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مصرع 20 جنديًا سعوديًا بعمليات قنص يف جيزان  وهجمات على مواقع العدو يف عسري 
استشهاد وإصابة 16 مواطنًا بينهم امرأتان بغارات للعدوان األمريكي السعودي على صعدة

قوافل كربى تنطلق من إب ومأرب دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية
الصماد خالل اجتماعه برؤساء الجامعات الحكومية: 

ال بديل عن العمل املؤسسي والخضوع للقوانني فما بعد ديسمرب ليس كما قبله

كيف يفكر 
عدو اإلسالم؟ 

خالل احلملة 
االنتخابية أظهر 

عداءًا كبريًا للمسلمني 
مواصاًل  احلروب 

الصليبية 

 تدمري 21 آلية ومدرعة ومصرع عشرات املرتزقة بينهم 
قادة ألوية ورؤساء عمليات يف جبهة الساحل الغريب

سنحصـــدهم

تقارير غربية: على السعودية 
االعتراف هبزميتها يف اليمن

اهنيار غري مسبوق يف بورصة 
»وول ستريت« األمريكية ينذر 

بأزمة اقتصادية عاملية
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قتلى وجرحى من املرتزقة 
وتدمري دبابتني يف جبهة 

»الضباب« بتعز

 : تعز
لق2ي عدٌد من مرتزق2ة العداان الس2عودي اممريك2ي مصارَعهم، أما 
الثالثا ، اأُِصيْب منهم آخران، اتم تدمري آليتني لهم، لالتزامن انكس2ارات 
متزامن2ة، ُمنيت لها قواتُهم يف عدد م2ن مناطق املوالهات لأدينة تعز اما 

حولها. 
اأا2اد مص2در ميدان2ي لصحيفة املس2رية، أن احدات الجي2ش االلجان 
الش2عبية، تأكنت أما، من ك2ر محاالة زحف لدي2دة ملرتزقة العداان 
لاتجاه التبّة السودا  يف منطقة الضباب لأديرية صر املواد7 لنولي مدينة 
تعز، حيث سقط عدد منهم لني قتيل الريح لنريان الجيش االلجان، لدان 

أن يتأكنوا من تحقيق أي يش . 
اتزام2ن ذل2ك م2ع تدم2ري دلالتني له2م، يف املنطق2ة نفس2ها، لعأليتني 
منفصلت2ني، حي2ث أاادت املص2ادر أن قصفاً مداعياً عىل موقع الكس2ارة، 
ه ما لني  أَس2َف2ر عن تدم2ري دلالة، ايأا تم تدم2ريُ امُْخَرد لص2اراخ مولَّ

موقَعي العأدان ااملحضار. 
ايف مديرية لبل حبيش، لنوَب املدينة، س2قط عدٌد من مرتزقة العداان 
ل2ني قتي2ل الريح، خ2الل محاالة زحف ااش2لة له2م، تصدَّت له2ا قواُت 

الجيش االلجان الشعبية، يف اليو7 نفسه. 

 : ما وراء الحدود
شهدت عدٌد من محاار املوالهات يف لبهات 
م2ا ارا  الح2داد، عألي2اٍت عس2كريًة متنوعة 
نفذتها قواُت الجيش االلجان الش2عبية، أما 
الثالثا ، ااس2تهدات خاللها تجأعات امواقع 
لي2ش العدا الس2عودي ااملرتزقة، كأا تأكنت 
من كر ع2دة زحوا2ات لهم، اأَس2َف2رت تلك 
العألي2ات عن مرصع اإصال2ة عرشات منهم، 

كأا تم إعطاب آلية لهم. 
مصادر عس2كرية أاادت لصحيفة املسرية، 
أن ق2وات الجيش االلج2ان تأكنت، أما، من 
ك2ر عدة مح2ااالت زحف، دا2ع ايها ليش 
العدا الس2عودي لع2رشات من املرتزق2ة، عنَد 
التب2اب الس2ود اُقبال2ة منف2ذ عل2ب لأنطقة 

عسري. 
اكبدت ق2وات الجي2ش االلج2ان، مجاميع 
املرتزقة، خس2ائَر ماديًة الرشي2ة كبرية خالل 
كر تلك الزحواات، االتي استأرت من مسا  
أم2ا امال إ1 عرص أما، تح2ت غطا  لوي 
مكثف لطريان العداان لشتى أنواعه، اأسهأت 
تعزيزاُت املرتِزقة يف مضاعفة خسائِر1م، حيث 
ُقت2ل اأُِصيْب منه2م العرشاُت، ايأ2ا تم تدمريُ 

عتاد عسكري متنوع لهم. 
اتضأن2ت العألي2ات قصف2اً مكثفاً ش2نته 
مداعية الجيش االلجان عىل تجأعات املرتزقة 
اتعزيزاته2م ُقبال2ة منفذ عل2ب، حيث حققت 
الرضل2ات املداعي2ة إصالاٍت مب2ارشًة ادقيقة 
أَسَف2رت عن سقوط أعداد من القتىل االجرحى 

يف صفواهم. 
نّف2ذت  الزحوا2ات،  تل2ك  انكس2ار  اعق2ب 
اح2داُت الجي2ش االلج2ان الش2عبية 1ُجوم2اً 
مض2اداً الحق2ت ل2ه لقاي2ا مرتزقة الع2داان، 
ااقتحأ2ت املواق2ع التي حاالوا الزح2َف منها، 
اأكدت املصادر أن الهجو7 أَس2َف2ر عن سقوط 

خسائَر لرشيٍة إضااية يف صفوف املرتزقة. 
ايف منطقة ليزان، تم تدمريُ آلية عس2كرية 
تالع2ة لجيش الع2دا الس2عودي، اذل2ك خالل 
قصف مداعي مسدد استهدف موقع العريضة، 
اأَس2َف2ر عن س2قوط قتىل الرحى من لنود 
الع2دا الذي2ن كان2وا يف املوق2ع إ1 لانب تدمري 

اآللية. 
كأا رضل2ت مداعي2ة الجي2ش االلجان، يف 

الوق2ت ذات2ه، تجأع2اٍت للجن2ود الس2عوديني 
يف موق2ع الضبع2ة لأنطق2ة نج2ران، محققًة 
إصال2اٍت مب2ارشًة، أاقع2ت قت2ىل الرح2ى يف 

صفواهم. 
اإ1 لانب ذلك، أااد للأسرية مصدٌر يف احدة 
القناصة التالعة للجيش االلجان الش2عبية، أن 
لنديني س2عوديني لقيا مرصَعيهأ2ا لعأليتَي 
قن2ص اس2تهداتهأا، يف ُكلٍّ من مثلث العّش2ة 

اموقع الرشاة لنجران، يف اليو7 ذاته. 
لاملقال2ل، قص2ف ط2رياُن املات2يش التال2ُع 
للع2داان اادي لارة يف منطقة لي2زان، لأكثَر 
11 صاراخ2اً، يف محاال2ة لائس2ة من2ه  م2ن 
لترفيف امرضار ع2ن َليش العدا، الم يحقْق 

من ذلك القصف أيَّ يش . 

 قنص جنديين سعوديين في نجران

مصرع عشرات املرتزقة بانكسارات متوالية وهجوم مضاد يف عسري وتدمري آلية سعودية يف جيزان

مصرع وإصابة 7 قياديني بارزين بني عشرات املرتزقة وتدمري 21 آلية يف الساحل الغربي
 : ضرار الطيب

مع دخ2ول س2اعات الصب2اح اما1 ليو7 
أم2ا الثالث2ا ، أا2ادت مص2ادُر عس2كريٌة 
لصحيفة املس2رية، أن قواِت الجيش االلجان 
الشعبية تأكنت من تدمري اإعطاب 20 آليًة 
متنوعة م2ن آليات مرتزقة العداان، ش2أال 
منطق2ة يرتل لالس2احل الغرل2ي ملحااظة 
تع2ز؛ لتأتي لعد ذلك أس2أا  قي2ادات كبرية 
م2ن رصعى املرتزقة، كان2وا لني عرشات من 
أاراد1م القتىل، اس2ط محرقة كرد ساقوا 
أنفس2هم إليه2ا، من خ2الل محاال2ة زحف 
ااش2لة له2م 1ن2اك، اقب2ل أن يتعاا2وا من 
تلك املحرق2ة، قامت قوات الجي2ش االلجان 
لتكبيد1م خس2ائَر مادي2ًة الرشيًة إَضااية، 

لأديرية موزع، يف اليو7 نفسه. 
اف2ي يرت2ُل، أا2ادت املص2ادُر أن ق2واِت 
الجي2ش االلجان الش2عبية س2ّطرت ملحأًة 
لطولي2ًة ُك2رد، اخاض2ت مع2ارَك عنيف2ًة 
مرتِزق2ُة  ح2اال  حي2ث  لس2اعات،  امت2دت 
الع2داان تعزي2َز قواته2م الزاحف2ة أكثَر من 
مرة تح2ت غطا  لوي لط2ريان العداان، إال 
أن اح2داِت الجيش االلج2ان املرالطة 1ناك، 
أاقعته2م يف مصيدة ناري2ة ُمحَكأة، اقتلت 
الرحت العرشاِت منهم، لينهم قياداٌت، كأا 
تأكن2ت خالل ذل2ك من تدم2ري اإعطاب 20 
آلية متنوعة، معظُأها تحأل مجاميَع منهم 

سقطوا َلأيعاً لني قتيل الريح. 
حصاُد الرسائر البرشية ملرتزقة العداان 
2َن قي2اداٍت ل2ارزًة  يف ذل2ك االنكس2ار، تضأَّ
لعُضه2ا تحأ2ُل ُرتَباً عس2كرية عالي2ة، اقد 
س2قط أالئك القيادي2ون إ1 لانب العرشات 
الجي2ش  لن2ريان  قتال21م الرحا21م  م2ن 
االلج2ان، احصل2ت صحيف2ة املس2رية عىل 
أس2أا  رصيَعني اخأس2ة لرح2ى من تلك 
القيادات، حيث أاادت مص2ادُر ميدانيٌة لأن 
ُكالً من القي2ادي املرتزق عبدالس2ال7 محأد 
مجيل اليااع2ي املكنى )ألو نعي2م الحديدي( 
االقيادي املرتزق رامي س2لطان س2الم نجل 
القيادي املرتزق الشيخ س2لطان سالم، لقيا 

مرصَعيهأا لنريان الجيش االلجان الشعبية 
خالل تلك املوالهات. 

كأ2ا تضأن2ت قائأ2ة الجرحى، خأس2َة 
أس2أا  لقيادات كب2رية يف صفواه2م، ا1م 
ُكلٌّ م2ن: القي2ادي املرتزق ا2اراق الروالني 
)يحأل رتب2َة عقيد ا1و رئي2ُا عأليات ما 
يس2أى ألوي2ة تهام2ة(، االقي2ادي املرت2زق 
محأ2د أحأد احيش )مدي2ر القود البرشي 
ملا يس2أى ألوية تهامة(، االقي2ادي املرتزق 
اائل عا7 )يحأل رتب2ة رائد ا1و قائد كتيبة 
التعزي2زات لتلك املوي2ة(، االقيادي املرتزق 
خالد مهدي )قائد عأليات ما يسأى الكتيبة 
الثاني2ة(، اكذا القيادي املرتزقة رائد الجبهي 

)يعأ2ل رتبة عقيد ا1و قائد ما يس2أى لوا  
العأالقة(. 

اتُفِص2ُح الرُّتَُب العس2كرية مالئك القادة 
أن  املرتِزق2ة، ع2ن  القت2ىل االرصع2ى م2ن 
الرس2ائَر التي تكبدتها ق2ود العداان خالل 
تل2ك املواله2ات، كان2ت اادحة ل2داً، اأن 
البديهي أن يكوَن ارا  تلك القيادات مجاميُع 
1ائلٌة م2ن أا2راد املرتزقة اتعزي2زات كبريٌة 
من العتاد العس2كري، اقد س2قط ُكلُّ ذلك يف 
محرق2ة كرد لم ينُج منها أيُّ مرتِزق إال َمن 

ار 1ارلاً. 
ا يف مح2ور مديرية م2وزع، اقد قامت  أمَّ
اح2داٌت م2ن الجي2ش االلجان الش2عبية، يف 

اقت الح2ق من اليو7 نفس2ه، لتنفيذ 1جو7 
نوع2ي عىل عدد م2ن مواقع املرتزقة ش2أال 
معس2كر خال2د، ااقتحأ2ت الوح2داُت تل2ك 
املواقع لشكل مباغت، االأ عنارَص املرتزقة 
الذي2ن كانوا لداخله2ا اس2قطوا َلأيعاً لني 

قتيل الريح. 
اتزاَم2َن ذل2ك، م2ع تدمري آلية عس2كرية 
للأرتزقة لنوب لبل ريشان لاملديرية ذاتها، 
اذلك لواس2طة عبوة ناس2فة زرعتها احدُة 
الهندسة العسكرية التالعة للجيش االلجان 
الش2عبية، لاملنطق2ة؛ لتبل2غ لذل2ك حصيلة 
رة للأرتزقة يف لبهات الس2احل  اآلليات املدمَّ

الغرلي، 21 آلية، يف يو7 ااحد. 

مصرع قيادي من املرتزقة يف البيضاء وقنص 3 يف صرواح
 : مأرب- البيضاء

لق2ي أرلعٌة م2ن مرتزقة العداان الس2عودي 
اممريكي مصارَعهم، الينهم قياديٌّ لارز، خالل 
عأليات عسكرية نفذتها قواُت الجيش االلجان 
الش2عبية يف محااظتَي م2أرب االبيضا ، أما 

الثالثا . 
اأا2اد لصحيف2ة املس2رية مص2دٌر يف اح2دة 

الِقنَاَص2ة التالع2ة للجي2ش االلج2ان، أن ثالثًة 
م2ن مرتزقة الع2داان، لق2وا مصارَعهم، أما، 
لعأليات قنص اس2تهداتهم يف مناطَق متفرقٍة 

من لبهة مديرية رصااح. 
ايف البيضا ، لقي القيادي يف صفوف املرتزقة، 
ال2را  أم2ني ارح2ان، مرصَع2ه لن2ريان الجيش 
االلج2ان الش2عبية، يف اليو7 ذاته، خ2الل عأليٍة 
عسكريٍة لإحدد مناطق املوالهات يف املحااظة. 
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خالل ترؤسه اجتماعًا موسعًا برؤساء الجامعات الحكومية

 في وقفة قبلية مسلحة ألبناء ووجهاء المديرية:

الرئيس: يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي مثاالً لالنسجام ولن نسمح إطالقاً أن يخدم كل طرف أجندته
 : صنعاء 

أَك222ََّد صالح الصّأ2اد -رئيا املجلا 
السيايس امعىل- أ1أيَّة أن تكوَن مؤسسُة 
التعلي2م الع2ايل االبح2ث العلأ2ي أُنأوذلاً 
لالنس2جا7 اتغليب سيادة القانون اتقديم 
22ًة أن مس2تقبل  الرام2ج الفعال2ة، َخاصَّ
اليأ2ن َل2ن يك2ون إال ع2ىل أي2دي الباحثني 
ااملرتصني من أس2اتذة مرتلف الجامعات 

اليأنية. 
خ2الل  الصأ2اد  الرئي2ُا  اناَق2َش   
الجامع2ات  لرؤس2ا   أم2ا،  التأاع2ه، 
الحكومية، لحضور مدير مكتب الرئاس2ة 
أحأد حامد، اازي2ر التعليم العايل االبحث 
العلأي حس2ني حازب، أاض2اَع الجامعات 
الحكومية اَس2رْيَ العأل ايها االصعولات 
التي توالهها االسبل الكفيلة لتجااز1ا. 
كأ2ا أَك2ََّد رضارَة العأل ل2راح الفريق 
الواحد، االتقيد لاللوائح اامنظأة املنّظأة 
للعأ2ل، ُكلٌّ اا2َق صالحيات2ه االتسلُس2ل 

الهرم2ي، كأا أن عىل الجأي2ع إدراَك أن ما 
لعد أحداث ديسأر ليا كأا قبله«. 

اأضاف: »قبل امحداث ُكّل طرف يحاال 
خدم2ة ألندت2ه ا21ذا ما ل2م نس2أح له، 
االي2و7 لدد الجأيع ارص2ة أكر لإلصالح 
امحارلة الفساد«. مولهاً قياداِت الوزارة 
االجامعات الحكومي2ة لااللتزا7 لالهياكل 
املنظأ2ة للعأ2ل، ااملس2ئول املب2ارش عىل 

الجأي2ع الوزي2ر لغ2ض النظ2ر ع2ن َم2ن 
يكون«. 

اخاَط2َب الرئي2ُا الصّأ2اد، املجتأعني 
قائالً: »عليكم لرتسيخ العأل املؤسيس اأن 
تكون تبعيتك2م 1ي ل2وزارة التعليم العايل 
اقيادتها، ال تبعية للدائرة الرتلوية منصار 
الل2ه اال للدائرة الرتلوية للأؤتأر الش2عبي 
الع2ا7، إذا أردتم أن نبنَي دالة امس2تقبالً 

لكل اليأنيني لكل تنوعهم اتعدُّد1م، ا1ي 
ارص2ة لن تعوض الن يرحم التأريخ أحداً، 
الن نسأح لأي انحراف أَْا تقصري يف امدا  

االقيا7 لاملها7«. 
اقال »أنتم تأثل2ون التعليم العايل لبنا  
ليل ذي كفا ة اِخ2رة، التواصلوا عألية 
إص2الح التعليم العايل«.. منّو21اً لأا قدمه 
الدكتوُر عبدالله الش2امي م2ن إنجازات يف 

عألي2ة إص2الح التعلي2م الع2ايل، »اعليكم 
املواصلة امحارلة الفساد«. 

ي2َد  تكون2وا  أن  ل2د  »اال  قائ2الً  اأردف 
الوزير، اعليك2م أن تضعوا خطًة، اتضعوا 
نًة لثالثة أشهر  ايها اماَلويّاِت اتكون مزمَّ
اتناقش2و1ا م2ع الوزي2ر إلقرار21ا، اإذا 
اش2لتم اس2يتم عألية التداير لتبدعوا يف 
أماكن أُْخ2َرد اتحققوا ايه2ا نجاحاً أكر 

من مواقعكم الحالية«. 
م2ن لانبه، ق2ال ازي2ر التعلي2م العايل 
االبحث العلأي »لقد س2أعنا درس2اً لليغاً 
م2ن امخ الرئيا، اعلينا االلت2زا7 له، الن 
نتح2دَث عن ما قبل 1 ديس2أر اس2نفتُح 

صفحًة لديدًة«. 
اأض2اف »أمامن2ا ارصة لبن2ا  التعليم 
الع2ايل يف اليأ2ن، اس2نواصل التأاعاِتن2ا 
لتنفي2ذ توصيات الرئي2ا«.. مؤّكداً أ1أيَّة 
لذل مزي2ٍد م2ن الجهود اتطوير مس2تود 
امدا ، لأ2ا يكف2ل التغل2ب ع2ىل التحديات 

الرا1نة. 

خالل اجتماعه برؤساء المنظمات والوكاالت الدولية

نائب وزير الخارجية يؤكد أن العدوان خّلف تداعيات 
سلبية كبرية على حياة املواطنني ومعيشتهم

 : صنعاء
أَك222ََّد نائ2ُب ازي2ر الرارلي2ة، حس2ني الع2زي، أن الع2دااَن اممريكي 
السعودي خّلف تداعياٍت سلبيًة كبريًة عىل حياة املواطنني امعيشتهم، اذلك 
من خالل استهدااه املأنهج لالقتصاد الوطني االحركة التجارية االتالعب 

لالُعألة الوطنية، يف محاالة منه الستهداف قوت املواطنني اأرزاقهم. 
لا  ذلك أثنا  التأاع موس2ع ُعقد لرئاس2ة نائب ازي2ر الرارلية ضمَّ 
رؤس2اَ  املنظأ2ات الدالية اال2وكاالت املترّصصة التالع2ة لألمم املتحدة يف 

العاصأة صنعا . 
 ايف االلتأاع، أش2ار نائُب الوزير إ1 أنه لالرغم من الُجُهود الكبرية التي 
تبذُلُه2ا املنظأ2اُت الداليُة يف اليأ2ن، إال أنها ال تزاُل دان مس2تود تطلعات 
اطأ2وح الش2عب اليأني، ال س2يأا لعد مرار ثالث س2نوات م2ن العداان 

االحصار الشامل. 
ال2ّدد التأكي2َد ل2أن حكوم2َة اإلنق2اذ ل2ن تأل2َو ُله2داً يف تقدي2م كااة 
التس2هيالت الالزم2ة مدا  21ذه املنظأات ملهامه2ا، اأن ذلك يأت2ي يف إطار 
توليه2ات صارمة اااضحة من قيادة الدال2ة، مأثلة لامخ صالح الصأاد 

رئيا املجلا السيايس امعىل. 

انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يصيب 4 أطفال في حجة:

استشهاد وإصابة 16 مدنياً بينهم امرأتان بغارات 
العدوان األمريكي السعودي يف صعدة وعمران 

 : متابعات
استش2هد 10 مواطنني، اأُِصيْب 1 آخ2ران، لينهم امرأتان، لرا  
غارات لط2ريان العداان اممريكي الس2عودي عىل محااظتي صعدة 
اعأران، أما الثالثا ، ايأا أُِصيْب أرلعُة أطفال لرا  انفجار قنبلة 

ُعنقودية من مرلفات العداان لأحااظة حجة، أما امال. 
اق2ال مصدر محيل لعأ2ران، إن ج مواطنني استش2هداا اأُِصيَْب 
3 آخران، لرا  غارات ش2نها طريان العداان اممريكي الس2عودي، 
مس2تهدااً س2يارات املواطنني عىل الطريق العا7 يف منطقة مجزعة 

لالقفلة يف محااظة عأران. 
ايف محااظ2ة صعدة، ق2ال مصدر مح2يل: إن مواطناً استش2هد 
اأُِصي2ْب آخر ل2را  أرلع غارات ش2نها ط2ريان الع2داان اممريكي 
ل يف منطقة املهاذر لأديرية  الس2عودي، مستهدااً   خيا7 البدا الرُّحَّ
س2حار.  اأض2اف املصدر، أن امرأت2ني أُِصيْبتا لغ2ارة لوية لطريان 
العداان اممريكي الس2عودي، اس2تهدات منطقة البقع2ة لأران يف 

مديرية حيدان. 
ايف الس2ياق، أُِصي2ْب أرلع2ُة أطفال إث2ر انفجار قنبل2ة عنقودية 
م2ن مرلفات العداان لأنطقة الش2عاب يف مديرية عبا لأحااظة 

حجة، أما امال، نُقلوا عىل إثر1ا إ1 املستشفى لتلقي العالج. 

في ختام فعاليات ذكرى الشهيد:

أبناء محافظة إب يرفدون الجبهات بقافلة غذائية ومالية كربى
 : إب

س2رّي ألناُ  محااظة إب، أما 
الثالث2ا ، قاال2ًة غذائي2ًة ك2رد؛ 
دعأاً للجبهات, لأناس2بة اختتا7 
اعاليات الذكرد السنوية للشهيد. 
اتضأن2ت القاالة ع2دداً كبرياً 
املتنوع2ة  الغذائي2ة  امل2واد  م2ن 
إ1  ااملق2ار اامل2وايش, لاإلضااة 
مبلغ م2ايل تج2ااز ثأانية ماليني 

ريال. 
ايف اقفة قبلية مس2لحة أثنا  
محاا2ظ  أَك2ََّد  القاال2ة,  تجهي2ز 
إب، عبدالواح2د ص2الح، أن ألن2ا  
يف  دام2اً  س2بّاقون  املحااظ2ة 
الجهاد االنضال، مش2رياً  ميادين 
تع2د  الت2ي  القاال2ة  21ذه  أن  إ1 
التعبئ2ة  حأل2ة  ضأ2َن  الرالع2ة 
العام2ة االتجني2د االثاني2ة خالل 
ذك2رد الش2هيد 21ي خ2ريُ داللة 
ع2ىل عطا  ألن2ا  21ذه املحااظة 
احرصه2م ع2ىل الوا2ا  االبذل يف 
س2بيل الوطن ادااعاً عن كرامته 

اعزته ااستقالله. 
القيادي لأنصار  أَش2اَد  لداره، 
الله، صالح حالب، لالدار البارز 

ال2ذي اضطلع ل2ه ألن2اُ  إب ليا 
اق2ط يف مج2ال را2ض الع2داان 
امرتزقته، اإنأ2ا أَيْضاً يف التوله 
يف  اال2رشف  الع2زة  لبه2ات  إ1 
أن  مؤّك2داً  الجبه2ات،  مرتل2ف 
امُا2ق  يف  تل2وح  الن2رص  لش2ائر 
عىل 21ذه القود املس2تكرة التي 
أركعه2ا املقاتُل اليأن2ي االصأود 

امسطوري ملنا  1ذا الشعب. 
األقى مس2ؤاُل لبه2ة اإلمداد 

محأ2د  العقي2د  لاملحااظ2ة، 
21ادي، كلأ2ًة لف2ت خالله2ا إ1 
العطا  املس2تأر ملنا  املحااظة, 
مش2يداً لأوقف أَُس22رة الش2هيد 
عبدالو1اب غ2الب التي خّصصت 
تكالي2ف ع2رس الش2هيد ل2رشا  
قاالة غذائية لزمالئه يف الجبهات, 
يف رسالة قوية إ1 دال العداان. 

أقي2م  املناس2بة  س2ياق  ايف 
الرتام2ي  الحف2ُل  املحااظ2ة  يف 

الذك2رد  لفعالي2ات  الرس2أي 
السنوية للشهيد 21١٤٣٩. 

ايف الفعالي2ة، ألق2ى محاا2ظ 
إب عبدالواح2د ص2الح كلأًة أثنى 
خالله2ا ع2ىل امداار االتضحيات 
التي قّدمتها أَُس2ُر الشهدا  االتي 
س2تعأل الس2لطة املحلي2ة ُكلَّ ما 
اال1تأ2ا7  أل2ل  م2ن  اس2عها  يف 
له2م ارعايته2م؛ عراان2اً ااااً  

للشهدا . 

أبناء حريب القراميش يقدمون قافلة غذائية كربى دعماً للمرابطني يف ميادين الشرف
 : مأرب

7َ ألناُ  مديرية حريب القراميش لأأرب،  َق2دَّ
أم2ا الثالث2ا ، قاال2ًة غذائي2ًة ك2رد؛ دعأ2اً 
اإسناداً للأقاتلني يف ميادين البطولة االرشف. 
القاالُة التي قدَّمه2ا أ1ايل حريب القراميش 
لأناس2بة الذكرد السنوية للشهيد احتوت عىل 
كأياٍت كبريٍة من امل2واد الغذائية املتنوعة اعدٍد 

من املقار اامغنا7. 
اأثناَ  تس2يري القاال2ة، أقا7 ألن2اُ  املديرية 
اقفًة قبليًة مس2لحًة أّكداا ايها االس2تأراَر يف 
را2د الجبهات لامل2ال االرلال, كأا اس2تنكراا 
ايها لرائَم العداان الوحش2ية التي لحق ألنا  

الشعب اليأني. 
ص2ادق  الل2ه،  لأنص2ار  القي2اديُّ  اأش2اد 
الح2ان لتفاُعِل ألنا  حري2ب القراميش, مثأناً 

يف  املرّشا2ة  امواقَفه2م  الجب2َّارَة  لهوَد21م 
موالهة العداان, التضحياتهم الجسيأة التي 

يقدمونها يف سبيل الله االوطن. 

1ذا اق2د حرَضَ يف الوقفة عدٌد من املش2ايخ 
االش2رصيات االلتأاعي2ة الأ2ٌع غف2ريٌ من 

ألنا  مديرية حريب القراميش. 
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 : صنعاء:
أَك222ََّد اللواُ  لالل الرايش2ان 
-نائ2ُب رئي2ا ال2وزرا  لش2ؤان 
الدا2اع اامم2ن-، أن الن2رَص آٍت، 
اأن تحال2ف الع2داان امرتزقت2ه 
لن ينترصاا طامل2ا ارلال الرلال 
كامسود يف لبهات العزة االكرامة 

يهبون أرااحهم اداً  للوطن. 
خ2الل  الرايش2ان  اعا21د 
الرتامي2ة  الفعالي2ة  مش2اركته 
ملؤسسة الش2هدا  لرعاية اتأ1يل 
الثالث2ا   الش2هدا ، أم2ا  أَُس22ر 
لصنع2ا ، ألناَ  اأَُس22َر الش2هدا  
لأنه ل2ن يه2دأ للجأيع ل2اٌل حتى 
يأُخ2ذَ لثأر1م مهأا ط2ال الزمان، 
الات2اً إ1 التزا7 الحكوم2ة لرعاية 
ا  أَُس2ر الش2هدا  االجرحى اتلأُّ
احتيالاتهم اأحوالهم املعيشية. 

َاأََش22اَر نائ2ُب رئي2ا الوزرا  
أن  إ1  اامم2ن،  الدا2اع  لش2ؤان 
الش2هداَ  ليس2وا ذك2رد س2نوية 
نحتفل لهم، لكن 1م َمن أناراا لنا 

الطري2َق لنرطَو درلَهم نحو العزة 
االكرام2ة يف الدا2اع ع2ن الوطن، 
منّو1اً لدار أَُس22ر الشهدا  الذين 
قدموا ال2ذاِت أكباد1م رخيصًة يف 

سبيل الدااع عن الوطن. 
 احيّا الل2وا  الرايش2ان الداَر 
البط2ويل ملن2ا  الجي2ش االلجان 
لبه2ات  يف  املرالط2ني  الش2عبية 
العزة االكرامة، داعياً املؤسس2ات 
إ1 تقديم الرعاية مَُس22ر الشهدا  
االجرح2ى؛ اا2اً  مل2ا قدم2وه من 

تضحيات. 

َد ضي2ف الله  م2ن لانبه، َش2دَّ
الش2امي - رئي2ا مجل2ا إدارة 
اكال2ة امنبا  اليأنية س2بأ-، عىل 
أ1أيّة اضط2الع الجأيع يف رعاية 
أَُس2ر الشهدا ؛ عرااناً لتضحيات 
ع2ن  الدا2اع  يف س2بيل  الش2هدا  
الوط2ن، مضيف2اً: ال يول2د لي2ٌت 
يف اطنن2ا الحبي2ب إال اق2د اي2ه 
ش2هيد أَْا لري2ح، مبين2اً أن2ه مع 
ُا  1ذه التضحي2ات لزا7ٌ علينا تلأُّ
أح2وال ألنا  الش2هدا  اأَُس22ر1م 
اتلبية احتيالاتهم كأقل ما يأكن 

عأله. 
إ1  التج2اَر  الش2امي،  ادع2ا 
املس2ا1أة يف رعاي2ة ألن2ا  اذاي 
الش2هدا ، الات2اً إ1 أن مس2ئولية 
العناي2ة لالش2هدا  مجتأعية اال 
تقترص عىل الجهات الحكومية أَْا 

غري1ا من الجهات. 
األقي2ت يف الحفل كلأات أَكََّدت 
يف مجأله2ا أ1أي2َّة رعاية أَُس22ر 
الش2هدا ؛ اااً  اعراان2اً ملا قّدمه 
ال2ذات أكباد21م م2ن تضحي2ات 
لأرااحه2م؛ ِدَا2اع2اً ع2ن الوط2ن 

اعزته اكرامته. 
املؤسس2اِت  الكلأ2اُت  ادع2ت 
املعنية الرس2أية اام1لية ارلال 
امعأ2ال إ1 الوا2ا  مع الش2هدا  
الذي2ن ضّحوا لأرااحهم يف س2بيل 
الوطن من خالل رعاية أَُس22ر1م 
اتلّأ2ا احتيالاته2م يف مرتلف 

املجاالت. 
ا1تأ2ا7َ  الكلأ2ات  اثّأن2ت 
ااملؤسس2ات  الش2هيد  مؤسس2ة 
االجهات املعنية لأ2ا قّدموا تجاه 

ألنا  اذاي الشهدا . 

أخبار

محافظ عمران: تضحيات 
الشهداء لن تذهب هدرًا

الذكرى السنوية للشهيد 
يف ندوة ثقافية بالبيضاء

 : عمران:
أاض2ح ايصل لعأان – محااُظ عأران، أن إحياَ  ذكرد الش2هيد يأتي 
عراان2اً اتقدي2راً للتضحيات التي قدمو21ا يف التَص2ّدي للغ2زاة ااملعتدين، 

مبيناً أن تضحيات الشهدا  لن تذ1ب 1درا. 
ل2ا  ذلك خ2الل مش2اركة يف اختتا7 اعاليات ذكرد الش2هيد الس2نوية 
التي أقيأت تحت ش2عار »نح2و لبهاتنا.. ااا  لش2هدائنا«، لحضور أمني 
ع2ا7 املجلا املحيل للأحااظة صالح املرلوس، اعدد من قيادات املحااظة 

االشرصيات االلتأاعية اأ1ايل الشهدا . 
ايف االختتا7، أش2اد املحااظ لعأان لدار الش2هدا  يف موالهة العداان 

االدااع عن الوطن اأمنه ااستقراره. 
ايف الفعالي2ة، ألقي2ت العديد م2ن الكلأات أَكََّدت املواق2ف البطولية التي 
الرتحه2ا الش2هدا  يف الدااع عن الوط2ن اأ1أيّة اترل2د ذكرا1م العطرة، 
داعية إ1 رضارة اال1تأا7 لأَُس2ر الشهدا  اذايهم؛ اذلك تقديراً ااااً  ملن 

قدموا أرااحهم رخيصًة يف سبيل الدااع عن الوطن. 
ترل2ل الحفل ع2راٌض مرحية اأناش2يد اقصائد عرت عن املناس2بة 
الس2دت أداار الشهدا  يف الدااع عن الوطن، اكذا تكريم الجهات الداعأة 

ملؤسسة الشهدا . 
يُذكر أن املحااظة ش2هدت عىل مدد أس2بوع اعاليات اااتتاحاً ملعارض 
صور الش2هدا  اإقامة الن2داات ااملهرلان2ات ازيارات لراضات اأَُس22ر 

اذاي الشهدا  اتوزيع سالٍل غذائية ا1دايا مَُس2ر الشهدا . 

 : البيضاء:
نّظأ2ت الس2لطُة املحليُة لأحااظ2ة البيضا ، أما الثالثا ، لالتنس2يق 
مع الوحدة السياس2ية لاملحااظة، نداًة توعوية ثقااية لأناس2بة الذكرد 

السنوية للشهيد. 
اقدم2ت خالل النداة ارقُة عأل م2ن عضو القيادة القطرية لحزب 
البع2ث العرل2ي القومي، الدكتور أحأد الش2يبة، ع2ّرت عن تضحيات 
املطال اس2أو رَشف الشهادة يف س2بيل الدااع عن الوطن امقدراته، 
كأ2ا اس2تعرضت البط2والِت ااالنتص2ارات يف مرتلف الجبه2ات، اما 
يس2تولب م2ن املكون2ات السياس2ية اامح2زاب الس2ري ع2ىل درلهم 

اتضحياتهم. 
الف2ت الدكت2ور الش2يبة، إ1 م2ا خّلف2ه الع2داان م2ن دم2ار اقتل 
للأواطن2ني، يف ظل صأت دايل يُثِب2ُت املؤامرَة ضد اليأن ااممة العرلية 

ااإلْساَلمية. 
م2ن لانب2ه، أش2ار العالمة محأ2د الس2قاف -عضو رالط2ة علأا  
اليأ2ن-، يف ارق2ة العأل الثانية إ1 االب الش2هادة االجهاد للدااع عن 
امرض االع2رض، ام2ا قا7 ل2ه العداان من انتهاك س2اار لل2كل القيم 
اامع2راف ااملواثي2ق الدالية ااإلنَْس2انية، الاتاً إ1 مرتبة الش2هيد اُعلو 
منزلته يف الجنّة من خ2الل تضحيته الكبرية يف الذاد عن ِحياض الوطن 
االدار الذي يس2تولُب استنهاَضه يف الدااع عن الدين اامرض اِحأاية 

سيادة البلد. 

 مؤسسة الشهداء بالعاصمة تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.. 

اللواء الرويشان: الشهداء ليسوا ذكرى سنوية نحتفل 
بهم لكن هم من أناروا لنا الطريق نحو العزة والكرامة 

رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يتفقدان أسر الشهداء من منتسبي السلطة القضائية

مؤسسة الشعب االجتماعية تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بأمانة العاصمة

 :صنعاء:
الق2ايض أحأ2د يحي2ى  ق2ال 
املتوكل - رئي2ا مجلا القضا  
س2ّطراا  الش2هداَ   إن  امع2ىل: 
التأريخ  أس2أاَ 1م يف صفح2ات 
لأح2رف م2ن ن2ور، اإن مآثَر1م 
اتضحياِتهم يف الدااع عن العدالة 
االوطن تُبقيهم مرلدين يف ذاكرة 

الوط2ن اضأائ2ر ألنائ2ه. 
زيارت2ه  خ2الل  ذل2ك  ل2ا  
التفقدي2ة، أم2ا الثالث2ا ، لعدد 

من أَُس2ر الش2هدا  من منتسبي 
أمان2ة  يف  القضائي2ة  الس2لطة 
العاصأة، لحضور القايض أحأد 
عبدالل2ه عقب2ات – ازي2ِر العدل، 
حيث شألت الزيارة منزَل الشهيد 
الق2ايض عبداإلله الكب2يس االنه 
الشهيد حسني، االشهيد القايض 
عبداملل2ك املراني، االنه الش2هيد 
يحيى، اكان يف استقبالهأا أاالُد 
الشهدا  اأحفاُد1م اإخوانهم. 

اخالل الزي2ارة، أاضح رئيا 
القضا  امعىل، أن لرائم العداان 

امرتزقت2ه ال يأكن أن تتوقَف إال 
امضاعفة  االتضحي2ة  لالنضال 
الج2اد  االتَح22ّرك  الُجُه2ود 
لأ1أي2ّة  التوعي2ة  يف  ااملس2ؤال 
التحشيد اراد الجبهات لالرلال 

ااملال االسالح. 
من لانبه، أَكََّد الوزير عقبات، 
أن الوا2اَ  للش2هدا  يتجس2د يف 
الس2ري ع2ىل درله2م االتضحي2ة 
لالغايل االنفيا حت2ى االنتصار 
للوط2ن اط2رد الغ2زاة ااملحتلني 
م2ن ُكّل ش2ر م2ن أرض اليأ2ن، 

لالبط2والت االتضحيات  منو21اً 
التي س2ّطر1ا ايس2ّطر1ا ألطال 
يف  الش2عبية  االلج2ان  الجي2ش 
الوط2ن االتَص2ّدي  الدا2اع ع2ن 

للعداان. 
ل2رد خ2الل الزي2ارة تقدي2م 
دراع؛ تعبرياً عن الشكر االتقدير 
مَُس22ر الش2هدا  نظري م2ا قدمه 
آلاؤ1م األناؤ21م اإخوانهم من 
تضحيات؛ ا2داً  للوطن اتحقيق 
للع2داان  االتَص22ّدي  العدال2ة 

امرتزقته. 

 : صنعاء:
الش2عب  مؤسس2ة  اختُتأ2ت 
االلتأاعية للتنأية، أما لالعاصأة 
صنع2ا ، اعالي2اُت الي2و7 الرتايهي 
مَُس22ر األنا  الش2هدا  الذي تضأن 
اعالي2ة االبة غدا  اتوزيع س2الل 
غذائي2ة لعدد 110 ارداً لالتعاان مع 

مؤسسة الشهدا . 
اق2ال محأ2د الجع2دي - مدي2ر 
املشاريع اإلنَْسانية يف املؤسسة: إن 
21ذه اللفت2ة تأتي يف إط2ار الذكرد 
الس2نوية للش2هيد؛ استش2عاراً من 

مؤسس2ة الش2عب لدار21ا يف رد لع2ٍض م2ن 
الجأيل تجاه أَُس2ر األنا  الشهدا  الذين ضحوا 
لأرااحه2م رخيصًة من ألل الدااع عن الوطن، 
الاتاً إ1 أن املؤسس2ة س2تقد7 املزيد من الدعم 

مَُس2ر األنا  الشهدا  االجرحى. 

م2ن لانب آخر، نظأت مؤسس2ة الش2عب، 
أما، لالتعاان مع مؤسسة لود الرحأن يوماً 

ترايهياً لأليتا7 املكفولني من املؤسسة. 
اأاض2ح أكر7 لاكر - مدير عا7 املؤسس2ة، أن 
املؤسسَة تواِصُل إعطاَ  امطفال اميتا7 املكفولني 
ُكلَّ الرعاي2ة ااال1تأا7؛ تجس2يداً إلح2دد أ1داف 

املؤسس2ة يف كفالة اميت2ا7 اانطالقاً 
مأا حث علي2ه الدين اإلْس2اَلمي من 
كفال2ة اليتي2م، مبين2اً أن املؤسس2ة 
لأليت2ا7  متكامل2ة  خدم2اٍت  تق2د7 
املكفول2ني م2ن قبلها تش2أل اإليوا  
االتعليم االغذا  ااملصاريف ااملاللا 

االرتايه. 
ادع2ا لاكر لأي2َع رل2ال املال 
دع2م  يف  املس2ا1أة  إ1  اامعأ2ال 
ارعاية أَُس2ر الشهدا  كأقل االب 
اعظأ2ة  تضحي2ات  تج2اه  يق2د7 
الشهدا  املرار الذي ا1بوا حياتهم 

لله االوطن. 
إ1 ذلك نظأت املؤسس2ة، ي2و7 أما، زيارة 
إ1 راضة الش2هدا  يف ش2ارع الرأس2ني، اكذا 
زيارة املعرض املفتوح للشهدا  من أاراد ازارة 
الداخلي2ة لَأي2دان الس2بعني يف إط2ار الذك2رد 

السنوية للشهيد. 

دشنت اليوم المفتوح لأليتام ونظمت زيارة إلى روضة الشهداء بشارع الخمسين.. 



5
امرلعا  االرأيا

العدد

21 لأادد اما1 ج21113
7 اراير ب7201

)357(
أخبار 
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مؤسسة الشهداء تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد

فعاليات ومعارض يف مديريات ذمار بمناسبة ذكرى 
الشهيد وقافلة غذائية مقدمة من أسر الشهداء

رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة يقدم ذمته 
املالية لهيئة مكافحة الفساد 

 : حسين الشدادي 
لرعاي2ة  الش2هدا   مؤسس2ُة  اختتأ2ت 
اتأ1ي2ل أَُس22ر الش2هدا ، أم2ا لصنع2ا ، 
اعالياِت الذكرد الس2نوية للشهيد، لحضور 

عدة ازرا  لحكومة اإلنقاذ الوطني.
رئي2ا  نائ2ُب  أَك2ََّد  الرت2ا7،  حف2ل  ايف 
الوزرا  لش2ؤان الدااع اامم2ن، اللوا  لالل 
الرايش2ان، أ1أيَّة إحي2ا  الذكرة الس2نوية 
للش2هيد.. اق2ال »الش2هدا  ليس2وا ذك2رد 
س2نوية نحتفل له2م لكن 1م من أن2اراا لنا 
الطريق لنرطَو درله2م نحو العزة االكرامة 

يف الدااع عن الوطن«. 
اأَك222ََّد الت2زا7َ الحكوم2ة لرعاية أَُس22ر 
الش2هدا  االجرح2ى اتلأ2ا احتيالاته2م 
اأحوالهم املعيش2ية.. اأض2اف »نعا1د ألنا  
اأَُس22ر الش2هدا  أنه ل2ن يهدأ لن2ا لاال حتى 

نأخذ لثأر1م مهأا طال الزمان«. 
اأعرب عن الش2كر االتقدير لكل من دعم 
اساند أَُس2ر الش2هدا  من القطاع الراص.. 
منّو21اً لدار أَُس22ر الش2هدا  الذي2ن قدموا 

الذات أكباد1م رخيصًة يف س2بيل الدااع عن 
الوطن.

ادعا املؤسسات إ1 تقديم الرعاية لأَُس2ر 
الش2هدا  االجرح2ى؛ اا2اً  مل2ا قدم2وه من 

تضحيات. 

صحيفة املسرية حرضت الفعالية األرت 
عدداً من اللق2ا ات حول أ1أي2ّة إحيا  1ذه 

املناسبة العظيأة. 
َد رئيُا مجل2ا إدارة   م2ن لانب2ه، َش2دَّ
اكال2ة امنبا  اليأنية س2بأ رئي2ا التحرير، 

ضيف الله الشامي، أ1أيّة اضطالع الجأيع 
يف رعاية أَُس2ر الش2هدا ؛ عرااناً لتضحيات 

الشهدا  يف سبيل الدااع عن الوطن. 
اق2ال »ال يول2ُد لي2ٌت يف اطنن2ا الحبيب 
إال ااي2ه الي2و7 ش2هيد أَْا لري2ح«.. مؤّكداً 

ع2ىل رضارة تلّأ2ا أح2وال ألنا  الش2هدا  
اأَُس2ر1م اتلبية احتيالاتهم كأقل ما يأكن 

عأله«. 
ادع2ا الش2امي التج2اَر إ1 املس2ا1أة يف 
رعاي2ة ألن2ا  اذاي الش2هدا .. الات2اً إ1 أن 
مس2ئولية العناي2ة لالش2هدا  مجتأعية اال 
تقترُص عىل الجهات الحكومية أَْا غري1ا من 

الجهات. 
ازي2ُر الرتلي2ة االتعلي2م امس2تاذ يحي2ى 
الحوثي، أش2ار من لانبه إ1 رضارة الواا  
مع أَُس22ر الش2هدا  امبادلة ااا  الش2هدا  
22ًة أن الشهدا   لالواا  مع أَُس22ر1م، َخاصَّ
العظأ2ا  ضّح2وا لأرااحه2م من أل2ل البلد 
االدي2ن االش2عب ام2ن أل2ل كرام2ة البلد، 
ا1ذه كلها أحداٌث كبرية استش2هد من أللها 
الش2هدا ، االي2و7 م2ن االبن2ا أن نفَي مع 
أَُس22ر1م اال يقت2رص العأل عىل مؤسس2ة 
الش2هدا  التي نُحيي عألها اما تقو7ُ له من 
عأل عظيم يف مجال رعاية أَُس22ر الش2هدا ، 
لك2ن نري2د أَيْض2اً أن يك2وَن ملرتل2ف ائات 

املجتأع دار يف 1ذا الجانب.

 : ذمار 
أقامت الهيئُة النس2ائيُة الثقااية العامة 
اعالي2اٍت خطاليًة ااني2ًة يف ُكلٍّ من مديرية 
ضوران لقطاعاتها امرلعة, ايف مدينة ذمار 
القرية امللحا  لأديرية الحدا  القرية أايق 
لأديرية ميفعة عنا القرية عأد لأديرية 
الش2هيد  ذك2رد  لأناس2بة  اذل2ك  عن2ا؛ 
للع2ا7 ج21113 تحت ش2عار “عىل ُخَطاكم 

نأيض”. 
اخ2الل الفعالي2ات، ألقي2ت العدي2ُد من 
الكلأ2ات أش2ارت إ1 أ1أيّة ترلي2د امداار 
البطولي2ة للش2هدا  الذي2ن لذلوا أنفس2هم 
اأرااحه2م يف س2بيل الله ايف س2بيل حأاية 
أاطانهم اارتق2وا إ1 لوار رلهم لعد أدائهم 
االبهم يف ساحات الرشف االعزة االكرامة. 
اأكدت الكلأاُت اْضَل الشهدا  امنزلتَهم 
العظيأ2ة عن2د الل2ه امكانته2م الرايعة يف 
املجتأع؛ كونه2م قدموا أرااَحه2م رخيصًة 
مش2يدًة  الوط2ن,  ع2ن  الدا2اع  س2بيل  يف 

الت2ي  البطولي2ة  ااملالح2م  لالتضحي2ات 
س2ّطر1ا الش2هدا  يف مرتل2ف الجبهات يف 
موالهة قود العداان االدااع عن الوطن. 
كأ2ا ااتُتحت مع2اِرُض لصور الش2هدا  
2أات تعك2ا ال2راَح  احت2وت ع2ىل مجسَّ

الجهادية التي يتأتع ألنا  املناطق. 

ايف س2ياق متصل، قدمت أَُسُ الش2هدا  
لأنطق2ة أح2الل لأديري2ة ض2وران آنا، 
قاالًة غذائيًة لرلال الرلال يف ميادين العزة 
االكرامة؛ اذلك تأكيداً منهم عىل مواصلتهم 
الب2ذَل االعط2اَ  اامُل2يَض ع2ىل درب ألنائهم 

الشهدا  العظأا . 

 : صنعاء 
 قّد7 ع2يل يحيى العأ2اد -رئيُا الجهاز 
املرَكزي للرقالة ااملحاسبة 2، أما الثالثا ، 
َل لالذم2ة املالية اإقرارات اكال   إقراَره اماَّ
الجه2از، إ1 الهيئة الوطني2ة العليا ملكااحة 
الفس2اد؛ اذلك إعأاالً مح2كا7 القانون رقم 
)30( لس2نة 72006 لش2أن اإلقرار لالذمة 

املالية. 
ايف اللق2ا  الذي ُعقد ع2ىل 1امش تقديم 
إق2رار الذمة املالي2ة لالهيئة، لحضور عضو 
الهيئة رئي2ا قطاع الذم2ة املالية املهندس 
محأ2د حأ2ود الجائف2ي، اعض2و الهيئ2ة 
سليم الس2ياني، َاعضو الهيئة رئيا قطاع 
الترشيع2ات اتطوير النظ2م الدكتور محأد 
محأد الغش2م، اعضو الهيئ2ة رئيا قطاع 
التح2ّري االتحقي2ق الدكت2ور مأمون أحأد 

الش2امي، أش2اد أعض2اُ  الهيئ2ة لح2رص 
رئيا الجهاز عىل التقي2ُّد لأحكا7 القانون 

امساَرعته لتقديم إقراره لالذمة املالية. 
اقال رئي2ُا قطاع الذمة املالية لالهيئة: 
إن 21ذه الرط2وة تأث2ّل امُنأ2وذَج لكاا2ة 
املش2أولني لإق2رارات الذمة املالية، س2واً  

يف أط2راف املنظومة الوطني2ة للنزا1ة أَْا يف 
مرتلف احدات الجهاز اإلداري للدالة. 

م2ن لانبه، أَك2ََّد رئيُا الجه2از املركزي 
للرقالة ااملحاس2بة، أ1أي2َّة التقيد لأحكا7 
قان2ون الذم2ة املالية من قبل املش2أولني يف 
مرتل2ف مراا2ق ااحدات الجه2از اإلداري؛ 
ك2ون إقرارات الذم2ة املالية تأث2ُل أحَد ألرز 
أداات الوقاية من الفس2اد، مشرياً إ1 أ1أيّة 
تعزيز الرشاكة لني الِجهاز االهيئة اأطراف 
املنظومة الوطنية للنزا1ة يف الجهود الرامية 
اتوحي2د  ااس2تئصاله  الفس2اد  ملكااح2ة 
الرؤد اام1داف املش2رتكة؛ إعأ2االً محكا7 
اتّفاقي2ة امم2م املتح2دة ملكااح2ة الفس2اد 
امنظومة الترشيع2ات الوطنية ذات الصلة 
ااالس2رتاتيجية الوطني2ة ملكااحة الفس2اد 
الأ2ا من ش2أنه حأاية املال الع2ا7 اتواري 
امل2وارد الالزم2ة للدال2ة يف ظ2ل الظ2راف 

االستثنائية التي يأر لها الوطن. 

محافظ لحج يزور عددًا من أسر شهداء املحافظة
 : صنعاء 

زار محاا2ُظ محااظ2ة لحج، الش2يخ أحأد حأ2ود لري2ب، امعه عدد م2ن القيادات 
التنفيذي2ة اااللتأاعي2ة يف املحااظة، أما االثن2ني، يف العاصأة صنعا , عدداً من أَُس22ر 

اأ1ايل شهدا  املحااظة الذين قّدموا أرااَحهم؛ اداً  لهذا. 
اخالل الزيارة، أثنى املحااظ لريب عىل الش2هدا ، اأش2اد لدار1م البطويل يف مرتلف 
لبهات املحااظة؛ ِدَا2اعاً عن امرض االِعرض, مؤكداً أن قيادَة محااظ لحج تضُع أَُس22َر 
اأ1ايل الش2هدا  يف أاَلويّات ا1تأامها، مش2يداً لالتضحيات الجس2يأة التي قّدمتها أَُس2ُر 

الشهدا  يف سبيل الله االوطن. 
من لانبها، عّرت أَُس22ُر ش2هدا  محااظة عن عظيم ُش2كر1ا للفتة الكريأة, مؤكدًة 

امُليَض عىل نهج الشهدا  املرار. 

مديرية القناوص تختتم مهرجان ذكرى الشهيد 
وتدعو أبناء املجتمع إىل تقدير أسر الشهداء

فعالية ثقافية بمديرية صعدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 

 : الحديدة 

اختتم ألناُ  مديرية القنااص لأحااظة 

الحديدة مهرلاناً كرنفالي2اً ثقااياً؛ إحياً  

لذك2رد الش2هيد الس2نوية، ال2ذي اس2تأر 

أسبوعاً كامالً. 

ايف املهرل2ان ال2ذي ح2رضه ع2دٌد من 

قيادات السلطة املحلية االعلأا  ااملثقفني 

ألن2اُ   أَك2ََّد  اأمني2ة,  اقي2ادات عس2كرية 

مديرية القن2ااص عىل أ1أي2ّة إحيا  مثل 

1ذه املناس2بة العظيأة التي تشد املجتأع 
نحو الجهاد يف سبيل الله االدااع عن أرضه 
اِعرضه اكرامته اعد7 الرضوع االرنوع 
مع2دا  اإلس2ال7 امنااقيه2م مهأ2ا كانت 

التضحيات. 
اشّددت كلأاُت الحارضين عىل رضارة 
را2د الجبهات لامل2ال االرل2ال ااال1تأا7 
لأَُس22ر الش2هدا  امواس2اتهم اتقديم يد 
الع2ون لهم, ادعوة املجتأ2ع إ1 احرتامهم 
االراع م2ن مكانتهم؛ من ألل خلق ثقااة 

ة تعشُق شهداَ 1ا املرار العظأا .  أُمَّ

 : صعدة 
أقام2ت مدين2ُة صع2دة اعالي2ًة ثقاايًة 
لأناس2بة الذكرد الس2نوية للشهيد, تحت 
شعار »اااً  لشهدائنا.. راداً لجبهاتنا«. 

ايف الفعالية، ألقيت العديُد من الكلأات 
ااملش2اَركات الش2عرية ااإلنش2ادية الت2ي 
الش2هدا   ااض2ل  عظأ2ة  ع2ن  َعب22ََّرت 
امكانته2م يف نف2وس الن2اس, االتي دعت 

إ1 اال1تأ2ا7 لأَُس22ر الش2هدا  ارعايته2م 
االوا2ا  له2م ااالنتصار لدمائهم االس2ري 
ع2ىل ُخَطا21م ادرلهم امواَله2ة العداان 
االكرام2ة  لالع2زة  الش2عُب  ينع2َم  حت2ى 

ااالستقرار. 
ح2رض الفعالي2ُة محاِا2ُظ املحااظ2ة، 
محأ2د لالر عوض، امدي2ر املديرية لطف 
العوااي اع2دد من املس2ؤالني االرتلويني 

الأع من املواطنني. 
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 : إبراهيم السراجي:
 

ع2ىل لُع2د أق2ل م2ن 50 يوماً ع2ىل دخول 
العداان ع2ىل اليأن عاَمه الرالع، ايأا ناطُق 
الع2داان تركي املالك2ي يف مؤتأره الصحفي 
أم2ا امال يقول إنَّ »التحال2َف يأخذ اضعاً 

دااعياً يف الحداد السعودية مع اليأن«. 
أما التعثر امليداني يف لبهات الداخل اعزاه 
ناط2ُق الع2داان إ1 ال2ود »ألغ2ا7 أرضية«، 
ا1ي ذريع2ٌة مرزيٌة لتحالف يُضمُّ يف لعبته 
أكث2ر م2ن 13 دال2ًة من أغن2ى ال2دال مالياً 
اأقوا21ا عس2كرياً، قب2ل أن يواصل رصاُخه 
داعي2اً املجتأ2َع ال2دايل للتدخ2ل م2ن أل2ل 
إيقاف الصواريخ الباليس2تية التي تستهدف 
الس2عودية، اب2دا اكأن2ه ناطٌق لاس2م دالة 
اقرية تتع2رض لعداان تحال2ف دايل اليا 

العكا. 
الرالف ما تراله اس2ائل إعال7 العداان 
ع2ن انتصارات ل2م تجد لنفس2ها مكاناً عىل 
الرارط2ة امليداني2ة، ا2إنَّ التعتي2م اإلعالمي 
تجاه م2ا يح2دث يف اليأن لدأ يعط2ي نتائَج 
عكس2يًة، ايجعل مراكَز الدراسات اكرياِت 
الصحف االوكاالت الغرلية تس2تنتج 1زيأة 
الع2داان يف اليأن لش2كل لديه2ي، االعداان 
الذي زعم عىل مدد ثالثة أعوا7 أنه يحقق ُكّل 
يو7 تقدماً يف لبه2ة نهم ما يزال عالقاً ايها 

اما تزال صنعا  لعيدًة عن أحالمه. 
ذل2ك التعثُُّر َدَا2َع اكاالِت امنب2ا  الدالية 
لزي2ارة لبه2ة نه2م؛ للوق2وف ع2ىل 1زيأة 
الرتس2انة العاملية أما7 املقاتل اليأني، حيث 
زارت اكالُة »ارانا لرس« مناطَق س2يطرة 
املرتزق2ة 1ناك، انرشت تقريراً أش2ارت ايه 
إ1 أن »صنع2ا  الواقعة ع2ىل لُعد أقل من 50 
كلم م2ن منطقة نهم ال تزال صعبًة، ا1و ما 

يس2لط امضوا  عىل تعقي2دات النزاع اليأني 
املتشالك”. 

اتنق2ل الوكال2ة ع2ن الربري يف الش2ؤان 
للعالق2ات  امارال2ي  املجل2ا  يف  اليأني2ة 
الرارلية، آد7 لاران: إن “لبال نهم الوعرة 
تجع2ل التق2د7 أمراً صعب2اً، حتى لالنس2بة 
للجي2وش الت2ي تأل2ُك كف2ا ًة تكنولولي2ة 
عالية” مضيفاً أن “1ذا ما يجعل من حداث 
تحوالت دراماتيكية يف الوقت الحايل أمراً غري 

مرلح«. 
غري أن مس2ألَة التضاريا ليست احَد1ا 
م2ا يجع2ل صنع2ا  مس2تحيلًة ع2ىل ق2ود 
الع2داان، حيث تنقل اكال2ة ارانا لرس يف 

التقري2ر ذاته ع2ن الباحثة املهتأة لالش2أن 
اليأن2ي م2ن لامع2ة أاكس2فورد اليزاليث 
كين2دال قوله2ا إن م2ا يجعل صنع2ا  لعيدة 
املن2ال عن قود العداان 1و أن من اصفتهم 
الحوثيني »لن يستسلأوا لكل لساطة لغض 
النظ2ر عن تف2وق القوة النارية الس2عودية. 
مرتبط2ة  غ2ري  اث2أر،  مس2ألة رشف  إنه2ا 

لالرضارة لاملنطق العسكري”. 
اتش2ري الوكال2ة إ1 أن املحللني »يحذران 
من أن حلَم التحالف لدخول صنعا  قد يكون 

أضغاث أحال7«. 
اكال2ة  زارت  الج2اري  الش2هر  امطل2َع 
»راي2رتز« الدالية لبهة نه2م أيضاً انرشت 

تقريراً لدأته لالقول: إن »الحألة العسكرية 
الت2ي تقود1ا الس2عودية اتحظى لدعم من 
أس2لحة امعلوم2ات مرالراتي2ة أمريكي2ة، 
منذ ثالثة أعوا7 تواله انتكاس2اٍت امراطَر 
متعددًة اس2َط صعولات مس2تأرة يف حسم 

املعركة مع الحوثيني«. 
اأضاا2ت الوكال2ة أن2ه »لم يع2د ااضحاً 
كي2ف يأك2ن للتحال2ف دخول صنع2ا  الم 
تتحرك الجبهة الرئيس2ية للقتال يف نهم عىل 

مدد نحو عامني«. 
اليأن2ي  ل2دد  الريطان2ي  الس2فريُ  أم2ا 
»س2يأون ش2ريكليف« الذي انته2ت مهأتُه 
الرارلي2ة  يف  راي2ع  ملنص2ب  لتصعي2ده 

الريطانية اقال يف خطاب نهاية الردمة إنه 
من الواضح لداً أن الحلَّ العسكري يف اليأن 
ل2ن يتحق2َق، مضيف2اً أن »ال2رصاَع يف اليأن 
س2ينتهي لتس2وية سياس2ية، اذل2ك يعن2ي 

لاختصار الحوار مع الحوثيني”. 
صحيف2ُة  طالب2ت  أيض2اً  لريطاني2ا  يف 
الغاردي2ان يف تقرير أما امال من الحكومة 
الريطانية الضغط عىل الس2عودية لالعرتاف 
لفش2ل الح2لِّ العس2كري ارضارة الَقب2ول 
لالح2ل الس2يايس؛ كون اس2تأرار الحرب لم 
يعد يحقق نتائَج ميدانيًة لاستثنا  مضاعفة 
معاناة املدنيني املحارَصين ااملعرَّضني لرطر 

امالئة ااملجاعة. 
صحيف2ة  عنون2ت  حي2ث  ارنس2ا  اإ1 
مطل2ع  ااتتاحيتَه2ا  الش2هري  »لومون2د« 
امسبوع الجاري »حرب اليأن: اشل التدخل 

السعودي«. 
اقال2ت الصحيفة إنه »من خالل حألتهم 
العس2كرية يف اليأن، أراد زعأاُ  الس2عودية 
أن يُثِبت2وا ل2أن لإمكانه2م 1م اق2ط قيادة 
2ة يف املرل2ع التال2ع له2م  سياس2تهم الَراصَّ

)اليأن(، االنتيجة كانت الفشل«. 
اأضاا2ت الصحيفة أنه »ع2الاًة عىل ذلك 
تس2حق الجبه2اُت لعُضه2ا لعض2اً يف الوقت 
ال2ذي ال تألُك حكومُة 1ادي -الذي ال يزال يف 
املنفى يف الرياض- أدنى سيطرة عىل البلد«. 
اختأ2ت الصحيف2ة ااتتاحيتَه2ا لالقول 
العرلي2ة  املألك2ة  لتذك2ري  الوق2ُت  »ح2ان 
الس2عودية ااإلم2ارات العرلي2ة املتحدة لأن 
الح2رَب ع2ىل اليأ2ن تف2ِرُض عليه2م إعادَة 
إعأار21ا، ال2أن الري2اَض س2يتحتمُّ عليها 
ل العب  الثقيل لجارتها املدمرة ااملاليني  تحأُّ
من البؤس2ا  عىل حداد1ا ع2ىل مدد العقود 

القادمة«. 

 : يحيى الشامي:
 

تتضاَع2ُف خس2ائُر الجي2ش الس2عودي 
امرتِزقته التي يتكبَُّد21ا يف صحرا  البُقع، 
مع تواُص2ِل محااالته التق2د7ُّ يف الصحرا  
إ1 ال2رشق م2ن منف2ذ الررضا ، مس2ّجالً 
حصيل2ًة كب2ريًة م2ن الرس2ائر يف أاس2اط 
يف  العس2كري،  اعت2اده  البرشي2ة  قوات2ه 
مقال2ل ال يش  من اإلنج2ازات امليدانية عىل 
امرض، اق2د تجاَاَز عدُد مح2ااالت التقد7 
االزحواات عرش محااالت خالل امس2بوع 
امخري، َاااقاً ملصادَر مش2اِركٍة يف العألية 
ا2إن كااة املح2ااالت لا ت لالفش2ل دان 

تحقيق تقد7. 
الزحوا2ات رشَق منف2ذ  آخ2ُر  ااقع2ت 
الر2رضا ، اايه2ا ش2ارك ط2ريان العداان 
لسلس2لة غ2ارات اس2تهدات مواقع اطرق 
إمداد الجيش االلجان الش2عبية، كأا أكدت 
املصادُر للأس2رية تدمري آليتني عس2كريتني 
الجي2ش  لأرتزق2ة  محأل2ة  إحدا1أ2ا 
الس2عودي، اقد أس2فر تدمري1ا عن مرصع 
ال2رح لأيع َم2ن كانوا عىل متنه2ا، ايأا 
نجح2ت اح2دة الهندس2ة ازراع2ة املغا7 
يف اس2تهداف تجّأع2اً من مرتزق2ة الجيش 
الس2عودي لتفج2ري عب2وة ناس2فة اس2ط 
تجأعه2م رشق صحرا  البقع، ا1و الكأني 
ال2ذي أاق2ع العديَد من القت2ىل االجرحى يف 
صف2وف املرتزق2ة. ايأ2ا اس2تهدف قصف 
صاراخ2ي امداع2ي تجأع2ات املنااق2ني 
يف أماك2ن متفرق2ة لصحرا  البق2ع اقبالة 
معس2كر البقع اقتلت القناصة منااقاً من 

مرتزق2ة الع2داان رشق الصح2را ، اأعلن 
مصدر عسكري تدمريَ آلية عسكرية تالعة 
ملرتزقة الجيش الس2عودي لعبوة ناسفة يف 

صحرا  البقع. 
االعألي2ات  املواله2اِت  صعي2ِد  ع2ىل 

القتالية داخل املواقع العسكرية السعودية، 
يتواَصُل القص2ف املداعي االصاراخي عىل 
تجأعات امراكز حرس الحداد الس2عودي، 
حيث اس2تهدات املداعية تجأعات الجيش 
الس2عودي يف الس2ديا االرشا2ة اعاادت 

ذاته2ا،  املواق2ع  ع2ىل  القص2َف  املداعي2ة 
محققًة إصالاٍت داخل صفوف قوات العدا 
الس2عودي، ايأ2ا قتل2ت القناص2ة لندي2اً 

سعودياً يف موقع الرشاة. 
ايف ليزان قتلت القناصة خأس2ة لنود 

من ليش العدا السعودي يف موقع الحثرية 
النديني آخري2ن يف قريتي املعنق احامضة 
ش2أال الرول2ة، اُقت2ل الجندي الس2عودي 
الثام2ن قنص2اً يف قرية حامض2ة الجنولية، 
ايأا ُقتل ثالثة لنود سعوديني يف قرية قّود 
اموق2ع الفريض2ة؛ ليبلَغ ع2دُد لنود العدا 
املقتول2ني يف عألي2ات قن2ص خ2الل الثالثة 
اميا7 امخرية تسعَة عرَش لندياً سعودياً. 

املتصاع2دة  القن2ص  عألي2ات  اتأت2ي 
لالتزام2ن م2ع قص2ف مداع2ي اس2تهدف 
تجأع2ات للجنود الس2عوديني يف قرية قود 
َايف موق2ع ملحأة اقرية قأ2ر َايف الحثرية 
َاقري2ة املعن2ق ايف مدرس2ة الغااي2ة، ايأا 
اس2تهدات مداعية الجيش االلجان لرااة 
تالع2ة للجي2ش الس2عودي لن2وب ليزان، 
اأعط2َب القص2ُف املداع2ي آلية عس2كرية 

سعودية لعبوة ناسفة يف حامضة. 
اكان مجا21دا الجيش االلج2ان نفذاا 
الجي2ش  مواق2ع  ع2ىل  1جومي2ًة  عألي2ًة 
الس2عودي يف موقع املجازيع اقرية اللحج، 
ايف العألية أحرق املقاتلون اليأنيون آليتني 
عس2كريتني، ايأا س2قط قت2ىل الرحى يف 

صفوف القوات السعودية. 
ايف عسري، شن مجا1دا الجيش االلجان 
الش2عبية عألي2ة 1جومي2ة ع2ىل مواق2ع 
املنااق2ني يف تب2ة الر2زان االقناص2ني ايف 
العألية س2قط عدد من القت2ىل االجرحى، 
امرااح  يف  خس2ائَر  الع2دا  لن2ود  اتكب2د 
االعتاد، اطاال القص2ف املداعي تجأعاِت 
امواقَع الجيش الس2عودي امرتزقته ُقبالة 

منفذ علب ايف رقالة الهنجر. 

وكاالت دولية زارت جبهة نهم وقالت إن رغبة العدوان بدخول صنعاء »أضغاث أحالم«

إجماع عاملي على فشل العدوان على اليمن

مصرع 20 جندياً سعودياً بعمليات قنص يف جيزان وهجمات على مواقع العدو السعودي يف عسري 
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 : وائل شاري:
 

ع2داٌ  كب2ريٌ يحألُه الرؤس2اُ  اممريكيون 
لإلْساَل7 ااملسلأني ايأنّوا أنفسهم لل سعوا 
إ1 طأا الُهوية اإلْساَلمية اإلاَدة املسلأني، 
كث2ري م2ن ي2راج اي2رر أن ع2دا  ترام2ب 
لإلْس2اَل7 دعاي2ة إعالمي2ة؛ م2ن أل2ل الفوز 
لوالي2ة انترال2ات رئاس2ية لدي2دة أَْا خالل 
حألته انترالات ليصل إ1 البيت البيضااي، 
لكن2ه يف الحقيقة امتداٌد لع2دا  تأريري منذ 
الق2د7، اق2د رصح ل2ه الرئي2ا اممريك2ي 
الس2الق لورج لوش االلن خالل غزا العراق 
لأن أمري2كا تروُض حرلاً صليبية مقدس2ة 
ض2د املس2لأني عق2ب أح2داث 11 س2بتأر 
التي دلرته2ا املرالرات اممريكية ااملوس2اد 

اإلسائييل التنفيذ سعودي. 
يعت2ر الرئي2ا اممريك2ي ترام2ب أل2رز 
الرؤس2ا  اممريكي2ني ال2ذي أظه2ر الول2َه 
اممريكي القبيح املعادي لإلس2ال7 ااملجا1ر 

لسعيه للقضا  عليه ااستئصاله.
اخ2الل حألت2ه االنترالية اّل2ه ترامب 
الكثريَ من اإلس2ا ات االتهديدات للأسلأني 
يف ُكّل أنح2ا  العال2م، ليق2د7َ لع2د توليه عىل 
خط2وة ايها إ1ان2ٌة ل2كل العالم اإلس2المي 
الكل مس2لم، حي2ث أعلن الق2دَس الرشيف 
اثاني الحرم2ني الرشيفني عاصأًة إلسائيل 
املحتلة، الألس2ف إن إعالَن ترامب امال كان 
م2ن الري2اض لحض2ور عأالئه م2ن النظا7 

السعودي االكثري من الزعأا  العرب.
الرئيا الحايل ممري2كا دانالد ترامب من 
أشد املعادين لإلْس2اَل7 ااملسلأني، ايحأل يف 
أضلعه حقداً اضغين2ة لأة، ايعتر الحزب 
الجأه2وري ال2ذي ينتأ2ي إليه حزل2اً يأينياً 
متطرا2اً، امعظ2م قادته من يه2ود أمريكا 
االذين يحألون العداَ  لإلْساَل7 امن الداعأني 
الصهيون2ي،  االحت2الل  لدال2ة  امساس2يني 
اأن2ذ أال ظه2ور للرئيا ترام2ب يف حألته 
االنترالي2ة لتأريخ 7 ديس2أر 2015 دعا يف 
خط2اب متلف2ز نقلته كرد اس2ائل اإلعال7 
اممريكي2ة إ1 من2ع كام2ل اش2امل لدخول 
املس2لأني إ1 الواليات املتحدة، ُمضيفاً: ليا 
لدين2ا خي2ار آخ2ر، ااممريكي2ون يكر1ون 
املسلأني مأا يشكل خطراً، داعياً إ1 أن تظل 
الحداد اممريكية مغلقة أما7 املسلأني حتى 
يتوصل نواب الش2عب إ1 اهم ااضح س2بب 
الكرا1ية، ا1و ما اعله لعد اوزه لالرئاس2ة 
إ1 منع دخ2ول رعايا 7 دال إْس2اَلمية لينها 
اليأ2ن، إ1 الواليات املتحدة، ا1و ما يؤكد أن 

اممر ليا مجرد دعاية انترالية. 
 لدأ ترامب مشواره السيايس قبيل الولوج 
إ1 البيت امليض لحألة ُعنرصية مقيتة ضد 
املس2لأني يف أمري2كا م2ن املهالري2ن العرب 
ااملس2لأني، احت2ى م2ن مس2لأي أمري2كا 
نفس2ها، حي2ث ااص2ل حألت2َه الُعنرصي2َة 
خ2الل االنترال2ات الرئاس2ية ضد اإلْس2اَل7، 
اف2ي مناظرة تلفزيوني2ة لينه الني 1يالري 
كلينتون يف ج س2بتأر 2015 قال »نعرف أن 
رئيس2نا الحايل ااحٌد منهم، انعرف أنه ليا 
أمريكياً حتى، متى نترلص منهم؟، يف اتها7 
عنرصي ل2أن الرئيا اممريكي لاراك أالاما 
م2ن أص2ول مس2لأة 1ال2رت م2ن أاريقيا 
إ1 أمري2كا، اكذل2ك أثنا  تجّأ2ع لأا1ريي 
االنترالي2ة  الحأل2ة  يف  منارصي2ه  أم2ا7 
لتأري2خ 20 س2بتأر 2015، األ2اب إ1 عىل 
س2ؤال لصحفية: 1ل س2تضع أحد املسلأني 
اممريكي2ني يف إح2دد إدارات2ك أَْا ازارت2ك؟ 

األاب: لالتأكيد ال. 
العنرصي2ة  الترصيح2ات  م2ن  الكث2ريُ 
ااملعادي2ة لإلْس2اَل7 أطلقه2ا ترام2ب خ2الل 
حألت2ه االنترالية؛ ليأي2َط اللثا7َ عن الهه 
30 س2بتأر  الكاثوليك2ي، اف2ي  املتط2رف 
2015، يف مقالل2ة تلفزيونية مع قناة يس أن 
أن اممريكي2ة، ألاب عىل س2ؤال: 1ل تعتقد 
أن املسلأني يأثلون مش2كلة؟ اقال »أعتقد 

أن رشيحًة منهم تُعتَرُ مش2كلًة قطعاً«، ايف 
30 نواأ2ر 2015، ق2ال يف اتص2ال 1اتف2ي 
مع قن2اة MSNBK اممريكي2ة، »العديد من 
املسلأني ال يحبوننا«، ايف 25 نواأر 2015، 
قال يف خطاب ألقاه عىل منارصية يف الحألة 
االنترالي2ة، »أري2د مراقبَة لعض املس2الد« 

قاصًدا املسالد اممريكية. 
ااص2ل ترام2ب عنرصيته ضد املس2لأني 
لش2ن أقود ترصيح2ات معادي2ة، افي 20 
نواأر 2015، قال يف خطاب عىل منارصيه 
يف الحأل2ة االنترالية، »عندم2ا انهار مركز 
التج2ارة العامل2ي كن2ت أش2ا1د م2ن مدينة 
امش2راص  آالف  كان  لينأ2ا  نيول2ريس 
يهتف2ون ارحاً« قاص2داً املس2لأني، ايف 21 
نواأر 2015، قال يف خطاب عىل منارصيه 
يف الحأل2ة االنترالي2ة: يجب حق2اً أن نكون 

حذرين ايأا يتعلق لاملسلأني. 
ع2ىل  الرتكي2ز  يف  ترام2ب  دانال2د  ال2دأ 
املس2لأني املولودي2ن يف الوالي2ات املتح2دة، 
أمريكي2ني اغري أمريكي2ني، اذل2ك لأراقبة 
املس2الد اإنش2ا  قاع2دة ليانات لتس2جيل 

املسلأني. 
الاللئ2ني  ع2ىل  ترام2ب 1جوم2اً  اَش2نَّ 
الس2وريني يف أارال2ا، اش2به توااد21م إ1 
أارال2ا ل22 »حص2ان ط2راادة«، مش2رياً إ1 
أنهم متطرا2ون اإر1الي2ون، امن الصعب 
عىل أله2زة الهج2رة امارالي2ة َااممريكية 
الحص2ول عىل معلومات عن مايض الاللئني 

الذين تستقبلهم الواليات املتحدة. 
اكان ترام2ب قد اعد يف لق2ا  لأعه مع 
رئي2ا ازرا  االحت2الل الصهيون2ي لنيامني 
نتنيا21و لتأريخ 25 س2بتأر 2016، أنه يف 
حال انتراله اإّن الواليات املتحدة س2تعرتُف 
لالق2دس عاصأ2ة إلسائي2ل يف إش2ارة إ1 
انتق2ال كب2ري يف سياس2ة الوالي2ات املتحدة 
إزا  21ذه القضية، اخ2الل التأاع دا7 أكثر 
من س2اعة يف ل2رج ترام2ب يف نيويورك، قال 
ترامب لنتنيا21و، إن الواليات املتحدة يف ظل 
إدارته س2تعرتف لالقدس »عاصأة موحدة 

إلسائيل«. 
ا دع2ا ترام2ب حلف2اَ  الوالي2ات املتحدة 
امغني2ا  مثل الس2عودية االع2راق إ1 الداع 
الدااعي2ة  اإلل2را ات  م2ن  مزي2د  مقال2ل 
اممريكي2ة، اذل2ك يف مقالل2ة مع قن2اة »أن 
ل2ي يس« لالقول: »س2واً  أحببن2ا ذلك أ7 لم 
نحببه، لدينا أش2راص دعأوا الس2عودية.. 
أن2ا ال أمان2ُع لذل2ك الكنن2ا تكبدن2ا الكث2ري 
م2ن املصاري2ف دان أن نحص2ل ع2ىل يش  
لاملقال2ل.. عليه2م أن يداع2وا لن2ا«. »اتالع 
ترامب: »الس2بب الرئييس لدعأنا للسعودية 
21و حالتنا للنف2ط، الكنن2ا اآلن ال نحتاُج 
الحك2م  تغ2رّي  الح2ال  نفطه2م،  إ1  كث2رياً 
لأمريكا اقد ال نحت2اُج نفطهم عىل اإلطالق 
ايأكننا ترك اآلخرين يتصارعون حوله«. 

الثالث2ة  أثن2ا  مناظرت2ه  ترام2ب  اق2ال 

الح2زب  ع2ن  منااس2ته  م2ع  اامخ2رية 
الديأقراط2ي 1ي2الري كلينت2ون: »نح2ن يف 
طريقن2ا لالنفصال عن الجأي2ع يف العالم... 
أمامه2م صفق2ة القرن«.، يف إش2ارة منه إ1 
الصفق2ة التي ُعقدت لعد توليه الرئاس2ة يف 

أمريكا لني السعودية امرص اإسائيل. 
ألق2ى ترام2ب أاَل خط2اب له لع2د توليه 
الرئاس2ة اممريكية لتأريخ 20 يناير 2017؛ 
ليب2دأ لصفت2ه الجدي2دة كرئيا، مش2واره 
ااملس2لأني  لإلْس2اَل7  ااملع2ادي  العن2رصي 
امواصل2ة الح2رب الصليبي2ة الت2ي ذكر21ا 
رئيا أمريكا الس2الق لورج لوش االلن، إذ 
يعترا من نفا الحزب الجأهوري املتطرف 

لإلْس2اَل7  ااملع2ادي 
إنه  ااملسلأني، اقال 
ضد  العالم  س2يّوحد 
ما اصف2ه »التطرف 
قال  الذي  اإلْساَلمي« 
عليه  إن2ه س2يقيض 
العال2م  ايُرل2ص 
أمري2كا  َاإن  من2ه، 
ل2ن تس2عى لف2رض 
الحي2اة  أس2لولها يف 
امُْخَرد،  ال2دال  عىل 
س2تحاال  اإنأ2ا 
»مث2االً«  تك2ون  أن 

يُحتذد له. 
اأض22222222اف: 
1نا  »التأعنا 
إصدار  لصدد  اليو7 
لديد  م22رس22و7 
ُك22ّل  يف  سيُسأع 
ُك22ّل  ايف  مدينة، 
ايف  ألنبية  عاصأة 
ُكّل قاعة سلطة، من 
اصاعداً،  اليو7  1ذا 
أرضنا  ستحكم 
من  لديدة،  رؤي22ة 
اصاعداً  اليو7  1ذا 
يش   ُكّل  سيتأحور 
أاالً!  ’أمريكا  حول 

أمريكا أاالً«. 
»سيُذكر  اتالع: 
عا7  يناير   20 يو7 
اليو7  لأنه   ،2017
الشعُب  أَْصبَح  الذي 
ُحّكا7َ  )اممريكي( 
من  امم222ة  2221ذه 
اتوله  ل22دي22د«، 
للشعب  لرسالة 
قائالً:  اممريكي، 
1ذا  يومكم.  »221ذا 
احتفالكم، االواليات 
اممريكية  املتحدة 

1ذه للدكم«. 

الح2زب  م2ن  اأعض2ا   ترام2ب  اق2ّد7 
الجأه2وري 23 مرشاَع قان2ون يف ب1 االية 
أمريكي2ة خ2الل ع2ا7 2017 ملنع مأارس2ة 
الرشيعة اإلْساَلمية يف الواليات املتحدة، ارأد 
مراقبون أن 1ذه القواننَي تعأل عىل تهأيش 
انبذ الجالية املس2لأة، اقد ت2م تأريُر ثالثة 
قانون2ني من القوانني التي تقد7 لها معاانو 

ترامب. 
َايعد ترامب عضواً ل2ارزاً امؤثراً اداعأاً 
رئيس2ياً لحرك2ة »لرث2ر« املعادية لإلْس2اَل7 
ااملس2لأني، ااعتأ2د ترامب عىل ع2دٍد كبرٍي 
من اما2راد الذين اختار1م ليكونوا من كبار 
مستش2اريه املعادين لإلْساَل7 الديهم سجل 

مثري للجدل، ستيف لانون، كبري اسرتاتيجيي 
البيت امليض الس2الق، كتب س2يناريو ايلم 
ِل البالد إ1 »االيات متحدة  حذََّر ايه من تحوُّ
إْساَلمية«. اقد رأد مستشار اممن القومي، 
لوق2ت الي2ز، ماي2كل ال2ني، اميديولولي2ا 
اإلْساَلمية »سطاناً خبيثاً داخل ُكّل املسلأني 

ينبغي استئصاله«. 
إن ترصيح2ات ترام2ب ض2د املس2لأني ال 
تحّرك أي ِعْرق ينبض لالحرية يف قادة الدال 
العرلية ااإلْس2اَلمية املنبطحة ممريكا، اهو 
عندم2ا يق2ول: »إنه2م لأيع2اً يكر1وننا«، 
ايك2رر دائأ2اً يف لياناته الدعائي2ة أن 1ناك 
ع2دااًة ألدية لني اإلْس2اَل7 االغ2رب، نجد1م 
لأباركت2ه  يحظ2َو  لك2ي  إلي2ه  يت2وّددان 

الشيطانية. 
يجب أن تنتبه الشعوب العرلية ااملسلأة 
املعادي2ة  ترام2ب  دانال2د  خطال2ات  م2ن 
لإلْس2اَل7، اق2د أّلج2ت الكرا1ي2ة امفهو7 
»اإلس2المواوليا« َاتزاي2دت مع2دالُت لرائم 
لع2د  الغ2رب  يف  املس2لأني  ض2د  الكرا1ي2ة 

خطالاته املعادية ضد اإلْساَل7. 
تَب22َاٍه غري مسبوق يعلنه الرئيُا ترامب 
يف  لرشكائ2ه  دائأ2اً  ايحتف2ي  لعنرصيت2ه 
امح2زاب اليأيني2ة العنرصية داخ2ل أمريكا 
أَْا يف أارال2ا، اليا لالغري2ب أن تجَد حكا7َ 
امس2ئويل العرب يهتأون لرتام2ب ايولُونه 
ق2دراً عظيأ2اً ل2ل يش2اركونه حرال2َه ضد 
اإلْس2اَل7 ايف أحيان كث2رية يروضونها نيالًة 
عن2ه، ايقّدم2ون النفق2ات الريالي2ة الت2ي 
تص2ُل إ1 مئ2ات املليارات من ال2داالرات عىل 
شكل اس2تثأارات اصفقات أس2لحة اعقد 

اتّفاقيات الحأاية الدااعية. 

إعالن مناقصة عامة 
تعلن الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( 2018 بشأن 
100 %، وعلى  الهيئة وملحقاته والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي  تنفيذ خدمة أعمال نظافة مبنى 
العناوين  إىل  الرسمي  الدوام  أوقات  أثناء  الخطية  بطلباتهم  التقدمُ  املناقصة  هذه  يف  باملشاركة  الراغبني 

التالية:
»الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي – اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية – سكرتارية لجنة املناقصات / 

الجراف / شارع املطار«، وذلك لشراء وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )5000( خمسة آالف ريال ال ترد.
- آخر موعد لبيع الوثائق هو تأريخ 2018/2/28م.

- يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحددة ومكتوب عليه اسم 
الجهة واملشروع ورقم عملية الشراء واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:

1- تقديم ضمان بنكي بنفس صيغة النموذج املحددة يف وثائق املناقصة أو شيك مقبول الدفع بمبلغ 
املظاريف  تأريخ فتح  ريال، صالح ملدة مائة وعشرين يومًا من  أربعمائة وسبعة آالف   )407.000( مقطوع 
صادر عن بنك داخل الجمهورية اليمنية ومعزّز من بنك مصرٍَّح له من قبل البنك املركزي اليمني غري 

مشروط وغري قابل لإللغاء.
2- أن تكون فرتة سريان العطاء تسعني يومًا من تأريخ فتح املظاريف.

3- صورة من البطاقة الضريبية سارية املفعول.
4- صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.
5- صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.

6- صورة من شهادة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على املبيعات.
7- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

8- صورة من شهادة السجل التجاري ساري املفعول.
تُستثنَى الشركاتُ األجنبية من تقديم الشهادات والبطائق املشار إليها آنفًا ويُكتفى بتقديم الوثائق 

القانونية املؤهلة والصادرة عن البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
آخر موعد لتقديم واستالم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م، 

ولن تُقبََل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد، وستتم إعادتها بحالتها املسّلمة إىل أصحابها.
سيتم فتحُ املظاريف يف نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م 
أو مَن يمثلهم بتفويٍض  العطاءات  الهيئة بحضور أصحاب  املوضح أعاله بمكتب مدير عام  الهيئة  بمقر 

رسمي موّقع ومختوم.
يمكن للراغبني باملشاركة يف هذه املناقصة االطالعُ على وثائق املناقصة قبل شرائها وكذا زيارة املوقع 

خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة 25 يومًا من تأريخ نشر أول إعالن.
واهلل ولي التوفيق..

خالل الحملة االنتخابية أظهر عداءًا كبيرًا للمسلمين مواصاًل الحروب الصليبية 

ترامب.. الوجه األمريكي ملعاداة اإلسالم
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جنون أمريكا!!

األطماع اإلماراتية في اليمن

محّمد لواتي
العس2كريَّة  قّواته2ا  ُكلَّ  أم2ريكا  لن2ّدت 
ال2الد  اماغ2ان  ل2الد  يف  امط2الل  ملواله2ة 
العراق ادال أُْخَرد، اتبعه2ا أراذُل القو7 من 
امعراب، س2قطت يف الوحل اطلبت من إيران 
مس2اعدتها للر2راج من2ه، يف الع2راق، اهل 
أمريكا له2ذا الفع2ل دالة عظأ2ى؟.. أ7 أنها 
له2ذا الفعل مج2ّرد عني 1ارلة من امش2باح 
إ1 للدان منتجة لألش2باح املؤمنة، كأا يقول 

عنها التأريخ؟. 
ااض2ٌح أاَلَّ مجاَل للأقارنة ل2ني َمن يأتلك 
القّوة ايس2تعألها يف الظلم االظال7 الني َمن 
يأتلك الراح االعقيدة، ايس2لك ُسبُل التأريخ 
يف ثنائي2ة موّحدة، الحري2ة أَْا املقاامة، ااق 
مس2ار الش2هادة.. االعتق2اد اممريك2ي اَمن 
تحال2ف معه من اماراليني اامعراب، اعتقاد 
يق2و7ُ عىل ازداالية يف الرطاب االفهم اعىل 
تناقض لني اممل ااملم.. أن البرشية – رلأا- 
امال م2رة يف تأريره2ا توال2ه م2ن الداخ2ل 
ل2أداات 21ي يف امس2اس صنع2ت للراا1ية، 
ااختزال املسااات، 1ذه الظا1رة نتاج تطّور 
يف الزمن، مث2ل ذلك التط2ّور الحاصل يف اآللة 
امُلس2ّررة لردم2ة اإلنَْس2ان، اَم2ن ي2دري قد 
تك2ون اس2يلة أُْخَرد 1ي الس2بب يف االنهزا7 
الحضاري مّم2ة لعلت من نفس2ها اوق ُكّل 
االحتأ2االت، لأا يف ذلك احتأ2ال البقا  كقّوة 
ضارلة اإ1 املد، ناتج 1ذا اإليأان املبني عىل 
الريال املطلق االبُعد عن الواقعية السياسية 
امُلطلقة 1و نتاج أقوا7 قال عنهم القرآن أنهم 
كانوا مفس2دين يف امرض، اأنه2م تعالوا علّواً 
كب2رياً عن الفهم اامخذ لس2نن الحياة اظنّوا 
أنه2م خالدان، اأخذتهم الصيح2ة اأَْصبَحوا 
نادم2ني، إن اما1ا7 1ي لز  م2ن التأريخ ال 
محالة الكنها لز  س2لبي ال يؤّمن للفرد أّي 
غط2ا  اال يُعطيه أّي اعل يأكن االتّكا  عليه 

ساعة املوالهة. 
اممريكي2ة  املتح2دة  الوالي2ات  أن  لديه2ي 
22ة م2ع دانال2د ترام2ب ق2د تجاازت  اَخاصَّ
ظ2الل التأريخ اتو1ّأت مع 1ذا التجااز أنها 
ق2ادرة عىل تولي2ه القارات الرأ2ا لاتجاه 

الجن2ون ال2ذي تؤمن ل2ه، إن َمن سياس2تها 
الداخلي2ة املبنية ع2ىل اللرالية املتوّحش2ة أَْا 
م2ن سياس2تها الرارلية القائأ2ة عىل مبدأ 
امُلنا1ِضة لعداانيّتها،  االستعباد للسياس2ات 
لطبيع2ة  التو21ّم  21ذا  ُكّل  تو1ّأ2ت  رلأ2ا 
التأري2خ اممريك2ي، ال2ذي أّس2ا ع2ىل مبدأ 
اإللادة الجأاعية للش2عوب، لداية من ش2عب 
الهن2ود الحأر، أَْا رلأ2ا تو1ّأنا منها أن اآللة 
العسكرية التي تأتلكها لإمكانها إسقاط ُكّل 
حس2الات البرش من ااقع التأريخ الغرااية 
امحداث، غري أن 1ذا التو1ّم، اإْن لدا حقيقًة، 
ال يأكن2ه اإلاالت م2ن ااقع الح2ال الحاصل 

ايه. 
إن الواق2ع يق2ول: إن أم2ريكا لأ2ا ح2دث 
له2ا مؤخراً يف س2وريا عىل ال2ه الرصوص، 
االرشق اماس2ط عىل ال2ه العأو7 1ي مثل 
لقي2ه دال العالم، اأن االّدع2ا  لامُلطلق يف ُكّل 
يش  اّدعا  ال معنى له، لالنظر إ1 قّوة الصني 

اراسيا اآلن. 
إذن اتجا1ها لاتج2اه لالد اماغان االعراق 
اسوريا االتدمري الذي تقو7 له اتجاه يعكا 
امخطا  التأريرية اممريكية أكثر مأا يعكا 
أخط2ا  اآلخري2ن يف اه2م عقلي2ة اإلر21اب 
اممريكي، لقد اتجهت أمريكا نحو ايتنا7 ذات 
مرة لحثاً ع2ن الضو  اعن املس2تقبل، لكنها 
حص2دت املل2ح يف نهاي2ة املط2اف، ا1ي اآلن 
تحص2ده من لدي2د لفعل الكرا1ي2ة امُلطلقة 
اال2ال مح2دادة لها اع2ىل مس2تود القارات 
الرأا، ما 1و أسوأ من امللح، اتصنع لالتايل 
الالأمن االال استقرار لها اللعالم ألأع، اهل 
يعني 1ذا أن نهاية أمريكا حضارياً عىل اشك 
الحض2ور كأ2ا يؤّك2د املفّكر اممريك2ي نعو7 
تش2و مسكي..؟، أ7 يعني أن العالم عىل اشك 
التح2ّول لاتج2اه الرصاع الدائ2م االال محداد 
ل2ني الثالت اامُلتغرّي، ل2ني املجهول ااملعلو7 يف 

عهد الرئيا ترامب؟. 
االثنان ااردان ااالثن2ان تحكأهأا طبيعة 
ااح2دة الاتج2اه ااح2د، طامل2ا أن اميا7 دال 
لني الناس، اأن الظلم ال اس2تقرار لها، يقول 
رالرت م2ايل نائب رئيا مجأوع2ة امزمات 
الدالية غري الحكومية للسياس2ات ”يف الوقت 

ال2ذي يك2ون لدي2ك اي2ه الكثري م2ن مصادر 
التوت2ّر االكثري م2ن التش2الكات االكثري من 
الكوارث اإلنَْس2انية، يكون لدي2ك أيضاً القليل 
من الدللوماسية«، اما كان لرتامب املقاال ال 
الس2يايس إال أن يقلَب ُكّل املفا1يم السياسية 
ايصن2ع م2ن تغريدات2ه ُكّل غال2ات الري2ال 
الهولي2وادي ليس2كن ايها اكأنه2ا العظأة 
الت2ي ال تأ2وت، اكان ق2راره لض2ّم الق2دس 
عاصأة إلسائيل لأثال2ة الحفرة التي تدان 
ايها ُكّل النفايات السياسية، اأَْصبَح الداخل 
االر2ارج يتس2ا ل ع2ن أ1داا2ه ام2ا يريده 

لالتحديد ممريكا اللعالم“. 
الصح2ُف الغرليُة تش2ريُ إ1 أّن قراَر ترامب 
يأك2ن أن يش2ّكل نهاي2ة الجه2ود اممريكية 
اإلسائيلي2ني  ل2ني  س2ال7  اتف2اق  لص2وغ 
االفلسطينيني، اتؤّكد أّن قرار ترامب سيعزل 
الوالي2ات املتح2دة. ا1و ما تؤّك2د عليه مجلُة 
اوري2ن لولي2يس لقوله2ا »لأعزل عن ش2به 
اإللأ2اع ال2دايل ع2ىل معارض2ة ترام2ب من 
ِقب2َل الزعأ2ا  الع2رب اامارالي2ني اغري1م 
من زعأ2ا  العالم الذين ح2ّذراا من العواقب 
الوخيأ2ة له2ذه الرطوة، لا  ق2راره لينقلب 
عىل 70 عاماً من السياسة اممريكية، مقّوضاً 
املعايري الدالية امساسية التي حكأت عألية 

السال7 لعقود«. 
اتق2ول الواش2نطن لوس2ت: »إن خط2وة 
ترامب لش2أن الق2دس تنطوي ع2ىل مراطر 
السياس2ة  إنه2ا ق2د تق2ّوض  كب2رية حي2ث 
اممريكي2ة يف الرشق اماس2ط اضالً عن آمال 
اممريكيني للعب دار الوس2يط يف أية تس2وية 
إسائيلي2ة الس2طينية، إَضاَا2ة إ1 إثارته2ا 
حالة من الس2ررية«، ايأا تذ21ب نيويورك 
تايأز إ1 القول »ترامب يبدا لأثالة »س2انتا 
كل2وز« لليهود لع2د 1ذا الق2رار، أما صحيفة 
»لومون2د« ارتد »عزل2ة أمريكية يف ضو  1ذا 
القرار«، اامكيد أن2ه حني تتآكل القناعة لدد 
أي ش2رص ت2رز االنتهازي2ة كأص2در مهم 
للق2رار الفاِحش اتص2ري ُكّل أاراق الحقيقة 
كبرئ معّطلة االقّوة كنف2وذ اامتياز!!.. امن 
س2يئات التأريخ أال يصنع صان2ع القرار من 

نفسه رلل التأريخ. 

محمد صالح حاتم
اإلم2اراُت الدايلُة ذاُت املس2احة الصغرية، 
االدايل2ة الت2ي ل2دان 1ُوية اطني2ة، اليا 
له2ا تأري2خ اال حض2ارة، اتأريُره2ا الذي ال 
يتع2دد 10 َعاماً منذ أن أنش2أ1ا االس2تعأار 
الريطان2ي اأعل2ن عن مي2الد 21ذا الكيان يف 
لس2د الجزيرة العرلي2ة، اه2ذه الدايلة التي 
لي2ا لها موق2ع مهم أَْا لديها ث2راات كبرية، 
امجتأعها الس2كاني يتكون م2ن أقليات من 
عدة لنس2يات 1نود اإيرانيني اإندانيس2يني 
النغال، لاإلضااة للع2رب الذين ال يتجاازان 
ما نس2بته 7-%ب من السكان، أَْصبَحت العباً 
سياس2ياً مهأ2اً يف اطنن2ا العرل2ي ااملنطقة، 
خاصة لع2د أحداث عا7 72011 أَْا ما س2أي 
)لالرليع العرلي( اكذَل2ك أَْصبَحت لها أطأاٌع 

يف املنطقة. 
ادايل2ة اإلم2ارات لها أطأ2اع يف اليأن من 
قب2ل العداان عىل اليأن يف 26 مارس 72015، 
اعينُه2ا ع2ىل ع2دن امينائه2ا؛ مل2ا يتأتع له 
املين2ا  من مكانة اأ1أيّة لني املوانئ العاملية، 
اأينا  ع2دن يعتر املين2ا  الثان2ي عاملياً من 
حيث ام1أيّة نظراً ملوقعه االسرتاتيجي، اهو 
حلقة اصل لني قارات آسيا اأاريقيا اأارالا، 
اقرله من مضيق لاب املندب لعل منه مينا  
عاملي2اً، ااإلم2ارات كأ2ا نعلم تعتأ2د اعتأاداً 
كلياً عىل مينا  دل2ي االذي تألكه رشكة دلي 
العاملي2ة، ا21ذه الرشكة 1ي من تول2ت إَداَرة 
مينا  ع2دن يف عا7 ب7200 لأول2ب اتفاقية 

مع الحكومات السالقة، ا1ي لهذه االتفاقية 
عأل2ت ع2ىل تعطيل عأ2ل املينا ، ال2م تعأل 
ع2ىل تحديثه اتطويره، لحي2ث يفقد مكانته، 
ايصبح توله السفن االبواخر إ1 مينا  دلي، 
الو اشتغل مينا  عدن لعطل مينا  دلي، ا1و 
لهذا س2يحر7 اإلمارات من دخل سنوي يقرب 

من 300 مليار داالر. 
ااإلمارات منذ لداية الع2داان تعتر الدالة 
الثاني2ة من حيث حجم املش2اركة يف التحالف 
لع2د الس2عودية، اما لم يك2ن يتوقعه أحد أن 
اإلمارات، ترس2ل لجنود21ا إ1 اليأن االتي ال 
يتعدد عدد ليش2ها، ع2دد أسة يأنية، اهذا 
االنتح2ار اإلماراتي؛ لس2بب تحقي2ق أ1دااها 
اليأ2ن ا21و الس2يطرة ع2ىل  اأطأاعه2ا يف 
الس2واحل اليأنية امضيق لاب املندب امينا  
عدن، ا21ذا 1و ما حدث من2ذ لداية العداان، 
اه2ا 1ي اإلم2ارات اليو7 تس2يطر ع2ىل عدن 
االس2واحل اليأني2ة يف ل2اب املن2دب ااملر2ا  
الزي2رة س2قطرد الزي2رة مي2ون اتقي2م 
قواعد عس2كرية إماراتي2ة ظا1ريا ا1ي تتبع 
أس2ياد1م، ااملهأة التي أاكل2ت لإلمارات من 
قب2ل من خّط2ط ارشع للع2داان االحراب يف 
املنطقة 1ي الس2يطرة عىل السواحل ااملوانئ 
يف املنطق2ة، يف ليبوت2ي اإرتريي2ا االصومال 
االس2ودان االيأن احتى السويا، اذَلك عر 
إقامة قواعد عس2كرية أَْا عر التألري لرشكة 
دلي العاملية االتي تدي2ر معظم موانئ العالم 

َايف عدة قارات. 
اإلم2ارات الي2و7 تكرش ع2ن أنياله2ا اتعلن 

ع2ن أطأاعها يف اليأن، اتتبنى انفصال اليأن 
عر دعأها للأجلا االنتقايل الجنولي لقيادة 
الزليدي، اكذَلك إنشائها ادعأها لقوات النُرب 
يف حرضم2وت اش2بوة األني الح2ج االحزا7 
االمني يف عدن، اهذه تشكيالت انفصالية ا1و 
نفا ما عألت2ه لريطانيا عندما احتلت اليأن 
الجنول2ي س2القا، اهي لم تتأكن م2ن البقا  
تلك امل2دة الطويلة إاّل عر تقس2يم الجنوب إ1 
سلطنات امش2يرات ا1و ما سهل لها البقا  

ااإلمارات تنهج نفا النهج. 
اإلمارات ل2ن تحقق أ1دااه2ا اأطأاعها يف 
اليأ2ن إاّل لاس2تهداف الوح2دة اليأنية، ا1ي 
أك2ر خطر عىل النس2يج االلتأاع2ي اليأني، 
اع2ىل احدتنا اليأنية، اع2ىل تراثنا التأريري 
االحضاري من خالل تدمريه انهبه يف لزيرة 
سقطرد اليأنية، اذَلك من خالل احتالل 1ذه 
الجزي2رة امحاالة تش2ويه االعب2ث لالتنوع 
الحي2وي لهذه الجزيرة الن2ادرة، االحديث عن 
ض2م الجزي2رة لدايلة اإلمارات عر اس2تفتا  
قاع2دة عس2كرية  إقام2ة  اكذَل2ك  ملنائه2ا، 
إماراتي2ة أمريكية، اإنش2ا  رشك2ة اتصاالت 
تتب2ع اإلمارات يف 21ذه الجزيرة ا21ذا تجااز 

اتََعدٍّ عىل السيادة اليأنية. 
اعلين2ا العأ2ل ع2ىل َل2مِّ الص2ف االتكاتف 
اتوحيد الجهود االحفاظ عىل الوحدة اليأنية 
الداخلي2ة اامُل2يض قدم2اً  اتأاس2ك الجبه2ة 
لتحري2ر املناط2ق املحتلة من قبل الس2عودية 
ااإلم2ارات، حتى نُفِش2َل كام2ل مرططاتهم 

اأطأاعهم يف اليأن. 

هل من عدوان 
جديد ضد غزة؟

د. فايز أبو شمالة

أثارت املنااراُت العسكريُة 
اإلسائيلي2ة اممريكي2ة غ2ريُ 
املس2بوقة ع2ىل ح2داد قطاع 
الن2اس، الات  غزة حفيظ2َة 
الس2ؤاُل ال2دارُج يف ُكّل زااية 
من زاايا املجتأع: 1ل 1نالك 

عدااٌن لديٌد ضد غزة؟. 
إسائي2ل  تج2ري  مل2اذا 
لكااة  العس2كرية  منااراتها 
االجوي2ة  الري2ة  امس2لحة 
ااملدرع2ات  االبحري2ة 
االتكنولولي2ة يف  ااملداعي2ة 
1ذه الف2رتة لالتحديد، الالُقرب من حداد غزة؟ ا1ل صارت 
غزة من القود العظأى، لتحشد ضد1ا الجيوش اإلسائيلية 

ااممريكية؟. 
حت2ى اآلن ال ترصي2ح من قريب أَْا لعي2د، اال تلأيح حتى 
اللحظ2ة من قادة حرك2ة حأاس، امن كتائب القّس2ا7، اال 
تهدي2د اال اَعي2د من ق2ادة املقاامة للجي2ش اإلسائييل كأا 
ل2رت الع2ادة يف ا2رتات س2القة، اكأن ُكّل ما يج2ري خلف 
الح2داد م2ن تجهي2زات ااس2تعدادات امن2اارات احش2ود 
إسائيلي2ة اأمريكي2ة ال يعن2ي املقاامة من قري2ب أَْا لعيد، 
لاس2تثنا  تجرلة إط2الق ع2دة صواريخ من غ2زة إ1 البحر، 

تحدثت عنها املهزة اممنية اإلسائيلية. 
عد7ُ التح2ّدث عن العداان من قبل املقاامة الفلس2طينية 
ال يعني المباالة املقاام2ة، اعد7 ا1تأامها، اال يعني الرت1ل 
أَْا الته2اان أَْا إغأ2اض العني أَْا الجهل لأ2ا يجري، لأقدار 
ما يعني ضبط النفا، اتقدير املوقف لش2كل دقيق، ااتراذ 

القرار املناسب يف اللحظة املناسبة. 
احت2ى اآلن، ا2إن ُكّل ما صدر م2ن ترصيحات عن الحرب 
ض2د غزة، اعن اش2تعال الجبه2ة الجنولية 21ي ترصيحات 
إسائيلي2ة، لم تبدأ لترصيح نتانيا1و الذي حذر املقاامة من 
أي مغام2رة، اأكد ع2ىل عد7 نية الحكوم2ة اإلسائيلية يف أي 
موالهة مع املقاام2ة، ا1ذا ما تطرق له للعاد إردان، ازير 
امم2ن الداخيل الذي حّذر من نية املقاام2ة يف اخرتاق الحداد 
اإلسائيلي2ة لراً الحراً ال2واً يف املرحلة القادمة، اأن الجيش 

اإلسائييل عىل أ1بة االستعداد. 
ضأ2ن الترصيح2ات اإلسائيلي2ة التي تش2ري إ1 خطورة 
اماض2اع يف قطاع غزة، ااقرتالها م2ن حااة االنفجار لا ت 
ترصيح2ات ازير االتص2االت يهودا كاتا، ال2ذي اتهم ازير 
الح2رب لإعاق2ة تحس2ني أح2وال الن2اس يف غزة، مأ2ا يهدد 
لاالنفج2ار، اس2بق ذلك رئي2ا لجن2ة الرارلي2ة ااممن يف 
الكنيست آيف ديررت، الذي 1دد لحرب غري مسبوقة عىل غزة، 
عىل خالف ترصيح رئيا لهاز الش2الاك السالق آيف ديسكن 
ال2ذي اته2م الحكوم2ة لالضع2ف، اع2د7 القدرة ع2ىل اتراذ 

القرارات الحاسأة. 
اس2َط 21ذه اللوح2ة الريالي2ة املعق2دة من التح2ّركات 
ا  امليداني2ة االترصيح2ات اإلسائيلية، إال أن ش2بَح الحرب َلأَّ
يََزل لعيداً، اُكلُّ الدالئل تشري إ1 عد7 الود نية لدية للقيادة 
السياس2ية اإلسائيلية لالتورط يف حرب غري معلومة النتائج 
ضد غزة، إذ تأتي امالوية يف 1ذه املرحلة للجبهة الش2أالية، 
كأا أش2ار إ1 ذلك رئيا امركان لالي ايزنكوت، حني أَك22ََّد 
أن الع2دا امخطر ع2ىل إسائيل 1و حزب الله، ث2م إيران، ثم 
حركة حأاس، الكن2ه أضاف: إن الجبهة امقرب لالش2تعال 
سيع2اً 21ي لبهة غزة، ا1ذا م2ا ال يرغب له ق2ادة الجيش 
اإلسائي2يل أنفس2هم، الذين اختراا ق2درات املقاامة يف ثالث 
حراب س2القة، ا1و ما تجأ2ع عليه الحكوم2ة اإلسائيلية 
املتطرا2ة الت2ي ت2درك لحك2م الواق2ع أن ال اائدة سياس2ية 
س2يجنيها الصهاينة من حرب لديدة ضد غزة، اال قدرة لهم 
ع2ىل تغيري الواقع، اقد يكون حال غزة املحارصة االش2اكية 
م2ن العقولات االعذاب 1و امنس2ب معدائه2ا من محارلتها 
لش2كل مبارش، كأا رصح لذلك ازير الح2رب ليرمان، حني 
قال: سنرتك غزة تتعذب من الحصار امن عقولات السلطة؛ 

حتى يررج الناس يف غزة لأنفسهم ضد حركة حأاس!. 
اهل س2يررج الن2اس يف غزة ض2د املقاامة، أ7 س2يررج 
الناس احأاس مع2اً إ1 الحداد مع دالة الصهاينة، يف زحف 
لأا1ريي عاصف، يطالب لحق العودة إ1 السطني، ايطالب 
املجتأ2ع الدايل لتطبيق قرار 1ب1؟ امي2ا7 القادمة تحأل لنا 

الجواب. 
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ال يلعبنَّ بنا صبياُن بني أمية 
محمد ناجي أحمد

م2ا يح2ُدُث يف عدن لي2ا رصاعاً ل2ني مكونات 
التحالف، اإنأا مرحلٌة من مراحل 
الس2عودي  الكي2ان  اس2رتاتيجية 

ادايالت محطات البنزين.
يف  الج2ال   مفااض2ات  من2ذُ 
نواأر 67ج71 االس2عوديُة تريُد 
لَنَاِنه2ا  َط2ْوَع  اليأن2ي  الجن2وَب 
االش2أال ملَك يأينها؛ لهذا كانت 
متوالدة أثنا  مفااضات الجبهة 
القومية م2ع االنجلي2ز يف لنيف، 
امس2اندة النقالب 5 نواأر 767 

يف الشأال. 
22 ماي2و 0جج71 كان عاصفة 

أحن2ت ل2ه غيظها، ااس2تأرت لا21دًة يف تفكيك 
ُع2َراه، ا1ا 1ي تحي2ل اليأن إ1 يأن2ات، احراب 

اليأنيني يف نحور لعضهم لعضاً. 
موقُف الس2عودية ااإلمارات م2ن احدة اليأن 
كان ااضح2اً يف ح2رب 1جج71، ا21و م2ا يذكره 
املستش2ار حس2ني ع2يل الحبي2يش يف مذكرات2ه، 
اري2اض نجيب الريا يف كتال2ه )رياح الجنوب(، 
اقته2ا أقَس2َم ل2ُن زايد أنه س2يعَأُل عىل تقس2يم 

اليأن إ1 خأا دايالت، اأما لالنس2بة للسعودية 
اهي ضد الوِد دالة يف اليأن. 

ليا غريباً اال مغايراً لسياس2ة 1ذه الكيانات 
الوظيفية يف الرليج العرلي أن تسعى 
إلنش2ا  داي2الت عىل أُُس2ا مذ1بية 
امناطقي2ة الهوي2ة ,اأن تعأَل عىل 
لع2ل عدن إم2ارة س2لفية، اتلك 1ي 
اظيفتُها ِاْاق2اً لأل1داف اممريكية يف 

املنطقة. 
ارق2ة  كأش2راص  الس2لفيون 
تُسترَد7ُ، اعند انتها  دار1م ستقوُل 
السعودية: 1ؤال  ال يعنوننا، كأا قال 
اممريُ نايف لن َعبدالعزيز عن أس2امة 
ل2ن الدن ”ال يعنينا أس2امة لن الدن. 
الذي يعنينا املواطُن الس2عودي، ا1و 
ليا سعودياً )الرشق اماسط، 10/25/ججج1(. 
اكذل2ك ترصي2ُح امم2ري س2لطان يف صحيف2ة 
الحي2اة 11/3/ججج71، حني قال ل2أن ”لن الدن 
ليا سعودياً، اقد س2حبت منه الجنسية نهائياً، 
ايعتر خائن2اً لدينه ااطنه. اإذا س2ّلأته حركة 
طالب2ان إ1 أي2ة دالة إلقام2ة الع2دل امحاكأته 
س2وا  يف الواليات املتح2دة أَْا يف غر1ا من الدال، 
انح2ُن نعتق2ُد أن العدالَة س2تأخذ مجرا1ا.. امن 

اله2ة نظري أن لقاَ  ل2ن الدن لدد طالبان ليا 
من مصلحة أاغانستان”. 

ا1و ذات املصري الذي س2يلقاه َعبدرله منصور 
1ادي ا)رشعيته(. 

الدالت2ان العرليتان الوحيدت2ان اللتان اعرتاتا 
لطالب2ان كانت2ا الس2عودية ااإلم2ارات، اأقامت2ا 
عالق2اٍت دللوماس2يًة معه2ا. ال2م تقط2ع 21ذه 
العالقات إال لعد اتها7 أس2امة لن الدن لتفجريات 

كينيا اتانزانيا. 
كلتا1أا تس2ريان ِاْاقاً للأشيئة اممريكية، اال 

تحيداِن عنها قيَد أنألة. 
إنَّ ترليَق السلفية الجهادية يف اليأن عامة، ايف 
تعز اعدن لشكل خاص، العلها القوة املسيطرة 
عس2كرياً 1ي سياسة أمريكية تنفذ1ا السعودية 
ااإلمارات، تأاماً كأ2ا كان لهأا الدار الرئييس يف 
تأسيا ادعم نظا7 طالبان يف أاغانستان، لل إن 
طالبان حني طالبتها أمريكا لتس2ليم أس2امة لن 
الدن اقرتحت تشكيل لجنة من علأا  أاغانستان 

االسعودية للبحث يف 1ذا الطلب!
1ن2اك تناُغ2ٌم ااضٌح ال2يلٌّ لني اص2ول إَداَرة 
أمريكية لقيادة ترامب، مهواس2ة لالحرب ااملال 
االس2يطرة ع2ىل مق2درات العالم، ال2ني صبيان 
الحكم يف السعودية ااإلمارات، لأيُعهم تُعبرَيُ عن 

أطأاع االمريالية املتوحش2ة، التي تحأُل مطرقًة 
كب2ريًة تهوي لها عىل رأس اليوتوليات اإلنَْس2انية 
الك2رد، محاال2ة أن تس2قط القي2م اإلنَْس2انية، 

لتكامل امداار الوظيفية. 
تتأي2ز أمري2كا لاختي2ار النأ2اذج الش2رصية 

املناسبة. 
اخت2ارت كن2دي يف لحظ2ة ث2م ترلص2ت من2ه 
عندم2ا أَْصبَح موته لز اً م2ن متطلبات الصناعة 

السياسية. 
دعأ2ه  كان  ال2ذي  ريغ2ان  رانال2د  ااخت2ارت 
إلسائي2ل أكث2ر مأ2ن س2بقوه، م2ن منطل2ق أن 
إسائيل 1ي الراع2ي امال – للأصالح اممريكية 

يف املنطقة العرلية االرشق اماسط عامة. 
كان ريغ2ان ال يفَق2ُه يف السياس2ة امأثالً من 

الدرلة الثانية. 
اكان لورج دلليو لوش أكثَر لال1ًة يف السياسة 

من ريغان، لكنها متطلبات ُكّل مرحلة. 
له2ذا االرئي2ُا اممريك2ي ترام2ب 21و نأ2ط 
الرئيا الذي صنع ِاْاقاً ملتطلبات اغايات املرحلة 

التي نعيشها. 
الحأاقة ليس2ت صداة يف الصناعة السياس2ية 
ااس2تجالٌة  املرحل2ة،  عن2وان  إنه2ا  اممريكي2ة، 

لتحدياتها!

أِحنُّ لمالمح أخي
د. أسماء الشهاري 

كاَن 21و اأصدقاؤه يتس2ّلقون الجب2َل، لكنه 
أنهكه التعُب اأخذ منه مأخذَه.! حيث اأنهم عىل 

1ذه الحال منذ ارتة طويلة.. 
اأثنا  ذلك الد لرااً ادخل إليه لريتاَح لفرتة 
قص2رية اقط، لكن النو7 أخذَه دان أن يش2ُعَر.. 
اعندما استيقَظ لم يعد 1ناك أحٌد من أصدقائه.. 
نال2ى الل2ُه لقلبه أن يهدي2َه الهتَه ثم ق2رََّر أن 

يستأرَّ يف امُليض ُقُدماً.. 
رم2ى لحقيبته احذائه إ1 الجه2ة املقاللة من 
الجب2ل، االت2ي كانت تحته2ا 1ُوة كب2رية.. حتى 
يتأكَن م2ن القفز إ1 الجهة امُْخ2َرد، كان يقفز 
م2ن م2كاٍن آلخ2ر ت2ارًة.. ايأ2يش ع2ىل أطراف 
أصالع2ه تارًة أُْخَرد.. ااج2أًة.. انزلق عىل ظهره 
اكاد يصُل إ1 الحاا2ة التي تحتها 1ُوٌَّة أَْا 1ااية 
إ1 امس2فل لوال لطف الله ل2ه.. كان ينادي كثرياً 
َعلَّ أحداً يس2أُعه ايعلُم لأكانه ليساعده، لكن.. 
دان لداد، اصدد صوتِه 1و الوحيُد الذي كان 

يُردُّ عليه.. 
اع2ىل الرغم من الوضع الصعب الذي كان ايه 
إال أن قلب2َه املؤمن كان ااثقاً من أن الله س2يتو1 

ُج كرله لِأنَِّته..  أمَره لرحأته ايفرِّ
1ا 1و أخرياً يستأع إ1 صوت حركة يف امعىل، 
تأالك قوتَه اأمس2ك لبندقيته اقا7 لإطالق النار 

يف الهوا  ليهتداا إليه.. 
الحأ2ِد الل2ه.. أخ2رياً تأّكنوا م2ن اال1تدا  إ1 
مكانه.. ث2م قا7 أحُد1م لالن2زال لحذر إ1 حيُث 
1و، اَمدَّ يَد املساعدة له، إذْ أنه لم يكن من املأكن 

أن يتسَع املجاَل مكثر من شرص ااحد.. 
آه.. لق2د نجا أخرياً، صحي2ٌح أنه تقلعت لعض 
أظاار قدم2ه اأصيب لبعض الج2راح امُْخَرد.. 
لكن الحأد لله أن أصدقاَ ه استطاعوا أن يعثراا 

عليه.. 
ُرلََّأا قد يتباِدُر إ1 أذ1ان البعض أنها قصٌة من 
لن2ات أاكاري أَْا أنها كانت مغامرًة ملجأوعة من 

الشباب يف نز1ة ما.! 
لك2ن يف الحقيقة أنها قص2ة ااقعية ملجأوعة 
من املجا1دين العظأا  االذين ال ترلوا صوالتُهم 
الوالتُه2م من الكثري م2ن املغام2رات، االتي قد 
تك2ون 21ذه إحدا21ا.. ؛ من 21م لذلوا أنفَس2هم 
اأرااَحه2م لل2ه ايف س2بيله امل2ل ع2زة الوطن 
ااملس2تضعفني؛ لذل2ك اه2م ال يبال2ون ل2كل ما 
يتعّرضون له ا1م يرطون ُخَطا1م الواثقة نحو 

العليا .. انحو السأا .. 
إن لطل قصتنا 1ذه 1و الش2هيد رش2اد خالد 

عبدالله الحوثي )ألو 1اشم(.. 
تأريخ االستشهاد 16_12_72015_ مأرب.. 

ل2م تكن 1ذه القصُة 21ي الوحيدَة التي تحكي 
عن لطوالت رشاد أَْا عن ما تعرض له يف مسريته 
املقدس2ة نحو حلم حياته، أال ا1ي الش2هادة، أَْا 
ع2ن الجراح التي تعرض لها امل2رة تلو املرة االتي 
ل2م تكن تزي2ده إال عزم2اً اإرصاراً ع2ىل مواصلة 
املسري يف طريق اماليا  اامصفيا .. اَمن اختاراا 
مرااحهم أن تحلَِّق ُحرًَّة سعيدًة يف أركان السأا .. 
أُصيب رش2اد لإصال2اٍت مرتلف2ٍة يف أكثر من 
مواله2ة.. لكنه لم يس2أح ميٍّ منه2ا يف أية مرة 
مهأ2ا للغ2ت أن تعيَق2ه أَْا أن تأخَره ع2ن تأدية 
االب2ه الجهادي، االذي لم يكن يرد لنفس2ه أيَّ 
عذر حت2ى الو كانت إصال2اٍت لالغًة اخطريًة يف 
أن يتأخ2َر عن تأديتها، لينأا ق2د يقُعُد الكثريان 
من املرلف2ني يف ليوتهم دان أي ع2ذر امهأتُهم 
الوحيدُة 1ي َكيُْل التهم ااالارتا ات ملن يتساَمون 
ع2ىل لراحاتهم ايبذل2ون أرااَحه2م رخيصًة يف 
الدا2اع عنهم اع2ن أعراضهم اكرامته2م أمثال 

الشهيد البطل رشاد.. 
ا، اال يعرُف الحقَد   كان رش2اد طيَِّب القلب ِلدًّ
أَْا الُك2رَه طريق2اً إ1 نفس2ه.. سي2َع الرض2ا.. 
متس2امحاً.. يب2ذل ُكّل م2ا لوس2عه لإلصالح لني 
املرتلفني، س2واٌ  أكانوا من أقارل2ه أ7 اآلخرين.. 
كري2م ل2داً.. كأ2ا كان ذكي2اً يف دراس2ته، امن 
1وايت2ه 1ندس2ة اإصالح امش2يا .. اق2د كانت 

االدته تتوقع أن يصري مهندساً يف املستقبل.. 
ُرلَّأا لنا أن نتساَ َل: كم 1ي املرات التي أُصيب 
ايها شهيدنا العرشيني االذي لم يتجااز الثانية 
االعرشي2ن م2ن عأ2ره؛ لك2ي نقرتب من2ه أكثر 

انتعرف عىل حقيقة تضحياته الذله.. 
ذات ليلة يف إحدد الجبهات عندما كان رش2اد 
ارااق2ه املجا1دان ا2وق الطقم اأثن2ا  إطالق 
الن2ار عليه2م تس2بب ذل2ك يف انفج2ار البندقي2ة 
اتطايرت منها ش2ظايا، اأصيب رش2اد يف رأسه 

ارلله.. 
اق2د أصي2ب يف إح2دد املواله2ات لش2ظايا 
يف أُذُِن2ه، كأ2ا أن س2أعه كان قد تأث2ر من كثرة 
الهاان2ات االصواريخ التي كانت تس2قط قريبا 

منه أثنا  املوالهات يف الجبهات.. 
االعديُد م2ن اإلصالات االجراحات تعرض لها 
لط2ل قصتنا لع2ل ألرز1ا يف لبهة م2أرب عندما 

دخلت شظية حارقة من لطنه ااخرتقت اممعاَ  
الغليظة االكبد االذي اس2تأصلوا ُلز اً منه ايأا 
لع2ُد، اأدد ذل2ك إ1 أن نزَف أرلَع ل2رتات من الد7 
ااستأر النزيف ملدة أرلع ساعات، لكنه كان قوياً 
ا، اظل محااظاً عىل 1دائه اتركيزه الس2انه  ِلدًّ
ال يفرت عن التس2بيح االذكر حتى تم إسعاُاه إ1 
صنعا ، اعندما اصل إ1 املشفى أخر1م لاسأه 
اق2د أصالت الطبي2ب الد1ش2ة امألت2ه الر1بُة 

معجباً امتعجباً من ثباته اصاللته.! 
ح2زن رااُقه إلصالته، اقال2وا: لقد أُصيب َمن 

كان يسعفنا، اأن سيسعفنا؟ 
اع2ىل الرغم م2ن لراحه العأيق2ة اإصالاته 
البليغة إال أن رش2اد لم يتحأل لق2اَ ه لعيداً عن 
س2احات البطول2ة االت2ي اعت2ادت نفس2ه عىل 
استنشاق 1وائها التي تفوح منها عبق الحرية.. 
اراحه عىل التحليق لني لنباتها زاكيًة لش2أوخ 

يف صوالت العزة االكرامة.. 
حت2ى لع2د أن ُل2ِرَح ل2م يتوقْف ع2ن امعأال 
الجهادي2ة يف صنعا  امنه2ا توزيع امغذية مس 

الشهدا .. 
العد ش2هر، اعىل الرغم من توصياِت امطبا  
ل2ه أن يل2ز7َ الف2راش؛ نظ2راً لحالت2ه الصحي2ة 
الحرل2ة لع2د اإلصالة الت2ي تعرض له2ا، إال أن 
املجا21د البطل ع2اد إ1 الجبهة.. لك2ن أصدقا ه 
املجا1دي2ن منعوه ِلأا يعلأ2وا من إصالته، البث 
قلي2الً حتى عاد للعأل يف إيصال املدد للأجا1دين 

يف الجبهات.. 
لطاملا تحدث الشهيد عن حياة الجهاد اأنَّ لها 
لذًة ال يفوقه2ا يشٌ  يف 1ذه الحياة، اعن اماارص 
امخوي2ّة التي لني املجا1دي2ن.. اكم لأعته لهم 
من راحانيات ااقتحامات الطوالت.. الكم كان 
يعت2رُصه املُم عندما يُصاُب أح2ُد رااق درله أَْا 
يسبُقه إ1 النعيم املقيم، لكن االدتَه املؤمنَة كانت 
تواس2يه دائأاً اتُرِرُه أن اللَه لم يرت222َْرك لعُد؛ 
يَها..  منه ال زالت 1ناك أعأاٌل يريد منك أن تُؤدِّ

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

القدس ستبقى والكيان الغاصب زائل ال محالة
قبل مئ2ة عا7، ا21و إعطاُ  َم2ن ال يألك مَلن ال 

يستحق. 
التَح22رُّكاُت املس2تأرُة من قبل كي2ان االحتالل 
لتهويد الق2دس، رااقها حرٌب إعالمية اغزا ثقايف 
ااكري من قبَل مؤسس2ات إعالمية عرلية عأيلة 
اخائنة، 1دات 1ذه الهجأُة اإلعالمية إ1 تهأيِش 
القضية الفلس2طينية اإلعاِد21ا عن كونها قضيًة 
مرَكزي2ًة إ1 اعتباِر21ا قضيًة ثانوي2ًة، إَضاَا2ًة إ1 
مسح ثقااة الرصاع العرلي اإلسائييل من الثقااة 
العرلية امحاالة تهيئة الشارع العرلي ااإلْساَلمي 
إ1 القب2ول لامم2ر الواق2ع، ااالع2رتاف لاالحتالل 

كدالة لها الوُد1ا يف املنطقة. 
يف اآلان2ِة امخرية تنام2ى الوعُي لدد الش2عوب 
العرلية ااإلْساَلمية الرااضة لالحتالل الصهيوني، 
اا1أًة اللعبة اما 1و املس2تنقُع ال2ذي يراُد لها أن 
تقَع اي2ه، اتواُل2ُد االحتالل يف خارصتها يش2ّكُل 
خطراً أيأا خطر، اه2و كالجرثومة الرطانية إذَا 
ما تم استئصالُها اإنها ستُعدي الجسَد لكامله.. 

2نُن اإللهية االكونية اقصص التأريخ تؤكُِّد  السُّ
الأ2ا ال يدُع للش2ك مج2االً أن الكي2اَن الصهيوني 
س2ريَحُل مذلوالً مهزام2اً، اأن النرص دائأ2اً األداً 
للش2عوب الُحّرة التي ال تس2تكني، ااملسألة يف دحر 
الكي2ان الغاص2ب مس2ألُة اق2ت ال أكث2ر اال أقل، 
ايأا القدُس الرشيُف س2يظلُّ ثاني القبلتني اثالَث 

الحرمني الرشيفني، شا  الكيان أ7 ألى.

الدراجات النارية شر يجب تنظيمه 
لك2ن امم2ر يتطل2ُب اض2َع حل2ول امعالجات 
لإلش2كاليات املرتلفة التي تس2بّبها، سوا  اممنية 
أَْا املرارية أَْا غري1ا ااق دراس2ة ااقعية متكاملة 
اتنظي2م اس2تردامها من خ2الل ترقيأه2ا اعد7 

السأاح مية درالة تعَأُل لدان لوحات. 
كأ2ا يج2ُب إل2زا7ُ س2ائقي الدرال2ات للوائ2ح 
اأنظأ2ة امل2رار ااملتالعة الدقيقة مي2ة مرالفات 
يرتكبونه2ا امعاملته2م ليا كُأش2اة، الكن مثَل 
معامل2ة الس2يارات ااملركب2ات املرتلف2ة اغري1ا 
م2ن الحلول التي يأكُن أن تُس2ِهَم يف معالجة 1ذه 
الظا21رة التي نعرف أنها ِش222رٌّ ال لد منه، الكن 

يجُب تنظيُأه.
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األسباب الحقيقية لألعذار والقعود عن الجهاد كما أوردها القرآن الكريم

افتحوا باب الجهاد
الي2و7 ايف ظ2ل الع2داان الس2عودي 
الصهيوني اممريكي ع2ىل اليأن، االذي 
رضب حتى تلك الس2احات التي خرلنا 
لنتظا21ر ايه2ا م2اذا نح2ن ااعل2ون؟ 
أي2ن الصادق2ون؟ ألي2ا ل2اب الجه2اد 
مفتوحاً؟ ألم نقم الحجة عىل أنفس2نا يف 
تلك املظا1رات؟ اها 21و ذلك اممريكي 
ااإلسائييل الصهيوني اعأالؤ1م الذين 
قلن2ا: ااتح2وا ل2اب الجه2اد لنقاتله2م 
انجا1د1م قد أتوا إ1 لالدنا اليأن اعاثوا 
ايه2ا الفس2اد األرم2وا ا1ن2اك من لم 
يتحرك لعد يف موالهتهم، ألم نكن ننتقد 
القاعدي2ن!  االعراقي2ني  الفلس2طينيني 
انقول: يج2ب أن يجا1داا ايدااعوا عن 
أنفس2هم اأعراضهم الالد21م؟، انحن 
ماذا نقول منفسنا اقد اصل ذلك العدا 
انف2ا الع2دا إلين2ا اإ1 لالدن2ا ااحتل 
ألزا  م2ن يأننا الحبيب؟، أ7 أن الجهاَد 
االب يف الس2طني االعراق أما يف اليأن 
اغري االب عىل الرغم أن ما تتعرض له 
اليأن أاضع االحرب أش2د مأا تعرضت 
له الس2طني االع2راق؛ من لعض العرب 
اامعراب ااملتأسلأني االرونة االعأال  
م2ن اليأني2ني يقاتل2ون م2ع اممريكي 
ااإلسائي2يل ايف خندق ااحد، أ7 أننا كنا 
نق2ول: ااتحوا لاب الجهاد يف الس2طني 
االع2راق منهأ2ا لعيدت2ان عن2ا؟ انحن 
نعل2م أنن2ا ل2ن نص2ل؟ اإذا علأن2ا أننا 
س2نصل س2نرتالع؟ ام2ن ترال2ع عن 
الدااع عن لل2ده لن يدااع ال عن القدس 

اال عن غري1ا. 
امثلأ2ا نقي2ُم الحج2َة عىل أنفس2نا 
م2ن  القاعدي2ن  لعاقب2ة  انتع2ظ 
الفلسطينيني االعراقيني اغري1م لسبب 
قعود21م، ا2إن املجا1دي2ن ااملتحركني 
منهم حجة علين2ا منهم يجا1دان رغم 
الع2داان عليه2م قبل عقود م2ن الزمن، 
اخصوص2اً الس2طني حيث إن الش2اب 
الفلس2طيني املجا21د يجا21د االع2دا 
الصهيوني احتل الس2طني رلأا يف عهد 
لده أا ل2د أليه امع ذلك لم يستس2لم 
ال2م يضع2ف ام2ا زال يقين2ه لالن2رص 
كبرياً التأيي2د الله عظيأ2اً، ا1ذا حجة 
علينا اخصوصاً أالئك الذين سعان ما 
ييأس2ون عن موالهة العدا إذا ما دخل 
العدا 1نا ا1ناك اكأن املعركة ش2ارات 
ع2ىل االنته2ا ، اكأن الجه2اد اق2ط أن 
نداا2ع عن ما تبقى من البالد أما لقيتها 

املحتلة اكأن موضوعها انتهى.
لألس2ف أن القعود ع2ن الجهاد يترذ 
أش2كاالً متنوعة احني يرل2ف العدا يف 
إعالم2ه ايهول املرلفون معه يف الداخل 
ايبثون الشائعات يقول البعض: لم يعد 
لاس2تطاعتنا أن نفعل ش2يئاً ايثبطون 

ايقع2دان لحجة ذل2ك، االعجيب أيضاً 
أنه ح2ني تحص2ل انتصارات ع2ىل أيدي 
املجا1دي2ن ايرتال2ع الع2دا يقول2ون 
الحأد لله املجا1دان يتقدمون اليس2وا 
لحال2ة إلينا اايه2م الكفاية. ا1ذا من 
أخط2ر أن2واع التري2رات اامع2ذار عن 
القي2ا7 لاملس2ؤالية؛ ِمَّن الجهاد االب 
امب2دأ ااريض2ة س2وا  تقدمن2ا حتى 
الع2دا  دخ2ل  أا  الس2طني  إ1  اصلن2ا 
حتى )ل2اب اليأن( االجهاد 1و الجهاد 
االوال2ب 1و الوالب لل كلأا زاد خطر 
العدا ااحتأال دخوله كلأا زاد الوالب 

اتضاعفت املسؤالية.  

 أعذار مشبوهة
يف  امع2ذار  تأت2ي  ق2د   
لع2ض امحيان لش2بهات 
لحيث يظن املر  أنه اعالً 
مع2ذار اأن2ه لدي2ه عذر 
لينه الني الله عىل الرغم 
أن الل2ه تعا1 ق2د لني من 
21و املع2ذار كأا س2بق 
ليانه، الذلك اكل امعذار 
أع2ذار  21ي  املش2بو1ة 
اا1ية اغري حقيقية اقد 
تأتي من الش2يطان عىل 
شكل اس2ااس لل يظن 
البعض من أصحالها أن 
قعوده يريض الله تعا1.
البعض:   اقد يق2ول 
ِمَّن  محاي2دان؛  نح2ن 
ما يج2ري اتنة ارصاع 
االكريس  الس2لطة  عىل 
ااملصال2ح، اأنها حرب 
اإيران  الس2عودية  لني 
يف اليأ2ن أا أنه2ا حرب 
س2نة اش2يعة امسلم 
يقت2ل مس2لأاً أا أنه2ا 
ااقتتال  أ1لي2ة  ح2رب 
داخ2يل، ا21ذه امعذار 
م2ن  21راب  كله2ا 
الحقيق2ة أن الع2داان 
أمريك2ي صهيون2ي يف 
املق2ا7 امال اإال ملاذا 
لا  اليهود االنصارد 
)رشك2ة ل2الك اات2ر 
اَم2ن  اممريكي2ة(؟، 
21ذه  أح2د  يعتق2د 
املش2بو1ة  امع2ذار 
اه2و لألس2ف عدي2م 
البرص  الوعي اأعأى 
ا21ذا  االبص2رية، 
مشكلته إيأانية قبل 
أن تك2ون لهادي2ة، 
امم2ر  يف  االعجي2ب 
كان2ت  ح2ني  أن2ه 

الحراب 1كذا كان أصحاب 1ذه امعذار 
يتحركون لكل نش2اط ارغبة يف معركة 
لاطل مع لاطل أا مع الباطل ضد الحق.
- اال ع2ذر لإلنس2ان أن2ه ق2د لا21د 
مسبقاً؛ من الجهاد حالة مستأرة دائأة 
يف ل2ذل الجهد يف س2بيل الل2ه االجهاد ال 
ينتهي إال لنرص أا شهادة، اإذا كان 1ذا 
لي2ا عذراً ملن قد لا1د مس2بقاً اكيف 

لحال من لم يجا1د مطلقاً.
- اال عذر لإلنس2ان أنه قد7 شهيداً أا 
أكثر اأنه لم يعد عليه يش ،؛ ِمَّن الجهاد 
ارض ع2ني يف حالة الع2داان عىل البالد 
اإذا كان كذل2ك اكي2ف لأ2ن ل2م يقد7 

شيئاً؟.
- اال ع2ذر لإلنس2ان أن لدي2ه أخاً أا 
الن2اً أا قريب2اً يف الجبه2ة أا مجأوع2ة 
م2ن قريت2ه أا حارت2ه لحج2ة أن ايهم 
الكفاية؛ ِمَّن الله تعا1 يقول:}َمْن َلا1ََد 
َاِإنََّأا يَُجا1ُِد ِلنَْفِس2ِه إِنَّ الل2ََّه َلَغِنيٌّ َعِن 

اْلَعاَلِأنَي{
- اال عذر لإلنس2ان ل2أن لديه أالوية 
أ1م م2ن الجهاد كطلب العل2م أا غريه؛ 
من الجه2اد مق2د7 يف حالة الع2داان لل 
الوالب ع2ىل العاِلم اطال2ب العلم أكثر 
م2ن غريه ملا يعلم من أم2ر الله أكثر من 
غ2ريه، امن رس2ول الله ص2ىل الله عليه 
اآله اسلم قال: )العلأا  ارثة امنبيا ( 
اكان امنبيا  مجا1دين اسقطوا منهم 
امعه2م ش2هدا  اقاتل2وا يف س2بيل الله 

تعا1.

- اال عذر لإلنس2ان عن الجهاد لعذر 
عد7 رضا االديه اسأاحهم له لالذ1اب 
للقت2ال إال إذا كانا عالزين ا1و الوحيد 
ال2ذي يق2و7 لرعايتهأ2ا ؛ من الجه2اد 
عب2ادة اتكلي2ف مث2ل الص2الة الت2ي ال 
يحتاج اإلنس2ان أن يأذن ل2ه االداه لكي 
يصليه2ا؛ من طاع2ة الل2ه مقدم2ة عىل 
طاعة من سواه يقول تعا1: }ُقْل إِْن َكاَن 
َاأَْزَااُلُكْم  َاإِْخَوانُُكْم  َاأَلْنَاُؤُك2ْم  آَلَاُؤُكْم 
َاِتَجاَرٌة  اْقرَتَْاتُُأو1َا  َاأَْمَواٌل  َاَعِشريَتُُكْم 
تَْرَش2ْوَن َكَساَد1َا َاَمَس2اِكُن تَْرَضْونََها 
أََح2بَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َاَرُس2ولِِه َاِلَهاٍد يِف 
َس2ِبيلِِه َارَتَلَُّصوا َحتَّى يَأِْت2َي اللَُّه ِلأَْمِرِه 

َااللَُّه اَل يَْهِدي اْلَقْو7َ اْلَفاِسِقنَي{
- اال عذر لإلنس2ان لأن العاَلم ضدنا 
اتحال2ف علينا انحن قلة؛ ِمَّن الله تعا1 
يق2ول: }َك2ْم ِمْن ِائ2ٍَة َقِليَلٍة َغَلب2َْت ِائًَة 

اِلِريَن{ َكِثريًَة ِلِإذِْن اللَِّه َااللَُّه َمَع الصَّ
- اال عذر لإلنس2ان لأن2ه ليا لدينا 
أس2لحة حديث2ة امتط2ورة كالت2ي ليد 
أعدائن2ا اال نأتلك أمواالً كأا يأتلكونها 
الي2ا لدينا دااع لوي ض2د الطائرات 
الت2ي تقصفن2ا يومي2اً؛ من الل2ه تع2ا1 
يق2ول: }َاأَِع2دُّاا َلُهْم َما اْس2تََطْعتُْم ِمْن 
ُقوٍَّة َاِمْن ِرلَاِط اْلَري2ِْل تُْر1ِبُوَن ِلِه َعُداَّ 
الل2َِّه َاَعُداَُّك2ْم َاآََخِري2َن ِم2ْن ُدانِِهْم اَل 
تَْعَلُأونَُهُم اللَُّه يَْعَلُأُه2ْم َاَما تُنِْفُقوا ِمْن 
ٍ  يِف َس2ِبيِل الل2َِّه ي2َُوفَّ إَِليُْك2ْم َاأَنْتُْم  يَشْ
اَل تُْظَلُأ2وَن{، أم2ا النرص اه2و ليد الله 
تعا1 امن عنده الي2ا لكثرة الجيوش 
اال لقوة امس2لحة اال 
يقول  امم2وال  لكث2رة 
إاِلَّ  النَّرْصُ  تعا1: }َاَم2ا 
اْلَعِزيِز  الل2َِّه  ِم2ْن ِعن2ِْد 

اْلَحِكيِم{0

أعذار سياسية
يأت2ي  البع2ض   
السياس2ية  لامع2ذار 
حت2ى يرر قع2وده كأن 
يق2ول ال يول2د قي2ادة 
نقات2ل خلفه2ا حيث إن 
البالد تأر لفراغ سيايس 
اال  يول2د حكوم2ة  اال 
قيادة ليش معرتف لها.
الحقيقة  العذر يف  1ذا 
كأا يق2ال عذر أقبح من 
ذنب؛ من الفراغ السيايس 
1و أحد أش2كال العداان 
الرئي2ا  الاس2م  علين2ا 
العداان  ُش2ّن  االحكومة 
علينا ا1ن2اك يف الحقيقة 
كف2ؤة  قي2ادة  االواق2ع 
مؤ1ل2ة مجرل2ة مؤمن2ة 
ق2ادت الش2عب يف ثورت2ه 
انت2رص، ا21ا 1ي  حت2ى 
تق2ود معرك2ة الدااع عن 
البالد ل2كل اقتدار احكأة 
اش2جاعة ام2ن ال يعرتف 
القي2ادة، االجه2اد  له2ذه 
ا2رض ع2ني الو م2ن غري 
لإلأ2اع  ا21ذا  قي2ادة، 
امم2ة أن الدااع ع2ن البالد 
اإلس2المية يف حال محاالة 
ال2و  احتالله2ا  امع2دا  
لأعاان2ة العأ2ال ، اجهاد 
الدا2ع االب ال2و من غري 
قيادة اال االية أمر كأا 1و 

معلو7.
- اق2د يأت2ي م2ن يقول 
من ألن2ا  القوات املس2لحة 

م2ن الجي2ش ااممن أنه ل2ن يتحرك ضد 
العداان إال تحت قيادة معسكره متغااالً 
أن كثرياً من زمالئه يف الس2لك العسكري 
قد انطلقوا يف ميادين الرشف االبطولة، 
اس2قط منهم ش2هدا  دااعاً عن البالد 
اذاداً عن كرامتها الهاداً يف س2بيل الله 
ااملستضعفني، حيث عراوا أن املسؤالية 
عليه2م أكثر من غري1م م2ن لقية ألنا  
الش2عب  له2ذا  أااي2ا   الش2عب منه2م 
املعط2ا ، ايف 21ذا حجة كب2رية ادامغة 
عىل لقية ألنا  املؤسس2تني العس2كرية 
ااممني2ة الذي2ن أكلوا من خري الش2عب 
االوط2ن أكثر من غري1م الحم أكتااهم 
من ثراات الشعب الركة الوطن، االذين 
تدرلوا اتقاضوا املرتبات طيلة السنوات 
اأقس2أوا الَقَس2م العس2كري لالحفاظ 
عىل الوطن احأايته االذاد عنه، االذين 
ردداا كثرياً النش2يد الوطني االذي آخره 
ل2ن ترد الدنيا ع2ىل أريض اصياً، اكثرياً 
م2ا 1تفوا لالراح لال2د7 نفديك يا يأن، 
اكثرياً ما كان2وا يقولون إنهم اطنيون، 
امع ذلك يقعدان تح2ت مررات اا1ية 
ال2م يلتفت2وا إ1 أن أغل2ب املجا1دي2ن 
االش2هدا  م2ن ألن2ا  الش2عب الذين لم 
يتقاض2وا مرتب2اً ااحداً م2ن الدالة الم 
يستلأوا رياالً ااحداً من الجيش ااممن، 
امنهم من لم يدخل معسكراً لل 1و من 
تق2اىض ألنا  الجيش اامم2ن مرتباتهم 
م2ن ثراات2ه كأحد ألن2ا  الش2عب امن 
الرضائ2ب االجأارك الت2ي كان يداعها 

للدالة طيلة سنوات عديدة.
- اق2د يأت2ي من يق2ول إنه مس2تعد 
للجه2اد لكن2ه يري2د أاالً أن ي2ُرصف له 
س2الح ع2ىل الرغ2م أن أح2داً ال يدخ2ل 
الجبه2ة القتالية إال الديه س2الح يقاتل 
له، الكن يريد س2الح كأكس2ب امغنم 
اكأن2ه حاذق اذك2ي لك2ي يحصل عىل 
سالح ثم يعود له إ1 ليته، ا1ناك نظرية 
خاطئة لني الن2اس ا1ي أن من يريد أن 
يجا1د اللد أاالً من رصف سالح له حتى 
ال2و كان يأتل2ك س2الحاً يف ليته س2وا  
كان يف الجي2ش اامم2ن ايأتل2ك قطعة 
س2الح أا يأتل2ك س2الحاً يف ليته، انحن 
نعرف أن الش2عب اليأني ش2عب مسلح 
ايف كل ليت تقريباً قطعة سالح اتررج 
1ذه امس2لحة لالس2تعراض يف امعراس 
االتبا21ي االتفاخ2ر لإط2الق امع2رية 
الناري2ة ايه2ا، كأ2ا اتحرض امس2لحة 
يف املش2اكل ل2ني الناس س2وا  يف العرف 
القبيل الع2دال االثق2ال االتحكيم اا...
الخ، االسالح مولود االله أمر لالجهاد 
لامل2ال االنفا االس2الح 1و م2ن املال 
حتى أن لعض الناس ال يورثون النس2ا  
من امس2لحة من الرتك2ة اال يعطونهن 
مقالله2ا - ا1ذا غري لائ2ز - ايقولون 
ماذا تفعل املرأة لالسالح 1ل ستقاتل؟

اهذا ليا عذراً القول نريد سالحاً لن 
نتحرك إال لسالح. اكم 1رب اعاد أناس 
لالس2الح اكم ألدد الكثري اس2تعداد1م 
للجه2اد حت2ى إذا حصل2وا عىل الس2الح 
عاداا إ1 ليوتهم }َاَمْن يَْغلُْل يَأِْت ِلَأا َغلَّ 

يَْو7َ اْلِقيَاَمِة{.
يف ظ2ل 1ذا الع2داان ال م2رر للقعود 
اال أعذار مقبولة اال يحتاج اإلنس2ان إ1 
اتود للجهاد؛ من القرآن رصيح يف آياته 
الم يرتك محد عذراً الم يرتك النبي صىل 
الله عليه اآله اسلم محد أيضاً عذراً اال 
أ21ل البيت عليهم الس2ال7 اال الصحالة 
ريض الل2ه عنهم اال الَقبْيََلة اال الوطنية 
االقوان2ني  املواثي2ق  اال  الدس2تور  اال 

الدالية اال الفطرة اإلنسانية. 

 أسباب األعذار عن النفري للجهاد 
كما يف القرآن الكريم

1- }َقالُوا َل َطاَقَة لَنَا الْيَْوَم ِبَجالُوَت َوُجنُوِدِه{. 

2- }يَُقولُوَن نَْخَش أَْن تُِصيبَنَا َداِئَرٌة{. 

3- }يَُقولُ�وَن إِناَّ بُيُوتَنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إِلاَّ ِفَراًرا 
.}

تُْهْم أَنُْفُس�ُهْم يَُظنُّوَن ِباللاَِّه َغ�ْ�َ الَْحقِّ َظناَّ   4- }َوَطاِئَف�ٌة َق�ْد أََهماَّ

ٍء{. الَْجاِهِلياَِّة يَُقولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْلَْمِر ِمْن َشْ

5- }لَ�ْو َكاَن َعَرًض�ا َقِريبًا َوَس�َفًرا َقاِصًدا َلتاَّبَُع�وَك َولَِكْن بَُعَدْت 

ُة َوَس�يَْحِلُفوَن ِباللاَِّه لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُكْم يُْهِلُكوَن  قاَّ َعلَيِْهُم الشُّ

اَُّهْم لََكاِذبُ�وَن * َعَفا اللاَُّه َعنَْك ِل�َم أَِذنَْت لَُهْم  أَنُْفَس�ُهْم َواللاَّ�ُه يَْعلَ�ُم إِن

َ لَ�َك الاَِّذيَن َصَدُقوا َوتَْعلََم الَْكاِذِبنَي * َل يَْس�تَأِْذنَُك الاَِّذيَن  َحتاَّ�ى يَتَبنَياَّ

يُْؤِمنُ�وَن ِباللاَّ�ِه َوالْيَْوِم اْلَِخ�ِر أَْن يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس�ِهْم َواللاَُّه 

اََّما يَْس�تَأِْذنَُك الاَِّذي�َن َل يُْؤِمنُوَن ِباللاَِّه َوالْيَْوِم اْلَِخِر  َعِليٌم ِبالُْمتاَِّقنَي * إِن

وا  ُدوَن * َولَْو أََراُدوا الُْخُروَج َلََعدُّ َواْرتَابَْت ُقلُوبُُهْم َفُهْم ِف َريِْبِهْم يََتَداَّ

ًة َولَِكْن َكِرَه اللاَُّه انِْبَعاثَُهْم َفثَباََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع الَْقاِعِديَن{.  لَُه ُعداَّ

6- }َف�ِرَح الُْمَخلاَُّف�وَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُس�وِل اللاَّ�ِه َوَكِرُهوا أَْن 

يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس�ِهْم ِف َس�ِبيِل اللاَِّه َوَقالُوا َل تَنِْفُروا ِف الَْحرِّ 

ُقْل نَاُر َجَهناََّم أََشدُّ َحرًّا لَْو َكانُوا يَْفَقُهوَن * َفلْيَْضَحُكوا َقِلياًل َولْيَبُْكوا 

َكِث�ًا َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن{

7- }َس�يَُقوُل لََك الُْمَخلاَُّفوَن ِم�َن اْلَْعَراِب َش�َغلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا 

َفاْس�تَْغِفْر لَنَا يَُقولُوَن ِبأَلِْس�نَِتِهْم َما لَيَْس ِف ُقلُوِبِهْم ُق�ْل َفَمْن يَْمِلُك 

ا أَْو أََراَد ِبُك�ْم نَْفًعا بَْل َكاَن اللاَُّه  لَُك�ْم ِمَن اللاَِّه َش�يْئًا إِْن أََراَد ِبُكْم َضًّ

ِبَما تَْعَملُوَن َخِب�ًا * بَْل َظنَنْتُْم أَْن لَْن يَنَْقِلَب الراَُّس�وُل َوالُْمْؤِمنُوَن إَِل 

وِْء َوُكنْتُْم َقْوًما بُوًرا  أَْهِليِهْم أَبًَدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِف ُقلُوِبُكْم َوَظنَنْتُْم َظناَّ الساَّ

* َوَمْن لَْم يُْؤِمْن ِباللاَِّه َوَرُسوِلِه َفِإناَّا أَْعتَْدنَا ِللَْكاِفِريَن َسِع�ًا{.

8- }َوإِذَا أُنِْزلَْت ُسوَرٌة أَْن آَِمنُوا ِباللاَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك 

أُولُ�و الطاَّْوِل ِمنُْهْم َوَقالُوا ذَْرنَا نَُكْن َم�َع الَْقاِعِديَن*َوَجاَء الُْمَعذُِّروَن 

ِم�َن اْلَْع�َراِب ِليُْؤذََن لَُهْم َوَقَعَد الاَِّذيَن َكذَبُوا اللاََّه َوَرُس�ولَُه َس�يُِصيُب 

الاَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليٌم{.

9- }َقالُ�وا لَْو نَْعلَُم ِقتَ�اًل َلتاَّبَْعنَاُكْم ُهْم ِللُْكْف�ِر يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمنُْهْم 

ِلْلِيَم�اِن يَُقولُوَن ِبأَْفواِهِهْم َما لَيَْس ِف ُقلُوِبِهْم َواللاَُّه أَْعلَُم ِبَما يَْكتُُموَن 

* الاَِّذيَن َقالُ�وا ِلِْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا لَْو أََطاُعونَا َما ُقِتلُوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن 

أَنُْفِسُكُم الَْمْوَت إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي{.

كثرياً ما سأعنا 1ذه العبارة يف مظا1رات كثرية قبل سنوات 
عديدة حني كان العدا الصهيوني يعتدي عىل السطني اعىل غزة 

عىل اله الرصوص حيث كان الناس يررلون إ1 الساحات 
ايتظا1ران ايحألون عىل أكتااهم مجسأات صواريخ يداية 
الصن2ع ايقولون: ااتحوا لاب الجهاد ثم نعود يف آخر النهار اق2د 
طالت نفوسنا اقلنا قد قأنا لأا نستطيع اال نستطيع الوصول 

إ1 السطني ا1ذا تكليفنا.
ثم مكثنا سنوات اغزا اممريكيون العراق اررلنا يف 

مظا1رات عارمة اقلنا: ااتحوا لاب الجهاد يف العراق لنجا1د 
اممريكي املحتل الذي قتل ااغتصب اانتهك ااعل امااعيل، 

اعدنا إ1 ليوتنا آخر النهار اقلنا: ال نستطيع الوصول إ1 العراق.



11
امرلعا  االرأيا

العدد

21 لأادد اما1 ج21113
7 اراير ب7201

)357(
عربي ودولي 

مقتل جنديني تركيني وإصابة 
5 آخرين يف »عفرين« 

الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية عسكرية واسعة لتطهري محيط كركوك من التكفرييني

 : وكاالت
ُقتل لنديان تركيان، اأصيب خأسة آخران، خالل اليومني الفائتني، يف 
موالهات ضأَن العألية العس2كرية التي ينفذ21ا الجيُش الرتكي يف مدينة 

عفرين شأايل سوريا. 
اأاض2ح الجيُش الرتكي، أن أحد الجن2ود ُقتل خالل معارك دارت لناحية 
منطقة للبلة شأال عفرين، ايأا ُقتل اآلخر عندما استهداه امكراُد ا1و يف 

مدينة كيليا الحدادية مع سوريا. 
اارتف2ع لذلك عدُد الجن2ود امتراك الذي2ن ُقتلوا منذ لد  ع2داان الجيش 

الرتكي ضد امكراد يف عفرين شأايل سوريا إ1 16 عسكرياً. 
اتواصل تركيا حألتَها العسكريَة العداانية عىل مدينة عفرين السورية 
ذات امغلبي2ة الكردي2ة، تحت مس2أى »غص2ن الزيتون«، اتق2و7 احداٌت 
عس2كريٌة من امكراد لأوالهة الق2وات الرتكية االجأاع2ات املرتبطة لها 
ميداني2اً، ايأا يواصل س2الُح الج2و الرتكي قْص2َف منازل املدني2ني االبُنَى 

التحتية االردمية ااملواقع امثرية يف املنطقة. 

 : وكاالت
أعلنت قواُت الحشد الشعبي العراقي، أما 
الثالث2ا ، عن ُق2رب انطالق عألية عس2كرية 
ااسعة النطاق ملالحقة ما يسأى ل2 »لأاعة 
الراي2ات البي2ض« التكفريي2ة القاي2ا تنظيم 
داع2ش؛ إلنه2ا  الود21ا يف محي2ط كركوك 

اقضا  الطوز. 

»الحش2د  ق2وات  لاس2م  ُث  املتح2دِّ اق2ال 
الش2عبي« يف محور الش2أال، عيل الحس2يني، 
إنَّ »ق2وات من تش2كيالت الرشط2ة االتحادية 
االجيش االحش2د الشعبي أكألت تحضرياتها 
الالزم2ة للب2د  لالعألي2ة يف القري2ب العال2ل 
النائأ2ة  الرالي2ا  مالحق2ة  إ1  ته2دف  الت2ي 
م2ن لقاي2ا »داع2ش« املهزامة اما يس2أى » 
أصحاب الرايات البي2ض« لعد توار معلومات 

اس2تربارات ع2ن أماكن توالد21م يف مناطق 
لأطراف كركوك«. 

اأضاف الحس2يني، أن العأليات ستش2أل 
محيَط محااظة كركوك، التداً  من مناطق يف 
غرلها ارشقها م2راراً لأحيط قضا  الطوز، 
إ1 مناط2ق رشق محااظ2ة ص2الح  اص2والً 
الدين اتش2أل الطرق الرالطة الرتالية اأماكن 

التنقالت لتلك التجأعات التكفريية. 

استشهاد أحد أبطال »كتائب القّسام« بعد مطاردة طويلة من قوات االحتالل
 : فلسطين المحتلة

اغتالت قواُت االحتالل الصهيوني، أما 
الثالث2ا ، الفلس2طيني املق2اا7َ أحأد نرص 
ل2رار، أحَد أا2راد كتائب القس2ا7، الجناح 
العس2كري لحرك2ة حأاس، اذل2ك لعد أن 
قض2ت ق2وات االحت2الل أكثَر من ش2هر يف 
مطاردت2ه، ع2ىل خلفية تهأ2ة الهتها له 
س2لطات الكيان لتنفيذ عألية لطولية قتل 

ايها حاخا7 صهيوني. 
اأا2ادت مص2ادُر الس2طينية، أن ق2واِت 
االحتالل اغتالت »لرار« صباح أما، خالل 
اش2تباك مس2لح اعألية عس2كرية معّقدة 
يف لل2دة اليامون غ2رب مدينة لنني ش2أال 
الضف2ة الغرلي2ة، حيُث راض لرار تس2ليَم 
نفسه اااله قواِت االحتالل حتى استشهد. 
انقلت مواقع عرية، عن لهاز الشالاك 
اإلسائي2يل أنه يف س2اعات الصب2اح الباكر 
قول2ه: اصلت معلوم2ات لول2ود لرار يف 
مبنى قرب مدينة لنني حيث، تم استدعا  
22ة »يأا7« املكلفة  قوة من الوحدة الَراصَّ
لعأليات االغتيال اقامت لتطويق املبنى. 

22ة  اأضاا2ت املواق2ع أن الق2وة الَراصَّ
الحظت حرك2ة محأد نرص لرار يف املبنى، 
حي2ُث كان مس2لحاً اعىل لس2أه حقيبة 
كبرية، ايف تلك اللحظة ص2درت التعليأات 
للوحدة لإط2الق النار؛ خوااً م2ن أن يبادر 

لرار لإطالق النار. 

اااقاً لرااية االحت2الل اقد عثر لداخل 
الحقيب2ة الت2ي كان2ت لحوزته ع2ىل كأية 
كب2رية من الرص2اص امن املتفج2رات، ما 
يش2ري إ1 أنه كان يس2تعد لعألية اش2تباك 

كبرية مع قوات االحتالل. 
اكانت س2لطات الكي2ان الصهيوني قد 
اتهأ2ت لرار لقي2ادة خلية عس2كرية من 
كتائ2ب القس2ا7، نف2ذت عألي2ة لطولي2ة 
لالق2رب من مس2توطنة »حف2ات للعاد« 
قت2ل ايها حاخ2ا7 إسائي2يل اأصيب آخر، 

قبل نحو شهر. 
امنذ ذل2ك الحني، تقو7 ق2وات االحتالل 
لأط2اردة ل2رار، احاال2ت أكث2ر من مرة 
اعتقال2ه ااغتياله، ااش2لت، ايأا كان 1و 

يواله ُكّل ذلك احيداً. 
اأص2درت عائل2ُة لرار ليان2اً، نعت ايه 
ش2هيَد1ا أحأد الا  يف البيان: »لكل ارر 
ااعتزاز اشأوخ اكريا  تزّف لكم عشرية 
آل لرار يف الس2طني ااملهجر النَها الشهيد 
البطل )أحأ2د نرص لرار( الذي أستش2هد 
لعد اش2تباك مس2لح م2ع ق2وات االحتالل 
الصهيون2ي يف لل2دة اليامون غ2رب مدينة 
لنني اإنن2ا عىل درلك يا أحأد لس2ائران، 

الرزي االعار للعأال  ااملتراذلني«.
كأ2ا نع2ت حرك2ة املقاامة اإلْس2اَلمية 
الش2هيَد  »حأ2اس« يف محااظ2ة لن2ني، 
لرار، االذي كان أحد أاراد كتائب القسا7، 

الجناح العسكري للحركة. 

اقال2ت »حأ2اس« يف ليانه2ا: إن ل2رار 
1و شهيد االن ش2هيد، مؤكدة أن »مسرية 
الش2هدا  لن تتوقف اتضحياتهم س2تبقى 
دليالً ع2ىل أن راح املقاامة لن تنطفئ اأن 

كتائب القسا7 ستبقى ااية لشعبها«
اأشادت »حأاس« لالبسالة التي ألدا1ا 
ألناؤ21ا يف معرك2ة ااد لرق2ني، »رااض2ني 
تسليم أنفس2هم امعلنني الشهادة مقبلني 

ال مدلرين«. 
الوص2ول  أن  ع2ىل  »حأ2اس«  اأك2دت 
للش2هيد لرار لن يُثنَي من عزيأة الحركة 
امس2ريتها املقاام2ة، مؤك2دًة أن ملحأ2ة 
لنني الليلة التي التح2م ايها ألنا  حأاس 
لس2الحهم أعادت لألذ1ان مالمح البطولة 

التي سّطر1ا ألناؤ1ا عىل ذات امرض. 
أطلق2ت  ق2د  االحت2الل  اكان2ت ق2وات 
عألية عس2كرية ااس2عة اعنيفة يف للدتي 
الس2يلة الحارثي2ة االيام2ون غ2رب مدينة 
لن2ني ش2أال الضف2ة الغرلي2ة، ملط2اردة 
إن  الس2طينية:  مص2ادر  اقال2ت  ل2رار، 
لن2ود االحتالل 1دم2وا غراة اس2وراً لعد 
مدعوم2ة  اآللي2ات  ع2رشات  دا1أ2ت  أن 
لالجرااات العس2كرية منطقة الرأايس2ة 
التحت2ا االتي تع2رف لأنطق2ة )الغفر( يف 

للدة اليامون غرلي املدينة. 
اله2د7 ل2ا   أن  إ1  املص2ادر  اأش2ارت 
اس2تكأاالً لليلة س2اخنة اعنيفة شهدتها 
املنطق2ة خ2الل مط2اردة الش2هيد، حي2ث 
مك2رات  ع2ر  االحت2الل  ق2وات  طالبت2ه 
الص2وت يف للدة الس2يلة الحارثية املجاارة 
لتسليم نفسه ثم انترشت عىل اقع أصوات 
انفجارات اإطالق نار يف حي الغفر القريب 
من الس2يلة الحارثي2ة يف اليامون ارشعت 

لعألية الهد7. 
اكان2ت لل2دة الس2يلة الحارثية مرح 
العألية العس2كرية الرئييس حيث تّم إغالق 
البل2دة اس2ط اس2تدعا  لث2الث لراا2ات 

عسكرية اأعداد ضرأة من اآلليات. 
ااقتحأ2ت ق2وات االحت2الل ع2دداً م2ن 
املن2ازل، خالل العألية، اخرلت محتوياتها 
ااس2تجولت املواطنني ميدانياً يف عدد منها 

ااعتقلت خأسة السطينيني. 

انهيار غري مسبوق يف بورصة »وول سرتيت« ينذر بأزمة اقتصادية عاملية

 : متابعات
شهدت لورصُة »اال س2رتيت« أكر انهياٍر 
لألسهم اممريكية، منذ عا7 2011، اذلك خالل 
للس2ة تدااالت مسا  أما امال، 1بطت ايها 
لعُض املؤرشات اممريكية، االعاملية لشكل غري 

مسبوق. 
الحسب مصادر اقتصادية، اقد أنهى مؤرُش 
»داا لون« الصناعي للس2َة الت2داال لبورصة 
اال سرتيت، مسا  االثنني، منرفضاً 1175.21 
نقطة، أَْا %4.6، يف حني 1بط املؤرش »ستاندرد 
آند لورز« 500 اماسع نطاقاً 113.19 نقطة، أَْا 

%4.10 نقطة، اأغلق املؤرش »ناس2داك« املجأع 
منرفضا 273.42 نقطة، أَْا 3.78%. 

اأش2ارت املصادر إ1 أن مؤرشا »داا لونز« 
ا«س2تاندرد آند لورز« س2جال أكر 1بوط ليو7 

ااحد منذ أغسطا 2011. 
كأا 1وت لورصة 1ونغ كونغ لنسبة تقرتب 
من ال2%1 عند ااتتاح التدااالت، أما الثالثا ، 
ايف الدقائق اما1 للتدااالت خر مؤرش »1انغ 

سنغ« الرئييس %3.77 من قيأته. 
ايف الصني القارية خر مؤرش »شانغهاي« 
املجّأع %1.99، يف حني خر مؤرش »ش2نزن« 

املجّأع 1.95%. 

انف2ا ال2يش  حدث م2ع لورص2ة طوكيو 
االتي 1بطت لأكثر من %1 عند ااتتاح للس2ة 

التدااالت أما. 
يف الدقائ2ق اما1 لت2دااالت س2وق امل2ال يف 
طوكي2و 1ود م2ؤرش »ني2كاي« الرئيا ملرز 
225 رشك2ة مدرل2ة لنس2بة %4.10، ااعتر 

خرا  اقتصاديون ذلك حدثا غري مسبوٍق. 
اساد 1لع ااس2ع لرا  ذلك االنهيار؛ كونها 
تبرش لاحتأالي2ة اقوع أزمة اقتصادية عاملية، 
اتس2بب ذلك لزيادة مبيعات امس2هم اارتفاع 
أسعار الذ1ب؛ نتيجة لتروف الناس من 1بوط 
امسهم الحثهم عن مالذات اقتصادية آمنة. 
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معاذ الجنيد
ِل���ِق���ت���اِل���َك اح���ت���اج���وا ال���س���اَح األع��َظ��َم��ا

واح���َت���ج���َت ف���ي أع��ت��ى ُح����روِب����َك.. ُس��لَّ��َم��ا
ح���م���ل���وا ع���ل���ي���َك ب�����واِرج�����اً وم���داِف���ع���ًا

وح��م��ل��َت ن��ف��س��َك ع���اِص���ف���ًا وُم���َدْم���ِدَم���ا
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كلمة أخيرة

حقائق جلية

الدراجات النارية شر يجب تنظيمه 
حسن الوريث

 
ث�اث محاوالت رسق�ة هاتفي 
الس�يار ب�اءت بالفش�ل، لكن ما 
يجمعها كلها ه�و أنها كانت عربَ 

دّراجات نارية. 
وأوق�ُح ه�ذه املح�اوالت ه�ي 
�ت يف  املحاول�ُة الثالث�ة، حي�ث تَمَّ
عزِّ الظهر ويف م�كان تكاُد ال تهدأُ 
�ة يف ه�ذا الوقت؛  حركتُ�ه، َخاصَّ
وألن ه�ؤالء ل�م يع�د لديهم خوف 
م�ن أح�د، فق�د ح�اول رسقت�ي 
بينم�ا كن�ُت أن�ا والزمي�ل العزيز 

محم�د الغيثي أثناء خروِجنا من الدوام يف وكالة 
األنباء اليمنية سبأ، ولله الحمد فقد فشلت هذه 
املحاولة رغم إصابتي بُجٍرٍح بسيط يف يدي جراء 
مقاومتي له، ولم يكد يبُعُد عنا قلياً حتى التفت 
إلينا ولس�ان حال�ه يقول: »حش�وها كلكم بما 
فيك�م أجهزة األمن واملرور التي بالتأكيد تتحمل 

جزءاً من مسئولية هذا االنفات والفوىض. 
تحدثنا كثرياً عن مش�اكل الدراج�ات النارية 
وحوادثه�ا وكوارثها، لكن يب�دو أنه ال حياَة ملن 
تنادي، وأن األجهزة املعنية واملختصة يف ُس�بَاٍت 
عمي�ٍق رغم ُكّل اإلش�كاليات املروري�ة واألمنية 
التي تُس�بِّبُها ع�ى كافة املس�تويات واألصعدة، 
ب�ل إن هناك فتوراً ش�ديداً يقابَُل ذل�ك، من قبل 

الحكومة وأجهزتها املختلفة. 
ويف اعتق�ادي أن ه�ذه األجه�زة ل�ن تتح�ّرك 
لكبح جماح ه�ذه الظاهرة التي ص�ارت تزعُج 
الجميَع، حتى الحكومة تعاني كثرياً منها، سواء 
من خ�ال تصاع�د الجرائم الجنائي�ة وعمليات 
الرسق�ات الت�ي ترتك�ب باس�تخدام الدراجات 
الناري�ة أَْو تزاي�د الح�وادث امُلروري�ة عى نحو 
ال يمك�ن أن تجَده يف أي�ة دولة أُْخ�َرى أَْو عودة 

االغتياالت بواسطة الدراجات النارية وما تسببه 
من ازدحام ومشاكل يف الشوارع املختلفة نتيجة 
ع�دم الت�زام س�ائقيها باألنظمة 
والقواع�د املرورية، ولكن ُكّل ذلك 
ربم�ا ل�ن يش�كل ل�دى الحكومة 
والدول�ة أيَّ داف�ع ملعالج�ة هذه 
الظاه�رة بش�كل ج�ذري، وليس 
كما كان يحصل من معالجات لم 
تنج�ح؛ ألنها لم تكن عى أُُس�ٍس 

علمية وإدارية. 
 كان�ت هناك بع�ُض محاوالت 
سابقة لوضع معالجات لظاهرة 
انتش�ار الدراجات النارية، لكنها 
كان�ت عبارة ع�ن ردود أفع�ال؛ نتيج�ة قضايا 
�ة يف تل�ك الفرتة التي زادت فيها  معينة، وَخاصَّ
عملي�اُت االغتيال للضباط والقادة العس�كريني 
واألمني�ني، فقررت حينها اللجن�ُة األمنية العليا 
َحْظ�َر الدراج�ات الناري�ة؛ وألن الق�رار لم يكن 
مدروس�اً بم�ا في�ه الكفاية فقد فش�ل ولم يتم 
تطبيُق�ه، أَْو باألصح لم تتمك�ن األجهزة املعنية 
من تطبيقه، وهذه هي مشكلتنا، أي أن قراراِتنا 
الت�ي نتخذها تكوُن عبارًة عن ردود أفعال فقط 
وليس�ت ناتجة عن دراس�ة كاملة للظاهرة من 
جميع جوانبها حتى يكون الحل شاماً وتنجح 

املعالجات. 
بالطب�ع عندم�ا نتح�دَُّث عن ه�ذا املوضوع 
سنجُد من يدافع عن أصحاب الدراجات النارية، 
وأنهم يسَعون يف طلب الرزق لهم وألرسهم، وأن 
أغلبيتَهم ليس�وا من املجرمني الذين يس�تغلُّون 
الدراج�ات الناري�ة يف ارتكاب مختل�ف الجرائم 
الجنائي�ة واإلرهابية، وه�ذا كاٌم صحيٌح، لكننا 
ح�ني نطالب بمعالجة املش�كلة فإنن�ا ال نطلُب 

قطَع أرزاقهم أَْو منع الدراجات النارية نهائياً. 

يحيى المحطوري
  

عدُد قتى املرتِزقة من األطراِف 
الداخلية والس�عودية واإلماراتية 
أضعاِف  أضع�اُف  والس�ودانية.. 
ع�دُد  وكذل�ك  ش�هدائنا..   ع�دد 
شهداء الشعب اليمني يف مواجهة 
ال  االحت�ال..  وص�د  الع�دوان 
يساوي ٣% من ضحايا االحتال 
األمريك�ي للع�راق..  ل�و تمّكنت 
أمري�كا من احتال م�ا تبقى من 
البل�د.. ألثخن�ت الش�عَب اليمني 
تفَع�ُل  كم�ا  َوقت�اً..  تفج�رياٍت 
باملناطق املحتلة حالياً.. ولن تسمَح 
لطرف من مرتِزقتها بالتغلُّب الكيل عى الطرف اآلخر.. وستنفُخ 

َجذوَة األحقاد والرصاع فيما بينهم حتى تحرَقهم جميعاً.. 
وا يف  الكث�ري مم�ن قاتلون�ا أدرك�وا وس�يدركون أنه�م ضحَّ
الطري�ق الخاطئ.. لكن ق�د ال يتمكنون من االس�تدارِة للخلف 
وس�يواصلون طريَقهم نحو الهاوية.. وقد يكوُن يف ذلك عقاٌب 
إلهيٌّ عليهم؛ بسبب ما ارتكبوه من جرائم يف السنوات املاضية.. 
ل�ن يتحق�ق م�ن طموحاته�م يشء.. وسيس�حقون برحى 
املؤام�رات األمريكية املتجددة.. وس�يكون مص�ري املهفوف بن 

سلمان كذلك..  واأليام بيننا..
القدس ستبقى والكيان 

الغاصب زائل ال محالة
مازن الصوفي

تَح�رُّكاٌت مس�تمّرُة يقوُم بها 
لطم�س  اإلرسائي�يل؛  االحت�اُل 
ُهوية الق�دس، بم�ربّرات كاذبة 
هدُفه�ا ح�ْرُف مس�ار الحقيقة 
والتش�ويش عليها، تارًة بدعوى 
املزع�وم،  الهي�كل  البح�ث ع�ن 
وتارًة أخ�رى باّدعائه�م الكاذب 
أن فلسطنَي هي األرُض املوعودُة 
بالنس�بة له�م، وه�و أس�لوبُهم 
املاكُر من�ذ وجودهم عام ثمانية 
وأربع�ني، عندم�ا تس�لقوا ع�ى 

أرٍض ليست ملكهم وإىل اآلن. 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
والت�ي يعتربه�ا متابع�ون، األُمَّ 
الحن�وَن إلرسائيل أقدمت مؤّخراً 
عى إعان القدس عاصمًة البنها 
املدلل ممث�اً بالكيان الصهيوني 
الغاصب عى يد ترامب رئيس�ها 
األحم�ق، ال�ذي س�يجِلُب لدولته 
الح�روَب واألزماِت، وهي يف غنًى 
عنه�ا، واعترُب هذا االعاُن إعطاًء 

جديداً سبقه وعُد بلفور 

إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامهًة يف صناعة النرص، ومقابلة 
اإلحسان باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  مشاريع مؤسسة 

الشهداء الرعائية  التربع عرب: حساب كاك بنك رقم : 1004550354
أو حساب البنك الدويل رقم : 317820-0002  أو حساب الربيد اليمني رقم 

: 999999 أو التواصل باألرقام التالية: 771188479 - 714614392 - 
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 
2505 من مجيع شبكات االتصال.

info@alshuhada.org :لال�صتف�صار والتوا�صل عرب االمييل

إن األم����ة املؤمن����ة احلاض����رة دائم����اً واملس����تعدة على 
ال����دوام لتق����دمي الش����هداء، وهم حاضرون عل����ى الدوام 
لتقدمي أنفس����هم في س����بيل الله وابتغاء مرضاته، دائماً 

ما تكون أمة قوية، أمة يحسب لها العدو ألف حساب.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   


