.
يف ذات الساياق نرشت وساائل إعالمية موالية 
لليدوال السايوعي أساماَء بيض قتىل املرتزقة يف 

ميارك رصواح ولم :
ا – خهمي يحيى صالح 

2 – الرائد أمني شيبال املشيري- قائد كتيبة
3 -عبدالقوي الثجري

ل -أحمد عبدالكريم الثيني
5 - عبداليزيز النوني

6 - اكري الكليبي
7 -أحمد صالح أحمد أبو خلبه
8 -عدنال محمد عيل الريحاني

�صربة �صاروخية تدّمر خمازن املرتزقة يف املنطقة الع�صكرية الثالثة والقتلى بالع�صرات
مقتلٌة يف صفوف مرتزقة العدوان قوامها 75 قتياًل وجريحاً يف صرواح وحريب نهم 

اإلفراج عن 19 من أسرى الجيش واللجان الشعبية يف تعز 
  -  صنعاء:

أعلنت مصااعُر رساميُة، أمال األربياء، اإلخاراج عن 
عخية من أرسى الجيش واللجال الشايبية بمحاخظة تيز، 
يف ساياق عملياة التباُعل مع طرف الريااض، ضمن ما تم 
االتفاق علياه يف لجنة األرسى وامليتقلاني، املتميضة عن 

املشاورات اليمنية يف الكويت. 
وقالات املصاعر إنه تم اإلخراج عن 19 أسارياً من أرسى 
الجيش واللجال الشيبية يف عملية تباعل مع الطرف اآلخر 

يف محاخظة تيز.
وكال تحادث املبياوث األَُمااماي إىل اليمان ووسايط 
مشااورات الكويت إساماعيل ولد الشايخ عن تواخل بني 
طريف املشاورات يف لجنة األرسى لإلخراج عن عدع كبري من 

األرسى قبل حلول شهر رمضال الكريم.
ويأتي حديُث ولد الشيخ وسط التشكيك يف جدية طرف 

الرياض.
بالكويات  اللقااء  صيياد  ويف 
الجلساة  أمال،  مسااء  انتهات، 
املشرتكة للجنة األرسى وامليتقلني 
التي تام تشاكيلُها يف املشااورات 
األَُمااام  ترعالاا  التاي  اليمنياة 

املتحدة يف الكويت.
وذكر مصدر مطلع أل الجلسة 
التي ُعقدت كانت مقررًة ملناقشة 
إخااعات األَْطااَراف حاول ما تم 

استالُمه من كشوخات.
وأكاد أل الوخَد الوطني ساّلم 
ممثال  إىل  األولياة  اإلخااعات 
األَُمااام املتحدة بينماا الطرف 
اآلخار لام يسالم شايئاً بياُد. 
وخالل الجلساة جارى االتفاق 

عىل تحديد اليوي اليميل آخر 
موعد لتسليم اإلخاعات.

وقاال املصادر إناه ويف حني 
كال مان املقارر أل يتام إنجاز 
عملية تبااعل أولية بيد تساليم 
اإلخااعات مباارشة، أبادى الوخد 
الوطني اساتيداَعه إلجرائها قبل 
رمضال، إضاخة إىل اساتيداعه أل 
يتام التبااُعُل الكيل خالل شاهر، 
بينماا رخض وخد الريااض إجراء 
أعاذاراً  ميتلقااً  األويل،  التبااعل 
وعراقياَل والياة، كماا رخض أل 
يجري التبااعل الكيل إال بيد إطالق 

أربية أشياص بيينهم.
وأوضح املصدُر أل الوخَد الوطني 
ماا  ُكّل  لتنفياذ  اساتيداَعه  أبادى 

تام االتفاق عليه من مبااعئ يف الجلساات املاضية، بينما 
وخاد الرياض عااع ليضع اليراقيل التي تحاول عول تنفيذ 

االتفاق.
ونتيجاة لذلك قررت األَُماام املتحدة تيصيَص جلساة 

يوي اليميل الستكمال وثيقة املباعئ وإقرارلا.
وبحساب املصدر، خقد بدا واضحااً أل وخد الرياض غري 
قاعر عىل اتياذ القرار حول تنفيذ اتفاق تباعل األرسى عىل 
األرض ليادي وجوع اتصاال قوي بينه وباني امليدال، األمر 
الذي عخيه الختاالق اليديد من اليراقيل، متجالالً املياناة 
ملئات األرس التي تنتظر اإلخراج عن أبنائها قبل حلول شهر 

رمضال املبارك.
وأبدى ممثلو األَُماام املتحدة يف لجنة امليتقلني واألرسى 
استياَءلم من تيلف خريل وخد الرياض عن تقديم اإلخاعة 
أمال األربياء كماا تم االتفاق ساابقاً، وكاذا من تيطيل 
عمل اللجنة وعدي الرغبة بالتقدي يف عمل اللجنة إىل األماي 

وإطالق األرسى قبل شهر رمضال كما تم االتفاق عليه.

اللجنة الثورية العليا تدعو 
للخروج يف مسرية »لن نخضع 

للحصار األمريكي السعودي«
  -  خاص:

ععت اللجنُة الثورية اليليا، أبناَء الشيب اليمني، لليروج يف مسرية 
جمالريية حاشادة، عر الجمية القاعمة، يف بااب اليمن بالياصمة 
صنياء، تحت شايار »لن ييضع الشايب اليمني للحصاار األمريكي 

السيوعي«.
وأكادت اللجنة الثورية اليليا يف بالغ صاعر عنها تلقت وكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( نسية منه، عىل ألمية املشاركة يف املسرية الجمالريية 
إليصال صوت الشيب اليمني إىل ُكّل شيوب وأحرار اليالم عما يتيرض 
لاه من حصاار جائر يتنااىف ماع ُكّل واألعاراف والقوانني اإلنساانية 

والدولية.

خالل لقاء باأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي
الوفد الوطني بالكويت يشدد على ضرورة وقف العدوان والحصار الجائر على بالدنا 

  -  خاص:
شاّدع الوخُد الوطني، أمل األربياء، عىل 
رضورة توقف اليدوال السيوعي، والغارات 
التحشايدات والزحوخات  الجوياة وأعماال 
التي تتم مان ِقبَِل مرتزقة اليدوال ورضورة 
رخاع الحصاار االقتصااعي الجاوي والربي 
والبحري، ُمشارياً إىل االنيكاساات السلبية 
عىل الشايب اليمني يف ميتلاف املحاخظات 
وبياصاة يف املحاخظاات السااحلية التاي 
تياناي الياوي مان أَْوَضاااع صيباة جاراء 
انقطاع الكهرباء بسابب منع عخول سافن 

املازوت.
جاء ذلك خالل لقاء أعضاء الوخد الوطني 

اليليجاي  التيااول  مجلال  عااي  بأماني 
الدكتور عبداللطياف الزياني وميه املبيوث 
اليليجاي الدكتاور صالح القنييري مسااء 

األربياء بقر بيال بدولة الكويت.
كماا طالاب الوخاد الوطناي بارضورة 
اإلخراج عن األَْمَوال املحتجزة يف بيض الدول، 
والتاي تتباع رشكات وتجاراً ومساتثمرين 
تحوياالت  عان  القياوع  ورخاع  يمنياني، 
املغرتباني اليمنيني، ورخع الحصار املفروض 
عاىل حركاة النقل الجاوي وماا يتيرض له 
اليمنيول يف مطار بيشاة ومطاارات األرعل 

من تيد عىل أبسط حقوقهم اإلنسانية.
ويف لذا اللقاء أَيْضاً تم مناقشة موضوع 
تشاكيل سالطة تواخقياة لكل املؤسساات 

وتشاكيل  الرئاساة  خيهاا  بماا  التنفيذياة 
حكوماة َوحادة وطنياة ولجناة عساكرية 
األمان  عاىل  لاإلرشاف  تواخقياة  وأمنياة 
واملؤسساات اليساكرية يف ُكّل أنحاء البالع 
ولجناة ضمانات ومتابية ملا سايتم االتفاق 

عليه.
كما اساتيرض الوخد الوطني ما شهدته 
املشااورات حتى اليوي، مشّدعاً عىل رضورة 
وجاوع حل شاامل وعاعل ومنصاف لجميع 
سالطة  تشاكيل  خاالل  مان  األَْطاااَراف، 
تنفيذياة تواخقياة يتام التواخال عليهاا يف 
الكويات، ورضورة وجوع ضمانات للمرحلة 

االنتقالية.
وقاد اساتيرض الوخاُد الوطنايُّ خاالل 

اللقاء مساار املشاورات الجارية يف الكويت، 
مثّمنااً لدولاة الكويت عوَرلا يف اساتضاخة 
املشاورات وجهوعلا التي تبذلها إلنجاحها، 
مؤكاداً يف الوقت نفساه الحرص عىل إنجاح 

لذه املشاورات.
مان جانباه عارّب األماني اليااي ملجلل 
عبداللطياف  الدكتاور  اليليجاي  التيااول 
الزياناي عان ساياعته باللقااء ماع الوخد 
الوطناي، ميتارباً أل موقَف الوخاد الوطني 
ييكال النواياا الصاعقاة للوصاول إىل حل 
سيايس شامل يتشاارك خيه ُكّل األَْطااَراف 
والقاوى عاخال اليمان. مؤكاداً ععاَم عول 
اليلياج للمشااورات الجارياة يف الكويات، 

ميترباً أنها خرصة تأرييية.
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َأمريكا تغسُل يَدها من الحرب الـَيـَمـنية 

اتفاُق تبادل األسرى: تعدُُّد والءات الفصائل يصّعب املهمة

هدير محمود * 
خطاواٌت متساارعٌة تتيذُلاا اإلعارُة األَمريكية 
تُصاااابُّ يف اتجااه مزيد مان توتار اليالقات بني 
أل  وأَمرياكا، خبياد  السايوعية  اليربياة  اململكاة 
أصحبات الحارب الايَاَمانية غريَ ُمربحة بالنسابة 
لاإلعارة األَمريكياة وتثاري اليدياد مان االنتقاعات 
والتحفظات مان املجتمع واملنظمات الدولية، بدأت 
واشنطن يف السايي نحو تربئه نفسها من التورط 

يف لذه الحرب.

واشنطن توقف دعم السعودية
أوقفت أَمريكا بيع القنابل الينقوعية إىل اململكة 
اليربياة السايوعية؛ جراء تزايد عادع الضحايا من 
املدنياني يف الايَاَمان، ونقلت مجلة خورين بولييس، 
عن مساؤولني أَمريكياني أل ارتفاع عادع الضحايا 
الايَاَمانيني بسابب لذه القنابل وراء اتياذ القرار، 
وأضاخات املجلة أنها أول خطوة ملموساة اتيذتها 
الوالياات املتحدة إلثباات عدي ارتياحهاا من حملة 
القصف السايوعية التي قتلات وجرحت املئات من 

املدنيني الايَاَمانيني بينهم اليديد من األطفال.

ورقة ضغط
القنابال  تورياد  إيقااف  عان  أَمرياكا  إعاالل 
الينقوعية للسايوعية بسبب ارتفاع عدع ضحايالا 
مان املدنيني، ييترب ورقاة إعانة تقدمها واشانطن 
إىل الشايب الايَاَماني الساتيدامها حاال رغب يف 
مالحقاة التحالف اليرباي بقياعة السايوعية أماي 
اة أنه سابل أل أعانت اليديد  املحاكم الدولية، َخاصَّ
من املنظماات والهيئاات الحقوقية، وعىل رأساها 
“ليومان رايتال ووتاش” يف تقارير ساابقة لها 
السايوعية بقتل املدنيني بقنابل عنقوعية أَمريكية 
وبريطانياة الصناع، وقصف التجميات الساكنية 
واملدنية بالقنابل الينقوعية املحظورة التي تحتوي 
عاىل مئاات القنابل الصغارية املميتة التي تساتمر 

لسنوات تحصد أرواح املدنيني.
القارار األَمريكاي يأتاي بياد أيااي مان تقرير 
منظماة اليفو الدولية، الذي حاذرت خيه من خطر 
القنابال الينقوعية التاي ألقالا تحالاف الُياْدَوال 
السايوعي عىل املدنياني يف الايَاَماان، مؤكدة أنها 
حولت شمال البالع إىل حقول ألغاي، وقالت املنظمة، 
إل األطفاال واملدنياني يُقتلاول ويشاولول جاراء 
القنابال الينقوعية غري املنفجارة، مطالبة تحالف 
الُياْدَوال بوقف استيداي لذه الذخائر، كما طالبت 
املجتمع الدويل باملسااعدة عىل تنظيف املناطل التي 

سقطت خيها.
وأكدت املنظمة أل اليائاالت اليائدة إىل منازلها 
شامال الايَاَماان يف خطار شاديد مان التيارض 
أَْو املاوت جاراء آالف الذخائار  إلصاباات خطارة 
الينقوعياة غاري املنفجارة، مشارية إىل أل املنظمة 
عثارت يف مهمتهاا األخارية عاىل قنابال عنقوعية 
مصنية يف أَمريكا وبريطانيا والربازيل استيدمتها 

السيوعية يف الايَاَمان.

خطوة جديدة باتجاه توتر العالقات
لام ييد ييفاى عىل أحد اشاتيال اليالخات بني 
اإلعارة األَمريكياة برئاساة باراك أوباماا، واململكة 
بزعاماة امللك سالمال بان َعبداليزياز، حيث بدأت 
اليالخاات مناذ توقياع االتفاق النووي باني الدول 
الست الكربى، وعىل رأساهم واشنطن، من ناحية، 
وإيرال من ناحية أخرى، ولو االتفاق الذي اعتربته 
اة الريااض بمثابة تغري يف  الادول اليليجية، َخاصَّ
السياساة األَمريكياة وإعطااء الرئيال األَمريكي 
ظهره ملصالحة مع عول مجلل التياول اليليجي، 
لتتبيه املزيد من اليالخات بشأل سوريا والايَاَمان 
واملواقف والتريحات األَمريكية املياعية للمملكة، 
األمر الذي وصل باليالقات األَمريكية السيوعية إىل 

مرحلة سيئة.
ُمَؤّخاراً  األَمريكاي  الكونجارس  إقارار  جااء 
لقانول يسامح لليائالت املتارضرة يف لجمات 11 
سابتمرب، التي خقدت ذويها من مقاضاة الحكومة 
السيوعية، ليشكل نقطة خالف جديدة لدعت عىل 
أثرلا اململكة واشانطن بيرض عقارات السيوعية 
وممتلكاتهاا يف الوالياات املتحادة للبياع وقيمتها 
تصال إىل 750 ملياارا، األمر الذي من شاأنه تدمري 
ساوق اليقارات األَمريكية ويدمار قطاع كبري من 

االقتصااع األَمريكاي الذي ربما يصل ملوقف شابيه 
باألزمة االقتصاعية عاي 2008 إذا نفذت السيوعية 

تهديدلا.
ساتوقف  التاي  األخارية  األَمريكياة  اليطاوة 
واشانطن بموجبهاا تورياد القنابال الينقوعية إىل 
الريااض، تيترب نقطاة جديدة يف ساجل اليالخات 
السايوعية األَمريكياة، بل قاد تكول القشاة التي 
تقصام ظهر لذه اليالقاات، أَْو عىل األقل تُحجمها 
حتاى إنتهاء خرتة الرئيل األَمريكاي، باراك أوباما، 

الرئاسية يف 5 يناير املقبل.

توقيُت الخطوة اأَلمريكية
تأتي اليطوة األَمريكية بيد انتشاار اليديد من 
التقارير ساواء مان منظماات وليئاات حقوقية 
أَْو من حكوماات بيض الدول خضاًل عن شاهاعات 
قاطناي املادل الايَاَمانياة املنكوباة، التاي تفياد 
جمييهاا بارتاكاب اململكاة لجرائام حارب لناك 
واساتيداي أسالحة محرماة عوليًاا وقصاف املدل 
الايَاَمانياة بطريقة عشاوائية مبالاغ خيها، األمر 
الذي يدخع إىل التسااؤل، ملاذا قررت أَمريكا أل تتيذ 
لاذه اليطوة يف لذا التوقيت بالذات؟، خهل تأتي يف 
إطاار الضغط عاىل الرياض من أجال إنهاء الحرب 
الايَاَمانياة التاي أَْصبَاحت وصماة عار عىل جبني 

اململكة والواليات املتحدة األَمريكية عىل حد سواء؟
األمر الذي يفرس املوقف السيوعي الذي أَْصبَاح 
أكثار مروناة يف املفاوضاات الايَاَمانياة التي تتم 
يف الكويات حاليًاا، خبياد أل كال يتسام بالتشادع 
والتارسع، تراجاع اآلل بيض اليشء، ماا اتضح يف 
االنساحابات املتكررة التي يقوي بهاا وخد الرياض 
من املفاوضات، كما اتضح جليًا يف تريحات نائب 
رئيال الوزراء وزير اليارجية الايَاَماني، َعبدامللك 
امليااليف، الاذي أكاد خيها عقد سافراء السايوعية 
والوالياات املتحدة وبريطانياا اجتماعات متواصلة 
خالل األيااي املاضية مع لجنة التواصل والتنسايل 
املنبثقة عن املشااورات، من أجل وضع حد للحرب 
الدائرة يف الايَاَمان قبل عخول شاهر رمضال، وأل 
الوخاد الحكوماي تلقاى وعاوًعا من الادول الكربى 
الراعية ليملية الساالي يف الايَاَماان بوقف الحرب 
عىل جميع الجبهات وإْطااَلق رساح امليتقلني خالل 

األياي املقبلة. 
يبادو أل اليطاوة األَمريكياة تهدف واشانطن 
من ورائها إىل تربئة نفساها من الحرب الايَاَمانية 
أمااي املجتماع الادويل؛ مان خاالل إعانتهاا ووقف 
الدعم عن السايوعية وعقد مباحثات ومشااورات 
بهادف حال األزمة يف أقارب وقت، حتاى ال تتورط 
اإلعارة األَمريكياة مع الرياض يف أيَّاة محاكمات أَْو 
ااًة بيد أل  تحقيقاات أماي املحاكام الدولية، َخاصَّ

وجه مرشعني أَمريكيني انتقاعات لإلعارة األَمريكية 
بسابب انحياز الواليات املتحادة الزائد إىل اململكة يف 

الحرب.

إجماٌع دوليٌّ على وقف الدعم السعودي
تزامنات اليطاوة األَمريكية مع ععاوة نواب يف 
الربملال األوروبي حكومات وبرملانات بلدانهم إىل أل 
يحذو حذو لولندا، من خالل إيقاف توريد األسلحة 
إىل السايوعية، بسابب ععام الريااض لإلْرَلاااب، 
وإصدارلاا أحكاي إعداي بحل مواطنيها، ومواصلة 
ُعاْدَوانهاا عاىل الايَاَماان الاذي أوعى بحياة آالف 
املدنياني، حياث كال الربملال الهولنادي صاعق عىل 
حظر توريد األسلحة إىل السيوعية، األمر الذي ييترب 
أول اخرتاق لحاجز الصمت الدويل إزاء ما تمارساه 
السيوعية يف الايَاَمان من جرائم منذ أكثر من عاي، 
حيث قالت نائبة خرنسية يف الربملال األوربي، ماري 
كريساتني خيؤغيا، “أتمنى أل تقوي خرنساا بنفل 
اليطوة الهولندية، ومن املؤسف أل تغمض خرنسا 
عيونها عما تقوي به السايوعية؛ ألنها خقط تبييها 
األسالحة، حيث تيد خرنسا أول سوق سالح لها، إذا 
كناا خيال عواًل تداخع عن حقوق اإلنساال خقد حال 

الوقت لكي نتيامل بأسلوب آخر مع السيوعية”.

* نقاًل عن موقع البديل

 رشيد الحداد * 
لام تُاؤعِّ محاعثااُت الكويات عىل مدى شاهر 
ونصاف شاهر إال إىل اتفااٍق مبدئي واحاد يتيلُل 
بتبااعل األرسى وامليتقلاني. إال أل تحديات كبرية 
تواجاه تنفياذ االتفااق، يف ظال تيدع السالطات 
املرتبطة بالتحالف السايوعي وازعيااع اليالخات 

بينها يف عدع من املحاخظات الايَاَمانية.
وخاد »أنصار الله« و»املؤتمر الشايبي الياي«، 
قاّدي كشاوخات األرسى وامليتقلني مبكاراً، خيما 
تأخار وخاد الريااض أليااي قبال تقديم أساماء 
امليتقلاني واألرسى، بسابب عادي امتالكه قاعدة 
ميلومات عان األرسى وأماكن واألرس وتوارييه. 
وبدت التمامات الوخد الذي يمثل حكومة الرئيل 
املساتقيل َعبدرباه منصاور لااعي منصبّة عىل 
اإلخراج عن شاقيل األخري، اللاواء نارص منصور 
لاعي، مسؤول جهاز االستيبارات يف عدل ولحج 

وأبني.
منصاور لاعي الاذي اعتُقل يف بداياة الحرب، 
يطلال علياه بياد صياوع شاقيقه إىل السالطة، 
 ،2012 شاباط  يف  اليليجياة  املبااعرة  بموجاب 
لقاب الحاكم الفييل للجناوب، باإلضاخة إىل اللواء 
محموع الصبيحاي وزير الدخااع يف حكومة خالد 
بحاح التي جاءت تبياً التفاق »السلم والرشاكة«، 

والقائد اليسكري اللواء خيصل رجب.
مصاعر يف الكويت أّكدت أل اللواء نارص لاعي 

ال يازاُل يحتلُّ االسام األول يف كشاوخات حكومة 
الريااض التي ُسالَِّمت للمبيوث الدويل إساماعيل 
ولاد الشايخ، وتتضمن أكثر من 260 أسارياً وخل 

االتفاق بني لجنة األرسى املشّكلة من الطرخني.
بياض  ألاايل  مان  مقرباة  مصااعر  ووخال 
امليتقلني، اساتثنى وخد الرياض من أسماء أرسى 
أُلقاي القباض عليهم عندماا كاناوا يف طريقهم 
إىل جبهاات القتاال، وخصوصاً املئاات من أولئك 
اليناارص الذيان ألقت قاوات الجياش و»اللجال 
الشايبية« القبض عليهام يف محاخظات البيضاء 

أثناء نقلهم إىل مأرب، وكذلك يف الجوف.
وبادا واضحاً التييل الجزئاي من قبل حكومة 
الرياض عان القياعي يف حازب »اإلصالح« محمد 
قحطاال. ويف لذا الساياق، أكد رئيال الحكومة 
املياني مان قبل لااعي، أحماد بن عغار، أول من 
أمال، أل اإلخراج عن شاقيل الرئيل املساتقيل 
وعان اللواء محماوع الصبيحاي، واللاواء خيصل 
رجب، وبقياة األرسى قراراً ال يمكن التنازل عنه، 
وخال قرار مجلل األمن رقام 2216، من عول أل 

يشري إىل القياعي يف »اإلصالح« محمد قحطال.
وخيماا وصل وخد من الصليب األحمر الدويل إىل 
الكويات لبدء تنفيذ تبااعل األرسى البالغ عدعلم 
وخل االتفاق 1000 أسري من كل طرف قبيل شهر 
رمضاال، ال يازال وخد الريااض يواجاه صيوبة 
كبارية يف عملياة اإلخاراج عن أرسى مان الجيش 
و»اللجال الشايبية« ومواطنني أرُسوا عىل الهوية 

يف بيض املحاخظات، وخصوصاً الجنوبية.
خياىل مدى األشاهر املاضية أبرمات اليرشات 
من االتفاقاات بني حركة »أنصاار الله« وأطراف 
مان الحراك الجنوبي السالمي، لإلخاراج عن أكثر 
مان 1500 أساري باني الطرخاني بييداً عان عور 
األمام املتحادة والصليب األحمر الدويل باساتثناء 
بيض املجموعات املسالحة املرتبطة با»القاعدة« 
و»عاعاش«، باإلضاخة إىل تبااعل عرشات األرسى 
باني السالطات السايوعية و»أنصار اللاه« وخل 
ل  تفالمات ظهرال جنوبي السايوعية. ولم تُسجَّ
أيَّاُة عملياة تبااعل لاأرسى باني »أنصاار الله« 
واملجموعاات املسالحة املدعوماة مان التحالاف 
السايوعي يف محاخظاات الجوف ومأرب وشابوة 

وتيز والضالع أَْو يف ميدي حتى اآلل.
وظلات الحكومة املييّنة من قبل لاعي توظف 
ملف األرسى وامليتقلني سياساياً عىل مدى الفرتة 
املاضياة، يف محاولة منها الساتيطاف اليالم. إال 
أنه مع التوصال إىل اتفاق تباعل األرسى بالتزامن 
مع احتداي الراع بني التيارات املتطرخة املتيدعة 
الاوالءات واملرجييات، وتوتر اليالقات يف ما بينها 
يف تيز والجوف وماأرب والبيضاء والضالع وعدع 
مان املحاخظاات الجنوبياة؛ خإل تنفياذ حكومة 
لاعي االتفاق سايواجه تحدياات عدة، خصوصاً 
يف تياز التاي تتهام خيهاا املجموعاات املسالحة 
حكومة لاعي بالتالعب يف ملف تيز وعدي اإليفاء 
بالتزاماتهاا وخذالنها. كذلك، إل ذلك الراع الذي 

تناماى يف أَْوَساااط تلك امليليشايات بداية شاهر 
أيلول من الياي املايض والذي أعى إىل ساقوط قتىل 
وأرسى باني الطرخني، سايدخع حكومة لاعي إىل 
التفاوض مع تلك امليليشيات التي تطالب الرياض 

بدخع مرتبات املئات من عنارصلا.
أكادت  تياز  محاخظاة  يف  محلياة  مصااعر 
لا»األخباار« أل املئات مان األرسى الذين أرستهم 
جماعة »أبو اليباس«، ولام من أبناء تيز، كانوا 
ينتمول إىل الجيش و»اللجال الشيبية«، باإلضاخة 
إىل اليارشات مان املواطناني الذيان تحتجزلام 
الجماعاة إىل جاناب اليارشات مان أرسى حزب 
»اإلصالح«. لؤالء كانوا يقاتلول إىل جانب الزعيم 
القبايل حماوع ساييد امليااليف الاذي تياىل عنه 
»اإلصاالح« أخرياً ونُصب قياعي آخر مكانه يُدعى 

عبده حموع الصغري.
خمن إجمايل 13 خصيالً مسالحاً تتنازع النفوذ 
واملاال يف تياز، تسايطر حكومة لااعي بطريقة 
غري مبارشة عىل عادع محدوع منها، ولي التي ال 
تأثرياً واسياً لها. وتسيطر التيارات املتطرخة التي 
ترى حكومة لاعي جازءاً من الراع عىل ميظم 
املناطال عاخل مدينة تيز. ومان تلك املجموعات: 
»كتائاب حماة اليقيادة«، »أبو اليبااس« املمولة 
إماراتيااً، و»كتائاب التوحيد« التاي يقوعلا »أبو 
الصدوق« ولاي ممولة قطرياً، »كتائب الشاهيد 
القشايبي« املساتقلة و»كتائب حسام« السلفية 
ويقوعلا عدناال رزيل، »لاواء الصياليك«، وبني 

صفوخاه مطلوباول أمنيااً ومتهماول بقضاياا 
جنائياة، و»كتائب املوت«، ولي خصيل مساتقل 
يضم الساجناء الذين ُلرِّبوا من الساجن املركزي 
غرباي املدينة، ويقوعلا الساجني الساابل لاني 
السايوعي. ويف ظل تيادع الوالءات وامليليشايات، 
يرى مراقبول أل ميليشيات حزب »اإلصالح« ومن 
ميهاا من التيارات القليلاة يمكن أل تتجاوب مع 
اتفاق تبااعل األرسى بحكام ارتباطها بالرياض، 
مثال ميليشايات »املجلال اليساكري« املرتبط 

باللواء عيل محسن األحمر وحزب »اإلصالح«.
أماا امليليشايات السالفية التي لهاا وجوع يف 
عدع مان مناطال البيضااء، خيالقتهاا بحكومة 
لااعي غاري مساتقرة، كذلاك خاإل لا»اإلصالح« 
وامليليشايات القبلية مطالب متيدعة يف محاخظة 
مأرب، منها تجنيد اآلالف من ميليشايات الحزب 
والقوى القبلية التي وقفت إىل جانب »التحالف«. 
ومع بدء الحديث عن اإلخراج عن األرسى من قبل 
الطرخني يف مأرب، رخيت تلك امليليشيات مطالبها 
بدخاع مرتبات ساتة أشاهر لينارصلاا يف مأرب 

والجوف.
إىل ذلك، ورغم أل عنارص »القاعدة« و»عاعش« 
موجاوعول يف مناطال تيتربلا حكوماة الرياض 
»محاررة« أي خاضياة لسايطرتها، إال أل التزاي 
وخد حكومة الرياض باإلخاراج عن األرسى الذين 

ييتقلُهم التنظيمال ال يزال غامضاً.

* نقاًل عن األخبار اللبنانية
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مفاوضاات  يف  الريااض  وخاد  ييياش 
الكويات ميازوالً عان اليالم وعان الداخل 
اليمناي يف وقات أصباح املجتماع الادويل 
يتحادث علناً أل الحال يف اليمان لن يكول 
عساكرياً وأل الطريل للحل السايايس يبدأ 
من تشكيل حكومة تواخقية تمثُِّل الجميع، 
لكن طموح مرتزقة الرياض بالسالطة ما 
يزال يدخيهم ملزيد من املماطالت يف الكويت 
ويساريُ يف طريل سيجد نفَساه وحيداً خيه 

ولو بيد حني. 
يف لاذا الساياق خّجار وزيار اليارجية 
الربيطاني خيلياب لاموند قنبلة من الييار 
الثقيال كال وقيهاا مزلازالً عاىل مرتزقة 
الريااض، عندما تحدث يف حاوار تلفزيوني 
وانياداي  الريااض  حكوماة  خشال  عان 
مصداقيتها وعدي تمثيلها للشايب اليمني 
وبالرغم مان محاوالت املذياع الذي أجرى 
الحاوار ماع الوزيار الربيطاناي، محااوالً 
انتزاع تريحات مناه بتحميل وخد القوى 
الوطنياة مساؤولية عادي التوصال لحال 
سيايس، إال أل األخريَ أكد أنه يجب أل يكول 
لناك حل تواخقي يمثل ُكّل الشيب اليمني.

قباَل التطارق لكل ماا تحدث باه وزير 
اليارجية الربيطاني يجاب التأكيد عىل أل 
موقفاه املفاجئ ليل انحياازاً لوخد القوى 
الوطنياة، خالرجل يمثّال الدولة التي زّوعت 
املحّرماة وغاري  باألسالحة  اليادوال  عول 
املحرماة، وععمت بشاكل عَلناي إىل جانب 
الوالياات املتحادة، اليادوال عاىل اليمناي 
لوجيستياً وعساكرياً، لكن حديثه يؤكد أل 
الحل اليساكري لم ييد ممكنااً، وقد تمت 
تجربته ألكثر من عاي بشهرين، بل محاولة 
لإلبقااء عىل عمالئهم قادر اإلمكال قبل أل 
يقيَض عليهم الشيب اليمني إذَا ما اختاروا 
املواصلاة يف طريال الحارب، باإلضاخة إىل 
أل الوزيار الربيطاناي ييارف أل تداعيات 
اساتمرار الحرب يف اليمن ستطاُل املنطقة 
ومصالاح الغارب، ولن يقتار أثرلا عىل 

اليمنيني وحدلم. 
ويف الوقات الذي يادرك املجتماع الدويل 
املراقاُب ملفاوضاات الكويت عادَي نجاعة 
الحل اليساكري ورضورة الحل السايايس 
ملنع التدلاور االقتصااعي يف اليمن، والذي 
سايمتد رضره عىل املنطقاة واليالم، يجد 
وخاد الرياض نفساه خاارج لاذا اإلعراك، 
بالرغم من محاولته تقديم نفساه كممثل 
للشيب اليمني الذي يياني من آثار اليدوال 
ثماَن طماع مرتزقاة  والحصاار ويدخاع 
الرياض بالسالطة ورغبة تجار الحروب يف 
باملزيد من الكساب املاعي من وراء الحرب، 

وبالتايل املتاجرة بمياناة الشيب اليمني.

• الخارجية الربيطانية: حكومة 
الرياض عديمة املصداقية وال تمّثل 

الشعب اليمني 
الياوي وبياد مارور عاي وشاهرين عىل 
اليدوال تكتشف الدول الكربى التي ععمت 
التحالاف  مباارش  مباارش وغاري  بشاكل 
السيوعي أل ميلوماتهم عن تمثيل حكومة 
املرتزقاة للشايب اليمناي كانات خاطئة، 
واألكثاُر مان ذلك أنهام أخطاأوا يف تحديد 
قدرة املرتزقة عىل مواجهة الجيش واللجال 
الشايبية وتحقيال انتصاار يحقال لدف 
اليادوال، باإلضاخاة إىل تبياات اساتمرار 
الحارب اقتصاعيااً عاىل اليمن وعاىل عول 
اليدوال التي تشهد عاصفة اقتصاعية غري 
مسابوقة، كلها جيلت املوقف الدويل يتغري 

ويادرك أل الطريل للحل لو سالطة تمثل 
ُكّل الشيب اليمني. 

التغاري يف املوقف الدويل ييارب عنه وزير 
اليارجياة الربيطاني خيليب لاموند، الذي 
يزور اليليج حالياً والتقى املبيوث األممي 
بالكويات، يف حاوار لقناة »ساكاي نيوز« 
اإلماراتياة، حيث ورغام أل القناة حاولت 
أل تدخاع الوزيار الربيطانياة للزاوية التي 
تيارب عن رؤياة اليدوال ومرتزقتاه إال أنه 
خاجاأ الجميع وأكد أل الحل يجب أل يكول 

تواخقياً يمثل ُكّل اليمنيني.
وزيار  قاال  التلفزيوناي  اللقااء  ويف 
اليارجياة الربيطاني رعاً عىل ساؤال حول 
عدي تقدي املفاوضات بأنه التقى »املبيوث 
الدويل إساماعيل ولد الشيخ أحمد للتحدث 
حول املحاعثات«، مشارياً إىل أنه »ورغم أل 
التقادي لم يكان رسيياً كماا كال مأموالً« 
إال أل الطرخاني باني الوزيار الربيطاني »ال 
يزالول يتفاوضول وأحارزوا بيض التقدي 
ولذا خرب جياد«، مضيفاً أناه عىل »الدول 
الغربياة وعول املنطقاة أل تُبقاي الضغط 
عىل الجانبني لتقديام التنازالت الرضورية 

للتوصل إىل اتفاق قابل للتطبيل«.
ولم ترق إجاباة الوزير الربيطاني ملذيع 
القنااة اإلماراتية الذي اعارتض عىل رآه أل 
الوزير سااوى بني الطرخاني بينما حكومة 
لااعي لي الطارف امليرتف باه عولياً خما 
كال مان الوزيار الربيطاناي إال أل أكد أل 
ذلك ال ييني عدي االعرتاف بوجوع مشاكلة 
سياساية باليمن يف إشاارة إىل أل االعرتاف 
بحكومة لاعي لن يحل املشكلة بل إنه رأى 

أنها ال تمثّل الشيب اليمني.
حول ذلك خّجار الوزير الربيطاني قنبلة 
مان املؤكاد أنهاا لان تاريض عول اليدوال 
واملرتزقة عندما قال حرخياً: »لناك مشكلة 
سياساية يف اليمان، خالحكوماة الرشعية 
امليرتف بهاا يف اليمن، ال تمثّل وليل لديها 
مصداقياة بني ُكّل أطراف اليمن، وإذا أرعنا 
أل نتجناَب حربااً أللياة ونزاعاً عساكرياً 
عليناا أل نجَد طريقااً لتوخيل بني املصالح 

امليتلفة«.
ويف الوقات الذي يتمساك وخاد الرياض 
بحكومتهام مقابال رؤياة الوخاد الوطني 
الثابتة أل الحل السايايس يبدأ من حكومة 
تواخقياة تمثل الجمياع وتتاوىل تنفيذ ُكّل 
ما سايتم االتفااق عليه يف الكويات، ولنا 

ييكال وزيار اليارجية الربيطاناي تغرياً 
آخار يف املوقف الدويل عندما تحدث بواقيية 
تلاك الرؤياة عول أل يشاري لهاا بأنها أحد 

مطالب الوخد الوطني.
يف لاذا الشاأل جادع وزيار اليارجياة 
الربيطاناي يف الحاوار ذاتاه أناه ال يوجاد 
حل عساكري لأزمة اليمنياة، وأل الييار 
الوحيد لو تشاكيل حكومة تواخقية تمثُِّل 
الجميَع، محذراً مان عواقب تفاُقم الوضع 

االقتصاعي الهش وآثاره عىل املنطقة.
وقال وزير اليارجية الربيطاني حرخياً: 
»اقتصاع اليمن لش للغاية ولناك مياطر 
بأل ينهار إذَا لم نتوصل برسعة إىل اتفاق«، 
وأضاف: »ليل لناك خياُر آخر، ليل لناك 
حل عساكري لهذه األزمة يجاب أل يكول 
لناك حل سايايس املباعرة اليربية خّوضت 
حالً لليمن، ونيتقد بأل ُكّل األطراف واخقت 
عليه للياوعة إىل حكومة شااملة تمثل ُكّل 
األطراف يف اليمن وتيكل الواقع«، واختتم 
حديثه حول تشاكيل الحكوماة التواخقية 
تمثال الجميع بالقاول »الحوثيول يمثلول 
جزء مهماً من املجتمع اليمني وسايليبول 
اليمان،  يف  املساتقبلية  الحكوماة  يف  عوراً 
لكان ينبغاي أل تكول حكوماة تيكُل ُكّل 

األطراف ذلك املجتمع«.

• اتفاق السلم والشراكة يعود من 
البوابة الربيطانية 

يبادو أل الوزياَر الربيطاناي كال عازماً 
عاىل مفاجأة القنااة اإلماراتية عندما خّجر 
قنبلاة أخرى حني تحدث عن اتفاق السالم 
والرشاكاة، ميتارباً أناه كال سايمثل حالً 

للرشعية واعرتاخاً باألطراف األخرى.
وقال الوزيار خيليب لاموند خيما يتيلل 
باتفاق السالم والرشاكة: »يف سبتمرب عاي 
ل201 كانت لناك مباعرة ظهرت كطريقة 
جديدة للتقدي تحات مظلة الرشعية ولكن 
تيارتف بمصالاح الالعبني اآلخريان أيضاً، 
وعليناا أل نياوع إىل ذلك النوع مان الحوار 
عساكرية  عملياات  ونتجناب  السايايس 
يف  الشاامل  والدماار  اليمان  يف  إضاخياة 
االقتصاع اليمني، الذي سايكول كارثة عىل 

الشيب اليمني«. 
وخيما يساتمر مذياع القنااة اإلماراتية 
يف محاوالتاه النتازاع حدياث مان وزيار 
اليارجياة الربيطاني يديان الوخد الوطني 

بيصوص عدي تقدي املفاوضات إال أل ذلك 
قوبال برؤية عولياة جديدة واصال الوزير 
الربيطاناي التيباري عنها بالقاول: »لناك 
طرخاال حاول الطاولاة ويجاب أل يقدما 
عرجاات  لديهاا  املنطقاة  وعول  تناازالٍت، 
ميتلفاة من التأثري عاىل الطرخني، وعليها 
أل تساتمر يف أعاء لاذه املهماة مان وراء 

الكواليل ععماً لهذه املفاوضات.
الكويات  تقدماه  الاذي  الباارز  الادور 
إلنجااح املفاوضات لم يغب عن ذلن وزير 
اليارجياة الربيطانية الاذي اختتم حديثه 
بالقاول: »يجاُب أل نياِرَب عان امتنانناا 
لهاذه  الساتضاختهم  للكويتياني  الكباري 
املحاعثات وللضغط الذي تمارساه الكويت 
عاىل الطرخني مياً لتحقيال تقدي، وآمل أل 
نحرز تقدي يف شاهر رمضاال كما آمل عىل 

الطرخني استئناف املفاوضات«. 

• الشراكة والسالم كوابيس تؤّرق 
نزالء فنادق الرياض 

مان خاالل ماا راخال املفاوضاات من 
تََحااّركات عولياة وماا عارّب عناه الوزير 
الربيطاناي مؤخاراً يمكن القاول إل خيار 
الحارب قد خشال بفضال صموع الشايب 
اليمناي، وأل عاىل اليالام أل يجاد طريقاً 
آخر الحتواء األزمة التي باتت تهدع نريانها 
الجمياع وليل اليمن وحده والذي ال يمكن 
ألحاد أل يقول إل وجوع حكوماة تمثّل ُكّل 
اليمنياني أنه حل غري عاعل، ولذا الذي بات 
املجتماع الدويل يؤمان به مضطاراً وليل 

إليمانه بييارات الشيب اليمني.
بني ُكّل ذلاك يرى نزالء خنااعق الرياض 
أل الرشاكاة تيناي خقدانهام لجازء كباري 
من السالطة التي عخيتهام ليكونوا ذرييًة 
لليدوال عىل الشايب اليمني، وأل التوصل 
إىل ساالي يُنهي الحارب مينااه أل تتوقَف 
»حنفياة األماوال« التي تتدخال عليهم من 
قبال عول اليادوال، خصوصااً أل الحارب 
بالنسبة لهم مجرع ُخرجة يشالدونها عرب 
القنوات الفضائية من الغرف التي يقيمول 
خيها بفناعق الريااض، ولذلك خإل التوصل 
التفاق قائم عىل الرشاكة، وبالتايل التوصل 
إىل سالي عاعل ينهي مياناة الشيب اليمني 
تمثّاالل كابوسااً يهادع مساتقبل أولئاك 

املرتزقة. 
حالاُة الرخاض لادى مرتزقاة الرياض 

للرشاكة والساالي تنيكُل من مسارعتهم 
لنفي الترسيباات التي تحدثت عن التوصل 
التفااق مبدأي لتشاكيل حكوماة تواخقية 
تمثّال جمياع األطاراف، بال إنهام عااعوا 
للنقطاة األوىل يف مفاوضات الكويت عندما 
أعااعوا وضَع مصاري اليمن وجيلاه ميلَّقاً 
عىل شايص شاقيل لاعي ووزيار الدخاع 
الساابل الصبيحاي، بالرغام مان أل وخاَد 
القاوى الوطنياة أبادى أمال اساتيداَعه 
إطالق جمياع األرسى خالل شاهر عىل أل 
يلتازي الطرف اآلخار بذلك، ولاو ما قوبل 

بالرخض من قبل وخد الرياض. 
أكثر مان ذلك خيماا يتيلال بوضع وخد 
الريااض، إىل جاناب أنه يرخاض التقدي يف 
ملاف األرسى الذي ترى خياه األمم املتحدة 
خطاوًة لبناء الثقة خإل ذلك الرخَض ال ييرب 
خقاط عن رغباٍة يف عرقلاة املفاوضات، بل 
ييارّب عن انفصال وخاد الرياض عن امليدال 
وعجاز مرتزقة الرياض عن السايطرة عىل 
مجامياع وخصائال املرتزقاة يف الجبهاات 
امليتلفاة، والايشء الوحيد الاذي يجيدونه 
لو التارف يف املفاوضات بشاكل ييرقل 

التوصل إىل حل سيايس.
وتتضح الصاورة أكثر مان خالل طرح 
إحادى الرؤى بيصوص إطالق 500 أساري 
مان ُكّل طارف ابتداًء من جبهاة تيز، خإل 
ذلاك يصطدي بحالة التارشذي والفوىض يف 

صفوف مرتزقة الفناعق ومرتزقة امليدال.
ويوضاح تقرياُر الزميال رشايد الحداع 
لصحيفة األخبار اللبنانية أنه ومن »إجمايل 
13 خصيالً مسالحاً تتناازع النفاوذ واملال 
يف تياز، تسايطر حكومة لااعي بطريقة 
غاري مبارشة عىل عدع محادوع منها، ولي 
التي ال تأثريَ واساياً لها. وتسيطر التيارات 
املتطرخة التي ترى حكومة لاعي جزءاً من 
الاراع عىل ميظام املناطل عاخال مدينة 
تياز. ومن تلك املجموعاات: »كتائب ُحماة 
اليقيادة«، »أبو اليباس« املمولاة إماراتياً، 
و«كتائاب التوحياد« التاي يقوُعلاا »أباو 
الصادوق« ولي ممولاة َقَطريااً، »كتائب 
َحْسام«  و«كتائاب  املساتقلة  القشايبي« 
السالفية ويقوعلاا عدناال رزيال، »لواء 
الصياليك« وبني صفوخاه مطلوبول أمنياً 
و«كتائاب  جنائياة،  بقضاياا  ومتهماول 
املوت« ولي خصيل مستقل يضمُّ السجناء 
الذيان ُلرِّباوا من الساجن املركازي غربي 
املديناة، ويقوُعلا الساجني الساابل لاني 

السيوعي«.
ِع  ويوضاح التقريار أناه »ويف ظال تيدُّ
الاوالءات وامليليشايات، يارى مراقبول أل 
ميليشايات حازب »اإلصالح« ومان ميها 
مان التياارات القبلياة يمكان أل تتجاوب 
مع اتفااق تباعل األرسى بحكام ارتباطها 
»املجلال  ميليشايات  مثال  بالريااض، 
اليساكري« املرتباط باللواء عيل محسان 

األحمر وحزب »اإلصالح«.
أما امليليشيات السالفية التي لها وجوٌع 
يف عادع مان مناطال البيضااء، خيالقتهاا 
بحكومة لااعي غريُ مساتقرة، كذلك خإل 
القبلية مطالب  لا«اإلصالح« وامليليشايات 
متيادعة يف محاخظاة مأرب، منهاا تجنيد 
والقاوى  الحازب  ميليشايات  مان  اآلالف 

القبلية التي وقفت إىل جانب »التحالف«. 
حالة الترشذي تلك تؤكد أل وخد الرياض 
يف مفاوضاات الكويت لام يكتِف بيجز تلك 
املليشيات عن تحقيل ألداف اليدوال، رغم 
أنهام ال يملكول السايطرة عليهام، بل ما 
يزال أماي ُكّل تلك األنواع من الفشل يتمسك 
برغبته بالتفرُّع بالسالطة أو التفرُّع بالثراء 
من أماوال الحارب امللوَّثة بدمااء ومياناة 

اليمنيني.

وزير اخلارجية الربيطاين: حكومة هادي ل متّثل ال�صعب اليمني وتفتقد امل�صداقية 

املجتمع الدولي يعيد قراءة الواقع اليمني ومالمح 
واضحة لتأييد تشكيل حكومة توافقية
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  - رشيد الحداد:
عادة أَيَّااي ويهالُّ عليناا لاالُل شاهر رمضال 
شاهر الرحمة واملغفرة واليتل من النار، خالشاهر 
الكريم شاهر اليبااعات والطاعاات، ولكن يحتفل 
اليمنيول ُكّل عاي باستقباله برشاء حاجياتهم من 
الطياي والارشاب بكميات أحياناً تفوق حاجياتهم 
االساتهالك، ولاو ماا يضيهام عُرضاة لهواماري 
االساتغالل مان تجار وباعاة ينظارول إَلاى قدوي 
رمضاال خرصًة لرخاع ارصدتهم وبياع منتجاتهم 

التالفة.. إَلاى التفاصيل:ا 
 شاهدت الحركة التجارية يف أَْساَواق الياصمة 
واملحاخظاات ارتفاعااً متناميااً منذ أَيَّااي من قبل 
املواطناني لتوخري متطلبات الشاهر الكريام، إالَّ ألَّ 
الكثاري من جهاباذة املال مان مساتغلني ومغالني 
ومحتكريان ال يَزالاول يقفول حائالً باني املواطن 
اليمناي الذي ييياش ُظُرْوف اقتصاعية ومييشاية 

صيبة وخرحته بالشهر الكريم. 

استقرار تمويني 
رغَم الحصاار واليدوال إالَّ أل األَْساَواق املحلية 
ال تاَزاُل خاتحة ذراعيها لكل مساتهلك، كما ال تَزاُل 
السالع واملنتجاات امليتلفاة متواجادة بكمياات 
تجارية، إَلاى جانب ذلك أَكَّدت مصاعر رسامية أل 
االحتياطي الوطني من القمح والدقيل يكفي لستة 
أْشاهر، وأَكَّدت مؤسساة موانئ البحار األحمر أل 
ميناء الصليف اساتقبل ٢٥ باخرة تحمل ٨٨٧ ألفاً 
َو٩٢٢ طنااً من املواع الغذائية من اصل ١٦٠ باخرة 
تحمل مليونَي و٢٣٢ ألفااً و٩٤٠ طناً من البضائع 
والسالع املتنوعاة منهاا ١٢٨ باخرة وصلات إَلاى 
مينااء الحديادة حتى منتصف شاهر مايو املايض، 
وأوضحات أل 18 باخارة ضمن تلاك البواخر التي 
اساتقبلها مينااء الحديادة تحمال ٢٩ ألفااً و١١٩ 
حاوياة نمطياة بنظااي TUS، كما ال تَزاُل السالع 
واملنتجاات الغذائياة تتدخل عاىل األَْساَواق املحلية 

بدول أية ارتفاعات تُذكر. 

تجار الجملة 
عاىل مادى األََساابيع املاضياة اتفقات وزارة 
الصناعة واللجنة االقتصاعية مع كبار املستورعين 
َوكبار تجار الجملة للمواع الغذائية األََساسية بيدي 
رخع أَْساَياار املواع الغذائية عن السير السائد قبل 
ارتفاع ساير الادوالر وضبط أية ميالفاات لذلك، 
وأعلنت عادٌع من املجموعاات التجارية والرشكات 
ورجال املاال واألعماال يف الصحف الرسامية عدَي 

وجاوع أي تغيريات يف أَْساَياار املاواع الغذائية وأل 
أَْسَياارلا ثابتة عول أية تغيريات. 

200 مخالفة 
الصناعاة والتجاارة والجهاات األمنياة ووخل 
توجيهاات اللجناة الثورية اليليا وشادعت الرقابة 
عىل األَْسَواق املحلية وضبطت املئات من امليالفات 
السيرية امليالفة لأَْسَياار امليلنة مْن قبل الوزارة 
واملوّقاع عليهاا مان قبال التجاار؛ وذلاك لضمال 
وصول السالية بالساير الحقيقي إَلاى املستهلك، 
كما شاّدعت من حمالتها مع قدوي الشاهر الكريم 
واقرت الصناعة والتجارة تشديد الرقابة واستمرار 
اللجاال امليدانياة الرقابية يف النزول إَلاى األَْساَواق 
لضباط أي متالعبني، وأَكَّدت يف اجتماع تقييمي لها 
ضباَط أَْكثَاار من 200 ميالفة تموينية وسايرية 
عىل مساتوى مديريات أماناة الياصمة ومحاخظة 

صنياء. 

السلع املنتهية 
ويف ظل اساتمرار الحمالت الرقابية يف الياصمة 
صنياء واملحاخظات شادع وكيال محاخظة صنياء 
لقطااع االساتثمار يحياى جمياال، عاىل رضورة 
تشاديد الرقاباة عاىل البضائاع وتنفياذ حماالت 
ميدانياة لأَْساَواق، وثّمان الوكيل جمياال جهوع 
مكتاب الصناعاة يف الرقاباة عاىل البضائاع رغام 
ُشاحة اإلْمَكاناات، ولفت إَلاى أل عادعاً من التجار 
يساتغلول الظروف الحالية لبيع بضائيهم املنتهية 

والفاسدة.

53 منشاًة مخالفة
يف الياصماة صنيااء ضباط اللجناُة امليدانياة 
املشارتكة من موظفي املكتب وخروعه يف املديريات 
وأعضاء من اللجنة االقتصاعية يف الوزارة األُْسبُْوع 
املايض، 66 ميالفة غذائية وتموينية يف 53 منشأة 
تجارية تمثّلت يف تفاوت باألَْسَياار للسلع الغذائية 
القمح، الدقيل املطحول، األرز، السكر، َوأَكََّد مكتب 
الصناعة والتجارة اتياذ اإلجراءات القانونية بحل 
امليالفني وإحالتهم إَلاى النيابة، ويف مديرية الحايل 
محاخظاة الحديادة ضبطت لجناة متابية وضبط 
األَْسَياار تساع ميالفات لأَْسَياار، وأوضح مدير 
عااي مديرية الحاايل عبداملنيم الرخاعاي أل اللجنة 
أحالت تلك امليالفات للجهاات امليتصة.. مبيناً أل 
اللجنة تواصل عملية الرقابة واملتابية لأَْسَياار يف 
عدع من األَْسَواق واملحالت التجارية، وأشار إَلاى أل 
لذه اإلجراءات تأتي يف إطاار وضع حد للمتالعبني 

باألَْساَياار والذين يستغلول األوضاع التي تمر بها 
البالع.

إب.. لجنة مراقبة
ويف محاخظاة إب ناقشات اللجناة التموينياة 
بمحاخظاة إب برئاساة الوكيال األول للمحاخظاة 
عبدالحميد الشاالري الوضع التمويني ومساتوى 
توخار السالع األََساساية باملحاخظة، واساتيرض 
االجتمااع الاذي حارضه مديار الغرخاة التجارية 
تغطياة  جهاوع  وتجاار  باملحاخظاة  والصناعياة 
احتياجات السوق واملواطنني من لذه السلع وآلية 
مراقبتها وضبط أَْساَياارلا، وأقارت اللجنة الزاي 
مالكاي محطاات الغااز املينياني بتوزياع الكمية 
امليصصاة للمحاخظاة باألَْساَياار املحادعة لهاا 
وخال اآللية امليتمادة للتوزيع، وواخال املجتميول 
عىل تشاكيل لجنة ملراقبة الوضاع التمويني ومنع 
االحتكار وتوخاري احتياجات املواطنني من السالع 
الغذائياة واالساتهالكية، ويف االجتماع شادع وكيل 
املحاخظاة عاىل التقياد بأَْساَياار املاواع الغذائياة 
والتموينياة واتيااذ االجاراءات القانونياة بحال 

امليالفني.. 

ضبط 16 طناً 
ويف محاخظاة حجاة ضبطات حماالت الرقاباة 
والتفتيش عىل التجار واألَْسَواق خالل الفرتة املاضية 
16 طناً من املاواع الغذائية الفاسادة واملنتهية التي 
يزعاع اإلقبال عليها مع قدوي شاهر رمضال َوتشمل 
والحلوياات  والزيات  والحلياب  واألجباال  التماور 
واليصائار ومواعاً غذائية أخرى من جميع مديريات 
املحاخظاة، َوأَكََّد الهبيط أنه سايتم إتاالُف تلك املواع 

االثنني القاعي بحضور الجهات ذات اليالقة.
كما أتلف مكتب الصناعاة والتجارة بمحاخظة 
حجاة خالل األَيَّااي املاضية ثالثة أطناال من املواع 
الغذائية الفاسادة ومنتهية الصالحية، تم ضبطها 
من أَْساَواق وميازل مدينة حجاة، إَضاَخة إَلاى ما 
تام ضبطاه يف النقااط األمنية عىل مدخال املدينة، 
وخاالل عملياة اإلتاالف التي حرضلاا نائب مدير 
رشطاة املحاخظاة اليمياد حساني الحيفاي، أَّكد 
مدير مكتاب الصناعة والتجاارة باملحاخظة يحيى 
الهبيط أل إتالف لذه املواع يأتي يف إطار اإلجراءات 
اة بحماية املواطن من لذه املواع الفاسادة،  الَياصَّ
كما أَّكاد مكتب الصناعاة والتجارة إحالاة التجار 
وأصحااب املحال التجارياة إَلاى نياباة امليالفات 
التيااذ اإلجاراءات الالزمة، وععاا املواطنني التنبه 
لفرتة الصالحية واإلبالغ عن أي تاجر أَْو محل يبيع 
مواع غذائية منتهية الصالحية أَْو تالفة حفاظاً عىل 

سالمة الجميع.

ضبط املغالني 
وتواصاالً لحماالت الرقاباة ضبطات السالطة 
املحلياة ومكتاب الصناعة والتجاارة بمدينة رعاع، 
عادعاً من تجار الجملة والباعة املغالني باألَْساَياار 
خالل حملة تفتيش واساية عىل األَْساَواق واملحال 
التجارية والطواحني برعاع ملراقبة األَْسَياار، وسري 
النشااط التجاري، ومدى توخر السالع األََساساية 
واالستهالكية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر 
رمضاال املبارك، وأوضح أمني عااي املجلل املحيل 
بمدينة رعاع أَْحَماد محمد اليكاي أل الحملة تهدف 
إَلاى ضبط التجار املتالعبني باألَْساَياار، وذلك من 
أجل ضمال عدي االستحداث يف رخع أَْسَياار أياً من 
السالع واملواع األََساسية واالساتهالكية وُخُصْوصاً 
مااعة الدقيال والقمح وغريلاا من السالع واملواع 

الغذائية.

تجار املوت
املوسامية  واملنتجاات  السالع  مان  الكثاري   
يف  عليهاا  الطلاب  يرتفاع  والتاي  االساتهالك، 
شاهر رمضال الكريام، ولاي مكوناات اليصائر 
والنشاويات والكريمات والحليب وغريلا ميظمها 
مفيياة يف األَْساَواق ومقارباة عاىل االنتهااء بل 
ومنتهياة وُخُصْوصااً يف ظال اليادوال والحصاار 
اكتنز الكثري من التجار سالع ومنتجات يف ميازل 
بطريقة غري سالمية خاتلفت قبال انتهائها، ورغم 
مياطر تلك السالع واملنتجات املنتهياة أَْو املقاربة 
عاىل االنتهااء، إالَّ أل ضياَف الوعاي االساتهالكي 
للمواطن البسايط وضيف القاوة الرشائية تدخيه 

إَلاى رشاء ُكّل ميروض رخيص الثمن.
خقبيال الشاهر الكريم من ُكّل عااي يفرغ تجار 
املاوت ميازنهام املمتلئاة باملنتجات التاي خقدت 
جوعتهاا نتيجة ساوء التيزين من جاناب وانتهاء 
خارتة صالحية اساتهالكها، ورغم ذلاك ضخ تجار 
املاوت كميات كبارية إَلاى الساوق بأَْساَياار تقل 
عان االتجااه الياي ألَْساَياار باا %30، حيث تباع 
تحات الترياف عول مبالغ مالية مقدمااً )آجالً( 
ألصحاب بقاالت صغرية ومتوساطة، كما شاولد 
عرشات البساطات التي أنشئت يف األَْسَواق اليامة، 
بالقرب من أَْساَواق القات، تبااع كميات كبرية من 
سالع ومنتجات غذائياة بأَْساَياار رخيصة يف ظل 
غيااب للرقابة، ووخل تقارير رسامية خإل السالع 
املغشوشاة واملقلادة واملهربة واملنتهياة الصالحية 
تصال إَلااى %60 مان حجام التجارة يف الساوق 

اليمني.

ال�صناعُة والتجارة: ل تهاون مع املتالعبني باأقوات النا�س 

األسواُق املحلية تستقبُل شهَر رمضاَن باستقرار تمويتي، وتجار املوت تحت الرقابة 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعاليملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سيوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
اأُلَمـم املتحدة!!

تأكي�داً للدور املش�بوه لألَُم��م املتحدة 

اس�تقبلت أَْرِصَفة مين�اء الحديدة، االثنني، 

11 سفينة تجارية منذ أُْسبُْوعني، والغريب 

ج�داً أن تلك الس�فن التي يق�ال إن األَُم�م 

املتحدة هَي من تقوم بتفتيشها يف جيبوتي 

وف�ق آلي�ة قال�ت إنه�ا س�تكون سلس�لة 

ومش�جعة للتج�ار تحم�ل 6 منه�ا حديد 

واس�منت والبقية زيوت وكماليات وسفينة 

تحمل عىل متنها كمية قليلة من الديزل.

من خالل نوعيّة الشحنات التجارية التي 

تصل ميناء الحدي�دة يتضح حجم املؤامرة 

التي ينفذها العدوان بأيدي األَُم�م املتحدة، 

فالغذاء وال�دواء والوقود ومازوت الكهرباء 

لم يصل الحدي�دة وكل ما يصل امليناء منذ 

أَْكثَ���ر من ع�ام معظمه حديد واس�منت 

وكمالي�ات فق�ط، وهو م�ا يعد اس�تكماالً 

للحص�ار وتموي�ه للعال�م برعاي�ة األَُم�م 

املتحدة الت�ي باتت اليوم عاجزًة عن القيام 

بدوره�ا يف حماية الش�عوب املس�تضعفة 

وتحول�ت إَل�ى أَداة من أََدَوات العدوان عىل 

الش�عوب، كما ه�و حالها الي�وم يف اليمن، 

فاألَُم�م املتحدة من�ذ أَْكثَ��ر من عام باتت 

تتس�ول باسم اليمن وباسم معاناة الشعب 

اليمن�ي ول�م يصل ه�ذا الش�عب الصامد 

الصاب�ر الثاب�ت العظي�م أي�ة مس�اعدات 

ملموسة من قبل هذه املنظمة التي تسّولت 

العام املايض أَْكثَ��ر من مليار دوالر باس�م 

مس�اعدة اليمن ولم يصل الش�عب اليمني 

ُرب�ع القيم�ة االجمالي�ة لتلك املس�اعدات، 

وكما هو حالها اليوم تطالب ب� 1،8 مليار 

دوالر ملس�اعدة الشعب اليمني وبما أنها لم 

تحص�ل إالاَّ عىل %16 من تلك املبالغ املالية 

باتت تتباك�ي وتطالب العالم يف ُكّل مؤتمر 

صحف�ي ويف ُكّل لقاء، إالاَّ أن الحقيقة باتت 

أَْكثَ���ر وضوحاً ولم تع�د خافيًة عىل أحد، 

فاألَُم��م املتح�دة ودوُره�ا يف اليمن ال يقل 

عن دور الع�دوان بل بات�ت منظمة دولية 

مسخرة للعدو وتنفذ أجندته.

منذ أن أعلنت هذه املنظمة التي تهالكت 

وأَْصبَ�َحت أداة م�ن أََدَوات القهر وانتهاك 

الحقوق تسلمها مهمة تفتيش السفن باتت 

تم�ارس دور القرصن�ة البحري�ة فال هي 

ت�وارت من املش�هد وال هي اثبت�ت دورها 

بل اس�تلبت 18 مليون يورو باس�م القيام 

بمهمة تفتيش الس�فن، وش�ددت الحصار 

عىل الشعب اليمني، فأَْدَوارها تنكشف يَْوماً 

بعد آخر، فال داعي للتباكي باس�م الشعب 

اليمن�ي وال ج�دوى من بياناته�ا الجوفاء، 

وال أم�ل يف منظمة فق�دت ضمريها وباعت 

مهنيتها بَحفنة من املال لتقف إَل�ى جانب 

العدو ضداَّ املعتدي عليه. 

رغم العدوان واحل�صار.. 
رئيس اللجنة الثورية يفتتح ويضع حجَر اأَلَساس 

لـ 164 مشروعاً بأمانة العاصمة 
  - خاص:

رغام اليدوال والحصاار اختتح رئيُل 
اللجنة الثورياة اليليا محمد عيل الحوثي 
ووضع حجر األََسااس ليدع من املشاريع 
التنموياة واليدمياة بأماناة الياصماة 
بتكلفة إجمالياة 13 ملياراً و570 مليول 
رياال وذلاك بمناسابة االحتفاال بالييد 
الوطني الاا 26 للجمهورياة اليمنية 22 
مايو، وأزاح رئيال اللجنة الثورية اليليا 
وميه أمانُي عااي املجلل املحايل بأمانة 
الياصماة أمني محماد جميال، الساتاَر 
عان اللوحاة التذكارياة إيذانااً باختتااح 
75 مرشوعااً بأماناة الياصماة تتضمن 
33 مرشوعااً يف مجاال الرتبياة والتيليم 
َول1 مرشوعااً يف مجاال الصحاة اليامة 
والسكال َو28 مرشوعاً يف مجال األشغال 
الياماة والطارق واألَْرِصَفاة والحدائال 
بتكلفة أربية مليارات َو176 مليول ريال.

كما وضع رئيُل اللجنة الثورية حجر 
األََسااس لاا 89 مرشوعاً تنمويااً بأمانة 
الياصمة بتكلفة ثمانياة مليارات و520 
ملياول رياال تتضمان مارشوع تقاطع 
شاارع النار ماع الساائلة الشامالية 
»جارس النر«، ومارشوع تنفيذ حوض 
محطاة  جاوار  األمطاار  ميااه  حصااع 
مجاال  يف  مرشوعااً  َو29  الحشيشاية 
الرتبية والتيليم وتسية مشاريع يف مجال 

الصحة اليامة.
وتضمنت املشااريع التي وضع حجر 

مجاال  يف  مرشوعااً  لل  لهاا  األََسااس 
األشاغال اليامة والطرق وكذا مشااريع 
ترميم الشاوارع الرئيسية باألمانة والتي 
تشامل مرشوع صيانة وترميم الشوارع 
اليمساني  بشاارع  الواقياة  الرئيساية 
وشاارع خوالل وشارع شاهرال، مضاخاً 
إليهاا ترميم الجازء الجنوباي للياصمة 
صنيااء، باإلَضاَخة إَلااى مرشوع صيانة 
شارع األربيني من جرس الرئاسة وجولة 
بيات باوس ومارشوع صياناة وترميام 
الشوارع الرئيسية الواقية بشارع عمرال 
وسوق الرشايد وشاارع النر والقطاع 
الشامايل للياصمة صنياء بتمويل محيل 
وقارض مان الصنادوق اليرباي لإلنماء 

االجتماعي واالقتصاعي.
وتفقاد رئيال اللجنة الثورياة اليليا 
اليمل يف مارشوع تقاطع شاارع النر 
ماع الساائلة الشامالية البالاغ تكلفتاه 
سبية ماليني عوالر بتمويل محيل وقرض 
من الصنادوق اليربي لإلنماء االجتماعي 
االقتصااعي، واساتمع من وكيال األمانة 
لقطااع املشااريع املهنادس ولياد راصع 
إَلااى رشح عن املرشوع الذي يربط رشق 
مديناة صنيااء ماع غربها مان الناحية 
الرشقياة، ويتكول من جارس علوي من 
الارشق إَلاى الغارب بهادف التقليل من 
املرورياة وتحساني مساتوى  الحاواعث 
النار  شاارع  يف  املرورياة  اليدماات 

ُخُصْوصاً أثناء موسم األمطار.
كماا قاي رئيُل اللجناة الثورية اليليا 

بزياارة تفقدياة ملرشوع حاوض حصاع 
ميااه األمطاار والواقاع بجاوار محطاة 
تكلفتاه  والبالاغ  الحشيشاية  امليالجاة 
ملياول َو200 ألاف عوالر بتمويال محيل 
وقارض مان الصنادوق اليرباي لإلنماء 

االجتماعي واالقتصاعي.
وأّكاد رئياُل الثورية اليلياا رضورة 
اساتكمال املشااريع الحيوياة يف أماناة 
الياصمة التي تحقال األلداف الحقيقية 
من التيطيط الذي ينيكال إيجابياً عىل 
املواطناني، وشادع عاىل ألمياة االلتزاي 
باملواصفاات واملقاييال وامليايري الفنية 
لاكل األعماال واملشااريع  وعارّب رئيال 
اللجناة الثورية اليليا عن ثقته يف قياعات 
أماناة الياصماة ومديرياتهاا يف إنجااح 
املشااريع الحالية واملستقبلية ومشاريع 
والنهاوض  والتطويار  األعماار  إَعااَعة 
الشاامل املوعوع به اليمان املنتر بثبات 
أبنائاه وانتصاراتهم عىل صلاف اليدوال 
وأََعَواتاه، ووّجاه رئياُل اللجناة الثورية 
اليلياا بتشاكيل لجناة خيناة وقانونياة 
للنظر يف أية شكاوي أَْو أرضار ناتجة عن 
مرشوع استكمال سائلة صنياء ورسعة 
البات خيها، كماا وجه بارضورة االلتزاي 
باملياياري البيئياة ونتائاج عراساة األثار 
البيئي لكل املشااريع يف أماناة الياصمة 
واليمال عاىل تطوير أخاكار املتنفساات 
الطبييياة والحدائال الياماة وتحقيقها 

لأغراض املرجوة منها.

الرثوة املعدنية تعر�س 36 م�صروعاً ا�صتثمارياً يف ظل اأو�صاع �صعبة
الشركات العاملة يف تنقيب 

الذهب واملعادن األخرى أوقفت 
أعمالها ولم تنسحب 

أعلنات ليئُة املسااحة الجيولوجية والثروة امليدنياة يف صنياء عرض 36 
مرشوعااً اساتثمارياً، وأَكَّدت الهيئة خاالل عقد اللقاء التيريفي ألنشاطتها 
ف كاخة االساتثمارات يف  الاذي عقد مطلاع األُْسابُْوع الجاري يف صنيااء توقُّ
قطااع املياعل يف اليمن جاراء اليدوال والحصار، َوأَكَّاَد القائم بأعمال رئيل 
ليئة املسااحة الجيولوجية الدكتور يحياى الوظاف أل خمَل رشكات عولية 
منهاا رشكات عاملاة يف مجاال التنقياب يف الذلاب غااعرت الباالع وأوقفت 
أعمالها جراء ترعي األوضاع األمنية، مشارياً أل الهيئة تمارس جانبها الفني 
وليل االساتثماري وتمنح املساتثمرين يف مجاال امليااعل التصاريح اليمل 
وتيد عراساات الجدوى للمواقع االساتثمارية يف مجال املياعل، وأشاار إَلاى 
ة للمواع والصيور الصناعية واإلنشاائية التي ال  أل الهيئاة تويل ألمية َخاصَّ
تتطلب رؤوس أموال كبرية، مع إعداع الدراساات األولية وعرض املناطل ذات 
املؤرشات اإليجابية كفرص اساتثمارية للراغبني يف لذا القطاع، مشارياً إَلاى 

أل الهيئة منذ بدا اليدوال والحصار تيمل عول أية نفقات تشغيلية. 
وأكاد القائم بأعمال وزير املالية الدكتور محمد ناارص الجند إل إْمَكانات 
التحاول االقتصااعي لليمن تيتمد عىل ما يمتلكه من ثاروات ميدنية، واعترب 
قطاع التيدين حارض ومساتقبل البالع وأََسااس تنميتها املساتدامة، َوأَكََّد أل 
اليمان واعد بفرص االساتثمار املتوخرة يف لاذا القطاع، ويساتطيع تحقيل 
متطلبات التنمية والتحول إَلاى بلد ميتمد عىل نفسه، وعرف اللقاء بمحدعات 
الطبيياة الجيولوجية لليمن وميزونها االسارتاتيجي من الثاروات امليدنية، 

مؤكداً أل الفرص االستثمارية املتاحة يف لذا القطاع كبرية.
مان جانبه اساتيرض املديار التنفياذي لرشكاة االساتثمارات النفطية 
وامليدنياة أَْحَماد حرمل نشااط الرشكاة منذ التأسايل، متتبيااً عخولها يف 
مشااريع اساتثمارية يف االستكشااف واالنتاج بالرشاكة مع رشكات نفطية 
عاملية يف قطاع 5 كرشيك بنسابة 20 %، وقال حرمل »رغم ما تحقل للرشكة 
إالَّ أناه لم يتم االلتماي بجانب االساتثمار يف املياعل طيلة الفرتة الساابقة«، 
وحث مساؤول امللف االقتصاعي يف اللجنة الثورية اليليا حسان الصيدي عىل 
الرشاكاة ماع القطاع اليااص يف مجال التيديان »عىل أل تكاول خالية من 
االبتزاز واستفاعة الناخذين«، وععا حسن الصيدي الهيئة والقطاع الياي إَلاى 
االلتماي بالتجار يف الداخل ومحاولة إيجاع مشاريع استثمارية واقيية ميهم 

يف لذا املجال.
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الأوك�صجني انعدام  ب�صبب  ق  الإْغالاَ و�صك  على  املدينة  وم�صت�صفيات  وال�صغط  ال�صكري  مر�صى  من  وفيات   7

َأَهـالي عدن يصرخون: أين الكهرباء.. أين الوقود.. يا حكومة الرياض؟!

تقرير

  - خاص:
تتفاَقاُم مياناُة املواطناني يف مدينة عدل من 
ياوي إَلاى آخر، يف ظّل سايطرة قاوات االحتالل 
األجنباي عاىل مفاصاِل الدولاة ووكالء يمنيني 
تابياني لهام ينفاذول ُكّل ماا يطلباه الغازاة 

واملحتلول.
أزماُة الكهربااء وانيداي املشاتقات النفطية 
تصدرت املشاهد يف عادل خالل األيااي املاضية، 
خالصيف السااخن عخاع بالكثري مان املواطنني 
لليروج يف الشاوارع للتيباري عن غضبهم جراء 
االنقطاع املتواصل للتياار الكهربائي، باإلضاخة 
إَلاى بيع املشاتقات النفطية يف الساوعاء، حيث 

وصل سير الدبة إَلاى 12 ألف ريال.
وأماَي محطات الوقوع تزاحمت الساياراُت يف 
حني أغلقت محطاٌت أخارى أبوابها ميلنة عدي 

توخر املشتقات النفطية.
ومنذ عخول قوات االحتالل إَلاى عدل منذ ما 
يقاارب الياي، واليدمات األساساية للمواطنني 
ميطلاة، واالنفالت األمني وصل حاّداً ال يطيقه 
املواطناول، يف ما الغزاة يسايطرول عىل املواقع 
االسارتاتيجية وينهبول ثاروات البلد أماي مرأى 

ومسمع اليالم.

وفياٌت وإخراُج املرضى من املستشفيات 
الصيُف السااخن يف مدينة عدل انيكل سلباً 
عىل حياة املواطنني يف جميع املراخل واملنشاآت، 

واملرىض لم األكثر ترضراً مما يحدث.
وذكرت مصاعر طبية أل 7 مواطنني من ِكبار 
السان ومرىض الضغط والساكر يف مستشافى 
الجمهورية بمدينة عدل توخوا؛ بسابب انقطاع 

التيار الكهربائي.
وبحساب املصااعر خاإل أطبااء مناوباني يف 
مستشافى الجمهورياة قاموا بإخاراج املرىض 
من األقساي إَلاى خارج املستشفى؛ بسبب عدي 
وجوع مكيّفات لوائية بارعة جراء انقطاع التيار 
الكهربائي، مؤكدة أل مرَكَز غسايل الكىل التابع 
للمستشافى قد توقف كلياً عان اليمل ولم ييد 
قاعراً عىل تقديم خدماته ملرىض الفشل الكلوي.

اَف مركاز   وأشاارت املصااعُر ذاتهاا أل توقُّ
الغسايل الكلوي يياوع إَلاى انياداي املحروقات 
يف الساوق املحيل، مما أعى إَلااى خروج أجهزة 

غسيل الكىل عن اليمل.
مستشافى  يف  الطبياة  املصااعر  ونبّهات   
الجمهورياة أل اساتمرار لذه الحالة سايؤعي 
إَلااى كارثاة إنساانية نتيجاة وخاة عادع كبري 
مان مرىض الفشال الكلوي، مضيفاة أل توقف 
التياار الكهربائاي أّعى إَلاى خروج املستشافى 
عان اليمل، مماا يفاقم من الكارثة اإلنساانية، 
منهاا خاروج أجهازة اإلنيااش وتوقفهاا عن 
اليمل؛ بسبب انيداي املحروقات التي من شأنها 
تيفياف الكثاري آالي عان املارىض باساتيداي 

املولدات الكهربائية.
وكال املركز الكلوي بمستشافى الجمهورية 
قد ناشاد السالطات املحلية بيدل وخاعيل اليري 
صاات البارتول والديازل  برسعاة توخاري ميصَّ

للمستشفى.
ميانااة  ولتوضياِح 

عادل  يف  املواطناني 
التياار  جاراء انقطااع 
الكهربااء نوضاح لنا 
أبرز ما ورع يف مضمول 
اليرض  الدكتور  رسالة 
عااي  مديار  لصاور 
اليامة  الصحاة  مكتب 
والسكال يف عدل لهاعي 

وحكومته يف الرياض.
مدياُر  قاال  لقاد 
مكتب الصحة بالحرف 
االنقطااع  إل  الواحاد: 
للتياار  املساتمر 
وأزماة  الكهربائاي 
يف  وانيداماه  الديازل 
املستشافيات  كاخاة 
واملراخال  واملجمياات 
أعت  الصحياة 
تزوياد  توقاف  إَلااى 
بمااعة  املستشافيات 
الذي  األكساجني، األمر 
سامح  ال   – سايؤعي 
إْغااَلق  إَلااى  اللاه- 

اة  املستشافيات َوإَلااى حادوث وخياات َخاصَّ
للحااالت الحرجاة التاي لاي يف حاجة ماساة 

لأكسجني.
ويتضاُح حجم املأسااة من خالل ماا ورع يف 
ختاي ترياح الدكتاور لصور، حياث يؤكد أل 
حكوماة الريااض إذا لام تتدخل إلنقااذ الوضع 
الصحاي يف عادل خإننا »ساندخل إَلااى مرحلة 

الكارثة التي سيصيب تجاوزلا الحقاً.

 احتجاجاٌت غاضبة يف الشوارع 
وبالتزامن مع ععوات االستغاثة التي أطلقها 
املساؤولول والقطااع الصحاي بمديناة عادل، 
خقاد خرج املواطنول يف مساريات غاضبة خالل 
اليوماني املاضيني، حياث قطيوا شاارع املطار 
اليريش عدل تنديدا بانقطاعات الكهرباء لفرتة 
طويلة لم ييد يتحملهاا األََلاايل وقاموا بإحراق 

اإلطارات ووضع كتل حديدية. 
واساتغرب األََلاايل من الغياب التاي للسلطة 
املحلياة التابياة لهااعي عان قضياة الكهرباء 

وانشغالها بقضايا أخری.

كما لجأ املحتجول إَلاى قطع الطريل الواصل 
إَلااى كلياة الرتبية بيور مكارس بيدل ورصف 
اآلالف من الدارساني عن الكلية عقب بالغ يفيد 

بوجوع عبوة ناسفة.
 وقالات عمااعة الكلياة ملوقاع »عادل الغد« 
بأنهام تلقاوا بالغاً يفيد باليثور عاىل عبوة قبل 
أل يياربوا األجهازة األمنياة التي أرسالت قوة 
متيصصة إَلاى املاكال وبارشت تفتيش املكال 

إاّل انه لم ييثر عىل أَية عبوة.
وأحرق املتظالرول اإلطارات وباصني تابيني 

ملؤسسة الكهرباء يف منطقة الحسوة.
وقطاع الطريل من قبل املواطناني احتجاجاً 
عاىل االنقطااع املتواصال للكهرباء، كماا رععوا 
عادل  حاول  )عيادروس  يساقط  لتاخاات: 

للفانوس(.
وقاال الناشاط اإلعالماي نشاوال اليثماني 
ملوقاع »لناا عادل« تيليقااً عاىل االحتجاجات 
والغضاب يف الشاارع اليدناي بسابب انقطااع 
التياار الكهربائي املتواصل: إذا لم تنجحوا يف حل 
مشاكلة الكهرباء، خماذا ننتظر منكم؟.. الناس 
تموت يف عدل يا حكومة الرياض.. اخجلوا قلياًل 

وعوعوا.. قلياًل خقط..
ويتسااءل الكثاريول: أيان تكمن املشاكلة؟ 
وملااذا االنقطاع املتواصال للتياار الكهربائي يف 
مدينة عدل، رغم وجوع جحاخل كبرية من قوات 

الغزو باملدينة.
ويجيب عىل لذا التسااؤل مصدر يف مؤسسة 
الكهربائاي، رصح ملوقع »لناا عدل« اإلخباري، 
حيث قال: »مشاكلة الكهرباء يف عدل اليوي رغم 
الظاروف الصيبة ليسات مشاكلة مولادات وال 
قطع غياار وال غريه إنما مشاكلة قياعة وإعارة 
بالدرجاة األوىل.. تصاوروا أل الطاقاة املوجوعة 
اليوي يف عدل تساتطيع توليد ما ال يقل عن 280 

ميجا ولذه ستضيئ عدل بشكل ميقول جداً.
1( محطة شهناز 0لميجا

2( محطة حجيف امليال 20 ميجا
3( محطه املليب 55 ميجا

ل( محطة املنصورة 80 ميجا
5( محطة بدر خور مكرس 20 ميجا

 6( كهرو حرارية 80 ميجا
املجموع: أكثار من 280 ميجا، ولذه تيطيك 
تشاغيالً أقل يشء 8 سااعات متواصلة وبرمجة 

2 ساعة.
ويف ماا يتيلال بقضية يقاول املصادر: لذه 

تحتاج خقط تنسايل بني الجهاات ذات اليالقة 
وتحل املشاكلة بأقل األرضار، وطبيااً كما نرى 
)اإلمكاناات موجاوعة يف عدل وماش محتاجني 
حاجاة من بارع خقط ييطاوا ثقاة وطمأنينة 
للطاقام ويرتكولم يشاتغلوا ويؤجلاوا القنفزة 

رحمة بالناس(.

وضع كارثي
واألسوأ يف ُكّل ما يحدث يف عدل أل املسؤولني 
ال يبيثول برساائل طمأناة للمواطنني، بل عىل 
اليكال مان ذلاك خإنهم يحاذرول مان تفاقم 
األوضااع ومان حادوث كارثاة بيادل بسابب 

االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي.
ويقول املهندس أمجاد محمد حموعي املينّي 
من قبل لاعي: »الوضع الذي استلمته يف كهرباء 
عدل كارثي بكل املقاييل، َوحال الكهرباء اليوي 
خاروج ما يقاارب 75 ميجا من الشابكة؛ وذلك 
لتوقف إماداع الوقاوع ملحطات التولياد الياملة 
بوقوع الديزل وساتتوقف بقياة املحطات خالل 
أقل السااعات وساتكول كارثة عىل عدل يف لذا 

الحر الشديد«.
ويزياد قائاالً: »لقاد تيلت املصاايف ورشكة 
النفط عن مسائوليتها يف توخري الديزل واملازوت 

للكهرباء«.
وبراءًة للذمة بيث الرجل برسالة إَلاى لاعي 
يف الريااض وإىل الحكوماة لنااك، متحدثااً عن 
الوضاع الكارثاي الاذي وصلت إليه عادل جراء 

انقطاع التيار الكهربائي.
والرساالة يياطب خيها املديار الجديد لاعي 
والتاي نرشتها صحيفة »عادل الغد« جاء خيها: 
»لقد صدر قرار بتيييني مديراً عاماً للمؤسساة 
اليامة للكهرباء وقد ذلبت إَلاى املحاخظة لدور 
االساتالي والتساليم بيني وبني سالفي ولم أجد 
املحاخاظ وال األخ الوكيل األساتاذ عدنال الكاف 

وقد قيل يل إنهم يف اإلَماَرات.
الكارثاي  الوضاع  عان  متحدثااً  ويواصال 
باملحاخظاة: »وقد تيلت املصاايف ورشكة النفط 
واملاازوت  الديازل  توخاري  يف  مسائوليتها  عان 

للكهرباء حسب الرسالة املرخقة«.
ويضياف قائالً: الياوي حدثت أعمال شاغب 
عاري من جاراء االنطفاء الاكيل للكهرباء بيدل 
يف ظال حرارة وصلات إَلاى 0ل عرجاة يف الظهر 
وأيضاً نقص يف التوليد بنسابه 60 يف املئة وعدي 
توخر أَي قطع غيار وزيوت ومحوالت وشابكات 

وغريلا من املتطلبات«.
ومان خاالل الرساالة يتضاح جليااً، حجم 
املشاكلة يف عدل واليجز الكبري لدى املساؤولني 
باملديناة يف إنقااذ املواطناني مان حار الصياف 
امللتهاب، كماا يالحاظ أيضااً تغاايض حكومة 
الريااض ولاعي وعدي اتياذ أية اجراءات إلنقاذ 

املواطنني.
وشااعت يف عادل قضاياا خسااع واختاالس 
األموال السايوعية للمساؤولني يف عدل بدالً عن 
القياي باتيااذ خطوات رسيياة وعاجلة إلنقاذ 

املواطنني يف عدل.
وتساءلت وسائل إعالمية موالية لليدوال عن 
الدعم املقدي لكهربااء والبالغ 1لل مليول ريال 

سيوعي أين ذلب؟ ومن الذي استلمه؟ 

اعتداءاٌت متواصلٌة على أساتذة 
الجامعة

وإىل جانب مياناة انيداي املشاتقات النفطية 
واالنقطااع املتواصل للتياار الكهربائي يف عدل، 
تساتمر االعتداءات عىل ليئة التدريل بجامية 

عدل.
وأعال طالُب وطالباُت كلية الحقوق، االعتداء 
الذي تيرض له مبنى كليتهام وعميدلا؛ نتيجة 
إقاداي مجموعة مسالحة بإْغاَلق أباواب الكلية 

بالقوة وإطالق األعرية النارية يف الهواء.
تمااعوا  املسالحني  خاإل  البياال  وبحساب 
باالعتاداء السااخر عاىل سايارة عمياد الكلياة 
الدكتور محمد صالح محسان بأعقاب البناعق، 

ما أعى إَلاى تهشيم نواخذلا.
 وجاء يف بيال اإلعانة: »ونحن إذ ندين وبأشاد 
اليباارات لاذه املمارساات الهمجياة الجباناة 
الدخيلة عىل مجتمينا ال سايما بالياصمة عدل، 
نؤكاد أل الكلياات ومباناي اليلام لهاا ُحرمتها 
وال يحال لكائان مان كال أل ييتادي أو يتيّدى 
عليهاا أو عىل كواعرلا 
حصل  وماا  وطالبهاا، 
بلطجاة  لاو  الياوي 
خوضوياة  وأعماال 
نرخضها رخضاً قاطياً؛ 
كونها تساتهدف اليلم 
والحضاارة،  والبنااء 
ونيلن تضامننا الكامل 
عمياد  ماع  واملطلال 

الكلية بالفوىض. 
مناشادة  ووّجهاوا 
قيااعة  إَلااى  عاجلاة 
عدل ممثلة بمحاخظها 
عيادروس  اللاواء 
الزبيادي )امليانّي مان 
ومديار  لااعي(  قبال 
أمنها اللواء شاالل عيل 
شاايع برسعة القبض 
لينالاوا  الجنااة  عاىل 
جزاء ما اقرتخوه، وكذا 
الالزمة  الحماية  توخري 
لكليتناا وبقياة كليات 

جامية عدل.
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زكريا الشرعبي 

تحَت شاياِر »عىل عرِب أسالخنا يف مواَجهة 
الُغزاِة الربيطانيني سنواجه الغزاة األمريكيني 
حتى نحّرَر الايَاَمان من عنساهم«، ويف إطار 
التََّحارُّك الشايبي الجمالريي ملواجهة الغزو 
األمريكاي، عقادت قبائال حاشاد بمحاخظة 
عمارال، الثالثااء املاايض، اللقاء التشااوري 
الثاناي ألبنااء قبائل حاشاد ملواجهاة الغزو 

األمريكي عىل الايَاَمان.
ألمياة  أكاد  الثاناي  التشااوري  اللقااء   
التالحم والتماساك واليمل ماع كاخة القبائل 
الايَاَمانية ملواجهة اليدوال السيوعي والغزو 
األمريكي بكل ما يتطلبه الواجب يف الدخاع عن 

الوطن.
ميترباً أل كراماة الايَاَمانياني وَوحدتهم 
أُساٌل جامياة يتيايش تحات مظلتها كاخة 

أبناء الشيب الايَاَماني.
كذلاك ععا اللقااء أبناء قبيلة حاشاد إَلاى 
املشااركة الفاعلاة يف ععام الجياش واللجال 
الشايبية وإعالل الجهوزية الكاملة ملواجهة 

اليدوال والغزو األمريكي. 
ويف لذا الساياق أقر اللقااء أل تقوي لجنة 
االتصاال املشاّكلة يف اللقاء التشااوري األول 
االجتماعياة  القاوى  كاخاة  ماع  بالتواصال 
والسياسية والشابابية والشيبية؛ لليمل عىل 
رخع مساتوى الجالزياة يف مواجهة اليدوال 
والغازاة األمريكياني ورخاد الجبهاات باملاال 

والرجال والقواخل.
ويف اللقااء الذي ضم الشايصيات القبلية 
والسياساية  واألكاعيمياة  واالجتماعياة 
والشبابية وأعضاء املجالل املحلية والقياعات 
األمنياة واللجاال الثورياة وأعيال ومشاايخ 
قبيلة حاشاد، وحرضه عضو اللجنة الثورية 
اليلياا الشايخ صااعق أباو شاوارب ورئيُل 
رابطاة أبناء الساوعال املنالضة لليدوال عىل 
الايَاَمان الشايخ الطيب البشاري، استيرض 
رئيُل اللقاء الشايخ صالح بن نارص األحمر 
عور قبيلة حاشاد التأرييي يف مواجهة الغزاة 
ووقوخهاا يف صف الوطن عىل مادى التأريخ، 
مذكاراً بأساالف وأعاراف ومواقاف القبيلاة 
يف التصادي للغازاة الربيطانيني ومان قبلهم 
الغزاة األتاراك والربتغاليني وغريلم من غزاة 
الايَاَماان، وقاال الشايخ األحمار: االحتالل 

األمريكي ليل غريباً عاىل الايَاَمانيني، وَمن 
تاوىل الحكم يف الفرتات الساابقة جهل تأريخ 
حاخال  الايَاَماان  ختأرياخ  وإال  الايَاَماان 
باملفاخار واالنتصارات اليظيمة عرب التأريخ، 
غزاه الربتغاليول والربيطانيول واألتراك ثالث 
حمالت وواجههم أجداعنا ورّعولم مدحورين 

حتى سموا الايَاَمان بمقربة الغزاة.
وأشاار األحمر إَلاى أل الايَاَمانيني كرسوا 
ظهار األتاراك وأجاربوا الاوايل الرتكاي أحمد 
خيايض أبو الياري الاذي خااض امليركة ضد 
حاشد بنفساه عىل الرتاجع يف ميركة شهارة 

وعقد صلح ععال عاي 1329ه
وقال األحمر: واآلل من حيث بدأنا سانيوع 
وسنواجه الغزاة أياً كانوا. مضيفاً »نحن اآلل 
يف ميركة عخاع عن أرضنا وكرامتنا وعرضنا«.

وأمناه  الايَاَماان  وحادة  أل  ميتارباً 
واستقراره وساياعته ثوابت وطنية ال تفريط 

خيها. 
وقال »اليدوال السيوعي األمريكي يسيى 
إَلااى تفريقنا وتمزيال النسايج االجتماعي 
الواحاد«.. ُمَؤّكاداً أل بلاد اإليماال والحكمة 

سينتر انطالقاً من عدالة قضيته. 
وأضاف الشايخ صالح بن ناارص األحمر: 
عاار أل يأتي ليتحكم خيناا قليل من األجالف 

رعاة اإلبل ونحن عولة أصيلة منذ القدي.
عاعيااً أبناء القبائل املغارر بهم يف صفوف 

اليدوال واملرتزقة أل ييوعوا إَلاى صوابهم.
كما تحدث عضاو اللجنة الثورية الشايخ 
صااعق أباو شاوارب متطرقااً إَلااى اليديد 
مان القضاياا املتفال عليها يف ُعارف القبيلة 
واإلنساانية، ولاذه القضاياا لاي الكراماة 
والساياعة وَوحادة األرض واألمان واإلخااء، 
وأكد الشايخ أل لذه اليمساة األشياء يجب 
أل تجماَع الجمياع شايياً ومشايياً، لجرة 
ومهّجراً، جاراً ومجوراً، وأنه ال مجال للحزبية 
وال للجهوياة وال للمذلبياة يف اليلو عىل لذه 

القيم. 
وععا الشيخ أبو شاوارب املغرر بهم الذين 
ذلباوا من أجال أخذ بنادق الذل والهاوال أل 
يساارعوا بالياوعة إَلااى صف الوطان وأخذ 

بندق اليز والرشف يف الدخاع عنه.
وقال أباو شاوارب: الذي نحان وإياه عىل 
خالف يف الرأي يجب أل ال يكول لذا االختالف 
عاعياً للتفريط يف لذه القيم، ولكن لنقاتل عىل 

لذه القيم اليمل وليكن ُكلُّ خالٍف تحتها.
ووّجاه الشايخ أبو شاوارب ساؤاله إَلاى 

بياض املغرر بهم الذين يقفول يف صف اليدو 
ة أل  أو يتياذلاول عن الدخاع عن الوطن بُحجَّ
لناك خالخااً يف الرأي، قائالً: ماا لو املطلوب 
مناا؟ إذا كنتم تقولول بأناه خالٌف عىل الرأي 
قّدموا الضماناات أنكم ال تقاتلوننا مع اليدو 
أو تفّييونناا ونحن نقدي لكام ضماناٍت أننا 

لن نيتدي عليكم.
وعان عور القبيلة يف الدخاع عن الوطن قال 
أبو شاوارب: ما مينى قبييل؟ ميناه أنه مهما 
كال ال تأتاي الفاترة منه مهما كال، والقبييل 
عوره واضح وعورنا يف حاشاد أخاراعاً وقياعة 
إَلاى جانب الشايب الايَاَماني، أل نداخع عن 
الوطن ضاد ُكّل امليتدين والغازاة حتى نطّهر 

الايَاَمان من عنسهم.
خيماا أشااع الشايخ عرلام عاحاش بدور 
القبائال الايَاَمانية يف التصادي لقوى الغزو 
واليدوال.. وقال »التقينا يف اللقاء التشااوري 
األول مان أجل موقف قبيلة حاشاد يف الدخاع 
عان الايَاَمان، َولذا اللقااء الثاني الذي جاء 
بيد عخول القاوات األمريكية، يساتدعي منا 
الوقاوف والتََحااّرك الجاع والفاعال ملواجهة 

الغزاة وتطهري الايَاَمان من عنسهم«. 
كذلاك أكاد عضاو محايل مديرياة خارف 
غالب القديمي عاىل رضورة توحيد الصفوف 
واستشايار األخطاار واملؤامارات التي تحاك 
ضاد الوطن والتيايل عن الحزبياة واملذلبية 
والطائفياة ومواجهاة الغزاة يف ُكّل شارب من 

أرض الايَاَمان.
خيماا أشاار أباو عاذر إَلااى ألمياة نباذ 
اليالخات واضطالع الجميع باملسؤولية تجاه 
ماا يحاك ضد الوطن مان مؤامارات.. ُمَؤّكداً 

ألمية رخد الجبهات باملال والرجال.
كماا ألقيت يف اللقاء كلمات من ُكلٍّ من أبو 
محماد الهطفاي وعبدالله الصالحاي وعاعل 
القديماي، أكادت اساتيداع أبنااء محاخظاة 
عمرال مع ساائر القبائل للدخااع عن الوطن 
الغازاة  ومواجهاة  مكتساباته  وحماياة 

وامليتدين.
وكانات قبائال حاشاد قاد عقادت نهاية 
األسبوع لقاءاً قبلياً؛ ملواجهة الغزو األمريكي، 
أكادت خياه عاىل ألمياة التالحم والتماساك 
واليمال مع كاخة القبائل الايَاَمانية ملواجهة 
اليدوال السايوعي والغازو األمريكي بكل ما 

يتطلبه الواجب يف الدخاع عن الوطن.
كما شدعت خيه عىل أل كرامة الايَاَمانيني 
ووحدتهم وساياعتهم وأمنهم واإلخاء أسال 

جامياة يتياياش تحات مظلتها كاخاة أبناء 
الشيب الايَاَماني بميتلف انتمائهم الحزبية 

واملذلبية واملناطقية والقبلية.
وكال قاد أوىص اللقااء التشااوري األول 
بتشاكيل لجناة اتصاال للتواصال ماع كاخة 
القاوى االجتماعية والسياساية والشابابية 
والشيبية والرسمية لليمل عىل رخع مستوى 
والغازاة  اليادوال  مواجهاة  يف  الجالزياة 
األمرياكال مان خاالل رخاد الجبهاات باملال 

والرجال والقواخل. 

على درب األسالف
اللقاء التشاوري الثاني لقبائل حاشد أعلن 
إحيااءه ملرقاوي أجميات عليه قبائل حاشاد 
وبكيال قبال ما يقاارب مائاة عااي ملواجهة 
االحتاالل الربيطاناي الاذي كال وصل حينها 
إَلاى محاخظاة الضالع وعساكر خيها وتمت 
مهاعنتاه مان قبال اإلمااي، األمر الاذي عخع 
بقبائل حاشاد وبكيل إَلاى الغارية عىل الدين 
والوطان والرتاقام عاىل مواَجهة لاذا الغزو 
وتحرياره إَلاى اإلماي محمد بن اإلماي املتوكل 
ملياتبته ومياتبة باقي اليلماء عىل الساكوت 

إزاء لذا األمر.
وتطرق لذا املرقاوي إَلاى وجوب النهوض 
اد ملواجهة الغزاة والاذوع عن الدين وكذا  املوحَّ
رخض حاشد وبكيل للمهاعنة مع لذا الغازي 
وعادي قبول أل يييش لاؤالء الغزاة بني عيار 

املسلمني بيز وأمال.
وقد حصلات صحيفة صدى املسارية عىل 
لذا املرقاوي الذي يؤكاد الحمياة الايَاَمانية 
للدخااع عن الدين واألرض والتماثل بني الغزاة 
الربيطانياني واألمريكياني يف الوصاول إَلااى 
جناوب الايَاَماان ورشاء ذمام الحكوماات 
لتزعم املوقف والحديث باسم الشيب الراخض 

للغزو.
وخيماا ييل نص املرقوي كماا حصلت عليه 

صحيفة »صدى املسرية«:
بسم الله الرحمن الرحيم 

الساالي عليكم ورحمة الله وبركاته وصىل 
الله عىل سيدنا محمد وآله الصاعقني.

صدورلا من محروس خمر.
بيد خروج اإلماي وسييه يف تسكني الحرب 
وُصلح سنة وخك القطاعات وارتفاع املطارح 
وصلناا خمر وانكشاف أل القطاعاات باقية 
يف جميع الجهات وبلاغ خروج النصارى بالع 
اإلسالي وأنهم واصلول صنياء يف لذه اليومني 

إذا ماا قد وصلوا وقد وصال جمييهم مطرح 
لهام يف الضالاع واملراعخة بينهام وبني اإلماي 
اآلل يف تمامهاا وقبلوا املاال ومقصدلم رشاء 
اإلساالي بذلك، خيجبنا من سكوتكم وسكوت 
ة، وظهر  علماء اإلسالي واملسلمني وأنتم الُحجَّ
أل املاراع بياروج اإلمااي وتساليمهم الحرب 
مقصاد ال يكاول وصولهم صنيااء والحرب 
قائمة مع تغريار وزراءه وأعواِنه الذي لديهم 
يف حكومة عدل أل حاشد وبكيل تحت نفوذه.

خبيد ما شافنا لذا أخذتنا الغرية والحمية 
عىل اإلساالي واملسالمني أنا ال نقبال عخولهم 
بياوت  يف  برسورلام  وإقامتهام  صنيااء 

املسلمني وأمانهم.
خحررنا لذا إليكم وإىل كاخة علماء اإلسالي 
من عاع له قيامة وقيوع وحميّة عىل اإلساالي 
وشفقة عىل املسالمني، أنا طالبول وصولكم 
لتيرخاوا جمياع األحاوال، وما أمرتوناا به يف 
حماية اإلساالي خمنكام القاول والتدبري وما 
يلزمك ومنا التساليم وااللتزاي والقتال بحقنا 
ورؤوسانا واملواخااة بماا أمرتونا باه باذلني 
الوخااَء والتمااي يف حماياة الدين واإلساالي، 
وإل يحصال تأخري وقدكم راضني يف اإلساالي 
خنقول بيننا وبينكم بني يدي الله سبحانه مع 
أنا قد بذلناا لكم ما يلزي علينا وال بد أل نقوَي 
بجهدنا، والله النارص وامليني، خيجل بوصولك 
إلينا غداً السابت ال يكول منكم خلفال حاالً، 
ومناا يكاول املراجية واإلرساال إَلااى كاخة 
اليلماء عىل ما ياريض الله تياىل وال يكن لكم 
تأخري. والسالي عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حّرر يوي الجمية 25 شيبال 0ل13لا

الشيخ يحيى بن يحيى عمرال
الشيخ يحيى خرج اليرمزة

الشيخ عيل عحال األحمر
الشيخ قائد بن محمد ععشال 
الشيخ صالح بن حسني الينز 

الشيخ محمد حموع الحشار
الشيخ عايض بن حزاي القيمي
الشيخ محمد بن صالح الهاعي 

الشيخ قاسم بن محمد شايف
الشيخ صالح بن صالح مييض

الشيخ عيل بن عيل شيالل
الشيخ صالح مبارك املالكي 
الشيخ محمد ثابت أبو مفلح

وختومات غري واضحة يف املرقوي.

على درب اأ�صالفها يف مواجهة الغزاة الربيطانيني..

إستنفاٌر كبري يف حاشد ملواجهة االحتالل األمريكي

  الش��يخ صالح األحمر: من حيث بدأنا س��نعود ومعركتنا هي دفاع عن األرض والِعرض
  الش��يخ أبو ش��وارب: س��نواجه الغزاة األمريكيين حتى نطّهر ال�َي�َم�ن من دنس��هم

  دره��م داحش: دخول القوات األمريكية يس��تدعي منا التح��رك الجاد لمواجهتهم 
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  - خاص 

اكتاَوت املحاخظااُت اليمنيُة بنااِر اإلجراي 
السايوعي األمريكي مناذُ أكثَر مان عاي عىل 

اليدوال الذي بدأ يف 26 مارس 2015.
يف محاخظة الجوف كانت بصماُت اليدوال 
واضحاة، يف تدماري الحجر والبرش والشاجر، 
لكن ما يؤساُف لاه أل تلك الجرائام لم تحَظ 
بتغطية إعالمية واساية، وبقية تلك الجرائم 
عالقة خقط يف أذلال األلايل يشاكول حزنهم 

وبثهم إىل الله عز وجل.
يف لذا التقرير اإلنسااني، سنسلط الضوء 
عاىل واحدة من أبشاع جرائم اليادوال ولي 
قصاف طريال اليادوال األمريكي السايوعي 
لساوق الحزي يف 26 شيبال 36ل1 لا يف يوي 
األحاد ل2 يونياو من عااي 2015، حيث كال 
يوماً قاسياً عىل ساكال املنطقة، لم يصدقوا 
ماا حادث، وال الطريقاة التاي أقادي عليها 
طرياُل اليدوال يف قتِل املواطنني واستهداخهم 
بالطريقاة الوحشاية املقززة، وحني سايطر 
أبطااُل الجيش واللجال الشايبية عىل مدينة 
الحازي، مركز محاخظة الجاوف، بدأ الطرياُل 
يف شن غاراٍت لستريية عىل منازل املواطنني 
ومحاّلتهام التجارياة وكل يشء يف املديرياة، 
واللجاال  الجياش  أبطاال  قصاف  اة  بُحجَّ

الشيبية.
كانات السااعة الياارشة صباحااً، يف يوي 
األحد، الساوق كال مزعحماً، خشاهر رمضال 
كال عاىل األباواب والنااس بحاجاة إىل رشاء 
احتياجاتهم من الساوق، لكان الطريال، كما 
يات  يقاول ألاايل املنطقة، اقارتب مان تجمُّ
الساكال، وبدأ يف القصف الهساتريي، قصف 
عىل الساوق الياي وعىل التجميات السكانية 

وبيوت املواطنني.
يقوُل املواطنول: إل القصَف لم يساتهدِف 
يف  املتواجديان  الشايبية  واللجاال  الجياَش 
املنطقاة، بال قصاف الطاريال ساوق القات 
اليااي أثنااء تجماع النااس. مشاريين إىل أل 
الساوق كال يتواجاد خيه أيضااً صوماليول، 
وكال من بينهم شاهداء، ولام الطفل صالح 
محمد سييد البالغ من اليمر 16 سنة وخاله 
عبدالله يحيى ساالمه اللذال استشهدا يف ذاك 
الياوي حيث كال لدى والد محمد ساييد محل 
تجااري بالقارب مان ساوق القاات وعخلت 
شاظايا من الطريال إىل محله وأصابت صالح 
محماد ساييد وعبدالله يحيى ساالمه اللذين 
كانَاا متواجدين يف املحّل وحّولتهم إىل أشاالء 

وتيالطت جثثهم باملحل.

يوم أسود.. دماء وأشالء
يف ذلك اليوي كال املواطُن َعبدالحميد صالح 
السادايس متواجاداً يف ساوق الحازي، لرشاء 
بياض الحاجياات ملنزلاه، وملاا أراع اليروَج 
أثناء قصاف الطريال أصابته شاظية إصابة 

مبارشة، ما أعى إىل استشهاعه عىل الفور.
ومن الذين استشهدوا يف ذلك اليوي املواطُن 
مارزوق محمد ربياال، كال يف زيارة ألخته يف 
الحزي وأثنااء مروره بالقرب من الساوق بدأ 
الطاريال يف القصف، وأصيب مارزوق إصابة 
مباارشة أعت إىل استشاهاعه، ولنااك الكثري 
من القصص املأساوية يف ذلك اليوي تأملت لها 

القلوب والتزت لها الضمائر.
ويف ذلك اليوي قصف طرياُل اليدوال شارع 
الرياال، ماا أعى إىل إصابتاه بشاكل مباارش 
وترضر املحاالت التجارية والبياوت القريبة، 
كما استهدف طرياُل اليدوال سيارًة كال عىل 
متنها نسااء وأطفال واستشهدوا جميياً بما 
خيهم السائل، وكال عدعلم حوايل 18 شيصاً 
ولم أرسة املواطان رعمال محمد ثابت »٤٥« 
عامااً وكال عىل متن السايارة: رعمال محمد 
ثابات أَْحَماد وشاكيب أَْحَماد سالمال وعيل 
أَْحَمااد ثابات أَْحَماد وبشاار رعماال محمد 
ثابت البالغ من اليمر ١١ عاماً وخلوع رعمال 
محمد ثابت البالغة من اليمر تساع سانوات 
ولاؤالء أَبْنَاااء األخ رعماال وكذلاك زوَجتاه 
االثنتاني لوله محماد وناعماه أَْحَماد بحيج، 

وكذلاك كال عىل متن السايارة أرسة املليل: 
ولام مسانية سايف أَْحَماد غالب وشايماء 
ساالم عيل باقاص ومريم ساالم عيل باقص 
ورشايدة ساالم عايل باقاص وأيضااً مقتل 
الساائل/ عبدالسالي حسن ساالمه واملراخل 
سايّاف محمد صالح حمامة، وكال عىل متن 

السايارة أيضااً: عبدالله أَْحَماد عبده ساييد 
ومطياع أَْحَماد عيل ساييد، ولاؤالء انتقلوا 
إىل جوار ربهم وتناثرت أجسااعلم إىل أشالء، 
أثناء قصف الطريال ملوكبهم، محاولني الهرب 

إىل مأرب من التوحش السيوعي األمريكي.

بشاعة وإجرام
ومان بني ضحاياا اليادوال اإلجرامي عىل 
مدينة الحزي يف شايبال املايض أثناء القصف 
الهساتريي عاىل املديناة، اساتهداف منازل 
املواطان عائال والاذي تحاول إىل ركاي أثنااء 
مغااعرة األرسة مناه ولام أرسة أَْحَماد عائل 

بكاملها وكانوا 6 أشياص.
سيظل يوي األحد ل2 يونيو 2015 محفوراً 
يف ذاكارة ُساّكال منطقاة الحازي بالجاوف، 
خباإلضاخة إىل تدمرِي املنازل واملحالت التجارية 
واستشاهاع وإصابِة عدع كبري من املواطنني، 
أللاايل  الثاناي  الجارح  كال  النازوح  أل  إال 
املنطقة بيد الكارثة املفجية يف حزي الجوف.

ويتحرس املواطنول بأىًس من عدي التماي 
وساائل اإلعالي بهذه القضية وتسليط الضوء 
عليها، وكأل شايئاً ما لم يحدث، كما يتأملول 
من عدي متابياة املنظمات املحلياة والدولية 
ملا حدث، مشاريين إىل أل املنظماِت اإلنسانية 
خقط ترخع شاياراٍت براقًة، لكن ال نلمل لها 

أيَّ تواجد عىل امليدال. 
وتظالُّ كارثاُة اساتهداِف ساوق الحازي 
بالجاوف واحادًة من سلسالة جرائام كربى 
ارتكبهاا طريال اليدوال األمريكي السايوعي 
عاىل املدنياني يف بالعناا، يف واحادٍة من أساوأ 
الجرائام يف التأريخ والتي ال يمكن نسايانها، 
كما يقول ساكال منطقة الحازي بمحاخظة 

الجوف.

  - صنعاء 
واَصَل طرياُل اليدوال األمريكي السايوعي َشانَّ غاراته 
عىل عدع مان محاخظات الجمهورياة بالتزامن مع قصف 

متواصل وزحوخات للمرتزقة.
وشان طريال اليادوال األمريكي السايوعي، يوي أمل، 
غارًة عىل مدارس اليمري بمديريِة ذباب، كما ختَح املرتزقُة 
ناريال رشاشااِتهم عاىل مناطل عازال والقشاوبة وجبِل 

الشبكة بمديريِة الوازعية. 
وشانَّ طارياُل اليادواِل غاارًة عاىل مديرياِة رصواح 
محاخظة مأرَب وباتجاِه مواقِع الجيش واللجاِل الشايبيِة 
بني حريب نهم وحرياب القراميش حاول مرتزقة اليدوال 
السايوعي األمريكي التقادَي إال أل محاولتهم جوبهت برع 

رسيع وحاسم أسفر عن إحراق مدرعتنِي.
واساتمر قصَف مرتزقُة اليادواِل يف جبهاة نهم ملواقَع 
الجيِش واللجاِل الشايبيِة باألسالحِة الثقيلِة واملتوساطة 
ِواليفيفِة، واساتهدخوا بالرشاشااِت جباَل الحول وواعي 

ملح َوقصفوا بالكاتيوشا منطقَة مبدعة. 
وحّلاَل طرياُل اليدواِل يف ساماِء محاخظة صيدة خاتًحا 

حاجاَز الصوت، كماا حّلَل الطاريال يف ساماء محاخظات 
صنياء وعمرال والجوف ومأرب.

وأصيبات إمرأتاال وطفاٌل، الثالثاء املاايض، إثر قصف 
ملرتزقاة اليدوال السايوعي األمريكي عىل مناازل ومزارع 

املواطنني بمديرية الغيل محاخظة الجوف.
وأوضح مصدٌر محيلٌّ باملحاخظة أل قذيفة سقطت عىل 
أحاد املناازل بمنطقة القويحاش غرب مديرياة الغيل، ما 

أسفر عن إصابة امرأتني وطفل بجروح متفاوتة.
ويف إطااِر ُعدواناه املتواصال عاىل بالعناا حّلاَل طرياُل 
اليدوال يف سماء الياصمة صنياء وضواحيها، يوي الثالثاء 
املاايض، ومحاخظات مأرب وتيز وعمرال وصيدة والجوف 

يف استمرار ليرق وقف إطالق النار.
واستشهد ثالثُة مواطنني، وأصيب ثالثة آخرول بجروح 
يف غارات عنيفة شانها طريال اليادوال عىل مديرية حرف 
سافيال بمحاخظة عمرال، كما َشانَّ طرياُل اليدوال أربع 
غارات عىل حريب نهم بمحاخظة صنياء وثالث غارات عىل 
مديرية رصواح بمحاخظة مأرب ومثلها عىل منطقة املليل 
بمديرياة كتاف بمحاخظة صيدة وغارة عىل مديرية املتول 

بمحاخظة الجوف.

واساتهدف مرتزقاة اليادوال بمديرياة نهام محاخظة 
صنيااء التبة الحماراء وتبة الحول وواعي ملح باألسالحة 

املتوسطة والثقيلة وقصفوا باملدخيية منطقة مبدعة.
وذكارت مصااعُر محلياة أل قاوات الجياش َواللجاال 
الشايبية بمحاخظة ماأرب تصدَّت ملحاولة تقادي ملرتزقة 
اليدوال باتجاه منطقاة الربيية بمديرية رصواح وكرست 
زحفاً للمرتزقاة باتجاه جبل ليالل، خيماا واصل املرتزقُة 
قصَفهم املدخيي باتجاه مواقع الجيش واللجال يف املديرية.

ويف محاخظاة تياز قصف مرتزقاة اليادوال باملدخيية 
القشاوبة بمديرياة  السااحلية ومنطقاة  مديناة ذبااب 

الوازعية.
وبحساب املصادر خقاد ساقط عدع كباري مان القتىل 
والجرحى يف صفاوف مرتزقة اليدوال إثار ثالثة زحوخات 

خاشالة يف مديرية عسايالل بمحاخظة شابوة. 
وياوي االثناني املايض أصياب مدير عاي مديرياة املتول 
بمحاخظاة الجاوف يف قصاف مدخياي ملرتزقاة اليادوال 

استهدف منزله بمنطقة املحزاي باملتول.
وأوضاح مصدر محايل باملحاخظة أل مرتزقاة اليدوال 
اساتهدخوا بقصاٍف مدخياي مناازل املواطناني بمنطقاة 

املحازاي، وأل قذيفة اساتهدخت منزل الشايخ عبدالرقيب 
ضوير مديار مديرية املتاول، ماا أَعَّى اىل إصابته بجروح، 

ر عدع من املنازل جراء القصف. مشرياً إىل ترضُّ
ومساَء االثنني َشانَّ طرياُل اليدوال السيوعي األمريكي 
غاارًة عاىل مديرياة املتاول بالجاوف، مساتهدخًة مزرعَة 
مواطان بمنطقة الباطن التابية ملديرية املتول، كما واَصَل 
مرتزقُة اليدوال القصف املدخيي والصاروخي عىل مناطل 

متفرقة بمديرية املصلوب.
وشان طرياُل اليدوال السايوعي األمريكي، يوي االثنني 
املاايض، ثاالث غارات عاىل منطقاة املليل بمديرياة كتاف 
بمحاخظة صيدة، كما شن غارة عىل حريب نهم بمحاخظة 

صنياء.
وواصل طرياُل اليدوال التحليل يف سماء محاخظات تيز 
وصيادة ومأرب مع ختح حاجاز الصوت عىل مديرية رازح 

بصيدة.
ويف محاخظاة تياز قصف مرتزقاُة اليادوال باملدخيية 
القشاوبة بمديرياة  السااحلية ومنطقاة  مديناة ذبااب 
الوزاعياة، كماا قصفاوا منطقاَة مبدعاة بمديرياة نهام 

بمحاخظة صنياء.

ق�صف متوا�صل ملرتزقة العدوان على مواقع اجلي�س واللجان يف حمافظات اجلوف وماأرب وتعز و�صبوة

إستشهاد 3 مواطنني وإصابة آخرين يف قصٍف متجدد لطريان العدوان األمريكي السعودي على معسكر العمالقة بعمران

ها ل تزاُل تدمي القلوب  عاٌم م�صى على اجلرمية لكن اآثاراَ

ــُش السعودي على سوق الحزم بالجوف.. أوجاٌع ال تنسى! التوحُّ

من شهداء الحادثة
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الساسُة العرُب حني يوارون سوءاِتهم بإيران
عبدالملك العجري 

لال عىل إيْاااَرال أل تتيىّل عان إَراَعة 
ُل من  النهضة؛ أِلَل الدماَغ اليربي يتحسَّ

الفيِل “نهض” بكل اشتقاقاته؟
لل عايلَّ أل ألين إيْاااَراَل؛ أِلَل اليرب 

خاشلول؟
ولال إذا شاتمت إيْاااَرال ساينيتُل 
اليارُب من حالاة التيلُّف الشاامل الذي 

يغرقول خيه إَلاى األذقال؟
لحظتَهاا كنُت ساأتيبَُّد اللَه بشاتيمة 
إيْاااَرال، وساأظلُّ أشاتم وأشاتم ألَُمادَّ 
الكاخياة  بالطاقاة  اليرباي  السايايسَّ 
القتحااي الفضاء واليروج إَلاى الساماء 

السابية.
قد نشاُياُر عقياَب ُكّل ُجرعاة كاملة 
من الشاتيمة نسقطها عىل إيْااَرال بنوع 
مان الهادوء النفايس لكنه لادوء مؤقت 
وساتظل إيْااَرال تراكُم انجازاِتها ونحن 
نراكام خشالنا، ولكاذا عولياك، إيْااَرال 
تنجُز ونحن نشابُيها شتيمًة، ويف النهاية 
إيْاااَرال صاار لديهاا مفاعاالت نووياة 

ونحن لدينا شتائم نووية.
ليل عاىل إيْاااَرال أل تكول خاشالًة 
حتاى ال تنجارح عاطفاة اليارب وليل 
عليهاا أل تبقاى جامادة؛ أِلَل السايايس 
اليربي يغط يف نوي عميل وعليها أال تيكر 

نومته السامية.
مناذ عقديان وإيْاااَرال تشاهد ثورة 
علمية تيرّب عن نفسها يف تضاؤل الفجوة 
بينهاا وبني البلادال الصناعياة يف ميدال 
التكنولوجياات الناشائة ويف الصناعاات 
املضحكاة  الطرائاف  اليساكرية. ومان 
املبكية ميااً يف الياي املاايض )2015( أل 
عالاَم الفيزيااء الفلكاي الجزائري نضال 
قساوي نرَش صورًة عىل حساابه يف توتري 

القرتال املشارتي مع الزلرة خوق مسجِد 
الرساول األعظام بإيْاااَرال، خألَغى عدٌع 

مان متابيياه متابيتَهم 
نارش  عاىل  احتجاجااً 
عان  نالياك  الصاورة، 

التيليقات الجارحة. 
أخارى  مارة  ويف 
عان  قساوي  سائل 
املساتوى اليلمي ليلماء 
بأنهام  خارع  إيْاااَرال، 
يحتلاول املرتباة الثانية 
اليالام  مساتوى  عاىل 
اإلساالمي، ولناا عخال 
يحاذُِّره  ميّلاٌل خليجي 
بإيْااَرال،  االنياداع  من 

خهم -عىل حاّدة- ينرشول لاذه األخبار 
إلضياف لمته وتحطيم نفسيتهم.

ال أعرى ماا لي لمتُّهم التاي يتحدَُّث 
عنهاا، لكان املثريَ أكثَر أل بائسااً كهذا ال 
زال يتلقى عروسااً مكثفًة يف كيف يتبول 
بطريقاة رشعياة يريُد أل ييلام الدكتور 
قساوي عروسااً يف النبالة حتى ال يكول 
ساذجاً. ومع ذلك رع عليه الدكتور قسوي 
بتواضع اليلماء بأنه اعتمد يف كالمه عىل 

بيانات اليونسيف.
الناقاُد وامليارُج املغرباي بنشاليية 
يقاِرٌل بيشء من السيرية وْضَع السينما 
اليربية بالساينما اإليْااَرانية، خيىل حده 
اساتطاعت األخارية أل تفِرَض نفًساها 
عاملياً وتكرََّي يف أكرب املحاخل واملهرجانات 
وباتت تيد من الدول الثالث األوىل يف اليالم 
لفوزلاا بأكثار مان 8ل1 جائازًة عوليًة 
ومشااركتها يف أكثاَر مان 15 مهرجانااً 
عولياً. وتمكن السينمائيول اإليْااَرانيول 
بفضل كفاءتهام من تقديِم أخالي واقيية 
تحمُل رسائَل إنساانيًة ومسحة جمالية 

تحارتُي القيام وال تشاتم يف الارتاث وال 
تتاجُر بجساد املرأة ومن عول أل تكشف 

حتى غطاء رأسها.
لاذه  نفارس  كياف 
امليضلة لليقل السيايس 

اليربي؟
يف مقاربتاه بيناوال 
الذلنياة  يف  “حفرياات 
اليربياة”،  السياساية 
ساامي  الدكتور  يشاري 
خلسافة  أساتاذ  عطاا 
اليلاوي يف جامياة عدل 
التي  االسرتاتيجية  إَلاى 
اليربي  السيايس  يتبيها 
قاعادة  عاىل  وتقاوي 
“قانول موريف” القائال بأل نظاخة يشء 
ما يتيلل باتساخ آخر. خالسيايس اليربي 
يحااول التغطياة عاىل مسااوئه بإبراز 

مساوئ خصومه ومجهرتها.
ويضياُف الدكتاور عطاا أل النُّيباَة 
والنظاَي السايايس اليربي بات مهووساً 
بمَرٍض ُعضاٍل يقوُي عىل نظرية املؤامرة، 
التاي صاارت إحادى مفاعيل السياساة 
املحايل،  السايايس  واليمال  اليربياة 
وأخاذت تاؤعي وظيفتاني. خمان ناحية 
يلجاأ لها السياسايول اليرُب ماالذاً آمناً 
لتربير خشلهم السايايس، كما يتيذونها 
وسايلًة للحشاد الشايبي والجمالاريي 
ووسايلة من وساائل رشعياة وعيمومة 
أنظماة حكمهام وحماياة الوطان مان 
املياطار اليارجية. لذا يجدول يف البُيبُع 
اإليْااَراني شماعًة مناسبًة تيلُل األنظمة 
اليربية التوتاليتارية عليها خشالها أماي 

ُكّل االستحقاقات اليربية.
التاي  االسارتاتيجيات  ومان 
يساتيدمونها لتيطيال وعاي الجمالري 

اساتثارة  اليقالناي،  التحليال  وتجااوز 
اليواطاف البدائية اليصبوياة واملياوف 
االنفيالياة واساتنهاضها يف الالوعاي أو 

اليقل الباطن.
يقال إل اليرباي تحركه مياوُخه أكثَر 
من طموحاته ويرى األحداث بيواطفه ال 
بالتحليل اليقالني. وقديماً كانت كائنات 
وأشباح خيالية كالسيايل والغيالل والِجّن 
الصبياال  وأُّي  واليفاريات  والنساانل 
تثريُ مياوَف اإلنساال اليربي وقد يدخل 
ميهاا يف قتاال عنياف ويياوض ميارَك 
بطوليًة وقد يقتلها وقاد تقتله. من ذلك، 
اتهااي السايايل بأنهاا وراَء اغتياال عدع 
من الشايصيات مثال “املغني الغريض” 
صاحب الصوت الرخيم، وكانت قد منيته 
مان الغنااء )ربماا؛ أِلَل الغناء محارٌَّي يف 
مذلب أبي سايلية(، وذات ليلة سولت له 

نفسه الغناء خقتلته خوراً.
الكائناات  اليرباي ماع  يدُخاُل  وقاد 
الييالياة بيالقاة صداقاة، يقاول أحاُد 

الشيراء عن صداقته مع الغول: 
 *** رخيقاة  أي  الغاول  َعرُّ  خللاه 

لصاحب قفر خائف يتسرت
وقد تتطور اليالقة إَلاى عشال وغراي 
ينتهاي بالازواج )الازواج املركاب كماا 
يساميه الجاحاظ(، خيمارو بان يربوع 
التميمي تزوج سايالة وأقامت ميه زمناً 

يف بني تميم.
األشباُح وغريلا من الكائنات الييالية 
التاي كانت عنَد اليربي القديم قد تحوَّلت 
ألشاباح سياساية عنَد اليرباي امليارص، 
ومنها الشابح اإليْااَراني املحتال الرشير 
امليياف وأي اليفاريت التي تنرُشُ اليراَب 
يف باحتناا اليربياة وتوحي لشاياطينها 

يشغبول عىل ألل التوحيد.

رحل شاعُر الكاذي!!!
عبدالحفيظ حسن الخزان

 
مع غروب شامل األصيل 
ليوي الثالثاء، ظهر يف ساماء 
اليالديان نجاٌم مان نجاوي 
الشاير واألعب اللبااب، حيث 
الشااعر  عنياناا  عان  رحال 
عبدالرحمان  عايل  الكباري/ 

جحاف.
 ُعرف لذا الشااعر الكبري 
بشايره املطباوع املتجاّذر يف 
واإلنساال  القضياة  أعمااق 
والجماال، حياث امتلاك لغَة 
البياال وثقاختاه ورساالته، 
خاكال ذلك إضاخًة إىل موالبه 
اإلنسانية واستيداعه الوجداني 
األصيال، لم ييارف بااللتواء أو املنااورة أو التساييل يف تناوله 
الشايري كالكثري من أبناء جيله، خكال لسال املظلومني ولسال 
الشايب ولوحاة الجماال وصادى األعب السااخر الاذي يحوي 

الطراخة الهاعخة.
كال تواُضُع رأيه يف شيره ملسة املجيد، خما من مجلة أعبية أو 
صحيفة أو إذاعة خيها اسام جحااف إال ارشأب الجميع ألصناف 

التشوق إلعراكهم األكيد بحضور عوامل التشويل.
نيم رحل شااعر الكاذي والفال والرياحني يف ظرف تحارصنا 
جراُح الوطن املذبوح، نيم رحل شاعُر الفصحى باقتدار وشاعر 
اللهجات بتمكن، نتمنى من الوساط األعبي تتبع ما لم ييرج إىل 

النور من عراريه وآللئه.
 رحام اللُه األساتاذَ الكبريَ، وتيازينا الحاارة ألرسته وأحبابه 
نيزي الشاير واألعب واملواقف الحرة نيازي الوطن اليمني الذي 
طاملا كال أغنية الجمال عند شاعرنا، ولنا نضع نقطة لالنطالق 

منه وإليه.
 حفظ الله شيبنا من رش االرشار وعخع عنه حقد الحاقدين.. 

والرحمة واليلوع لشاعرنا جحاف.

مخدرات وحشيش 
تحالف إبليس 

ُتحَرق يف اليمن 
صالح القرشي 

أَنَْص�ار الله يحرقون عرشيَن طناً من الحش�يش يف 
صعده اليوم. 

ه�ذه بضاع�ُة تحالُِف إبلي�س املس�تفيد األول من 
إفساد الشباب العربي واملسلم َوُكّل املجتمع، وإخراجه 
عن دوِره ومس�ؤولية يف هذه الحي�اة؛ للدفاع عن ديِنه 
وعرِضه وكرامته وأرض�ه، والتحّرر من هيمنة تحالف 

إبليس، وبناء نهضته ومجده. 
انظروا لص�ورة ظهوِر العلم اإلرسائييل وهو يحرق 
مع الحش�يش واملخدرات كان ل�ه رمزية كبرية ومعّبة 

عن هذا التحالف.  
حركة أَنَْص�ار الله اس�تطاعت محاربَة جزء بسيط 
من ه�ذا املخط�ط اإلْج�َرامي ال�ذي يس�تهدف األمة، 
فمنعت الهواء واملاء عىل تجار مافيا الحشيش والخمور 

من السعوديني واليمنيني ومن دول تحالف إبليس. 
والجدي�ر بالذك�ر أن هذا النش�اط اإلْج�َرامي تداُر 
فيه مئات املليارات من الدوالرات وليس نشاطاً بسيطاً، 

وهناك أمراء سعوديون منخرطون فيه.  
مما س�بق يس�هل االس�تنتاج أيها الن�اس ومعرفة 
ملاذا ه�ذا التكالب الش�ديد لدول تحال�ف إبليس وعىل 
رأس�ها أَمريكا وبريطانيا والسعودية وإرسائيل، وشن 
الحروب وتكوين األحالف الدولية واإلقليمية ضد حركة 
أَنَْص�ار الله وضد الشعب اليمني العظيم الداعم لها..  
واعلم�وا أن ه�ذا فقط جزء بس�يط أَْو عنوان واحد 
م�ن الكثري من العناوين ال�ذي يتحاربون الطرفني من 
أجلها والذي يقف اليوم تحالف ابليس مرعوباً من هذه 
الحركة الفتية اإلْس��اَلمية املؤمنة بالل�ه والواثقة بالله 

واملتوكلة عىل الله.  
التحي�ة واإلكب�ار لقي�ادة ومجاهدي أَنَْص��ار الله 
وجيشنا الباسل وقواتنا األمنية الرشيفة عىل هذا الدور 
العظيم َوالكبري يف التصدي ألحد املخّططات اإلْج�َرامية 
لقوى الظلم واالستكبار العاملي واإلقليمي، إَل�ى جانِب 
الصم�ود االس�طوري يف مواجه�ة الح�رب العدواني�ة 
الكونية الوحش�ية التي تشن عىل اليمن منذ أَْكثَ��ر من 

سنة. 
واعلم�وا أن املعرك�ة كب�رية وطويلة م�ع هذا الرش 

وتحالفه. 
وما النرص إالاَّ من عند الله العزيز الجبار.

جميل أنعم 
كماا عوَّعناا االساتيماُر وبيَد االنتهااِء ِمَن 
اِة يتامُّ تدوياُر أَْو الَقضااُء عاىل أصنَااِف  امُلهمَّ
اإلسالِي السايوعي التكفريي )عول - تنظيمات 
ُمسالَّحة - تنظيمات سياساية( وليَتام ُصنُع 
السايوعي  اإلساالي  مان  جديادة  أصنااف 
التكفاريي، تتالءُي مع الزماال والواقع الجديد 
وبمهماات اساتيمارية جديدة، ثام التدوير أَْو 
القضاء، ولكاذا حلقة اساتيمارية صهيونية 

ُمغلقة.
خياىل مساتوى التنظيمات املسالحة، كال 
األعراب البادو التكفريياني 5ل17ي - 1818ي، 
ومحماد عايل باشاا يقيض علياه.. ثُامَّ جيش 
االخوال املسلمني 1913ي - 1931ي وبريطانيا 
اخغانساتال  القاعادة  ثام  علياه،..  تقايض 
وامليابارات األمريكياة تقايض عاىل اليماوع 
الفقاري وتدوياره وإخراجاه باسام عاعش.. 
وكذلاك أمرياكا ساتقيض عليه ثام تدويره إىل 

تنظيم أكثر ختكاً؟!! 
السياساية  التنظيماات  مساتوى  وعاىل 
التكفريياة كال اإلخاوال املسالمني بالنكهاة 
األوروبية القالرة 1928ي - 1982ي، وباعرتاف 
مر بإرسائيل تم تدويره باملراجيات الفكرية، 
حتى ظهار يف ربياع 2011ي، بالتنظيم الياملي 
لإلخوال امُلسالمني، ومهمته ال تزاُل مستمرًة؟ 
يف جغراخياا األنظمة الجمهورياة، وحتماً بيد 
ة سايتم تدويره باسم َجديْد وزمال  انجاز امُلهمَّ

جديد، وُجغراخيا جديدة.
وعىل ُمساتوى الدول كانت إماارة الدرعية 
التكفريياة 5ل17ي - 1818ي، والتي سايطرت 
عىل ِشابه الجزيارة اليربية بالكامال + أجزاء 
مان الياراق + أجازاء مان الشااي باالحتاالل 
اليسكري أَْو بالجزية ومحمد عيل باشا يقيض 
عليهاا بالكامل، واالساتيمار الربيطاني ييمل 
عىل تدويرلا يف سالطنة نجاد ومملكة الحجاز 
نَازَع  والتاي  1931ي،   - 1922ي  التكفريياة 
االساتيمار الربيطاني منها الذراع اليساكري 
التكفاريي، جياش اإلخاوال املسالمني، وقااي 
2016ي،   - 1932ي  السايوعية  إىل  بتدويرلاا 
والتاي مان َرِحمها التكفاريي خرجات إمارة 
اإلساالمية  والدولاة  أخغانساتال  طالباال 

التكفريية يف اليراق والشااي »عاعش« والنهاية 
ميروخة بيد إنجاز املهمة.

الياوي السايوعية، بقضهاا وبقضيضهاا، 
وماايل  واعالماي  وتكفاريي  سايايس  نظااي 
حقوقاي  حتاى  عدواني...إلاخ،  وعساكري 
وعيمقراطي وانسااني أصبح منبوذاً ومكرولاً 
مان الشايوب اليربياة خاصاة الجمهورياة 
واملقاوماة للصهيونية وأمريكا، حتى سالطنة 
ُعمال والكويت واملفاجئة ستكول من األرعل!، 
وبيلفياة اإلرشاف عىل مكة املكرماة واملدينة 
املنورة تارييياً، وكذلك من اإلقليم إيرال خاصة 
ااج إيارال، واملفاجئة  ماع تداعيات مناع ُحجَّ
األخرى من تركياا!، وأيضاً بيلفياة تارييية، 
وكذلاَك ِماْن التَنظيماات التكفريياة الظالرة 
بالفئاة  النظااي  والتاي يصفهاا  والباطنياة، 
الضالاة، ولناا تذكارة باملهدي املنتظار محمد 
القحطاناي وجهيمال اليتيبي الذين سايطروا 

عىل الَحَري املكي نوخمرب 1979ي.
وإذا ساألنا ما مصلحة الغرب والصهيونية 
من إنهاء الحليف األكرب لهم »السيوعية«؟.. يف 
الحقيقاة يوجد اليديد من األساباب الوجيهة، 
السايوعي  النظااي  إل  أقاول:  وباختصاار 
نظااي ُمتيّلاف وينتماي للقرول الوساطى.. 
ال عيمقراطياة وال أحازاب وال حقوق إنساال 
وحاضن لإلرلااب خكراً، وتمويل، وأصبح ِعبئاً 
عاىل الليربالياة الغربية وحال الوقات الغتياله 
وبديمقراطياة الطوائاف كالنماوذج اليراقاي 
واللبناناي وبطاباع جمهاوري.. ومان زاوياة 
أخرى، يَُرى أل إنقاذ االقتصاع األمريكي امُلنهار 
يتطلب السايطرة عىل وعائع النظاي السيوعي 
يف أمرياكا، والتي تُقّدر باآالف املليارات ولفرتة 
زمنية طويلة 50 سانة بيدلاا تُياع وبرشوط 
مجحفاة، ولذا لان يتام إاّل بزوال السايوعية 
مان اليارطاة السياساية الياملياة وإغراقها 

بالتناحر.
خبادأت أمرياكا بانتقااع النظاي السايوعي 
عالنياًة، َوِبَرساْم بياني تصاعادي، تريحات 
بالدور الولابي يف نرش اإلرلاب يف اليالم، وعور 
أُمراء من بني سيوع يف أحداث سبتمرب 2000ي، 
ووثائال بنماا امللاك سالمال وعوره يف تبييض 
األماوال القاذرة، حتاى وصلنا إىل قمة الرسام 
البياني متمثالً بساماح الكونجارس لليائالت 
11 سابتمرب بمالحقاة  أحاداث  املتارضرة يف 

السايوعية قضائياا، والكل يُادرك مغزى ذلك، 
البياناي  الرسام  يكاول  مؤخاراً  وبصادوره 
للسايوعية بدأ باالنحناء، ثام الهبوط، ثم زوال 
الدولة السايوعية اإلرلابية بقاماوس الغرب، 
التكفريياة بقاموسانا، والتي سايتم تدويرلا 
إىل شاكل آخر، عولة أخرى وبمساحة جغراخية 
أقال، وتوزياع باقاي الجغراخيا عاىل صهاينة 
األعاراب، وبماا يتواخال ماع ظهاور ارسائيل 
الكربى، بيد انتهاِء مهمة النظاي السايوعي يف 
األنظمة الجمهورية، وتدمري الجيوش وخروج 
جغراخياا منهاا من سايطرة امَلرِكز يف عمشال 
وبغداع وليبيا وصنياء، لغرض خرض التقسيم، 

وبحرب ما قاعمة إقليمية أَْو عاملية.
وتابقاى مهماة للنظااي السايوعي لاي 
نقل الساياعة الوطنية اليربياة القومية لجزر 
صناخري وتريال من مر إىل الكيال الصهيوني، 
أللميتها االسرتاتيجية يف زمن الحرب القاعمة 
إلرسائيال الكربى، ولاي نقطة بداياة النهاية 
املوجباة لازوال بال للتيلاص من السايوعية 
الحجااز  شايب  بحال  الدماوي  وتارييهاا 
ونجد واإلحسااء واألماة اليربية واالساالمية، 
وحتاى اإلنساانية الياملية، لذا الازوال يتحمل 

سيناريولني اثنني ال ثالث لهما كاآلتي:-
- السيناريو األول:- 

والاذي  واعواتاه،  االساتيمار  ِقبال  ومان 
أَْو  إماارة  إىل  السايوعية  إىل تدويار  ساينتهي 
مملكة تكفريياة، وبإخراج جدياد ييتلف عن 
إمارة الدرعية وسلطنة نجد والنظاي السيوعي 
بالشاكل، ويتفل ميها باملضماول التكفريي، 
تنحار يف جغراخياا محادعة، قد تكاول نجد 
خقاط مع تقسايم الجغراخيا املتبقياة الحجاز 
واإلحساء وعسري وبأنظمة شبه ملكية موالية 
للغارب وإرسائيال، »عيمة خلفناا بابها!« مثل 

شيبي ميروف.
ولذا السيناريو قد يأخذ االحتماالت التالية:

-1 اإلنقالب: ومن عاخال النظاي، ضابط أَْو 
أمري سايوعي يسايطر ييلن االنقاالب والغرب 
ييارتف، وتتفكك السايوعية تمامااً كما حدث 

مع اإلتحاع السوخييتي السابل. 
مان  الدواعاش  تمكاني  بالدواعاش:   2-
السايطرة عاىل أجازاء حيوياة مان اململكاة، 
والغرب يرخ إرلاب إرلاب، وتتدخل أمريكا 
وحلفائهاا واملحصلة تفكك السايوعية إىل 3،4 

إمارات موالية للغرب والصهيونية، والدواعش 
املنهزمني من سوريا واليراق املوصل والرماعي 
مان  لام  حرضماوت،  واليمان  والفلوجاة 

سيسيطرول عىل السيوعية. 
-3 أمرياكا وحلفائهاا وبماربر ماا، مثاالً، 
عور السايوعية يف نارش اإلرلااب يف اليالام أَْو 
أحاداث سابتمرب 2000ي، وبإنازال محادوع يف 
الرياض وبقاعدة »مات امللك عاش امللك« تغيري 
النظااي بأماري سايوعي أَْو ضاباط سايوعي، 
ييقب ذلك تفكك السايوعية تمامااً كما حدث 
يف »يوغساالخيا« السابقة، ولذا أسهل احتمال 
وبالطبع الكياناات الجديدة موالية للغرب، ويف 
كل اإلحتمااالت خاإل الزائادة الدوعياة »قطر« 
ستتوساع عاىل حسااب جغراخياا املرحوماة 

السيوعية، وتذكروا لذا جيداً.
- السيناريو الثاني:-

عكل ونقيض السايناريو األول، سايناريو 
القومياة اليربية مان اليمن واليراق وساوريا 
والكويات..  ُعماال  وسالطنة  األرعل  وحتاى 
سيناريو الداخل الوطني واملتحالف مع املحيط 
اليرباي املترضر مان لاذا النظاي السايوعي 
التكفريي، ولتيليص األمة اليربية واإلسالمية 
مناه وإىل األباد، لذا السايناريو يبادو للوللة 
االوىل مستحيالً ومبالغ خيه، لكن بوجوع اإلراعة 
اليربياة سايكول ُممكنااً، خاصاًة إذا تراخال 
بصفية قوية جداً وركلة أقوى ورضبة رأساية 
ُمسدعة إىل الكيال الصهيوني، رضبات متتالية 
مان جناوب لبنال حازب اللاه، ومان الجوالل 
الساوري بشاار األساد، ومان غازة املقاومة، 

حماس اليناعق حماس »محمد الضيف«.
ولكاذا ساتتحول ُلدناة األشاهر الُحاري 
األمريكياة إىل أشاهر التحرير للوطان اليربي، 
مان الكياال السايوعي وملحقاتاه، والكياال 
الصهيونياة  وامرياكا  وُعمالئاه،  الصهيوناي 

اإلمربيالية االستيمارية.
ماعادا ذلك نحن عىل موعد مع سايد البيت 
األبيض األمريكاي، وتداعياته التدمريية لليرب 
وامرياكا واليالام، وملصلحة إرسائيال الكربى 
ل202ي، َعِلماوا أي لام ييلماوا، الغرب وحدلم 
خقاط لم من سايحررول بلدانهام، ال االتحاع 
السوخييتي وال روسيا وال إيرال وال تركيا، َو«ما 
حكَّ ظهَرَك مثُل ظفِرَك ختوىل أنت جميَع أمرْك« 

وعىل قاعدة »الغداء قبل اليشاء« يا عرب.

زوال السعودية باالستعمار َأْو باالنقالب َأْو بالدواعش.. أم باليمن وحلفائها؟!
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وفُد الرياض شيطاٌن أرعــن

كتابات

نَّة أم  دفاعاً عن السُّ
عن )ُهَبل( َوعائلته 

الحاكمة؟! ! 

  الشيخ/
عبدالمنان السنبلي 

  ال أخفيكم رساً أنه لم يحز يف نفيس 
يشٌء من أثر اليادوال كما خيل موقُف 
بيض اليلمااء يف السايوعية َواليليج 
الذين حاولوا تغليَف اليدوال َوما ترتب 
علياه من جرائاَم حرٍب َومجاازَر ضد 
اإلنساانية بغالٍف عيناٍي ليظهر َوكأنه 
عخااٌع عن )الُسانَّة( ضد ما أسامولم 

بالرواخض َواملجوس.
عظياٌم أل يداخاع املارء عان ُسانَّة 
رساول الله )ص( َوكلنا خيالً لن نرتعع 
يف الدخااع عنهاا، َولكن لال أنتم خيالً 
بيدوانكام عاىل اليمان تداخياول عن 
انَّة( الصحيحاة التاى جااء بها  )السُّ

رسول الله )ص(؟!!
إل كنتام تظناول أنفَساكم كذلك، 
خهذا رسول الله )ص( يقول: »والله ال 
يؤمن أحدكم من بات شابياَل َوجاُره 
جائع«، خهل حصار جريانكم اليمنيني 
املسالمني املوحديان َوتجوييهم يأتي 
من باب اكتماِل اإليمال لديكم َوالدخاع 

عن السنَّة؟!
َورساول اللاه )ص( يقاول أيضااً: 
»من رخع حديدًة عىل أخيه املسلم، خأل 
املالئكاة تلينه حتى يضيهاا«، خكيف 
بمن رخع الطائارات َوالصواريخ َواخذ 
يقصف بها يمنًة َويرسًة َورشقاً وَغرباً 
عول أعناى مراعاٍة لحرماٍة أَْو قرابٍة أَْو 
عيان، أي ربما ألل الطائارات مصنوعة 
الحدياد،  مان  َوليال  األملنياوي  مان 
ختيتقدول أنها ال تدخل ضمن محاذير 
د مساسااً بالُسانَّة  لذا الحديث َوال يُيَّ

َوإنما لو عخاٌع عنها؟!!!
َورساول اللاه )ص( يقاول كذلك: 
»لان تهدي الكيبة حجاراً حجرا ألول 
عناد الله من سافك عي مسالم«، خهل 
شاققتم عان صادور آالف اليمنياني 
الذيان قتلتمولام عماداً وَعدواناا مع 
بقنابلكام  َوالرتصاد  اإلرصار  سابل 
َوصوارييكام واطليتام َوعرختم أنهم 
ليسوا مسلمني، خقتلتمولم؟! َولل يف 
الُسانَّة أصالً ما يجيز للمسلم أل يقتل 
األبرياَء اآلمناني النائمني يف مياععهم 

حتى لو كانوا من غري املسلمني؟!
لاذه بياٌض مماا تقارر َوثبت عن 
رساول الله )ص( يف سانته الصحيحة 
باني أيديكم، خأين أنتام بيدوانكم عىل 
بول  انّة حتاى تُنصِّ اليمن من لذه السُّ
أنفساكم أوصيااء عليهاا َومداخياني 

عنها؟!! 
أي أل لديكام ُسانًَّة أخرى ال نيلمها 
َولام يأِت بهاا رساوُل اللاه )ص( َوال 
ينبغي لاه ذلك، خحملتم عاىل عاتقكم 
وحدكم مسئولية الدخاع عنها ماعامت 
حارزاً حصيناً لبقااء التااج عىل رأس 
)ُلبَال( اليار وَعائلته مان األصناي 
الناطقة َواملتحركة َوعىل رأسها الصنم 
املدلال الصغاري الطاماع بوراثاة أبيه 
)ُلبَال( ليلكام تتقربول بهام إىل الله 

ُزلفى؟!!.

 ال عودة إَلـى الوراء 
أحمد ناصر الشريف

 
اثناال وال  الاذي ال ييتلاُف علياه  الايشُء   
ينكاُره إال جاحٌد يتمثل يف أل ثورة 21 سابتمرب 
الشيبية قد قضت عىل االستبداع وأنهت الهيمنة 
السياساية إَلااى األباِد ال سايما بياد ساقوط 
مراكاز النفاوذ وتحالاف القاوى التاي كانات 
تتحكم يف مرَكز القرار السايايس اليمني ساواٌء 
أكانت قياعات سياسية وعساكرية أَْو وجالات 
اجتماعياة ومشاييية ولو ما يؤكاد أل الفرتة 
القاعمة ستشاهد حكماً ميتلفااً تماماً ييكُل 
بالدرجاة األوىل اإلَراَعَة الشايبية التي تم تغييبُها 
خالل اليقوع املاضية وسايكول من الصيب عىل 
أي طرف سايايس بيينه أل يحُكَم بمفرعه حتى 
لاو كال لذا الطرف قد حصل عىل ثقة الشايب 
عارب صنادوق االنتيابات وذلك لسابب بسايط 
ولو أل الشيب اليمني قد اكتوى بنار االستبداع 
والتسالط السايايس وتزيياف اراعتاه والتحدث 
الوطنياة  أل الرشاكاة  باسامها وعلياه نؤكاد 
التي أرساتها ثورة 21 سابتمرب الشيبية وععت 
إليها لتشكل املدخل املناساب لتحمل املسؤولية 
وترجمة إَراَعة الشايب اليمني مان خاللها لي 
التاي ساتكول الساائدة ُخُصْوصااً بياد أل تم 
كرس حاجز اليوف لادى اليمنيني والقضاء عىل 
مارشوع التورياث الاذي كال ييد لاه ُكّل طرف 

يصل إَلاى سدة السلطة أَْو حتى يقرتب منها. 
أل آخار يشء كناا نتصاّوره نحان اليمنياني 

قبل قياي ثورة 21 سابتمرب الشيبية التي قلبت 
املوازين وأعاعت تشكيل الوعي الوطني أل يصَل 

بناا اليجاُز واإلخاالُس يف بنااء 
عولاة وطنياة قوياة وحديثاة 
إَلاى عرجة تيويف أنفسنا من 
املاايض والرتويج له بيبث وأل 
األئمة والسالطني عائدول إَلاى 
حكام اليمن وذلاك تغطية عىل 
عجزناا وتضليل الجيال الجديد 
الذي ال ييرف عان حكم األئمة 
والساالطني واالساتيمار شيئاً 
بياد مارور أَْكثَاار مان نصف 
قرل عىل زوالهما بقياي ثورتي 
)سبتمرب واكتوبر( املجيدتني.. 

خهل ييني ما نارععه ونذّكر 
اة لاذه األَيَّااي  النااس باه َخاصَّ

من قبل الذين يشاككول يف املرحلاة الحالية أل 
النظاي الجمهاوري لش وغري ثابتة أركانه وأل 
باإلْماَكال القضااء عليه وإساقاطه ببسااطة 
وبمجارع إطالق شاائية لناا أَْو لنااك؟. ومن 
املفارقات اليجيباة أل الذين يرّوجول مثل لذه 
الشاائيات يصدقونها ويتياملول ميها إعالمياً 

وكأنها حقيقة واقية.. 
ونيتقاد أل تروياج مثال لاذه األطروحات 
ساتجيُل من الجيال الجديد الذي عااش يف ظل 
النظاي الجمهاوري وال ييرف غاريه ييوع إَلاى 
املاايض ويكتشاف كياف كال آبااؤه وأجاداعه 
يييشاول يف ظل شابه عولاة وينيماول باألمن 

واألماال بغض النظر عن الوضع امليييش حينها 
حياث لم تكان توجد خروقاات كبارية بني عول 
املنطقاة يف تلاك الفارتة بينما 
لذا الجيل ييياش اليوي يف ظل 
خاوىض إعارياة وأمنياة وقتال 
وذبح لإلنَْسال اليمني وحدوث 
ختن طائفية ومذلبية وحزبية 
يف ُكّل ماكال حتى كاع املواطن 
اليمني يشاّكل أرخص األشياء 
يف لاذا البلاد ولاو ماا يؤكاد 
قاول الشااعر الكباري عبدالله 
الربعوني رحمه الله يف قصيدته 
الحبال اليقيام: نبطان اليقم 
كالجناني لريقاى.. خوقناا كي 
نيوع خيه الجنينا خنرى البؤَس 
آكالً وأكياالً وترى اليقم سااجنا 
وساجينا أي خارق ما بني ذاك ولاذا؟.. ذا لزيٌل 
وذاك يبادو سامينا إنهاا قمة املأسااة أل نصل 
إَلاى لذا املساتوى مان التفكري وأل نتيامل مع 
قضايانا وميالجة مشااكلنا التاي يتم ترحيلها 

أوالً خأوالً بهذا النهج غري املسؤول.. 
وعندماا ترتاكام قضاياناا وتازعاع تيقياداً 
يصيب حلهاا.. ولروبااً من تحمل املساؤولية 
نفتاح باب الدعاية املضللة إلشاغال الرأي الياي 
بهاا ال سايما وأل الشايب اليمناي ينطلال يف 
تفكريه من عاطفته وليال من عقله، خيصدق 
ُكّل ما يُقال لاه ويتفاعل ميه.. واملصيبة األكرب 
أناه يتام الضحاك عليه حتى مان قبال البلهاء 

واألخاكاني وحواة السياساة كما سابل وأرشنا 
إلياه يف مقال ساابل. إَلاى متى سانظل نضحك 
عىل بيضنا برخع الشايارات الجوخااء وعغدغة 
عواطاف الياماة بهاا بهدف كساب ثقتهام أَْو 
عاىل األقل تحييدلام حتى ال يقوماوا بمواجهة 
اليادوال اليارجاي عاىل بلدلام ويقفاوا ضاد 
الفسااع وُرعاته وضد القوى التقليدية والكروت 
املحروقة التي ال تزال تحلم باليوعة إَلاى الحكم 
عىل ظهور الدبابات األَمريكية والتحكم يف مصري 
الشايب اليمني من جديد وتحلام أَيْضاً بإعخاله 
يف متالاات النهاياة لهاا بحكم ماا تمتلكه من 
خاربة طويلة يف الدجل والتضليل اكتسابتها من 
ماضيها اليسء وتشاغله بقضاياا جانبية حتى 
ال يياوض يف الحدياث عان لاؤالء والدخاع عن 
حقوقاه املرشوعاة وكشاف الظلم واالساتبداع 
الذي يُمارس عليه من قبل الفاسدين وييتربول 
بقاءلام ووجوعلام الدائم يف السالطة ميركة 
بالنسابة لهام حيااة أَْو موتااً. ولذلاك خإنهام 
سايلجأول إَلااى ميتلاف األسااليب مان أجل 
التمساك بالسالطة وعادي التفريط خيها شااء 
الشايب اليمني أي أباى، بدليل أل وخاد مرتزقة 
الرياض وما يسامى برشعية الفناعق ير عىل 
اليوعة إَلاى السالطة بأي ثمان غري مدركني أل 
التغياري قد تم ولام ييد باإلْماَكال الرجوع إَلاى 
الاوراء مهما تكالب األعداء عىل الشايب اليمني 
وأعادوا من قاوة إلجهاض مرشوعاه املتمثل يف 
بنااء عولتاه الحديثة القوية والياعلاة والذي لن 

يرتاجع عنه أبداً.

 أحالم عبدالكافي 
لل تيلمول ما لي تساؤالُت الشارع اليمني اليوي؟؟!!، ميقول 
أنه لاو نجحت مفاوضااُت الكويات وتوصل الوخاد الوطني ووخد 
الرياض إَلاى حل سايايس أخىض إَلاى تشكيل حكومة تواخقية من 
الطرَخني، أل يكوَل ألولئك املرتزقة، مستقبالً، حل املشاركة واتياذ 
القارارات بوصولهم سادة الحكام يف اليمن؟!!!، أولئك الشاياطني 
الذين يقطنول يف خناعق الرياض ويتم اساتيداُمهم من قبل اليدو 
بني الفينة واألخارى للظهور يف إعالمهم للتصفيال والتهليل لقتل 
الشايب اليمني وسط مشااعر خيّاضة تدعو باساتمرار لطائرات 
اليدوال بالقصف بال رحمة إلباعة الشايب اليمني اليائن.. والذين 
لطاملا تغنوا وسابّحوا بحمد االساتيمار واالحتالل األجنبي لليمن، 
َمن يطالبول وبكل وقاحة بحل الجيش اليمني صماي أَمااي الوطن 
لتجاَد القاعدة وعاعش السااحة أماَمها للنيل من الشايب اليمني 

بالقتل والذبح والتفجريات.
إنني أعلام علَم اليقاني أل وخدنا الوطني املشاارك يف مباحثات 
الكويات خريُ َمن يمثل مظلوميّة الشايب اليمني، َوأنهم يسايول 
بكل ِوْساِيهم لتجنيب اليمن ويالت الحروب ورخع الحصار الجائر 
عان لذا الشايب املظلوي والذي تداعى عليه لاذا اليالم بكل رّشه 
وإْجاَرامه بشكٍل لم يشهد له التأريخ امليارص مثيالً.. بل إنني أعلم 
علم اليقني أنه ال بد أل نهاية لذا اليدوال لو بالحل السايايس أوالً 
وأخارياً، إالَّ أل نضالنا ومياناة الوطن تأبى خَونََة الرياض وترخض 

تواُجَدلام إالَّ يف محاكم اليمن وساجونها بتهماة الييانة الوطنية 
الجسيمة خكيف تريدوننا القبوَل بهكذا مياعلة قاسية عىل ُكلِّ من 

عانى ظلم لذا اليدوال وظلم ُكّل من بارك لذا الظلم؟!. 
إنناي أؤماُن بحتمية االقتصااِص ملظلومية اليمان، وعىل يقنٍي 
أَيْضااً، يف حاال عااع خونة الريااض يَْومااً ماا، أل األرَض اليمنية 
ستلفظهم، َولواء اليمن سايينقهم.. بل لي نظرات أحرار اليمن 
من ساتحتقرلم حينها سيجدول أنفَسهم يف سجن مؤامرتهم ويف 
كاباوس يكاع يجيلهم كمن يتيبطه الشايطال مان املل، بل لي 
عدالة الساماء التي تأباى إالَّ القصاَص من القتلاة واليونة، ولي 
عمااء األبرياء ء التي ساتالحقهم ورصاخ وبكاء األطفال املنكوبني 
سايحارصلم، أماا ععااء األمهاات الثاكاىل واليتاماى والجرحى 

ستكول لينة ستطوقهم حتى يكاع املذنب أل يقول خذوني.
ة أنه يحمل الجنسية  إل ُكلَّ خائٍن لرتاب اليمن وأللل اليمن بُحجَّ
اليمنياة.. حاني تجرع من أبساط مياناي الوطنية بل واإلنَْساانية 
َونّصب نفَسه أعاًة حقرية للمال اليارجي وباعها بكل عناءة لتكوَل 
وبااالً عىل َلِذه األرض الطالرة وعىل لذا الشايب األبي خحتماً أل 
لاكل جاري نهايًة، ويا له من جري سايظلُّ وصمة عاار يف جبيهم، 
وسايظل عيناً عالقاً يف ُكّل ذمة أباحت قتال األبرياء َوتلذذت بهالك 
اليمان.. خو الله إناه حتفهم األليم من يدعولام لليوعة ليتلقفهم 
ُكّل بااٍك وكل مكلاوٍي وكل منكوٍب وكل بائاٍل وكل جريٍح وكل أٍُي 
وكل طفاٍل خلتيوعوا خإنه عاذاٌب يأتي من بيده عذاب، وإنه جحيٌم 
يف الدنيا سايكول من بياَده جحيُم اآلخرة، وحينها ساييلم الذين 

ظلموا أيَّ منقلب سينقلبول.

للجيش واللجان الشعبية 
تحيُة إجالٍل وإكبار! 

عمار فارس 
أَْلاااُف تَحيَّاٍة إَلاى 
ُع  يبادِّ الاذي  الناوِر 
ظاالَي تحالاف الرش.. 
إَلااى  تَحيَّاٍة  أَْلاااُف 
األمال والتفااؤل الذي 
والقنوط  الياأس  ُع  يبدِّ
واإلحبااط يف الوقاوف 
أقوى امرباطورية  ضد 
التاي  اليالام  لاذا  يف 
أَمرياكا  حاولات 
وأَعواتهاا  وإرسائيال 
زرعاه  املنطقاة  يف 
شايوب  النفاوس  يف 

املنطقة املستضيفة.
أَْلااُف تَحيَّاٍة إَلاى اليلم والحضارة الاذي يزيُل الجهل 
والوحشاية التي تحااوُل قوى الارش واليادوال نرَشه يف 

اليمن.
أَْلااُف تَحيٍَّة إَلاى الجيش واللجال الشيبية التي َحَمت 
اليمان واليمنياني وما زالت، من أخطر وبااء َحلَّ يف اليمن 
املتمثَّال بالغازو األَمريكاي وأَعواته عاعاش والقاعدة، أنه 
ال يشاّكُل خطراً عىل اليمن واليمنيني خحساب، بل يشكَُّل 

خطراً عىل ُكّل البلدال وعىل ُكّل الحياة والناس أجميني.
أَْلاااُف تَحيٍَّة للجيش واللجال الشايبية؛ ألنكم أنقذتم 
اإلنَْسانية وقيمها السامية النبيلة خإنكم تقاتلول بالنيابِة 
عان الحيااة الكريمة وعان اإلنَْساانية بكاملهاا، كيف ال 
تكونول ذلاك وطريقكم لو طريل عيل والحساني عليهم 

السالي.
أَْلاااُف تَحيٍَّة للجياش واللجال الشايبية؛ ألنكم بّدعتم 
ظاالَي القلاوب ونّورتمولا؛ ألنكام أزلتم الياأَس وزرعتم 
األماَل وأعدتم لليمنيني الثقَة بالنر وتحقيل الطموحات 

اإلنَْسانية يف بناء اليمن األمن املستقر واملستقل. 
أَْلااُف تَحيٍَّة للجال الشيبية والجيش؛ ألنهم استطيتم 
أل تأتاوا بالنور والضياء من لذا الظالي اليبيث األَمريكي 
الصهيوناي.  أل تأتوا بالحياة الكريماة واليزيزة بدالً عن 

الرضوخ واالستسالي.
أل تأتوا باليري والسياعة من لذا الرش.

أل تأتوا بالحضارة من لذه الوحشية.
أَْلااُف تَحيٍَّة للجيش واللجال الشايبية، ألنكم تقاتلول 

وتضحول من أجل حياة حرة كريمة عزيزة لكل الناس.
كياف ال تكوناول لكاذا وأنتام تنهجاول نهاج عايل 
والحساني: واللاِه ال أرى املاوَت إال ساياعًة والحيااَة ماع 

الظاملني إال شقاًء.
ال ييني أل الحسانَي يُِحبُّ املوت، بل إنه مغرٌي بالحياة، 
لهاذا ال يقبَُل بال يتحدَّى ُكّل َمن يُفِساُدلا يُهيْنُها يذبحها 

َي حياته. بكل الطرق حتى لو قدَّ
ولذا لاو طريُل الجياش وأَبْنَاء الشايب اليمني الُحّر 

األبي.

نكبة عروس البحر األحمر
رند األديمي

ُ نفَساها جهناُم ُكلَّ يوي  بينماا تُحارضِّ
لتيانال أطفالناا يف الحديادة.. وتُشااطر 
ألاليناا وجبات الياوي.. بينما تيبُث جهنم 
يف زخراتهم وشاهقاتهم.. لنالك يف الضفة 
األخرى حيث خنااعق الرياض وتركيا تقاُي 
الوالئام اإلنَْساانية ومرسحيات سامارسة 
املاوت كاليااعة تتيااىل نداءاتهام الشااذة 
يجرّيول ُكّل وجع يف الشمال ملصلحة اليدو. 
وكالياعة تشار البنال وسبابات االتهاي 

نحو من؟؟ نحو »أَنَْصاار الله«.
اللجناة الثورياة مكتوخة األيادي ولكن 
أجارت صفقة ماع رشكات النفط الياملية 
لرشاء املازوت وجاءت السفن محملة ألبناء 
الحديدة بالفرح والرسور ليباغت قراصنة 
اليادو تلك الشااحنات ويقاصصها بحجة 
التريح واألوراق الرسامية.. والزالت تلك 
األصاوات امُلرشبة باليمالة تارخ أنقذوا 
الحديدة ولم ييينها مطلقا أل ترخع خنجر 

اليدو الذي يمزق جسد الحديدة. 
ولم نساميهم قائلاني »ارخيوا الحصار 
عن اليمن«. أما يف الجنوب مرسحية لزلية 

تضحكك وتبكيك يف آل واحد!!

بيد شاهور طْويلاة من مطالباة ألايل 
وشاكائهم  الكهربائياة  املولادات  عادل 
املساتمر من الحر والضيم تقارر اإلَماَرات 
املتحادة أل تهدعيهم املولادات الكهربائية 
خياه  تفجارت  الاذي  التوقيات  نفال  يف 
اغاثاات الحديادة.. لم يكن ألصاوات ألايل 
وبهاذا  َوألل  ألمياة  أي  قبال  مان  عادل 
التوقيات بالذات التقات مصالح اليدو مع 
تنفياذ مطالبهام ألدت اإلَمااَرات املَولدات 
الكهربائية ألايل عادل يف يومنا لذا خقط؛ 

ليناظر ألاايل الحديدة الفارق بني املناطل 
املحتلاة واملناطال التي بياد أَنَْصااار الله! 
ومن مصلحة اليادو أَيْضاً أل يثور املواطن 

البسيط عىل أَنَْصاار الله.
ولكن نحان كشايب يقتاات الصلوات 
عند القحط.. وييبأ األمل يف كلتا سااعديه 
لييارج منها عصفاوراً يحلل يف الساماء، 
سانصيّل ونبتهل املويل ألجلهم، وسانتوحد 
قائلني: اللهم نجيّهم من لذا املوت البطيء 

وارخع عن اليمن َجميياً الحصار
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اأمريكا من بغداد اإلاَـى حلج..

فظائُع جديدٌة يف مسلسل االنتهاكات وفصٌل جديٌد يف اليمن
  -  محسن الجمال

نظرٌة قصريٌة عىل ماا يجري يف وطننا 
املحاخظاات  يف  َوُخْصُوصااً  الحبياب 
الجنوبياة التاي وطأتها قدُي املساتيمر 
الجدياد من األعاراب املساتيربة وعخول 
قاوات املاريناز األمريكاي إَلااى قاعادة 
اليناد الجوياة ومديناة املاكال عاصماة 
محاخظة حرضموت بيتاعلا اليساكري 
بيَد خشال تحالاف اليادوال السايوعي 
األمريكاي عىل اليمن، وتياوُع بنا الذاكرة 
إَلاى شهر مارس من الياي 2003 حينما 
احتلت القاوات األمريكية بغاداع بذرييِة 
الساالح الكيماوي والقضاء عليها، وظن 
اليراقياول حينها أل الفرَج قد أتى ولكن 
أمراً مرعبااً كال بانتظار اليراقيني الذين 
للقاوات  ورياحينهام  وروعلام  قدماوا 

األمريكية للرتحيب بهم.
ورغم عدي ظهور حقائل وأعلة لسبب 
غزو الياراق إال أل ذلك لم يحارج اإلَعاَرة 
األمريكياة خقد قالها الرئيال األمريكي 
جاورج بوش االبن بأنه حتاى لو لم يكن 
وجوع أسالحة محظاورة خانه سايقوي 
النواياا  باجتياحهاا ولاو ماا يكشاف 

اليبيثة لواشنطن. 
واليوي السيناريو عينه وباملقارنة مع 
الياراق تحااول »أي اإلْرَلاب والشايطال 
األَْكرَب أمريكا تكراره يف اليمن عرب إرسال 
جنوعلاا إَلاى الجنوب لالحتاالل بيد أل 
خشالت عنارصلا من القاعادة وعاعش، 
وأتات بحجاة ععم ماا يسامى التحالف 
اليرباي ومحاربة عناارص القاعدة التي 
لطيلاة سانوات مضات عان  أجحمات 
محاربتهاا وظلات طائراتهاا باال طيار 

تجوب أَرجاء الوطن شماله وجنوبه. 
خكانت الحجُج واملاربراُت والتهم التي 
اصطنيتهاا وأطلقتهاا الواليااُت املتحدُة 
عاىل اليراق كثرية، ولكاذا تيمُل مع ُكلِّ 
عولة تريد احتاللها وأَْكرَب ذريية لهم لي 
األحاداث املصطنياة يف 11 من سابتمرب 
2001ي والتي تمثّلت يف استهداف األبراج 
الياملياة يف نيوياورك وقاي جاورج بوش 
االبن وقال »نحن سنحارب اإلْرَلاب ومن 

لم يكن مينا خهو ضدنا«.
خقبل اجتيااح الياراق يف الياي 2003 
األمريكياة  املتحادة  الوالياات  اععات 
واململكة املتحدة وبريطانيا وإسابانيا أل 
اليراق يمتلك أسالحة عمار شامل، وذلك 
يهادع أمنهاا وأمان حلفائها مان قوات 
التحالاف، وعدع مان التهم التاي ُوّجهت 
للياراق من ضمنها الدعم املايل للمقاتلني 
الفلسطينيني وانتهاكات حقوق اإلنسال 

مان قبال الحكوماة اليراقياة، رغام أل 
األمم املتحدة ومفتيش األسالحة الدوليني 
لام يجادوا علياالً عاىل وجاوع أسالحة 
ذلاك  أل سابَب  واععات  عماار شاامل، 
ضياف امليلوماات االساتيباراتية حول 
لاذا املوضاوع، إال أل بيَض املساؤولني 
األمريكيني أخصحوا بالقول إل احتياطي 
النفط يف اليراق كال سبباً يف قرار الغزو، 
تمامااً كماا يتياملاول الياوي بالشاأل 

اليمني. 
لذلاك رَسعاَل ماا بدأت أعماال الينف 
بني قوات التحالاف والجماعات امليتلفة 
يف اليراق، وبادأ التمرع يف اليراق والحرب 
انة  السُّ باني  والاراع  املتكاخئاة  غاري 
والشيية والجماعات اليراقية يف اليراق، 
مماا أّعى ذلك االضطراب إَلاى مقتل أَْكثَر 
مان 85000 من الساكال املدنيني يف عاي 

2007، وقدر عدع الالجئني 7.ل مليول. 
خيماا أشاارت التقارير إَلااى أل عدَع 
االشاياص الذين ُقتلوا خاالل الحرب با 
1.3 مليول شايص، ويف شهر أغسطل 
2008 احتال الياراق املركاز اليامل يف 

مؤرش الدول غري املستقرة.
وبيد اجتياح مدينة بغداع وساقوطها 
املادوي أطلَّ الرئياُل األمريكيُّ الساابُل 
جورج بوش ورئيل الاوزراء الربيطاني 
الساابل توني بلري ليتوجها برسالة إَلاى 
الشايب اليراقاي ويارععا خيها ماا عأب 
االستيماريول القدامى والجدع عىل قوله 
كلماا عخلوا بلداً جديداً وأخضيوا شايبه 
بالقوة الغاشمة ولو االععاء أل »جيوش 
التحالاف« لام تدخل الياراق غازياًة بل 
اليراقاي  الشايب  وبارّشا  »محاررة« 
با«الديمقراطياة« وبا«إعااعة البنااء«، 
وبهذه األلفاظ الرباقة انيدع ألل اليراق 
وتقاعساوا بهاذه األلفاظ الرباقاة التي 
عخيوا ثمنها غاليااً وقاموا بإلقاء الوروع 

عىل املحتلني الغزاة.

سقوط بغداد والصدمة 
بياد ُكّل التساالل والتيااذِل والقيوع 
كانات  واالحتاالل  الغازو  قاوات  أََماااي 
الصدمة املروعاة لليراقياني عندما نقلت 
الفضائيات مشالد النهب والرسقة تحت 
أعني الغزاة والتاي لم تقتر عىل املحالت 
اليمومياة والياصة بل طالت كذلك رموز 
الهوياة الوطنية مثل املكتباات واملتاحف 
والتي خضحت أكاذيب االحتالل منذ وطأت 
أقدامه أرض الياراق يف 20 مارس 2003، 
إضاخاة إىل نرشلم ليدع مان الصور ولم 
يتداولاول يف كيفية التيذياب واالغتصاب 
والقتال يف ساجن أباو غريب والاذي ييد 
مأسااة الكثاري مان امليتقلني والساجناء 

وامليتقاالت  الساجول  يف  اليراقياني 
األمريكية وامليتقالت الرسية اليراقية.

وبدأ االغتصاُب األمريكي لنساء اليراق 
يف أعقاب الحارب مبارشة، لدرجة أنه بيد 
أقل من 0ل يَوماً من سقوط بغداع وإعالل 
نهاياة الحارب يف 2003/5/2ي، اتهمات 
لجناة حقاوق اإلنساال يف الياراق قوات 
االحتاالل األمريكاي والربيطانية والقوات 
الدنمركياة أيضاً باغتصااب اليرشات بل 
اآلالف مان نسااء وأطفال الياراق، وقتل 

مئات اليراقيني بيد اعتقالهم. 
وليال قصاة )ناعياة( التاي اختُضات 
غشااوة بكارتهاا وُعذريتهاا تياد إحدى 
األمرياكال  املرتزقاة  قاوات  ضحاياا 
واإلرسائيلياني وتناوباوا عاىل اغتصابهاا 
بشاكل يومي تقريباً وكاناوا ييرتعول يف 
ُكّل مارة طرقااً جديدة أَْكثَر وحشاية من 
التاي سابقتها يف ساجن أباو غرياب تلك 
القصة التي تناولتها وسائل اإلعالي بشكل 
عااي واحدة مان مئات بال آالف القصص 
املأسااوية يف اليراق التي ينادى لها جبني 
اإلنساانية، وبيد أل روت قصتَها لوسائل 
االعاالي كانت آخر عباراتهاا بألم وحرسة 
ومرارة: )َمن سيشفي غلييل؟ ومن سيييد 
ُعذريتي؟ وما ذنباي يف ُكّل ما حصل؟ وما 
ذنب أليل وعشريتي؟ ويف أحشائي طفل ال 

أعري ابن من لو(. 
وماا خيلاه املحتلاول األمرياكال مان 
انتهاك للحرمات ولتك لأعراض والشانل 
وتقطياع البادل والتيليال والتيذيب بكل 
أشاكاله التاي تيطر عاىل الباال والتي ال 
تيطار عاىل الباال إال يف قاماوس القتلة 
الفلساطينيني  األرسى  بحال  الصهايناة 
النجبااء، خضاالً عان ارتاكاب املحتلاني 
األمريكال جرائَم كثريًة بحل البالع واليباع 
ولاي ميروخاة للقاايص والداناي.. لكن 
جرائام االغتصااب والقتل بحال األرسى 
عفان  عاىل  شاوالد  ساتظل  اليراقياني 

الحضارة الغربية.
املوبقاات  ُكّل  املحتلاول  ارتكاب  لقاد 
ة التحرض، ثام اععائهم  واملحرماات بُحجَّ
بأنهم يريدول تصديَر لذه الحضارة إَلاى 
اليالام وخاصاة اليارب واملسالمني، قال 
تياىل عنهام: )َوالّلُه يُِرياُد أَل يَتُوَب َعَليُْكْم 
اَهَواِت أَل تَِميلُواْ  َويُِرياُد الَِّذيَن يَتَِّبُيوَل الشَّ
َمياْلً َعِظيًما(.. ومثلما خيل أعداء اإلساالي 
بالياراق خيلاوا يف خلساطني والشيشاال 
والبوسانة والهرسك وكشامري ويف غريلا 
مان بلادال اليالام اإلساالمي واألقطاار 
اليربياة.. خطبيياة الكفار واحادة يف ُكّل 
زمال ومكال.. قال تيااىل: )َوالَّذيَن َكَفُرواْ 
بَْيُضُهْم أَْوِليَاء بَْيٍض إاِلَّ تَْفَيلُوُه تَُكن ِختْنٌَة 
يِف األَْرِض َوَخَسااٌع َكِباريٌ(.. وقاال تيااىل: 
)لتجدل أشادَّ الناس عاداوًة للذيان آمنوا 

اليهوع والذين أرشكوا(.
وقاد نارش صحفاي أمريكاي صاوراً 
لكيفياة تيذياب امليتقلاني يف ساجن أبو 
غريب َوخضح املمارساات الساعية لبيض 
جناوع االحتاالل والتي تدل عايل أحقر ما 
يمكان أل تصال إلياه النفال البرشياة، 
وليال أحقار يشء خيما حدث لاو عملية 
التصوير نفساها والتي تادل أل من قاموا 
بهذا اليمل استمتيوا به لدرجة االحتفاظ 
بصور تذكارية وكأنهم يف رحلة سياحية.. 
والغرياب أل الجنديَة التي تظهر يف ميظم 
لذه الصاور تبدو يف مقتبال اليمر وتبدو 

مستمتيًة َوكأنها يف حديقة الحيوال.
كما تيارض التقريُر لوساائل التيذيب 
املساتيدمة يف الساجن والتاي مان بينها 
إجبار الساجناء عىل لبل األقنية وأغطية 
الارأس ملادة أربية أيااي متتالياة، إضاخة 
إَلاى وجوع ساجناء ُعراة يف زنزانة عارية 
من ُكّل يشء يف ظالي عامل وأجرب آخرول 
عىل ارتداء ثياب نساائية وعدع من وسائل 
امليتقلاول  لهاا  التاي تيارض  التيذياب 
اليراقيول عيل يد الزبانية األمريكال عاخل 

سجن أبو غريب.
 وماا كال لتحالاف اليادوال األمريكي 
السايوعي الصهيوني أل يقاوَي ويتطاول 
تلاك  ُكّل  بياد  إال  اليمناي  الشايب  عاىل 
األحداث املتسلسالة ابتداًء بثورة الشاباب 
التاي اغتالتها أياعي من يتسايكول اليوي 
يف خنااعق الريااض ثم ماا كال ييططول 
لتنفياذ اليطة املشاؤومة والتي ساميت 
بإنشااء األقاليام ثم ماا أساميت بهيكلة 
الجياش اليمناي والتاي تّمات عارب خرق 
أمريكياة خرنساية أرعنياة وأرشف عليها 
يف  األسابل  األمريكاي  السافري  مباارشًة 
تفصاح  حياث  »خايرساتاين«،  صنيااء 
ميلوماات اساتيباراتية أل الفاارَّ لاعي 
ساّلم للسافري األمريكي حينهاا أَْكثَر من 
500ل صااروخ سااي مضااع للطائارات، 
وحساب املصاعر خقد كانات خرق الهيكلة 
تحااول جماع جمياع األسالحة الثقيلاة 
للجياش اليمناي إَلااى لناجَر واساية يف 
صنياء؛ بهدف صيانتها ويساهل رضبها 
عال ما خشالت مساعيها وخابت  لكنه رَسْ

آمالها.

فصٌل جديٌد يف اليمن 
والياوي يف املحاخظاات الجنوبياة بادأ 
خصل جدياد من املؤامرة تمثال يف ازعياع 
كثاخة عمليات إنزال أعداع من جنوع قوات 
املارينز األمريكياة عاخل مواقع متيدعة، 
ليل أبرزلا يف قاعادة اليند ومدينة املكال 
لغارض االحتالل والنهب والسالب ولتك 
األعراض وإعخال الضغائن واألحقاِع بني 

أَبْنَااء الوطن الواحد، األمر الذي ييتربونه 
طبيييااً إال أل ُكّل لذه امليركاة لليدوال 
واالحتاالل لي سلسالة حلقات للوصول 

إَلاى تحقيل الهدف. 
يساتيدمول  اليادوال  إعاالي  خيماا 
حاول  والتضليال  الياداع  سياساة 
مزاعمهام، مماا عخاع بياض اإلخوة يف 
املحاخظات الجنوبياة لتصديل رواياتهم 
والتي يدعول انهم سيحتضنول القضية 
الجنوبياة خيماا لم الياوي قاد قتلولا، 
وأحداُث ومسلسل االغتياالت والتفجريات 
اإلْجَرامياة التي تارضب اآلل املحاخظات 
الجنوبية وتقتل أخراعلاا وتغتال قاعتها 
خاري عليال بال وستكشاف مزياداً مان 
األرسار يف قاعي األياي، وبالتايل أل صمتت 
خالطباع  بناعقهام  وصامات  ألسانتهم 
املييشاة  يف  خظياع  تدلاور  سايحصل 
والصحاة َوالساكن ويف كاخاة اليدمات 
التاي تجربكم عاىل االبتياع مان أرضكم 
ووطنكام واللجوء إَلااى الييش يف وطن 
يبنونه لكم يف الياراء باليياي كما عملت 

األمم املتحدة مع أَبْنَاء سورية. 
يف  إخوتناا  يساتنهَض  لام  وإل   
املحاخظاات الجنوبية ويدركاوا األلداف 
املشاينة التاي ترتبص بهم خلان ينفيهم 
الاراخ بياد خاوات األوال، ولييلموا أل 
غازو عولة أخارى واحتاللهاا مهما كال 
املربر لاو ألم وأخطار انتهااك لحقوق 
اإلنسال التي تتشدق به القوانني الدولية 

والياملية يف لذا اليالم.
ويَومااً بياد ياوي.. تتكشاف النواياا 
األمريكياة  للقاوات  اللييناة  الرشيارة 
وتحالاف اليادوال السايوعي األمريكي 
التي يحااول اخفاءلا وراء أقنية مزيّفة 
لطمل حقده األسوع الدخني الذي اعرتى 
كياناه املساخ وتملك نوباته الهساتريية 
والسااعية خاكال عمويااً وعنيفااً إَلااى 
أبياد الحدوع، خظائع جديدة يف مسلسال 

االنتهاكات الجديدة.
االعتقاال رصخاات  خاوراء قضباال 
تُكبت وأرواح تُزلال راخقها تيذيٌب خاق 
التصاورات بيد إلاناات وإذالل مقصوع 
ومتيماد خكال ذلك ظلماً كبارياً ووقاحًة 
قاذرة لقلاوب قاساية ال تيارف الرحمة 
والشافقة وأبات إال أل تارضب ُكّل يشء 
عرض الحائط يف سابيل تحقيل مبتغالا 
ومقاصدلا الدنيوية اليبيثة عىل حساِب 
باقي شايوب األرض اآلمناة، ذلك الحقد 
األساوع الذي طغى واساترشى يف أنفل 

آثمة ضمها الشيطال لجنده.

املفاروُض أل الناَس يكاول لهم موقٌف واحٌد، لاو أل يغضبوا 
ملااذا عخال األَمريكياول الايَاَماان، وإىل ُلناا انتهاى املوضوع. 
تحلياالت تربيارات كلها، ال، املوقاُف الصحيح، والاذي يحلُّ حتى 
ُكّل التسااؤالت األخرى التي تقلقك لو أنه: ملاذا عخل األَمريكيول 
الايَاَمان؟ ويجب عىل الايَاَمانيني أل ال يرضوا بهذا وأل يغضبوا، 
وأل ييرجولام، تحات أي ماربر كال عخولهم. أليال يف لذا ما 

يكفي؟.
الشاهيد القائد أشاار إىل رضورة أل يكوَل كالمناا مع بيضنا 
البياض أناه ملاذا عخلوا بالعنا؟ ومن الذي سامح لهام أل يدخلوا 
بالعناا؟ لال عخلوا كتجار؟ لنااك رشكات أَمريكياة تيمل ولي 
التي تساتويل عىل نسبة كبرية من برتول الايَاَمان، لكن أل يدخل 
جنوع أَمريكيول ويحتلوا مواقع،.. يصيُح الناس جميياً: أين لي 

الدولة؟ من الذي سامح لهم؟ أين لو الجيش الذي ينهك اقتصاع 
لذا الشيب بنفقاته البالظة؟.

ونصح الشاهيد القائد اليمنيني بالقول: يجب أال يسمَح الناس 
ألنفساهم أباداً أل يقولوا لذه قضياة تيص الدولاة؛ ألل الدولة 
نفساها ليال لها مربر أل تسامح، وال الدساتور نفساه ييطي 

مسؤول أل يسمح بدخول األَمريكيني إىل الايَاَمان.

ملاذا دخل اأَلمريكيون الـَيـَمـن؟
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برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 - نهاية شيبال 

- خطر عخول أمريكا اليمن.
- الشيار سالح وموقف.

علي عبدالرحمن جحاف

َع��َدَدا  أمن��ى  القصف  بقايا  شئتم  ما  القصف  لتزيدوا 
مي���ن األقيال لن تنجب إال ع��زة ورج��االً ال يهابون الردى 
جربوا الزحف فما أعج��زكم حتقيق��ه اليوم سيعييكم غ���دا 
الع�������دى  تفني  التي  امل�����وت  يد  إال  لن جت��دوا  جرب����وا 

***

الف صاروٍخ وآالف ِمن الغارات لن تعطي نص�����راً جلباْن 
كل ما في وسعكم أن تقتل��وا طفال بصاروٍخ وتدمي���ر مباْن 
كل ما في وسعكم أن تقتل���وا ام���رأة حتضن بنتا في حناْن 
كل ما ميكنكم أن تكسب���وه هو ذل العار بل خ����زي الزماْن

***

بق����اًء بس��������الم إن شئتم  للس����لم  صدقوني اخلص�����وا 
فلق�����د أُْعِطيْتُُم الس�����لم فكنتم ش������ر من خ������ان الذمام 
كالم  أي  بع�����������دها  تنال�������وا  لن  ضيعتموها  فرص�������ة 
الك������رام موت  أو  الع��ز  يطلبون  رج��ال  ِمن  طع����ن  غير 

***

يطلبون املوت في ظ��ل عجاج احل����رب ال يخشون حربا
فلق���د جربتموهم في جبال اليم��ن امليم��ون شرقا وغربا
غصبا  جن����������ران  في  امل�����������وت  ك��ؤوس  فأذاق���وكم 
رعبا احل�����������رة  شب�������وة  في  منه������م  ولقيت�����������م 

***

َغَضبَا  اليك������م  ترنو  لهم أعني  زالت  ما  وهموا كاألمس 
وإب��ا حت��������������ًدّ  ف��ي  ش���ْزراً  األع����������داء  تنظ������ر 

َهَربا  يوماً  قط  بح����رب  ولَّْت  فما  النص���������������ر  تطلب 

الطلبا  يوالي  من  ومنهم  النح�������ب  قضى  م��ن  منه�����م 

مستبا  في  أو  م��أرب  على  اخلل���������د  يلتقي  مس�����رعاً 

***

ان��ت��ص��ارا  تبغ������ون  الك����������ون  رب  أن��ص�����ار  أع��ل��ى 

واقتدارا الهيجاء بأساً  إن قيسوا لدى  وهم اإلعص�����ار 

انكسارا  إاّل  األح��������رار  على  تآمرمت  مهما  ت�����روا  لن 

مرارا  املر  كفها  من  القيتموا  التي  احلرب  قارع��ة  إنهم 

أيها احللُف السكارى  إمنا في هذه املرة ال مهرب منها 

 ***

االحتالل  تعاني  وفلسطي�������ن  سالح�������اً  نلقي  لن  قط 

قط لن نلقي سالح�اً فاطردوا داعش من أرض النضال 

للقتال  دع����������اًة  لسن�����ا  منلك�����ه  كلم�������ا  وسنلقي 

كاجلبال  بعقوٍل  وحن����اٍن  سل�����ٍم  أنص�����������������اُر  إننا 

ديننا علمنا كيف نالقي سطوة احل���رِب بأخالق الرجال

رّباُن الِبَحار
أرس�لتها إىل ش�اعر الوط�ن الفقيد ع�يل عبدالرحمن 

جحاف عام 2006م

عبد القوي محب الدين

رس���م���ْت ح���روف���ي ف���ي ال���س���م���اِء ج��ف��اف��ا
ُم�����������ْذ ق���ل�������ُت إن������ي زائ���������ٌر ج��ح�����اف��ا

ي�����ا أي����ه����ا ال����ن���������ور امل���ع�������م�������م ه�����ا أن���ا
أص���ب���ح���ُت ِم�������ْن ش��غ��ف��ي ب���ك���ْم ش��ّف��اف��ا

ف���ح���روف���ك اآلئ������ي س���ك�������ّن م�������دارك���ي
ق�����س�����راً,. ي��ع��ب��ئ��ّن احل���������واس ه��ت�����اف��ا

وأن�����ا ال�����ذي أه�����دى اجل��م��ي��ع س��ك��ون�����ه
ب���ل ص����رت أدع�����ى –ع���ن���ه���ُم- ال���ع���ّزاف���ا

ع��ل�����ٍة ذو  ال����ه����وى  ف����ي  أن�����ي  أدِر  ل����م 
ح���ت�������ى ع����رف����ت����َك ش����اع���������راً ك��ّش�����اف��ا

ه����ا ق����د أت���ي���ت���ك واجل�����������راح ت��س��ي��ر ب��ي
اإلن���ص���اف���ا أط���ل���ب   ،، ج���ري���ح���ا  زم���ن���ا 

****
أش�������واق���ن���ا ي���ا »بُ���������ّن« ح��ج�����َة أي��ن��ع�����ْت

ه������اّل دع�����������وَت ل���وص���ل���ه���ا ال���ق���ّط�������اف���ا
ق���ل »الب�����ن ج����ح����اٍف« ب������ذورك س��ي��دي

-ف���ي ال��ق��ل��ب- ِص����رن زن��اب��ق��اً وُس��الف��ا
ف���ل���ق���د ق����رأت���������َك ك���������َلّ دي���������واٍن ول�����م

أق���������رأ س�����������واَك ق����ص����ائ����داً وغ���الف���ا
ال����ذي أن�������ت »ج����ح����اف«  إال  ك���ن���َت  م����ا 

أب���ك���ى وأض����ح����َك واس�����ت�����رّق ِض��ع��اف��ا
أص����ب����ح����َت رب�������ان ال����ب����ح����ار ب����أح����رٍف

وأن������ا ل���ك���ي أل����ق���������اَك ص������رُت ض��ف��اف��ا
ف����اك����رْم »ج����وي����رك« ب��ال��ن��س��ائ�����م ع��لّ��ه��ا

ت���ب���ن���ي ل�����ه ن���ح�������و ال����ّس����َم���������ا أط���ي���اف���ا

ضد عاصفة الحزم

الهيئة اإلعالمية ألنصار اهلل تنعي الشاعر الكبري علي عبد الرحمن جحاف
صنياء - سبأ:

نيات الهيئاة اإلعالمياة ألنصاار اللاه الشااعر الكباري عيل 
عبدالرحمن جحاف الذي واخته املنية عن عمر نالز الا 72 عاما 

مليئة باليطاء الثقايف وامليريف واألعبي.
وقالات الهيئاة اإلعالمية يف بيال صااعر عنهاا تلقته وكالة 
األنباء اليمنية )سابأ( » خجع الوسط الثقايف واإلعالمي يف اليمن 
برحيال عمالق القصيادة وذاكرة الرتاث واألعب الشااعر الكبري 

عيل عبدالرحمن جحاف مساء اليوي يف الياصمة صنياء«.
وأشاار البيال إىل مآثار الراحل وأعمالاه وإبداعاته وعطاءه 
املياريف والثقايف الاذي اثرى به الراحل املكتباة األعبية والثقاخية 

وكذا مواقفه املساندة لقضايا األمة والوطن.
ذات  بالجهاات  اللاه  ألنصاار  اإلعالمياة  الهيئاة  وألابات 
االختصااص أل تاويل التماما كباريا ما تركه الفقياد من تراث 
أعباي وثقايف وجمياه وتدوينه وطباعته للجمهور.. مشارية إىل 

أل الفقيد كال شااعرا متفرعا يف شايره مياربا عن كل اليمنيني 
وحضارتهم وتراثهم الفكري واألعبي.

وأعربات الهيئاة اإلعالمياة ألنصار اللاه عن خالاص اليزاء 
واملواساة للشيب اليمني وعائلة الفقيد وذويه وأرسة آل جحاف 
.. سائلة املوىل عز وجل أل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

خسيح جناته ويلهم ألله وذويه الصرب والسلوال.
»إنا لله وإنا إليه راجيول«

طائر امغرب يتوقف عن التحليق
محمد يحيى المنصور

رحال شااعر الجماال والحاب والوطن األساتاذ 
الشااعر الكبري عيل عباد الرحمن جحاف ، أحد كبار 
شايراء اليمان ، وأحد خرساال القصيادة الجديدة ، 

بتنويياتها الفنية واملوضوعية. 
مئات القصائد واملقطوعات الشيرية ابدعها عيل 

عبدالرحمان جحااف عىل مادى يتجاوز اليمساني 
عاما،

كال مثااال للمثقف واملبدع املنحازعائما لإلنساال 
والوطن، وقيم الحب واليري والجمال، ورخض الظلم 

والطغيال أينما كال. 
كال رحماه الله مثاال لإلنساال يف أنقاى صورة، 
بسااطة وعمل ، وروح جبارة غالبت االعواء واليلل 

التي ظلت تنهش ذلك الجسد الصغري ، 
ظلات روحاه الجباارة - برغام املارض واالعواء 
وقساوة األياي وتجاربها - تيرب بالشير وبالقصيدة 
عن شاتى الشاؤول والشاجول والقضايا واملواقف 
الياصة واليامة ، يف رقة وبساطة وعمل، وتجليات 
جمالية تفرع بها األساتاذ عايل عبدالرحمن جحاف 
ساواء يف قصائاده الفصحى أو اليامياة التي تفوق 

بها ومن خاللها للقصيدة الشيبية التي كال واليزال 
واحدا من ألم شيرائها يف اليمن . 

رحمك الله يا أبازيد
ياصديقي واستاذي الكبري

وعزائاي لكل أللك وقرائك ومحبيك يف طول اليمن 
وعرضها. 

وإنا لله وإنا إليه راجيول .
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 متابعات فلسطينية

»بدعة« الحج بني »داعش« والسعودية..!
 حكم أمهز*

ال ييتلُف اثنال عىل أل اليقيدة اإلْجاَرامية 
الوحشاية لاا«عاعش« و«القاعدة« و«جبهة 
النارة« وأخواتهان، لي اليقيادة الولابية 
السايوعية، وال يحتاج ذلك إَلااى أعلة كثرية، 
خداعاش تمجد يف أعبياتهاا اإلْجاَرامية محمد 
بان َعبدالولااب مؤسال الفكار الولاباي، 
وتسامي املدارس باسامه، ال بال إل الرئيل 
األمريكاي باراك أوباماا يف مقابلته الشاهرية 
مع مجلة » ذي اتالنتيك« اتهم الفكر الولابي 
السايوعي بأناه وراء التطارف واإلرلااب يف 
اليالام، ورضب مثااالً عان كيفية اساتيداي 
السايوعية وبيض عول مجلل التياول املال 

يف اندونيسيا لهدف التطرف واإلرلاب.
»عاعاش«  أيديولوجياة  أل  اليالصاة 
والجماعاات اإلرلابياة األخارى الياوي، لي 
نفسها، اليقيدة الولابية السيوعية.. وبالتايل 
خاإل لذه اليقيادة لي التي تتحكام بيملهم 
واخيالهام. ومان ضمان لاذه االخياال قياي 

»عاعاش« وأخواتهاا.. بنباش قباور األنبياء 
والصالحاني وصحاباة النباي )ص(، ولادي 
املسااجد، وارتاكاب أخظع املجاازر والتمثيل 
ونحار  وحارق  ذباح  يف  والتفنان  بالجثاث، 
واغاراق البرش خالل عملياات االعداي.. ولذه 
االرتكابات لي نفسها التي ارتكبها آل سيوع 
مناذ تأسايل مملكتهم، حيث لدماوا بيوت 
وآثار النبي محماد )ص( والصحابة وحاولوا 
نبش قرب النباي )ص(، لاوال أل قامت قيامة 
املسالمني عااي 1926. حياث كانات الذريية 
أل مان يازور النبي أَْو يتاربك بقربه الرشيف، 

يمارس الرشك والكفر..
ماع احتاالل »عاعش« مسااحات كبرية يف 
الياراق وساوريا، أعلن أَنَْصااار »عاعش« أل 
من باني ميططاتهم لدي الكيباة الرشيفة، 
بحسب ما نقلته وسائل إعالي تركية وعراقية 
وشابكة خوكل نيوز األمريكياة. ونقلت لذه 
الوساائل ما نرشه أحد أعضااء »عاعش« عىل 
حساابه عاىل موقاع التواصال االجتماعاي 
»تويرت«،، حيث أَّكد أل قائده أبا بكر البغداعي 
تيهاد بهادي الكيباة؛ ألل الحجااج ييبادول 

أحجاًرا من خالل ملساهم الكيبة، عول عباعة 
الله، وعباعة األحجار من املحرمات..

ونقلت الوساائل عان أَْكثَااار من مصدر، 
أل »عاعاش« تناوي إَعاَعة كتاباة بيض آيات 
القارآل الكريم، وإَعاَعة ترتياب البيض اآلخر 

منها.
آل سايوع املتحرّضول عىل طريقة أبنائهم 
الداعشايني، تمنيهام حضارتهام لاذه مان 
املبااعرة إَلااى لادي الكيباة )التاي ييبدلا 
الحجاج بحساب الفكر الولابي(، لكن لناك 
طارق أخرى ملناع الحجاج اآلتني مان أقطار 
األرض، مان عباعة احجاار الكيباة، والتربك 
بجدرانهاا وخقا لليقيادة الولابية.. من لذه 

الطرق:
- ارتكاب املجازر يف الحري املكي.. وسجلت 
الوقائاع ساقوط االف الضحاياا الذين قضوا 
بسابب ساوء إَعاَرة آل سايوع ملناساك الحج 
)آخرلاا السانة املاضية حيث قاىض يف مكة 
االالف (، وتارك الحجااج يواجهول مصريلم 

بأنفسهم مع ُكّل مشكلة.
- التضييل عىل الحجاج وإلزاي الدول بيدع 

محدع مان مواطنيها، مساموح لهم بالحج، 
مع استيداي املزاجية يف لذا التحديد.

- مناع حجاج عولة تيد أَْكثَاار من ثمانني 
مليول نسامة من الحج.. ولاي إيرال.. وذلك 
بيد أل حاولت خرض رشوط تيجيزية عليها، 
تحرمهاا من توخاري ظروف الساالمة واالمن 
وقضايا تتيلل بإصدار التأشريات. ولو األمر 
نفسه الذي استيدمته السيوعية ضد حجاج 

اليمن سابقا.
بياد لاذا اليارض لال مان خاارق باني 
اليقيادة واملمارساات الداعشاية التكفريياة 
والسايوعية؟.. ال يشء مطلقاً، لذه تريد لدي 
الكيبة وتيمل عىل منع الحج وكاللما يحاول 
الوصاول إَلااى لدخه بطريقتاه تحت ذريية 

القضاء عىل البدع..
ماا حدث ماع إيارال ومناع حجاجها من 
أعاء مناساك الحج لذا الياي، يمكن أل يحدث 
ماع عولة أخارى، قاد تحصل مشاكلة بينها 
وباني السايوعية.. والالخت أل مناَع الحجاج 
اإليرانياني مان أعاء لذه الفريضة يتم وساط 
صمت ميٍز ومييب ويشاكل وصمة عار عىل 

جبني الكثري مان الدول واالنظمة والشايوب 
اإلْساااَلمية واليربية.. يف موقف جبال خانع، 
ال يمكن أل يوصف إالَّ باملتآمر سواٌء أكال ذلك 
عان قصد أَْو غري قصد.. خالسااكُت عن الحل 

شيطال أخرس.
ويظهار مان خاالل املناع، أل السايوعية 
تتيامال ماع الحرماني الرشيفاني وكأنهماا 
الحساابات  تصفياة  يف  أللداخهاا  خاعماني 
السياساية ماع اآلخريان ال أل تكاول لي يف 
خدمتهماا كما تدعاي. وكأل الحرمني مرياث 
ورثاة آل سايوع عان جدلام َعبداليزياز آل 
سايوع وال عالقة للمسالمني بهما.. خهل من 
مسالمني وعرب مان يقاف يف وجاه اململكة 
املغتصبة لحقوق املسالمني يف الحج وحقوق 
الحجااج ويقاول لهاا كفى..؟ لال من يقف 
يف وجاه لاذه اململكاة املتحالفة ماع الكيال 
الصهيوني املغتصب لفلساطني واملقدسات؟ 
الكل مساؤول ياوي القياعة وسيحاساب عىل 

التقصري.

*موقع العالم اإلخباري

شابٌّ فلسطيني يطعُن جندياً صهيونياً ويصيبه بجراح يف »تل أبيب« 

»الجهاد اإلْسـاَلمي«: املقاومة على جاهزية تامة ألي عدوان محتمل

أّكاد املتحدُث باسام حركاة الجهااع اإلْساااَلمي يف خلساطني عاووع 
شاهاب، أل احتماالِت قياي »إرسائيل« بشن حرب جديدة عىل قطاع غزة 
يف ظال تويل ليربماال وزارة الجيش تازعاع، مؤكداً أنه ال يوجاُد خرق بني 
ليربمال وبني ساابقه موشايه ييالاول يف »اليمل اإلرلابي ضد الشايب 

الفلسطيني«. 
وأضااف شاهاب يف تريحات صحفياة: إل ليربمال ربماا يفكر أل 
يحقل لنفساه ولحزبه مكسبا سياسيا من خالل »عدوال جديد عىل غزة 

أَْو الضفة املحتلة. 
وأكد أل املقاومة الفلسطينية عائما عىل جالزية تامة، وأنها مستيدة 
ألي طارئ وتيد اليدة وتطور إْمَكانياتها للدخاع عن الشايب الفلسطيني 
مان أي عدوال صهيوناي، موضحاً أل »إرسائيل« ال تحتااج ألية تمارين 

إضاخية من أجل شن اليدوال عىل غزة. 
وتابع شاهاب قائالً:« اليادوال قائم يف ظل بقااء الحصار، وعمليات 
إطاالق النار اليومية عىل الحدوع التي تساتهدف املزارعني، وكذلك يف ظل 
اساتمرار االحتالل يف مالحقاة الصياعيان واعتقالهم، ويف ظال الهجمة 

اإلرلابية التي تشنها »إرسائيل« ضد الضفة الغربية املحتلة. 
الجديُر ذكره أل »سلطة الطوارئ الوطنية« التابية لوزارة أمن اليدو، 
تجاري مناورة تمتد ألُْسابُْوع وتحاكي لجمات صاروخية واساية ومن 
عدة جبهات عىل كاخة املناطل، وأل لدف املناورة »اختبار صموع الجبهة 
الداخلية، ساواء عىل مساتوى املواطناني أَْو البُنية التحتية«. وساتنتهي 

املناورة اليوي اليميل.

أصيب جندي صهيوناي، جراء تيرضه للطين يف 
شارع »يغال الول« بمدينة تل أبيب، ووصفت حالته 

باملتوسطة، وخقاً ملا نرشته املواقع اليربية. 
وأشاارت لاذه املواقع إَلااى أل قاوات الرشطة 

»اإلرسائيلياة« لرعات إَلااى ماكال الطيان ماع 
اإلساياف »اإلرسائيايل«، والقت القبض عىل شااب 
خلساطيني من الضفة املحتلة 17 عاماً با«شابهة« 
طيان الجنادي، وال زالت الرشطة تحقال يف عواخع 

عملية الطين. 
إَلااى  الجنادي  »اإلرسائيايل«  االساياف  ونقال 
مستشافى »ييلاوف« يف املدينة بيد وصاف حالته 

بالبسيطة إَلاى متوسطة.

صحيفة عربية: رمضاُن 
سيشَهــُد هجماٍت 
فلسطينيًة جديدة 

قالت صحيفة »إرسائيل اليوي« إل شاهَر رمضال الذي بات عىل األبواب 
سيشاكل مناسابة لزيااعة التحرياض الفلساطيني عىل تنفياذ املزيد من 
الهجمات ضد »اإلرسائيليني« عرب املساجد وشبكات التواصل االجتماعي. 

وأوضحات الصحيفاة أل املواقاع اإلخبارية لحركتي حمااس والجهاع 
اإلْساااَلمي لم تنتظر حلول الشاهر، بل بدأت - كما الياي املايض- بإلهاب 
املشااعر قبيال حلولاه، باعتبااره شاهر الجهااع واالنتصاارات يف تاريخ 

اإلْسااَلي، وتبدو خيه التضحية بالنفل أَْكثَاار جالزية. 
وذكارت أناه بالتزامن مع ذلاك تيكف أجهازة األمان اإلرسائيلية عىل 
تطبيل قرار بدخول ثالثني ألف خلساطيني لليمال عاخل »إرسائيل«، »مما 

سيثري مزيدا من املياوف األمنية«. 
وأشاارت الصحيفاة يف تقريرلا إَلااى أل محاخظة الفلساطينيني عىل 
أماكان عملهم عاخل »إرسائيل« من شاأنها كبح جمااح موجة اليمليات 
الحاصلاة، ولناك خطة جديادة ملزيد من التيفيف عاىل امليابر يف الضفة 

الغربية، ولو ما قد يزيد عدع اليمال الفلسطينيني عاخل اليط األخرض.

ليربمان »يصلي« يف حائط 
الرباق و»غليك« يتعهد 

بتأمني اقتحامات األقصى 
أعَّى وزيُر الحرب بحكومة الكيال الصهيوني، اخيجدور ليربمال، صباح 
الثالثاء، طقوساً وشيائر تلموعية يف حائط الرباق )الجدار الغربي للمسجد 

األقىص املبارك( وسط حراسة أمنية مشدعة وميززة. 
من جهة ثانية، ذكرت »القناة اليربية السابية«، أل الحاخاي املتطرف، 
يهوعا غليك، تيهد بالساماح للمستوطنني اليهوع باقتحاي املسجد األقىص 

و«الصالة« خيه. 
وقال خاالل خطاب أعاء اليمني يف برملال االحتالل »الكنيسات«، بيد أل 
حال محل وزير الحرب الساابل موشايه ييالول يف قائماة )الليكوع(: »ما 
عمت لنا، ساأبذل ُكّل ما يف وسايي لوضاع حد للغبن الاذي يحدث يوميا 
يف أقادس املواقاع يف اليالام، حيث يقوي عناارص الرشطاة بموجب أوامر 
بالتحقال يف ما إذا كال رجال يهوعي يبلغ من اليمار )90 عاماً( يقوي، ال 

سمح الله، بتحريك شفتيه أي ال«.

إعتقال 10 مواطنني بالضفة 
املحتلة 

اعتقلت قّوات اليدو، خجر الثالثاء، عرشة مواطنني يف مدالمات نفذتها 
بأنحاء متفرقة من الضفة املحتلة. 

وقالات مصااعر عربية: إّل الجياش اعتقل مواطنااً يف مدينة طولكري، 
وآخار يف ذنابة قضاء املحاخظاة، إَضاَخة إَلاى اعتقاال مواطن يف قلقيلية، 

وثالثة آخرين يف بلدة بدو قضاء محاخظة القدس. 
ويف بلدة تقوع رشق بيت لحم، أعلن اليدو اعتقال مواطنني، وآخرين يف 

يطا ومييم الفوار جنوب اليليل. 
واّععاى جيش اليادو، أّل امليتقلني مطلوبول ألجهزته األمنية، مشارياً 

إَلاى تحويلهم للتحقيل لدى الجهات األمنية امليتصة.

إصابة 4 صهاينة يف 150 عملية 
للمقاومة خالل ُأْسُبْوع 

أظهارت ميطياٌت صهيونيٌة، ارتفاعاً يف عدِع اليمليات والهجمات التي نفذلا شابال االنتفاضة خالل 
األُْسبُْوع املايض، وأسفرت عن إصابة أربية صهاينة. 

ورصاد تقريار نرشه موقاع »الصوت اليهاوعي« الياربي، تنفيذ املقاوماة لا 150 عملياة يف األرايض 
الفلساطينية، بينها إطالق صواريخ من قطاع غازة، وعمليتا إطالق نار بالضفة، وإلقاء زجاجات حارقة 
وقنابل محلية الصنع، باإلَضاَخة إَلاى محاولتي طين ورشال الحجارة صوب مركبات عسكرية لالحتالل 

ومستوطنيه. 
وأشاار التقرير إَلاى أل أربية صهاينة أصيبوا بينهم جنديال من جيش االحتالل خالل مواجهات قرب 

راي الله، خيما أصيب مستوطنال بيد رشقهم بالحجارة يف الضفة الغربية املحتلة. 
وأظهرت امليطيات أل عدع عمليات املقاومة خالل األُْسبُْوع املايض نفل عدع اليمليات باألُْسبُْوع الذي 

سبقه، والذي سّجل تنفيذ 150 عملية ضد ألداف صهيونية. 
وتشاهد األرايض الفلساطينية، مناذ األول مان ترشيان أول/ أكتوبار املاايض، مواجهات بني شابال 
خلسطينيني وقوات اليدو، اندليت بسبب إرصار مستوطنني يهوع متشدعين عىل مواصلة اقتحاي ساحات 
املساجد األقىص، تحت حراساة قوات جيش ورشطة اليدو، وبلغت حصيلة الشاهداء قرابة 213 شيصاً، 

باإلَضاَخة إَلاى آالف املصابني والجرحى.



15 عربي ودولياليدع )131(     اليميل 2 يونيو 2016ي  املواخل 26 شيبال 37ل1لا

تطبيع عالقات وتنفيذ م�صاريع و »اأ�صدقاء« مذعنون.. فمماَ اخلوف؟!

معاريف: الدول العربية »املعتدلة« غري خائفة من ليربمان وزيًرا للحرب بالحكومة الصهيونية
  - متابعات

صاعقات الحكوماة الصهيونية صباح اإلثناني باإلجماع 
عىل تيياني زعيم حازب »إرسائيل بيتنا« املتطارف اخيغدور 

ليربمال وزيراً للحرب، باإلَضاَخة لوزيرين آخرين. 
جاء ذلك بيد التوصل التفاق بني رئيل الحكومة بنيامني 
نتنيالاو وزعيم »حزب البيت اليهوعي«، نفتايل بينيت، حول 

قضية تحسني عمل الكابينت. 
وكشافت صحيفة »مياريف« اإلرسائيلياة، عن مفاجأة 
وصفتهاا بأنها »مثرية للدلشاة«، ولي أل »الادول اليربية 
»السنية« امليتدلة يف املنطقة اليربية ليست خائفًة من تييني 
رئيال حازب »إرسائيال بيتنا« اليميناي املتشادع، أخيغدور 

ليربمال، وزيراً للدخاع يف إرسائيل«.
وأشاارت الصحيفاة اإلرسائيلية بحساب موقاع »وطن 
يغارع« إَلااى أناه »بالرغم مان الضجاة التي أثاريت عاخل 
إرسائيال بتييني ليربمال بالحكوماة اإلرسائيلية، وما تبيها 
من رعوع خيل غاضبة بسابب توجه حكومة تل أبيب بشادة 
نحاو اليماني املتطارف بانضمااي حازب »إرسائيال بيتنا« 
لالئتاالف الحكوماي، إالَّ أل ذلك قوبل بصمات عربي غريب 
ة يف عول مثل مر واألرعل واإلَماَرات اليربية املتحدة«. َخاصَّ

وأكادت الصحيفاة أل »لاذه الادول ليسات خائفة من 
الضيف الجدياد بالحكومة اإلرسائيلياة؛ ألل املنطقة تييش 

اآلل عر عالقات إرسائيل الرسية مع الدول اليربية«. 

شركة بريطانية تزود »داعش« 
باألسلحة بتمويل سعودي

  - متابعات
كشافت وثائل مرسبة عن ترعع اليقيد عبيد الحربي أحد منسوبي القوات 
البحرية السايوعية بقاعدة الجبيل البحرياة إىل بريطانيا لغرض رشاء اليتاع 
 BAE‹ اليساكري لتساليح تنظيام عاعش مان رشكة بي أياه إي سيساتمز
SYSTEMS ›، ولاي إحادى كربى الارشكات التي تيتمد عليها السايوعية يف 

تأمني أسلحتها.
وبحساب »الكول نيوز« اتضاح من خاللها أل اليقياد عبيد الحربي ولو 
اليبري يف رشاء األسالحة من بريطانيا من عاي 2005 كال يكثر من ترععه إىل 
بريطانيا برخقة أرسته. ويلتقي لناك ببول أونت )PAUL AVENT( املسؤؤل 

عن مبييات الرشكات الربيطانية للسيوعية.
وورعت خيهاا أساماء منها غاري الله بن صالاح بن راجاح الزلراني من 
موالياد عاي 1392 حامل جواز السافر رقام )J225191(، ومهند بن عيل بن 
 ،)K3085محمد املشااري من مواليد عاي ل0ل1 حامل جواز السفر رقم )6ل
وأنور بن حميدي بن جبارة الحربي من مواليد عاي 1398 حامل جواز السفر 
رقم )L760617( وراشاد بن عبد الرحمن بن عيل الحوشاال من مواليد عاي 
1393 حامل جواز السفر رقم )I883508( كانت تساعد اليقيد عبيد الحربي 
يف عملية الرشاء واختيار نوعية الساالح الذي كال أكثره من خفيف الييار إىل 

املتوسط وتهريبه عرب البحر األبيض املتوسط.
وحساب امليلومات الاوارعة يف تلك الوثائل إل السايوعية كانات قبل عاي 
2011 تشرتي عتاعا عسكريا بقيمة 8ل مليار عوالر سنويا من بريطانيا ولكن 

بحلول عاي 2011 ارتفيت مشرتيات السيوعية من األسلحة بنسبة 25%.

تحرير حي الشهداء بالصقالوية، 
وتقدم من 3 محاور القتحام الفلوجة 

  - متابعات
حررت القوات اليراقية املشرتكة حي الشهداء بمدينة الصقالوية املالصقة 
ملدينة الفلوجة، يف وقت تيوض ميارك يف الحي الذي يحمل االسام نفسه عىل 
مدخل املدينة، وتمكنت القوات من التقدي يف ثالثة محاور القتحاي الفلوجة.. 
وأعلنت قوات الحشاد الشايبي عثورلا عىل ميبأ مللفاات ووثائل عاعش 

تكشف خططهم املستقبلية وخاليالم النائمة يف اليراق وسوريا.

مقتل 6 جنود مصريني وإصابة 6 يف 
انفجار مدرعة بالشيخ زويد 

  - متابعات
ُقِتَل ستة جنوع مريني، يوي الثالثاء املايض، وأصيب ستة آخرول بجراح 

بالغة اثر انفجار مدرعة عسكرية جنوب مدينة الشيخ زويد. 
وأكد مصدر أمني مري، أل اليبوة الناسفة كانت مزروعة تحت الطريل 
االسافلتي عاخل نفل، وانفجرت عند مرور املدرعة خوقها، ما أسفر عن ستة 

قتىل جنوع وإصابة ستة آخرين نقلوا إَلاى املستشفى اليسكري باليريش.

ثلثا اأَلمريكيني ونصُف الربيطانيني: 
مقاطعة »إسرائيل« أمٌر مشروع 

  - متابعات
تحارُز حملاُة املقاطياة وساحب االساتثمارات وخارض اليقوباات عىل 
»إرسائيال« )BDS( تقدُّمااً يف الوالياات املتحادة وبريطانيا والغارب عموماً، 
ويبادو أل لهاا وقياً كبرياً عىل الشايب األَمريكي عىل وجاه اليصوص حيث 
تنشط بشكل قوي يف الجاميات األَمريكية والربيطانية، حيث ييتقد نحو ثلث 

األَمريكيني أل املقاطية لي أعاة رشعية ملمارسة الضغط عىل إرسائيل. 
وشاارك يف االساتطالع الاذي أجاراه ميهد »ايبساوس« يف أَمرياكا 1100 

شيص يشكلول عيّنة نوعية وتمثيلية للمجتمع األَمريكي. 
ووخقا الساتطالع الارأي ذاته، ييتارب %62 من املجتماع األَمريكي ونحو 
نصف املجتمع الربيطاني أل حركة املقاطية لي شكل من أشكال الالسامية 

امليارصة. 
وكال قاد صاعق الرئيل األَمريكي باراك أوباما الياي املايض عىل سلسالة 
من القواناني املتيلقة بالتجاارة، بينها قوانني مثرية للجادل للتصدي لحملة 
املقاطياة االكاعيمية والثقاخية والتجارية عاىل »إرسائيل« من جهات عديدة 
يف عول اليالم. وتتضمن لذه القوانني سلسالة من املباعئ التوجيهية املتيلقة 
بالتجارة وتنص عىل مقاطية وساحب االساتثمارات من الرشكات يف أوروبا 

التي تنضم إَلاى حملة املقاطية إلرسائيل. 
وتحظاى حركة املقاطية انتشااراً وععمااً كبرياً يف الجامياات األَمريكية 
حياث، قاررت منظماة خريجاي جامياة نيوياورك )GSOC(، تأيياد حركة 
»مقاطياة إرسائيل« )بي عي أس( وطالبت الجامياة بقطع كاخة اتصاالتها 

وعالقاتها مع جامية »تل أبيب«.

نتنياهو ُيبدي استعداده للتفاوض مع أصدقائه 
»العرب« على تعديالت ملبادرة »السالم« العربية 

صفقات إسرائيلية سرية بمئات املاليني للسعودية واإلمارات

أمري دولة قطر السابق: السعودية تقتل إخواننا وشنت عدوانها ضد الشعب اليمني

  - متابعات
اليادو  كياال  وزراء  رئياُل  أشاار 
مسااَء  نتنيالاو،  بنياماني  الصهيوناي 
إْمَكانياة إحيااء مبااعرة  إَلااى  اإلثناني 
السالي اليربية التي طرحت يف عاي 2002 
وتيارض عاىل »إرسائيل« اعارتاف الدول 
اليربية بها عبلوماساياً مقابل اتفاق عىل 

إقامة عولة مع الفلسطينيني. 
وتريحاات نتنيالو رع رسامي عىل 
كلمة ألقالا الرئيال املري َعبدالفتاح 
الساييس األُْسابُْوع املاايض ووعاد خيهاا 
بتحساني اليالقاات ماع »إرسائيال« إذا 
قبلت الجهوع الرامية الستئناف محاعثات 

السالي. 
الساالي  »مبااعرة  نتنيالاو  وقاال 
اليربية تشامل عنارَص إيجابية يمكن أل 
تسااعد يف إحياء املفاوضاات البناءة مع 
الفلسطينيني« مكررا تريحات أعىل بها 

قبل نحو عاي لصحفيني »إرسائيليني«. 
وأضااف »نحن مساتيدول للتفاوض 
ماع الادول اليربياة عاىل تيدياالت لتلك 
املبااعرة حتى تيكال التغاريات الكبرية 
التاي شاهدتها املنطقاة مناذ 2002 مع 
االحتفااظ بالهادف املتفل علياه بإقامة 

عولتني لشيبني.« 
التيليقاات  بهاذه  نتنيالاو  وأعىل 
كال  كلماة  خاالل  أيضااً  باإلنجليزياة 

ميظمهاا باليربية ولي طريقة يلجأ لها 
عااعة حني يريد توجيه رساالة للمجتمع 

الدويل. 
وتحادث نتنيالو بيد عقائال من أعاء 
أخيجادور  املتشادع  القوماي  السايايس 
ليربماال اليمني وزيراً للحرب واكتسااب 
االئتاالف الحكومي اليميناي الهش ععماً 

حيوياً يف الربملال. 
وأيّد ليربماال ما قالاه نتنيالو بينما 
كال رئيال الوزراء »اإلرسائييل« يسايى 
عىل ما يبدو لإلشاارة إَلااى أل ضم وزير 
الدخاع الجديد املنتمي ألقىص اليمني إَلاى 
الحكوماة لن يؤذل بنهاية جهوع الساالي 

مع الفلسطينيني.

يحيى دبوق*
يف الوقات الاذي ييلاص خيه املتحدثاول يف مؤتمار صحيفة 
»جريوزاليم بوست« السنوي، املنيقد لذا الياي يف نيويورك، إَلاى 
توقع »مساتقبل مظلام إلرسائيل«، تأتي الياد اليليجية و«عول 
االعتدال اليليجي« لتمتد من تحت الطاولة وبييداً عن شايوبها، 
ختيطي أماالً ومزيداً من املدع املاعي واالقتصااعي لا«إرسائيل«، 

عرب صفقات بلغت حتى اآلل مئات املاليني من الدوالرات.
لاذه الصفقات، التي تنرش تباعااً يف اإلعالي الغربي واليربي، 
أعاع )قبل أياي(، محلل الشاؤول اليساكرية واألمنية يف صحيفة 
»جريوزاليم بوسات« و«مياريف«، يويس ميلمال، تأكيدلا، عرب 
مقالة تحليلية عن الوضع االسرتاتيجي لا«إرسائيل« يف السنوات 
املاضياة، محااوالً نقض ما ورع من رؤية تشااؤمية ومساتقبل 
مظلام، وَرعت عاىل لساال عدع من الاوزراء وأعضاء الكنيسات 

اإلرسائيليني الذين تحدثوا يف مؤتمر »جريوزاليم بوست«.
يف إطاار اليرض املضاع، كشاف ميلمال، مباارشة لذه املرة، 
عن اآلتي: »أعداء إيرال من اليرب السنّة تحولوا باتجاه إرسائيل، 
وتوصلوا ميها إَلاى اتفاقات رسية، عسكرية واستيبارية، تقدر 
بمئات املاليني من الدوالرات، ملصلحة اململكة اليربية السايوعية 

وعولة اإلَماَرات اليربية املتحدة«.
إَضاَخة إَلاى االتفاقات اليساكرية واالستيبارية مع »اليرب 
السانّة«، يلفات ميلمال إَلااى أل اليطر الاذي كال يميز املايض 
من جياوش عربية تجااه »إرسائيال«، زال تماماً عان اليريطة 
ولام ييد موجاوعاً، وذلك يياوع إَلاى اتفاقات الساالي مع مر 
واألرعل، وإىل حالاة اليراق وساوريا وأيضاً ليبياا، التي تفككت 
إَلاى كيانات إقليمية مشاغولة بمحارباة بيضها بيضاً من أجل 
البقااء. وجيوش لذه الدول إما تبيارت أَْو ضيفت. وحل مكال 
لذه الجيوش، كيطر عىل »إرسائيل«، أعداء عول عولة، يتميزول 
يف أنهم مرعوعول ومشغولول بأنفسهم وببقائهم، أَْو مشغولول 
بميارك بقاء يف ساحات أخرى، كما لو حال حزب الله يف سوريا، 

كما يرى.
وأشاار ميلمال إَلاى أل اليالقات اإلرسائيلية األرعنية، لم تكن 
أخضل مما لي عليه اآلل، وتتميز بتياول أمني واستيباري كبري. 
كذلك، خاإل اليالقات مع الجانب املري، يف الجانب اليساكري 
واالساتيباري، تتميز بالتياول يف الحرب ضد اإلرلاب يف سيناء، 
والجانباال، اإلرسائييل واملاري يف نقاش عائام ومبارش، حول 
كيفية التيامل مع »حركة املقاومة اإلْساااَلمية ااا حماس« يف 

قطاع غزة.
يف الشامال، يضياف ميلماال، بياد عرش سانوات عىل حرب 
عااي 2006، حزب الله مرعوع. لكن يف ماوازاة ذلك، نواجه واقع 
الرتساانة الصاروخية للحازب، وجزء منها بييد املادى وأَْكثَاار 
عقة وقاعر عىل رضب ميظم املواقع االسرتاتيجية واليسكرية يف 
»إرسائيل«. مع ذلك، اكتساب الحزب خربة يف التكتيكات القتالية 
جراء مشااركته يف الحرب الدائرة يف سوريا، لكنه يياني خسائر 

برشية )عىل حد زعمه(.
»حماس«، من جهتها، مرعوعة. قاعتها ييلنول مراراً وتكراراً 
أنهام ال يرغباول يف االنجرار إَلاى جولة قتاال جديدة يف مواجهة 
»إرسائيل«. وإذا جرى إيجاع حل للمشاكالت االقتصاعية يف غزة، 
كما ورع عىل لساال وزير النقل واالستيبارات، يرسائيل كاتل، 
من خالل إقامة ميناء بحري عائم مرتبط بجرس مع قطاع غزة، 

خمن املحتمل أل تشهد الحدوع مع غزة سالماً، قد يمتد سنوات.
ولجهاة تنظيمي »عاعاش« و«النرة« يف ساوريا، وتحديداً 
عىل الحدوع يف الجوالل، يؤكد الكاتب الواقع الساائد منذ انتشاار 
التنظيماني والفصائل املسالحة عاىل طول الحادوع، مضيفاً أنه 
»رغم انتشار إرلابيي تنظيمي القاعدة والدولة اإلْسااَلمية، عىل 
الجانب الساوري من الحدوع، خإنهماا تيلما كيفية التيايش مع 
جريانهم اإلرسائيليني؛ وذلك ألل لديهم أعداًء، بالنسبة إليهم، ألم 

من إرسائيل واليهوع«.

* األخبار البيروتية

  - متابعات
لاجم أمريُ عولة قطر الساابل الشايخ حماد بن خليفة 
السايوعية بشادة، متهما إيالاً بالتيبئة لتحميل غطرستها 
عىل اليالم اليربي ولي تقتل إخواننا بل شانت عدوانها ضد 

من ييدمها من الشيب اليمني.
وأخااع موقع جريدة اآلل اإللكرتونياة، أل أمري عولة قطر 
الساابل الشايخ حمد بن خليفة آل ثاناي يف مقابلة أجرالا 
مراسال الجريدة ميه، لم ييرف التاريخ منذ سنوات خوض 
اليارب مياارك يقتلاول خيها إخوانهام اليارب ولكن لناك 

تيبئة تألفت عىل مدار سانتني يف السايوعية املدعية لزعامة 
اليالم اليربي لتحمل غطرساتها عليه ولي تقتل إخواننا بل 

شنت عدوانها ضد من ييدمها من الشيب اليمني.
غاري  عساكرية  ميططاات  للسايوعية  أل  إىل  وأشاار 
مدروسة يساتيجل بيض األمراء يف تنفيذلا حيث يلزي عىل 
الادول اليليجياة الحرص عاىل إحكاي مبااعئ أمنية تحظر 
مياطر تمدع السيوعية بقراراتها املترسعة، عىل حد تيبريه.

ويف الساياق نفسه حذر الشايخ حمد بن خليفة آل ثاني 
املجتمياات اليربية من عملياات تقويض اليروبة يف مجازر 
تقرتخها السيوعية موضحاً أل اليالم اليربي إل لم يقف عىل 

قدي واحدة تذلب اليروبة أعراج الرياح.

مصرع أهم مساعدي 
داعش باألنبار 

  - متابعات
أعلنت قياعُة اليمليات املشرتكة للقوات 
اليراقياة، االثناني، عان مقتل ما يسامى 
با«أمري كتيبة االنغماسايني اليرب« وأحد 
»ألام« مسااعدي زعيم تنظيام »عاعش« 
أبو بكار البغداعي وصديل »مقرب« لزعيم 
التنظيام برضباة جوياة يف قضااء القائم 

غربي محاخظة األنبار. 
»خلياة  إل  بياال:  يف  القيااعة  وقالات 
الصقاور وجهات طاريال القاوة الجوياة 
قيااعة  ماع  الياايل  بالتنسايل  اليراقياة 
اليملياات املشارتكة إَلاى عك أحاد األوكار 

املهمة ملجرمي عاعش يف قضاء القائم«.
وأضاخت القياعة، أل »اليملية أسافرت 
عان مقتل عادع من اإلرلابياني من بينهم 
وزير الحرب يف التنظيم ووايل والية الفرات 
ساابقاً، ومساؤول األمن واالساتيبارات 
اليااي وأحد ألم مسااعدي البغداعي ولو 
املرشف عىل عمليات إرلابية كثرية آخرلا 
عملية يوي األحد بالهجوي عىل قضاء ليت 
بواساطة االنتحاريني، باإلَضاَخة إَلاى قائد 

كتيبة تبوك يف سوريا واليراق«.
ولفتات إىل، أل »مان باني القتاىل ناقل 
الربياد اليااي مان والياة بغاداع ووالياة 
الجناوب ولو عراقي الجنساية لارب من 
ساجن بوكا وأصياب يف اليملياة ومات يف 
املستشافى يف اليوي نفساه، خضالً عن ما 
يسامى أماري كتيباة االنغماسايني اليرب 

سيوعي الجنسية«.
وتابيت، أل من بني القتىل »ما يسامى 
بمساؤول القضاء يف والية الفارات ووالية 
الربكاة ولاو عراقاي الجنساية وميتقل 
سابل يف ساجن بوكا النتمائه إَلاى تنظيم 
القاعادة آناذاك وعمال ماع أباو مصيب 
بكار  ألباو  مقاّرب  وصديال  الزرقااوي 
البغاداعي وأعطى ختااوى بذبح الكثري من 
املواطناني اليراقيني والساوريني، لو من 

بني القتىل«.
بالقاول،  بيانهاا  القيااعة  واختتمات 
إل »خلياة الصقاور وجهت طاريال القوة 
الجوياة اليراقياة إَلااى تنفياذ رضباة يف 
املاكال ذاته اسافرت عن حرق ما يسامى 
مقار الدياوال املاايل لتنظيم عاعاش وخيه 
أَْكثَااار من ساتة مليارات عيناار، ومقتل 
سابية إرلابياني وحارق قسام كبري من 

األموال املذكورة«.



مقبلون على شهر 
الصرب والنصر 
والفتح املبني! 

كلمــــــة 
أخـــــيرة 

محمد فايع 
  

وإذ تفصلُناا أيااٌي خقاط عان شاهر 
اللاه الذي أنزل خيه الُقااْرآل لدًى للناس 
وبيناات من الهادى والفرقاال، يجُب أل 
نتذكَر ونيي أنه شاهٌر حصلات خيه أَْكرَبُ 
وأعظُم املواجهات بني اإلْسااَلي واإليمال 
وأنصاره مان جهة وبني والكفر والنفاق 
َل اللُه ملسرية  من جهة أُْخاَرى، وخيه حقَّ
الهادى الُقارْآنياة املحمدياة وأنصارلاا 
أعظم االنتصارات والفتوحات الحاسامة 
والتأرييية، ولاذا يهديناا إَلاى حقيقة 
مفاُعلاا أل اللاه يهيائ برحمته وخضله 
ولداه للمؤمنني املستضيفني من أسباب 
الغلباة والنر والتمكني ماا لم يهيئ يف 

غريه من الشهور.
 إذ يهديناا جال شاأنه بقوله )َشاْهُر 
َرَمَضااَل الَّاِذي أُنْاِزَل ِخياِه اْلُقاْرآُل ُلًدى 
ِللنَّااِس َوبَيِّنَاٍت ِماَن اْلُهاَدٰى َواْلُفْرَقاِل(، 
وبتلك املنهجية يتحقل عد الله للمتقني.. 
أَوليل القائل جل شاأنه )يَاا أَيَُّها الَِّذيَن 
يَاُي َكَما ُكِتَب َعىَل  آَمنُوا ُكِتَب َعَليُْكاُم الصِّ

الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم َلَيلَُّكْم تَتَُّقوَل(.
وعليه خإل الايَاَمان وشايبه املظلوي 
يف  املصريياة  ميركتاه  يياوض  ولاو 
ثالثاي  بقيااعة  املساتكربين  مواجهاة 
الكفر والنفااق والرش واإلجاراي الياملي 
أمااي موسام قراناي جهاعي يساتحث 
ُكّل خارع من أَبْنَاء شايبنا عىل املساارعة 
إَلااى املتاجرة مع الله وخل اسارتاتيجية 
منبثقة من املنهجية الُقاْرآنية الجهاعية 
اللاه  أراع  التاي  التكاخلياة  عياة  اليباا 
تحقيقها عرب الربنامج اليباعي الُقاْرآني 

لشهر رمضال.
ولاذا يقوُعناا إَلاى اليمال املضاعف 
والواعاي عىل ُكّل الجبهاات التي وضيها 
السايد َعبدامللاك وععاا إَلااى تفييلها يف 
مواجهة الُياْدَوال، ساواء عىل مساتوى 
الجبهاة الشايبية واالجتماعياة أَْو عىل 
مساتوى الجبهاة اليساكرية واألمنياة 
الثقاخياة  الجبهاة  مساتوى  عاىل  أَْو 
الجبهاة  أَْو  التيبوياة  واإلْعاااَلمياة 
السياساية واإلعارياة أَْو عاىل مساتوى 
الجبهاة االقتصاعياة والتكاخلياة والتي 
خياالً أساقط الله بهاا بفضلاه وتأييده 
ُكلَّ نظرياات وقواعاد الارش اليساكرية 

واألمنية والسياسية.
خإل تسلح بها أَبْنَاء شيبنا وعياً وعمالً 
وحضاوراً جهاعيااً وعباعيااً وتكاخليااً، 
خحتمااً خإل الله سايحقل لهذا الشايب 
املزياد مان النار والغلبة وسيؤسال 
عاىل يدياه لشايوب أمتنا املساتضيفة 
منطلقااً ومسااراً للفارج والنار عىل 
مسار وعد الله للمستضيفني يف مواجهة 

املستكربين.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

أن يأتَي ما يس���مى مجلس أمن، هو مجلس أمن أَمريكا، مجلس أمن الدول 
املس���تكبرة والظامل���ة ولي���س مجلس أمن املس���تضعفني، يأتي ليش���رعن ظلماً 
وُع�ْدَواناً؛ ليشرعن قتل األَْطَفال والنساء تضيع ُكّل العناوين اإلنَْس�انية وتضيع 

ُكّل القوانني الدولية.
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محمد الصفي الشامي 

َخِشاَل الُيااْدَواُل األَمريكايُّ السايوعيُّ ُمَؤّخاراً مان جدياٍد يف تنفياِذ 
ُمَياّطاطاِتِه التي كال قد أَعااادَّلا مسابقاً، وبادأ اليمُل عليها بالتزاُمِن 
مع َعوعِة التََّحارُّكاِت السياسيِّة إىل الواجهِة، واملفاَوضات املنيقدة يف عولة 
الكويت منذ 21 أبريل/ نيساال املايض، بُغيَة تحقيِل أيّة مكاِسَب ميدانيٍة 
لتيزيز موقفهم، بيد خشالهم وعدي تمكنهم من إحاراز أَّي انتصار نوعي 
خالل ما يقارُب عاي ونيف، إال أل تلك التََّحارُّكاِت باتت محلَّ شااك وريبة 
يف أَْوَساااط الشاارع الايَاَماني، وأَْصبَاحت تُقاَرأُ بكونها مجرع »أخيول« 
الغرُض منه إما إنقاذُ الُياْدَوال األَمريكي السايوعّي حينما يكوُل يف مأزٍق 
ميداني، أَْو تيديُر الرأي الياي ريثما يبدأ الُياْدَواُل بتنفيِذ ُمَياّطاط جديد 

يستغلُّ خيه الُهدنَة امليَلنة أَْو اتفاق لوقف إْطااَلق النار. 
لقد مثّلت محطُة الُياْدَوال عىل الايَاَمان مصدراً لكشاف املشااريع اليارجية وَمن 
اًة خيما يتيلل بالجانب  يقُف وراءلا وأعواتها يف الداخل، ولذا ما أثبتته األحداُث، وَخاصَّ
اليسكري، عن حقيقة املرشوع األَمريكي السيوعي يف الايَاَمان، والذي لم يُيْد بإمكانه 
إخفااُء عالقتاه بصناعة القاعدة وعاعش، لاذا من جانب، ومن جاناب آخر لكرس أّي 

مرشوع تحّرري وثوري وطني، ساواء يف شامال الايَاَمان أَْو جنوبِه خشايَة استقالل 
القرار واليروج عن الوصاية. 

اَع  رات املشاَهد يف املحاخظات الجنوبية أل توسُّ وكماا يبدو إزاَء تطوُّ
عاعاش والقاعادة ُجغراخياً، بدعم مان عول الُياْدَوال يتجاُه نحَو مزيٍد 
مان الحروب والجرائم والفوىض وارتفاع نسابة الاراع الدموي الذي 
يتجّساُد يف االغتياالت واالختطاخات والنهب والسلب وانتشار املسلحني 
واالشاتباكات اليومياة واالنتهاكات املساتمرة، مؤّكديان لليالم أجمَع 
بمشاالَد حيٍة مدى إخفاِقهم وحقيقة مرشوعهم يف عدل واملحاخظات 
املحتلة التي يتصاَرُع خيها أتباُعهم ويمارسول انتهاكاٍت جسيمًة بحل 

اٍة.  املواطنني ويسيطرول عىل مقّراٍت عامٍة وممتلكاٍت َخاصَّ
يُذَكُر أل املبيوَث الدويل إساماعيل ولد الشايخ كال قد اعرتف يف شهر 
ماارس املاايض بأل غيااَب الدولة َوُمَؤّسسااِتها يف الجنوب تسابّبت يف 
انتشااِر الجماعاات اإلْرَلاابية، ولو ما يُذَّكُر بأل الجيَش واللجاَل الشايبية كانوا عىل 
وَشاِك تطهرِي عادَل من الجماعاات اإلْرَلاابية قبل أل يأتاَي الُياْدَواُل ويُيياُد القاعدَة 
وعاعاش عىل ظهر بارجات االحتالل، لتظهَر بيد ذلك تلاك الجماعاُت ولي تتََحرَُّك عىل 

متن مدرعاِت وعباباِت وآليات الدول التي احتلت الجنوَب منتصَف الياي املايض.

حميد رزق
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