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الرئيس الصماد يؤكد على البت يف قضايا املواطنني وتحقيق العدالة بني الناس
عملية نوعية للجيش واللجان استهدفت مبنى السيطرة والتحكم للواء 17 بتعز ومصرع أكثر من 18 مرتزقًا

الباليستي »قاهر M2« يضرب معسكر »الخيامي« بتعز 
ومص��رع وإصاب��ة أكث��ر م��ن 90 مرتزقاً بينه��م قيادات

وزير اخلارجية الروسي يؤكد أن الوضع اإلنساين الصعب ناتج عن تدخل حتالف العدوان:
 اخلطط املفروضة من اخلارج على اليمن غري جمدية وجيب العودة للحل السياسي
الطريان السعودي األمريكي يدمر مستوصفاً ومنزلني بسحار واستشهاد وجرح 14 بينهم 5 أطفال وامرأتان إحداهما حامل

القيادي املرتزق ياسر اليماين يكشف فساد وفضائح مسؤويل حكومة املرتزقة:

 عشرات الفلل والعمارات والشقق يشتريها مسئولو حكومة املرتزقة مباليني الدوالرات
تكشف مصاحل تلك القيادات من استمرار  احلرب

إنهم لسارقون
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»قاهر M2« البالستي يضرب معسكر »الخيامي« بتعز 
ومصرع وإصابة أكثر من 90 مرتزقاً بينهم قيادات

 : خاص

يف إنجاٍز عس6كريٍّ جاستخباراتي أديد، 
أطلقت القوَُّة الصارجخيُة للجيش جاللجان 
الش6عبية، أمس االثنني، صارجخاً بالستياً 
م6ن ن6وع »قا 6ر M2« عىل معس6كر ما 
التابع6ة  666ة«  الَخاصَّ »الق6وات  يس6لى 
اممريك6ي،  الس6عودي  الع6دجان  ملرتزق6ة 
الواقع يف منطقة الخيامي، بلديرية املعافر 
يف محافظة تعز، متسببًة يف محرقة كربى 
سقط فيها العرشاُت من املرتزقة بني قتيل 

جأريح، جضلنَهم قيادات. 
مصادُر عس6كريٌة أفادت ب6أن الرضبَة 
أاات بعد رصد معلوماتي دقيق لتحّركات 
املرتزق6ة، حي6ث كان6وا ينّظل6ون عرض6اً 
عسكريا داخل املعسكر عندما استهدفهم 
الصارجخ، جقد أكدت القوة الصارجخية أن 
ر محلياً- أصاب  الباليس6تي اليلني –املطوَّ

املعسكَر بدقة عالية. 

جق6ال مص6دٌر يف الق6وة الصارجخي6ة: 
إن الحصيل6ة امجلية لقت6ىل املرتزقة أراا 
الرضبة بلغ6ت 42 رصيعاً، بينهم قيادات، 
حتى لحظة كتابة الخرب، فيلا تجاجز عدد 

الجرحى ال6 50. 
جأضاف املصدر أن الرضبة الباليس6تية 
أس6فرت أَيْضاً ع6ن تفجري مخزن س6لح 
داخل املعس6كر، ما س6ا م يف ارتفاع عدد 

قتىل جأرحى املرتزقة. 
املرتزقة جناش6طو م  جاع6رف إع6ل2 
بوصول الصارجخ إ  داخل املعس6كر أثناا 
عرض عسكري ملجنِّدي ما يسلى »القوات 
66ة« التابعة لهم، جأكدجا أن قياداٍت  الَخاصَّ
عس6كريًة ج«رس6لية« كبرية كانت داخل 
املعس6كر أثن6اا الع6رض، جم6ن ب6ني تلك 
القي6ادات نائُب جزي6ر الداخلية يف حكومة 

املرتزقة. 
َة الرصد  جكشفت اعرافاُت املرتزقة، دقَّ
املعلومات6ي جاالس6تخباراتي ل6دى ق6وات 

الجيش جاللجان الش6عبية، كلا أكدت دقة 
إصابة الصارجخ للهدف. 

جيأت6ي ذلك ضل6ن تصعيد باليس6تي 
ملح6وظ لعللي6ات الق6وة الصارجخي6ة 
خ6لل امَي66َّا2 القليل6ة املاضي6ة، حي6ث 
تم اس6تهداُف ع6دد من املواق6ع جاملراكز 
الحيوية داخل العلق الس6عودية بأربعة 
باليس6تيات خلل أقل م6ن أربعة أيا2 يف 
الفرة امخ6رية، جلم يلِض أس6بوٌع عىل 
ذلك حتى تم اس6تهداف معسكر املرتِزقة 
يف الخيام6ي، يف عللي6ات نوعية أصابت 
أَْ َدافه6ا كلها، جأعادت الزخم إ  معركة 

التنكيل بالغزاة جاملرتزقة.
جيف عللي6ة نوعي6ة آخ6رى اس6تهدفت 
أبط6ال الجي6ش جاللج6ان الش6عبية مبنى 
التاب6ع   17 لل6واا  جالتحك6م  الس6يطرة 

لللرتزقة يف منطقة الضباب بتعز.
ج أكد مصدر عس6كري مقت6ل أكار من 

ي1 مرتزقا خلل العللية.

اإلمارات تعرتف بمصرع أحد  عملية نوعية للجيش واللجان استهدفت مبنى السيطرة والتحكم للواء 17 التابع للمرتزقة في منطقة الضباب
ضباطها يف اليمن

 : متابعات:
اعرف6ت اإلم6اراُت، أمس االثنني، بل6َرِع أحد ُضبَّاط أيش6ها، بنريان 

الجيش جاللجان الشعبية، يف إْحَدى أبهات التصّدي للعدجان باليلن. 
جنقلت جكال6ة امنباا اإلماراتية الرس6لية »جا2« عن القي6ادة العامة للقوات 
املس6لحة اإلماراتي6ة، أن العري6ف أجل »عبدالل6ه محل6د أحل6د الد لاني« أحد 
منتس6بي قواتها املش6اِركة يف العدجان، لقي مرعه خلل املواأهات مع قوات 

الجيش جاللجان الش6عبية يف اليلن، جلم تحدد الوكالُة الزمَن جاملكان. 
يأت6ي ذلك، ضلَن الخس6ائر املادي6ة جالبرشية التي تتكبد 6ا قوى العدجان 
جعىل رأسها اإلمارات، بش6كل متواِصل، يف علليات الجيش جاللجان الشعبية، 
حيث خرست اإلمارات عرشاٍت م6ن أنود ا جضباطها طوال ما يقارب ثلثة 
أع6وا2، كل6ا خرست عدداً من الب6وارج الحربية، جتخرس ع6رشات من آلياتها 

العسكرية بشكل مستلر يف عدد من الجبهات. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
يف هجومني متزامنني على 

مواقعهم بالجوف
 : الجوف:

ش6هَد عدٌد من محاجر أبهات محافظة الج6وف، أمس االثنني، عللياٍت 
عس6كريًة متنوعة، نفذتها قوات الجيش جاللجان الشعبية، ج األت فيها 
عدداً م6ن مواقع جثكنات مرتِزق6ة العدجان الس6عودي اممريكي، جكبّدتهم 

خسائَر ماديًة جبرشية فادحة. 
مصدر عس6كري أفاد لصحيفة املس6رية أن جحداٍت من الجيش جاللجان 
الش6عبية، نف6ذت، أمس، عللية اقتح6ا2 خاطفة لعدد م6ن مواقع املرتزقة 
يف تب6ة القناصني بجبه6ة مديرية الغي6ل، حيث باغتت الوح6دات املهاِألة 
مجامي6ع املرتزقة يف تلك املواقع مس6ددًة نرياناً مركَّزًة اس6تهدفت أفراَد م 
جتحصيناتهم، ما أس6فر عن سقوط عدد من القتىل جالجرحى يف صفوفهم، 

بينلا لجأ بقيتُهم إ  الفرار. 
جباملا6ل يف أبه6ة مديري6ة املصلوب، حيث نف6ذت جح6دات أُْخ66َرى من 
الجيش جاللجان الش6عبية  جوم6اً ملاثلً عىل عدد م6ن مواقع املرتزقة يف 
منطقة الزرقة، جأفاد مصدٌر ميدانيٌّ لللسرية، أن الوحدات املهاألة أجقعت 

مجلوعًة أُْخ66َرى من القتىل جالجرحى خلل العللية. 

»زلزال 2« يضرب تجمعات الجيش السعودي يف »نهوقة« 
نجران واملدفعية تدك مواقعهم بجيزان

 : ما وراء الحدود
جاصلت ق6واُت الجيش جاللجان الش6عبية 
مح6اجر  مختل6ف  يف  العس6كريَة  عللياِته6ا 
الح6دجد،  جراا  م6ا  بجبه6ات  املواأه6ات 
جاس6تهدفت، أمس االثنني، ع6دداً من مواقع 
الع6دج  أي6ش  ع6ات  جتجلُّ جتحصين6ات 
الس6عودي بعلليات متنوعة يف عدة مناطق، 
جكبدتهم خس6ائر برشي6ة جمادية خلل تلك 

العلليات. 
يف منطق6ة نج6ران، أطلق6ت صارجخي6ة 
الجيش جاللجان الش6عبية، أم6س، صارجخاً 
ع6اٍت لجنود  م6ن ن6وع »زل6زال2« ع6ىل تجلُّ
الجيش الس6عودي جمرابض املدفعية التابعة 
له خلف موقع نهوق6ة، جأكد مصدر يف القوة 
الصارجخية أن »زال6زال« أصاب الهدَف بدقة 
عالي6ة، جتس6بب يف مقتل جإصاب6ة عدد من 
أن6ود الع6دج، كلا تس6بب بوقوع خس6ائَر 
ماديٍة فادحة يف العتاد املدفعي لهم  ناك. 

جيف جق6ت آخر م6ن اليو2 نفس6ه، رضبت 
مدفعية الجيش جاللجان الش6عبية تجلعات 
جتحصينات لجيش العدج السعودي يف مواقع 
الس6ديس جالرشفة جنهوقة أَيْض6اً، بعدد من 
القذائ6ف، أصابت  دفها بدق6ة عالية، جأفاد 
مصدر ميداني لصحيفة املسرية أن عدداً من 

أنود العدج السعودي يف املوقع، سقطوا بني 
قتيل جأري6ح أراا الرضب6ات املدفعية عىل 

تلك املواقع. 
جبالت6وازي م6ع ذلك، اس6تهدفت املدفعية 
الع6دج  لجن6ود  أُْخ666َرى  تجلع6ات  أَيْض6اً 
الس6عودي يف منطق6ة أيزان، حي6ث أفادت 
مصادر عسكرية للصحيفة أن مجلوعة من 
قذائف املدفعية رضب6ت، أمس تجلعاتهم يف 

ُكّل م6ن موقع ملحلة جمركز محولة يف أبل 
قيس، محققة إصابات مبارشة جدقيقة. 

جأكدت املصادر أن القصف املدفعي أسفر 
ع6ن س6قوط أع6داد م6ن القت6ىل جالجرحى 
يف صف6وف أي6ش الع6دج داخ6ل املوقع6ني 
املس6تهدفني، كلا أسفر عن خس6ائر مادية 

متنوعة يف عتاد م العسكري. 

مصرع عشرات املرتزقة يف 
عمليات متنوعة بتعز 

 : تعز

لقي عدٌد من مرتزقة العدجان 
السعودي اممريكي مصارَعهم، 
جأصي6ب آخ6رجن، كل6ا تكبّدجا 
خس6ائَر مادي6ًة متنوعة، أمس 
االثنني، خلل علليات عسكرية 
الجيش  أدي6دة نفذتها ق6واُت 
جاللج6ان الش6عبية يف ع6دد من 
محاجر أبهات محافظة تع6ز. 
بلح6ور  املخ6اا  أبه6ة  يف 
اس6تهدفت  الغرب6ي،  الس6احل 
الكاتيوش6ا جس6لح  صواري6ُخ 
التابعة لقوات الجيش  املدفعية 
ع6ات  تجلُّ الش6عبية  جاللج6ان 
ملرتزقة العدجان ش6لال منطقة 
يختل، جأفادت مصادر ميدانية 
لصحيف6ة املس6رية أن قذائ6َف 
املدفعية جصواريخ الكاتيوش6ا، 
أصاب6ت أَْ َدافها بش6كل دقيق، 
جأجقع6ت مجلوعة م6ن القتىل 
جالجرح6ى يف صف6وف مرتزقة 
العدجان، جكبّدتهم أَيْضاً خسائر 
عتاد 6م  يف  متنوع6ة  مادي6ة 

العسكري. 

عللي6ة  م6ع  ذل6ك  جتزام6ن 
نفذته6ا  نوعي6ة   جومي6ة 
جحدات م6ن الجي6ش جاللجان، 
جاس6تهدفت فيه6ا ع6دداً م6ن 
الع6دجان  مرتزق6ة  مواق6ع 
ُكّل  يف  اممريك6ي  الس6عودي 
من ال6دار امبيض جتب6ّة حلبة، 
عس6كرية  مص6ادر  جأف6ادت 
لللس6رية، أن ن6رياَن الوح6دات 
م6ن  أجقع6ت ع6دداً  املهاأل6ة 
القت6ىل جالجرح6ى يف صف6وف 

املرتزقة داخل تلك املواقع. 
مجا 6دج  تلك6ن  ذل6ك،  إ  
الوق6ت  يف  جاللج6ان،  الجي6ش 
ذاته، من إحباط محاجلة تسلل 
منطق6ة  يف  الع6دجان  ملرتزق6ة 
القحيفة بلديرية حيفان، جقال 
مص6در عس6كري للصحيف6ة، 
الجي6ش جاللج6ان  إن جح6دات 
املرتزقة  رصدت مجلوعة م6ن 
تحاجل التس6لل صوب عدد من 
املواقع  ناك، فبارشتهم بنريان 
مكافة أجقع6ت عدداً من القتىل 
جالجرح6ى يف صفوفه6م بينلا 

لجأ البقية إ  الفرار. 
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وزير الخارجية الروسي: ُكّل الخطط املفروضة من الخارج على 
اليمن غري مجدية ويجب العودة للحل السياسي 

12موقوفاً من املغرر بهم يف أحداث ديسمرب يؤكدون عودتهم 
إىل الصف الوطني يف مواجهة العدوان

 :  وكاالت: 

أّك6دت رجس6يا، أم6س االثن6ني، أن الوض6َع 

اإلنس6انيَّ الصعَب يف اليلن ناتٌج عن مش6اركة 

تحال6ف الع6دجان يف الح6رب، داعي6ة إ  رف6ع 

الحص6ار جالَع6ودة لللفاجض6ات؛ للتوص6ل إ  

حلول داخلية بدجن إملاات من الخارج. 

أاا ذلك عىل لسان جزير الخارأية الرجيس، 

س6ريأي الفرجف، خلل مؤتلر صحفي ألعه 
يف موس6كو مع جزير خارأية املرتزقة عبدامللك 
املخ6ليف.  جيف املؤتل6ر، ق6ال الف6رجف مخاطباً 
املرتِزق املخليف: »املشاكل اإلنسانية التي نشأت 
يف بلدكم مرتبطة بالتدخل العس6كري للتحالف 

الذي تقوده السعودية«. 
جعرّب الف6رجف عن أمل6ه بأن يدف6َع الوضُع 
اإلنس6اني يف اليلن »للنتقال عىل جأه الرسعة 
م6ن العلل العس6كري إ  املفاجض6ات، جإيجاد 

تسوية سياسية تشلل أليع القوى اليلنية”. 
جأجض6ح الفرجف أن بلده تعتز2 االس6تلرار 
بالتواص6ل م6ع أنص6ار الل6ه، يف إطار س6عيها 

للتوصل إ  حلول سياسية. 
الخط6ط  »كل  أن  الف6رجف  أَك666ََّد  كل6ا 
املفرجضة من الخارج عىل اليلن غري مجدية«. 
جيف ختا2 حدياه طالب الفرجف برفع الحصار 
عن اليلن بش6كل كامل جالس6لاح لألمم املتحدة 
بتقديم املساعدات اإلنسانية دجن أية عراقيل.

 : حجة

أفرأت الس6لطاُت اممنية بلحافظة حجة، 

أم6س االثنني، عن 12 موقوفاً من املغرر بهم يف 

أحداث الااني من ديسلرب املايض، كدفعة ثالاة 

يتم اإلفراج عنها منذ صدجر قرار العفو العا2. 

 جخلل عللية اإلفراج، أَك66ََّد محافظ حجة 

 لل الصويف أ ليَّة عودة املغرر بهم إ  حضن 

الوط6ن كلواطن6ني صالحني ب6ني مجتلعاتهم 
جأرس م, مشدداً عىل رضجرة اضطلع الجليع 
باملس6ؤجلية يف ظل م6ا يتعرض ل6ه الوطن من 
ع6دجان جحص6ار أائ6ر, كل6ا أَك666ََّد أن حجة 
س6تظل املحافظة التي تتس6م باملحبة جالوفاا 
جتنعم باممن جاالستقرار بفضل أهود أبنائها. 
فيلا عرّب املعفيون عن ش6كر م جتقدير م 
للقيادة السياس6ية جأهود ا يف تعزيز تلاسك 
جح6دة الص6ف الوطني بإص6دار ق6رار العفو, 

ا جاحًدا إ  أانب الجيش  مؤكدي6ن جقوفهم صفًّ
جاللجان الشعبية للتَص6ّدي للعدجان. 

جح6رض اإلف6راج جكي6ل املحافظ6ة محل6د 
القييس جن6ارص الطل6رية جعدٌد م6ن القيادات 

اممنية باملحافظة. 
جكانت العاصلة صنعاا شهدت، أمس امجل، 
اإلفراَج عن آخ6ر املوقوفني من املتورطني بفتنة 
ديس6لرب جعدد م 206 أشخاص أرى إطلقهم 

من مكان احتجاز م يف السجن املركزي. 

اإلفراج عن خمسة من أسرى 
الجيش واللجان الشعبية يف 

مأرب والجوف

 :  خاص
تم أمس االثنني اإلفراج عن خلس6ة من أرسى الجيش جاللجان الشعبية 

املقاتلني يف أبهتي مأرب َجالجوف.
جأفادت مصادر لصحيفة املس6رية أن  ذا كان خلل عللية تبادل أرسى 

مع املنافقني.
جكش6فت ع6ن أس6لاا امرسى, ج 6م: امس6ري رشيف يحي6ى الرشيف, 
جامس6ري محلد مرشد, جامسري عيل الحداد, جامسري محلد صالح الذيباني, 

جامسري محلد محلد املعيني.

 أكد أن الوضع اإلنساني الصعب ناتج عن تدخل تحالف العدوان 

التقى رئيس مجلس القضاء ووزير الدولة لشؤون النواب والشورى 

الرئيس الصماد يؤكد على البت يف قضايا املواطنني أوالً بأول لتحقيق العدالة بني الناس
 : صنعاء 

أك6َّد صال6ح الصل6اد -رئي6س املجلس 
السيايس امعىل- رضجرة اضطلع امأهزة 
القضائي6ة بدجر ا يف خدم6ة املواطن جحل 
القضاي6ا العالق6ة جالب6ت فيه6ا أّجالً بأجل 
جعد2 التباطؤ أَْج التأخري يف معالجة قضايا 
املواطن6ني، بل6ا يُس6ِهُم يف تحقي6ق العدالة 

جاإلنصاف بني الناس. 
جأّدد رئيُس املجلس السيايس امعىل خلل 
لقائ6ه، أمس، رئي6َس مجلس القض6اا امعىل 
الق6ايض أحل6د املت6وكل، التأكي6َد عىل حرص 
الدجل6ة عىل تعزي6ز أداا امأه6زة القضائية.. 
ُمبدياً االس6تعداَد لتس6هيل اإلأرااات اللزمة 

لذلك جتقديم الدعم جخدمة املجتلع. 
امُلَؤّسس6ة  مح6ددات  اللق6اا  جناق6ش 
القضائي6ة خ6لل املرحل6ة املقبل6ة جآلي6ة 
تفعيل دجر امأه6زة القضائية جامجلويات 
ذات العلقة، بلا يس6هم يف خدمة املجتلع 
جتعزيز الس6كينة العامة، جكذا اس6تعراض 
الصعوبات الت6ي تواِأُه العل6َل القضائي، 
ة يف ظل الظ6رجف الصعبة التي تلر  جَخاصَّ
بها البلد أراا اس6تلرار العدجان اممريكي 
الس6عودي جالحصار، جم6ا يتطلَُّب ذلك من 
دجر اس6تانائي؛ لتعزي6ز امداا جمواأه6ة 

ة يف مجال القضاا.  التحديات، جَخاصَّ
جتطرق اللقاُا إ  القضايا املتصلة بنزالا 
اإلصلحيات املركزي6ة جأجضاعهم جالتأكيد 

ع6ىل املحاك6م جالنياب6ات العامة َح6لَّ تلك 
القضايا جمعالجتها جفقاً للقانون. 

كلا التقى الرئيس الصلاد، أمس، جزير 

الدجلة لش6ؤجن مجليَس النواب جالش6ورى، 
الدكتور عيل أبو حليقة، جناقش معه مها2 
جاختصاصات جزارة شؤجن مجليس النواب 

جالش6ورى يف تعزي6ز دجلة امُلَؤّسس6ات من 
خلل تنظيم جتنس6يق علقات التعاجن بني 
الحكوم6ة جامُلَؤّسس6ة الترشيعي6ة املتلالة 
اس6تناداً  َجالش6ورى،  الن6واب  مجل6يَس  يف 
إ  مب6ادئ جأح6كا2 الدس6تور جالقوان6ني 

جالترشيعات امُْخ66َرى النافذة. 
جتط6رق اللق6اا إ  الجهود الت6ي يقو2 
به6ا جزير الدجلة لش6ؤجن مجل6يَس النواب 
جالش6ورى، يف عرض املواضيع املقدمة من 
الحكومة إ  املجلس6ني جلجانهلا جمتابعة 
اس6تكلال اإلأرااات الدس6تورية بش6أنها 
جاق6رَاح الخط6ط جالربامج لتنفي6ذ مها2 
الحكوم6ة يف مجال ش6ؤجن مجليَس النواب 

جالشورى جمتابعة إقرار ا جتنفيذ ا. 

الطيران يرتكب مجازر باستهداف مستوصف ومنزلين بسحار

14 شهيدًا وجريحاً بينهم 5 أطفال وامرأتان إحداهما حامل 
 :  صعدة: 

أريلتا ح6رب تُض6اُف إ  س6جل دجل تحالف 
العدجان الدامي جامللطخ بدماا امطفال جالنس6اا، 
أطف6ال   5 بينه6م  مواطن6اً،   14 ضحيته6ا  راح 
جامرأت6ان، ليق6ي ع6ىل أرستني كاملت6ني، جبكل 
جحش6ية اس6تهدفت طائرات العدجان الس6عودي 
يُع66جُّ بامل6رىض  اممريك6ي مس6توصفاً صحي6اً 
جمنزلني بلديرية سحار بلحافظة صعدة، أمس. 
جق6ال مصدر محيل بلحافظة صعدة لصحيفة 
املس6رية، أمس: إن 7 مواطنني استش6هدجا، بينهم 
خلسة أطفال جامرأة، َجأصيب 5 مواطنني حالتهم 
حرأة من أرسة جاحدة، أراا غارة ش6نها طريان 
الع6دجان الس6عودي اممريكي عىل من6زل َجمركز 
صح6ي بلنطق6ة املصاعب6ة بلديري6ة س6حار يف 

محافظة صعدة فجر أمس. 
جأض6اف املصدر، أن طريان العدجان الس6عودي 

اممريكي اس6تهدف بغ6ارة منزل مواطن يش6غل 
أ6زااً منه مرك6زاً صحي6اً بلنطق6ة املصاعبة يف 
مديرية س6حار، مل6ا أدى إ  تدمري املنزل بش6كل 

كامل جترضر عرشات املنازل املجاجرة. 
جيف س6ياق متصل، بنّي املصدر املحيل، أن رألً 
جزجأت6ه الحامل استش6هدا، أراا غ6ارة لطريان 
العدجان الس6عودي اممريكي اس6تهدفت منزلهلا 
جأدت إ  تدم6ريه بالكامل بلديرية س6حار، أمس، 
مضيفاً أن املواطن ن6ازح يقيم يف منطقة امزقول 

بلديرية سحار. 
الط6ريان  أن  إ   الس6ياق، أش6ار املص6در،  جيف 
املع6ادي اس6تهدف بأربع غ6ارات منطقة محضة 
بالق6رب م6ن مدين6ة صع6دة، مس6تهدفاً جرش6ة 
إ   أدت  قل6ح،  جطاح6ون  الس6يارات  إلص6لح 
تدمري لا، فيلا ش6ن خلس غ6ارات عىل مديرية 
ش6دا الحدجدي6ة جثلث غ6ارات ع6ىل منطقة صرب 

بلديرية سحار خّلفت أرضاراً مادية. 

جحصلت صحيفُة املس6رية عىل أس6لاا شهداا 
جأرحى املجزرين.

أس6لاا ش6هداا جالجرح6ى بلج6زرة منطق6ة 
املصاعبة، أس6لاا الش6هداا: إدري6س عبدالكريم 
مبارك دحيم- 5 أش6هر، يعقوب عبدالكريم مبارك 
دحيم- 7 سنوات، أابر عبدالكريم مبارك دحيم- 
سنة، فاطلة عبدالكريم مبارك دحيم- 6 سنوات، 
س6لة عبدالكريم مبارك دحيم- 4 س6نوات، برشى 

محلد عيل دحيم- 31 سنة، عبدالله الواييل. 
أسلاا الجرحى: مطلق مبارك دحيم- 37 سنة، 
عبدالكري6م مبارك ع6يل دحيم- 30 س6نة، حلود 
عبدالكري6م مبارك دحيم- 13عام6اً، ألعة يحيى 
حبار يحيى مسفر- 30 سنه، نايف مسفر محلد 
أربان- 11عاماً، ز ور نايف حسني- ي سنوات. 
أس6لاا ش6هداا مجزرة منطق6ة امزقول: طه 
مجلل عيضة سالم- 25 سنة، سبأ محلد عيضة 

العريلي- م1 سنة، أنني يف الشهر السابع. 
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تحت شعار »اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاال«.. 

تدشني حملة التجنيد الطوعي بمديرية املنار- آنس بذمار
 : ذمار: 

املق6ديش  حس6ني  محل6د  امُخ  دّش6ن 
-محافُظ محافظة ذمار-، جفاضل الرشقي 
القي6ادي يف أنص6ار الل6ه، حلل6َة التجني6د 
الطوع6ي للق6وات املس6لحة تح6ت ش6عار 
»انِْف6ُرجا ِخَفاًف6ا َجِثَق6اال« بلديري6ة املنار، 

أمس. 
جأشاد املحافُظ املقديش، خلل التدشني، 
بتضحي6ات أبن6اا مديري6ة املن6ار َجقبائ6ل 
الس6عودي  الع6دجان  مواأه6ة  يف  آن666س 
اممريك6ي يف مواقع ال6رشف جالبطولة من 
أأ6ل االنتص6ار ل6إَراَدة الوطنية جإفش6ال 
ُمَخّططات العدجان، حيث يس6ّطرجن أرجع 

التضحي6ات يف أبه6ات الع6زة جالكرام6ة، 
مش6رياً إ  أ لي6ّة تظاف6ر الجه6ود إلنجاح 
حللة التجنيد الطوعي يف القوات املس6لحة 
يف إطار الحللة التي تتبنا ا جزارة الدفاع. 
م6ن أانبه، اس6تعرض فاض6ل الرشقي 
القيادي يف أنصار الله، تداعياِت العدجان جما 
ألحق6ه من تدمري يف البُنى التحتية جارتكاب 
املجازر اليومية بحق أبناا الش6عب اليلني، 
جكذا تأثري الحصار الربي جالبحري جالجوي 
من6ذ أَْكا666َر م6ن ألف ي6و2 ع6ىل االقتصاد 

الوطني. 
جأش6ار إ  أن التغايض ال6دجيل عن اليلن 
جشعبه أتى نتيجة م ليّة موقع اليلن عىل 
مس6توى العالم جاملنطق6ة، جعد2 خضوعه 

للبيت امبيض جقوى الغزج جاالحتلل، مبيناً 
أن املج6ازر التي يرتكبها الع6دجان لن تانَي 
أبن6اا الش6عب اليلني يف ا لتص6ّدي للعدجان 
جمرتزقته جإفش6ال ُكّل املؤام6رات الهادفة 

النيل من عزته جكرامته. 
َجأكد أبناُا مديرية املنار، خلل التدشني، 
عىل اس6تعداد م لرف6د الجبه6ات بالرأال 
جقواف6ل الدع6م جمواصل6ة النض6ال حت6ى 

تحقيق النر. 
ح6رض التدش6ني مدي6ُر أم6ن املحافظة، 
العليد أحلد إدري6س، جمدير فرع مصلحة 
القبائ6ل، يحي6ى غي6لن، جمدي6ر  ش6ؤجن 

مديرية املنار، خالد السبلني. 

أبن��اء ووجهاء املراوعة بالحدي��دة يدعون إىل 
النفري العام والتحشيد للتجنيد الطوعي

 : الحديدة
نّظل6ت مديري6ُة املراجعة بلحافظ6ة الحدي6دة، أمس االثن6ني، اأتلاعاً 
موس6عاً للعق6لا جالوأه6اا جالش6خصيات االأتلاعية جقيادات الس6لطة 

املحلية جأعضاا املكتب التنفيذي. 
جيف االأتلاع، ألقيت عدد من الكللات يف إطار أ ليّة الحش6د جاملش6اركة 
جالدفع بالش6باب للتجني6د الطوعي الذي دع6ت إليه جزارة الدف6اع اليلنية, 
جال6ذي يرشك الجليُع يف أ لي6ّة الدفاع عن عزة جكرام6ة الدين جالوطن من 
احت6لل تحالف الع6دجان جتدنيس ثرى تراب6ه الطا ر, كلا دع6وا فيه أبناا 

املديرية للنفري العا2 جدعم الجبهات باملال جالرأال. 

قبيلة بني ش��داد بخ��والن تدعو كل 
أبن��اء الش��عب إىل االلتح��اق برك��ب 

املقاتلني للدفاع عن الوطن

 :  صنعاء
دش6ن أبناا قبيلة بني ش6داد بلديرية خوالن الطيال، أمس االثنني حللة 
التجني6د الطوع6ي الرس6لي ال6ذي أعلنت6ه جزارة الدفاع جح6ددت الرشجط 

املطلوبة. 
أاا ذلك يف جقفة قبلية مس6لحة ملشايخ ججأهاا جأبناا املديرية, تناجلت 
العديد م6ن الكللات التي أكدت أ ليّة التفاعل بجدية جمس6ئولية جا تلا2 

ملواأهة تكالب قوى العدجان. 
كل6ا دع6ا الح6ارضجن يف الوقف6ة ُكّل أبن6اا الش6عب اليلن6ي إ  التوأه 
للجبهات جالحش6د جالتعبئة جالجهوزية التامة لللتح6اق بركب املقاتلني يف 

الدفاع عن الوطن. 

أكاديميون وطالب يؤكدون بذل الجهود املضاعفة إلنجاح حملة التجنيد الطوعي
 : حجة

الطال6ب  ملتق6ى  أق6ا2 
الجامع6ي بجامعة حجة، أمس 
ألا ريي6ًة  فعالي6ًة  االثن6ني، 
كب6رية بعن6وان »اليل6ن يف ظل 
جانتص6ارات  الع6دجان  أرائ6م 
امبط6ال«, جذل6ك يف إطار حللة 
التجنيد الرس6لي التي دشنتها 
أبه6ات  لرف6د  الدف6اع  جزارة 

القتال باملال جالرأال. 
جيف الفعالي6ة الت6ي حرض ا 
العديُد من امكاديليني جالطلب 
بالجامعة، ثّلن رئيُس الجامعة 
الدكتور رضوان الرباعي مباَدرَة 
أبن6اا حج6ة يف الدعم املس6تلر 
لجبهات القت6ال جتعزيز قدرات 
الصل6ود جالاب6ات يف مواأه6ة 
أن  مؤّك6داً  الغاش6م,  الع6دجان 

التحّديات الكبرية التي يفرضها 
اس6تلراُر الع6دجان ع6ىل بلدن6ا 
توأ6ُب عىل الجليع االس6تنفاَر 
الوط6ن  ع6ن  لل6ذجد  الكام6َل؛ 
جأمن6ه جاس6تقراره جاس6تقلله 

جاالنتصار إلَراَدة شعبنا. 
الرباعي »إن الحرَب  جأضاف 
الت6ي تتعرض له6ا بلدنا حرٌب 

بربرية ناقلة جظاملة تستهدف 
النيَل م6ن كلِّ ما  6َو عظيم يف 
حياتن6ا جالفتْك بش6عبنا دجنلا 
أَْج  أَْج ضل6ري  رادع م6ن ُع6رف 
احرا2 لحق6وق أَْج دين«, الفتاً 
إ  أ ليّة االس6تنفار الش6عبي 
م6ن ُكّل أبناا الش6عب؛ إلنجاح 
جالتحش6يد  التجني6د  حلل6ة 

الجبه6ات  برف6د  666ة  الَخاصَّ
باملقاتلني. 

كلا تخل6َّل الفعالي6َة فقراٌت 
عدي6دٌة تنوعت ش6عراً جكللاٍت، 
عرّبت عن اس6تعداد شعبنا بكل 
فئاته لرف6د الجبه6ات بالرأال 
اس6تلرار  لضل6ان  املقاتل6ني 

املواأهة حتى النر. 

مدير تربية بني صريم يتفقد سري عملية االمتحانات 
 : عمران: 

ق6ا2 بندر الش6وخي -مدي6ر إدارة الربية 
بلديري6ة بن6ي رصي6م بلحافظ6ة علران، 
النهض6ة  ملجل6ع  تفقدي6ة  بزي6ارة  أم6س، 
بجل6دان؛ جذل6ك للط6لع عىل س6ري عللية 

االمتحان6ات النهائية للفص6ل الدرايس امجل 
للعا2 الدرايس 2017-ي2201. 

جأش6اد مدي6ُر الربي6ة، بأعض6اا  يئ6ة 
املي6دان  يف  جثباته6م  التدري6س لصلود 6م 
الرب6وي، برغ6م انقط6اع املرتبات؛ بس6بب 
الع6دجان  فرض6ه  ال6ذي  املطب6ق  الحص6ار 

الس6عودي اممريكي جكذا نقل البنك املركزي 
إ  عدن. 

جَح6ثَّ الش6وخي، الجليَع ع6ىل مواصلة 
الاب6ات أم6ا2 ُكّل التحديات جب6ذل مزيٍد من 
الجهود التي من شأنها إنجاح مسار العللية 

التعليلية. 

محافظ املحويت يتفقد سري أداء امتحانات النصف األول من العام الدراسي الجاري
 :  المحويت:

6َد فيصل بن حي6در -محافظ محافظة  تفقَّ
املحوي6ت- جالدكت6ور ع6يل الزيكم أم6ني عا2 
املجلس املحيل باملحافظة، أمس، س6ري عللية 
امتحان6ات الفص6ل ال6درايس امجل م6ن العا2 
ال6درايس 22017 /ي2201 بع6دد من املدارس 

بلدينة املحويت. 
جاطل6ع املحاف6ظ، عىل مس6توى االنضباط 
جالصعوب6ات  االمتحان6ات  عللي6ة  س6ري  يف 

املرافقة لها، مس6تلعاً إ  رشح توضيحي من 
قبل مدي6ر الربي6ة باملحافظة محل6د اآلنيس 
ح6ول س6ري العللي6ة االمتحاني6ة جالرتيبات 
املنفذة لتس6يري ا جفقاً للتقويم الدرايس، جإ  
التعليل6ات جالضوابط الت6ي ُجضعت لللدارس 
لللت6زا2 به6ا م6ن أأ6ل تس6يري االمتحان6ات 
الفصلي6ة جالتي تعترب تقييلاً ملس6توى كفااة 
الطلب جالدارسني يف التحصيل العللي ملختلف 

صفوف النقل. 
نج6اح  أ لي6ّة  ع6ىل  املحاف6ظ،  َجأك6د 

االمتحان6ات؛ كونه6ا رس6الًة بالغ6ة ام لي6ّة 
مضلونُه6ا أن ش6عبَنا ق6ادٌر ع6ىل االس6تلرار 
يف الصل6ود جالنض6ال ملواأهة ق6وى العدجان 

السعودي اممريكي الغاشم. 
جالطالب6ات  للط6لب  املحاف6ظ،  جتلن6ّى 
أع6ىل درأ6ات  التوفي6َق جالنج6اح جتحقي6ق 
التفوق الدرايس جالعللي، مالناً الجهَد املبذجل 
م6ن قبَل م6دراا املدارس جاملعلل6ني جاملعللات 
يف سبيل تس6يري عللية االمتحانات عىل النحو 

املطلوب. 



5
الالثاا

العدد

6 ألادى امج  م143 6
23 يناير ي2201

)346(
أخبار 

 : إب 
أش6اد عبدالواحد صلح – محافظ 
إب، باملواقف الرشيفة مبناا املحافظة  
يف س6بيل  6ذا الوطن كرامت6ه جعزته 
جحريت6ه التي تس6عى ق6وى العدجان 
ا  اس6تعباد  6ذا الش6عب جاحتلله، 
داعي6ا كل ابناا اليلن الرشفاا التوأه 
ا  أبه6ات العز جال6رشف جااللتحاق 
بلعس6كرات التدريب التابع6ة لوزارة 
الدف6اع للتصدي لهذا العدجان البش6ع 
الذي اس6تهدف كل ابناا اليلن صغارا 

جكبارا نساا جرأاال.
جثلن ص6لح خلل تدش6ينه أمس 
جالتجني6د  التعبئ6ة  حلل6ة  االثن6ني 
التطوعي الرسلي يف مديريات ريف اب 
جالظهار جاملش6نة جأبلة، التضحيات 
الت6ي يقدمها ابط6ال الجيش جاللجان 
الش6عبية يف كاف6ة الجبه6ات ، مجددا 
العهد باملي عىل درب الشهداا خلف 
القي6ادة السياس6ية ملال6ة باملجلس 

السيايس جقيادة الاورة ملالة بالسيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي .

م6ن أانب6ه ق6ال أرشف املتوكل - 
جكي6ل املحافظ6ة، إن  6ذه فعالي6ات 
حلل6ة التجنيد جالتعبئة تجس6د مدى 
صلود الشعب اليلني جتلحله جقوته 
يف مواأه6ة الع6دجان جالتص6دي له ؛ 

مش6ريا ا  ان العدجان لم يس6تطع ان 
يكرس إرادة  ذا الشعب طوال الف يو2 
م6ن العدجان جلن يس6تطيع ان يحقق 
ذلك مهلا اس6تلر يف عدجانه جأرائله 

جحصاره.
إ  ذلك أكد املش6اركون يف التدشني 
صلود 6م جثباته6م يف مواأه6ة  ذا 

الع6دجان جالتصدي له جتس6يري قوافل 
العط6اا اليلني للجبهات ؛ مش6ريين 
لحلل6ة  جاس6تجابتهم  تفاعله6م  إ  
التجنيد جالدفع بالش6باب ا  االلتحاق 
باملعس6كرات ليك6ون أي6ش اليل6ن 
الضارب جدرعها الحصني ضد االعداا 

جالخونة.

 : إب 
دع6ا عبدالواحد ص6لح – محافظ 
جالجلعي6ات  املؤسس6ات  كل  إب، 
الخريي6ة جرأ6ال امل6ال جامعل6ال إ  
اال تل6ا2 ب6أرس الش6هداا جرعايتهم 
باعتبار  ذا الواأب نحو ارس الشهداا 
اج مؤسس6ة  يقت6ر ع6ىل أه6ة  ال 
بعينها جإنلا عىل أليع أبناا الوطن . 
أ6اا ذلك خلل تدش6ني مؤسس6ة 
الش6هداا توزيع 1310 س6لت غذائية 

مرس الشهداا يف محافظة إب
جق6ال ص6لح خلل تدش6ينه أمس 
االثن6ني توزي6ع الس6لل الغذائية، إن 
أرس الش6هداا الذي ضحوا بانفس6هم 
جبذل6وا ارجاحهم يف س6بيل  ذا الوطن 
س6يحظون  بالرعاية جاال تلا2 سواا 
م6ن الجان6ب الرس6لي اج الش6عبي، 

موضحاً أن الس6لطة املحلي6ة بإب لن 
تأل6وا أهدا يف العناية بأرس الش6هداا 

باعتباره جاأبا دينيا ججطنيا. 
من أانبه أكد عبداللطيف املعللي 

- مدي6ر مكت6ب االجق6اف باملحافظة، 
م6ن  جغري 6ا  الخط6وة  ب6ان  6ذه 
الخطوات تؤكد حرص مكتب االجقاف 
عىل ايلا ا تلا2 خاص جرعاية بارس 

الش6هداا كجزا من الواأب املفرجض 
عرفانا بالجليل ملن ضحوا بارجاحهم 
ف6داا له6ذا الوط6ن جكرامت6ه جعزته 

جاستقلله .

 : صنعاء 
أك6دت منظلة الصح6ة العاملية 
ارتفاع عدد جفي6ات مرض الخناق 
“الدفترييا” يف اليلن إ  53 شخصا 
من6ذ ب6دا انتش6اره خلل امش6هر 
القليلة املاضية، حسب االحصائية 

االجلية لللنظلة.
جقال6ت املنظل6ة يف تقري6ر له6ا 
، أنه6ا رص6دت  6ذه الح6االت من 
الوفيات بامل6رض يف م1 محافظة، 
جانه تم تس6جيل م76 حالة إصابة 
باملرض نفسه يف  ذه املحافظات.
جينتق6ل م6رض الدفتريي6ا عرب 
الوتدي6ة الخناقية،  أرثومة تدعى 
الف6م  أس6ايس  بش6كل  جيصي6ب 
الجلد،  جالعينني جامن6ف، جأحيان6ا 
جتلت6د ف6رة حضانة امل6رض من 

يومني إ  ستة أيا2. 
تف6ي  م6رض  أن  إ   يش6ار 
“الدفتريي6ا” تزام6ن م6ع انتش6ار 
جب6اا الكول6ريا من6ذ أجاخر  ش6هر 
أبريل من العا2 املايض الذي أس6فر 
عن جف6اة أكا6ر م6ن 2200 حالة، 

يف ح6ني تج6اجزت الح6االت الت6ي 
يش6تبه يف إصابتها باملرض مليون 
حالة، جفق تقارير سابقة للصحة 

العاملية.

صحيف6ة  ان  بالذك6ر  الجدي6ر 
املس6رية كان6ت  6ي اجل جس6يلة 
اعلمي6ة تتط6رق لقضية انتش6ار 
مرض الدفترييا يف اليلن جالذي بدأ 

بداية يف مديريات ريف إب جالس6دة 
جيري6م جالرضل6ة بلحافظ6ة إب، 
جطالبت الجهات املختصة برسعة 
التحرك ملنع تفاقم جتوسع املرض.

 محافظ إب يدعو أبناء اليمن الشرفاء للتوجه 
إىل جبهات العزة وااللتحاق بمعسكرات التدريب

المحافظ: االهتمام بأسر الشهداء اليقتصر على جهة أو مؤسسة بعينها وإنما على جميع أبناء الوطن
مؤسسة الشهداء توزع أكثر من 1300 سلة غذائية ألسر الشهداء يف إب

صحيفة المسيرة كانت أول وسيلة إعالمية تتطرق لهذه القضية
الصحة العاملية تؤكد ارتفاع وفيات مرض الدفترييا إىل 53 شخصًا

أمني العاصمة يفتتح التوسعة 
الجديدة ملستشفى 22 مايو بصنعاء

 : صنعاء 
افتتح امني العاصلة حلود عباد، صباح أمس االثنني التوسعة 

الجديدة يف مستشفى 22 مايو بالعاصلة صنعاا.
جيف االفتتاح أش6ار عباد ب6أن ابطال الجي6ش جاللجان يلقنون 
العال6م اليو2 درجس6ا يف الحرية جالتلس6ك باالس6تقلل، مالنا يف 

الوقت ذاته الزمن القيايس يف انجاز املركز جبعلل متقن.
جكان معه يف االفتتاح جكلا امانة العاصلة جمدير عا2 مكتب 
الصحة باممانة، طافوا أليعهم بأقسا2 املستشفى جاستلع من 

مسئويل املستشفى الخدمات التي يوفر ا املركز لنزالئه.

في سبيل توحيد الجهود لمواجهة العدوان:
صلح قبلي يف قضية قتل بني أسرتي 

آل املؤيد وآل املنتصر

 : صنعاء 
عقد أمس االثن6ني قائد قوات النجدة العليد عيل أعفر جمدير 
الس6جن املركزي بصنعاا صلح6اً قبلياً بني ارست6ي آل املؤيد جآل 

املنتر يف قضية قتل.
جأف6ى الصلح عن  تن6ازل أجلياا د2 املجني عليه س6لري عبد 
الرحلن املؤيد عن الجاني محلد املنتر, جذلك يف س6بيل تكايف 

الجهود جتوحيد ا يف مواأهة العدجان.
جأعل6ن أجلياا الد2 تنازلهم عن الجاني لتصويب البوصلة نحو 
العدج الرئييس لألمة جالوطن شاكرين مساعي قائد قوات النجدة 

جإدارة السجن املركزي .
من أانبه دعا مدير الس6جن املركزي أليع من لديهم قضايا 
ا  رسعة حلها جالحذج نحو الصلح, مش6ددا عىل رضجرة تفريغ 
الطاقات نحو العدج الذي اليس6تاني يف قتلة جاأرامه أي أحد من 
أبن6اا الش6عب جأن قتال  ذا الع6دج جالدفاع ع6ن الوطن بات  و 

القضية امج .

الهيئة الوطنية إلدارة الشؤون 
اإلنسانية تعقد اجتماعاً لتحديد 

االحتياجات واألولويات التي تهم املرأة
 : صنعاء 

عقدت الهيئة الوطنية إلدارة تنس6يق الشؤجن االنسانية أمس 
االثن6ني بصنع6اا اأتلاع6اً مع اللجن6ة الوطنية لللرأة ملناقش6ة 

جتنسيق االحتياأات جامجلويات التي تهم املرآة.
جيف االأتلاع اكد مدير الهيئة الوطنية الدكتور القاس6م عباس 
ع6ىل أ لية تحدي6د أجلويات عل6ل املنظلات حس6ب احتياأات 
املجتل6ع , مضيفاً »ان  ن6اك قصور من قبل الجه6ات املعنية يف 
تحديد االش6كاليات التي يعان6ي منها املجتلع جاعط6اا االجلوية 

لعلل املنظلات حسب االحتياج املحيل«.
جاش6ار عب6اس ا  ا لية التنس6يق املش6رك بني املؤسس6ات 
جاملنظلات جالجهات الحكومية من األ ايجاد تعاجن مع املانحني 

لتلويل املشاريع حسب االحتياأات.
من أانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية لللراة االستاذة رضية 
عبدالله: »ان غياب الوعي يف املجتلع فاقم من املشكلة, جالبد من 
جض6ع خطة نتحرك م6ن خللها حتى لتحدي6د كافة االحتياأات 

االساسية جالطارئة من األ التخفيف من معاناة الناس«. 
جيف نهاي6ة االأتل6اع تم تحديد لجنة مش6ركة من قبل الهئية 
الوطني6ة جاللجن6ة الوطنية لللراة يف أوان6ب مختلفة )الصحة _ 

التعليم _ كرامة املرأة(.
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 : خاص 
جزراا  أنفس6هم  أس6لوا  َم6ن  يتاِأ6ُر 
جس6فراؤ ا  الرشعي6ة«  »حكوم6ة 
جمس6ئولو ا املوالون للع6دجان، بلعاناة 
املواطن6ني اليلني6ني يف الداخ6ل جالخارج 
جي6زدادجن ث6راًا ُكّل ي6و2 ع6ىل حس6اب 
ش6عب بأكلل6ه، اممر ال6ذي يابت إرصار 
الف6ار  6ادي جحكومته جمس6ئوليه من 
اللص6وص ع6ىل إطال6ة أم6د الع6دجان يف 
أَْكب666َر فرص6ة جأدج 6ا للكس6ب غ6ري 
امل6رشجع جأن6ي امموال امللطخ6ة بدماا 
امبري6اا، ما أعل الغالبية العظلى منهم 
يتح6ول إ  طبقة اإلقطاعي6ني جأصحاب 
امملك جالفلل جالقصور جصارت شوارع 
جاس6طنبول  جدب6ي  القا 6رة  يف  كب6رية 

جماليزيا تسلى بأسلائهم. 
فاحت رائحُة الفس6اد الكريهة لوزراا 
جأزكل6ت  املرتزق6ة  جمس6ؤجيل حكوم6ة 
امنوف بع6د أن جصلت حداً ال يُطاُق جغري 
معق6ول، إ  درأ6ة تقاس6م التعيين6ات 
الوظيفي6ة لللس6ئولني جعائلته6م ع6ىل 
مس6توى السلك العس6كري أَْج السفارات 
أَْج ال6وزارات جنْه6ب االعتل6اد املخّصصة 
لهم من قبل العدجان السعودي لحسابات 
ش6خصية، فق6د رشع بع6ض اإلعلميني 
جالسياسيني جالناشطني املوالني للعدجان 
فن6ادق  بن6رش غس6يل فس6اد حكوم6ة 
الري6اض الت6ي جصل6ت إ  القا رة جدبي 

جأنقرة، بينلا صنعاا ظلت بعيدًة عليهم. 
الع6دجان،  امل6وايل  للقي6ادي  ججفق6اً 
ي6ارس اليلان6ي، املقي6م يف مدين6ة ِأنيف 
الس6ويرسية، فإن ما قام6ت به حكومة 
اللصوص من نهب مموال الش6عب خلل 
العقود املاضية لم يكِف إلشباع غرائز م 
اإلأرامي6ة، بل جصل اممر إ  نهب رجاتب 
جمخصصات املال العا2 جالسطو عليها. 
ال6وزراا  فس6اد  لكش6ف  جاس6تلراراً 
جالس6فراا جالقناص6ل جكل املس6ئولني يف 
حكوم6ة الف6ار  ادي جبن دغ6ر، يواصل 
م6ن  سلس6لة  ن6رش  اليلان6ي  القي6ادي 
الفضائح عرب صفحته بالفيس6بوك التي 
تلال صدمة كبرية؛ نظراً لألرقا2 الخيالية 

التي تحتويها تلك الفضائح. 
جحرصاً م6ن صحيفة »املس6رية« عىل 
إطلع الرأي العا2 بحقيقة ما يدجر داخل 
د اليز حكوم6ة؛ جلكون تل6ك املعلومات 
تلا6ل نرياناً صديق6ًة جتأتي م6ن مصدر 
قري6ب منها جلي6س من خارأه6ا، فإننا 
ن6ورُد تل6ك الفضائ6ح كل6ا أ6اات عىل 
لس6ان املرت6زق اليلان6ي، جالت6ي يطالُب 
فيها بتش6كيل لجنة جطنية إلَعاَدة أموال 
الشعب اليلني املنهوبة، فإ  املحصلة:

جزي6ر  بافقي6ه،  عل6وي  املرت6زق   -
املغرب6ني، يعد رشي6كاً يف مجلوعة رأل 
امعل6ال نبي6ل باحبي6ش التي يس6ّوقها 
رئيس الجالية اليلني6ة إبرا يم الجهلي 
يف  ضبة املقط6م بالقا رة، باإلَضاَفة إ  

قيامه مؤخراً برشاا فّله جس6ط القا رة 
تق6در قيلتها ب6666 110 آالف دجالر عرب 
السلس6ار الجهلي، جك6ذا تدريس أجالده 
66ة جبال6دجالر يف مر،  يف م6دارس َخاصَّ
بل جيعني جيبيع الوظيفة العامة مللحقني 
يف السفارات لعديد من امشخاص بعرشة 

آالف دجالر. 
- املرت6زق عبدالدائ6م الضالعي، مدير 
مكتب ش6لل عيل ش6ايع جضابط بجهاز 
الح6راك  يف  جناش6ط  الس6واحل  خف6ر 
الجنوبي، اس6تو  عىل 33 س6يارًة تابعة 
لجه6از أمن ع6دن خلل امع6وا2 -2015 

 .-2017 2016
اس6تو  املرتزق عبدالدائ6م بدجن جأه 
حق ع6ىل 12 أرضية من ُمَخّطط امرايض 
التابع6ة للدجل6ة يف ب6ري فضل، جب6اع 33 
س6يارة م نوع صال6ون، جالباق6ي أطقم 
دفع رباعي، جاس6تو  عىل شقة املواطن 
س6للان  البُه6رة  طائف6ة  م6ن  العدن6ي 
عبدالح6ق خ6ان بحافة الق6ايض، جغادر 
ع6دن صوَب مر قبل أش6هر، جاش6رى 
أربع شقق بشارع فيصل بالجيزة، تاأر 
عقار حالياً بجلهورية مر العربية. 

- أحلد س6عيد نعلان، املسئول املايل يف 
القنصلية اليلنية بج6دة مَْكا66َر من 15 
عاماً، يعترب غول الفس6اد املايل جُمَؤّسس 
الرسو2 عىل املغربني اليلنيني جالخارأة 
ع6ن النظ6ا2 جالقان6ون، فن6ان يف تقديم 
الرش6اجى للوزراا املتعاقب6ني عىل جزارة 
املالية جالخارأية، يقد2 رش6اجى بشكل 
ُق، ج 6ذا ما أعله يبقى مس6والً  ال يُص6دَّ
مالياً يف القنصلية لكل  ذه امعوا2 جحتى 
يومنا  ذا، يلتلك أَْكب66ََر مطعم يف ماليزيا 
تبلغ تكلفت6ه أَْكا66ََر من 300 ألف دجالر، 
جيلتلك ش6قة يف ماليزيا بقيلة 150 ألف 
دجالر جحالياً اش6رى شقة يف الشيخ زايد 
بالقا 6رة بقيلة ملي6ون جنصف مليون 
أنيه، جيتقاىض أَْكا66َر من 40 ألف ريال 
س6عودي م6ن غرام6ات مفرجض6ة جغري 

قانونية عىل املغربني. 
ن6ارص  الس6ابق،  لح6ج  محاف6ظ   -
الخبجي، يش6ري علارة خلسة أدجار يف 
م6ر يف الش6يخ زايد بقيل6ة 10 مليني 

أنيه مري. 
- محافظ تعز الس6ابق، عيل املعلري، 
يش6ري علارة يف مر يف شارع شهاب 
عىل جاأهة ش6ارع أامعة الدجل العربية 

بقيلة 30 مليون أنيه مري. 
- القي6ادي الجنوب6ي امل6وايل للعدجان، 
أديب العييس، يش6ري ش6قة يف القا رة 

بقيلة مليون أنيه مري. 
- عبداملل6ك املخ6ليف، جزي6ر خارأي6ة 
حكومة املرتزقة، يشري شقتني، جاحدة 
يف دب6ي جأُْخ666َرى يف لبن6ان، جعل6ارة يف 

القا رة بلا يعادل مليون دجالر. 
- ابته6اج الكل6ال، جزي6رة الش6ؤجن 
املرتزقة، تش6ري  االأتلاعي6ة بحكومة 
ش6قة يف دب6ي جأُْخ666َرى يف القا رة بلا 

يعادل 450 ألف دجالر. 
-  اني بن بريك، جزير الدجلة الس6ابق 
بحكومة املرتزقة، يش6ري ش6قة يف دبي 
بلا يعادل نصف مليون دجالر، جيش6ارك 
66ة يف عدن  يف أح6د املستش6فيات الَخاصَّ

بأَْكا66َر من 150 مليون ريال يلني. 
- املرتزق عي6درجس الزبيدي، محافظ 
عدن الس6ابق، رشيك يف مح6لت ذ ب يف 
دبي بلليون دجالر، جكذا يش6ري شقتني 
جاح6دة يف دبي جأُْخ666َرى يف القا رة بلا 

يعادل 300 ألف دجالر. 
- حس6ني ال6درب، امللح6ق العس6كري 
بلس6قط، يش6ري ش6قتني يف القا 6رة 

بلليون جنصف مليون أنيه مري. 
- محل6د الدرب، دبلومايس يف س6فارة 
اليلن بأثيوبيا، يشري شقتني بالقا رة 

بلليون جمائتَي ألف أنيه مري. 
- محلد مار2، سفري حكومة املرتزقة 
يف مر جمدير مكتب الفار  ادي سابقاً، 
يش6ري ش6قتني جفّلة بلا يعادل مليون 

دجالر بالقا رة. 
عس6كر،  أيل6ن  املرت6زق  القي6ادي   -
يشري نادياً ليلياً بالقا رة بقيلة مليون 

أنيه مري. 
- عبدالل6ه الفض6يل، مدي6ر أم6ن أبني، 
يشري ش6قتني جأراج معرض سيارات 
يف القا رة بقيلة ملي6ون جنصف مليون 

أنيه. 
- املرتزق نايف البكري، جزير الش6باب 
الس6ابق، يشري ش6قة بالقا رة بقيلة 

مليون أنيه مري. 
- العلي6د رياض الفق6ري، جكيل جزارة 
الداخلية يش6ري شقة بالقا رة ب6 600 

ألف أنيه مري. 
- الل6واا عبدالن6ارص عال6ان صبرية، 
ش6قة  يش6ري  الداخلي6ة  جزارة  جكي6ل 
بالقا رة بقيلة مليون أنيه مري. 

- ن6ارص الفض6يل، امللحق العس6كري 
بجدة، يش6ري ش6قتني بالقا رة بقيلة 

مليون جنصف مليون أنيه مري. 
- الل6واا محلد راأح لبوزة، يش6ري 
ش6قتني بالقا رة بلبلغ ملي6ون جمائتَي 

ألف أنيه مري. 
- الل6واا فض6ل باع6ش، قائ6د القوات 
التابع6ة للع6دجان، يش6ري  666ة  الَخاصَّ
شقتني بالقا رة بلبلغ مليون جسبعلائة 

ألف أنيه مري. 
- العقي6د عبدالق6وي باع6ش، مدي6ر 
دائرة التوأيه ب6وزارة الداخلية بحكومة 
املرتزقة، يش6ري ش6قة بالقا رة بقيلة 

ستلائة ألف أنيه مري. 
- العلي6د زكي، قائد خفر الس6واحل، 
يش6ري ش6قة بالقا 6رة بلبل6غ مليون 

جمائة ألف أنيه مري. 
- العليد القليل، قائد خفر الس6واحل، 
يشري ش6قة بالقا رة بقيلة ثلانلائة 

أنيه مري. 
- الل6واا املرت6زق ش6لل عيل ش6ائع، 
مدير أمن عدن، يشري شقتني بالقا رة 

ُر أبناُا  ذا الوطن أوعاً جيزاد أننُي املرىض جالجرحى  بينلا يتضوَّ
بعد أن منع العدجاُن دخوَل بواخر الغذاا جالدجاا جاملشتقات النفطية 

إ  ميناا الحديدة، يف أبشع حرب إباَدة ألاعية يشهد ا التأريخ 
رين بعد أن  الحديث. جفيلا يطرد الكاريين من منازلهم من قبل املؤأِّ
عجزجا عن تسديد اإليجارات، يعيُش قيادات ججزراا جسفراا حكومة 

املرتزقة يف بحبوحة جيشرجن القصوَر جيُنِشئون الرشكات من 
أموال الشعب التي ينقلونها إ  دجل العالم. 
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الفساد والعبث بأموال الشعب يكشف حقيقة إطالة أمـــــد العــــــدوان ورفض المرتزقة الرضوخ للحل السياسي
الفار هادي يحّول المناصب القيادية والسيادية إلـــــى غنائم يتقاسمها الوزراء والسفراء وعائالتهم 
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جشقة بدبي بلبلغ مليون دجالر. 
- ي6رسان مقط6ري، قائ6د مكافح6ة 
اإلر اب، يشري ش6قة بالقا رة بقيلة 

سبعلائة ألف أنيه مري. 
- العليد مه6ران القباط6ي، قائد أحد 
ألوية الرئاس6ة التابعة للعدجان، يش6ري 
ش6قة بالقا 6رة بلبل6غ ملي6ون أني6ه 

مري. 
- ن6ادر الح6وت، أح6د ق6ادة املرتزقة، 
يش6ري ش6قتني بالقا رة بقيلة مليون 

جمائتَي ألف أنيه مري. 
- القي6ادي املرتزق س6ليلان الزامكي، 
يشري ش6قتني بلبلغ مليون جأربعلائة 

ألف أنيه مري. 
- مدير عا2 مديرية املعل، فهد املشبق، 
يشري شقة بستلائة ألف أنيه مري. 
- القي6ادي املرتزق أبو  لا2، يش6ري 
س6بعلائة  بقيل6ة  بالقا 6رة  ش6قة 

جخلسني ألف أنيه مري. 
- أبو اليلامة، قائ6د يف الحزا2 اممني، 
بللي6ون  بالقا 6رة  ش6قتني  يش6ري 

جأربعلائة ألف أنيه مري. 
- العليد نبيل البشويش، قائد يف الحزا2 
اممني، يشري شقة بالقا رة بالانلائة 

ألف أنيه مري. 
- س6امي الس6عيدي، مدير امُلَؤّسس6ة 
االقتصادية، يش6ري فلتني بعدن جشقة 

بالقا رة بحوايل مليون دجالر. 
- القيادي املرتزق أمجد خالد، يش6ري 
شقة بالقا رة بلبلغ نصف مليون أنيه 

مري. 
- القيادي املرتزق دار سعد البوبكري، 
يش6ري ش6قة بالقا رة بقيلة ستلائة 

جخلسني ألف أنيه مري. 
- م6ازن الجنيدي، أحد ق6ادة املرتزقة، 
يشري ش6قة بالقا رة بلبلغ سبعلائة 

ألف أنيه مري. 
- املرتزق الس6فري أجسان العود، يعلل 
جكيلً ل6وزارة الخارأية للش6ؤجن املالية 

بدرأة نائب جزير، اشرى شقة يف مر 
من6ذ ما يق6ارب العا2 يف حي املهندس6ني 
بجانب ن6ادي الصيد تق6در قيلتها ب466 
مليني أنيه مري، يس6تلم حوافز من 
الس6فارة اليلينية يف الرياض جالقنصلية 
يف أدة تصل يف الشهر الواحد إ  100 ألف 
ريال س6عودي، يس6تللها عربَ املسئولني 
املالي6ني للس6فارة الجبوب6ي جالقنصلية 
أحل6د س6عيد نعل6ان، يش6ري القات يف 
الي6و2 الواح6د ب66 2500 ريال س6عودي، 
يتحك6م بجلي6ع الس6فراا جيعل6ل عىل 
إذاللهم؛ َك6ْون ميزاني6ة جزارة الخارأية 
املالي6ة تق6ع تحت يده جال يل6ر تعيني أي 
س6فري أَْج س6فرية إال ع6ربه الش6خيص، 
أل6ف   200 يع6ادل  م6ا  ش6هرياً  يس6تلم 
ريال س6عودي، جكان يستلم س6ابقاً من 
الحكوم6ة القطري6ة حافزاً ش6هرياً 100 
أل6ف ريال قط6ري عندما كان6ت ميزانية 
جزارة الخارأية تقع عىل عاتق الحكومة 
القطري6ة، توّس6ط مخيه ليتقل6د بعد ا 

جزيراً للنفط. 
- املرت6زق رش6اد العليلي، مستش6ار 
الف6ار  6ادي، اش6رى فل6َّة يف مدين6ة ٦ 
أكتوب6ر بالقا 6رة َج٣ ش6قق يف ش6ارع 
مصدق املهندس6ني جفلة يف الش6يخ زايد، 
تبل6غ قيلته6ا أليع6اً ما يع6ادل مليون 
دجالر أمريك6ي، علجًة ع6ىل رشكاته التي 
تقدر بأَْكا66َر من 4 مليني دجالر يف أملانيا 
جأمريكا بأس6لاا أجالده جبعض املقربني 
من6ه، يس6تلم مخصص6اً م6ن الحكومة 
الس6عودية تصل 300 ألف ريال س6عودي 

شهرياً. 
- املرتزق ش6ايع محسن، سفري اليلن 
امردن  يف  اش6رى ش6قتني  الري6اض،  يف 
أل6ف دجالر، جاش6رى   250 بل6ا يع6ادل 
س6يارة مرس6يدس بقيلِة ٦٠٠ ألف ريال 
س6عودي باس6م الس6فري، جيس6تلم ٤٠٠ 
ألف ري6ال س6عودي مقابل إيج6ار الفلة 
الت6ي مس6تأأر ا س6نوياً، جيحصل عىل 

ناريات ش6خصية ش6هرياً ب66 400 ألف 
ريال سعودي. 

العي6ايش،  ع6يل  الس6فري  املرت6زق   -
القنص6ل اليلن6ي يف أدة، يس6تحوذ عىل 
ملي6ون جس6بعلائة أل6ف ريال س6عودي 
ش6هرياً،  ي إيرادات القنصلي6ة اليلنية 
يف أ6دة مقاب6ل الرس6و2 غ6ري القانونية 

املفرجضة عىل املغربني. 
- املرتزق عبدالنارص باحبيب، س6فري 
اليل6ن ل6دى تونس، يفرض ع6ىل الطلب 
ري6ال   500 مبل6غ  الدارس6ني  اليلني6ني 
سعودي مقابل تجديد أوازاتهم جتذ ب 

إ  أيبه الخاص. 
- املرتزق معلر اإلرياني، جزير اإلعل2 
بحكوم6ة املرتزقة، يس6تلم ع6ىل مدار 3 
س6نوات مخصصاً شهرياً قدره 200 ألف 
ريال س6عودي، جتقع تحت ي6ده ميزانية 
تص6ل إ  ملي6ون ري6ال س6عودي، ال أحد 
يعلم عنها ش6يئاً، جيستلم بدل سفر عىل 
ُكّل س6فرة عرشة آالف دجالر، اشرى فلة 

يف الش6يخ زايد بالقا رة بلا يعادل 150 
ألف دجالر أمريكي، لديه تاأر يعلل معه 
يف التج6ارة، جّظف العديد م6ن أقربائه يف 
سفارات دجل اليلن ملحقني إعلميني. 

القائ6م  القعيط6ي،  زي6ن  املرت6زق   -
بأعلال الس6فري بالرياض سابقاً جنائب 
الس6فري يف الوق6ت الرا 6ن، اش6رى فلة 
يف الري6اض بقيلة مليون ريال س6عودي 
يف حي الخنش6ليلة جس6جلها باس6م أحد 
أقربائه، جكان قبَل تعيني السفري الجديد 
يأخ6ذ 100 ري6ال ع6ىل ُكّل تجدي6د أواز 
تذ 6ُب إ  أيب6ه الخ6اص غري الرس6و2 

امُْخ66َرى غري القانونية. 
- املرتزق مقبل صالح، القائم بأعلال 
البحري6ن،  بلللك6ة  اليلني6ة  الس6فارة 
موظ6ف يرب6ع عىل عرش الس6فارة منذ 
فرة طويلة، استغل امحداَث جمّرر الكاري 
من الفس6اد عىل ظهر املواطنني )الجالية 
اليلنية( جيفرض رس6وماً با ظة بدجن 
سندات رس6لية، جيس6تلم مقابل الختم 

ع6ىل أي جرق6ة 20 دينار، أي بل6ا يعادل 
25 أل6ف ريال، نا يك عن ع6رشات الفيز 
الت6ي بيعت عن طريق الس6فارة، جال زال 
أَْكا666َر م6ن 100 ش6خص كفالت6ه عىل 
الس6فارة، كلا أن  ناك بعاات دراسية يف 
2013 أرس6لت للجلهوريِة اليلنية جلكن 
تلا مصادرتها من قبل القنصل جاملسئول 

املايل مجالد م دجن خوف أَْج خجل. 
جأخرياً.. 

جأما2 ُكّل  ذا الفساد جالعبث جاإلأرا2 
التي يتم باس6م الش6عب اليلني من قبل 
حكومة تجّردت من ُكّل القيم اإلنس6انية 
جأعلت م6ن معاناة جأنني ججأع املواطن 
اليلني ُسّللاً لتحقيق مكاسَب شخصيٍة، 
محتكرة ُكّل املناصب القيادية جالسيادية 
له6ا جلعائلته6ا، متعاملًة معه6ا كغنائم 
حرب ضاربًة عرض الحائط بُكّل القوانني 
جامنظل6ة املنظل6ة ملا6ل تل6ك التعيينات 

جتبوُّا  كذا مناصب. 
جأما2  6ذه الفضائح يتضُح ألياً ملاذا 
لم يتوقف العدجان جالحصار عىل الشعب 
اليلن6ي من6ذ أَْكا666َر م6ن 1000 ي6و2.. 
جملاذا يرف6ض مرتزقة الوط6ن جلصوُص 
حكومة املرتزقة الجنوَح مي حل سيايس 

جاالعراف بالفشل عسكرياً..
الجواُب، فقط، يكلُن من خلل امرقا2 
الخيالي6ة لللبال6غ الت6ي يجنيه6ا تج6اُر 
الح6رجب جامزمات م6ن جراا  ذه الحرب 
العباي6ة الت6ي يذ 6ب ضحيتها الش6عُب 

اليلني ال غري. 
اليل6ن  الع6دجاُن ع6ىل  جبينل6ا يع6وُد 
بالفائ6دة جالربحي6ة ع6ىل ال6دجل الكربى 
أ6راا بي6ع امس6لحة لل6دجل املش6اركة 
يف الع6دجان جتحري6ك امس6واق الراك6دة، 
فإنها أيضاَ تع6وُد بالفائدة جالربحية عىل 
املرتزق6ة جالعللا جبائع6ي امجطان التي 
تشهد عىل خيانتهم فلل جشقق جعلارات 
جماليزي6ا  جدب6ي  جاس6طنبول  القا 6رة 

جعلان. 
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الّصرخُة على مداخل فلسطين
أشواق مهدي دومان

جُرِفَع شعاُر رصخة الّشهيد القائد حسني بدر الّدين 
الحوث6ي )عليه الّس6ل2( ع6ىل مداخ6ل أرض املرسى، 
جرفعوا صورَة أخيه الحامل لوائه، قائد الاّورة الّس6يّد 
عبدامللك بدر الّدين الحوثي؛ إيلاناً منهم بأنّه الّش6عار 
الوحي6د ال6ذي الم6س حاأتَه6م، بحرجف6ه جترتيبه6ا 
جتناُسِق ُس6ّللها جانسجامها، كلعزجفة حريّة تحطم 
ُ ب6َل أمري6كا، َجتلّرغ أنف أحب6ار اليه6ود الّصهاينة، 

جتكرس قرن شيطان الحجاز.. 
 ُرفع شعار: 
اللُه أَْكرَبُ.. 

امَلْوُت ممريكا..
امَلْوُت إلرسائيل.. 

اللَّعنُة عىل اليهود..
النُّر لإْسَل2.. 

كلتكّلم بلسان امقىص امسري الجريح.
ُرفع ش6عار الّرخة كنفحة بركان غضبى، جحلم 
ملتهب6ة تريد أن تلف6ح جأه الكي6ان الغاصب لكن يد 
جذراع الصهي6و أمريكي6ّة املتلال6ة يف ح6كا2 الخلي6ج 
جعللئه6م ق6د كّللت ف6م الق6دس جمنعته6ا من أن 

ترخ 
 حت6ّى ارتدَّ صوُت رصخ6ة امقىص يف خذالن فتاجى 
التّكفريي6ني القائل6ة بأّن الا6ورة جاملظا رات من أأل 
القدس  6ي غوغائية، ف6ل داعَي لها، ج ك6ذا انتهت 
رصخ6ة أل6م فلس6طني جدمع6ت عينا ا الت6ي لم تزل 

تبحث عن نبض عربي يش6عر بها، َجحّدقت يف الكون، 
جأنصتت لعّلها تس6لع نبضاً للحريّة، فس6لعت صوتاً 
عربياً محلدياً علوياً حس6ينياً زيدي6اً يخرج من مران 
صعدة اليلن، فكان  ذا الّصوت كلن يحكي َجيفيض 
جيع6رب عل6ا يختل6ج يف نفوس أ 6ل الح6ق جأَْصَحاب 
امرض )الفلس6طينيني(، جقد نادجا عقوداً من الّسنني، 
فل6ا من مجي6ب، َجيف ظل بي6ع جرشاا الع6رب لهم ما 
عرفوا كيف يوأزجن مأيال كاملة )يف عر الرسعة( 
َجيحكون قّصة نضالهم ضّد كيان مغتصب غاشم. 

عج6ز خّريج6و ناطح6ات الّس6حاب إاّل م6ن تطبُّع 
جتطبي6ع جاع6راف ذلي6ل ب6ذاك الكي6ان الصهيون6ي، 
َجق6د غ6دا حّكا2 الع6رب مال الع6ذارى صامت6ني عّلا 
يجري، فالّس6كوت علمة الّرضا كلا س6لعنا جعرفنا 
يف تلهي6دات خطبة النّس6اا؛ ليك6ون مرتزقة جخونة 
جعل6لا الصهيوأمريكي6ّة من اش6رجا، جخطبوا رضا 
إرسائي6ل جأمريكا بفلس6طني كقضية اإلْس6َل2 امج ، 
َجباليل6ن كصوت منه ش6عار رصخة ش6ّقت َجكرست 
حاأز الّر بة جالخوف من إرسائيل جأمها الحنون. 

أجلئ6ك املرتزقة ما  م إاّل أس6ور تع6رب بها أمريكا 
جربيبته6ا إ  القدس التي بيع6ت يف أامعتهم العربيّة 
جمجل6س تعاجنه6م الخليج6ي، ب6ل أ دا 6ا ترام6ب 
إلرسائي6ل يف طب6ق م6ن ذ 6ب، جامع6راب جتحالفهم 
يصّفقون سكارى للحتلل الصهيوأمريكي للقدس!!!
جأثناا َجقبل ذلك، كان مخاض الحرية يولد يف اليلن 
ع6رب أَْكا66َر من ألف ي6و2 يدمر فيه الع6دجان الّرباعي 
الصهيوس6عوإماريكي أرض جشعب اإليلان َجالحكلة 

لتكلي6م أفواه أحفاد امنصار م6ن أن يرخوا باملوت 
ممري6كا جإرسائي6ل؛ جخوف6اً م6ن أن يصيَب ش6عوَب 
املنطق6ة ع6دجى انتفاضة من ن6وع أديد، جأس6لوب 
ابتك6ره حفي6د رس6ول الله، الش6هيد القائد/ حس6ني 
الحوثي، فانتفاضته جشعار رصخته يرضب استكبار 
أمري6كا جإرسائي6ل يف العلق، َجيواأهه6ا بكل جضوح 
م6ا يح6دث زلزلة نفس6يّة له6ا فق6د أَْصب66َحت تحت 
املجهر امنص6اري اليلاني يوضع خّط6ا بامحلر عند 
كّل حركة لها تهني جتحتل جتستكرب فيها عىل شعوب 
الجزيرة العربيّة جالوطن العربّي؛ َجلهذا أقدمت أمريكا 
عرب عللئه6ا يف اليلن لحرب صاحب الّش6عار َجحرب 

صعدة، كلوطن احتضن الاّورة.
حوربت صعدة س6ّت مرات لقتل تلك الّرخة التي 
ازدادت ق6ّوًة جعنفوان6اً أَْكا66َر، ففيها مخت6ر َجلُبُّ 
جتحدي6د مكامن جأع اإلْس6َل2، جرجح قضيّته، جفيها 
تحديد العدج الحقيقي لإْس6َل2، جفيه6ا قرااة الواقع 
جاسترشاف املس6تقبل، جقد حان جقتها، جأاا زمانها 

فلن لم يرخ مأل امقىص، فلتى سيرخ؟!
جإْن ل6م ترف6ع الّرخة يف جأ6ه أعداا اإلنس6انيّة 
أمريكا جإرسائيل جصناعتهم التّكفرييّة ففي جأه من 

سرفع؟!
جإْن ل6م نرخ يف جأ6ه من أ دى الق6دس لليهود 

ففي جأه من سنرخ؟!
ج نا: يلي6ز الله الخبيث من الطي6ّب، حيث أّن من 
يح6بُّ أمريكا جإرسائيل، َجيحزن6ه الّرخة يف جأهها 
فه6و خائن للقدس، ج 6و بائع للل6رسى، فهو يكره 

أن تتخ6ذ أمريكا جإرسائيل عدجاً، َجبالتايل س6يحّب من 
يتخذ أمري6كا جإرسائي6ل صديقة ججلية،  6ذا بديهي 
فلي6س يف أ6وف املرا من قلب6ني، جال يجتل6ع يف فؤاد 

إنسان حبّان متناقضان.. 
جلهذا: كلُّ من يكره أن يُرَخ باملوت ممريكا بائعة 
الق6دس، َجباملوت إلرسائيل م6ن اغتصبت امرض فهو 
خائ6ن للق6دس جمرسى رس6ول الله )ص6ىّل الله عليه 
جآل6ه جس6ّلم(، جحينه6ا ليت6رّشد يف رجح6ه باحااً عن 
ُ ويته التائهة جقد انس6لخ عن آيات الُق66ْرآن القائلة: 
َن اْلَلْسِجِد اْلَحَرا2ِ  ٰى ِبَعبِْدِه َليًْل مِّ )ُس6بَْحاَن الَِّذي أرَْسَ
إَِ  اْلَلْسِجِد اْمَْقىَص الَِّذي بَاَرْكنَا َحْوَلُه ِلنُِريَُه ِمْن آيَاِتنَا، 

ِليُع اْلبَِصريُ(.  إِنَُّه ُ َو السَّ
َجذل6ك امُلعادي للّرخة كذلك الذي يرفض آيات الله 
جحكلت6ه يف كون الربك6ة يف إيلان املؤم6ن تدجُر حول 
مس6جدين،  لا رمز جُ وية الّرس6الة املحلديّة، فلن 
يرف6ض رصخة تنتر لللس6جد امق6ىص كلن يقول 
محّرف6اً ُق66ْرآن6اً عربياً مبين6اً ليطّوع6ه لربجتوكوالت 

حكلاا صهيون، َجذلك امحلق كأنّه يقول: 
سبحان َمن جّ  ترامب ليهدي بني إرسائيل املسجد 
امق6ىص من املس6جد الحرا2 ال6ذي احتله بنو س6عود 

مباركني إ داَاه لبني عّلهم.. 
َج ذا ما رأينا م في6ه، فقد تركوا الُق66ْرآَن جنزحوا 
عن املسجد الحرا2 جاملسجد امقىص إ  ناطحات البيت 

امبيض التي باركوا حولها.
 إنّهم  م الوأه اآلخر لليهود الصهاينة. 

جالّسل2. 

سقطرى.. ناقوس خطر ينذر بالضياع )2-2(

ماجد التميمي 

يف عدد ا الذي حلل 
عرضت   )16574( رقم 
الجلهوري6ة  صحيف6ُة 
أزيرة  ع6ن  موضوع6اً 
يف  ج 6و  س6قطرى، 
نظري جنظ6ر الكاريين 
منه  الحساس6ية؛  بالُغ 
حلل يف طياته اّدعاااٍت 
الصحف6ي  أجرد 6ا 
الصوم6ايل ع6يل عب6دي 
حوشو، جتتلحور حول 
أحقية ب6لده الصومال 
يف امت6لك  ذا االرخبيل 

اليلني. 
لم تكن تلك االدعااات الوا ية  ي التي 
أثارت قلقنا حول امجض6اع التي آلت إليها 
أزيرتنا املباركة، بقدر ما رأينا أن توقيتها 
 و م6ا يا6ري القلق حق6اً، خصوص6اً جأن 
الجزي6رة تتعرض لغ6زج إماراتي يف الوقت 
الح6ارض، جأن قواته6ا تس6عى، بلنته6ى 

الصلفة؛ للس6يطرة عىل س6قطرى ضلن 
 6ذا التوقيت الزمن6ي امصع6ب يف تأريخ 

اليلن. 
لي6س مهل6اً م6ا أ6اا عىل 
لس6ان  6ذا الصحف6ي؛ من6ه 
ق6د   - أساس6ية  بص6ورة   -
نظ6ر لللوض6وع م6ن زاجي6ة 
أيوسياس6ية  أَْج  أيولوأي6ة 
جُقربه6ا – فق6ط - م6ن ال6رب 
يلك6ن  م6ا  ج 6و  الصوم6ايل، 

اعتباره طيشاً صحفياً.
جقد اعتدنا يف اليلن عىل مال 
 6ذه التقوالت، لكننا لم نعر ا 

أي ا تلا2.
 ذا الطي6ش – يف تقديري - 
س6يغدج س6يئاً بالفعل إذَا م6ا كانت  ناك 
ق6وى تق6ف جراا ما6ل  6ذه االدع6ااات 
الوس6ائل،  بش6تى  تغذيته6ا،  جتح6اجل 
مستغلًة الظرجَف السياسية لليلن، جيبدج 
أن ملم6ح  ذه الصورة ق6د بدت جاضحة، 
666ة بع6د إرصار دجيل6ة كاإلمارات،  َخاصَّ
يف الوق6ت الح6ايل، ع6ىل بناا مس6تعلرات 
لقواته6ا بعد انتش6ار ا يف أماكن متفرقة 

داخل الجزيرة. 
ال يلكن -بأي ش6كل من امش6كال- أن 
نس6ّلم ملا يتقوله اآلخرجن عن س6قطرى؛ 
من املسائل املتعلقة بالسيادة الوطنية لها 
قوان6ني جطنية جدجلية رادعة، جمجتلعات 
محلية تع6ي حقيقة معنى  ذه الس6يادة 
جتعرف أي6داً أن انتهاكها يعني مساس6اً 
بكرامته6ا، جف6وق ذلك فإن الس6يادة عىل 
امرض ال يلك6ن النظ6ُر إليه6ا م6ن زاجية 
أيولوأي6ة أَْج ُأ6ُرجف قارية، كلا أش6ار 
الكات6ب، بل يُنظر إليها م6ن زجايا التأريخ 

جاللغة جالد2 املشرك. 
الصوم6ال بلٌد عربي يغرق يف مس6تنقع 
التناح6ر جالف6وىض، جكان امح6رى به6ذا 
بل6ده  قضاي6ا  إ   يلتف6ت  أن  الصحف6ي 
الداخلي6ة ب6دالً ع6ن أن يح6رَش نفَس6ه يف 
قضاي6ا اآلخري6ن، جكان علي6ه، قب6ل نرش 
ُكّل ذل6ك الهراا، أن يتذك6ر أن اليلن كانت 
جال تزال ام2 الت6ي احتضنت بني ألدته يف 

مختلف الظرجف التي أحاطت ببلده. 
لعل م6ا أث6ار ضحكي جاس6تغرابي  و 
اّدع6اؤه بأن الس6قطريني ينح6درجن - يف 
امصل - من أصول صومالية، جليسوا كلا 

يزع6م اليلني6ون أنهم من أص6ول مهرية، 
جأن الحكوم6ة اليلني6ة عل6دت، منذ جقت 
طوي6ل، إ  إح6راق ُكّل الكت6ب الت6ي تابت 
 6ذه الحقيق6ة، ج 6و ط6رح أَْكا66َر من 
مجن6ون ما ل6م تكن  ن6اك ق6وى تحاجل 
إث6ارة الزجابع جالضجيج م6ن خلله، جإال 
فإن امعلى يدرك بسهولة حجَم التباين يف 
الركيبة البيولوأية بني س6كان سقطرى 
جأ 6ل الصوم6ال، جأن الهندس6ة الوراثية 
نفس6ها ستعجز حتى يف خلق أبسط مناخ 
التجان6س بني أقوا2 ال يربطهم أي أني أَْج 

نسل عىل امتداد التأريخ. 
س6قطرى  ي الرئة الت6ي يتنفس منه 
الوطن، جمجرد التفك6ري يف انتزاعها يعني 
محاجل6َة خن6ق للوط6ن ذات6ه، جاليلنيون 
بطبيعة الحال لم يعتادجا الحياة مع الغزاة 
عىل مر التأريخ جلم يستس6للوا لسياطهم 
يف ي6و2 م6ن امي6ا2، فكيف لو تعل6ق اممر 
بالتضيي6ق عليه6م جس6لبهم ُكّل أس6باب 
حياته6م، لي6س  6ذا بامم6ر اله6ني الذي 
يتصوره سادة اإلبل؛ منه مهلا كانت  ذه 
الجزيرة بعيدًة عنهم جمس6تلقية يف ُحضن 
ذل6ك املحي6ط البعي6د إال أنه6م ل6ن يوفرجا 

جسيلة لحلايتها جاالحتفاظ بها كجزا من 
مكونهم الطبيعي جالجغرايف جاإلنساني. 

لقد اكتش6ف ماألن  6ذا العاَلَم خلل 
ترحال6ه الطويل، جكان محظي6اً جمحرماً 
ل6دى الكا6ري من امق6وا2 التي م6ر عليها، 
لكنه عندما اس6تيقظ عنَده الطلُع حاجل 
إخض6اع بعض البلدان لس6لطته جس6لطة 
ملوكه، فانتهى به اممر قتيلً عىل شواطئ 
الفلب6ني بع6د أن رف6ض ام 6ايل االنصياع 

لرغبة غاٍز جمحتل.
جكذلك جاأ6ه كولومبس الرف6َض ذاتَه 
من قبائل لم تستسغ فكرَة العبث بحياتها 
جتش6ويه الطبيع6ة الت6ي منحته6ا الحياة 

جاالستقرار.
جق6د كان ما حدث يس6ري جف6ق منطق 
غوغائ6ي ل6م يحس6ب حس6اباً مل6ا تلاله 
الس6يادة جامرض م6ن معان6َي غالية لدى 

أجلئك امقوا2.
جربل6ا كان املنط6ق ذاته  و م6ا يدفع 
بلخّططاته6ا  للقي6ا2  الي6و2  باإلم6ارات 
امت6لك  6ذه  نح6و  املحل6و2  جالس6عي 

الجزيرة اليلانية. 
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اغتيال مواطن ُعماني في سياق األطماع 
اإلماراتية في المهرة!

آلية تحريك الدعاوى الجنائية أمام 
محكمة الجنايات الدولية

 عفاف محمد 

ضل6ن ال6راِع القائ6ِم يف الجن6وب 
جال6ذي يق6ال عنه6ا مناط6ق متحررة، 
نلحظ انتش6ار أرائم االغتياالت بشكل 
غ6ري طبيعي جالذي كان يحدث ش6هرياً 
جم6ن ثم أس6بوعياً حت6ى أَْصب6َح اليو2 
يومي6اً! فأي6ُة حري6ة تلك الت6ي يتغنون 
بها، جق6د بات الجنوب ب6ؤرَة رصاعات 
دامية بني الحلفاا جالدماا التي تس6اُل 
دماا املواطنني الجنوبي6ني الذين تا وا 
يف غيه6ب الظلل6ات جالوع6ود الرباق6ة 
الكاذبة التي تنتهي بهم إ  الزج بهم يف 

محارق  م يف غنًى عنها. 
 الي6و2 تلت6د تل6ك الجرائ6م لتط6ال 
املهرة جالت6ي يَُلنِّي االحت6لل اإلماراتي 
الس6عودي نفسه الجشع بها جبارجاتها 
الغنية م6ن حقول نفطي6ة جغري ا من 

الارجات.. 
امله6رة الت6ي كان6ت تنع6م بالس6ل2 
جاممن اليو2 تبدأ فيها أجل حالة اغتيال 
إلما2 مس6جد تزامن م6ع تواأد الفكر 
التكفريي يف امله6رة، جعىل إثره انترشت 
الف6وىض جالت6ي ي6درك منه6ا ُكّل لبيب 
أن تل6ك االغتي6االت الت6ي تنت6رش اليو2 
جتص6ل يف املهرة إ  ث6لث حاالت آخر ا 
مواطن علاني ج و يركب س6يارته ما 
 ي إال ناتج آفات امفكار التي يعتنقها 

التكفريي6ون، جبالت6ايل خرأ6ت نس6اا 
الغيض6ة يف مظا 6رة س6للية؛ رفض6اً 
لتواأ6د الجلاع6ات التكفريي6ة بقيادة 
الحجوري جالتي منذ جطأت قدمه أرض 
امله6رة ن6رشت الفوىض، أض6ف إ  ذلك 
يتواأد اليو2 التكف6ريي عبدالله صعر 
يف شبوة جالذي أحل سفك دماا اليلنيني 
ليبقى منهم مليون -عىل حد تر اته-، 
التكفريي6ة تزي6د م6ن  الحرك6ة  أن  أي 
نش6اطها يف املناطق الجنوبية، فتصور 
تنب6ؤات ال يحل6د عقبا 6ا، جاالحت6لل 
اإلمارات6ي بل ش6ك ل6ه يد ط6و  يف ُكّل 
ذل6ك، ج ذا م6ا يعرضها ربل6ا لتصاد2 
علان6ي مب6ارش؛ كونها تعترب نفس6ها 
مهتلًة بلحافظ6ة املهرة تراعي معظم 

مصالحها!!
جبه6ذا نج6د أن اإلم6ارات ل6م تكتِف 
بتوس6ع م6رشجع التل6دد يف املنطق6ة 
عس6كرية  قواع6د  جبن6اا  الجنوبي6ة 
له6ا جالتس6اع نفوذ 6ا م6ن ع6دن إ  
حرضم6وت إ  أزي6رة س6قطرى، ب6ل 
أَْصبَح6ت اإلم6ارات تتجه ص6وب املهرة 

بشكل الفت.. 
يف  التحال6ف  دجر  إ   انتَق6ل  إذن   
الجن6وب، إذ يقو2 الس6فري الس6عودي 
بزيارة مفاأئة لعدن، جيفيد يف تريح 
ل6ه أنه بع6د أن أكل6ل ترتي6ب أجضاعه 
بالقضي6ة  بل6ده س6يهتم  يف  الداخلي6ة 

الجنوبي6ة جيرت6ب أجراقه6ا جب6دأ يعقد 
املعس6كرات جاملوي6ة  االأتلاع6ات يف 

جقا2 بزيارة ميناا عدن 
جكان6ت قد حدث6ت يف اليوم6ني املاضيني 
مظا 6رة ترف6ض جأ6ود ط6ارق جعل6ار 
عف6اش، علار ال6ذي جصل مؤخ6راً، جعد2 
ارتياح املواطنني جغري م من املسؤجلني عن 
الشأن الجنوبي لتواأد امخريَين  ناك.. 

جمْن َما سبق نخرج بنتيجة مفاد ا 
أن املناط6ق الش6لالية؛ بس6بب أه6ود 
الجيش جاللجان الشعبية  ي من  يأت 
أس6باب اممن جالحري6ة الحقيقية التي 
يطلبه6ا ُكّل حر رشي6ف غيور ال يرىض 
االس6تعباَد جالهيلن6ة عك6س ما يحدث 
الي6و2 يف املناط6ق الجنوبي6ة الت6ي قيل 

عنها متحررة!!
أخ6رياً م6اذا س6يكون رد الس6لطات 

العلانية عىل اغتيال مواطن لها؟!
ج ل سيسكت أ ايل املهرة عن تواأد 
ين6رُشُ  ال6ذي  التكفريي6ني جتلركز 6م 

الفوىض  ناك؟!
جم6ا  6ي الخط6وات القادم6ة التي 
يرت6ب له6ا التحال6ف العدجان6ي جالتي 
س6تنتج عن تحركات السفري السعودي 

املتواأد يف عدن؟!
جأين موق6ع عبدربه منص6ور  ادي 
م6ن ُكّل  ذا؟..  6ل له كللة ناف6ذة أَْج 

قول مسلوع؟!

يحيى صالح الدين 

الكا6ريجن:  يتس6ااُل 
كي6ف جمل6اذا ل6م تُرَف6ْع إ  
ض6د  جاح6دٌة  دع6وى  اآلن 
تحالف العدجان الس6عودي 
اممريك6ي أم6ا2 محكل6ة 
رغ6م  الدجلي6ة،  الجناي6ات 
أن أرائ6َم الع6دجان لم تعد 
خافيًة عىل أح6د، جرغم أن 
 ن6اك تقاري6َر دجليًة تؤكد 
الس6عودي  التحال6ف  أن 
ارتك6ب أرائ6َم حرب  ق6د 
جأرائ6َم ضد اإلنَْس6انية يف 

اليلن.
لق6د تعلد التحال6ف الس6عودي قتَْل 
د قصف املنش6آت املدنية،  املدنيني، جتعلَّ
دجلي6اً  املحرم6ة  امس6لحة  جاس6تخد2 
كالقناب6ل النرجأيني6ة الت6ي قصف6ت 
ع6ىل نُُقم جعطان، جالقناب6ل العنقودية 
الت6ي أنزله6ا ع6ىل امحياا الس6كنية يف 
العاصل6ة جالقرى يف صع6دة، رغم ذلك 
كل6ه مل6اذا لم تُرف6ع دع6وى جاحدة ضد 
قادة التحال6ف جمرتزقته أما2 محكلة 
الجناي6ات الدجلي6ة، جالحقيقة أن  ناك 
عدة أَْس6بَاٍب، جقبل الحديث عنها اَل ب6ُدَّ 
م6ن ذكر آلي6ات تحريك الدع6اجى أما2 
محكلة الجنايات الدجلية جتقد2 عرب: 
- الدجل امعضاا املوّقعة عىل النظا2 

امسايس ملحكلة الجنايات الدجلية. 
- تقد2 الدعوى عرب مجلس اممن.

- تق6د2 الدع6وى عرب املدع6ي العا2 
نتيج6ًة  الدجلي6ة؛  الجناي6ات  ملحكل6ة 
لعلله بوق6وع أرائم الح6رب يف مكان 

ما بواس6طة الطلب6ات املقدمة من قبل 
ضحاي6ا أرائ6م الحرب ع6رب منظلات 
ج يئ6ات  جألعي6ات 
حقوقي6ة  قانوني6ة 
به6ا،  يقتن6ع  جغري 6ا 
ثم  جيتأكد من حدجثها 

يقدمها لللحكلة. 
م6ن ذلك يتض6ح أن 
من أَْس6بَاب ع6د2 رفع 
يتعل6ق  منه6ا  دع6وى 
اممريكي6ة  بالهيلن6ة 
عىل مجلس اممن الذي 
يع6د إْح6َدى آليات رفع 
الدع6وى جعرضها عىل 
محكل6ة الجناي6ات الدجلي6ة، جمنها ما 
يع6د تقصرياً من أانب جزارة الش6ؤجن 
القانونية يف بلدنا املعنية بالدرأة امج  
باال تلا2 بهذا امللف، حيث أن من آليات 
تحريك الدعاجى  و اإلحالة من املدعي 
الع6ا2 ملحكلة الجناي6ات الدجلية، ج و 
م6ا يلك6ن الوصول إليه ع6رب منظلات 
املحلية جالدجلية املعنية بحقوق اإلنَْسان 

جمكاتب املحاماة الدجليني. 
الش6ؤجن  جزارة  ع6ىل  كان  لذل6ك 
القانوني6ة تكلي6ف محام6ني دجلي6ني 
محلي6ة  منظل6ات  م6ع  جالتواص6ل 
جدجلية بالتعاجن جالتنسيق مع جزارة 
العدل ججزارة حقوق اإلنَْس6ان جالدفع 
جالضغ6ط يف  6ذا الب6اب حت6ى يت6م 
قب6ول الدع6وى، لكن جزارة الش6ؤجن 
القانوني6ة لم تقم بدجر 6ا كلا يجب 
جال املنظلات املحلي6ة جالدجلية قامت 

بدجر ا أَيْضاً. 
بقل6ة  يُت6ذرع  ل6م  أن6ه  العل6م  م6ع 

اإلْمَكانيات املالية؛ من أن  ناك محامني 
دجلي6ني قد عربجا ع6ن رغبتهم يف العلل 
فرباير  ذا الجانب مجاناً خدمًة للشعب 

اليلني املظلو2. 
لقد اس6تطاعت قطر أن توقَف غزجاً 
محققاً عليها من قبل النظا2 السعودي 
جاإلمارات6ي، حي6ث تلكن6ت ع6رب جزير 
خارأيته6ا م6ن التَح66ّرك يف الس6احة 
666ة قيامه6ا بالتهديد  الدجلي6ة، جَخاصَّ
باللجوا ملحكلة الجنايات الدجلية، ج و 
ما أع6ل العربان يكفون ع6ن امُلَخّطط 

جيهدؤجن اللعبة مع قطر. 
نح6ن ال نع6ول ع6ىل املجتل6ع الدجيل 
أَْج محكل6ة الجناي6ات الدجلي6ة َكا6رياً 
يص6ح  ال  لك6ن  اليلني6ني،  إنص6اف  يف 
ت6رك الس6احة الدجلية خالي6ة للتحالف 

السعودي. 
النظ6ا2ُ الس6عودي يخ6ى املجتلع 
666ة امُلَؤّسس6ات الدجلية  ال6دجيل جَخاصَّ
الدجلي6ة جمجلس  الجنايات  كلحكل6ة 
حق6وق اإلنَْس6ان جيخ6ى املنظل6ات 
الدجلي6ة لذل6ك يق6و2 بدف6ع الرش6اجى 
له6ا باملليارات، ل6و أحس6نا التَح6ّرك يف 

الساحة الدجلية لتوقف العدجان. 
من الع6دج يخ6ى ذل6ك أَْكا666َر من 
خش6يته لل6ه، جيعل6ل املس6تحيل لكي 
يلن6ع أن يصل ص6وت الضحاي6ا أراا 
أرائ6م الح6رب التي ارتكبه6ا التحالف 
الس6عودي بح6ق اليلني6ني إ  املجتلع 
ال6دجيل جُمَؤّسس6اته الدجلي6ة كلحكلة 
الدجلي6ة جمجل6س حق6وق  الجناي6ات 
اإلنَْس6ان، جعلينا أن نع6رَف كيف نكرَس 
 6ذا الحص6ار جنب6دأ بالتَح66ّرك الجاد 

جالعليل يف الساحة الدجلية. 

جبهُتنا االقتصادية
محمد صالح حاتم

جنح6ُن يف بداي6ة املفية الاانية م6ن الحرب جالع6دجان عىل بلدنا 
م6ن قبل تحالف القتل جالدمار جاإلْرَ 6اب العربي بقيادة مللكة بني 
سعود، جدجيلة عيال زايد، جدعم جمشاركة أمريكا جبريطانيا جالكيان 
الصهيوني، فقد س6ّطرنا أرجع امللحم البطولية جأفشلنا ُمَخّططات 
امعداا؛ جذَلك بفضل الله سبحانه جتعا ، جبصلود جاستبسال رأال 
الرأ6ال من الجيش جالجان، جصرب جتضحيات أبناا الش6عب اليلني 

امَْح66َرار. 
 من6ذ بداي6ة العدجان جالذي لم يكن عدجاناً عس6كرياً جحس6ب، بل 
كان عدجاناً عس6كرياً عرب الطريان جالصواري6خ جالبوارج جفتح عدة 
أبه6ات داخلية من املرتزقة جالعللا، جكذَلك عدجان إْعَلمي جفكري 
جس6يايس جكذَل6ك الع6دجان االقتَص6ادي م6ن خلل ف6رض الحصار 
بإغ6لق املوان6ئ جاملط6ارات جاملنافذ الربي6ة، جكان لش6عبنا العظيم 
جقيادته كللته عىل مستوى ُكّل أنواع الحرجب، فكانت  نالك الجبهة 
العس6كرية جالجبهة الاقافية جاإلْعَلمية جالسياسية جقد تلكنت ُكّل 
أبه6ة يف مجالها جبالتعاجن مع بقي6ة الجبهات، من مواأهة العدج 
جالتصّدي له جتحقيق انتصارات عظيلة عليه جإفش6ال ُمَخّططاته، 
جلكن جلألس6ف الش6ديد لم نس6لع يوماً ما عن الجبهة االقتَصادية، 
رغ6م أنها م6ن أََ 6ّم الجبهات جالت6ي يرا ن عليها الع6دج منذ بداية 
عدجان6ه جيعترب 6ا من أس6هل املعارك التي سيحس6م به6ا معركته 

جيحقق أَْ َداف عدجانه. 
جيف ظ6ل امزمة االقتَصادية التي تش6هد ا البلد أراا الحرب 
جالحصار االقتَصادي، جانعدا2 الصادرات جقرار نقل البنك جالذي 
تس6بب يف عد2 قدرة حكومة اإلنقاذ من دف6ع مرتبات املوظفني 
لعدة أش6هر، ج و ما ضاعف من الحالة املعيشية لللواطن، جمع 
االنهيار املتس6ارع للعللة املحلية أم6ا2 الُعُللت العاملية جارتفاع 
أسعار املواد الغذائية، جالذي ينذر بانهياٍر تا2 للقتَصاد الوطني، 
جع6د2 ق6درة الدجلة عىل تلبي6ة حاأيات املواطن امساس6ية من 
م6واد غذائية جمش6تقات نفطي6ة جأَدجية، ج و م6ا يرا ن عليه 
العدج اليو2، فلن أجأب الواأبات علينا َأليعاً -حكومًة جرأاَل 
أعلال جمواطنني- تش6كيل أبهة اقتَصادي6ة جتوحيد الصفوف 
جتكاتف الجهود لنفش6ل ُمَخّطط العدج اقتَصادياً، كلا أفش6لناه 
عس6كرياً جإْعَلمياً جفكرياً جسياس6ياً، جذَلك يك6ون عرب الجبهة 

االقتَصادية. 
دة، جتجُب معالجُة الَخَلِل  امَْزَمُة االقتَصادية الحالية كب6رية جمعقَّ
االقتَص6ادي القائ6م، جذَلك من خلل قي6ا2 الحكوم6ة بواأبها نحو 
امزمة االقتَصادية جإيجاد حلول عاألة، جعقد جرش6ة علل جإرشاك 
رأال املال جامعلال جدكاترة االقتَصاد لبحث إنقاذ االقتَصاد الوطني 

من االنهيار. 
جكذَلك يجب عىل الحكومة ما ييل: 

 أَجَّالً: القيا2 بلنع اس6ترياد الس6يارات جااللكرجنيات جاملرشجبات 
الغازية جالعصائر جالبس6كويت جأدجات التجليل جاملنظفات، جغري ا 
من الكلاليات جالتي تهدر املليارات سنوياً، جاالكتفاا باسترياد املواد 

الغذائية الرضجرية جامَدجية جاملشتقات النفطية. 
ثانياً: تشجيع املنتجات املحلية، جدعم رأس املال املحيل للستالار 

66ة يف الجانب الزراعي، جالحيواني.  بدالً عن االسترياد، َخاصَّ
ثالا6اً: الرقاب6ة الج6ادة جالفاعلة عىل الس6وق املرفية من بنوك 
جرشكات رصاف6ة َجأن تكون خاضعًة لس6لطة البن6ك املركزي، ج و 
الذي يقو2 بتحديد س6عر العللة، جالذي يجب تعيني قيادة أديدة له 

تتلتع بالوطنية جالنزا ة جالكفااة جالرشف. 
رابعاً: منع إصدار تراخيص لرشكات رصافة أديدة أَْج فتح فرجع 
لرشكات جمحلت الراف6ة الحالية جالتي أَْصبَح6ت منترشًة بكارة 
يف ش6وارع العاصلة، ج ي التي تقو2 بس6حب العلل6ة امأنبية من 

السوق، ج و ما تسبب يف انعدامها، جانهيار العللة الوطنية. 
 خامس6اً: الرقاب6ة ع6ىل أس6عار امل6واد الغذائية جالقيا2 بإش6هار 

امسعار عىل السلعة. 
سادس6اً: إلغاا قرار تعويم أس6عار املش6تقات النفطية، جالذي لم 
يس6تِفد منه غريُ أصحاب الرشكات املستوردة جتجار النفط، جإَعاَدة 
تفعي6ل دجر رشكة النفط جالغاز، جالرقاب6ة عىل محطات بيع النفط 

جالغاز، جانتشار ا العشوائي يف الشوارع جاالحياا السكنية. 
سادساً: تفعيل دجر الرقابة جاملحاسبة، جترشيد االنفاق جمحاربة 
الفاس6دين جنا بي املال العا2، جإحالته6م إ  القضاا، جالرضب بيد 
من حديد ضدَّ ُكّل من يتلع6ب باالقتَصاد جيتاأر بأقوات املواطنني، 
فاملس6ؤجلية تكاملي6ة، جاملرحل6ة تتطل6َُّب تكاتف جتظاف6ر الجليع، 
جالعل6ل ب6رجح الوطنية، فكل6ا تعاجن6ا جتكاتفنا َأليع6اً -حكومًة 
جش6عباً- يف الجبهات العس6كرية جاإلْعَلمية جالسياس6ية جالفكرية 
جأفش6لنا ُمَخّطط6ات الع6دجان، يجب تعاجنُن6ا َأليع6اً لتفعيل دجر 
الجبه6ة االقتَصادي6ة جإنق6اذ االقتَص6اد الوطن6ي؛ لنواصَل مس6رية 

الصلود جاالستبسال ضد تحالف قوى العدجان.
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ثقافية 

لن ُتْبنى األّمة اإلسالمية بناًء صحيحاً إال على أساس 
معرفتها )الُق��ْرآنية( بأهل الكتاب

 : بشرى المحطوري:
هل )السالم( ممكن مع اليهود؟!

ِهيُْد الَقاِئ6ُد -َسَل2ُ اللِه َعَل6يِْه-  أجَضَح الشَّ
الخام6س  ال6درس  )ملزم6ة(  مح6ارضة  يف 
م6ن درجس رمض6ان ع6ىل رضجرة أن تكوَن 
6666ة عىل معرف6ة تاّمة بنفس6يات أ ل  امُمَّ
الكت6اب من خ6لل الُق666ْرآن الكري6م الذي 
أحكل6ت آيات6ه، جالذي  6و ) 6دى للناس( 
جم6ن خلل  ذه املعرفة س6يتضح ألياً بأنه 
ال يلكن أن يحصَل س6ل2ٌ مع اليهود، إذ قال 
ِهيُْد الَقاِئ6ُد -َس6َل2ُ اللِه َعَل6يِْه-: ]الحظ  الشَّ
قوله: }أََفتَْطَلُع6وَن أَْن يُْؤِمنُوا َلُكْم{)البقرة: 
م6ن اآلية75(  6ذا الط6رف الغب6ي، الطرف 
الغب6ي فع6لً ال6ذي ال يع6رف بن6ي إرسائيل 
متى صار عنده أمل قد أَْصب66َح يس6لع من 
بن6ي إرسائيل،  م م6كَّارجن،  6م مضللون 
يصدقهم عندما يقولون: ]إنه احتلال ندخل 
معك6م يف  دن6ة جاتفاقيات س6ل2 جمواثيق، 
جيهلن6ا أن يك6ون  ن6اك س6ل2 جتعاي6ش 
س6للي[ فيع6ود  6ذا ع6ىل أَْصَحاب6ه الذين 
يجا 6دجن جيقاتل6ون ليقول له6م: اقعدجا، 
اس6كتوا[ جيقو2 برضبه6م؛ من لديه طلعاً، 
 نا أليس طامعاً؟  و طامع يف بني إرسائيل 
أنه سيدخل  و جإيا م يف ماذا؟ يف اتفاقيات 
س6ل2، جيس6تقر، جال يوأد حاأة لقتالهم! 
يف امخ6ري يقس6و ع6ىل أَْصَحاب6ه ع6ىل الذين 
يجا 6دجن، جفع6لً  6ذا حصل يف فلس6طني 
الفلس6طينية[  ]الس6لطة  عجي6ب،  بش6كل 
يخادعه6ا اإلرسائيلي6ون، جظن6وا فع6لً أن6ه 

سيدخل معهم يف سل2، جتنتهي القضية!
إذاً أجلئ6ك الذي6ن  م مزعج6ون ]حلاس 
جالجه6اد[ جتل6ك الح6ركات املجا 6دة؛ ث6م 
يرأعون عليهم بقسوة، جيعيقون أعلالهم، 
جيقتلون منهم، جيس6جنونهم جيس6للونهم 
لإرسائيلي6ني يف بع6ض الح6االت؛ من6ه ق6د 
أَْصب66َح لدي6ه طلع أنهم س6يصدقون!. ال، 
القضي6ة  نا ال يكون لدي6ك طلع فيهم عىل 
اإلطلق، أن يبني الناس أنفسهم عىل أساس 
معرفته6م لبن6ي إرسائي6ل، يلك6ن مت6ى ما 
أ6اات مرحلة معينة رأجا  6م،  ذا الطرف، 
ليس عىل حس6ب إملاات بن6ي إرسائيل: أنه 
يأت6ي  دن6ة، يأتي صلح جيك6ون  و مجهز 
نفس6ه بالش6كل ال6ذي يع6رف أن6ه احتلال 
%100 أنه6م ينكا6ون لكن اتركه6م ينكاون 
لترضبهم؛ منه مت6ى ما نكاوا عهداً، متى ما 
نقضوا ميااق6اً أَْصب66َح مربراً جاقعياً جمربراً 

بُوا[.  إعلمياً، جمربراً منطقياً أن يرُْضَ
 

إسقاط اآلية على الواقع يف هذا 
الزمان:��

6ِهيُْد الَقاِئ66ُد -َس6َل2ُ الل6ِه  جأس6قط الشَّ
َعَل6ي6ِْه- قوله تعا : )أََفتَْطَلُع6وَن أَْن يُْؤِمنُوا 
َلُكْم َجَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم يَْسَلُعوَن َكل2َ اللَِّه 
ثُمَّ يَُحرُِّفونَُه ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوُه{ )البقرة: من 
اآلي6ة 75( عىل جاقعنا بالحدي6ث عن العراق، 
جامللف الن6وجي العراقي، حي6ث قال: ]الحظ 

القص6ة العجيب6ة التي تب6ني لك أن6ه الناس 
الذي6ن يكونون أريئ6ني إ  الدرأة  ذه: أن 
يحّرفوا كل2 الله سيحرفون أي يشا تقدمه 
إليهم، ألم يحصل  ذا يف قضية العراق عندما 
قد2 ملف6اً كاملً عن أس6لحته جعن برامجه 
بخطف6ه  6م؟  يقوم6وا  أل6م  التس6ليحية، 
اختطفوه جفع6لً غريجا فيه حت6ى أَْصب66َح 
ظا راً بأنهم غريجا فيه فعلً قبل أن يوزعوه 
لدجل أُْخ666َرى، جيعيدجه إ  ]مجلس اممن[ 
أَْج إ  ]الجلعية العامة لألمم املتحدة[ غرّيجا 

فيه. 
اإليراني6ون س6لكوا نف6س الطريق6ة أي 
قدموا  6م أيض6اً تقارير قدموا أش6ياا عن 
برامجه6م إ  ]الوكال6ة الدجلي6ة[ جاح6د من 
اممريكي6ني يتكلم قبل أس6بوع ق6ال: قدموا 
بع6ض، أي: اإليرانيني قدموا بع6ض، أي: أن 
 ن6اك مطالَب، ال تنتهي  ذه املطالب. أجلئك 
يترف6ون معه6م ع6ىل أس6اس أن عند م 
أم6ل، أَْج عند م طلع: أن يؤمنوا لهم!  ؤالا 
أناس لي6س فيهم مطلع أن يؤمنوا لكم عىل 
اإلط6لق. إذاً، العنوان  6ذا، أَْج القضية  ذه 
تحته6ا ترف6ات كارية أداً، إم6ا ترفات 
خط6أ - عندم6ا ال تكون فا م ب6أن الله قال 
عنه6م، ب6أن ليس فيه6م مطل6ع أن يؤمنوا 
لك6م - أَْج ترف6ات إيجابي6ة عندم6ا تكون 
جاثقاً بهذه: أن  ذه طبيعة لديهم ثابتة، فإذا 
كانوا يحرفون كل2 الله س6يحرفون كلمك، 
كل2 أي دجل6ة، كل2 أي ح6زب }ِم6ْن بَْعِد َما 
َعَقلُوُه{)البقرة: من اآلي6ة75( ليس تحريفاً 
عىل أس6اس أنهم إنلا يتحدثون بلا فهلوه، 
يتحدث6ون بل6ا فهل6وه فتك6ون النتيجة يف 
امخري ماذا؟ أنهم لم يعرفوا املوضوع فعربجا 

عنه خطأ، ال. إن القضية من أصلها أنهم  م 
ينطلقون متعلدين للتحريف[. 

ال يسمح اهلل أبدًا أن )ُتزاح( 
نصوص تدل على قضايا 

أساسية:��
6ِهيُْد الَقاِئ66ُد  جيف ذات الس6ياق أش6ار الشَّ
-َسَل2ُ اللِه َعَل6يِْه- ج و يتحدث عن تحريف 
اليه6ود لكت6ب الل6ه، أن  ن6اك )نصوص6اً( 
أساسية مهلة أداً تدل عىل قضايا مهلة ال 
يسلح الله م ل الكتاب من خلل تحريفهم 
666ة  للتوراة جاإلنجيل، كذلك لطوائف من امُمَّ
اإلْسَلمية بعد موت رسول الله صىل الله عليه 
جآله جس6لم جتحريفها لكاري م6ن امحاديث، 
ال يس6لح أن ت6زال أَْج تلس6ح أَْج تلحى  ذه 

النصوص، جمن اممالة عىل ذلك:66

املثال األول:� وروُد ذكر رسول اهلل 
محمد يف كتبهم:��

6ِهيُْد الَقاِئ6ُد ش6ارحاً: ]تجد فعلً  قال الشَّ
عىل الرغ6م من حرصهم الكب6ري أداً عىل أن 
ال يكون لديه6م ال يف كتب تأريخ، جال يف كتب 
ديني6ة لديهم أي مؤرش يعت6رب مبرشاً بالنبي 
)صل6وات الل6ه علي6ه جع6ىل آله(، جش6هادة 
بأن6ه النبي املذكور يف كتبهم. ما اس6تطاعوا 
أن ينس6فوا  6ذه تلام6اً، بقي، بقي أش6ياا 
كا6رية داخ6ل كتبه6م بع6د تحريفه6ا، }أََجال 
جَن َجَما يُْعِلنُوَن{ يَْعَلُلوَن أَنَّ اللََّه يَْعَلُم َما يرُِسُّ
)البقرة:77(. فلن يس6تطيعوا أبداً أن يصلوا 
إ  درأ6ة أن ال يبق6ى أي م6ؤرش ع6ىل نبوة 
محلد )صلوات الل6ه عليه جعىل آله( بل تجد 

أنهم  م، جعندم6ا تقول  م أي: الجيل الذي 
كانوا يف أيا2 رس6ول الل6ه )صلوات الله عليه 
جعىل آله( أن الله حكى عنهم: }يَْعِرُفونَُه َكَلا 
يَْعِرُف6وَن أَبْنَاَاُ ْم{)البق6رة: م6ن اآلية146( 
من أي6ن  ذا؟ ألي6س معناه أن  ن6اك يوأد 
يف كتبه6م، ما زال  ن6اك يف كتبهم، يف تراثهم 

أشياا ما تزال علمات[. 
 جأض6اف أيض6اً: ]كذلك م6ا كان عند بني 
إرسائيل من أش6ياا موأودة يف كتب: ]العهد 
القدي6م[ التي يس6لونها أَْج يف كت6ب: ]العهد 
الجدي6د[ يف نف6س الوق6ت قد يك6ون لديهم 

تأجيل معني. 
ج 6ذه يذكر 6ا أح6د الُكتّاب املس6يحيني 
الذي6ن أس6للوا بع6د ق6ال: ]يك6ون  ن6اك 
نص مع6ني جعند 6م يوأد تأجيل س6ائد يف 
أجس6اطهم، تأجي6ل س6ائد لديه6م[ يأتي ما 
يكشف  ذا الواقع  نا جيبني أنه  و حقيقة 
 ذا النص، ال يلكن أن يكون  ذا  و الواقع 
الذي ينس6جم معه اليا  ذا الذي يؤجلونه 

به نهائياً. 
الله س6بحانه جتعا  يعلم ما يرسجن جما 
يعلنون، جكيف سيكون موقفهم من املؤرش 
الفلني، م6ن الدليل الفلني، ال يس6لح أبداً 
يف القضاي6ا الت6ي تعترب أساس6ية ج امة أن 

يزيحو ا[. 

املثال الثاني:�� أحاديث )الغدير، 
والثقلني، واملنزلة(:��

الل6ِه  -َس6َل2ُ  الَقاِئ66ُد  6ِهيُْد  الشَّ أجض6ح 
َعَل6ي6ِْه- أَيْضاً أن  ناك أحادي6َث مهلة أداً 
ل6م يس6تطيعوا أن يلس6حو ا، أَْج يخفو ا، 
6َل اللُه بحفظه6ا، حيث ق6ال: ]أحياناً  جتكفَّ

امش6ياا  ذه قد تكون يف جضعية ج ذا يشا 
عجي6ب بل تج6ده فيلا كان من بعد رس6ول 
الل6ه )صل6وات الل6ه علي6ه جعىل آل6ه( داخل 
6666ة  6ذه يصبح  6ذا ال6يا محاطاً  امُمَّ
بقضي6ة، بحيث أنه لم يع6د باإلمكان إزاحته 
ع6ىل اإلطلق، إما أن يكون6وا قد اعتلدجا عىل 
تأجيل معني، أحياناً بعض التأجيلت تش6كل 
حلاي6ة لنص معني، بع6ض التأجيلت يكون 
أَْصَحابها معتلدين عليها، لكن متى ما ظهر 
الواق6ع الحقيقي لذلك اليا فإنه س6يغلب 
ُكّل التأجي6لت، جإذا به يظهر أكار انس6جاماً 
مع النص مع املؤرش لم يعد  ناك انس6جاماً 
بين6ه جبني م6ا قد أجل6وه به. ج 6ذه القضية 
عجيب6ة، لتبقى الحجة قائل6ة.. تلحظ مالً 
لدين6ا كأمالة عىل  ذه ]حديث الغدير[ أليس 
حدي6ث الغدي6ر يلم6س أخط6ر قضي6ة لدى 
اآلخرين يف كونه نصاً يف موضوع جالية اإلما2 
عيل عليه السل2؟ أي: أنه الويل لألمة من بعد 

رسول الله )صلوات الله عليه جعىل آله(.
أعني  و من امش6ياا التي لديهم حرص 
ش6ديد ع6ىل أن يزيحوه نهائياً، ف6ل يبقى له 
أي ذك6ر، جال يبقى ل6ه أي جأود يف أي مرأع 
م6ن مراأعه6م، جال أي ت6داجل يف امأي6ال 
املتعاقبة.. قد يكون يشا معني، تأجيل معني 
لديه6م أنه قال يعني: ]م6ن كنت محبه فهذا 
محبه[ اعتلدجا عىل التأجيل  ذا، ألم يعتلدجا 
علي6ه؟  ذه ش6كلت حلاية، تش6كل حلاية 
للنص، أعني: أن بعض التأجيلت التي يعتلد 
عليه6ا أَْصَحابه6ا يكون أحيان6اً فيها مؤرش 
تدخل إله6ي لحفظ النص،  ذا النص لم يعد 
باإلمكان أبداً أن يزيحوه، من القضية  امة، 
جحجج الله سبحانه جتعا  جآياته فواصل يف 
القضية..  ذا التأجيل يلكن أن ينسف، ليس 
بالش6كل الذي يلك6ن أن يابت أما2 دراس6ة 
الحادثة، حادث6ة الغدير، جقضية الغدير، أبداً 
ال يلكن، لهذا يتبخر أما2 جاقع القضية[. 

جأض6اف أيضاً: ]مع6ك مالً فيل6ا يتعلق 
666ة  ذه ]حديث الاقلني[ حديث ثابت  بامُمَّ
تجده يف مراأع الحديث عند الكل، جيصححه 
املحدث6ون، أَْج منه6م منش6غلون بالتصحيح 
جالتضعيف أيلً بعد أي6ل ]حديث الغدير[، 
]حدي6ث املنزلة[ أحاديث ق6د تكون مالً عىل 
أق6ل مع6دل اعترب 6ا ع6رشة أحادي6ث، لكن 
 6ذه امحادي6ث  6ي تعت6رب: قواع6د عامة، 
أشياا أساس6ية، فواصل يف القضية،  ذه ما 
اس6تطاعوا أبداً أن يزيحو ا، ملكن أحاديث 
أُْخ66َرى فرعية يس6تطيع يقول:  ذا نفسه 
حدي6ث ضعي6ف في6ه ف6لن ج 6و أحاديا6ه 
منكرة، أَْج  و يعترب كذا يتكللون عليه، لكن 
أحادي6ث تلال حجة تلال آيات، تعترب قواعد 
عامة، تعترب أش6ياا أساسية ال يلكن أبداً أن 
يزيحو 6ا، أبداً، جمتى م6ا تداجلو ا  م أثناا 
التدريس فإنه يقد2 ذلك التأجيل: ))َمن كنت 
م6واله فهذا عيل م6واله(( أي: من كنت أحبه 
فه6ذا عيل يحب6ه!. فإذا  6و ي6درس أحداً يف 
مدرسة، أَْج يف مسجد أَْج يف أي يشا يقد2  ذا 
املعن6ى عندما يلقى الحديث! س6ِلم الحديث، 

سِلم[. 

فالش�عار هذا أثبت عندما مس�حوه, عندما تراه ممسوح 
هو يشهد - وهو ممسوح - بماذا؟ أنه مؤثر عىل األمريكيني, 
عندم�ا تراهم يخدش�وه يش�هد بأنه مؤثر ع�ىل األمريكيني, 
أيضاً مؤثر عىل الوهابيني, مؤثر عىل الوهابيني أيضاً بش�كل 

كبري. ]ملزمة الشعار سلح جموقف[. 
ه�ذا الش�عار ما بإمكانه�م أن يرفعوه، ومح�رج جداً أن 

ينت�ر، يؤثر ع�ىل مكانتهم؛ ألنه�م أَْصبَ��حوا ه�م قاعدة 
عريضة يف البالد، يؤثر عىل مكانتهم، وبالتايل ما معهم خيار 
إال يحاول�وا يقولوا: بدع�ة أحياناً، يضجوا مل�اذا نرفعه؟ إذاً 
فهذا أيضاً من بركات الش�عار هذا، من بركات الش�عار أنه 
نفعنا، أمام األمريكيني, هو هذا الس�فري األمريكي ضج منه, 

أمام الوهابيني هم ذوال ضجوا منه. 

إذاً فأن�ت بعمل واحد تؤثر عىل عدة جه�ات، عدة جهات 
تؤثر عليها، وهو يف نفس الوقت عمل مروع، عمل مروع 
ما أحد يس�تطيع أن يقول: أن العبارة الفالنية فيه ال تجوز، 
أنها عبارة محرمة, أبداً، عمل مروع ومؤثر، فاملفروض أن 
الناس ينطلقوا فيه، يعملوا عىل توزيعه.. ]ملزمة الش6عار 

سلح جموقف[. 

مقتطفاٌت نورانية
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االحت��الل يعتقل ع��ددًا من 
نائب  بينهم  الفلس��طينيني 

يف املجلس التشريعي
 :  فلسطين المحتلة

ش6نَّت ق6واُت االحت6لل الصهيوني، أم6س االثنني، حلل6َة اعتقاالٍت 
جمدا ل6ات طالت عدداً من منازل الفلس6طينيني، بينهم منزل نائب يف 
املجل6س الترشيعي الفلس6طيني، كل6ا اقتحلت عدداً م6ن املخيلات يف 

مناطق متفرقة من امرايض املحتلة. 
جأف6ادت مص6ادُر فلس6طينية، أن ق6وات االحت6لل اعتقل6ت، أمس، 
النائَب يف املجلس الترشيعي الفلس6طيني عن حركة املقاجمة اإلْسَلمية 
حلاس، جالوزير السابق علر َعبدالرزاق، بعد أن اقتحلت منزله الكائن 

يف منطقة سلفيت بالضفة الغربية. 
كلا اقتحلت ق6واُت االحتلل يف الوقت ذات6ه مخيم أنني جحارصت 
من6زالً يف منطق6ة أبو ظهري، جقام6ت باقتحا2 مخيم بلط6ة يف نابلس، 
فيل6ا قا2 عدٌد م6ن أنود االحتلل باعتقال أُْخ66َرى ش6ابًّا فلس6طينياً 

خلل اقتحامهم مخيم عايدة يف بيت لحم. 
جدارت مواأه6ات ب6ني ُش6بّان فلس6طينيني جق6وات االحت6لل، عند 
اقتح6ا2 القوات ملخيم الع6رجب يف مدينة الخليل، حي6ث أفادت املصادر 

بسقوط إصابات يف صفوف الفلسطينيني. 

األكراد يواجهون الجيش الرتكي يف »عفرين« 
ويتظاهرون يف بريوت ضد أردوغان

مفاوضات »سد النهضة« بني مصر وإثيوبيا 
تصل إىل طريق مسدود

 :  وكاالت

تصاَع6َدت جت6ريُة امح6داث عق6َب إعلن 
تركيا عن إطلق عللية عس6كرية تحت اسم 
»غصن الزيتون« يف مدينة عفرين الس6ورية، 
ج و م6ا جصفته دمش6ق بالع6دجان الركي 
ت السلطات الركية عىل  الغاش6م، فيلا أرصَّ
امُل6ي يف تنفي6ذ الحلل6ة، جحاجل6ت الهجو2 
عىل ع6دد من املناط6ق داخل املدين6ة إال أنها 
القت اس6تهجاناً جاسعاً جمواأهة عنيفة من 
قبل امكراد الذين يلاّلون غالبية الس6كان يف 

مدينة عفرين. 
الرجس6ية  »س6بوتنيك«  جكال6ة  جنقل6ت 
لألنباا، أمس االثنني، عن رئيس ملالية أكراد 
س6وريا يف موسكو، رجدي عالان، أن القوات 
الكردية أأربت الق6وات الركية جالجلاعات 

املرتبط6ة بها ع6ىل الراأع أثن6اا محاجلتها 
التقد2 باتجاه مدينة عفرين. 

جقال عالان للوكالة: إن أنود من الجيش 
الرك6ي مس6نودين بعن6ارص م6ن املعارضة 
السورية املسلحة، حاجلوا الوصول إ  مدينة 
عفري6ن الس6ورية بلس6اعدة غط6اا أوي 
تركي اس6تهدف بالصواري6خ مواقع للقوات 
الكردي6ة املنت6رشة يف املدين6ة، لك6ن محاجلة 
الخرق ب6اات بالفش6ل، جأض6اف أن »قوات 
س6وريا الديلوقراطي6ة« تلكن6ت م6ن ص6د 

الهجو2 من 5 محاجر مختلفة. 
الرك6ي  الجي6ش  أن  إ   عال6ان  جأش6ار 
جاملجلوعات املس6لحة حاجلوا السيطرة عىل 
ع6دد من املواقع ثم انس6حبوا منه6ا بعد ذلك 
بعد مواأهات مع القوات الكردية، جأضاف: 
»قت6ل من امت6راك ح6وايل 10 أن6ود جأَْكا6َر 
من 20 عن6راً تابعني لللعارضة املس6لحة 

السورية جتم نقلهم إ  مدينة إعزاز السورية 
املحاذية للحدجد الركية«. 

جع6ىل صعي6د آخ6ر، تظا 6ر املئ6ات من 
الس6فارة  أم6ا2  أم6س،  الكردي6ة،  الجالي6ة 
الرجس6ية جاملرك6ز الاقايف ال6رجيس يف بريجت 
بلبن6ان؛ احتجاأاً ع6ىل العللية العس6كرية 
ذات  الس6ورية  مدين6ة عفري6ن  يف  الركي6ة 

الغالبية الكردية. 
جرفع املتظا رجن الفتاٍت تندد بالهجو2 
الركي عىل عفرين، جتتهم الرئيس الركي 
رأب طيب أردجغان برعاية اإلر اب، كلا 
ردد املتظا 6رجن  تافات منددة بالعللية 
بالرئي6س  من6ددة  جأُْخ666َرى  الركي6ة، 
الرك6ي، جمن بينه6ا »أردجغ6ان داعي« 
أردجغ6ان«  إس6قاط  يري6د  ج«الش6عب 
ج«يس6قط يس6قط أردجغان«، بحسب ما 

أفادت جسائل إعل2. 

 :  متابعات

أعربت مر عن قلقها بش6أن تريحات 
مريي6ا2  اإلثيوب6ي،  ي6ل  ال6وزراا  رئي6س 
ديسالني، عن رفض االقراح املري بتحكيم 
البنك الدجيل يف النزاع الدائر بني الدجلتني حول 
س6د »النهضة«، الذي تبنّي6ه أثيوبيا عىل نهر 

النيل. 
جنقل موقع العه6د اإلخباري عن املتحدث 
أحل6د  املري6ة،  الخارأي6ة  جزارة  باس6م 
أبوزي6د، أن جزير الخارأية املري س6امح 
بنظ6ريه  اتص6االً  اتفي6اً  أأ6رى  ش6كري 
امثيوبي رجقيني قبيو؛ للتأكد من صحة تلك 
التريح6ات، جاالستفس6ار عن ط6رح  ذا 

السبب يف  ذا التوقيت. 
جأجضح أبوزيد، يف مداخلة مع برنامج »كل 
ي6و2« عىل قناة »ON E« املرية، أن الجانب 
اإلثيوبي رد بأن التريح6ات »اقتطعت من 
س6ياقها«، مؤكداً أن جزير الخارأية املري 
أع6رب عن قلقه من التريحات التي نرشت 

عىل الوكالة الرسلية. 
جتابع »من يع6رض عىل االقراح املري 
فليقد2 أس6باباً منطقية؛ من اممر ال يتحلل 
املزيد من امللاطلة«، مؤكداً أن مشاركة البنك 
الدجيل لها أ لية كربى بصفته طرفاً محايداً 

جلديه خربة كافية إلبداا الرأي. 
جبحس6ب املوق6ع، فق6د ق6ال أب6و زيد إن 
املحادثات يف إط6ار اللجنة الفني6ة ال تحتلل 

التأجي6ل الس6يايس، ج ي ليس6ت ذات طابع 
س6يايس، جكانت مر حريصة ُكّل الحرص 
66ة بلش6اركة  حينلا طرحت املبادرة الَخاصَّ
البن6ك الدجيل؛ ليكون الط6رف املحايد باعتبار 
ما لديه م6ن خربة دجلية لللش6اريع الكربى 
66ة بالسدجد، جلكي يعطي رأياً فنياً  جالَخاصَّ
محاي6داً، كلا أجضح أن الس6ودان لم يتفاعل 
حتى م6ع املب6ادرة املري6ة جلم يق6د2 رأياً 
جاضحاً جرد فعل جاضًحا تجا ها حتى اآلن. 
جكانت جكالة »امنباا اإلثيوبية« قد أفادت 
يف جقت س6ابق، بأن رئيس الوزراا امثيوبي، 
يرف6ض تحكيم البنك الدجيل حول الخلف مع 
مر بشأن سد النهضة، حيث نقلت الوكالة 

عن ديسالني قوله إن »أثيوبيا ال تقبل تحكيم 
ط6رف آخ6ر يف مفاجض6ات اللجن6ة الفني6ة 
الالثي6ة م6ا دامت  ن6اك فرصة ل6دى بلده 
جمر جالسودان يف حل الخلفات العالقة«. 
ب6ني  املفاجض6ات  أن  إ   اإلش6ارة  تج6در 
البلدين جصلت إ  طريق مس6دجد منذ أشهر، 
حيث تخى مر أن يؤثَر السدُّ عىل الحصة 
الواصل6ة إليها م6ن مياه نه6ر الني6ل، بينلا 
تق6ول إثيوبيا إن بناَا ا للس6د ل6ن يؤثَر عىل 
الحص6ص املائي6ة لجريانها، جتس6عى إ  أن 
تصبح أَْكب6َر مص6ّدرة للطاقة الكهربائية يف 
إفريقيا عرب  ذا الس6د، الذي اس6تالرت فيه 
نحو 4 مليارات دجالر، بحسب ما أفاد املوقع. 

مقتل 5 أشخاص يف اشتباكات 
ب���ني ال����ق����وات ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 

و»املتمردين« جنوب البالد

 :  وكاالت
لقى خلس6ُة أش6خاص مرَعهم، صباح أمس االثنني، أراا 
اشتباك القوات الحكومية مع متلردي »الجيش الشعبي الجديد« 

أنوبي الفلبني، حسبلا أفاد مسؤجل عسكري. 
جنقلت جكالة »شينخوا« عن الضابط يف الجيش الفلبيني عيزرا 
باالأت6ي: إن اش6تباكات عنيف6ة اندلعت بني الق6وات الحكومية 
جاملتلردي6ن اس6تلرت حتى الخامس6ة صباح6ا بالتوقيت املحيل 
عندم6ا الذ املهاأل6ون بالفرار، مخلفني جراا 6م أاث متلردي 

الجيش الشعبي الجديد. 
جأض6اف الضابط أن القتىل  م أربعة من املتلردين ججاحد من 
أفراد امليليش6يات املوالية للحكومة، جقد لق6وا حتوفهم يف القتال 

الذي دار يف مقاطعة كوتاباتو الشلالية بلينداناج. 
جأجض6ح باالأت6ي أن الحادث جق6ع عندما ق6ا2 العرشات من 
متلردي الجيش الش6عبي الجديد بلح6ارصة قاعدة دجريات بها 
أن6ود جأفراد ميليش6يات يف قري6ة لوايون يف الس6اعات امج  من 

صباح أمس. 
من أانبه، قال املتحدث باسم الجيش يف املنطقة إن »املتلردين 
لم يتلكنوا من الس6يطرة عىل القاعدة بفضل مقاجمة قواتنا لهم 

ببسالة«. 
جأاا االش6تباك بعدما قتلت القوات الحكومية أَيْضاً اثنني من 

املتلردين خلل غارات أوية بجنوب الفلبني. 
يش6ار إ  أن الجيش الش6عبي الجديد يش6ن حركة تلرد يف 60 
مقاطعة فلبينية منذ عا2 م6م1 أسفرت عن مقتل أَْكا6َر من 40 

ألف شخص حتى اآلن. 



حص����ل م����ن ال����دروس والعبر م����ا يكف����ي ويفي وما 
يس����اعُد على أن نزداَد ف����ي معنوياتنا ثبات����اً وصموداً 
ومتاس����كاً، أْن ال نأب����َه وال نكت����رَث ب����كل التهدي����د وال 

الوعيد وأن ال نلتفَت أبداً إلى ُكّل مساعي التفرقة.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

العدد )346(  
الالثاا

6 ألادى امج  م143 6  -  23 يناير ي2201

عبداهلل البردوني
أعيَنهم ال���غ���زِو  ل�����ج��ي��ِش  ي�����ف��رش��ون  ه�����م 

ي�ثبوا أن  ق�����ب��َل  ُوث���ُ����ْوب�������اً  وي�����ّدع�����ون 
ح�كومُتهم و»واش�����ن��ط��ن«  ال�����ح��اك��م��ون 

غ��رب��وا وال  َش�����ّع��وا  وم�����ا  وال�������ّ�م���ع���ون.. 

منصة الحرفمنصة الحرف

كلمة أخيـرة

أكذوبة املساعدات السعودية 
واإلماراتية لليمن 

7/7 هل يعود من عدن؟!
علي الدرواني

ل�م تتف�ِق الس�عوديُة واإلم�اراُت كطرَفني، 
رئيس�يني يف الع�دوان ع�ى اليم�ن، ع�ى يشء 
كما اتفقت عى تس�خري املحافظات الجنوبية 
ة، س�واء عرب  وأبنائها لخدمة أجندتهما الَخاصَّ
الزج بهم يف محارق السعودية وجعلهم كباَش 

فداء لجنودها يف نجران وجيزان. 
كقاع�دة  الب�اد  جن�وب  باس�تخدام  او 
ملرشوعه�ا االس�تعماري وهيمنته�ا عى الباد 
وثرواتها وس�يادتها تحت عن�وان »الرشعية« 

املزعومة ضداً عى إرادة الجنوب وشعبه 
وبعد ُقرابة ثاث س�نوات م�ن احتال عدن 

واملناط�ق الجنوبي�ة من الباد، بلغ�ت معاناتُها اليوَم حالًة غري مس�بوقة عى 
مختلف األصعدة، وصلت »مرحلَة اإلذالل واملهانة« َحّد بيان ما يس�مى املجلس 

االنتقايل الجنوبي. 
ويف ظ�ل الوض�ع امُل�ذل واملهني، أعلن ما يس�مى املجلس االنتق�ايل -املدعوم 
إماراتي�اً- حالة الطوارئ بع�دن، يف بيان حمل كثرياً من التناقض�ات، إذ أَكَّ��َد 
العم�َل م�ن أجل إس�قاط حكومة بن دغ�ر، فيما أش�ار إىل مس�اندته ألَْهَداف 
التحالف الذي تأّس�س أص�اً من أجل إَعاَدة ما يس�مى الرشعية وتمكينها من 

املناطق »املحرَّرة«، كما يزُعمون. 
ويظَه�ُر التناُقُض واضحاً ح�ني أعلن مجلس عيدروس رْف�َض أية قوات أَْو 
ش�خصيات سياسية ش�مالية يف أرض الجنوب -حس�ب تعبريه-؛ ليؤكد الحقاً 
القب�وَل بأي�ة قوات ش�مالية تحَت قيادة ما س�ّماه التحالف م�ن أجل تحقيق 

أَْهَداف عاصفة العدوان.
األم�ُر ال�ذي أزعج قيادات يف مجلس�ه رفض�ت مثَل ه�ذه الترصيحات التي 
وصفته�ا بأنها تهميٌش للمقاوم�ة الجنوبية ووضع الوصاي�ة عليها، وأعلنت 

انسحابها من اللقاء.
املثري للس�خرية أن ما يس�مى املجلس حاول تربئة السعودية واإلمارات من 
النتائ�ج الكارثية لعدوانهما املتواصل ودورهما يف دع�م الجماعات التكفريية، 
فيم�ا صبَّ َج�اَم غضِبه عى ما س�ّماه الرشعية، مؤكداً  عجَزه�ا عن معالجة 
أيٍّ من امللفات أَْو توفري الخدمات األساس�ية وتعزيز األمن واالستقرار وتطبيع 
الحي�اة والنهوض باالقتصاد واملعيش�ة، كما اتهمها بتخري�ج التكفرييني من 

داخل مكاتبها. 
 ومقاب�ل هذا الهجوم الحاد، تغافل املجلس عمداً  الدوَر التوس�عيَّ املش�بوه 
لإلمارات يف عدن وش�بوة وحرضموت وس�قطرى، ومؤخراً يف املهرة، وتغذيتها 
للتنظيم�ات التكفريي�ة بكل مس�مياتها ودعمها باألموال والس�اح، ومن ذلك 
ما كش�فته مصادر مطلعة عن إبراِم اإلمارات صفقًة مع أحد مش�ايخ ش�بوة 
للتوس�ط مع القاعدة وتأمني انس�حابها من مدخل جبل كور الحوطة املحاذي 
للبيضاء، مقابل مبلغ ع�رشة مايني دوالر، وإطاق رساح عرشين من عنارص 

وقيادات القاعدة املحتجزين لديها. 
د والدعم اإلماراتي الس�عودي الس�خي  وأم�ام هذا املش�هد املتناقض واملعقَّ
للقاع�دة وتفريعاته�ا، يتس�اءل مراقبون: مل�اذا ال تُدفع هذه املبالغ لتحس�ني 
الخدم�ات يف الجنوب؟!، وأّي مس�تقبٍل تتجه إليه املحافظ�ات الجنوبية يف ظل 
تعزيز وجود القاعدة، وبسط الدول الغازية لسيطرتها عى أهم املواقع واملوانئ 
والج�زر جن�وب الباد؟!، وماذا بقي من ش�عار »إَعاَدة الرشعي�ة« الذي رفعته 

قوى العدوان منذ ما يقارب الثاثة أعوام؟ 
وإىل متى ستس�تمرُّ هذه املغالطاُت املفضوحة وتسويق األوهام عى حساب 

الشعب وكرامته وسيادته واستقاله. 

طالب الحسني
  

املساعداُت »اإلنسانية السعودية 
واإلماراتي�ة«.. كي�ف ج�از للبعض 
الدولت�ني  هات�ني  أن  يعتق�َد  أن 
تقدِّم�اِن  -الس�عودية واإلم�ارات- 

مساعداٍت إنسانيًة لليمن.
نع�م تدفُع ل�رشاء والءات، تدفع 
ودفع�ت  وتدف�ع  مواق�ف،  ل�رشاء 
أن  ويمك�ن  سياس�ات،  لتغي�ري 
تنف�ق امللي�ارات لتكوي�ن جي�وش 
من املرتزق�ة، وقد فعل�ت، وال تزال 
ماضي�ًة يف ه�ذا الطاب�ور األحم�ر 

والدموي.
من�ذ احتال املحافظ�ات الجنوبية ودخول ق�وات االحتال إليها، 
س�ارعت السعودية لإلعان عْن َما تس�ميه مركز سلمان املخصص 
للمس�اعدات ب�ني قوس�ني »اإلنس�انية«، مثلم�ا فعل�ت ش�قيقتها 

اإلمارات عرب ما تسمية الهال األحمر اإلماراتي.
عملية تجمي�ل ليس إال، لكن هذه العملية التجميلية س�قطت يف 
أول االختب�ارات، إذ كي�ف يمكن الجمع بني ارت�كاب مجازر بغارات 
طائرات التحالف وتطوي�ق اليمن بحصار بري وجوي وبحري وبني 

توزيع سال غذائية والقيام بعملية تنمية.
ربم�ا ضّللت ع�ى البع�ض، اعتقد البع�ُض أن ذل�ك ممكن، لكن 
الغالبية الس�احقة لم ينطِل عليها هذه الكذبة، وِمن الصعب الجمع 
بني الصور التي تّدعي الس�عودية أنها عملية مس�اعدات وبني صور 
املوت والدمار التي كانت حديث الش�ارع الحقوقي واإلنساني املحيل 

واإلقليمي والدويل. 
من أين جاءت فكرة إنش�اء مركز سلمان املخصص للمساعدات 
اإلنس�انية وكذل�ك اله�ال األحمر اإلمارات�ي وتوجيه�ه لليمن، لقد 
أدرك�ت هاتان الدولت�ان أنها بحاج�ة إىل عزل املنظمات اإلنس�انية 
الدولية وهي ع�دوة لهذه املنظمات وعليها خط أحمر وممنوعة من 
االقرتاب من الس�عودية واإلمارات، وأن تنفرَد بالوضع اإلنس�اني يف 
اليمن وهي تخوض عدوان�اً بربرياً وترتكب مجازر يومية، ويف وقت 
واحد، وهي من املفارق�ات العجيبة، فهي التي تقوُم بالعدوان وهي 
الت�ي تق�وُم باإلغاثة، تماماً كم�ا فعلت عندما انش�أت مركَز تقييم 
الح�وادث، وهو مرَك�ٌز تابٌع للتحال�ف يقوُم بتقييم غ�ارات طريان 
الع�دوان إن كانت تس�تهدف املدنيني أم ال، ومثلم�ا كان تقييمها أن 
العدوان عى اليمن لن يس�تغرَق أكثر من أش�هر معدودة اعتقدت أن 

عملية التضليل ستكون كذلك.
من املؤتمرات الصحفية األوىل واللقاءات التلفزيونية للقائمني عى 
مركز س�لمان، جرى الحديث عن إيصال مساعدات ل� أربعة وستني 
مليون�اً، بينما س�كاُن اليمن ثلُث هذا الرقم! وه�ي فضيحة مدوية، 
وم�ع ذلك ووس�ط تفّلت املجتمع الدويل اس�تمرت عملي�ة التضليل؛ 
ليس�تمرَّ الحصار والتعتيم عى تداعيات العدوان عى اليمن وتبعاته 
اإلنسانية وتأثريه عى الحياة املعيشية يف ظل الحصار الغاشم وإَداَرة 
هذه النكبة اإلنس�انية التي يسببها العدوان عى اليمن عى املستوى 
اإلنس�اني بع�د أن دم�ر طريانها مؤسس�ات الدولة املتعلق�ة بحياة 
املواطنني املعيش�ية، واس�تهدف -بتدمري واضح- مصادَر اإليرادات 

الذي يغطي الرواتب ونفقات القطاع املدني.
َقك الناس«  وكم�ا هو الحاُل، وعى قاعدة »اكذب اكذب حتى يصدِّ
عملت السعودية واإلمارات يف ما يتعلق بالوضع اإلنساني، لكن هذه 
الكذب�ة ال تنجَح؛ ألن األمر متعلق بمعيش�ة الناس، متعلق بمعانات 

املايني من املترضرين من الحصار والعدوان.
التضلي�ل ال يُش�ِبُع الجياَع من الحص�ار وال يغّط�ي الذين فقدوا 
منازله�م أَْو نزحوا؛ بس�بب إجرام ومجازر الس�عودية وممارس�ات 

املرتزقة.
التضلي�ل الس�عودي واإلمارات�ي ال يمكنه أن يغط�ي عى تدهور 
الوضع اإلنس�اني، ويبدد السحب الكثيفة التي تؤكُد أن اليمن ينزلُق 

نحَو معاناة إنسانية ال تعاَلُج بأكاذيب.
الحديُث عن املجاعة يفَضُح الس�عودية ويكش�ف أن ما يقوم به 
مرَكُز س�لمان والهال اإلماراتي هو كذبة جديدة تضاف إىل كثري من 

األكاذيب واالفرتاءات يف اليمن.
إنه�ا ورط�ة س�عودية إماراتي�ة أُْخ���َرى مش�ابهة لورطته�ا 
العس�كرية، فالحصار ترك يف اليمن أزمة إنس�انية عماقة، وهذا ما 
تقولُه األمم املتحدة كش�اهد حي عى أكذوبة املس�اعدات اإلنسانية 

واإلغاثية التي تّدعي السعودية واإلمارات القيام بها.


