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 : خاص
شـهدت جبهـُة عبسـاحل عبغ لي، ومـا عبثالثا ، 
ملحأـًة لطوبيـًة تـرى بقـوعت عبجيـش اعبلجـان 
عبشـابية تم خالبها تنصيذُ  جو1 ميدعني اعسع عىل 
موعقـع م تزقة عباداعن عمم يكي عبسـاودي جنوب 
تيلـو 86، اسـجل طريعن عباداعن فيها فشـالً ذريااً 
خالل محاابكه إفشال عبهجو1 اإنقاذ م تزقكه عبذين 

عنكهى لهم عمم  رصعى اج حى لابارشعت. 
عبهجو1ُ جـا  افق خطـة محكأة وعدتهـا قوعُت 
عبجيش اعبلجان عبشابية مسبقاً، لاد رفد تح تات 
عمل تزقـة احجم قوعتهـم يف تلك عملوعقـع، حيث تأت 
إرلاتهـم  إىل  وّدى  عمل تزقـة لابهجـو1، مـا  مباغكـة 

اتساقط خطوط دفاعهم يف اقت قيايس. 
اخـالل عبهجـو1 جـ ى عسـكهدعُف تجأاـات 
عمل تزقـة عملكأ تزين يف تلـك عملوعقع لنريعن مكثّصة 
ارضلـات م ّتـزة وسـص ت عن مـرع اإفالة 
وتثـَ  من 33 عنرعً منهم، اافـق ما وفاد مصدٌر 
عسـك ي بصحيصـة عملسـرية فـإن وتثـ  من 83 
عنرعً مـن عمل تزقة قكلوع، فيأـا وفيب وتثُ  من 

ف1 آخ ين. 
اواضـح عملصـدُر ون عبهجـو1َ عسـكأ َّ بسـاعات 
تسـاقطت خالبهـا موعقـع عمل تزقة تباعـاً اعنهارت 
خطـوط دفاعهـم لشـكل مكسـارع وما1 عتكسـاح 
عبوحـدعت عملهاجأـة، احـاال طريعن عباـداعن إنقاذ 
م تزقكه اإفشـال ذبك عالتكساح عبوعسع، فشن وتثَ  
من ف8 غارعت توزعت عـىل عدة مناطق جنوب تيلو 
86، بكـن تلـك عبغـارعت فشـلت، انجحـت عبوحدعُت 
عملهاجأة يف عقكحا1 جأيع تلك عملوعقع اتطهري ا من 

عمل تزقة. 

اتاـد  ـذه عباألية عبوعسـاة اعحدًة مـن عملالحم 
عببطوبية عبكرى بلجيش اعبلجان يف جبهة عبسـاحل 
عبغ لي، حيث عسـكطاعت عبوحدعت عملهاجأة عبكغلب 
عـىل عبقوة عبجوية بلادا، لاب غم من طبياة عملنطقة 
عملكشـوفة عبكي تأثل  دفاً سـهالً بغـارعت عبطريعن، 
عممـ  عبذي يثبت مجددعً عد1 جداى عإلسـناد عبجوي 
عبـذي ياكأـد عليـه عبادا لشـكل رئييس مـن جهة، 
اعبنجـاح عمليدعنـي بقوعت عبجيـش اعبلجان من جهة 

وُْخَ ى. 
اتأتـي  ـذه عبهجأـة عبوعسـاة ضأـن عأليات 
عبجيش اعبلجان عملسكأّ ة يف عبكصدي بكصايد عباداعن 
يف جبهة عبسـاحل عبغ لي، حيث يحاال عبادا لشكل 

مكوعفل تحقيَق عخرتعقات يف عدد من عملناطق  ناك، 
امن ضأنها منطقـة تيلو86، عبكي تكبّد فيها عبادا 
خسـائَ  ترى خالل عبصرتة عملاضية ابم يسـكطع ون 

يحّقـق فيها وي يش . 
اتانـت عدُة مناطـَق يف جبهـة عبسـاحل عبغ لي 
شـهدت، خالل عميا1 عملايض،  جأـاٍت نوعيًة بقوعت 
عبجيش اعبلجان تم خالبها عتكساح عباديد من موعقع 
عمل تزقة، اتكبيد م خسـائَ  مادية الرشية فادحة، 
يف إطـار خطـة عالسـكنزعف اعملباغكة عبكـي ياكأد ا 
عملجا دان  نـاك، اعبكي حّوبت عبسـاحل عبغ لي إىل 
مح قـة اعسـاة بلغـزعة اعمل تزقة امسـكنقع تبري 

إلغ عقهم. 

أخبار

هجوم بطولي واسع للجيش واللجان على مواقع املرتزقة جنوب كيلو 16

هجومان مشرتكان لسالح الجو واملدفعية على تجمعات الغزاة واملرتزقة يف »الدريهمي« 

 طيران العدوان فشل في إيقافها وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى:

 بالتزامن مع كسر زحف للعدو وتدمير 3 آليات في عدة مناطق:

تطهري موقعني سعوديني 
يف عسري ونجران وتدمري 3 

آليات بطواقمها
 :  ما وراء الحدود

تأّكنت قوعُت عبجيش اعبلجان عبشابية، وما عبثالثا ، 
من تطهـري موقَاني بجيـش عبادا عبسـاودي يف جبهكَي 
عسـري انج عن، يف عأليكني نوعيكني تزعمنكا مع عأليات 
نوعيـة وُْخـَ ى نّصــذتهـا عبقـوعُت يف مناطـَق وُْخَ ى من 

جبهات ما ارع  عبحداد. 
فصي نجـ عن، تأّكنت احدعٌت من عبجيش اعبلجان من 
تطهـري موقـع تان يكأ تز فيـه جنود عبادا عبسـاودي 
قبابـة عبحأاد، اتـم ذبك لاألية  جـو1 نوعية نّصــذتها 
عبوحدعت عىل ذبك عملوقع، اوفاد مصدر عسك ي بصحيصة 
عملسـرية لأن عـدد من عبجنود عبسـاوديني سـقطوع قكىل 

اج حى لنريعن عبوحدعت عملهاجأة خالل عباألية. 
الابكوعزي، نّصــذت احدعٌت وُْخَ ى من عبجيش اعبلجان 
عبشـابية  جومـاً مأاثالً عـىل موقـع تان يكأ تز فيه 
جيش عبادا قبابة منصــذ علب يف جبهة عسـري، اعنكهى 
عبهجو1 لكطهري عملوقع تأاماً، لاد مرع اإفالة ماظم 

عبجنود عبساوديني عبذين تانوع فيها، اف عر عببقية. 
اتزعمـن ذبك مع  جـو1 نوعي آخـ  نّصــذتـه قوعُت 
عبجيش اعبلجان عبشابية عىل عدة موعقَع مل تزقة عبجيش 
عبسـاودي يف منطقة مجازة لجبهة عسـري وَيْـضاً، اوّتد 
مصدٌر ميدعني بلصحيصة ون عباديَد من عمل تزقة سـقطوع 

قكىل اج حى خالل ذبك عبهجو1. 
ايأتـي  ـذه عبكصايـد عبهجومي يف جبهـات عبحداد، 
ضأـن عباأليـات عبنوعيـة عملكوعفلة عبكـي تحّقـق فيها 
قوعُت عبجيش اعبلجان تقدماً ميدعنياً مسكأّ عً عىل مركلف 
عملحاار  ناك، لابكزعمن مع عسكأ عر إحباط تصايد عبادا 
عبسـاودي عبذي يحـاال من خالبه ترصيـف عبضغط عن 

قوعته. 
من جانـب آخ ، تأّكنت قوعت عبجيش اعبلجان، وما، 
من تدمري ثالث آبيات عسك ية مل تزقة عبجيش عبساودي، 
عثنكـان منهـا يف فح ع  عمجـارش اق ب منصـــذ عببقع 

لنج عن، ااعحدة قبابة منصذ علب يف عسري. 
اواضح مصدٌر ميدعني بلصحيصة ون تدمريَ تلك عآلبيات 
تم لوعسـطة عبوعت ناسـصة اوبغا1 ورضية زرعكها احدة 
عبهندسة عباسك ية عبكالاة بلجيش اعبلجان، اوسص  ذبك 
عـن مرع اإفالة جأيع عنـارص عمل تزقة عبذين تانوع 

عىل مكن تلك عآلبيات. 
لدار ا، شـنت مدفاية عبجيش اعبلجـان، وما، عدة 
رضلات، عـىل تجأاات بجنود عبادا عبسـاودي يف رقالة 
م عش لنج عن، احّقـقت تلـك عبرضلاُت إفالات دقيقة 
وسص ت عن مرع اإفالة عدد من عبجنود عبساوديني. 

صاروخان بالستيان من نوع »بدر1« يضربان تجمعاً لقيادات العدوان يف مأرب
 : خاص

يف عألية عسـكربارعتية اميدعنية نوعية، وطلقت عبقوُة عبصاراخيُة 
بلجيش اعبلجان عبشابية، وما عبثالثا ، فاراخني لابسكيني من نوع 

»لدر8« عىل تجأع بقيادعت تحابف عباداعن يف محافظة مأرب. 
اوّتـد مصـدٌر يف عبصاراخية ون عببابسـكيني وفالـا  دفهأا لدقة 

عابية، اوسص ع عن مرع اإفالة عباديد من قيادعت عباداعن. 
اجا ت عباألية لاد رفد دقيق تشف عن تجأع قيادعت عباداعن يف 

عملنطقة عملسكهَدفة، اتم رضب عبكجأع خالل ذبك عالجكأاع. 

 :  ما وراء الحدود
نّصــذ ُتــلٌّ من سالح عبجو عملسرّي اسالح عملدفاية 
عبكالاـني بلجيش اعبلجان عبشـابية، ومـا عبثالثا ، 
بلغـزعة  عسـكهدفكا تجأاـات  عأليكـني مشـرتتكني 
اعمل تزقة يف عبدريهأي لجبهة عبسـاحل عبغ لي، فيأا 
شهدت عدة مناطق وُْخَ ى رضلات اعأليات مكنوعة 

وُْخَ ى تكبد فيها عبغزعة اعمل تزقة خسائ  فادحة. 
اوفاد مصدر عسك ي بصحيصة عملسرية، لأن سالح 
عبجو عملسـري اسـالح عملدفاية بلجيش اعبلجان، شـنّا 
عدة رضلـات، يف عأليكني منصصلكـني، عىل تجأاات 
عبغزعة اعمل تزقة يف منطقة عبدريهأي، اوّتد عملصدُر ون 
عبرضلات عبجوية اعملدفاية حّقـقت إفالاٍت دقيقة، 
وسـص ت عن مـرع اإفالـة عبارشعت مـن عبغزعة 

اعمل تزقة. 
اجا ت عباأليكان لاد رفد دقيق بكح تات عبغزعة 
اعمل تزقـة يف عملنطقـة عملسـكهَدفة، حيـث تـم رضب 

عجكأاع تبري بهم  ناك. 
اتأثـل عباأليـاُت عملشـرتتة لـني سـالَحي عبجـو 
اعملدفايـة تطـورعً عسـك ياً تبريعً يف قـدرعت عبجيش 

اعبلجان، اتان عإلعال1 عبح لي قد نرش سالقاً مشا َد 
مصورة اثّقت إحدى تلك عباأليات عملشرتتة اوظه ت 
عملشـا د ون  ـذه عبهجأـات تحّقــق إفالـات عىل 

مسكوى عال من عبدقة اعبكأثري. 
مـن جانب آخـ ، تأّكنت قـوعُت عبجيـش اعبلجان 
عبشـابية، ومـا، من إحبـاط محاابة تسـلل بلغزعة 
اعمل تزقة غ ب جبهة حيا، حيُث عسـكهدفت عبقوعُت 
مجاميَاهـم لنريعن م ّتزة وسـقطت قكىل اج حى يف 

فصوفهم، اوحبطت محاابكهم تأاماً. 
جـا  ذبك فيأا تـم تدمريُ طقـم بلغـزعة اعمل تزقة 
غ ب عبكحيكا، لوعسـطة عبوة ناسـصة زرعكها احدة 
عبهندسـة عباسـك ية عبكالاة بلجيش اعبلجان، ابقي 

جأيُع من تانوع عىل مكن عبطقم مصارعهم. 
تأـا دّمــ ت قـوعت عبجيش اعبلجان آبيـة وُْخَ ى 
بلغـزعة اعمل تزقـة يف منطقـة عبجبليـة، اذبـك خالل 
موعجهات سـقط فيهـا عدد من عبقكـىل اعبج حى يف 

فصوفهم. 
اجنوب تيلـو 86، دّمــ ت قوعُت عبجيش اعبلجان 
آبية عسـك ية ثابثة بلأ تزقة، اسـقط جأيع طاقم 

عآلبية لني رصيع اج يح. 
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أخبار 

الفار هادي يقيل املرتزق بن دغر ويجعله كبش فداء 
على خلفية انهيار العملة والتدهور االقتصادي 

الرئيس املشاط يناقش األداء الخدمي 
واألمني والرقابي لتخفيف معاناة 

املواطنني جراء العدوان وحربه االقتصادية

إعصار »لبان« يواصل ضرب املهرة لليوم الرابع والسيول 
تحاصر املواطنني يف منازلهم

 في اعتراف ضمني وصريح بوقوف العدوان والفار هادي 
وحكومة المرتزقة وراء األزمة االقتصادية:

 خالل لقائه وزراء الداخلية والصحة واألشغال ونائب وزير الصناعة:

 : صنعاء 
عبكقى عب ئيُا مهدي عملّشاط، وما 
عبثالثـا  ازرع  عبدعخليـة عبلـوع  عب تن 
عبدتكور  َعبدعبحكيم عملـااري اعبصحة 
طـه عملكـوتل اعمشـغال غابـب مطلق 
انائب ازي  عبصناعة محأد عبهاشأي. 
ج ى خالل عبلقا  مناقشة عبجوعنب 
عبردمـي  عمدع   لأسـكوى  عملكصلـة 
اعممنـي اعب قالـي بكرصيـف ماانـاة 

عب ع نـة  عماضـاع  جـ ع   عملوعطنـني 
اعبصاولات عبكي توعجه سري عباأل. 

اتط ق عبلقا  إىل عماضاع عإلنَْسـانية 
اعبكحديـات عبكـي توعجـه عبقطاعـات 
عبردميـة ج ع  عباداعن اعبحصار.  تأا 
تط ق عبلقا  إىل عبجهود عملبذابة من قبل 
ازعرعت عبدعخليـة اعبصحـة اعمشـغال 
عمدع   مسـكوى  بكحسـني  اعبصناعـة 
عممني اعبردمي اعب قالي اعبكغلب عىل 

عبكحديات عب ع نة. 

 : خاص 
بـم يكـن قـ عُر عبصـار  ـادي مسـا  وما 
عمال عالثنـني لإقابـة عمل تـِزق وحأـد عبيد لن 
دغـ  رئيا ما يسـأى حكومـة عبرشعية من 
منصبـه اإحابكه بلكحقيـق إال ععرتعٌف ضأنيٌّ 
لأسـئوبيكه عملبارِشة امسئوبية ُتــّل عمل تِزقة 
من عبوزرع  اعملسـئوبني يف حكومكه عملايّنة من 
قبل عباداعن يف عنهيـار عالقكصاد اخلق واضاٍع 
مايشـية فابة اتارثيـة بلأوعطنني يف عأو1 
محافظـات عبجأهورية، ال سـيأا عملحافظات 

عبوعقاة تحت سيط ة عالحكالل. 
املحاابـة تنصلـه عـن توّرطـه عملبـارش يف 
عنهيـار عالقكصاد، ورجع عبصارُّ  ادي ق عَر إقابة 
عمل تـِزق لن دغـ  إىل عإل أـال عبذي رعفـق ودع  
عبحكومة عبكالاة بلاداعن خالل عبصرتة عملاضية 
اتاثـ   اعبردميـة  عالقكصاديـة  عملجـاالت  يف 
ودعئها يف ترصيف مااناة ولنا  شـابنا احلحلة 
مشـكالته اتوفـري عحكياجاتـه اعـد1 قدرتها 
عىل عتّرـاذ إْجــَ ع عت حقيقية بوقف عبكد ور 
عالقكصـادي يف عببلد، اخصوفـاً عنهيار عبُاألة 
عملحلية، ابصشلها يف عتّراذ عإلْجــَ ع عت عبالزمة 
ملوعجهـة تارثة إعصار ببـان لأحافظة عمله ة 
امـا وفاب ولنا  عمله ة ج ع   ذه عبكارثة دان 
تَحـّ ك فايل من عبحكومـة عمل تِزقة ابكحقيق 
مـا يصبـو إبيه شـابنا مـن عسـكاادة عبدابة 
ابلأصلحـة  اعالسـكق عر،  عممـن  اعسـككباب 

عبوطنية عباليا بلبالد. 
الاب غـم من ُتـــّل عبشـوع د عبحية اعبكي 
ال تقبـل وي مجاٍل بلشـك لأن تحابـَف عباداعن 
عبسـاودّي عإلمارعتـي اعبصار  ـادي احكومة 
عمل تِزقـة تانـوع جأياـاً يقصـون ارع  عمزمـة 
لصـورة  عببـالد  تايشـها  عبكـي  عالقكصاديـة 
بـم يشـهد بهـا مثيـالً اذبـك يف إطـار عبح ب 
عالقكصادية عبهادفة إىل ت تيع عبشـاب عبيأني 
اقكله جوعاً احصـارعً، اما تان بجو  حكومة 
عبصار  ـادي إىل طباعـة مبلـغ ت يليونَي ريال 
من عبُاألـة عبوطنية يف عبرارج لدان وي غطا  

نقـدي وجنبـي امـا تسـبّب له مـن عنرصاض 
قيأكهـا وما1 لقيـة عباأالت عمجنبيـة عمُْخَ ى 
امضاعصـة وسـاار عملـوعد اعبسـلع عبغذعئيـة 
اعملشـكقات عبنصطية لشـكل جنوني إال إحدى 
تلـك عبوسـائل عملسـكردمة يف قكـل عملوعطنـني 

اتدمري عقكصاد عببلد. 
الاـد ون تان عباـداعن ام تِزقكـه اولوعُقـه 
عإلعالميـة يحابـون جا ديـن ذَرَّ عب مـاد عـىل 
عبايـون اإخصـا  عبحقيقـة عبوعضحـة تاـني 
عبشـأا لاـد عتّها1 ونصـار عبله طـوعَل عبصرتة 
عملاضيـة لابوقـوف ارع  عالنهيـار عالقكصـادي 
اتد ور عبحياة عملايشـية بلأوعطنني، اعبدعوة 
عر اسائلهم عإلعالمية بلر اج لثورة جياع يف 
عباافأة فناا ، إال ون ُتــّل ذبك لا  لابصشل؛ 
نكيجَة عبوعي عبكبري عبذي يحأله عملوعطن عبيأني 
ا ـو يشـا د عبوضـَع عإلنَْســانيَّ اعبكارثـيَّ 
لاملحافظـات عبجنوليـة عبكـي يااني سـكانها 
عبويـَل؛ لسـبِب غال  عمسـاار اعنرصاض قيأة 
عب يـال اعنادع1 عملشـكقات عبنصطية امضاعصة 
وسـاار ا، اعبذي بم يشصع بهم توعجد عالحكالل 
عإلمارعتـي احكومة عبصار  ـادي عىل ورعضيهم 
لأن يناأوع لحياة مايشة وفضل، افار عبكثريُ 
من سـكان عبجنوب يطلب عبنجـدة من فناا  

بلحصول عىل دلة لنزين ساة ف1 برتعً. 
اعنطالقاً من »اشهد شا ٌد من و لها«، فقد 
تان نَصُّ ق عر عبصار  ادي لشأن إقابة عمل تِزق 
لـن دغ  اتايني وحـد م تِزقة فنـادق عب ياض 
لـدالً عنه اعضحـاً اجلياً لكورطهـم جأيااً يف 
تدمري عبُاألـة عبيأنية اعنهيـار عالقكصاد عبذي 

يحكاُج إىل عرشعت عبسنني تي يكااىف.
امـا عإلطاحـة ل ئيـا حكومـة عمل تِزقـة 
اجاله تبش فدع  اتحأيله شرصياً مسئوبيَة 
عبكد ور عالقكصادي إال محاابة لائسـة يحاال 
تحابف عباداعن اعبصـار  ادي اعباأيل عمل تِزق 
عيل محسـن عمحأ  إخالَ  مسئوبيكهم جأيااً 
اإخصاَ  حقيقـة تورُّطهم عملكشـوف بلجأيع 
يف مـا آبت إبيه عماضاع عالقكصادية عبكارثية يف 

عبيأن. 

نائب رئيس الوزراء ومحافظو املحافظات الجنوبية يقفون على 
مستجدات األحداث يف الجنوب 

 : خاص 
ناقـش، ومـا عبثالثـا  عجكأـاٌع لصناـاَ  
ل ئاسـة نائب رئيا عبوزرع  بشؤان عبردمات 
لاملحافظـات  عماضـاَع  عبجنيـد،  محأـود 
عبجنولية ااضع عملناطـق عملنكولة ج ع  تارثة 
إعصـار ببان يف ظل تطـورعت عمحدعث عمخرية، 

امأارسات عالحكالل عبساودّي عإلمارعتي. 
 ااقـف عالجكأـاع عبـذي حرضه ومـني عا1 
مجلـا عبـوزرع  عبدتكور وحأد نـارص عبظ عيف 
عملزجاجـي  حأيـد  عبدتكـور  عبدابـة  اازيـ  
اازيـ  عإلدعرة عملحلية عيل عبقيـيس امحافظو 
محافظـات عـدن طـارق سـال1 احرضمـوت 
بقأان لـارعس اعملهـ ة عبقاطبي عيل حسـني 
اشـبوة عـيل عبطأبابـه اولـني وحأـد غابـب 
عب  وي اسـقط ى  اشـم عبسـقط ي، وما1 
تطـورعت عالحكجاجـات عملنا ضـة بالحكالل يف 
عـدن اعملحافظات عبجنوليـة عبكي مثّلت رشعرَة 
عبثورة ضد عملحكّل اعأالئه، امأارسـات عملحكّل 
اعسـكحدعثه  عملهـ ة  محافظـة  يف  عبسـاودّي 
بنقـاط عببـد  لأد ونبـوب عبنصط عـر عمرعيض 
عبيأنيـة إىل عببح  عبا لي، ااقـوف ولنا  عمله ة 
ضـد  ـذع عملـرشاع عباداعنـي، اعمرضعر عبكي 
بحقت لأنـازل عملوعطنـني اخدمـات عبكه لا  
اعالتصـاالت اعبط ق لأحافظـة عمله ة اغري ا 

من عملناطق عملكرضرة. 
 اخالل عالجكأاع عبذي عسـكا ض مصصوفَة 
عأل عبسلطات عملحلية يف عملحافظات عبجنولية، 

امكطلبات تنصيذ عباأل عبسـيايّس اعالجكأاعي 
اعإلعالمي اعإلنَْســاني خـالل عمل حلة عبحابية، 
وّتـد نائُب رئيا عبوزرع  بشـؤان عبردمات ون 
ما تايشه عملحافظات عبجنولية من حابة تنامي 
بلوعي عملجكأاي لحقيقة امأارسات عالحكالل 
عإلمارعتي اعبساودّي،  و عبحابة عبطبياية عبكي 
سـيكأّكن ولنا  عبيأـن من خالبها مـن تح ي  
تامـل عمرض عبيأنية اط د عبغـزعة اعملحكّلني، 
مشددعً عىل رضارة تصايل دار عبسلطة عملحلية 
امحافظـي عملحافظات يف  ذه عمل حلة، يف إطار 
مصصوفـة تنصيذية اتكامليـة تدعأها عبقيادة 

عبسياسيّة احكومة عإلنقاذ عبوطني

ابصـت عبجنيد إىل ون تحابـَف عباداعن يايش 
عفكضحـت  لادمـا  عبكربـط  مـن  حابـًة  عآلن 
مشـاريُاه عبربيثة اُمَرّططاته الحكالل وجزع  
مـن عبوطـن، عممـ  عبـذي يجاـل تح يـ   ذه 
عملناطق اعملحافظات يف قائأة عمابويات َحابياً. 
 فيأا وشـار ازيـ  عإلدعرة عملحلية إىل رضارة 
توفـري عبدعـم عملـادي اعملانوي بكسـهيل عأل 
محافظـي عملحافظات عبجنوليـة، اعبوقوف إىل 
جانـب ولنـا  تلك عملحافظـات عبذين  ـم عبيو1 
ــًة اون بديهم  قـادران عىل ط د عملحكـّل َخافَّ
تج لـًة يف مقاامـة عملحكّلـني من خـالل تأريخ 

عبنضال عبطويل ضد عالسكاأار عبريطاني. 

إصابة امرأة وطفلها بقصف عشوائي ملرتزقة العدوان بالتحتيا
 : الحديدة 

يوعفُل تحابُف عباداعن عمم يكي عبساودّي ام تِزقكه ج عئَأهم لحق عملدنيني يف 
عبيأن منذ ما يقارب عمرلاة وعوع1، حيُث وفيبت و1 اطصلها، وما عبثالثا ، لقذيصة 
وطلقهـا م تِزقة عباداعن عىل منـزل وحد عملوعطنني رشق مدي ية عبكحيكا لأحافظة 
عبحديديـة.  اوفاد مصدر محـيل لأدي ية عبكحكيا لأن قذيصـًة وطلقها عمل تِزقة عىل 
منزل عملوعطن عبحساني لابكحيكا وَدَّت إىل إفالة و1 اطصلها لج اح خطرية، مشريعً 

إىل ون عم1 وفيبت يف عب وس لينأا وفيب عبطصل يف وجزع  مكص قة من جسده. 

 : المهرة 
بليـو1 عب علـع عـىل عبكـوعيل، اعفـل 
عإلعصـاُر عملدعري »ببان«، وما عبثالثا ، 
رْضَب تافـة مدي يات عمله ة، مشـّكالً 
لذبـك تارثـًة حقيقية اخطـورة تبرية 
إعالنهـا  لاـد  عملوعطنـني  حيـاة  عـىل 

محافظًة منكولًة لابكامل. 
لاملهـ ة:  محليـة  مصـادر  اقابـت 
إن عملحافظـة ال تـزعل تحـت تأثـريعت 
عملنرصض عملدعري »ببـان« عبذي يرضب 
عملهـ ة منذ يـو1 عمحد عملـايض، مرلصاً 
قكيـالً اإفالـة 33 موعطنـاً افقدعن   
موعطنـني انـزاح ف35 ورسة إىل دعخـل 
عملـدعرس لاد تهـد1 منازبهـم لابكامل، 
يف  مسـكأّ ة  عممطـار  لـأن  مضيصـة 
عبكسـاقط لشـكل مسـكأّ  يف مركلـف 
مناطق عملحافظة اتشكل سيول جارفة 

يف عبوديـان طأ ت ُتــّل عملنازل عبوعقاة 
يف تلك عملناطق. 

اوشـارت عملصادر إىل ون سيالً جارفاً 
امرتعدفاً افـل إىل اعدي عبجزع ا ناك 
سـيول لنصـا عبرطـورة اعبُقــــوَّة 
اسـيحوت  قشـن  واديـة  إىل  افلـت 
اعملسـيلة اتنهابن، عمم  عبذي يسكدعي 
عبكدخَل عبااجل إلجال  عم ايل اإنقاذ م 

من عبغ ق. 
إعالميـة  مصـادر  قابـت  ذبـك  إىل 
ومـ   قالـوس  عبسـلطاَن  إن  عأانيـة 
لكقديـم مسـاعدعت عاجلـة ملحافظة 
عمله ة عبكـي تكا ض بكارثـة طبياية 
نكيجَة عبسـيول لاد تا ضها باافصة 
مدعريـة اإعصـار ببـان، حيـُث ومـ  
لإرسـال 5 طائ عت م احيـة محألة 
لأـوعد إغاثيـة ابلأشـارتة يف عألية 
إىل  عملصالـني  انقـل  عبسـكان  إجـال  
عبسـلطنة بكلقـي عباـالج، لاد افول 

ندع  عسـكغاثة من عملوعطنني  ناك، إال 
ون عالحكالَل عبسـاودّي -عبذي يسـيط  
عملشـارتة  اي ُفـُض  عملحافظـة  عـىل 
يف إنقـاذ عملوعطنـني- رفـض عبسـأاَح 
لدخول عملساعدعت عباأانية عبكي اّجه 
لها عبسـلطان قالوس إىل عمله ة احّذر 
عبطريعن عبسلطاني من عالقرتعب لدان 

إذن. 
عبسـاودّي  عالحكـالُل  ايكجا ـل 
ماانـاَة عملوعطنـني يف محافظة عمله ة 
عملنكولة لاد تا ُّضها بكارثة طبياية 
ج ع  عإلعصـار عملدعري »ببـان« عبذي 
تسـبب يف  د1 ليـوت تاملـة اغ ق 
موعطنني اعنهيار ط ق رئيسـية،  ذع 
غري عبنقص عبحاد يف عبطاا1 اعبرشعب 
لابسـيول  محارصتهـم  نكيجـة 
افاولة افـول وي يش بهم إال عر 
عباـداعُن  ي فـُض  عبكـي  عمل احيـات 

افوَبها إبيهم. 

 االحتالل السعودي يرفض السماح بدخول 5 مروحيات عمانية وّجه بها السلطان قابوس إلنقاذ المواطنين:



4
عمرلاا  اعبرأيا

عبادد

8 فص  ف  8 ـ
87 وتكول  88ف11

)518(
 

عباالقات عباامة اعبكوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محأد عبباشا

عملقاالت عملنشورة يف عبصحيصة 
تار عن روي تاتبها اال تار 
لابرضارة عن روي عبصحيصة

مدير التحرير:
إل ع يم عبرسعجي عبانوعن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

 في وقفتين قبليتين مسلحتين:

 : الحديدة
نّظـــم ولناُ  ااجهـا  مدي يكَـي عملنرية 
اقصكـني  عبحديـدة  لأحافظـة  اعملغـالف 
عحكجاجيكـني؛ تنديـدعً لج عئم عبحـ ب عبكي 
عبيأـن  عبشـاب  لحـق  عباـداعن  ي تكبهـا 
اعسـكنكارعً بلصأت عبدايل إزعئها اعبكي تان 
آخ  ا عسـكهدعف تحابف عباداعن بحافلكني 
تانكا تقالن نازحني يف مدي ية جبل ولو روس 
عبسـبت عبصائت اعبكي رعح ضحيكها وتثُ  من 

9  نازحاً ما لني شهيٍد اج يٍح. 
 اعسـكنك ت قبائـل مدي يـة عملغـالف يف 
عبوقصـة فأَت عممم عملكحدة اعملجكأع عبدايل 
إزعَ   ذه عبج عئم، مشريين إىل ون  ذع عبصأت 
به تدععيات تارثية اتدمريية تكحألها عممم 
عملكحدة اعملجكأـع عبدايل، مجددين دعوتَهأا 
بلقيـا1 لوعجباتهـم اإيقاف عباـداعن ارفع 

عبحصار. 
اوّتـداع عسـكأ عَر م يف عبصأود اعبثبات 
ادعم ارفـد عبجبهات لاملـال اعب جال حكى 
تحقيق عبنر اتطهري ُتـّل عمرعيض عبيأنية 

من دنا عبغزعة اعملحكّلني. 
إىل ذبـك، وشـار ولنـا  ااجهـا  مدي ية 

عملنـرية يف اقصكهـم إىل عسـكهدعف عباـداعن 
حـ ب  ج يأـة  ياـد  عبوطنـي  بالقكصـاد 
ج يأـًة  تونهـا  عـن  فضـالً  عقكصاديـة، 
إنَْســانية، َحيْـــُث يهـدف عباـداعن مـن 

خالبها إىل تجويع شاب لأتأله. 
اوّتـد ولنا  عملنرية لأن عسـكأ عر عباداعن 
يف ج عئأه اعسـكهدعفه بلقأة عيش عملوعطن 
عبيأنـي يحكم عـىل جأيع عبيأنيـني توحيد 
عبكلأـة ارص عبصصـوف ملوعجهـة عباداعن 
اعبـ د عـىل ج عئأـه عببشـاة اعبوحشـية 
لحق عمطصال اعبنسـا  النا  مسـكقبل آمن 
امسـكق  ملنائهم، مشـريين إىل ون عباداعن 
يهـدف إىل عسـكاباد عبشـاب عبيأنـي انهب 

ث اعته اعبسيط ة عىل مقدرعت عببلد. 
اععكـر عملشـارتون يف ليـان فـادر عن 
عبوقصـة ون ج يأـة عسـكهدعف عبنازحـني يف 
مدي يـة جبـل روس لابحديـدة »افأة عار 
يف جبـني ُتـّل وحـ عر عباابـم، ايف مقدمكهم 
ُتــّل يأنـي ال زعل قاعدعً ابم يكحـ ك بلذاد 
عن عمرض اعبا ض، تأـا وعلن ولنا  عملنرية 
يف ليانهم عبنصـري عباا1 ادعم ارفد عبجبهات 
لاملال اعب جـال حكى تحقيق عبنر اتح ي  

ُتـّل شر من ورض عبيأن. 

يف وقفة أمام وزارة الخارجية: حرائر مديرية معني يؤّك��دن استمرارهن 
يف دعم ورفد الجبهات بالغالي والنفيس للرد على الحرب االقتصادية

 : صنعاء
نّظــأت ح عئُ  مدي ية ماني، فباح 
ومـا عبثالثا ، اقصًة نسـائيًة مسـلحًة 
وما1 مبنى ازعرة عبرارجية حألت شاار 
»عبلقـا  عملوّسـع عبثاني بنسـا  مدي ية 
ماني ب فد عبجبهات لاملال اعب جال اخلق 
اعـي مجكأاي ضـد عباداعن عبغاشـم« 
جـددن فيـه تأتيد ـن عىل عبوقـوف إىل 
يف  عبشـابية  اعبلجـان  عبجيـش  جانـب 

موعجهة قوى عبغزا اعالحكالل. 
عملشـارتات  وشـادت  عبوقصـة  ايف 
عبكي يسـط  ا  لاالنكصارعت اعببطوالت 
عبشـابية  اعبلجـان  عبجيـش  ولطـال 
مؤّتـــدعت  عبجبهـات،  مركلـف  يف 
عبجبهـات  عسـكأ عر ن يف دعـم ارفـد 
لابغـايل اعبنصيـا حكى تحقيـق عبنر 

اتح ي  ُتـّل عمرعيض عبيأنية. 
انو ـت عملشـارتاُت يف ليـان فـادر 
عـن عبوقصة إىل ون عباداعن -لاسـكهدعفه 
عملأنهـج بالقكصـاد عبيأنـي اعـىل ُتـّل 

عملسكويات- يهدف إىل ون يثني من عزيأة 
عبشـاب عبيأنـي، مضيصـات: » يهـات 
ون يصـل إىل مـ عده امبكغـاه »يألـى بنا 
عبله ذبك ارسـوبه اعملؤمنني، مؤّتــدعت 
ون عبشـاب عبيأنـي لقوة عبله اسـوععد 
رجال عب جال سـينكر عىل قوى عبظلم 

اعبطغيان. 
اوشـار عببياُن إىل فر  ن اععكزعز ن 

لأـا يقّدمـه عملجا ـدان عملطـال مـن 
لطـوالت امـا يحّققونـه مـن مالحـَم 
وسـطورية، فيانـًة بـأرض اعبِاـ ض، 

احياة عزيزة ات يأة. 
احّألـت عملشـارتات عملجكأـَع عبدايل 
عملسؤابيَة يف عسكأ عر عباداعن اعبحصار، 
جـ ع  عبصأت عملرزي إزعَ  ما يكا ض به 

عبشاب عبيأني من ح ب شاملة. 

اجتماع بمجلس الشورى يناقش الوضع البيئي بمحافظة الحديدة جراء تصعيد العدوان يف جبهة الساحل الغربي
 : خاص

ُعقد، وما عبثالثا ، عجكأاٌع لأجلا عبشورى ل ئاسة 
عبقائـم لأعأال رئيا عملجلا محأد حسـني عبايدراس؛ 
ملناقشـة عبوضع عببيئـي بلأياه لأحافظـة عبحديدة عىل 
ضو  تق ي  مجلا عبشورى عمخري حول واضاع عبنازحني 
مـن ولنـا  عبحديـدة اعبردمـات عباامة يف ظـل عبكصايد 

عباسك ي بقوى عباداعن يف عبساحل عبغ لي. 
ايف عالجكأـاع عبذي حرضه عـدٌد من وعضا  مجلا 
عبشـورى اازي ع عمليـاه اعببيئة عملهنـدس نبيل عبدعبله 
عبوزي  اعبدابة نبيه ولو نشطان اومني عباافأة حأود 
ُعبـاد امحافـظ فناـا  حنني قطينـة انائـب ازي  
عبكه لـا  اعبطاقة عبدعبغني عملدعني، وشـار عبايدراس 
إىل ون وغلب مشـكالت عمليـاه اعببيئـة لابحديدة ناجأة 

عن تاأد عسـكهدعف عباداعن بلبنية عبكحكية امنشـآت 
عبردمـات عباامـة فيهـا الصـورة وساسـية قطـاع 
عمليـاه اعببيئة؛ لهـدِف زيادة مااناة عملوعطنني، مشـيدعً 
لجهـود عملنّظــأات عبدابية عبااملـة يف عملجال عإلغاثي 
اعإلنَْســاني بلكرصيـف مـن ماانـاة عملوعطنـني ادعم 
عبجهـود عبحكوميـة يف مجـال عببيئة من خـالل تازيز 
عباالقـة مـع مأثـيل عملنّظــأـات عبدابيـة عبااملة يف 

عبيأن. 
من جانبه، عسكا ض ازيُ  عملياه اعببيئة عبصاولات 
عبكـي توعجه عأل عبوزعرة لأحافظة عبحديدة اسـايها 
بكوفـري مياه نقية بلأوعطنني من خالل تأ يل محطات 
اآلار عمليـاه لاملحافظة اعبكي ترضرت جـ ع  عبكصايد 
عباسـك ي عمخري بكحابف عباداعن، الفكاً إىل ون عبقصف 
عملكاأد آللار اخزعنات عملياه لجزي ة تأ عن اغري ا من 
عملدي يات ودى لصورة مبارشة النكشار الا  عبكوبريع. 

اوشـار عبوزي  إىل عملاابجـات اعبحلـول اعإلج ع عت 
عملنّصـذة لاسـكحدعث اإعـادة تأ يـل شـبكات عمليـاه 
اعبـرف عبصحي عبكـي ودت خالل عبصـرتة عملاضية إىل 
عنرصاض حـاالت عإلفالة لابكوبريع، مشـريعً إىل خطط 
عبـوزعرة عملسـكقبلية بضأان عسـكأ عر خدمـات عملياه 
اعبـرف عبصحي من خالل عالنكقـال إىل نظا1 عبطاقة 

عبشأسية بكشايل آلار عملياه. 
 اتطّ ق ازيـ  عملياه اعببيئة إىل حأالت عب ش عببيئي 
عبكي نّصذتها عبوزعرة مؤخ عً لابكااان مع ازعرة عبصحة 
عباامـة اعبسـكان اعـدد مـن عبجهـات ذعت عباالقـة 
اعملانحـني اعبكي وسـهأت يف حـل عبكثري من عملشـاتل 
عببيئية، منو ـاً لابكوفيات اعملقرتحـات عبصادرة عن 
مجلا عبشـورى خـالل عبصرتة عملاضية لشـأن واضاع 
عبنازحـني من ولنا  عبحديدة خافـًة ما يكالق لابوضع 

عملائي اعببيئي لاملحافظة. 

اعسـكأع عبحارضان إىل نكائج زيارة عضو مجلا 
عبشـورى عضو بجنة تصقد واضـاع عبنازحني من ولنا  
عبحديدة عبدعب حأن مك 1 عبكي قا1 لها عمسبوع عملايض 
اتصقده ملسـكوى عبردمات عباامـة لأحافظة عبحديدة 
انكائج بقا عته لأسـئويل عبسـلطة عملحلية لاملحافظة، 
اتوضيح ازي  عمليـاه اعببيئة حول عإلجـ ع عت عملكرذة 
حول إنشـا  محطـة ماابجـة مياه عبـرف عبصحي 
لأمانة عباافأة اما تسـببه حابياً من ورضعر عىل عدد 
من عبسـداد عملائية لأحافظة فناا  اعملاابجات عبكي 
تأـت لهذع عبرصوص؛ لناً  عـىل توجيهات عمخ رئيا 

عملجلا عبسيايّس عمعىل لإنشائها. 
اوشـار عبوزي  إىل درعسـات جديدة إلنشا  محطات 
عبصحـي لطـ ق علأيـة افحيـة اليئيـة  عبـرف 
عقكصاديـة حديثـة خافة فيأا يكالق لإنكاج عبسـأاد 
عباضوي اتذع إنكاج تأية تبرية من عملياه عبقاللة بل ي. 

قبائل مديريتي املغالف واملنرية بالحديدة 
ينددون بجرائم العدوان ويجددون تأكيدهم 

ملواصلة مواجهة الغزو واالحتالل

 خالل مهرجان وعرض عسكري: أبناء ووجهاء مديرية السبعني يؤّك��دون 
استمرار التصدي للحرب االقتصادية والعدوان العسكري

 : صنعاء
خالل مه جان اع ض عسك ي بادد من عبوحدعت عممنية اعبلجان 
عبشـابية اطالب اتشـافة عملدي ية، لأناسـبة وعياد عبثـورة عبيأنية 
افاابيات حألة عبكابئة اعبكحشيد، وعلن ولنا  مدي ية عبسباني لأمانة 

عباافأة عسكأ عريكَهم يف رفد عبجبهات لاب جال اعملال
ايف عمله جان وّتـد عملشـارتون تأييَد ـم امبارتكهم ملبادرة عمخ 
مهدي عملّشـاط رئيا عملجلا عبسـيايّس عمعىل عبكي وطلقها عشية 
عبايد عبـ 55 بثورة عبـ  8 من وتكول  اعبكأتيد عىل عبجا زية بلسال1 
عباـادل اعبشـامل اعبدعـوة بلأصابحـة عبوطنيـة اإعالنـه بلاصو 
عباا1 عـن عملغ ر لهم، مؤّتــدين عىل عسـكأ عر عبصأـود اعبثبات 
يف موعجهـة عباداعن ارفد عبجبهات اتسـيري قوعفـل عبدعم بلجيش 

اعبلجان عبشابية. 
ادعـا عملشـارتون ولنا  عبشـاب عبيأنـي إىل مزيد مـن عبكالحم 
اعبثبـات اعبوقـوف فصـاً اعحـدعً يف موعجهـة عبغـزعة اعمل تزقـة 

اعالسكادعد بروض ما تة عبكح ي  بكافة عبرتعب عبوطني. 
 اخـالل عمله جان وشـار نائب رئيا عبوزرع  بشـؤان عبردمات 

محأـود عبجنيـد إىل ون تنظيـم مثل  ـذه عمله جان امـا ترلله من 
عـ اض رسـابة قويـة بكحابـف عباـداعن عـىل عبجهوزيـة عبكامة 
اعسـكادعد ولنا  عبشـاب عبيأني بلكصـدي بلاـداعن، مثأناً تصاعل 
قيادة اولنا  امشايخ ااجها  مدي ية عبسباني مع حألة عبكحشيد 
اعبكابئـة، احضور م عملرّشف يف مركلف عبظـ اف ب فد عبجبهات 

ادعم عبجيش اعبلجان عبشابية. 
لـداره، حيّا ومـني عباافأة حأود ُعبـاد، عبـ اَح عبوثَّالَة ملنا  
امشـايخ ااجها  مدي ية عبسـباني اموعفلكهـم يف دعم جبهات 
عباـزة اعبك عمـة؛ دفاعاً عـن عبوطن اومنـه اعسـكق عره، مؤّتــدعً 
عسكأ عَر فأود عبشـاب عبيأني يف عبكصدي بالحكالل اإرصعره عىل 

 . عالسكأ عر يف  ذع عبط يق مهأا طال عبزمن وا َقُرَ
فيأا وّتــدت تلأة ولنا  ااجها  مدي ية عبسـباني عبكي وبقا ا 
اتيل عممانة عملسـاعد عبدعبله مح 1، ون تنظيَم عمله جان اعبا ض 
يأتـي يف إطار عالسـكادعد ملوعفلة عبجهوزية اعبكحشـيد عسـكجالة 
بدعـوة قائـد عبثورة اعبقيـادة عبسياسـيّة، مأثلـة ل ئيا عملجلا 
عبسـيايّس عمعىل، مؤّتــدين عسكأ عَر م يف موعجهة ما تة عبح ب 

عالقكصادية اعباسك ية. 
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 : خاص
إن عبكشـَف عن ون عأَل دال عبرليج يف 
عبرشق عماسط عبكي عسكأج ت عمم يكيني 
بكنصيـذ عالغكيـاالت يأتي يف بحظـة يرتتز 
فيها عباابـم عىل عبقكل عملزعـو1 بلصحايف 
عملنشق جأال خاشـقجي من ِقبَِل عملألكة 
عبا ليـة عبسـاوديّة، عبنظا1 عالسـكبدعدي 
عبـذي بـه عالقـاٌت اثيقـة مع ُتـــلٍّ من 
عبا ليـة  اعإلمـارعت  عملكحـدة  عبواليـات 
عملكحدة، »ابم ت د عبسـصارة عبسـاوديّة يف 

عبواليات عملكحدة عىل طلب بلكاليق«. 
جـوالن -رئيـا ف قة عغكيـاالت تالاة 
برشتة »سـبريز« عمم يكية عبذي تااقدت 
ماها عإلمارعت- قال: إنه خالل فرتة تااان 
رشتكه يف عبيأن، تان ف يقه مسـؤاالً عن 

عدد من عالغكياالت عببارزة يف عبح ب، رغم 
ونه رفـض تحديـد ويٍّ منهـا، اوضاف: إن 
عبوالياِت عملكحدة لحاجٍة إىل ل نامج عغكيال 
مأاثـل بلنأـوذج عبـذي نـرشه، »ونا فقط 
وريـد ون يكوَن  ناك نقـاش«، قال: »رلأا 
ونا احش، رلأا يجب ون وتوَن يف عبسـجن، 
رلأا ونا شرٌص يسٌ  بكنني عىل َحــّق«. 
ــة عبكي  تأثُل مهأـُة عالغكيـال عبَرافَّ
تقو1 لهـا مجأوعُة عأليـات »عب مح« يف 
عبيأـن، عبكـي تقارلت  ـذه عالتّجا ات يف 
وعأال جديدة امح قة: عبقكل عباسـك ّي، 
عبذي نّصــذه عملقاتلون عمم يكيون عمَلَه ة. 
ر ون  اقـال خـرع : إنه من غـري عملكصوَّ
عبواليات عملكحـدة بم تكن تالُم ون عإلمارعت 
عبكـي تدّرلهـا عبواليات عملكحدة اتسـّلحها 
عىل ُتــّل عملسكويات تق يباً، قد عسكأج ت 

رشتًة وم يكية ياأل لها قدعمى عملحارلني 
عمم يكيني بكنصيذ عأليات عغكيال يف ح ب 

عبيأن. 
ـــة وَْطَلَاـت »لـاز فيد  مصـادُر َخافَّ
نيـوز«، اِاْفـقاً بثالثة مصـادر مكطالقة 
عـىل درعية لاباأليـات، ون وحـد عمل تِزقة، 
بوتابـة  عبكالـع  عبصـ ع  ياأـل مـع  تان 
عملرال عت عمل تزية، ا و ما ياادل عبوتابة 
ــة لابُقـــوَّعت عباسك يّة عبكالاة  عبَرافَّ
لابجيش.. اتان رقيـٌب آخ  يف عبُقـــوَّعت 
ــة يف عبح س عبوطني بجيش االية  عبَرافَّ
ماريالنـد، َاآخ ، ِاْفـقاً مرلاة وشـراص 
ع فوه، تان ال يزعل يف عالحكياطي عببح ي 
َاتان بديـه تريٌح رسي بلغاية، بقد تان 
وحـد عملررضمني يف ف يـق »SEAL 6«، وَْا 

 .»DEVGRU«

اتابـة  يف  سـالٌق  مسـؤاٌل  اوخـر 
عإلمـارعت  يف  عأـل  عمل تزيـة  عملرالـ عت 
عبا ليـة عملكحدة يف عببدعية لـاز فيد، ونه ال 
سبيل إىل عبسأاح بأم يكيني لاملشارتة يف 
مثل  ـذع عبرنامج، ابكن لاد عبكحّقق من 
ذبك، قال: »تان  ناك وشـراٌص يقومون 
لشكل وسايس لأا قلكُه«. تان مند شاً ملا 
قيـل: »ما  ي إْجـــَ ع عت عبكدقيق بلكأّتد 
مـن ون عب جل عبذي تدخنـه  و حقاً اقال 
إن عمل تِزقة تانوع »تق يباً مثل ف قة قكل«. 
َاتانـت عألية م تِزقة رشتة »سـبري« 
تنكهـك عبقانـون عمم يكـي غـري اعضحة 
لشكل مصاجئ. فأن ناحية، يجاُل قانون 
عبواليـات عملكحدة من غري عملرشاع »عبكآم  
بقكـل وَْا خطـف وَْا تشـويه« وي شـرص 
يف للـد آخـ ، من عملصرتض ون تقـو1 ازعرة 

قتلة أمريكيون يف عدن
موقع »                                                  « يكشف التفاصيل :

ق��ائ��د ال��ف��ري��ق ي����روي ت��ف��اص��ي��ل حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال رئ��ي��س إص����اح ع��دن
في موازاة الحرب االقتصادية التي أعلنها الس��فير األمريكي ماثيو لتدمير الُعملة الوطنية وأن س��يجعل الُعملة ال تساوي 
الحبر التي ُطبعت عليه، كانت هناك جريمٌة أمريكية أخرى كش��ف كواليس��ها موقُع »بار فيد نيوز« األمريكي، وتفاصيلها 

جلب شركة أمنية أمريكية إلى عدن لتنفيذ عمليات اغتيال للعديد من الشخصيات السياسية والدينية.
فرق االغتياالت كانوا يعملون في صفوف القوات الخاصة األمريكية، نفذت عشرات عمليات االغتيال مقابل ماليين الدوالرات 

وأجور شهرية تصل إلى 28 ألف دوالر لكل عنصر منهم.
التحقيق الذي أجرته الصحيفة االمريكية تقوم صحيفة المسيرة بنشر ترجمته في السطور التالية:

الشهيد القائد 
حيذر من اجلرائم 

األمريكية يف اليمن 
قبل 15 عامًا

م�ن أي�ن تأت�ي الجريم�ة؟ 
القائُد  الش�هيُد  تساؤٌل طرحه 
السيد حسني بدرالدين الحوثي 
قب�ل... س�نة؛ ليجي�َب يف ذات 
اللحظ�ة: »إن م�ن يفقد اليمن 
أمن�ه هم األمريكي�ون، هم من 
أمنَه  إنسان  ُك��ّل  س�يفقدون 
حتى داخل بيت�ه، إذا ما تمّكن 
األمريكي�ون س�تنترش األعمال 
اإلرهابي�ة يف اليم�ن، تفجريات 
هنا وهناك عىل أيديهم هم، هم 
من فج�ر ال�رج يف نيويورك، 
سيفّجرون أمثاله هنا يف اليمن، 
م�كان  ُك���ّل  يف  ويفج�رون 
بُحّجة أنهم اليمنيون، وهم من 
سيفسدون أخالقنا، ويفسدون 
بنينا وبناتنا، فتنطلق الجريمة 
يف ُك��ّل بي�ت، يف ُك��ّل قرية, 
س�يكون  مجتم�ع،  ُك���ّل  يف 
هناك نهب، يكون هناك جرائم 
ال أخالقي�ة، يك�ون هناك قتل، 
يك�ون هن�اك ُك���ّل جريم�ة 

تتصورها«.
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تحقيق 

عبرارجيـة لكنظيـم عبـرشتات عبكـي تقّد1ُ 
خدماٍت عسـك يّة إىل دال وجنبيـة، َاتقول 
إنهـا بم تأنـح ولدعً ويَة رشتة سـلطةَ تزايد 
عبُقـــوَّعت عملقاتلة وَْا عمل تِزقة لدابة وُْخَ ى. 
امـع ذبـك، اتأا ذتـ ت ثالثـُة مصادر 
بــ »لار فيد« يف اقت سـالٍق، فـإن عبوالياِت 
عملكحدة ال تأنح عمل تِزقة لاض عالسكثنا عت، 
فأـن عبقانوني تأاماً ون يرـد1َ يف عبجيوش 
عمجنبية، سـوعٌ  وتان عمل ُ  مدفوعاً لاملثابية 
وَْا عملـال، دان ويـة تباـات قانونيـة، خـد1 
عممريتيـون يف عبجيش عإلرسعئيـيل، اعبصيلق 
عبص نـيس عبرارجي، احكى ميليشـيا تقاتل 
دععش يف سـوريا، ارتّبت مجأوعة عأليات 
عب مـح، بدابـة عإلمـارعت عبا ليـة عملكحـدة 
إلعطا  رتبة عسك يّة بأمريتيني عملشارتني 
يف عبباثة، اعبكي قد توّف  بهم غطاً  قانونياً. 
منطقـة  يف  عباأـل  مـن  عب غـم  عـىل 
فـإن جـوالن  اسياسـيًّا،  قانونيـاً  قاتأـة 
يبـرّشُ لط يقكـه يف عالغكيـاالت عملسـكهدفة 
تاسـرتعتيجية دقيقـة ملكافحـة عإلْرَ ــاب 
مع عـدٍد وقلَّ مـن عبضحايا عملدنيـني، ابكن 
عألية إنصاف مايو تشـري إىل ون  ذع عبشكل 
عبجديد من عبح ب يحأُل عباديَد من عملشاتل 
خطـط  توقصـت  بهـذع  نصسـها؛  عبقديأـة 
عبكومانداز، اوثبكـت عملرال عت ونها مايبة، 
فقد فّأأت عبابوة عبناسصة عبكي يالقونها 
عىل عبباب بقكل شرص اعحد ابيا عبجأيع 

يف عملككب. 
لاإلَضاَفــة إىل عالعرتعضـات عمخالقيـة، 
تضيف عالغكياالت عملوجهة ماضالٍت جديدًة 
بلحـ ب عبحديثة، اياأل عمل تِزقة عبراّفون 
خارَج سلسلة عبقيادة عباسك يّة عمم يكية؛ 
بذبـك إذَع عرتكبـوع وخطا  وَْا عرتكبـوع ج عئَم 
حـ ب، فال يوجد نظا1 اعضح ملحاسـبكهم، 
اإذع قكل عمل تِزقة مدنياً يف عبشارع، فأن تان 

سيحّقق يف عمم ؟
تكشـُف عأليـُة عغكيـال رئيـا حـزب 
عإلفـالح إنصـاف مايـو مشـكلًة وَْتثَـــَ  
ايـر  عمَْ ـــَدعف،  عخكيـار  م تزيـًة: 
جـوالن عـىل ونـه قكـل فقـط عإلْرَ ــاليني 
عبذيـن حّددتهم حكومـة عإلمـارعت عبا لية 
عملكحـدة، حليـف عبواليات عملكحـدة، بكن من 
 ـو عإلْرَ ــالي امن  و عبسـيايّس؟ ما  و 
عبشـكل عبجديد من وشـكال عبح ب ا ل  و 
ُمَجــّ د عبقكل من عبطـ عز عبقديم بلكأجري؟ 
اَمـن بـه عبحـقُّ يف عخكيار مـن يايش امن 
يأوت، بيا فقـط يف ح اب عمللكية عبرسية 
مثـل دابـة عإلمـارعت عبا ليـة عملكحـدة، لل 
وَيْـضـاً يف ديأق عطية مثل عبواليات عملكحدة؟

• ؤ ؤصفقة استقدام املرتِزقة
جأات »لاز فيد« وخباَر عبقصة عبدعخلية 
بهجـو1 ف يـق عالغكيـاالت عبكالاـة برشتة 
عإلفـالح،  مقـ   عـىل  وم يكيـة  م تِزقـة 
اتشـصت عن طبياة عبح ب عمل تِزقة عآلن - 

اماذع يأكن ون تصبح. 
عبصصقُة عبكي جلبـت عمل تِزقة عمم يكان 
إىل شـوعرع عدن تم تجسـيُد ا عـىل اجبة 
غـدع  يف ولو ظبـي، يف مطام إيطـايل لنادي 
عبضبـاط يف قاعدة عسـك يّة إمارعتية عبذي 
تـم عفككاُحُه، حيـُث قا1 جـوالُن اآخ  عأل 

يف سـالح عببح ية عمم يكية سالقاً ايحأل 
عسَم إسحاق جيلأور، لنقله عبص يق جوعً من 
عبواليـات عملكحدة بيصـور عباألية عىل ورض 
عمللاب، بم يكذت ، تأا وشار جيلأور، لشكل 

جيد. 
اتان مضيصهـم محأـد دحـالن، رئيا 
عممـن عبسـالق بلسـلطة عبصلسـطينية، يف 
لدبة مصّأأة لشـكل جيد، نَظَ  إىل عمل تِزقة 
عبضيوف لراد اقابوع بجوالن لأنه يف سـياق 

آخ  سيحاابون قكَل لاضهم عبباض. 
يف عبوعقـع، جـوالن جالهم يف مـزعج غري 
مكوقـع، إذ يقول إنه ُابـد يف  نغاريا ملوين 
يهوديني، يحافظ عـىل عالقات طويلة عمََمد 
يف إرسعئيـل؛ لسـبِب عألـه عممني، حسـب 
مصـادر عدة، ايقول إنه عـاش  ناك بادة 

سنوعت. 
 اقـد شـارك جـوالن يف بندن مـع رئيا 
عملوسـاد عبسـالق دعني ياتـو1، ِاْفـقاً ملقال 
فدر عا1 8فف1 عن جونز، اتان ترصصه 
»توفـري عممن باأـال  عبطاقـة يف وف يقيا«. 
اتان وحـد عقـوده، ِاْفـقاً بثالثـة مصادر، 
حأايـة عبسـصن يف حقـول عبنصـط عببح ية 

عبنيجريية من عبكر يب اعإلْرَ ــاب. 
جـوالن -عبذي بديه بحيـة تاملة ايدّخن 
سجائ  مارببورا حأ ع ، ايشعُّ لابحأاس- 
لائـٌع جيـد.. ا ـو -تأـا افصه مسـؤال 
سـالق يف اتابـة عالسـكربارعت عمل تزيـة-، 
جـوالن نصسـه، عبذي يقـ و جيّـدعً اغابباً ما 
يسكشـهد لابصالسـصة اعب اعئيني، َايقكبا 
من وندريـه ماب ا: »بيا عإلنَْســان  و ما 

ياكقده لل ما يرصيه«. 
يقول جوالن إنه تلّقى تاليَأه يف ف نسـا، 
اعنضم إىل عبصيلق عمجنبي عبص نيس، اسـاف  

يف جأيع ونحا  عباابم، اتثريعً ما تان يقاتل 
وَْا ينّصـــذ عقـودعً ومنيـة.. ايف للغ عد، تأا 
يقـول، تاّ ف عىل عملقاتل شـبِه عباسـك ّي 
 ،ARKAN عبشـائن اعبانيف، عملا اف لاسم
عبذي عغكيل يف عا1 8فف1. اقال: »بدّي عبكثري 

من عالحرتع1 مرتان«. 
بم تكأّكـن » لاز فيد نيـوز« من عبكحّقق 
مـن وجـزع  من سـرية جـوالن، لأـا يف ذبك 
خدمكـه عباسـك يّة، بكـن جيلأـور اآخـ  
ــة عمم يكية  مررض1 يف عباأليـات عبَرافَّ
اعبذي تان ماـه يف عمليدعن قال: من عبوعضح 

ونه يكأكع لررة يف مجال عبكجنيد. 
اقال مسؤاٌل سـالٌق يف اتابة عملرال عت 
عمل تزية عمم يكية إنه ياكر تصؤعً اقاسـياً، 
اقـال ضالـط سـالق يف اتابـة عملرالـ عت 
عمل تزية، »إنه ع ضة بلأبابغة«، ابكنه قال: 
»لابنسـبة إىل عبجنـون فهو نوع عبشـرص 

عبذي تسكأج ه«. 
نشـأ دحالن -عبذي بم يسـكجب ب سائَل 
مكاـددة ورسـلت مـن خـالل رشتائـه- يف 
مريـم بالجئني يف غـزة.. اخـالل عنكصاضة 
عبثأانينيات، وفبح العباً سياسـيًّا رئيسياً.. 
ايف عبكسـاينيات، تـم تايينه رئيسـاً بأمن 
عبصلسـطيني يف غزة، حيُث ورشف عىل حألة 
قاسية ضد حأاس يف عاَمي 8995 َا8996، 
اعبكقـى يف اقـت الحـق لاب ئيـا جـورج 
دلليـو لوش اوقا1 عالقـاٍت قويًة مع اتابة 
عملرالـ عت عمل تزية عمم يكيـة، حيُث عبكقى 
لأديـ  عبوتابـة جـورج تينيت عـدة م عت، 
اتان دحـالن يوفـف يف اقت مـن عماقات 
لأنه قائـٌد محكأٌل بلسـلطة عبصلسـطينية، 
ابكن يف عا1 7فف1 سقط، اعتهأكه عبسلطة 
عبصلسـطينية لابصسـاد، احأاس لابكااان 

مع اتابة عملرال عت عمل تزية اإرسعئيل. 
 ـ ب دحـالن مـن للـده، إىل عإلمـارعت 
عبا ليـة عملكحدة، ايقـال إنه ياّ ُف نصَسـه 
تأسكشـار رئييس بويل عهد عإلمارعت محأد 
لـن زعيد آل نهيـان، عملا اف لاسـم عبحاتم 

عبحقيقي ملو ظبي.. 
ضالط اتابة عملرال عت عمل تزية عبسـالق 
عبذي يا ف دحالن قال: »إن عإلمارعت عبا لية 

عملكحدة وخذته يف عألية حص ة عبثور«. 
عآلن، عـىل عبغدع  يف نادي عبضباط، تحدى 
ثـور عبحص ة زّاعَره، بيرـراه لأا  و مأيز 
جـدعً عـن عملقاتلني مـن وم يكا، ملـاذع تانوع 

وفضل من عبجنود عإلمارعتيني؟.
وجاب جوالن مع عبكبجـح: ورعد ون يا ف 
دحالن ونه قادر عىل إطالق عبنار، اعبكدريب، 
اعب تـض، اعبقكـال لشـكل وفضـل من وي 
شـرص يف عبجيش عإلمارعتـي، قال: وعطني 

وفضل رجل اسأرضله. وي اعحد. 
سـكانيل  عملكقاعـد  عمم يكـي  عبجنـ عل 
مات يسكال قا1 لابكسجيل يف مجلا رشتة 
عسـك يّة إمارعتيـة، ايديـ  رجـل عببح ية 
عمسبق انائب عممريعل رال ت  ارارد قسم 
رشتـة بوتهيـد مارتن يف عإلمـارعت، »إي يك 
ل ينـا« ا و عملسـؤال عبكنصيـذي عممني، 
اعملكـورط عآلن يف عبكحقيـق عبرـاص عبـذي 
وجـ عه ماه رال ت موبـ  يف عبكدخل عب ايس 
يف عالنكرالـات، وقـا1 مكجً ع بباـض عبوقت، 
ملسـاعدة عإلمارعت عـىل عسـكئجار م تِزقة 

توبومبيني. 
اتأـا ذت ت » لـاز فيد« يف اقت سـالق 
من  ـذع عباا1، فإن عببالد تضـم عمجانب يف 
جيشـها اوعطـت سـكيصن توماغـان رتبة 
جنـ عل اقـد تان يحأـل رتبة مـالز1 وال، 
مأـا اضاه يف قيـادة وحد فـ اع ُقـــوَّعته 

عملسلحة. 
افيأا عإلمارعت تسـكرد1 مقاايل عبدفاع؛ 
يف عبوعقـع، فـإن عبواليات عملكحـدة  ي عبكي 
ساعدت يف عبكَحـّ ك عبااملي نحو خصرصة 
عبجيـش، ايدفع عببنكاغون عبرشتات بلقيا1 
لاباديـد مـن عملهـا1 عبكقليدية: مـن إطاا1 
عبجنود بلحصاظ عىل عمسـلحة، إىل ح عسـة 

عبقوعفل. 
عبواليات عملكحدة ت سم عبرطط يف عبقكال، 
وَْا  ال يُسـكأَج  عمل تِزقـة بكنصيـذ  جأـات 
عالنر عط مبارشة يف عبح ب، بكن  ذع عبرط 
يأكـن ون يصبح ضباليـاً، اتوف  عبرشتات 
ــة تصافيَل ومنية مدججة لابسالح  عبَرافَّ
بحأايـة عبدللوماسـيني يف مناطـق عبح ب 
وَْا ضبـاط عالسـكربارعت يف عمليـدعن، يأكن 
ملثـل  ـؤال  عملكااقديـن عبدخـوُل يف ماارك 
لامسـلحة عبنارية، مثلأا فالـوع يف لنغازي، 
بيبيـا، عندمـا تـويف مقااالن يف عـا1 81ف1 
دفاعاً عن موقع تالع بوتابة عالسـكربارعت 
عملهأـة  تانـت  رسـأيا،  بكـن،  عمل تزيـة. 

عبحأاية، ابيا عبح ب. 
خـارج عبواليـات عملكحـدة، ياـد توظيف 
عمل تِزقـة بلقيا1 لأهـا1 قكابية ومـ عً نادرعً، 
عىل عب غم مـن حداثه يف نيجرييا، تَحـّ تت 
عبجنـوب  عمل تِزقـة  مـن  ضارلـة  ُقــــوَّة 
وف يقيـني عببارزيـن يف رشتـة إيبـني لاربو 
لنجـاح ضد جأاعـة لوتو ح ع1 عملكشـددة 
عإلسـالمية يف عا1 85ف1، اقد وسـنَد برشتة 
ُقــــوَّة  سـحق  وسسـكها،  عبكـي  لاربـو 
مكأ دي عبجبهة عملكحـدة عبثورية عملدّمــ ة 
يف  عبحـ ب  مزقكهـا  عبكـي  سـريعبيون  يف 

عباا1ف899. 
تـن مـع عالسـباغكي تـن مع دحـالن.. 
شـكالً  يقّدمـان  اجيلأـور  جـوالن  تان 
عسـكثنائياً من خدمة عمل تِزقـة، بم يكن  ذع 
يوف  تصافيل ومنيـة، ابم يكن حكى عبقكال 
عباسـك ّي عبكقليدي وَْا عبحـ ب ضد عبكأ د، 
عـىل حـد سـوع  تان عبجـوالن اجيلأـور 

يقوالن: قكل عملسكهدف. 
قـال غابيأور إنـه ال يكذت  وي شـرص 
يسـكرد1 تلأـة »عالغكيـاالت« عـىل اجـه 
عبكحديـد، بكـن تان اعضحاً مـن خالل ذبك 
عالجكأاع عمال، ون  ذع ال يكالق لاحكجاز وَْا 
عحكجاز قيادة عإلفـالح، قال جيلأور: »بقد 
تان  دفنـا محّدًدع بلغاية«. اقال جوالن إنه 
تـم إخباره رصعحـًة لاملسـاعدة يف »تاطيل 
اتدمـري« عإلفالح، عبذي يصصـه لأنه »ف ع 

سيايّس ملنظأة إْرَ ــالية«. 
ااعـد  ـو اجيلأـور لأنهأـا يأكنهأا 
عملناسـبة،  عملهـارعت  بديـه  ف يـق  جأـع 

الرسعة. 
يف عمسـاليع عبكـي تلـت مأدلـة عبغـدع ، 
عسكق اع عىل رشاط، اسيحصل عبص يق عىل 
8.5 مليون داالر شـه ياً، تأـا وفاد غوملان 

اجيلأور بصحيصة »لاز فيد«. 
تانوع يكسـبون مكافآت مقالل عأليات 
عبقكـل عبناجحة -رفض عبجـوالن اجيلأور 
ون يقوبوع تم- بكنهم سـيج ان واَل عألية 
بهم لنصف عبسا  إلثبات ما يأكنهم فاله، 
يف اقت الحق، سيقو1 سبري لكدريب عبجنود 

عإلمارعتيني يف تككيكات تومانداز. 
تان بجـوالن اجيلأـور رشط آخ : تانا 
ي يـدعن دمجهأـا يف عبُقــــوَّعت عملسـلحة 
وسـلحكهم،  تأتـي  ون  اورعداع  عإلمارعتيـة، 
اقائأة وَْ ــَدعفهم، من ضباط عسـك ينّي، 
 ذع تان »مسـباب قضائية«، قال عبجوالن. 
»من عبق ف يرضب عمل احـة«، تأا واضح، 
فـإن عالمـات عبـزي عباسـك ّي عإلمارعتـي 
اعبـكالب سكشـري إىل »عبص ق لـني عمل تِزقة 

اعب جل عباسك ّي«. 
ااّقـع دحالن اعبحكومـة عإلمارعتية عىل 
عبصصقة، تأا قـال جوالن اجيلأور، الدوت 

مجأوعة »سبري سريفيسز« عباأل. 
لـدو  عملكحـدة،  عبواليـات  إىل  الاباـودة 
عبجوالن اجيلأور يف جأع عبجنود عبسالقني 
مـن وجـل وال اظيصـة إثبـات بلأصهـو1. 
SPEAR OPERATIONS GROUP  ـي 
رشتات  يشـبه  يش   ال  فغـرية،  رشتـة 
 GARDA WORLD عممـان عباأالقـة مثـل
ابكـن   ،CONSTELLIS وَْا   SECURITY
بديهـا تأية  ائلة من عملوع ب بالخكيار من 

لينها. 
بلحـ ب  عملا افـة  غـري  عبنكائـج  امـن 
عبسـنوعت  ـــة  اَخافَّ عإلْرَ ـــاب،  عـىل 
عبــ87 ما لني عبحـ ب عمم يكيـة يف عبا عق 
اوفغانسـكان، ون عـدد ُقــــوَّعت عباأليات 
ــة قـد تضاعف وَْتثَــ  من عبضاف  عبَرافَّ
منذ 88 سـبكأر، من ففف.33 إىل ففف.ف7، 
 ذه مجأوعة ضرأـة من عبجنود عبذين تم 
عخكيار ـم اتدريبهـم اعخكبار ـم من قبل 
وَْتثَـــ  احدعت عبنربة يف عبجيش عمم يكي، 
مثـل ُقــــوَّعت عببح يـة عبكالاـة اجيـش 

رينج ز. 
 امن عملا اف ون لاـض جنود عالحكياط 
جنيـاً  عأليـات؛  يف  يشـارتون  عبرافـني 
بل لح، عىل حد قول مسؤال رفيع عملسكوى 
يف »سـيال« طلب عـد1 نرش عسـأه. اقال: 
»وعـ ف عـددعً مأـن يصالـون  ـذع عمم «، 
اوضـاف ونه إذَع بـم يكن عبجنـود يف عبردمة 
عبصاليـة، فإنهم غـري ملزمـني لاإللالغ عأا 

يصالونه. 
اافـف وحـد عملكااقدين عبسـالقني، ون 
عبريـارعِت عملكاحـَة وما1 عملحارلـني عبقدعمى 

يقف جنود من دولة اإلمارات العربية المتحدة في حراسة حيث يتم 
تفريغ المعدات العسكرية من طائرة عسكرية إماراتية في مطار عدن 

، 12 أغسطس 2015

المرتزقة األمريكيون في أحد المتارس بعدن
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عمرلاا  اعبرأيا

عبادد

8 فص  ف  8 ـ
87 وتكول  88ف11

)518(
تحقيق 

اعالحكياطيني بيسـوع تأا تانوع يف عبسنوعت 
عماىل من ح ب عبا عق، يصكق  عباأل عممني 
عبرـاص، عبـذي ياأـل يف عبغابـب بحأايـة 
عملسـؤابني عبحكوميني عمم يكيني يف ليئات 

ماادية، إىل عإلثارة يف عبقكال عبصايل. 
 تأـا ونـه ال يدفـع مـا ععكـاد عليـه، يف 
حني تان عببد  يف وسـاار نربـة من قدعمى 
عملحارلـني يف اظائف ومنية رفياة عملسـكوى 
يقـول  عبيـو1،  يف  داالر  فف8  وَْا  داالر  فف7 
عملكااقـدان، عآلن عنرصضت  ذه عملادالت إىل 

حوعيل فف5 داالر يف عبيو1. 
اقال جـوالن اغابيأور إنهأـا يا ضان 
عـىل مقاتليهأـا عممريتيني 15 وبـف داالر 
يف عبشـه  - حـوعيل ف83 داالرعً يف عبيـو1 - 
لاإلَضاَفــة إىل عملكافـآت، ا و مبلغ تبري يف 

وي سوق تق يباً. 
قال غابيأـور، »تان ال يـزعل رماديًا لأا 
فيـه عبكصايـة«، مشـرية إىل ون عبكثـري مـن 
عبالعبـني تان موقصهم مـرتددعً مثل »آه، ونا 

جيد«. 
قـال غابيأـور نصسـه إن بديـه سـجالً 
غـري مثايل مـن خـالل مهأـة عبكدريب عىل 
عبنـار عبحية عبكي قاد ا، مـ ة وُْخَ ى يف ويا1 
عببح يـة، قال لأنـه وطلق عبنـار عن ط يق 

عبرطأ. 
اوضـاف غابيأـور ون  ذع  و مـا دفاه 
إىل مغـادرة عببح يـة، يف عـا1 88ف1 اتان 
آخـ  عأل تبري به قبـل عنضأامه إىل رشتة 
 TEQUILA و تنصيـذي يف رشتة  SPEAR

عبِحَ فية. 
لحلـول نهاية عـا1 85ف1، قـا1 جوالن، 
عبذي قـاد عباألية، اغابيأـور، لجأع ف يق 
من عـرشعت عب جال، ثالثـة منهم تانوع من 
قدعمـى عملحارلـني عمم يكيـني عبرافـني، 
عبُقــــوَّعت  مـن  تانـوع  عبباقـني  اماظـم 
عمجنبيـة عبص نسـية عبسـالقة، عبذين تانوع 
ورخص فقط حوعيل ففف.ف8 داالر يف عبشه ، 
تأا يكذت ه جيلأور، وقّل من نصف ما قابه 
 و اجـوالن ونهأا مرصصـان بنظ عئهأا 

عمم يكيني. 
عجكأاـوع يف فنـدق لابقـ ب مـن مطـار 
»TETERBORO« يف نيـو جـرييس، اتانـوع 
ي تدان ماللا مكنوعة من عبزي عباسك ّي، 
اتان  وسـود،  الاضهـم  لاضهـم مأـوه، 
لاضهـم ملكحيـاً اعضويـاً الاضها عآلخ  

موشًأا اسلكيًا. 
اقـال جيلأـور إنـه عندما حـان عبوقت 
بلذ اب، وقناـوع موظصي عبصندق لإعطائهم 

عبالم عمم يكي يف عبرارج، يف م عسم مؤقكة، 
قامـوع لكثبيكهـا يف مثلـث فغـري اوخذا ا 

ماهم. 
تأا ونهم جّهزاع ببضاة وساليع »اجبات 
عبطاا1 عبجا زة بـأتل«، اعبدراع عبوعقية، 
اماـدعت عالتصاالت، اعملاـدعت عبطبية. قال 
ــة بكجهيز  جيلأور إنه وحرض سكيناً َخافَّ
وغطيـة عبكصجري عـىل عملكصجـ عت. تان من 
عملؤتـد ون عبص يـق قـا1 لكرزين عبويسـكي 
وَيْـضاً - ثالث حاالت بباسل  ايدن؛ منَّه من 
عملسكحيل عبحصول عىل وي تحول يف عبيأن، 

نا يك عن عمشيا  عبجيدة. 
طائـ ة  عسـكقلوع  ديسـأر،   85 يـو1 
افوبهـا  الُأَجـــّ د   G55ف غابصسـرتيم 
جوعً، سـار جيلأور إىل ُقأـ ة عبقيادة اوخر 
عبطيارين ون  ناك تغيريعً طصيصاً يف خطكهم 
عبجويـة، لاد عبكـزاد لابوقود يف عسـككلندع، 
بـن يكونـوع يف ط يقهم إىل عملطـار عبكجاري 
قاعـدة  إىل  ابكـن  ظبـي  ولـو  يف  عب ئيـيس 

عسك يّة إمارعتية يف عبصح ع . 

• ؤقوائ��م االغتي��االت: قي��ادات ورجال 
دين

بهذع عمسـاس، وخذ عمل تِزقـة طائ َة نقل 
إىل  عبجويـة عإلمارعتيـة  بلُقــــوَّعت  تالاـة 
قاعـدة وُْخَ ى يف عصب، إريرتيـا، خالل تلك 
عب حلة، تذت  غابيأور قيا1 ضالط إمارعتي 
ي تدي عبزي عب سـأي لاطالعهـم اقّد1 بهم 
قائأـة عالغكيـاالت - 13 لطاقة تحكوي عىل 
13 عسـأاً َا13 اجهـاً، ُتـــّل لطاقة تكأيز 
لـذتا  لدعئـي: دار عبشـرص يف عبسياسـة 
عبيأنيـة، عـىل سـبيل عملثـال، وَْا إحدعثيـات 

عبشبكة إلقامة اعحدة وَْا عثنكني. 
اقال غابيأور إن لاضهـم تانوع وعضا  
يف حزب عإلفالح، اتان لاضهم رجال دين، 
اتان لاضهم إْرَ ــاليـني خارجيني، بكنه 

وق  لأنه ال يسكطيع عبكأّتــد. 
حصلـت »لـاز فيـد« عـىل اعحـدة مـن 
عببطاقـات عملسـكهَدفة. عـىل ذبك  و عسـم 
عب جـل، فورة، رقـم عبهاتـف، اغري ا من 

عملالومـات، يف وعـىل عبيأـني توجـد شـارة 
عبح س عب ئايس عإلمارعتي. 

عبغائـب لشـكل اعضـح  ـو ملـاذع ورعده 
وحد ـم ميكاً، وَْا حكـى ما تان م تبًطا له ال 
يأكن عبوفول إىل عب جل بلكاليق، ابيا من 
عملا اف ما إذَع تان عىل قيد عبحياة و1 ميكاً. 

• ؤحرُب واشنطن ضد اإلْرَه��اب فتحت 
أبواب الحروب القذرة

منـذ عهـد  عملكحـدة  عبواليـات  سياسـة 
جـورج لـوش عاللـن عبقائأـة عـىل عغكيال 
»عإلْرَ ــاليـني« يف منطقة عبرشق عماسـط 
عخكلصـت اتريتُها اوخـذت وشـكاالً مكاّددة 
يف عهـد والامـا احكـى عآلن يف عهـد دانابد 
ت عمـب، امـع تحـول عالغكيـاالت عملنظأـة 
إىل جـز  راتينـي مـن عبحـ ب يف عملنطقـة، 
ــة، الدوت  طّورت عإلمارعت شهيكَها عبَرافَّ
تسـكا ُض عضالتهـا قبل ون تصبـح العباً 
رئيسياً يف 85ف1 يف عبح ب عىل عبيأن، الدوت 
منذ اقـت مبك  لاسـكهدعف حزب عإلفالح 

)ف ع تنظيم عإلخوعن يف عبيأن(. 
يف  عبربـرية  تينـدعل،  إبيزعليـث  اتشـري 
إىل  وتسـصورد،  عبيأـن يف جاماـة  شـؤان 
ونـه خالفـاً بكنظيَأي عبقاعـدة ادععش فإن 
حزب عإلفالح يأخذ شـكالً مغاي عً ايشارك 
يف عباألية عبسياسـيّة يف عبيأن، بكنها قابت 
إن عملنطق عمم يكي ارع  رضلات عبطائ عت 
لـدان طيار قد وضصى عبرشعية عىل سـاي 
عبـدال عمُْخَ ى إىل عغكياالتهـا، اتحت عنوعن 
عبح ب عـىل عإلْرَ ــاب تُـ ك عبباب مصكوحاً 
ومـا1 عبـدال بلكرلص من خصومها لاسـم 

عبقضا  عىل عإلْرَ ــاليني. 
يقول ُتــلٌّ مـن غابيأور اجوالن )قادة 
فـ ق عالغكيـاالت( إنـه عنـد لـد  عألهم يف 
عبيأن قّدمـت بهم عإلمارعت قائأة لأسـأا  
شرصيات الغكيابها عىل روسها رئيا حزب 

عإلفالح يف عدن »إنصاف مايو«. 
احني ُسـئل عن وخالقيـات ارشعية قكل 
عبقادة عبسياسـينّي بإلفالح غري عملسلحني، 
يف مقالـل عإلْرَ ــاليـني عملسـلحني، وجـاب 
جوالن: »وعكقد ون  ـذه عبثنائية  ي ثنائية 
فك يـة لحكـة« وي ونـه ي ى ونـه ال عخكالف 

فك ياً لني عإلفالح اعبقاعدة. 
خطـط  اضـع  ونـه  جـوالن  ايكشـف 
ل نامـج  يكباـه  مـا  لنصـا  عالغكيـاالت 
لاغكيـال  إرسعئيـل  يف  عملكبّـع  عالغكيـاالت 
عبشرصيات عبكي يصُاُب عبقبض عليها. 

بكن عملثـريَ ون جوالن اف يقـه ي فضون 
تسـأيكهم لصـ ق عغكيـال، قائـالً إن دابـة 
عإلمارعت قّدمت بهم مجأوعًة من عمسـأا  
عبكـي ال عالقة بهـا لاإلفـالح وَْا عبجأاعات 
عإلْرَ ــالية الغكيابهم، بكنهم رفضوع تنصيذ 

عملهأة. 
عمَْتثَـــُ  إثـارًة يف حديث جـوالن  و ما 
تضأن إشـارة إىل ضلوع عبواليات عملكحدة يف 
عخكيار عمَْ ــَدعف، حيُث قال إن ف يقه وللغ 
عإلمـارعِت ونهم بن ينّصــذاع عأليات تشـكل 
ون  موضحـاً  عمم يكيـة،  بلأصابـح  رضرعً 
عإلمارعت حني تقّد1 بهم وسأا  عبشرصيات 
عمل عد عغكيابها، يقـو1 عبص يق لابكأّتــد من 
ون ذبـك بن يـرض لأم يكا ايسـكغ ق عمم  
وسـبوعاً وَْا وسـبوعني، ا و ما يشـري إىل ون 
 ـذع عبص يق يقو1 لاالتصال لجهة رسـأية 
وم يكية مخذ عإلذن لكنصيذ عملها1 وَْا إبغائها. 
اياـرتف غابيأـور اجوالن ونهـم وحياناً 
نّصــذاع عغكياالٍت بشـرصيات؛ منَّ لقاَ  ا 
فقـط بيا مـن مصلحـة عمرسة عإلمارعتية 
عبحاتأـة. تأا تشـصا ونـه تـم ضأهأا إىل 

جوالن 
تلقى تعليَمه في فرنسا وانضّم 

إلى الفيلق الفرنسي، وشارك 
في عمليات اغتيال لصالح شركات 

أمريكية أمنية في العديد من 
الدول بينها صربيا خالل عمله في 

اليمن لصالح االمارات، تم ضمه 
للجيش االماراتي وحصل على رتبة 

عسكرية.

محمد دحالن:
قيادي بحركة فتح الفلسطينية، هرب إلى اإلمارات وأصبح 

المستشار األمني لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، 
وُيعرف بأنه المدبر والمخطط للعمليات األمنية القذرة 

المرتبطة باإلمارات، ومؤخرًا كشفت تقارير أنه يدير عملية 
استقدام مرتزقة كولومبيين ومن أمريكا الجنوبية إلى 

صحراء النقب داخل الكيان الصهيوني لتدريبهم ونقلهم 
إلى الساحل الغربي لليمن.

الجنرال األمريكي ستانلي 
ماكريستال:

جنرال أمريكي متقاعد، أنشأ 
شركة أمنية لحساب اإلمارات، 

متورط باستئجار مرتزقة 
كولومبيين لإلمارات.

صورة للمرتزقة االمريكيين في عدن
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فصـوف عبجيـش عإلمارعتـي اتـم منحهأا 
رتباً عسـك يّة. اخالل عبلقا  تان غابيأور 
اجوالن ي تديان عبزي عباسـك ّي عب سـأي 

بإلمـارعت. 

• ؤاستهداف رئيس حزب اإلصالح
عحكضنت سـيارٌة من نوع »إيه تيه 7 «، 
ذعت دفع رلاعي مدرعة وعضاَ  عبص يق وثنا  
سـري ا يف شـوعرع عـدن عملظلأـة، اضأت 
عثنني من ُقـــوَّعت عبكومانداز من ُقـــوَّعت 
عببح ية عبسالقة، تأقاتيل عبنربة بلاأليات 
ـــة عمم يكيـة، حيـُث تان بديهـم  عبَرافَّ
سـنوعت من عبكدريـب عملكرصـص من قبل 
عبجيـش عمم يكـي بحأاية وم يـكا، بكنهم 
عآلن ياألون بحسـاب سيد مركلف »رشتة 
ـــة عسـكأج تها عإلمـارعت  وم يكيـة َخافَّ

عبا لية عملكحدة«. 
يف 19 ديسـأر 85ف1، تانـت مهأكهـم 
تنصيذ عألية عغكيال رئيا حزب عإلفالح. 
افف عبهجو1َ بـ »لـاز فيد نيوز«، عثنان 
من عملشـارتني فيه من خـالل بوحة م عقبة 
لـدان طيار، يف وال عألية يف مرشاع رلحي 
مذ ـل باـدة وشـه  يف عبيأن عبكـي مزقكها 
عبح ب، اقد عأل لاـض عبجنود عممريتيني 
ذعت  م تِزقـة  مهأـة  يف  تدريبـاً  عمَْتثَـــ  
رشعيـة غامضة بقكـل رجال ديـن لارزين 

اشرصيات سياسيّة إسالمية. 
تانت خطـة عمل تِزقـة  ي اضـع قنبلة 
موقوته عىل لاب مق  عإلفالح، لابُق ب من 
ملاب ت ة قّد1 يف عدن، تان من عملصرتض ون 
يدّمــ  عالنصجار، وحَد قادة عبحألة، اجأيع 

من يف عملككب. 
يـ اي غابيأـور لدعيَة عألية عسـكهدعف 
رئيـا حزب عإلفالح يف عـدن إنصاف مايو 
اقال إنهم عسـكردموع مصادَر عسكربارعتية 
إمارعتيـة قّدمت مالومـاٍت حول نأط حياة 
اتَحـّ تات رئيا عإلفالح، منها عملنزل عبذي 
يايـُش فيه اعملسـجد عبـذي تان يصيل فيه 

اعمسوعق عبكي يرتدد عليها. 
لابكزعمن مع عيد روس عبسنة، وقا1 ف يق 
عالغكياالت حصلًة اتبادبوع تؤاس عبويسـكي 
اناقشوع عبرطة عبكي ينبغي ون تكون عليها 
عأليـة عغكيـال رئيا حـزب عإلفالح ا ل 
سـيكون عبكنصيذ عر عألية قنص وَْا تصجري 
قنبلة، اتان  ناك سـكة وَْا خأسة خيارعت 

بلكنصيذ، افقاً بقول غابيأور. 
ايضيـف ونـه لاـد م عقبـة مقـ  حزب 
عإلفالح قـّ راع ون يكون عبكنصيذ عر عألية 
تصجـري اتم عالتصاق عىل ُتـــّل عبزاعيا اتذع 
عخكيار مسـار عبه اب لاد عباألية. لاد ذبك 
قـا1 غابيأور ارفاقه لكأزيـق عمارعق عبكي 
تكبوع عليها عبرطة ارسـأوع فيها عملسارعت 
تـي ال يرتتـوع وي دبيـل ارع  ـم. احينها 
افلكهم مالومة ون رئيا عإلفالح إنصاف 
مايو تان يف مككبه ي وس عجكأاعاً تبريعً. 

لاد ذبك تجهز عبص يق اوخذاع وسـلحكهم 
اعبقنالـل اغري ا اعرتـداع وزياً  عسـك يّة 

مكنوعة. 
اقـت عبكنصيـذ قصـز غابيأـور اجـوالن 
اعثنان آخ عن يف سـيارة دفع رلاعي مدرعة 
مع جنـدي إمارعتي ي تدي ثيالاً مدنية. تان 

جنـود عبص يـق عمجنبي عبص نيس يف سـيارة 
دفـع رلاعـي وُْخـَ ى، اعبكي سـوف تكوقف 
عىل مسافة قصرية من موقع عبهجو1، عىل 
عسكادعد بالندفاع يف حابة دخول عمم يكيني 
يف عزدحا1. فكحت ولوعب قاعدتهم اعنكرشاع 

يف شوعرع عدن يف عبليل. 
افـل عبص يـق عبسـاعة 9:57 يف عبليـل، 
لـدع عبجأيـع  ادئـني، تسـلل عب جـاُل من 
سـيارعت عبدفع عب لاعي، اعببنادق عىل و بة 
عالسـكادعد، حأل وحد م عبشـحنة عملكصج ة 
نحو عملبنى، ابكن عندما واشـك عبوفول إىل 

عببـاب، فكح وحـد وعضا  عبص يـق عبنار عىل 
طول عبشارع عبرافت. 

مبـارشًة قبل افـول ف يـق عمل تِزقة إىل 
عبباب عممامي، تا ضت عبشـاحنة عملكصج ة 
ذعت عبدفـع عب لاعي عبكـي تان من عملصرتض 
ون تقكـل مايـو، إلطـالق نـار من قبـل وحد 
م عفقي رئيـا حزب عإلفـالح عملقاتلني يف 

عبجز  عبرلصي. 
يف ذبـك عبوقـت تانت طائ ة لـدان طيار 
تصـور عباألية ابكن ما حـدث تان إطالق 

نار عىل عمل تِزقة ابيا عباكا. 

قال غابيأور إنه وطلق عبنار عىل شـرص 
يف عبشارع، بكن مسدسه تاطل. قال إنه غري 
مكأّتـــد ِمـن َمن وطلق عبنـار عليهم. اعىل 
وي حال، فـإنَّ عمل تِزقة عبذين تانوع يحألون 
عملكصجـ عت إىل عملبنـى عسـكأ اع -عىل عب غم 
مـن عبضجـة عملحيطة لـه - ملـدة ف1 ثانية 

تاملة تأا يظه  عبصيديو. 
عندمـا تان ف يق عمل تِزقـة يه لون نحو 
مدرعات إمارعتية عنصج ت عبسيارة عملكصج ة 
فجأًة عند لوعلة عملبنـى تباها عنصجار قنبلة 
وُْخـَ ى، لاـد ذبـك عـادة ف يـق عمل تِزقة إىل 
ماسك  م عبكالع بإلمارعت اتم تلقي إشارة 
ون عباأليـة نجحـت، وي ون رئيـا حـزب 

عإلفالح قد ُقِكَل. 

• ؤشكوك حول العملية وغضب دحالن
لاـد ذبـك، حدثت مشـكلة مـع »محأد 
دحـالن« ا ـو عبصلسـطيني عبـذي وفبـح 
عملسكشـار عممنـي ملحأد لـن زعيد؛ لسـبِب 
شـكوك حول مصري رئيا عإلفالح؛ منَّه بم 
يكـم عبكأّتــد مـن مقكله بكنـه عخكصى ابم 

يَ ه وحد لاد ذبك. 
امـع ذبـك، بم يالـن عإلفالح عـن افاة 
مايـو، تأـا حـدث عندمـا عغكيـل وعضـا  
آخ ان. اعبسـبب -تأا قال مكحدث لاسـم 
عإلفـالح يف مقاللـة عـر عبهاتـف-،  و ون 
مايو عىل قيد عبحياة، فقـد غادر عملبنى قبل 
ف8 دقائـَق من عبهجو1 الحلـول يوبيو تان 
يايُش يف عملألكة عبا لية عبساوديّة. ال وحد، 
تأا قال عملكحدث، مات يف  جو1 عمل تِزقة. 

ايارتف غوالن ون عباألية فشـلت يف قكل 
رئيا حـزب عإلفالح، إال ونه عـىل عمقل تم 
تحييُده بصرتة طويلـة طاملا ونه عخكصى عن 
عملشـهد. لاإلَضاَفـة إىل ون تلك عباألية تانت 

لدعية بسلسلة طويلة من عالغكياالت. 
لاـد فـرتة بم يسـكأ  جـوالن يف عبص يق 
لاـض  وسـأا   عليـه  ُع ضـت  اعندمـا 
عبشـرصيات عبكي تم عغكيابهـا يف عدن لاد 
مغادرتـه وّتـــد ون تثريعً من تلك عمسـأا  

تانـت يف قائأـة عالغكيـاالت عبكـي قّدمكهـا 
عإلمارعت بلص يق، وي ون عبص يق لاد مغادرته 

نجح يف تنصيذ عباأليات. 

• ؤفريق اغتياالت جديد
تم تغيري عبص يـق عبص نيس لآخ  وم يكي 
زاد م عإلمارعتيون لأسلحة وفضل امادعت 
وفضـل، اقال جوالن اغابيأـور: عملكصج عت 
مـن نـوع  C اعملسدسـات عملـزادة لكوعتم 
عبصنـع  عمم يكيـة   M  النـادق عبصـوت 
عب عقيـة. تأا تم تجهيُز ـم لدرعجات نارية 
عـر  عبكنقـل  يف  يسـكردمو ا  ون  يأكـن 
ح تـة عدن اإبقـا  عبقنالـل عملأغنطة عىل 
عبسـيارعت. جأيـع عملاـدعت -تأـا قابـوع- 

جا ت من عبجيش عإلمارعتي. 
لقي غابيأور بصـرتة قصرية فقط. اقال 
إنه تـ ك عبص يَق يف ول يل 86ف1. ارفض  و 
اجوالن قوَل عبسـبب، بكن غابيأور قال إنه 
يكأنـى بو ونه تان وَْتثَــ  عداعنية يف عبيأن. 
اقـال: »إذع تأّكنت من فال ذبك م ة وُْخَ ى، 
بقللنا من عملراط ة«. »تان لإمكاننا عبقيا1 
لباـض عمشـيا  عملد شـة، عـىل عب غم من 
وننـا تنا قادرين عىل عبقيا1 لباض عمشـيا  

عملذ لة«. 
تان وحد وعضا  عبص يـق عبجدد، عبذي تم 
تايينـه يف واعئـل عـا1 86ف1،  ـو تورليت 
عملررض1 يف ف يق SEAL 6، دعنيال تورليت، 
افًقا بثالثة مصادر اوّتــدتها عبصور. تان 
تورليـت جنديـاً محرتفاً، تأا يقـول وابئك 
عبذيـن يا فونه، اقد خـد1 يف جوالٍت قكابية 
مكاددة يف وفغانسـكان اعبا عق. تان ال يزعل 
يف عالحكيـاط؛ بذبك يأكـن بلجيش عمم يكي 

نرشه يف وية بحظة. 
حصل تورليـت عىل رعتب حكومي اتان 
مـن عملصرتض ون يقّد1 تق ي عً عن عبكدريبات 
عبشـه ية. امـع ذبـك تان يف عبيأـن لاقـد 
خـاص بلاأـل يف جيـش وجنبـي. مـن غري 
عبوعضـح مـا إذَع تان  و نصسـه مكورطاً يف 

مهأات الغكيال وي شرص. 
يف تطـور غامض، ُسـجن تورلـت حابياً 
يف رصليـا، حيـُث يجـ ي عبكحقيـق ماـه؛ 
قانونـي.  غـري  عمكالتـه مسدسـاً  لسـبِب 
عحكُجز عملررض1 عمم يكي  ناك منذ فرعي  
88ف1.. تاـذر عبوفول إىل تورليت، ابم ي د 
محاميه عىل عملكاملات عبكي تطابب لابكاليق. 
ال يـزعل عبكثريُ حول ف يق م تِزقة عب مح 
مجهـوالً، اقد واضح عبباض مأن شـارتوع 
ونهم بيـا بديهـم رغبة يف تسـليط عبضو  
عـىل ما حـدث. اعندما سـئل عأـا إذَع تان 
قد تم إرسـابه يف عملهأة إىل بيأن، وجاب وحد 
عمم يكيـني: »إذع تنت، فأنـت تا ف ونني ال 

وسكطيع مناقشكها«. 
من جانبه، قال غابيأور إنه »تان يصّضل 
ون يبقـى  ذع لايدعً عن عمضـوع « بكنه قّ ر 
عبكحـدث؛ منَّه »لُأَجـــّ د ون ير ج  ذع بن 
يكـون  ناك ط يقة ملقى لايـدعً عنه؛ بذع« 

ونا بن وحاال إخصا  ما فالكه«.
غابيأـور وفبـح عبيـو1 خـارج قطـاع 
عمل تِزقة، اقد اجد نصَسـه منذ ذبك عبحني يف 

مجال آخ . 

اليسار بطاقات العمل لمجموعة عمليات الرمح ؛ يمين عالمات الكلب جلمور

تم الحصول عليها بواسطة 
BuzzFeed News

تحقيق
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لمزيد من المعلومات أرسل ”اتصل بي” إلى 111 مجاناً

ليس لديك رصيد لإلتصال؟

اآلن، خدمة “إتصل بي” 
إلى جميع الشبكات المحلية

اآلن جديد
MTN

معك في كّل مكان

لطلب الخدمة: أرسل الرقم المطلوب إلى 2255
                          أو أطلب الرمز #2255*  واتبع التعليمات

mtn.com.ye

خدمة “إتصل بي” بحلتها الجديدة تتيح لمشتركي الدفع المسبق 
جميع  إلى  بي”  اإلتصال  “يرجى  محتواها  مجانية  رسائل  إرسال 

الشبكات المحلية ثالث مرات مجاناً في اليوم الواحد.

قضية خاشقجي وعولمة اإلرهاب والنفاق!
عبُدالعزيز البغدادي

آٍه.. ما وتصَه  ذع عباابَم، وقصد عبااَبَم عمُلأِسـَك لكالليب 
اعبج يأـة  عإلفسـاد  سـلطة  عبسـلطة، 
عملنظأـني اعملـال عبحـ ع1 عبكـي يقوُد ـا 
رمـوُز عملصابـح عملكوحشـة من عب ؤسـا  
اعمللـوك اعممـ ع  عملاكو ـني اعملشـّو ني 
عقليـاً اذاي عباا ات عبنصسـية، اي اج 
بهـا رجـاُل انسـاُ  عإلعـال1 عملكسـورين 
اعملكسورعت لح اف عبَج ِّ عملحسولني عىل 
عبوعـي اعبثقافـة!، ا م بيسـوع وتثَ  من 
وتبـاع لوعي وا لال اعي، مـع ون عملصرتََض 

ونهم من وداعت تنأية عبوعي.
لبسـاطة ال وعكقـُد ون آبيَة ُحكـم عباابم 
مثقـف  لوجـود  اال  عالحـرتع1َ  تسـكحقُّ 

عبسـاودي  عبنظـا1  مـع  يصطـفَّ  ون  يأكـن  حقيقـي 
عمم يكـي عبصهيونـي يف جبهـة اعحدة؛ من  ـذع عبنظا1َ 
ضد عإلنَْســــانية، اعملثقُف عبحقيقيُّ  و ضأريُ عملجكأع 
اراُحـه، فأيُّ ضأري اويُّ راح يأكُن ون تكرذَ من مكرلف 
عقليـاً  ـاِرٍب إىل دابـٍة علكلاـت نصـَف عبيأـن اتـداُس 

لأساعدته عىل ت عمة عبنصف عآلخ ؟. 
يـا  ـؤال : عبحيـاُة اعبحيـاُ  ِفنْـــــَوعِن، اوفحاُب 
عبحيا  يكنوعون لكنوع فلسـصكهم ملانـى عبحياة ابقيأة 
عإلنَْســــان ومـا1 نصسـه واالً ثـم ومـا1 من يشـارتهم 

حياتهم.
بم تاد عبجغ عفيا احَد ا قادرًة عىل فنع موعطن يصهم 
ايقّدر قيأَة عملوعَطنة احجم وث  ا يف تكوين جسد عبوطن 
عبُحّ  عبقوي، عبقيأُة عإلنَْســـانيُة عبحقيقيُة تكُأُن يف ذعت 
عإلنَْســــان اذعت عإلنَْســــان عبراّلق تُحَسُب من خالل 
ن من  قدرته عـىل تنأية عبِقيَِم يف محيطه عالجكأاعي عملكوِّ
ذاعٍت مكاددة، ابكنها وشـبه لابجسد عبوعحد عبذي افصه 
عب سـوُل عبك يـُم لأنه تاببنـان وا تاببنيان يشـدُّ لاضه 

لاضاً.

ااعضـٌح ون عبحديَث من خالل  ـذه عبنظ ة عبكوحيدية 
عبنبويـة يِصـُف لها عملؤمـَن عامًة، حيـُث قـال: )عْبُأْؤمُن 
ْق  بْلُأْؤِمـن َتاْببُنْيَـاِن يَشـدُّ لْاُضُه لَْاضـاً(، وي ونه بم يص ِّ
لـني مؤمن من جنسـية محـّددة اآخ  من 
جنسـية وخـ ى، وي ونَّ عبرطـاَب عبدينـي 
ٌه بإلنَْســــان يف وي مكان  اعمخالقي موجَّ
ايف وي زمـان، ا ـذع  ـو عبشـأُن يف  ـذع 
عبرطـاب عأومـاً )َاَما وَْرَسـْلنَاَك إاِلَّ َرْحَأًة 

بِّْلَااَبِأنَي( سورة عمنبيا  آية 7ف8
لل إنَّ لاَض عملصرسين يََ ْان ون عملقصوَد 
لابااملني )عابم عإلنِا اعبجن( عىل عخكالٍف 
يف تصسري عابم عبِجنِّ لأنه غريُ عمل ئي غابباً. 
تصا أاُت عباابم عملقصودة اعمللأوسـة 
ُهه إبيها  إذعً تنبـُع مـن عبوجهة عبكـي توجِّ
لابسـلطة اعبث اة،  عملأسـكُة  عبقيـادعُت 
اباـلَّ آخَ  تجليـات اومثلة  ذه عبكصا ات ما نشـهُده 
ٍه حول  عبيو1َ من ضجيج إعالمي اح عك سـيايس موجَّ
مصـري فحصي عاش موعبيـاً بحكا1 عبسـو  يف مقالل 
عبصأـت عملوّجه، لل اعبكوعطؤ عب  يـب حول ما يج ي 
مـن عـداعن عـىل عبيأن منـذ ورلع سـنوعت عسـكهدف 
ُتلَّ حـيٍّ يف  ـذع عببلـد، تأا عسـكهدف مركلـَف عملاابم 
عبحضاريـة اعمث يـة، اضحايـاه لاآلالِف مـن عملدنيني 
اعمطصـال، ا و عـداعٌن مسـكأ ٌّ عىل مدعر عبسـاعة، 

تُ تَكُب فيه ولشُع عملجازر.
مـن عملؤتَّــِد ون عخكطاَف فحصي دعخل قنصلية اقكله 

اتقطياه إلخصا  جثكه عأٌل فظيٌع اخطريٌ اُمدعٌن..
بكـن َمن قا1 لهذع عباأل يقـو1ُ لأا  و وفظُع منه عىل 
مدعر عبسـاعة الـإرشعف عإلدعرة عمم يكية امسـاعدتها، 
ا ـي عبكـي بم تهكـز بها شـا ٌة مـن ُتّل  ـذه عبصظائع 

عملسكأّ ة عىل ولنا  عبيأن.
فأّي نصـاٍق يحُكُم  ذع عبااَبـــَم؟!، ا ل يأكُن ون ي ى 

خريعً يف ِظـلِّ عوملِة  ذع عبنصاق عب  يب!!.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

الجريمة األفضح
عبنظا1 عبسـاودّي اتشـجاه عـىل عبجسـارة وَْتثَــَ  مـن دان وي تقدي  مية 

ٍج وَْا محاابٍة بلكسرت..  عوعقَب وَْا تح ُّ
اتانت حادثة خاشـقجي شـرَ عملـا  عبذي وغـ ق ُفكُوََّة محأد لن سـلأان.. 
ج يأٌة وح جت عمنْظأة عبغ لية بيا من عبسـهل مللأكها وَْا تري  ا وما1 عب وي 

عباا1 حكى وَْتثَــ  عملكحأسني اللن سلأان يف إدعرة ت عمب. 
رلأـا يسـكطيُع عبنظا1 عبسـاودّي تجـاُاُز ارطكـه لأثأان لا ظـة بكنُه ال 
يسـكطيع ون ينكّصك من تدععياتها اال إنقاذ ُسأاة عملألكة عبكي تد ورت بحداد 

بم تاهده يف تأريرها منذ تأسيسها.
ومـا فورة عممري عملكنـور عملكحصز إليصال عمللكية عبص يـدة اعبغنية لابنصط إىل 
عبحدعثة عبكي سـاى بكسـويقها لأسـاعدة فهـ  ت عمب فظه  ونها بيسـت إاّل 

ش.  ُخ عفة فناها خياُل جاريد عن عممري عملكوحِّ

الشيطان واألضحية! 
عأابكها اتآم  ا افساد ا منذ   الها إىل عب ياض. 

بلكضحيـة لبن دغـ ، حيثياٌت تثـرية، وَْا محاابٌة من عبحكومـة عباأيلة حل 
وزمـات تثرية، امن ضأن  ـذه عمزمات تصايد عالنكقـايل عبجنولي من خطاله 
ضـد حكومة  ادي اعملطاببة لكغيري ا، اإرضا  عبجأا ري عبشـابية يف تاز، إال 
ون  ـذع عبكغري بـن يؤدَي إىل إخأاد  ـذع عبصوت عبجنولي )عملـوعيل بإلمارعت( اال 
عبصوت عبجنولي عبوطني عب عفض بالحكالل، لل إن تايني رئيا عبحكومة عبجديد 
»ماـني« ا و عبشـأايل ضأن عملنطق »عبِجَهوي«  ذع عمم  سـيزيد من سـرط 
عبشـارع عبجنولـي عىل حكومة  ـادي عباأيلة ابن يحّقـق مـا تان ي جو منه 

 ادي حني وقال لن دغ . 
عبشـيطاُن عمم يكي، عملوجوُد دعئأاً يف عبسـطور، موجود ويضـاً يف خليصة لن 
دغـ ، فـ)ماني( عبشـاب عبذي عسـكقطبه  ادي إىل مؤتأ  عبحـوعر ازي  نقل يف 
حكومة فاسـدة بم يشـق ط يقـاً، ابيا وَْتثَـــَ  من تلأيذ اللن مبـارك، ا ذع 

عمخري تلأيذُ عملرال عت عمم يكية.
الاعكباره شـرصيًة شالًة تانت مشارتة يف ساحات ثورة 88 فرعي ، يكوّ م 
 ـادي لأن  ذع عبكاديَل سـوف يجّدد من دما  حكومكه وَْا يضيف فئاٍت شـالة 
جديـدة ملنـارصة حكومكه، بكن  ذع عمم  غـري اعرد ارَسعاَن ما سـيكالىش، إذ 
ون لقـاَ  ذعت ازرع  حكومـة لن دغـ  يف ظل حكومة ماني، بـن يُغرّي من اعقع 
مأارسـة عبصسـاد اتدمري عالقكصاد اعبردمـات عبيأنية، احكـى يف حابة تغيري 
ُتـــّل ازرع  عبحكومـة عباأيلـة فـإن لقاَ  ـم يف عب ياض ام تهنـني مم يكا 
اعبسـاوديّة اعإلمارعت ُمص طني لابسـيادة عبوطنية ُتلُّ  ـذع يجال من آفاقهم 
مسـدادة ايجالهم عاجزين عن تجذي  حكومكهـم اإعطائها مأكناِت عببقا  

افبغها لنوٍع من عبصبغة عبَشابية. 

بن دغر أضحية هادي 
عب ياض اعدن عملحكّلة، اتحأيل ُتــّل ذبك اللن دغ  فقط، من وجل تبِح جأاح 
عبجأا ري، اذرِّ عب ماد يف عيونها، لاَد ما شهدته عدن اغري ا من مطاببات 

ل حيل عالحكالل الاد ون عرتصع عبصوُت فاالً يف اجه عب ياض اولو ظبي 
اوداعتهأا. 

لـن دغ   نا ي عد به ون يكوَن وضحيًة يقّدُمها  ادي يف مذلح عبكحابف، بكنها 
وضحيـة غـري مجزية، فأهأا حاابـت عب ياُض اولو ظبي، إخالَ  مسـؤابيكهأا 
عأـا يج ي يف عبيأن اعبكدععيات عالقكصاديـة اعنادع1 عبردمات ات ّدي عماضاع 
يف ُتــّل عملسـكويات، فإنَّ عبشاَب عبيأني ال سيأا يف عملحافظات عملحكّلة قد اعى 
لحقيقـة مـا ي عُد به، اما يُرطَّـط، من خالل ما ج ى يف سـقط ة اعمله ة، اما 
يجـ ي عبيو1 يف شـبوة من محـااالت إمارعتية إلحكا1 عبقبضـة لابُقـــوَّة عىل 
منالـع عبنصط امأ عت عبغاز، امحاابة عبسـيط ة عىل مقدرعت عببلد عبسـيادية 

انهبها، اتجيري ا بصابح عأليات غزا ا اعحكالبها. 
إقابـُة لـن دغ  عبكي لّ ر ـا  ادي يف ق عر عإلقابة لابصسـاد اعبصشـل، وّتـدت 
عملؤتََّد عن عبصساد عبذي مارسكه اال تزعل تأارسه حكومُة ما تسأى »عبرشعية«، 
ابيـا فقط لن دغ ؛ منَّ عبصسـاد بيا ماقودعً ل قبة لـن دغ  فقط، لل لكو1 
مـن عبوزرع  اعملسـؤابني اعملوظصني يف ُتــّل مصافـل إَدعَرة عبرشعية عملزعومة، 

ا ياتلها عملدينة اعباسك يّة. 
عمضحيـُة عبوحيـدُة عبكي يأكن ون تُ يَض ولنا  شـابنا عملغلوب عىل وم ه،  ي 
ون توعِفـَل جأا ريُ وتكول  عبكح ي  حضوَر ا يف ُتــّل عمليادين؛ بلأطاَببة لط د 
عملحكّلني اعبغزعة من ُتــّل شـر، اتقديم ُتـــّل  ذه عبجوقة إىل محاتأة رعدعة 

إزعَ  عرتهانهم بلادا، الياهم بلبلد لثأن لرا، اخيانكهم عبُاَظأى بلوطن. 
لقـى من عملهم عإلشـارُة  نا إىل ما يجب وخذُه من ِعـَرٍ ادراس، بكل من وتى 
ايأتـي بلاأـل تحت إلط  ـادي اعباداعن، لـأن مصريَه بن يكـوَن لأفضَل ِمن 

مصري َمن سبقوه. 
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ثقافية 

ولن ترضى عنك أمريكا وال إسرائيل حتى تتبع ملتهم

وقفٌة مع درس األسبوع في برنامج رجال اهلل.. 

سورة آل عمران – الدرس الثاني

 : عبُدالرحمن محمد 
حميد الدين:

عمنظأـة  رضـوخ  مـن  لاب غـم 
عبا ليـة اتنصيذ ـا بأجندة عبسياسـية 
اعالقكصاديـة اعبثقافية عمل سـومة من 
قبـل ]عببيـت عمليـض[ إال ونهـا ال تزعُل 
موضَع عتها1 لدعم ما يسأى عإلر اب

من  جندا ـا  مـا  إذع  عبدابـة  حكـى 
تاأل ضـد ولنا   ذع عبشـاب فإنها  ي 
مسـكهدفة؛ منهم بن ي ضوع عنها مهأا 

عألت
 ـل رضوع عـن ع فـات عـىل عب غم 
مأا عأل؟ وبم يأأ عبسـجون من شباب 
]حأاس[ امن شـباب ]منظأة عبجهاد 

عإلسالمي[؟ 
تحدثنا يف عبادد عبسالق عن ون عنطالق 
زعأا  عبا ب اعملسلأني ضأن عبكحابف 
عبذي تقوده عبواليـات عملكحدة عمم يكية 
يف مكافحة ما يسـأى لاإلر اب بم ابن 
يحقـق عبـ ىض عمم يكـي اال عبغ لي.. 
اون تح ك  ؤال  عبزعأا  تجاه شاولهم 
افق عمجندة عمم يكيـة اعبصهيونية يف 
عملنطقة ال يزيد عملحـور عبصهيووم يكي 
إال عسكقوعً  اتوسـًاا اطأًاا يف تنازالت 

وتر..

موق��ف أمريكا من الس��عودية كمصداق 
باليه��ود  املتعلق��ة  القرآني��ة  للحقيق��ة 

والنصارى:
عمنظأـة  رضـوخ  مـن  الاب غـم 
عبا ليـة اتنصيذ ـا بأجندة عبسياسـية 
اعالقكصاديـة اعبثقافية عمل سـومة من 
قبـل ]عببيـت عمليـض[ إال ونهـا ال تزعل 
موضع عتها1 لدعم ما يسـأى عإلر اب؛ 
عبسـيايس  ]عاللكـزعز  اعبغـ ض  ـو 
اعالقكصـادي[ بكنصيذ مطابـب وم يكية 
اإرسعئيلية وتث .. امن ول ز عبشوع د عىل 
 ذه عبحقيقة  ـو عملوقف عمم يكي من 
عبنظا1 عبساودي عبذي ياكر وتر حليف 
افديق عسـرتعتيجي مم يـكا اعبغ ب؛ 
فأنذ نشـأة ]عبكيان عبسـاودي[ يف قلب 
عبجزيـ ة عبا لية تان اال يـزعل وم ع  آل 
سـاود عىل عالقة اطيـدة احأيأة مع 
عبغـ ب الامخـص ل يطانيـا اوم يكا.. 
ابوال  ذه عباالقة عالسـرتعتيجية ملا تان 
بلأـرشاع عبصهيووم يكـي وي اجود يف 

عملنطقة..!.
ايف عملقالل فإنـه الاب غم مأا تحقق 
بأم يكيني عىل يد عبنظا1 عبسـاودي إال 
ون اسـائل عإلعـال1 عبغ ليـة اعمم يكية 
تاأل بيل نهار اتشن عبحأالت عبدعائية 

ضـد عبنظـا1 عبسـاودي اضد ومـ ع  آل 
سـاود لكهأـة عإلر اب.. حكـى افلت 
تلـك عبحأالت بلحد عبـذي جال ]مجلا 
عبشـيوخ عمم يكي[ يقو1 لإق عر قانون 
]جاسـكا[ عبذي يجيز بضحايا تصجريعت 
نيويـورك مقاضاة ]عبنظا1 عبسـاودي[ 
لاعكباره عملأول اعملنصـذ بهجأات ويلول 

سبكأر من عباا1 8فف11..!!
ايشـري عبسـيد حسـني لـدر عبديـن 
عبحوثـي بباـض عملصاديـق عبكـي تؤيد 
عبحقيقة عبق آنية عملكالقة لنصسـية و ل 
عبككـاب تجـاه عبا ب اعملسـلأني، امأا 

قابه يف ذبك رضوعن عبله عليه(:
))تجلـت وحدعث  ـي مصاديق بهذه 
عبحقيقة عإلبهية لـأن عبيهود اعبنصارى 
مهأـا  شـرص  وي  عـن  ي ضـوع  بـن 
تان فديقـاً بهـم اإن مـأت عباهـود 
ودرعج  ماهـم  اعملوعثيـق  اعالتصاقيـات 
مككبـه، اإن قدمـوع بـه يف ماضيـه مـا 
قدمـوع، اإن قد1 بهم  ـو من عبردمات 

ما قد1 فإنهم بن ي ضوع عنه.
موقف عبسـاودية عآلن وبيا ما افاً 
بدينا؟ عبم تكن عبسـاودية ما افة عند 
عبجأيـع لأن بهـا عالقة قويـة جدعً مع 
وم يـكا افديقـة مم يـكا، ابـم نالم 
ون  نـاك ما طـ و من جانب عبسـاودية 
جال وم يكا  ي عبكي تغري موقصها،  م 

تغرياع  م وبيا تذبك؟ منهم يف اعقاهم 
- اعىل مدى عبسـنوعت عملاضية عبطويلة، 
اعـىل عب غـم مـن عبكاامل عبوعسـع مع 
عبسـاودية اتذبـك مع شـاوب وخ ى، 
يف تل تلـك عبصـرتة -  م ما زعبـوع وعدع ، 
اعبادا ال يأكن ون ينصح بك، اال يأكن 
ون يرلص بك، عدا تاريري، عدا عدعاة 
مسكق ة ثالكة، فكلأا تقدمه به فإنه بن 
يـ ىض عنك ولدعً حكى تكـون عىل عبنحو 
عبـذي ي يد.. اما  و عبنحو  ذع؟.  و ما 
قال عبله عنه: }َحكَّى تَكَِّبَع ِملَّكَُهْم{ اعتباع 
ملكهـم  ـو ويضـاً ون تكرىل عـن ملكك، 
اعن ومكك اعن شرصيكك ا ويكك عبكي 
ونـت عليها،  ـذع  و ما ال لـد منه، اإال 
فأنـت ما تـزعل غري م غـوب فيه، اغري 
م يض عنه مهأا حاابت((. )محارضة 
ابن ت ىض عنك عبيهود اال عبنصارى(.

ما أرادت��ه أمريكا وإس��رائيل من عرفات 
هي تريُده من أي زعيم: 

عبصلسـطيني  عب ئيـا  تان  تذبـك 
عتهـا1  عب عحـل يـارس ع فـات محـط 
وم يكي إرسعئييل لدعم عإلر اب رغم ما 
قدَّمه بإلرسعئيليني ونصسـهم لدً  لكنازبه 
عن ]عبكصاح عملسلح[ اتوقياه التصاقية 
إىل  افـوالً  اعبثانيـة،  عماىل  واسـلو 
موعجهكه عباسك ية مع ح تكي حأاس 

اعبجهاد بيكرلوع عن موعجهة إرسعئيل.. 
إال ون تل ذبك بم يشـصع بل ئيا ع فات 
عنـد وم يكا اال عنـد إرسعئيل لـل إنهم 
وياديهـم  قـ راع تصصيكـه مـن خـالل 
عالسكربارعتية لاد ون حارصاه يف منزبه 
بصـرتة طويلة..!! امـا ورعده عمم يكيون 
من ع فـات ي يدانه من جأيع عبزعأا  
اعمللـوك عباـ ب.. امـا فالـوه لاب ئيا 
ع فات سـياألونه مـع وي زعيم ع لي 
الحسـب ما يرد1 مرشاعهـم يف عببالد 
عبا ليـة.. امأـا قابـه عبسـيد يف ذبـك 

)رضوعن عبله عليه(: 
))حكـى عبدابـة إذع مـا جندا ـا من 
تاأل ضـد ولنا   ذع عبشـاب فإنها  ي 
مسـكهدفة؛ منهم بن ي ضوع عنها مهأا 
عألت،  ل رضوع عن ع فات عىل عب غم 
مأا عأل؟ وبم يأأ عبسـجون من شباب 
]حأاس[ امن شـباب ]منظأة عبجهاد 
عإلسـالمي[؟ مأ عبسـجون احـاال ون 
يالن لأنه ح يص عىل عبسال1 اونه، اونه، 
بـم يقبلوع منه ولدعً، قابوع: ونت قرت يف 
مكافحة عإلر اب، مـاذع ي يدان منه ون 
ياأل؟  ـل ي يدان ون يكون وشـد عىل 
عبصلسطينيني من عإلرسعئيليني ونصسهم؟ 
إذع تانوع ي يدان  ذع من ع فات فإنه ما 
ي يدانه من وي زعيم((. )محارضة اإذ 

رصفنا إبيك نص عً من عبجن(.

وضعي��ة الب��الد العربي��ة يف حقبة االس��تعمار 
األوروبي:

سـنكحدث يف  ـذع عملحـور عن لاـض عملضامني 
عملهأـة عمخـ ى عبكي تضأنهـا عبـدرس عبثاني من 
دراس سـورة آل عأـ عن، امنهـا: اضايـة عببالد 
عبا ليـة يف حقبة عالسـكاأار عمارالـي تأحد و م 
اول ز عبشـوع د عىل عنصصال عباـ ب عن عبله، اعىل 
وزمة عبثقـة لابله تااىل عبكي تانت اال تزعل سـائدة 
جالكهـم  اعبكـي  اعملسـلأني،  عباـ ب  واسـاط  يف 
يسـكجدان عبحأايـة مـن لاـض عبـدال عبكرى؛ 
بكح ر م من عسـكاأار دابة وخ ى؛ فير جوع من 
عسكاأار بيدخلوع يف عسكاأار وشّد اوفظع اونكى..!!
انجـد ون ماظم ]عمنظأـة عبا لية[ تان ديدنها 
عسـكغالل حابـة عبكناقضـات لـني عبـدال عبكرى، 
امحاابـة عسـكثأار ]عبحـ اب عببـاردة[ لني  ذه 
عبدال سـايًا يف تحقيق مكاسب سياسية شرصية 
ت سخ من لقا  ع اشهم ابو عىل حساب شاولهم 
امـوعرد للدعنهـم، اومنهـم عبقومـي.. فيلجئون إىل 
راسـيا   لًا مـن وم يـكا، ايسـكجدان وارالا يف 

موعجهة راسيا.. ا كذع داعبيك..
اقـد ععكـر عبسـيد ون اضاية عملنطقـة عبا لية 
يف م حلـة عالسـكاأار عمارالي  و وحد عبشـوع د 
عـىل عنصصـال عباـ ب عـن عبلـه سـبحانه اتااىل؛ 
اتلـك عبحقبة  ي ويًضا وحد عبنكائـج عبكارثية بذبك 
عالنصصال، امأا قابه يف ذبك )رضوعن عبله عليه(:

))عندما تانت عببالد عبا لية مسـكاأ ة من ِقبَل 
عبريطانيـني، اعبص نسـيني، اعإليطابيـني، اغري م 
تيف تان يحصـل؟ تان ماظم ما يحصل - عندما 
تانت عبنظ ة تلها منادمة نحو عبثقة لابله سبحانه 
اتاـاىل، عبثقـة لابله منادمة يف نصوس عملسـلأني - 
تان مـن ي يد ون يكح ر من  ـذع عببلد يلجأ إىل  ذع، 
يكحـ ر مـن ل يطانيا يلجـأ إىل راسـيا، يكح ر من 
راسيا يلجأ إىل ل يطانيا، يكح ر من إيطابيا يلجأ إىل 
ف نسا، من ف نسـا يلجأ إىل إيطابيا ا كذع. ما  ي 
عبنكيجـة يف عمخري؟ ما  ي سـوع ؟ تر ج من تحت 

ل يطانيا تدخل تحت راسيا، تله اعحد.
عبلـه سـبحانه اتاـاىل ورعد ون يالأنا لـأن دينه 
يسـكطيع ون يجالنـا ومـة مسـكقلة، تقـف عـىل 
قدميها، عزيزة، رعفاة روسـها، تقه  عممم عمخ ى، 
ما عبذي يحصل عآلن؟ وبيـا تل عبا ب يكجهون إىل 
وم يـكا بكصكهـم من إرسعئيل؟ ابـو ون وم يكا  ي 
عملحكلة اإرسعئيل  ناك بلجئـوع إىل إرسعئيل تصكهم 
عـن وم يكا! يلجئـون إىل وم يـكا اراسـيا رععيكا 

عبسال1 ون تصك فيهم من إرسعئيل((. 

املنهجية الذي سار عليها النبي )ص( يف ميدان 
املواجهة:

اعندما نهانا عبله جل عاله عن عسـكجدع  وعدعئنا 
بـم يرتتنا لال منهجية تحدد بنـا خيارعت عملوعجهة، 
لـل رسـم باباده عملؤمنـني ]منهجية عبـرعع[ من 

منطلق تكاله عبك يم امن محورية عبثقة له تااىل.. 
فابقـ آن عبك يم لأا يكضأنه مـن منهجية إيأانية 
اثقافية ات لوية اعجكأاعية تاٍف.. اآياته عبك يأة 
لأا تحكويه من قصص عب سـل اعبدعاة إىل عبله  ي 

شاملة بكل ]قوععد عبرعع[..
ابنـا يف رسـول عبلـه )فىل عبلـه عليـه اعىل آبه 
اسـلم( وسـوة. وبـم يكحـ ك عب سـول يف موعجهة 
ق يـش، اعبـ ا1، اعبيهود دان عسـكجدع  تازيزعت 

عسك ية وا مابية من وحد؟.
ا ل عسـكغل رسـوبُنا عبك يم حابـة عبكناقضات 
عملوجـودة حينهـا لـني عبـ ا1 اعبص س، بيسـكنجد 

لابص س عبذي يكنّون عبادع  عبشديد بل ا1؟!

وهل فكر الرسول الكريم يف االستعانة بنصارى 
الشام يف مواجهة يهود املدينة؟؟

لابكأتيد بم يحصل ون عسـكاان عبنبي )فىل عبله 
عليه اعىل آبه( لأي ط ف يف موعجهة وعدع  عإلسال1؛ 
لل تح ك لح تة عبق آن عبذي تان يشـّده ايشّد تلَّ 
مـن يؤمن لـه إىل عبله سـبحانه اتاـاىل.. فكان تل 
ععكأاده او له اوفحاله عىل عبله اعىل ما يأكلكون 

من إمكانيات لسيطة امكوعضاة.. 
ايسكشهد عبسيد حسـني لدر عبدين عبحوثي عىل 
 ـذه عبقضية عملهأة اعمساسـية من خالل سـرية 
عب سـول محأـد )فلـوعت عبلـه عليه اعـىل آبه(.. 
ايشـري إىل ]عبرتتيبات[ عبكي سـبقت ]غزاة تبوك[ 
تأحـد ول ز عبشـوع د عـىل ون رسـوبنا عبك يم تان 
يكح ك لح تة عبق آن، اال يثق لغري عبله، اال ياكأد 
عىل غـري إمكاناتـه اونصـاره عملؤمنـني، رغم عد1 
اجود وي توعزن مادي وا عسك ي يف ماظم ح اله، 
سـوعً  مع ق يـش، وا مع عبـ ا1، وا مـع عبيهود.. 
ارغـم ذبك ونكر )فلوعت عبله عليه اعىل آبه( عىل 
تل وابئك، اوثبَت ون عإلسـال1 ال يقبل عبهزيأة، اعىل 
وّن عبله غابٌب عىل وم ه.. امأا قابه عبسيد يف ذبك:

))عبنظـ ة عبقـارصة عبكي ورعد عبله ون يأسـحها 
مـن وذ ان عبا ب - بو ت لوع عىل دينه، بو ت لوع عىل 

نهـج نبيه )فلوعت عبله عليه اعـىل آبه(, بو ع فوع 
سريته ا و يف جهاده من لدر إىل آخ  غزاة بم يلجأ 
إىل ط ف آخ ، بم يلجأ إىل عبص س، وا يلجأ إىل عب ا1، 
ا أـا عبقوتان عبكي تانت تأثـل عبقوى عباظأى يف 
عباابم يف ذبك عبار بم يلجأ إىل عبص س بيسـاعداه 
ضـد عبـ ا1، اال إىل عب ا1 بيسـاعداه ضـد عبص س، 
اال إىل عبص س بيسـاعداه عـىل ق يش، اال إىل عب ا1 
بيسـاعداه عىل ق يش، رلى عممة ت لية توحي بها 
لـأن يف عسـكطاعكها ون تقف عىل قدميهـا اتقارع 

عممم عمخ ى.
اتان ول ز مثال عىل  ذع ما عأله  و يف ت تيبات 
]غـزاة تبوك[؛ منه تان رجالً ق آنيـاً )فلوعت عبله 
عليه اعىل آبه( يكح ك لح تة عبق آن، ايا ف ماذع 
ي يد عبق آن ون يصل لاممة إبيه يف منا جه عبرتلوية 
ا و ي لي نصوسهم تيف تكون تبرية، تيف تكون 
ماكـزة لأا لـني يديها من  ـذع عبديـن عباظيم فال 

تحكاج إىل وي قوى وخ ى((.
ا نـاك عبكثري مـن عبقضايا عملهأـة عبكي تحدث 
عنها عبسـيد حسني لدر عبدين عبحوثي )رضوعن عبله 
عليـه( يف )عبـدرس عبثاني من سـورة آل عأ عن(.. 
اعبكـي من و أا ويًضـا عبكحذي  مـن عملوت عىل غري 
عإلسـال1، اعبكحذي  مـن عبكص  لاد عإليأـان، ادار 
عبيهـود يف تغييـب تلأـة )عبجهـاد( مـن واسـاط 
عملسـلأني، اون عبكاامـل مـع ]عبجهـاد[ عـىل ونـه 
إر اب ودى إىل نسـصه من ثقافة عممة..! اون ]إي عن 
احزب عبله[ ول ز عبشوع د عبكي تدل عىل وّن عملؤمنني 
مؤ لـون ملوعجهـة و ل عبككـاب.. اونـه ال ملجأ إال 
لاالعكصا1 لحبِل عبله.. اون عبرطاب عإلبهي لصيغة 
عبجأع يف قـول عبله تااىل: }اععكصأـوع لحبل عبله{ 
يوحي لـأّن ثّأة ]مهـا1 جأاعيـة[.. اونَّ عملوعجهة 
مـع ومة مكوحـدة يكطلب ععكصامـاً جأاعياً لحبل 
عبله.. اغري ا من عملوعضيـع اعبقضايا عبكرى عبكي 

ال يكسع عملجال با ضها..

2-2

2-1
تحدثنا يف عبادد عبسالق عن لاض و م عملضامني عبكي 
وشار إبيها عبسيد حسني لدر عبدين عبحوثي يف عبدرس 
عبثاني من سورة آل عأ عن.. او م ما فيها  و مسأبة 
عالعكصا1 لابله، اون عملطلوب  و عالعكصا1 عبحقيقي 
لابله، اويًضا قضية شّد عبناس إىل عبله لاعكبار ون و م 
ما دعر حوبه عبق آن عبك يم  و عبشّد إىل عبله سبحانه 

اتااىل..
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)518(
عربي ودولي 

االحتالل الصهيوني يواصل اعتداءاته بالضفة وحماس 
تؤّك��د: »تهديدات العدو ال تخيفنا«

 : فلسطين المحتلة
عبصهيونـي  عالحكـالل  قـوعُت  اعفلـت 
ععكدع عِتهـا عـىل عبصلسـطينيني، اعقكحأـت، 
ومـا عبثالثـا ، عـددعً مـن مناطـق عبضصـة 
عملحكّلـة انّصـذت حأالت ععكقـال امدع أات 
بلأنـازل، تأـا عقكحـم عرشعت عملسـكوطنني 
عبصهاينـة عملسـجد عمقـى عملبـارك، فيأـا 
وّتـدت ح تة »حأاس« ون تهديدعت عالحكالل 
لـرضب عملقاامـة، بـن توقف نضال عبشـاب 

عبصلسطيني. 
اوفـادت مصـادر فلسـطينية لـأن قوعت 
عالحكـالل عقكحأـت، ومـا، مريم شـاصاط 
اسـط عبقدس عملحكّلة، اععكدت عىل عبسكان، 
يف إطار عبكضييق عليهم إلجبار م عىل عب حيل 

من  ناك. 
الابكزعمن مع ذبك عقكحأت قوعت عالحكالل 
ويضـاً مريم نور شـأا يف طوبك 1 شـأال 
عبضصـة عبغ ليـة عملحكّلة، اواضحـت مصادر 

محلية ون شباناً فلسطينيني من ولنا  عملنطقة 
تصـداع بقـوعت عباـدا، اوطلق جنـود عبادا 
قنالـل عبغاز عىل عبشـبان، تأـا نصبت قوعت 

عبادا حوعجز عىل جأيع مدعحل عملدينة. 
عملسـكوطنني  عـرشعت  عقكحـم  ذبـك،  إىل 
عبصهاينـة، فبـاح ومـا، لاحـات عملسـجد 
عمقى عملبارك تحت حأاية مشددة من قوعت 

عبادا. 
اوفادت مصادر محلية لأن 51 مسـكوطناً 
لاحاتـه،  يف  اتجوبـوع  عملسـجد  عقكحأـوع 
اسـط تلقيهـم رشاحـاٍت حـول »عبهيـكل« 
عملزعـو1، اوضافـت ون رشطة عباـدا اقوعته 
عبرافـة عملدججة لابسـالح، وّمنـت عبحأاية 
بلأسـكوطنني منـذ بحظـة عقكحامهـم مـن 
»لـاب عملغارلة« احكـى خ اجهم مـن »لاب 

عبسلسلة«. 
اواضحـت عملصـادر ون ف8 عنـارص تالاة 
بلأرالـ عت عبصهيونية عقكحأت عملسـجد مع 

عملسكوطنني. 

من جانـب آخ ، وّتــدت ح تـُة عملقاامة 
ون  عإلْســاَلمية »حأـاس« يف ليـان، ومـا، 
تهديدعت عبادا عبصهيونـي لرضب عملقاامة، 
بـن تُريـَف عبشـاب عبصلسـطيني ابن تكرس 
إرعدتـه، لـل إنها سكشـكل حافـزعً بلأيض يف 

عبنضال اتطوي  وداعته. 
اتان عبكيـان عبصهيوني قد اّجه عبسـبت 
عملايض تهديدعٍت لكنصيذ رضلات عىل عملقاامة 
اتنصيـذ عغكيـاالت بقادتهـا يف حال عسـكأ ت 

فاابية مسرية عباودة عبكرى. 
اوّتــدت حأـاس عىل ون مسـرية عباودة 
سكسـكأ  رغم تلك عبكهديـدعت، اوضافت ون 
»عىل عالحكـالل إنهاَ  حصاره عـىل غزة لدالً 
عـن عبكهديـدعت عبصارغـة اخلـق عملزيـد من 

عمزمات«
عإلْســاَلمي قـد  عبجهـاد  اتانـت ح تـة 
رّدت وَيْـضـاً عىل تلك عبكهديـدعت، وما عمال، 
او الت لجأيـع عملقاتلـني ون يكونوع عىل وتم 

عبجا زية عسكادعدعً مي عداعن محكأل. 

إعادة فتح معرب القنيطرة مع 
الجوالن املحتّل بعد اندحار 

التكفرييني منه
 : متابعات

وعادت سـوريا فكَح مار عبقنيط ة مع عبجوالن عملحكّل، لاد نحو خأا 
سنوعت من إغالقه؛ نكيجة سيط ة عبكنظيأات عبككصريية عليه. 

اقـال محافـظ عبقنيط ة عملهندس  أـا1 دليات: إن عفككـاح عملار جا  
تكويجاً بالنكصار عبكبري عبذي حّققه عبجيُش عبا لي عبسوري عىل عبكنظيأات 

عبككصريية يف عملحافظة. 
النّي عملحافظ، ون عملارَ تان يشكل نقطة دعم بلككصرييني من قبل عبادا 
عبصهيونـي خالل فرتة سـيط تهم عليه، اوَْفبَـــح عآلن لوعلة بدعم وح عر 
عبجوالن عبذين نوجه بهم عبكحية بصأود م اموعقصهم عبوطنية عملرشفة. 

لـداره وشـار عباأيد مازن يونا رئيـا مككب عبهدنة عبسـورية إىل ون 
»عملاـر يؤمن جأيع عبنوعحي عبكـي تضأن عبكوعفل مع عبجوالن عبسـوري 
عملحكـّل خافًة ما يكالـق منها لابنوعحـي عبراتوتوبيـة عملكالقة لكصديق 
اثائق رسـأية اعبور عبطالب اعملشـايخ ارشع  موسـم عبكصاح من عم ايل 

لاإلضافة مية حاالت إنَْسـانية تكطلب عملاابجة«. 
ابصـت يونا إىل ون قـوعت عممم عملكحدة سـكايد عنكشـار ا يف موعقاها 
عبسـالقة عبكـي تان يسـيط  عليهـا عبككصرييـون، مبينـاً ون عـدد عبقوعت 
عبكـي سـكنكرش ف815 م عقباً دابيـاً انحو فف8 عنر مدنـي من مركلف 
عبجنسيات ياألون إدعريني ابلكحأيل عبلوجسكي، ا ذه عبقوعت تاكر لاثة 
ومأية عنبثقت عن ق عرعت عممم عملكحدة عبكي تنص عىل ون عبجوالن عبسوري 

عملحكّل جز  ال يكجزو من عمرعيض عبا لية عبسورية. 

هولندا إىل قائمة املقاطعني ملؤتمر االستثمار 
السعودّي احتجاجاً على اختفاء »خاشقحي«

 : وكاالت
وعلنت عبحكومُة عبهوبندية، وما عبثالثا ، ونها قد تأكنع عن عملشـارتة يف مؤتأ  
»دعفوس عبصح ع « بالسـكثأار عملزمع إج عؤه يف عبسـاوديّة؛ عحكجاجاً عىل عخكصا  

عبصحصي اعملاارض عبساودّي جأال خاشقجي. 
انقلـت اتابة رايـرتز عن ازي  عملابيـة عبهوبندي فولكه  وتسـرتع قوبه إنه بن 
يشـارَك عىل عمرجـح يف مؤتأ  عسـكثأاري سكسـكضيصه عبسـاوديّة لاـد عخكصا  

عبصحصي عبساودّي جأال خاشقجي. 
اواضح  وتسـرتع وما1 عبرملـان عبهوبندي ونه بم يصدر توضيـح من عب ياض ملا 

حدث براشقجي »امن غري عمل جح ون وذ ب«. 
يُذتـ  ون عـددعً تبريعً من عبـدال اعبـرشتات عباامليـة وعلنت مقاطاكهـا ملؤتأ  
»دعفوس عبصح ع « بالسكثأار عبذي تنّظــأه عبسلطات عبساوديّة يف عملألكة، عقب 
قضيـة عخكصا  عبصحصي اعملاارض عبسـاودّي جأال خاشـقجي دعخـل عبقنصلية 

عبساوديّة يف مدينة عسطنبول عبرتتية. 
اتوعجه عبسـاوديّة عتهاماٍت اعسـاًة لكورطها يف قكل خاشـقجي اتاذيبه دعخل 

قنصليكها يف ت تيا.

الغارديان: ال يمكن للعالم أن يتجاهَل انتهاكات السعودّية لحقوق اإلنس�ان 
 : متابعات

عبريطانيـة  عبغارديـان  نـرشت فحيصـُة 
مقابـًة بلأحامي عبحقوقي رادني ديكسـون 
حول عنكهاتات حقوق عإلنَْسـان يف عبساوديّة 
اخصوفـاً ععكقـال عملاارضـني اعبناشـطني 
عبحقوقيـني. مؤّتــدًة ونـه ال يأكن بلاابم ون 

يكجا ل تلك عالنكهاتات. 
عملاارضـني  ون  عبصحيصـة  اواضحـت 
مهّدديـن  لاتـوع  عبسـاودينّي  اعبناشـطني 
حكـى خارج عملألكـة، لاد عخكصـا  عبصحصي 
»خاشـقجي« دعخـل عبسـصارة عبسـاوديّة يف 

ت تيا. 
اقابت عبغارديـان »بقد عزدعدت دقة عبنظا1 
عبسـاودّي يف إسـكات عملاارضني لشكل تبري 
منذ تويّل ايل عباهد محأد لن سـلأان عبسلطة 
يف عا1 87ف1«، اعسـكا ضت حـاالت ععكقال 
تا ضـت بها ناشـطات مشـهورعت يف مجال 

حقوق عمل وة يف عملألكة. 
اقابت وَيْـضاً إنه »رلأا عآلن، سـيكون بدى 

عبقـادة عبسياسـينّي اقطـاع عمعأـال عإلرعدة 
اعبشـجاعة بلوقـوف ماـاً مـن وجل عبنسـا  
عبلوعتـي ال حـر بهن اعبلوعتي يكم سـجنهن 
لشـكل خاطـئ. إنه عبوقـت عمنسـب إلطالق 

رسعحهن اتأمني سالمكهن«
اوضافت عبصحيصة ونه »تم تشـويه ُسأاة 
جأيع عملوقوفني اتم افصهم لأنهم »خونة«، 

ا م يوعجهون عملحاتأة ايااقبون لابسـجن 
بصرتعت طويلة لكهم »ومنية« مزيّصة ال وساس 
بهـا من عبصحـة، اواضاعهم يائسـة بلغاية. 
امـن عملرـزي ونه بم يكـم عأل عبكثـري إلنها  
عحكجاز م. فهو عحكجاٌز غريُ قانوني لشـكل 
اعضـح ايكاارض مع جأيـع عملاايري عبدابية 

عب عسرة«. 

السيسي يعلن حالة الطوارئ ملدة 3 أشهر 
 : وكاالت

وفـدر عب ئيُا عملري عبُدعبصكاح عبسـييس، ق عرعً لإعالن حابة 
عبطوعرئ يف جأيع ونحا  جأهورية مر عبا لية ملدة ثالثة وشه . 
الحسـب اتاالت ونبا ، فقد نص ق عر عب ئيا عبسـييس عىل ون 
تنصيـذ عبق عر ارسيـان حابة عبطوعرئ يف جأيـع ونحا  مر، يبدو 
ععكبارعً من عبساعة عبوعحدة، فباح وما عمال عالثنني، 85 وتكول . 
اجا  يف عبق عر وَيْـضاً ون »تكوىل عبقوعُت عملسلحة ا يئة عبرشطة 
عترـاذ ما يلز1 من إجـ ع عت ملوعجهـة وخطار عإلر ـاب اتأويله، 

احصـظ عممـن لجأيع ونحـا  مر، احأايـة عملأكلـكات عباامة 
اعبرافة، احصظ وراعح عملوعطنني«. 

افـّوض عبقـ عُر رئيَا مجلـا عبـوزرع  يف عخكصافات رئيا 
عبجأهورية عملنصوص عليها لقانون حابة عبطوعرئ، عىل ون يُااقب 
لابسـجن ُتـّل من يرابف عماعم  عبصـادرة من رئيا عبجأهورية 

لابكطبيق محكم عبقانون عملشار إبيه. 
يأتـي ذبـك فيأـا تكوعفـل عملوعجهـات لـني عبقـوعت عملريـة 
اعبكنظيأـات عبككصريية شـأال سـينا ، اتشـهد مـر عأليات 

إج عمية مككّ رة ينّصذ ا عبككصرييون يف مركلف عملناطق. 
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عمرلاا  اعبرأيا 
8 فص  ف  8 ـ  -  87 وتكول  88ف11

طامل���ا احلرية موجودة في النفوس واإلميان موجود في القلوب واالعتماد على الله اس���تراتيجية 
املوق���ف ف���ا وهن وال ضعف وال انكس���ار وال تراجع وال هزمية أبداً، طاملا اإلنس���ان هو حر األرض 

ستتحرر واإلمكانات ستعود واحلقوق ستستعاد، املهم هو احلفاظ على هذه احلرية.

كلمة أخيرة

الشيطان واألضحية! 
أنس القاضي 

تطقـا اثنـي قديـم، ج ى 
تقديُم لن دغ  وُضحيًة عىل مذلح 
يكو ـم  ـادي  إذَع  »عبرشعيـة«، 
ون د1َ علن دغ  عملسـصوح سـوف 
ـُ  حكومكَه عباأيلة اتحابف  يُطهِّ
عباـداعن، مـن ُتّل عبج عئـم لحق 
عبَشاب عبيأني، امن  ذه عبج عئم 
عبكبـرية ج يأة تدمـري عالقكصاد 

عبوطني اعبُاألة عبيأنية. 
 جـا  تقديم لن دغ  تأضحية 
بلكطهري عـىل ذعت عبصهم عبوثني، 
اقّد1  ـادي عالعـرتعَف لأسـؤابيكهم عن عمزمـة عالقكصادية 
عبردماتيـة لابنيالة عـن لن دغ  تأا يارتُف عملسـيحيون وما1 
عببالـوعت، ا و جزٌ  من طقوس عبكطهـري، بكن ععرتعف  ادي 
لُجـ 1 حكومكـه عباأيلة اتقديم لـن دغ  وُضحيـًة، ُتلُّ  ذع ال 
يَُرِّئها من عأابكها افساد ا، اال يُاطيها ُمأكناِت عبصأود وَْا 
عبكطـور، فقد دخلت عبحكومة عباأيلـة يف وزمة رشعية مع َمن 
تانوع يؤيدانها، ايف عبط ف عآلخ  عبوطني  ناك من يُقاامون

علي الدرواني
 عـىل مدى عمرلع سـنوعت عملاضية 
من ُعُأـِ  عباـداعن، تبـاَدَل ثالثٌة من 
عبشـرصيات منصَب رئيـا عبوزرع  
اثالثـٌة يف ازعرة عبرارجية يف حكومة 
عبرائن  ـادي، ضارلاً ع َض عبحائط 
ما يسأيها »عبرشعية« عبكي تانت. 

ازرعئـه  رؤسـاَ   لإقابكـه   ـادي 
اازرعَ  يف حكومكـه عبوعحد تلو عآلخ ، 
ـُخ فيهـا ونـه ال يوجـُد ويُّ يش   ي سِّ
يأكُن ون يوفَف لابرشعية، ايحاال 
حَر عبرشعية يف فلاكه  و فقط. 

 ـادي وطـاح سـالقاً لرابـد لّحاح من رئاسـة 
عبـوزرع  اعسـكبدبه لأحأد لن دغـ ، اوطاح رياض 
ياسـني مـن ازعرة عبرارجيـة اعسـكبدبه لابدعمللك 
عملرـاليف، ثـم تال ـا عإلطاحـُة لاملراليف اعسـكبدعبه 
لابيأانـي، اعبيـو1 يُطيُح لبـن دغ  بيسـكبدَل  ذع 

عملنصب بلأ ة عبثابثة لأاني عبدعمللك سايد. 
عإلطاحُة لأحأد عبيد لـن دغ  لدت بلو لة عماىل 
عسـكجالًة بلضغـوط عإلمارعتية عىل  ـادي، تدفاة 
حسـاب عـن تريح سـالق محأد لن دغ  وشـار 
فيه إىل مسـؤابية عب يـاض احلصائها عـن تد ور 
وسـاار عبُاألة، محّذرعً )لسبب عالنهيار عالقكصادي، 
عمفـوعت عبرافكة عبكي تطابُب عبيـو1 لوقف إطالق 
عبنـار، اعالعـرتعُف لامم  عبوعقع سـوف تالـو غدعً، 
اسيسـأُاها عباابُم اسكشـكُل ضغوطـاً قويًة عىل 
موقف »عبرشعية«، اعىل عبكحابف، اسيكغريُ عملوقُف 
عبـدايل مـن عمزمـة يف عبيأـن اعلينـا ون نكحّأل ما 

سيحدث لاد ا(، تأا جا  يف تغ يدته يناي  عملايض. 
عبكحذي عُت عبصادرُة عن لن دغ  حينَها، ا و وحُد 
بلاداعن  عمشـراص عمَْتثَــ  تأييـدعً 
عىل عبيأـن، اتانـت تُصَهُم عـىل ونها 
مضـادٌة لشـكل رصيـح ملـو ظبي، 
وَْفبَــحت عبيو1 اعضحًة بلايان، اما 
يج ي من رفض شابي يف عملحافظات 
عملحكّلة بلوجود عبساودّي اعإلمارعتي، 
اإحـ عق  ُحّكامهـا  فـور  اَدْاس 
وْعالمها، ا كافـات عبجأا ري يف تثرٍي 
من مدنها عبكي تنادي لر اج عملحكّل، 
مـا  و إاّل اعحدة مأـا يؤّتــُد فحَة 
تقديـ عت لـن دغ ، اونـه حينها تان 
يقّد1ُ نصائَح ذ بيـًة بكحابف عباداعن، 
بكـن عند َمـن ال يحبـون عبنافحني، لـل يذلحون 
عبنافحـني ايقطاون وافابهـم، دان ون ي فَّ بهم 
جصـٌن، الابكأتيـد فـإنَّ خاتأـة لن دغـ  اعملراليف 
اياسـني اقبلهـم لّحاح وفضـُل لكثري مـن خاتأة 

خاشقجي. 
بكـن  ـذه عإلطاحـة يف حقيقـة ما تهـدُف إبيه، 
خطـوٌة غـري ذتية مـن  ـادي اتحابف عباـداعن؛ 
ملحاابـة تبييـض فصحـة عب ياض اولـو ظبي من 
نكائـج عداعنها اتدمري ا بلبـالد لطوبها اع ضها، 
اسـيط تها عـىل موعنئهـا امطارعتها اسـوعحلها 
اُجُزِر ـا اث اعتهـا، اتباـات عالنهيـار عالقكصادي 
اعرتصاع عمسـاار اعنادع1 عبردمات، اتهااي سا  
عب يـال عبيأني ومـا1 عبُاأالت عمجنبية، اعبصشـل يف 
إَدعَرة تو1 »عبرشعية« عملزعومة عملرتعتم يف فنادق

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
فري عبدراعني

عبدالملك العجري
بيسـت عبج يأة عمفظع 
ابكنها عبج يأة عمفضح.. 
ج يأـًة  ون  وذتـ   ال 
 ـزت عباابم اوثـارت عب وَي 
عباـا1 عبااملـي منـذ وحدعث 
تأـا حصـل  سـبكأر   88
مـع عبصحصـي عبسـاودّي 
مـن  موجـة  خاشـقجي.. 
عبنقأـة عتكسـحت عباابـم 
ضد عبنظا1 عبساودّي ارغم 
ونها بيست عبج يأة عمفظع 
عبنظـا1  ي تكبهـا  عبكـي 
فرالل ورلع سـنوعت قارف 
اعبج عئـم  عبصظائـع  مـن 
عملشـهودة مـا يرجـل منه 
عالنكصاضـة  عبشـيطان. 
عباامليـة سـببُها لاعكقادي 
بيا منَّها عمفظع؛ لل منَّها 

عمفضح. 
تأّكـن عملـاُل عبسـاودّي 
مـن  عمم يكـي  اعبغطـاُ  
إخـ عس  وَْا  فأـت  رشع  
عملجكأع عبدايل عىل ج عئأها 
عبيأـن اتان  يف  عبوحشـية 
مكااتسكان،  نكيجكان  بهذع 
َفكانت  ـذه عبج عئم ت عتم 
نقأة عسكهجان عب وي عباا1 
امن  اعإلنَْسـاني  عبحقوقي 
جهة وُْخَ ى تانت تطأنئ

الجريمة األفضح بن دغر أضحية هادي على مذبح تحالف العدوان 
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البقية ص 9


