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رأس خاشقجي في المزاد: 
أردوغان يلّوح بأدلة تدين 

النظام السعودي

فيما االتحاد األوروبي يدعو إلنهاء الحصار ووقف تدهور قيمة العملة الوطنية:
رئيس الوفد الوطني ونائب وزير الخارجية الروسي يناقشان جهود وقف العدوان على اليمن

اإللكتروين  الريال  مشروع  إجناز  بسرعة  العليا  االقتصادية  اللجنة  يوجه  اجلمهورية  رئيس 
اليمن يف  املعلمني  مرتبات  ألزم��ة  وشيكة  انفراجة  يكشف  املالية  وزي��ر 

 مقتل جمموعة من املرتزقة السودانيني بكمني حمكم 
يف حرض وإسقاط مواقع يف جنران وجيزان

 اجملاهدون يواصلون عمليات التطهري يف الساحل الغريب 
وسقوط عشرات القتلى واجلرحى من املرتزقة

تطهري مستمر

اغتيال إمام مسجد يف عدن ومرتزقة االحتالل 
يعتدون على أمهات املخفيني يف السجون السرية

قصص النازحني: هندية ُأم ليتيمات شردهتن الغارات 
من احلديدة وألقت هبن داخل دكان بصنعاء 
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 تدمير 5 آليات متنوعة وإسقاط طائرة تجسس:

 بمعدل 28 مرتزقًا وجنديًا سعوديًا في اليوم الواحدة:

مقتل مجموعة من املرتزقة السودانيني بكمني محكم يف جبهة حرض

تطهري مواقع شرق جبل النار وأخرى يف نجران ومقتل عشرات الجنود 
السعودّيني واملرتزقة بعمليات هجومية 

مصرع وإصابة 195 مرتزقاً بينهم 13 جندياً سعودّياً بعمليات قنص خالل أسبوع

 : حجة
ترت عـا خسـائ8ُ م8تِزقـة تبجيش تبسـودتني يف 
تبيمـن خالل تبسـاعات تملاضيـة  كصاعـد عمليات 
تبجيـش وتبلجـان تبشـعلية يف تبسـاحل تبغ8 ي ويف 

جلهة ح8ض.
ووفاد مصدٌر عسك8ي ون وحدَة تبهندسة  ابجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة نّ ـذت تميناً محكمـاً ملجموعة 
مـن تبجنود تبسـودتنيني عندما فج8ت بغماً شـديدتً 
تالن جـار  ابجنود تبسـودتنيني ُق8ب من ـذ تبجمار 
 جلهة ح8ض، ما وّدى بسقوطهم  ني قكيل وج8يح.

وتانا مصادُر مكعددٌة تشـ ا عـن وصول ص2 
قكيالً وج8يحاً من تبجنود تبسـودتنيني إىل مسكش ى 
تبخوخة إثـ8 8جمـات بلجيش وتبلجـان يف جلهات 

تبساحل تبغ8 ي

استمرار عمليات التطهري 
يف الساحل الغربي وسقوط 

عشرات القتلى والجرحى 
املرتزقة بينهم سودانيون

 : خاص
عـى َوْقــِع إنجاز8ـا تبكلري  كطهري جنو ي تيلو 16  ابسـاحل 
تبغ8 ـي، تسـكم8َّت ُقــوَّتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة يف عملياتها 
تبعسـك8يّة تبوتسـعة يف تبسـاحل تبغ8 ـي، يف وقا وفـادت مصادر 
مكعددة يف عدن  أن مسكشـ يات تملدينة تسـكقللا وَْتثَــ8 من ص15 
قكيالً وج8يحاً من تمل8تِزقة تبذين سـقطوت يف معارك تبساحل تبغ8 ي، 
فيمـا وفادت مصادر وخـ8ى  وصول ق8ت ـة ص6 قكيـالً وج8يحاً من 
تمل8تِزقـة  ينهـم وَْتثَــ8ُ من ص2 مـن م8تِزقة تبجيش تبسـودتني إىل 

مسكش ى تبخوخة. 
ووفـاد َمْصـَدٌر َعْسـَك8يٌّ  أن ُقـــوَّتِت تبجيش وتبلجـان وتصلْا 
تقّدَمهـا مـن جنـوب تيلـو 16 إىل موتقـع تمل8تِزقة وتبغـزتة رشقي 
منطقة تملنظ8 وتمّكنا من تبسـيط8ة عى عـدد من تملوتقع وإبحاق 

خسائ8َ  رشية ومادية جسيمة يف ص وف م8تِزقة تبعدوتن. 
ويف محـور حيـس، نّ ــذت ُقــوَّتت تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة 
عمليـًة عسـك8يًّة 8جوميـة نوعية عـى موتقع تمل8تِزقـة وتبغزتة يف 
محيط مدينة حيس من ثالثة تتّجا8ات. وووضحا مصادر عسك8يّة 
ون تبعمليـة تسـكخد2 فيها مخكلف ونوتع تألسـلحة ووجـرت تبغزتة 
وتمل8تِزقـة عى تبرتتجع  عد حدوث حابة ترتلاك تلرية يف ووسـاطهم 

ومقكل وإصا ة تبعرشتت منهم. 
 ابكزتمن تانا ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشعليّة تُغرِيُ عى موتقع 
تبغزتة وتمل8تِزقـة يف وط8تف منطقة تبجاح تألسـ ل  مدي8ية تبكحيكا 
موقعة يف ص وفهم َعَددتً تلـريتً من تبقكى وتبج8حى،  اإلَضاَفـة إىل 

تغكنا2 تميات تلرية من تبعكاد وتألسلحة وتبذخائ8. 
يف تبكحيكـا ويضاً ُقكل ووصيب ما ال يقـل عن ص2 م8تِزقاً إث8 تدمري 
آبيكني بهم  علوتت ناس ة وتدمري وخ8ى تحمل معدل 12.7  صاروخ 

موجه. 

 : خاص
تسـكم8ُّ تبعمليـاُت تبعسـك8يّة تبنوعيـة أل طـال 
تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة يف جلهات تبحـدود تبكي 
شـهدت خـالل تبسـاعات تملاضيـة عمليـات إغارة 
وسـيط8ة عى موتقَع تسرتتتيجية يف جيزتن ونج8تن 
وعسـري، فيمـا تكوتَصـُل عمليـاُت تالسـكنزتف تبكي 
تلـك  يف  وم8تِزقكَـه  تبسـعودّي  تبجيـَش  تسـكهدف 

تبجلهات. 
و عـد ويّـا2 قليلـة مـن تبسـيط8ة عى سالسـل 
جللية يف عسـري وموتقع عسك8يّة يف نج8تن، نّ ـذت 
ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة عملية عسـك8يّة 
وتسعة عى موتقع م8تِزقة تبجيش تبسعودّي رشقي 

جلل تبنار قلابة جيزتن. 
و حسـب مصادر عسك8يّة وسـ 8ت تبعملية عن 
تطهـري تافة تملوتقـع تبكي تمـا مهاجمكها وإيقاع 
عرشتت تبقكى وتبج8حى يف ص وف م8تِزقة تبجيش 
تبسعودّي وإعطاب آبية تحمل رشاشاً من عيار 23، 
 اإلَضاَفــة إىل تغكنـا2 تميـات تلرية من تألسـلحة 

وتبذخائ8. 
تما وعلـن َمْصَدٌر َعْسـَك8يٌّ ون ُقـــوَّتت تبجيش 
وتبلجان تبشـعليّة تمّكنا من تطهـري رقا ة م8تش 
يف نج8تن إث8 عملية 8جومية شـهدت مقكل وإصا ة 

عدد من تبجنود تبسـعودينّي وتغكنا2 وسلحة مكنوعة 
وتميات تلرية من تبذخائ8. 

ويف عسـري وغارت وحـدتت من تبجيـش وتبلجان 
تبشعليّة عى موقع ثيا تبعسك8ّي يف منطقة تب8 وعة 
وقاما  كدمريه وإح8تق تبعكاد تبعسـك8ّي تبذي تان 
مكوتجدتً  دتخله،  اإلَضاَفـة بسـقوط قكى وج8حى 

من جنود تبعدّو تبسعودّي. 
تمـا سـقط قكـى وج8حـى مـن جنـود تبعـدّو 
تبسـعودّي إث8 تمني محكم نّ ـذته وحدة تبهندسـة 
تبكا عة بلجيش وتبلجان تبشعليّة تبكي قاما  ك جري 
علوة ناسـ ة  كجمـع بلجنود تبسـعودينّي يف موقع 
محوبة  جيزتن، فيما سـقط عـدد تلري من م8تِزقة 
تبجيـش تبسـعودّي  كمني وتر قامـا خالبه وحدة 
تبهندسة  ك جري ثالث علوتت ناس ة  مجموعة من 
تمل8تِزقـة إث8 محاوبكهم تب اشـلة تبكسـلل إىل موتقَع 

عسك8يّة ُق8ب موقع تبسديس يف نج8تن. 
ويف تبخو ـة  جيزتن، ُقكل ووصيب عدٌد من تبجنود 
تبسـعودينّي إثـ8 إطـالق ثالثـة صوتريـخ مـن نوع 
زبـزتل1 محليـة تبصنع عـى تجمعاتهـم يف منطقة 
تبخو ـة  جيـزتن، حيـث وفـادت مصادر عسـك8يّة 
 أن تبصوتريخ وصا ا تبكجمعات تبسـعوديّة  شكل 
ملارش وتسـللا  ح8يق تلري يف تملـكان، تزتمن ذبك 
مع مقكل عدد من تمل8تِزقة يف صح8تء تألجارش قلابة 

نج8تن ج8تء تسـكهدتف تجمعهم  صـاروخ زبزتل1 
وعدد من قذتئف تملدفعية، حيُث شـو8دت سـيارتت 
تإلسـعاف و8ي تهـ8ع إىل تملكان تملسـكهَدف وتقو2 

 إجالء جثث تبقكى وإسعاف تبج8حى. 
تمـا توتصلـا عمليـات وحـدة تبـدروع وفـ8ق 
تبهندسـة تبكا عة بلجيـش وتبلجان تبشـعليّة وتبكي 
تمّكنـا، ومـس تبجمعة، مـن تدمري عدٍد مـن آبيات 
تبجيـش تبسـعودّي وم8تِزقكـه،  ينهـا تدمـري آبية 
سـعوديّة ومرصع مـن عى مكنها  علوة ناسـ ة يف 
ط8يق موقع تمل8تكزة  نج8تن تبذي شهد ويضاً تدمريَ 
طقم سـعودّي ومرصع من عى مكنه  علوة ناس ة، 
 اإلَضاَفـة إىل تدمري آبية عسـك8يّة بلمنافقني  علوة 
ناسـ ة ومرصع وإصا ة مـن عليها قلابـة منَ ـذ 

تبلقع. 
ويف جيـزتن، تمّكنا تبُقــوَّة تملدفعية من إعطاب 
ج8تفة عسـك8يّة سعوديّة رشقي جلل تبدود وتدمري 
معدل من عيـار ص5 يف تلة تبقناصني، فيما تم تدمري 
مدرعـة تا عة مل8تِزقة تبجيش تبسـعودّي يف صح8تء 

تألجارش قلابة نج8تن. 
ُقــوَّتُت تبدفاع تبجوي سا8ما يف إبحاق تبخسائ8 
 ابجيـش تبسـعودّي وتمّكنـا من إسـقاط طائ8ة 
تجسـس مكطورة تا عة بلعدّو وثنـاء تحليقها فوق 

منطقة تبح8يقة  وتدي جارة يف منطقة جيزتن.

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بعمليَتي إغارة على مواقعهم 

يف نهم واملصلوب
ُقكـل ووصيـب عـدٌد تلـريٌ مـن م8تِزقـة تبعدوتن 
تبجمعـة،  عمليـات  ومـس  تبسـعودّي،  تألم8يكـي 
8جوميـة نّ ـذ8ا و طـاُل تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
يف جلهـة نهـم  محافظـة صنعاء وجلهـة تملصلوب 

 محافظة تبجوف. 
ووفقاً ملصادر عسـك8يّة، وغارت ُقــوَّتُت تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة عى عدد مـن موتقـع تمل8تِزقة يف 
جلهة تملصلوب موقعة قكى وج8حى يف ص وفهم. 

تما ُقكل عدٌد من تمل8تِزقة إث8 تدمري آبية تانوت عى 
مكنها  علوة ناس ة يف جلهة تملهاشمة  مدي8ية خب 

وتبشعف. 
ويف جلهة نهم تبكي شـهدت خـالل تأليّا2 تملاضية 
خسـائ8َ ميدتنيًة و رشية بلم8تِزقـة، قاما ُقــوَّتُت 
تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة  مهاجمـة موتقَع وخ8ى 
بلم8تِزقة يف تبكلّة تبسـودتء يف منطقـة يا2، يف عملية 
وسـ 8ت عـن خسـائ8َ ماديـٍة و رشيـة يف ص ـوف 

تمل8تِزقة. 

 : خاص
توتِصـُل وحدُة تبِقنَاَصـة تبكا عُة بلجيش 
وتبلجان تبشعليّة تطوي8َ تككيكاتها وتصعيد 
عملياتهـا حكى ظه8 مؤخ8تً ونها  اتا جزءتً 
رئيسـياً يف مع8تة تبح8يـة  موتجهة تبغزتة 
وتمل8تِزقـة،  مـا تسـجّله مـن ورقـا2 تلرية 

ونجاحات  ا88ة يف مخكلف تبجلهات. 
إحصائيـًة  تبقناصـة  وحـدُة  ووعلنـا 
نهائيـًة بعملياتها يف مخكلف تبجلهات خالل 
تألسـلوع تملـايض وتبكـي  لغـا 195 قكيالً 
وج8يحاً مـن تمل8تِزقة يف جلهات تبدتخل وما 

ورتء تبحدود. 
وووضـح َمْصـَدٌر  وحـدة تبقناصـة، ون 
حصيلَة قكى وج8حى جنود تبعدّو تبسعودّي 
خالل تألسلوع ذتته  لغا 13 قكيالً وج8يحاً 

يف جلهات تبحدود. 
معـّدل  ترت ـاَع  تإلحصائيـة  وتوضـح 
عمليات تبقنص تبكي وصلا خالل تألسلوع 
تملايض إىل نحو 28 م8تِزقاً وجندياً سـعوديّاً 

يف تبيو2 تبوتحد. 
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 قال إن اليمن يتعرض ألكبر كارثة إنسانية تهّدد ماليين األرواح 

 تتزايد مؤشرات التسوية وسباق تركي غربي على المكاسب:

االّتح��اد األوروبي يدعو إلنهاء الحصار والعدوان على اليمن 
ووقف تدهور قيمة الُعملة الوطنية

رأس خاشقجي يف مزاد علني: أدلة أردوغان تضّيق الخناَق 
على النظام السعودّي

الرئيس املّشاط يوّجه اللجنَة االقتصادية العليا بسرعة إنجاز وتطبيق 
مشروع الريال اإللكرتوني 

 : خاص
تبلجنـَة  تملّشـاط،  مهـدي  تب8ئيـُس  وّجـه 
تالقكصادية تبعليا  رسعة ت عيل مرشوع تب8يال 
تإلبكرتوني ووضع تآلبيات تبضامنة بكن يذه. 

ووّتــد تب8ئيـس تملّشـاط و8ميّـَة ون يكـوَن 
تملـرشوُع مدروسـاً مـن تافـة تبجوتنـب  مـا 

يحّقـق تأل8َْـَدتَف تمل8جوَّة ويُسـِهُم يف تبكخ يف 
مـن معاناة تملوتطنني وتبحّد من وزمة تبسـيوبة 
تب8ت8نـة، وذبـك عر ت عيـل تبكلـادل تبكجاري 
ملخكلـف ونوتع تبسـلع من خالل 8ـذه تبخدمة، 
حاثّـاً تبلجنَة تالقكصاديـة تبعليا عى تالضطالع 
 دور8ا وتبكنسـيق وتبكشـاور إلخ8تج تملرشوع 

 صورة شموبية مع آبيات تبكن يذ تبعملية. 

تما وّتـد رئيُس تبجمهورية ون 8ذت تملرشوَع 
ـة يف  سيساعُد يف تعزيز تألََدتء تالقكصادي َخاصَّ
ظل تبظـ8وف تب8ت8نة تبكي يم8  هـا تبيمن من 
عدوتن جائ8 فاقم تبوضع تإلنَْساني ويسعى إىل 
إفقاد تبللد ومؤّسسـاته ُتـــلَّ مقومات تبلقاء 
وتبصمـود، مشـّددتً عى رضورة ت اعـل ُتــّل 

تبجهات تملسؤوبة مع تبلجنة تالقكصادية. 

رئيس الوفد الوطني ونائب وزير 
الخارجية الروسي يناقشان جهود وقف 

العدوان على اليمن
 : متابعات

تسـكقلل نائـُب وزي8 تبخارجية تبـ8ويس ميخائيل  وغدتنـوف، ومس تألول، يف 
موسـكو رئيَس تبوفد تبوطني تمل اوض محمد علدتبسـال2 وعضو تبوفد علدتمللك 

تبعج8ي. 
وتسـكع8ض تبلقـاُء تطـورتِت تألوضـاع تبسياسـيّة وتمليدتنيـة وتالقكصادية 
وتإلنَْسـانية يف تبيمـن.  تما تطـ8ق تبلقاُء إىل جهود دعم عملية تبسـال2 وتحقيق 

تالسكق8تر ووقف تبعدوتن، الفكاً إىل تملساعي تب8وسية يف ذبك. 
وجـاءت تبزيـارة إىل موسـكو  عد تبكنسـيق  ـني وزترتـي خارجيـة تبللَدين 

تبصديقني. 

األمم املتحدة تدعو لوقف الحرب على 
اليمن وتؤّك�د سقوط عشرات الضحايا 

بغارات العدوان يف الحديدة
 : متابعات

قابا منسـقُة تبشـؤون تإلنَْسـانية يف تبيمن، بيز غ8تندي: إن عرشتت تملدنيني 
ُقكلوت ووصيلوت، ومس؛ نكيجة تبهجمات  محافظة تبحديدة. 

وووضح  ياٌن صادٌر عن مككب منسقة تبشؤون تإلنَْسانية  ابيمن ون ما ال يقل 
عـن 21 مدنياً ُقكلوت وج8ح ص1 آخ8ون عندما تع8ضا م8تفُق بكعلئة تبخرضوتت 

يف تملسعودّي يف مدي8ية  يا تب قيه بلقصف.
ويف حـادث من صل يف ن س تبيو2، ُقكل ثالثُة وشـخاص وُج8ح سـكة آخ8ون 
عندمـا تع8ضـا ثـالث سـيارتت برض ـات يف ط8يـق 7 يوبيـو  مدي8يـة تبحايل 

 محافظة تبحديدة. 
ووضافـا بيز غ8تنـدي »يدفع تملدنيون ثمناً م8ّوعاً؛  سـلب 8ـذت تبنزتع، 8ذه 
8ي تمل8ة تبثابثة يف 8ذت تبشـه8 تبكي تسـلب فيها تبقكاُل  خسائ8َ تلريٍة يف تألروتح 

 ابحديدة«.  ووشارت إىل ون تبيمَن يوتِجُه وترَ مجاعة يف تبذتت8ة تبحديثة. 
وقابـا »ال وقـَا بدينا بنضيَعـه، يجُب تبقيا2ُ  كل يشء ممكن بلمسـاعدة يف 
إنقاذ 18 مليون شـخص مع8ضني بخط8 تملجاعة«.. مؤّتــدة ون تبخطوَة تألوىل 

وتأل8ّم 8ي إيقاف تبقكال. 

 : متابعات
وّتـد تالتّحاُد تألورو يُّ ون تبيمَن تكع8َُّض ألتر تارثة إنَْسانية تهّدُد 

ماليني تألروتح  املجاعة ج8تء تسكم8تر تبعدوتن وتبحصار. 
ووّتـد  ياُن تملكحدث تب8سـمي بالتّحاد حول تبكصعيد تألخري بقوى 
تبعـدوتن يف تبحديدة ون تبج8تئَم تبكي ترتكلهـا طريتُن تبعدوتن تألر عاء 
تملـايض »حصـدت وروتَح مدنيـني  مقكل مـا ال يقل عـن 21 عامالً يف 

منشأة بكعلئة وتغليف تبخرضوتت يف مدي8ية  يا تب قيه«. 
ودعـا تبليان قوى تبعـدوتن وم8تِزقكهم بلسـماح تبعاجل » كوريد 
تملوتد تبغذتئية وتبلضائع تألساسية وتحرتت2 تبقانون تبدويل وتإلنَْساني« 

وتبعمل عى إيقاف تد8ور تبُعملة تبوطنية. 
ووّتـد تبليان موتَصلـَة تالتّحاد تألورو ي دعَم تافة تبجهود تب8تمية 
بوقف تبعدوتن ورفع تبحصـار، مضي اً »تالتّحاد ملكز2ٌ  لذل ُتــّل ما 

يسكطيع بدعم إيصال تملساعدتت تإلنَْسانية بلمدنيني تملحكاجني«. 

 : إبراهيم السراجي
مع دخـول تألزمة وسـلوعها تب8ت ـع، تأُخذُ 
قضيـُة تغكيـال تبصح ـي جمال خاشـقجي 
مسـارتً سياسـياً ومابياً وتث8َ وضوحاً ملكعدًة 
عن مسـار8ا تإلنَْسـاني  عَدما تنكهـا تبقوى 
تبغ8 ية من تسكغالل تبشعارتت بكنكقَل إىل طور 
تملكاسـب، نقلٌة تانا ما تزتُل  حاجٍة ملزيٍد من 
تبكجـاُوِب تبسـعودّي بكقديم روتيـة وتث8َ قلوالً 
وما2 تب8وي تبعـا2 تبدويل تسـّهل بلليا تأل يض 
وتبـدول تألورو يـة تبكقـد2َ خطـوًة نحو ترئة 
ويل تبعهـد تبسـعودّي محمد  ن سـلمان، فيما 
بم تكأخـ8 تب8ياض 8ذه تمل8ة عـن توفري روتية 

جديدة. 
يـو2 تبخميـس تملايض خـ8ج تبنائـُب تبعا2 
تبسـعودّي يف  يـان جديـد يقـول إن تبنيا ـة 
تبسـعوديّة تلقا معلومـاٍت ت يُد  ـأن عملية 
تغكيال خاشقجي تما  كخطيط مسلق، و8ي 
تب8وتيـُة تب8ت عة  عـد روتيات تإلنـكار ثم تبقكل 
ِشـجارتً وروتيـة مقكل خاشـقجي جـ8تء تكم 
ون اسـه من قلل تب 8يق تبذي تزُعُم تبسعوديُّة 
ونه وُرِسـَل إلعادة خاشـقجي إىل تململكة وبيس 
بقكلـه. غـري ون تب8وتيـات تبسـعوديّة تانـا 
تكمّسـك دتئماً  عـد2 ِعلم ويل تبعهـد  امُلَخّطط 

تله يف ظل تب8وتيات تألر ع. 
وقـال  يـاُن تبنائـب تبعـا2 تبسـعودّي إنـه 
»وردت إىل تبنيا ة تبعامة معلوماٌت من تبجانب 
تبرتتي تبشقيق من خالل ف8يق تبعمل تملشرتك 
 ـني تململكة تبع8 يـة تبسـعوديّة وتبجمهورية 
تبرتتيـة تبشـقيقة تشـري إىل ون تملشـكلَه  هم 
يف تلـك تبحادثـة قد وقّدمـوت عـى فعلكهم  نية 

مسلقة«. 
ويف محاوبـة إلض ـاء مزيٍد مـن تملصدتقية 
بوتابـة  معلومـاٍت  رّسب مسـؤوٌل سـعودّي 
رويـرتز ت يـُد  أن تملسكشـاَر  ابديـوتن تمللكي 
تبذي وقيل مؤخ8تً سعود تبقحطاني ورشف عى 
عمليـة تالغكيال  ابصوت وتبصورة عر تطليق 
»سكايلي« وتلادل تبشكائم مع خاشقجي قلل 
ون يأمـ8 ف8يـق تالغكيال قائـالً: »8اتوت يل روس 

8ذت تبكلب«. 

تب8وتيـُة تب8ت عُة تبسـعوديّة جاءت  ابكزتمن 
مـع وضـوح و8ـدتف تبـدول تبغ8 يـة وت8تيا، 
وجـ8ى تإلفصـاُح عنهـا  عـد زيـارة رئيسـة 
»جينـا  تألم8يكيـة  تمل8تزيـة  تالسـكخلارتت 
8اسـلل« برتتيا وبقائها  اب8ئيس رجب طيب 
وردوغان، ووفقاً بكقاري8 صح ية قا2 وردوغان 
 كقديم نُسـخة صوتية من تسجيل عملية قكل 
خاشـقجي بضي كـه تألم8يكيـة، فيمـا قاما 
تألخـرية  كسـليمها بل8ئيس تألم8يكـي دونابد 
ت8تمب قـا2  عد8ا تألخري  ابكرصيح بلصحافة 
ونـه ال يسـكلعد ضلـوَع محمـد  ن سـلمان يف 
تبعمليـة تبكي وص ها  ـ »وسـوو عملية تسـرت 
عـى ج8يمـة«، مانحـاً تبكونجـ8س صالحيَة 
تتّخاذ تإلج8تءتت تملناسلة ملعاقلة تبسعوديّة. 

ووفقاً بلمعطيات وتملوتقف تملكوتبية، ال يلدو 
ون تبـدول تبغ8 يـة وت8تيا عى عَجلة يف حسـم 
تبقضية وتسويكها ملزيد من تال كزتز وتبحصول 
عى وتر قدر من تملكاسـب تملابيـة من تبنظا2 
تبسعودّي، ويف ن س تبوقا ال يلدو ون تلك تبدول 
يف ط8يقها إلدتنة محمد  ن سلمان  إصدتر وم8 
تغكيال خاشـقجي، فاب8ئيس تبرتتـي و عدما 
وعد  كشـف تافة تبحقائـق يف خطاب مكل ز، 
ت8تجع ووبقى خطا اً بم يكضمن سوى تحليالت 
وإن تان قد رفض تملزتعم تبسعوديّة  خصوص 
تبقضيـة بكنه وحجم عن تقديـم تبحقائق تبكي 

وعد  ها. 
تبرتتجع تبرتتي عن تشـف تبحقيقة تشف 
ٍه بعقـد ص قة   شـكل تلري عـن وجـود توجُّ
تسـوية تنهـي تبقضيـة، خصوصـاً ون قناتَي 
تبع8 يـة تبسـعوديّة وسـكاي نيـوز تإلمارتتية 
نقلكـا خطاَب وردوغـان  لث ملـارش، و8و ما 
وّتـد وجوَد ِعْلٍم سـعودّي مسـلق  ما سيقوبه 
تبعهـد  ويل  عليـه  َردَّ  تبـذي  تألمـ8ُ  وردوغـان، 
تبسعودّي  اإلشادة  اب8ئيس تبرتتي وقال إن يف 
ظل وجود تمللك سـلمان وتب8ئيـس وردوغان بن 
يكون 8ناك ويُّ وث8 سـللي بلعالقات تبسعوديّة 

تبرتتية. 
بكـن وفيما يلـدو ونه تنعـكاٌس بكعث8 ما يف 
تبك ا8مات تبسـعوديّة تبرتتية وعـاد وردوغان 
تبقضيـَة إىل نقطـٍة مكأخـ8ٍة، وتضعـاً تبنظا2 
إيـاه  مطابلـاً  ضيقـة،  زتويـة  يف  تبسـعودّي 

 ابكشـف عن مصـري ُجثة خاشـقجي و8ُوية 
تبشـخص تبرتتي تبـذي زعما تبسـعوديّة ونه 
ف8يـق تالغكيال سـلمه تبجثة، غـري ون تألخط8َ 
يف ترصيحـات وردوغـان 8و مطابلكـه تبنظا2 
تبسـعودّي  ابكشـف عن تبشـخص تبـذي وم8 
 قكل خاشـقجي، و8و تبكساُؤُل تبذي يضع ويل 
تبعهد يف دتئ8ة تالتها2،  اإلضافة إىل ون وردوغان 
ي8يـد إ قاَء خيوط تبلعلة يف يده وإجلار تبنظا2 
تبسـعودّي عى تإلق8تر  أن ت8تيا تبوحيدَة تبكي 
تملـك م كـاَح  8تءة ت ـن سـلمان وون ذبك بن 

يكون  املجان. 
وبّوح وردوغان مجّددتً  امكالته ودبًة خطريًة 
ويف ن س تبوقا وّتـد ونه بيس مسـكعجالً عى 
تشـف تافة تألورتق تبكي يمكلُكها، حيث قال: 
»بدينا  ابقطع معلوماٌت وخ8ى ووثائق، وبكن 

ال دتعي بلكعجل«. 
وعى تب8غـم من تبكرصيحـات تبرتتية تبكي 
تن ي سعَي ونق8ة بعقد ص قة إال ون تملؤرشتت 
تقـول عكس ذبـك، منها ملاذت ت8تجـع وردوغان 
عن وعٍد قطعه  كشف ُتــّل تبحقائق تملكعلقة 

 ابجهات تبكي تقُف ورتء قكل خاشقجي. 
يف وورو ا تلاينا تملوتقُف، حيث دعا مكحدُث 
تالتّحاد تألورو ي إىل موقف موحد وورو ياً بوقف 
تسليح تبسـعوديّة، يف حني تعهدت تملسكشارة 
تألملانية ونجيال مريتل  وقِف صادرتت تألسلحة 
بل8ياض بحني ت سـري مقكل خاشـقجي، بكن 
تب8ئيـس تب 8نيس إيَْمـانيويـل مات8ون تان يف 
َعَجلة من وم8ه بلحاق  8َْتب تملكاسب وتسوية 
تبقضيـة، حيـث رّصح، ومس تبجمعـة، معرتً 
عـن رفضه ر ـط صـادرتت تألسـلحة  قضية 
خاشـقجي، وقـال مكسـائالً: »مـا تبصلة  ني 
مليعات تبسـالح ومقكل تبسيد خاشقجي؟ ونا 
وفهم تبصلَة مع ما يحُدُث يف تبيمن. بكن ال صلة 

بذبك  ابسيد خاشقجي«. 
ُتلُّ 8ذت ال يعني ون تبنظا2َ تبسـعودّي  ات يف 
وضـٍع وفضَل تبيو2َ، فما تـزتُل تبضغوط قائمًة 
خصوصـاً يف ظـل تبدعـوتت تملسـكم8ّة إلج8تء 
تحقيق دويل مسـكقّل،  اإلضافة إىل ون تب8ياض 
يف وحسـن تألحـوتل سـيكون عليها دفـُع ثمن 
 ا8ـظ برشتء  8تءة ت ن سـلمان يف وقا تعاني 

تقكصادياً  شكٍل غرِي مسلوق. 

استهدفت سيارات المواطنين ومرَكز غسل وتغليف الخضروات:

استشهاد وإصابة 40 مدنياً 
بينهم أطفال ونساء بغارات 

للعدوان يف الحديدة
 :  الحديدة

يوتِصُل طريتُن تبعدوتن تألم8يكي تبسـعودّي تسـكهدتَف تملدنيني يف ح8ب 
تإل ادة تبجماعية تبكي يمارُسها يف تبيمن، حيُث

ترتكب مجزرتني جديدتَـني  محافظة تبحديدة تألر عاء تملايض، مما وَدَّى 
إىل تسكشـهاد وإصا ـة ص8 موتطناً  ينهم نسـاء ووط ال خالل تسـكهدتفه 

منازل تملوتطنني وم8تتز تغليف تبخرضوتت. 
وقال مصدر محيل بصحي ة تملسـرية: إن طريتَن تبعدوتن تسكهدف  عدة 
غـارتت جوية مغسـَل تبخـرضوتت يف م 8ق تبالويـة  منطقة تملسـعودّي 
مدي8ية  يا تب قيه  محافظة تبحديدة، مما وَدَّى إىل تسكشـهاد 21 موتطناً 

وإصا ة عرشة آخ8ين  ج8وح  ليغة. 
ووضـاف تملصـدر، ون ثالثـَة موتطنني تسكشـهدوت  ينهم ط ـل ووصيب 
سـكة آخ8ون، ج8تء تسكهدتف طريتن تبعدوتن  غارتني تجمعاً بلموتطنني يف 

منطقة 7 يوبيو  مدينة تبحديدة. 
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 : صنعاء
سـرّيت وُْســـ8َُة تبشـهيد و ـو خليل 
تملؤيـد  مدي8ية تبثورة  أمانة تبعاصمة، 
ومـس تألول، قافلَة دعم غذتئية ومال س 
بلم8ت طـني يف جلهـات مـا ورتء تبحدود 

وجلهات تبساحل تبغ8 ي. 
وخـالل تسـيري تبقافلة نّظــم و ناُء 
مدي8يـة تبثورة وق ـة تحكجاجية نّددوت 
فيها  ج8تئم تبعدوتن وتبحصار وتبح8ب 
تالقكصادية تبكي يشنّها تحابف تبعدوتن 
وم8تِزقكه عى تبشعب تبيمني، مؤّتـدين 
تسـكم8تر8م يف  ذل تملـال وتبدفع  املزيد 
مـن تب8جال بكعزيز صمـود تمل8ت طني يف 

جلهات تبساحل تبغ8 ي وتبحدود. 
تبلـه  علـد  تبشـهيد  وتبـد  وووضـح 
تملؤيد ون ورسة تبشـهيد و ـو خليل تملؤيد 
وإخوتنه قدما 8ـذه تبقافلة تبكي تأتي 
يف ذت8ى مـ8ور عا2 عى تسكشـهاد8م 
دعمـاً بلم8ت طني يف جلهـات تبقكال من 
تب8جال تبذين يقدمون وروتحهم رخيصة 
يف سليل تبله وذبك وقل تبقليل  حق 8ؤالء 

تبشـهدتء تبعظمـاء، مشـيدتً  ـكل مـن 
سا8م ودعم تبقافلة وشارك يف إعدتد8ا 

وتن يذ 8ذه تبوق ة. 
ودعـا تملؤيـد تملشـّككني يف حقيقـة 
تبعدوتن إىل مشـا8ده تألدبة تملادية تبكي 
يلقيهـا طـريتن تبعـدوتن مـن تبقنا ـل 
وتبصوتريـخ تبذتيـة وتبكـي تكسـلب يف 
تبدمار وح8ق تألط ال وتبنساء وتبشيوخ 
يف صـاالت تبعـزتء وتألفـ8تح وتبط8قات 
 ط8يقة وحشـية بم يشـهد بها تبكأريخ 

مثيالً، مهيلاً  كل وح8تر تبشـعب تبيمني 
إىل تالسكم8تر  8فد جلهات تبقكال  املزيد 
مـن تب8جـال وتملـال بلدفاع عـن تبوطن 
وتح8ي8 تامل تبـرتتب تبوطني من دنس 

تبغزتة وم8تِزقكهم. 
 ويف تبوق ـة تبكي شـارك فيهـا عدٌد 
مـن وتالء ومانـة تبعاصمـة، ورئيـس 
مجلس تبكالُحــم تبقليَل تبشـيخ ضيف 
تبله رّسـا2 وو8ايل ووق8 اء وجريتن ورسة 
تبشـهيد، وشـاد عضو مجلس تبشورى 

خابـد تملدتنـي  ابدعـم تبسـخي تملقد2 
من ورسة تبشـهيد تملؤيـد وإخوتنه وتل 
من سـا8م فيها مـن تبخرّييـن، معكرتً 
ون ورسة تبشـهيد تمثـل نموذجاً بلعطاء 
تبيمنـي يف سـليل تبله وتجسـيدت عمليا 
ب8وحية ورس تبشهدتء يف مخكلف مناطق 
تبيمـن، تبكي تكسـا ق يف تقديم ما تملك 

من مال  عد ون قدما تأل ناء. 
ووّتـد تملدتنـي ون تبعدوتن مهما طال 
فلـن يزيد تبشـعب إال تملزيد من تإلرصتر 
عى تملوتجهة حكى يككب تبله به تبنرص. 
 دوره وشـاد رئيس مجلـس تبكالحم 
تبقليل  ابقافلة تملقدمة من ورسة تبشهيد 
و و خليل تملؤيد، دتعياً إىل رضورة تبسري 
عـى نهجهم ورفـد تأل طـال يف جلهات 
وتبسـاحل  تبحـدود  يف  وتبكـ8ت2  تبعـزة 
تبغ8 ـي  ابغـذتء وتبكسـاء وتملزيـد من 
تب8جـال بكعزيـز صمود8ـم يف موتجهة 

تبعدوتن وم8تِزقكه. 
وتحكـوت تبقافلـة عـددتً تلـريتً مـن 
تملـوتيش وتألغنـا2، إَضاَفــًة إىل تمياٍت 
مكنوعـة مـن تملـوتد تبغذتئيـة وتملال س 

وتألغطية تبشكوية.

أخبار

 تنظيم وقفات احتجاجية في مسرح جريمة طيران العدوان بحق عمال الخضروات في المسعودي 

 : الحديدة
وعلـن و ناُء مدينة تبحديـدة جهوزيكَهم 
تبكاملـَة وتسـكعدتَد8م ملوتجهـة تبعدوتن 
ص ـوف  يف  وتبوقـوف  تبجلهـات  ورفـد 
تبجيش وتبلجان تبشعليّة بلذود عن تألرض 
وتبِع8ض، خالل وق ة تحكجاجية مسلحة 

عقب صالة تبجمعة. 
ويف تبوق ـة تملسـلحة تبكـي حرض8ـا 
عدٌد من قيـادتت ووعيـان تملحافظة، وّتـد 
تملشـارتون ون ج8تئم قـوى تبعدوتن  حق 
و نـاء محافظة تبحديدة و حـق ُتـّل و ناء 
تبوطـن بـن تسـقط  ابكقـاد2 وون وح8تر 
تبشـعب تبيمني مسكعدين بخوض مع8تة 
صاَعـني،  تبصـاع  ورد  تبطويـل  تبنَ ـس 
مذّت8ين تبعابم وتافة حكوماته وشـعو ه 
 هـذه تبج8تئـم تبكـي مـا زتبا مسـكم8ّة 
 اسـكم8تر تبعدوتن دون رتدع مـن وحد إاّل 
سـوتعد رجـال تب8جـال من و نـاء تبجيش 

وتبلجان تبشعليّة. 
وودتن تملشارتون تبج8يمَة تبلشعَة تبكي 
ترتكلها طريتن تبعـدوتن تألر عاء تملايض يف 
سـوق تبخضار وتب وتته  م 8ق تبالوية يف 
محطة تملسـعودّي، ورتح ضحيكها وَْتثَــ8 
من عرشين شـهيدتً وعرشتت تبج8حى من 
تملدنيني، مسكنك8ين  تملزترعني وتملكسوقني 
8ـد2َ  يـوت تبله وآخ88ا مسـجد تبشـيخ 
وحمـد تب ـاز تبكأريخـي يف تبكحيكا وجامع 

تب8حمة يف تمل8توعة.
تألمـن  مجلـَس  تملشـارتون  وَحّمـل 
وتملجكمـع تبـدويل وتألمم تملكحـدة وحقوق 
تإلنَْسـان تملسـؤوبيَة عـن ُتــّل قط8ة د2 
طا88ة وريقا عى ورض 8ذت تبوطن تبغايل، 
مطابلني تألمـم تملكحدة وحقوق تإلنَْسـان 
وتل وحـ8تر تبعابـم  ابوقـوف إىل جانـب 
تبشعب تبيمني وتبعمل عى إيقاف تبعدوتن 

ورفع تبحصار. 
ودعـا تملشـارتون تافة و ناء تبشـعب 

تبيمنـي إىل تبن ـري تبعـا2 وتألخـذ  ابثـأر 
وتبكوجـه إىل رفـد جلهات تبعـزة وتبرشف 
 اب8جال وتملال َوخصوصاً جلهة تبسـاحل 

تسـكم8تر  و8ميّـة  إىل  مشـريين  تبغ8 ـي، 
صمود8ـم يف وجه تبعـدوتن حكى تحقيق 

تبنرص تملؤزر. 

إىل ذبـك نّ ـذ و ناُء مدي8يكـي تبدريهمي 
و يـا تب قيه وق ـات تحكجاجيـة، ومس 
تبجمعة، يف مرسح ج8يمة طريتن تبعدوتن 

 حق عمال تبخرضوتت يف تملسعودي.
ويف تبوق ـات تبكـي حرض8ا عـدد من 
تسـكنك8  تملدي8يكـني  ووجهـاء  مشـايخ 
ُعّمـال  تبج8يمـَة  حـق  تملشـارتون 
تبـدويل  تملجكمـع  مطابلـني  تبخـرضوتت، 
 ابكَحــ8ّك بوقف تبعـدوتن ورفع تبحصار 
ورفـع مل ـات ج8تئـم تبحـ8ب تمل8تكلـة 
 حق شـعلنا تبيمني إىل محكمة تبجنايات 
تبدوبيـة ومطابلكها  محاتمة قيادتت دول 

تبعدوتن.
تما وّتـدوت ون 8ذه تبج8تئم بن تم8 دون 
رد قـاٍس، دتعـني تافـة تألحـ8تر يف تبيمن 
إىل رفـد تبجلهات ب8دع تبعـدوتن وتب8د عى 

ج8تئمه تبوحشية.

قبائل الحديدة تؤّك�د مواصلة النفري العام للذود عن األرض والعرض

أبناء ووجهاء األمانة يؤّك�دون 
مواصلة رفد الجبهات والتصدي 

للعدوان وحربه االقتصادية

 : صنعاء
نّ ــذ و نـاُء ووجهاء ومانة تبعاصمـة، ومس  عد صالة 
تبجمعة، عددتً من تبوق ات تالحكجاجية؛ بلكنديد  اسكم8تر 
تبعدوتن وتبحصار عى شعلنا تبيمني وتأتيدتً عى موتصلة 

رفد تبجلهات  املال وتب8جال حكى تحقيق تبنرص. 
ويف تبوق ـات دعـا تملشـارتون ُتــّل وحـ8تر تبوطن إىل 
توحيد تبص ـوف وت8ك تبخالفـات تبسياسـيّة وتملذ8لية، 
وتسكشـعار تملسـئوبية تبدينيـة وتبوطنيـة يف تبدفـاع عن 
ت8تمة شعلهم وح8يكه وتسكقالبه من تبغزتة مخّططاتهم 

تملسكهدفة بلجميع. 
وصدرت  يانات عن تبوق ات وّتـدت تالسـكم8تر يف رفد 
تبجلهات  اب8جال وتملال وتبدفع  ابشـلاب إىل تملعسـك8تت 
بلكجنيـد يف ص وف تبجيـش وتبجان تبشـعليّة بلدفاع عن 
تألرض وتبع8ض، مسكنك8ين صما تملجكمع تبدويل إزتء ما 

يكع8ض به شعلنا تبيمني منذ ق8ت ة تألر عة تألعوت2. 
ودعـا تبليانـات تملنّظـمـات تإلنَْسـانية وتبحقوقيـة 
إىل تبقيـا2  مسـئوبيكها تبقانونيـة وتألخالقيـة بكقديـم 
تملسـاعدتت بلمحافظـات تملنكو ـة ج8تء إعصـار بلان يف 
 عـض تملحافظات تملحكّلة، ممارسـة تبضغط عى مجلس 
تألمـن وتألمـم تملكحـدة إلصـدتر قـ8ترتت فوريـة  إيقاف 

تبعدوتن ورفع تبحصار عى شعلنا تبيمني. 
ووّتــدت تبليانات عى ون و ناء تبشـعب تبيمني وَْتثَــ8 
وعيـاً منذ قلل وصمود8م يف موتجهة تبعدوتن وم8تِزقكهم 
خيار بيس دونه خيار حكى تحقيق تبنرص وتطهري تبرتتب 

تبوطني من وقصاه إىل وقصاه. 

أسرة الشهيد املؤيد بأمانة العاصمة تسرّي قافلة غذائية للمجاهدين يف الجبهات

قبائل مديريتي الظهار واملشّنة بإب يسرّيون قافلة 
غذائية ومالية إلسناد املرابطني يف ميادين الشرف 

 : إب
سـرّي و ناُء مدي8يكَي تبظهار وتملشنّة  محافظة إب، ومس تألول، قافلًة 
غذتئيـة ومابية ب8فـد تبجلهات خالل وق ـة تحكجاجيـة بلكنديد  ج8تئم 
تبعدوتن.  ويف خالل تسـيري تبقافلـة تبكي حرض8ا وتيال تملحافظة رتتان 
تبنقيـب وجمال تبحمريي ومرشف تملحافظـة صابح حاجب وعلدتب كاح 
غـالب وتحكـوت عـى مللغ مـايل  ــ ص3 مليون ريـال ومال س شـكوية 
و طانيات  قيمة ص2 مليوناً، وّتـد تملشـارتون ون تبقافلة بن تكون تألوىل 

وال تألخرية،  ل سيكلعها قوتفل من تملال وتب8جال. 
 وصدر  يان عن تبوق ة وشـار إىل ون تسـيريَ تبقافلة تعد وقلَّ ما يمكن 
تقديمه بلم8ت طني يف ميادين تبعزة وتبك8تمة يف موتجهة تبعدوتن وإفشال 

مخّططاته.  

 أبناء حي بني حوات ببني الحارث يقّدمون قافلًة 
مالية وغذائية دعماً وإسنادًا للجبهات

 : صنعاء
قـّد2 و ناُء حـي  ني حـوتت  مدي8ية  ني 
تبحارث  صنعـاء، ومـس تألول، قافلًة مابية 
وغذتئية وعـددتً من تملقاتلني تألشـدتء؛ دعماً 
وإسـنادتً بجلهات تبقكال، خالل وق ة قللية 
مسـلحة دعماً بلجلهات تحا شعار »بكي ال 

ننىس ووَل ج8يمة بلعدوتن«. 
ويف تبوق ـة تبكي حرض8ـا عضو مجلس 
تبشـورى خابد تملدتني وعدد من وتالء ومانة 
تبعاصمـة وجمـع من مشـايخ وعقـال  ني 
حوتت، تحكشد تبجميع يف وول مكان تسكهدفه 
 طريتن تبعدوتن يف  ني حوتت، ورتح ضحيكها 

تبعرشتت من تبنساء وتألط ال. 
ووّتـد تملشـارتون عى تالسـكم8تر يف رفد 
تبجلهـات  اب8جـال وتملـال وتبكضحيـة  كل 
غـاٍل ون يس حكى تح8يـ8 تبوطن من تبغزتة 

وم8تِزقكهم. 
 وتخككما تبوق ة  ابليـان تبذي وّتـد فيه 
و ناء تبحي تسـكم8تر8م  إخـ8تج قوتفل تملال 
وتبغذتء وتب8جال؛ دعماً بلجلهات حكى يككب 
تبله تبنـرص، دتعياً إىل تالسـكم8تر يف تبصمود 
وتسكذتار مجازر تبعدوتن ومنها مجزرة  ني 
حـوتت ومخكلف تملجـازر تمل8تكلة  حق و ناء 
شـعلنا تبيمنـي وتوحيـد تبص ـوف بخوض 

مع8تة تبكح8ي8 تبكامل بلرتتب تبوطني. 
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 : صنعاء:
تبـوزرتء  رئيـس  –نائـُب  مقلـويل  حسـني  تشـف 
وزيـ8 تملابية-، عـن تن 8تجة وشـيكة ملعانـاة تملعلمني 
وتبرت ويني  عد ثالث سنوتت من ح8مانهم تبحصول عى 
روتتلهم ج8تء نقل تبعدوتن وم8تِزقكه تبلنك تمل8تزي من 
صنعاء إىل عدن، وذبك من خالل حافز نقدي سـيرَُصُف 
بلمعلمني شه8ياً  موجب ملادرة منّظـمة تبيونيسيف. 
وقـال مقلـويل خالل بقائـه، ومـس تألول  ابعاصمة 
صنعـاء بيـز غ8تنـدتي -منسـقة تبشـؤون تإلنَْسـانية 
تألممية يف تبيمن-: إن 8ذه تبخطوة سكسا8م يف تخ يف 
تألعلـاء تملعيشـية عـى تملعلمـني نكيجـة توقف رصف 

تمل8تلات وسكسا8م  صورة ملارشة يف تسكق8تر تبعملية 
تبكعليمية وتسكم8تر8ا. 

وب ـا وزي8 تملابيـة إىل ون جهود منسـقة تبشـئون 
تإلنَْسـانية وثمـ8ت عن توفـري تالعكمـادتت تبالزمة عر 
تألمـم تملكحدة، برصف حوتفز شـه8ية بلمعلمني  وتقع 
ص5 دوالرتً شـه8ياً، ت كـدتًء مـن شـه8 نوفمـر تبقاد2، 
معـّرتً عن تطلعه يف توفري ملابَغ مماثلة برصف حوتفز 
بلعاملـني يف تبقطاع تبصحي َوقطـاع تبرصف تبصحي، 
مثّمناً تبدوَر تبذي تقو2  ه منسقة تبشؤون تإلنَْسانية يف 
إيضاح حقيقة ما يكع8ُّض به تبشـعُب تبيمني من ح8ب 
إ ادة وحصار تقكصادي خانق عى مدى ما يقارب ور ع 
سنوتت، ُمشـريتً إىل ون ذبك سا8م  شكل تلري يف إيصال 

صوت تبيمنيني بل8وي تبعا2 تبعاملي. 

وجّدد نائـب رئيس تبوزرتء مطاَبلـَة حكومة تإلنقاذ 
 كحييـد تالقكصـاد وتسـكعدتد8ا بلعمـل ضمـن بجان 
مشـرتتة مع تبط8ف تآلخ8 َو ـإرشتف ملارش من تألمم 

تملكحدة. 
من جانلها وّتـدت بيز غ8تندي - منسـقة تبشـؤون 
تإلنَْسـانية، قيا2 تألمم تملكحـدة  مخاطلة مجلس تألمن 
 خصـوص تبوضـع تإلنَْسـاني يف تبيمن ورفـع تقاري8 
ت صيليـة  ذبـك وتحذي88ا  أن تإلجـ8تءتت تالقكصادية 
تألخـرية سـكؤدي إىل حدوث مجاعـة وتارثة إنَْسـانية 
وشـيكة.. مطابلـًة مجلـَس تألمـن  االضطـالع  دوره 
بلحيلوبـة دون ذبـك، مشـيدًة  جهود حكومـة تإلنقاذ 
وتعاونهـا مع تألمم تملكحدة يف تسـهيل عمل تملنّظـمات 

تبكا عة بها. 

 : المهرة:
تش ا ملادرٌة شـلا يٌة مجكمعية  محافظة 
تملهـ8ة تملنكو ـة سـقوَط مزتعم دوبـة تالحكالل 
تبسـعودّي وحكومة تمل8تِزقة تبقيـا2َ  وتجلاتهم 
تألخالقيـة تجـاه و نـاء تملحافظـة تملحكّلـة تبكي 
تع8ضا بكارثة إنَْسـانية 8ي تألسوو يف تأريخها، 
حيث وعلن شلاب مكطوعون، ومس تبجمعة، عن 
تدشني »حملة منزل« بلكخ يف من معاناة و ناء 
تملحافظـة تملنكو ة   عل تإلعصـار تبذي رض ها 
منكصف تبشـه8 تبحايل وخلـف ورضترتً 8ائلة يف 
عمـو2 تملدي8يـات وتملناطق، تألم8 تبذي يكشـف 
زيـف تالحكالل  كدخله يف تقديم تملسـاعدتت ومد 
يد تبعـون بأل8ـايل تملكرضرين مـن تإلعصار  عد 

ون تتضـح ونها تانا حمـالٍت إعالمية فقط ورتد 
تملحكـّل تبسـعودّي تبخـ8وَج مـن تإلحـ8تج وما2 

تبعابم. 
ونقل موقع »تمله8ة  وسـا« عن مشارتني يف 
تبحملة قوبهم: إن تبحملَة تهدُف إىل توفري منازل 
جا8ـزة مكونة من غ8فكني، وصابـة، إضافًة إىل 
مطلخ ودورة مياه، ألصحاب تملنازل تبكي 8دمها 
إعصـار بلان يف محافظة تملهـ8ة، ودّمــ8 تبكثريَ 
مـن تملنازل  شـكل تيل، موّضحني  ـأن تمللادرة 
تسـكهدُف تملنكو ني وتألتث8 ترضرتً يف تملحافظة، 
وقـد تـم تبكوتصـل مـع مصانـع مكخصصة يف 
صناعـة تملنازل وتبكي يقدر سـع8 تملنـزل تبوتحد 

صص39 دوالر. 
ووشار تملشـارتون يف تبحملة تملجكمعية إىل ون 

وحـَد فاعيل تبخري قد تكّ ل  أر عني منزالً، و8ناك 
تبكثريُ من و ناء محافظة تمله8ة تمليسورين وتبكجار 
ورجال تألعمال سا8موت  قدر تسكطاعكهم دعماً 
بلحملـة، و عُضهم تكّ ل  قيمـة منزل، وتبلعض 
تآلخ8  نصف تبقيمة، ملينني ون 8ناك توتصالً مع 
قيادِة تبسـلطات تملحلية  امله8ة حابياً؛ ملناقشـة 
ما يخص تبكه8 اء وتبرصف تبصحي عند ت8تيب 
تلك تملنازل وتسـكالمها من قلل تملوتطنني  شـكل 

مككمل. 
معظـم  رضب  قـد  »بلـان«  إعصـاُر  وتان 
مدي8يات محافظة تمله8ة، يف 18 وتكو 8 تبجاري، 
ما خّلـف ورضترتً  رشية وماديـة 8ائلة يف تبلنية 
تبكحكية، وتبط8قات وتملساتن وشلكات تبكه8 اء 

وتالتصاالت وتملاء. 

 : عدن:
توتِصـُل قوتُت تالحكـالل تإلمارتتي 
وم8تِزقكـه يف مدينـة عـدن تملحكّلـة، 
مسلسـَل تالغكيـاالت  حـق عنـارص 
تملـوتيل  تإلصـالح  حـزب  وقيـادتت 
عنـارُص  تغكابـا  حيـُث  بلعـدوتن، 
مجهوبٌة وحَد وئمة تملسـاجد تبكا عني 

بحزب تإلصالح يف مدينة عدن تملحكّلة. 
وووضحا مصادر إعالمية موتبية 
بلعـدوتن ونه تـم تبعثوُر عـى تملدعو 
حميـد تألثوري تبكا ع بحزب تإلصالح 
مقكوال يف حي تبنـرص  مدي8ية خور 
تان  تألثـوري  ون  مكـرس، مضي ـًة 
إماماً ملسـجد تبكقوى تبوتقع يف ن س 

تبحي. 

8ذت وتأتـي عملية تغكيال تألثوري 
عقـَب تغكيـال تملدعـو علدتب8حمـن 
تملسـاجد  وحـد  خطيـب  تبعم8تنـي، 
تبكا عة بحزب تإلصالح مطلع تبشه8 
تملـايض وتبـذي تـم تصويـ8 عمليـة 

تالغكيال برت8يب عنارص تإلصالح. 
تالغكيـاالت  ف8يـَق  ون  إىل  يشـار 
دوبـة  تسـكأج8ته  تبـذي  تألم8يكـي 

تعـرتف  قـد  تإلمارتتـي  تالحكـالل 
تألسـلوع تب ائا يف حوتر ملوقع » از 
فيد«  كن يذه عمليـات تغكيال طابا 
عنارص حـزب تإلصـالح  طلـب من 
و و ظلي مقا ـل ص قة  لغا مئات 
تآلالف مـن تبـدوالرتت، تألمـ8 تبـذي 
تإلصـالح يف  يجعـل عنـارص حـزب 

مصيدة تالغكياالت تإلمارتتية. 

 : عدن:
ورَُسِ  مـن  تبعـرشتُت  نّظـمـا 
يف  َقـرْستً  وتملخ يـني  تملخكط ـني 
سجون تملحكّل تإلمارتتي وتبسعودّي، 
ومـس تألول،  محافظة عـدن وق ًة 
تحكجاجيـًة مطابلـة  اإلفـ8تج عن 

ت نائهن. 
محليـة  مصـادر  وووضحـا 
 محافظـة عـدن ون تبوق ـَة تانا 
ومـا2 منـزل تملدعو وحمـد تمليرسي 
تملعنّي من قلل تملحكّل وزي8تً بلدتخلية 
يف حكومـة تب ار 8ادي، مشـريًة إىل 
ون تملحكجـاِت مـن تبنسـاء تع8ضن 
بالعكـدتء مـن ِقلَـِل ح8تسـة منزل 

تمليرسي وثناء رفعهن صوَر وقار هن 
من إخوتنهـن ووزوتجهن تملخكط ني 
تإلمارتتـي  تالحكـالل  سـجون  يف 
وتبسـعودّي، ومطابلكهـن  اإلف8تج 

عنهم. 
تملنّظـمـات  مـن  عـدٌد  وتاَن 
تبحقوقيـة تبدوبيـة قد تشـ ا ون 
8ناك عرشتٍت من تبسـجون تبرسية 
تبكـي تكلـُع تإلمـارتت وتبسـعوديّة 
تملحكّلـة،  عـدن  محافظـة  دتخـل 
ويُمـاَرُس فيها وشـدُّ وو شـع ونوتع 
تبعذتب بلمخكط ـني وتملخ يني من 
و نـاء عـدن وتملحافظـات تبجنو ية 
تألخ8ى  ما يف ذبك تالغكصاب، وسط 

خضوع تا2 بحكومة تمل8تِزقة. 

مبادرة أممية لصرف حوافز شهرية للمعلمين بواقع 50 دوالرًا شهريًا ابتداء من نوفمبر القادم.. 

وزير املالية يكشف عن انفراجة قريبة ملعاناة املعلمني بعد عامني من توقف رواتبهم 

بعد انكشاف زيف شعارات االحتالل وحكومة المرتزقة:

مبادرة شبابية مجتمعية يف محافظة املهرة لتوفري املنازل 
الجاهزة للمتضررين من إعصار »لبان«

اغتيال إمام مسجد التقوى يف مدينة عدن املحتّلة

عدن: وقفة احتجاجية ألسر املخفيني بسجون االحتالل وعناصر املرتزقة تعتدي على املتظاهرات 
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ْرِضيًَّة، َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي، َواْدُخِلي َجنَِّتي     ^ #   يَا أَيَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإلَى َربِِّك َراِضَيًة مَّ
تلقينا  لابغ تألىس وتبحزن نلأَ وفاة 

الدكتور عبده عبداهلل حممد احلميدي 
مفيت عام حمافظة إب - عضو مجعية علماء اليمن 

مية جبامعة إب واألستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالاَ
بقد تان تب قيُد مثاالً بلعلماء تبعاملني  صدق وإخالص، وقد خرست تبلالُد 

وتبكعليُم تألتاديمي  8حيله شخصيًة وطنيًة تسكثنائيًة ذتت رصيد عميل وتسع 
يف تملجاالت تبدينية وتبخدمية وتبرت وية َوتملجكمعية. 

و هذت تملصاب تبجليل يكقّد2ُ تملككُب تبسيايس ألنصار تبله  خابص تبعزتء 
وتملوتساة أل ناء تب قيد وورسته تبك8يمة وطال ه ومحليه ومحافظة إب تافًة، 
رتجياً به من تبله تعاىل تب8حمَة وتب8ضوتَن وتبخلوَد  أعى عليني، وون يلهَمهم 

جميَل تبصر وتبسلوتن.
}ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَيِْه َراِجُعوَن{..

املكتب السياسي ألنصار اهلل
صنعاء - ١٧ صفر١٤٤٠هـ - ٢٦ أكتوبر٢٠١٨م

عزاء 
ومواساة

منعت العائلة من دخول عدن وأطلق المرتزقة الرصاَص الحي عليهم:
قصص النزوح: هندية أم ليتيمات شّردتهن الغارات من 

الحديدة وألقت بهن داخل دكان بصنعاء 
 : خاص:

منذُ مطلع تبعـا2 تبحايل وُسـكاُن تبحديدة حقُل 
تجارب  ابنسلة بلسـعوديّة وعدوتنها، و8دٌف تلما 
َخرِسَ م8تِزُقكها عى تألرض تنكرصت بهم يف تملدنيني 

 طريتنها من تبجو. 
تأل8ـايل  تبج8تئـم  حـق  مئـاِت  ترتكلـا  وقـد 
وتبعـرشتت  حـق تبنازحـني تب اريـن مـن ويـالت 
قنا لهـا وصوتريخها تب كاتة تبكـي تمط88ا يومياً 

وحكى تبلحظة عى مناطقهم تبسكنية. 
يف حـي 7 يوبيـو تانا تسـُكُن 8نديـة وورستُها 
 ابُق8ب من سكن نازحي مدينة حيس، ويف تبعارشة 
صلاح يو2 تالثنني تملوتفق 2 و 8يل 18ص22 تسكهدف 
تبعـدوتُن تبسـعودّي تألم8يكـي  نايـاٍت سـكنيًة يف 
تبحي ن سه تأوي ن س تبنازحني،  ابغارة تألوىل ثم 
تُْعِقلُهم خالل خ8وجهم من وحد تبعمائ8 تبسـكنية 
تبكي تانا تأويهم وتسكهدفهم  غارته تبثانية خالل 

صعود8م عى مكن سيارة بل 8تر من تبهجو2.
ووسـ 8ت تبغارتان عن وقوع مجزرة مهوبة رتح 
ضحيكها 19 مدنياً يوَمها قكى،  ينهم 18 ط الً و8 
نسـاء وج8ح 23 آخ8ين،  ينهم 9 نساء و9 وط ال 
8م قوت2 عدة ورس من تبنازحني وغللهم من تبنسـاء 
وتألط ال تناث8ت وشالؤ8م وت ّحما يف تملكان، تما 
دم8ت تبغارتان عمارًة سـكنيًة وسيارًة مدنيًة ألحد 
تبنازحـني تبضحايـا، يف عمل إج8تمـي وح8ب إ ادة 

مككملة تألرتان. 
8ذت حسب تأتيد 8ندية وحسب توثيق تبج8يمة 

يومهـا ضمن سلسـلة تلرية مـن ج8تئـم تبعدوتن 
تمل8تكلة.

تقـول 8ندية: يومها نزحنا عى تب ـور إال إنّا بم 
نغـادر تملدينـة وال تملنطقـة، ويف تبحي ن سـه من 
تبجهة تبشمابية تسـكق8  نا تبحال يف وحد تألحوتش 

تبكي تأوي تبكثري من تألرس تبنازحة وتب قرية.
وتؤّتــد:  قينـا ب رتة طويلـة محكملني تبخوف 
وتبحصار وصامدين محكسلني رغم ع8 دة تبعدوتن 

وتحكالل طريتنه بسماء تملدينة. 
وتُكِمُل 8ندية: ويف مساء 22 من سلكمر تملايض 
»تسـكهدفنا طريتُن تبعدوتن تبسعودّي  غارة وّدت إىل 

تسكشـهاد ورسة تاملـة وتبغارة تبثانية تسـكهدفا 
رشتـة تأجـري سـيارتت  ابقـ8ب منـا تكلـع وحـد 
تملوتطنني، مما وَدَّى إىل ج8ح موتِطننَي وتحرتتق عدد 

من تبسيارتت«.

* * *
يف سـليل تبلحث عن حياة  عيدة عن دوي قذتئف 
تمل8تِزقـة ووزيز رصاصهم، وخشـيًة مـن تبكع8ض 
بغـارة من طـريتن تبعـدوتن وَْو صاروخ مـن إْحَدى 
 وترجـه  حثـا ويلحث عـرشتت تآلالف مـن و ناء 

تبحديدة عن مكان آمن. 

8ـذه تمل8ة ف8ّت 8ندية وتبعديُد من تألرس إىل عدن 
تملحكّلة؛ ظناً منهم ونهـا مدينٌة مح8ّرة -تما يّدعي 
تبعـدوتن وم8تِزقكـه- وسـككون حاضنـة بهم، وال 
يعلمون ون تبعدّو ن َسـه تبـذي قكلهم ورّشد8م من 
مساتنهم بن يسمح بهم  ابحياة يف منطقة يحكلها 

8و. 
8ندية تقـول إنها وُجرت مع عدد من تألرس عى 
تبلقاء يف تبع8تء ألَْتثَــ8 من يومني عى مدخل عدن، 
وتلقا تبشـكائم من قلـل مأجورين يف نقطة تا عة 
ملا يسـمى »تبحـزت2 تألمنـي« و8ي مليشـيا تكلقى 

توجيهاِتها من تملحكّل تإلمارتتي.
وتؤّتـد ونهم وحني ورصوت عى دخول عدن وطلق 
تمل8تِزقُة عليهم تب8صاَص تبحيَّ و8ّددو8م  ابسجن 
إذَت بـم يعـودوت من حيُث جاؤوت فـورتً، تقول 8ندية 
حينها: عدنا مجرين وتسكق8  نا تبوضع يف صنعاء. 
عـن دور تملنّظـمـات تإلغاثية تبدوبيـة وتملحلية، 
تؤّتـد 8ندية ونهم مسـّجلون ضمن 8يئة تبنازحني 
ويعيشون عى  عض تملساعدتت تبكي ترصفها بهم 
تبلجنـُة، غـري ون  قية تملنّظـمـات ال وجود بها عى 

تبوتقع. 
8نديـة مانع تبلابغة من تبعم8 ص8 عاماً و2ٌُّ بثالث 
 نـات ووخيهـا تبصغري ووتبد8ا تمُلِسـن مـن مدينة 
تبحديـدة )مدي8يـة تبحايل( تسـُكُن حابيـاً منطقة 
مذ ـح تبعاصمة صنعاء وتسـكأج8 دتانـاً  عرشة 

آالف ريال. 
8ندية 8ي تملعيلة تبوحيدة بلناتها تأليكا2 ووخيها 
تبصغري ووتبد8ا تملصاب  ابعجز وتبسك8 وتبضغط. 
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في ضوء إحالة 74 مسؤوالً للقضاء بُتـَهم فساد بينهم قيادات في الدولة:

احمد الحبيشي

قبـَل بضعـة أيّـام طلـب مني 
الدروانـي رئيُس  األسـتاذُ صربي 
تحريـر صحيفة )املسـرة( كتابَة 
مقاٍل حول قرار األخ مهدي املّشاط 
رئيـس املجلـس السـيايّس األعـى 
بإحالة 74 مسؤوالً إىل القضاء، من 

بينهم وزراء ونواب وزراء. 
ل حيثيات هذا القرار،  وبعـد تأمُّ
وتحذير املحامـي محمد املحاقري 
يف منشـور لـه عى الفيسـبوك من 
أن هـذا القـراَر سـوف يصطـدُم 

بالقانون رقم 6 لعـام 1995 الذي صدر متزامناً 
مـع تعديل الدسـتور بعـد حـرب 1994، عادت 
بي الذاكرُة إىل األزماِت السياسـيّة التي شـهدتها 
البالُد قبل تلك الحرب التي فّجرها تحالُُف املؤتمر 
الشـعبي العام وحزب التجمـع اليمني لإلصالح؛ 
بهـدِف إقصـاء الرشيـك الجنوبـي مـن الوحدة 
واختطافها، بدعم من األوليغارشـيات العسـكريّة 
واملشـايخية والعائلية والدينية التي كانت تسيطر 
عى الدولة والسلطة والثروة منذ عقود طويلة قبل 
الوحدة، تميزت باالسـتبداد والفسـاد ونهب املال 

العام. 
كان مجلـُس النـواب يسـتعدُّ خـالل املرحلـة 
االنتقالية التي سـبقت انتخاباِت 27 إبريل 1993 
ملناقشـة مرشوَعـي قانونـن مدرجـن يف جدول 
أعمالـه، وهمـا مرشوعا قانـون التعليـم وقانون 
محاسـبة شـاغيل وظائف السـلطة العليـا بتَُهِم 
الخيانـة العظمـى والفسـاد ونهب املـال العام.. 
وقد تـم تمريُر وإقـرار قانون التعليـم الذي كان 
يحظـى بتأييد الُكتلة الربملانية للحزب االشـراكي 
اليمني ومعظـم أعضاء الكتلـة الربملانية للمؤتمر 
الشعبي العام، ومعاَرضة التجمع اليمني لإلصالح 
الذين انسـحبوا من قاعة الربملـان أثناء التصويت 
عليـه، فيما كان قانون محاسـبة شـاغيل وظائف 
السلطة العليا ال يحظى بموافقة مؤّسسة الرئاسة 
واملؤتمر الشـعبي العـام وحزب التجمـع اليمني 
لإلصـالح وعائلـة الشـيخ عبدالله األحمـر وكبار 
جنـراالت الُقـــوَّات املسـلحة وعى رأسـهم عيل 
محسـن األحمر، األمر الذي أّدى إىل اتّفاق الحزبن 
الحاكمـن آنذاك عى تأجيل مناقشـة هذا القانون 
وترحيل املشـاورات حوَل تعديل الدسـتور النافذ 

إىل ما بعد االنتخابات الربملانية. 
ذات يـوم يف تلـك الفـرة اتصـَل بـي املفكِّـُر 
اإلْسـاَلميُّ الكبـر إبراهيم بن عـيل الوزير رحمه 
الله من مقرِّ إقامته يف واشـنطن، وسألني بصفتي 
عضواً يف مجلس النواب آنذاك، عن مصر مرشوع 
قانون محاَسـبة شـاغيل وظائف السـلطة العليا 
بتهـم الخيانـة ونهب املال العام، وقـد طلبت منه 
تعريفـاً للَفْرق بـن الخيانـة ونهب املـال العام، 
فكان َردُّه رائعاً ومتماسـكاً، مـا دفعني إىل نرشه 
يف الصفحة األوىل من صحيفة )الوحدة( التي كنت 

أرأس تحريَرها قبل حرب 1994. 
كان تعريـُف األسـتاذ إبراهيم بن عـيل الوزير 
رحمه الله للخيانة العظمى ونهب املال العام ينُصُّ 
عـى أنهما وجهـان لُعملة واحدة هـي )البُطالن( 
الـذي يتخذ أشـكاالً متنوعًة، ويف مقدمتها إسـاءة 

استخدام السـلطة العامة من قبل النخب الحاكمة 
ألَْهــَداف غر مرشوعة، ومـن بينها الحصول عى 
رشـاوى من دول أجنبيـة واالغتناء 
غر املـرشوع من خالل نهـب املال 

العام. 
ولـم يسـتبعد األسـتاذ إبراهيـم 
الوزيـر مـن األعمـال القائمـة عى 
)البُطالن( جرائم الرشكات التجارية 
َوالجرائـم االقتصاديـة واملالية التي 
ترتكبهـا كيانات تجاريـة متزاوجة 
مـع السـلطة، وتتمتـع بشـخصية 
قانونية مسـتقّلة ويديرها أشخاص 
طبيعيون يقومون بإَداَرة أنشطتها، 
أَْو مـن قبل أفـراد باإلنابـة، بما يخالـُف القواعد 
واألحـكام املالية التي تنّظـم سـر العمل اإلداري 

واملايل يف الدولة. 
مـن نافل القول أن املنترصيـن يف حرب 1994 
الظاملـة نجحـوا يف تعديل الدسـتور بالتزامن مع 
إقـرار القانـون رقـم 6 لعـام 1995 بمـا يحقق 

مصالح املنترصين يف تلك الحرب الظاملة. 
وقد أثار قراُر الرئيس مهدي املّشـاط إحالَة 74 
مسؤوالً إىل القضاء ملحاكمتهم بتهمة الفساد، جدالً 
واسـعاً يف األوساط السياسـيّة واالجتماعية، لجهة 
سـبق املؤّسسة الرئاسـية يف إحالة مسؤولن كبار 
إىل القضاء بناًء عى تقارير رفعها الجهاز املركزي 
للرقابـة واملراجعة، وهو إْحـَدى الهيئات املختصة 
بحماية املال العام، وضبـط املخالفات التي ترَقى 
إىل ُشـبهة الفسـاد ونهب املال العام، وإحالتها إىل 

نيابة األموال العامة وفق القانون. 
تأسيسـاً عى مـا تقـدم، يمكن القـوُل إن هذه 
اإلجـراءاِت التي تجّسـُد توّجهـاٍت وطنيـًة جديًّة 
لحمايـة املال العام ومكافحة الفسـاد ومحاسـبة 
العابثـن بالوظيفة العامة، ما كانـت لتحدث لوال 
البيئة السياسـيّة الجديدة التي أوجدتها ثورُة 21 
سـبتمرب املجيدة 2014، ونجاحها يف القضاء عى 
مراكز القوى واألوليغارشيات العسكريّة والدينية 
والعائلية التي استولت عى السلطة والثروة خالل 

عقود طويلة باسم الجمهورية والوحدة. 
يزيـد من أهميّة هذه التوّجهـات أنها تتم تحت 
نَـْرِ العـدوان واالحتـالل والحصـار وسياسـات 
اإلفقـار والتجويـع وجرائـم الحـرب والجرائـم 
املعادية لإلنَْسـانية التي يمارُسها تحالف العدوان 
السـعودّي اإلماراتـي األمركـي عى اليمـن أرضاً 

وشعباً، منذ أربع سنوات. 
والثابـُت أن اللجنـَة الثوريـَة العليـا برئاسـة 
املناضل محمد عى الحوثي توّلت مسـؤوليَة إَداَرة 
الدولـة ومؤّسسـاتها يف أصعـب وأخطر الظروف 
التي مرت بها البالد، بهدي مبادئ وأَْهـَداف وقيم 
ثورة 21 سـبتمرب املجيدة، ولقد أسهم أََداء اللجنة 
الثوريـة العليـا يف حمايـة مؤّسسـات الدولة من 
االنهيـار، ودعم صمود الجيش واللجان الشـعبيّة 
وكافة الجبهات السياسيّة واالقتصادية واإلْعاَلمية 
والثقافيـة واالجتماعيـة املدافعـة عـن السـيادة 

واالستقالل. 
اللـه  أنصـار  حـرَص  إن  القـول:  وبوسـعي 
ورشكائهـم عـى تجسـيد الرشاكة الوطنيـة، كان 
مـن محّددات التوقيـع مع املؤتمر الشـعبي العام 
وحلفائه يف اغسـطس 2016م، عـى وثيقة إعادة 

العمل بالدسـتور وإحياء مجلس النواب وإنشـاء 
املجلس السـيايّس األعى وتشـكيل حكومة وطنية 
ضّمـت 44 وزيـراً بحكـم مقتضيـات الرشاكـة 

السياسيّة. 
الثابـُت أن السـعوديّة بما هـي القائُد املحوري 
لتحالـف العـدوان عـى اليمن اسـتهدفت بدرجة 
أساسـية القضـاء عى ثـورة 21 سـبتمرب 2014 
املجيـدة، وتعويـض اسـتثماراتها السياسـيّة يف 
هياكل الدولة والنخب املشايخية والدينية والحزبية 

القديمة. 
من نافل القول: إن تحالَُف العدوان السـعودّي 
ل ـــ فقط ــ عـى العمليات العسـكريّة  لـم يُعوِّ
والحـرب النفسـية والدعايـة السـوداء لتحقيـق 
أَْهــَداف العـدوان عى اليمـن، بل إنـه راَهَن عى 
تفريغ الرشاكـة الوطنية من محتواهـا الحقيقي، 
والسـعي لتقويض مؤّسسـات الدولة من داخلها، 
وكان الفسـاد هـو أحـد أهـّم األسـلحة التـي تم 
اسـتخدامها مـن أجـل خدمـة أَْهــَداف العدوان 

السياسيّة والعسكريّة. 
ال ريـَب يف أن ثمـة تحديـاٍت خطـرًة واجهت 
الرشاكة الوطنية خالل سنوات العدوان، من خالل 
عدم الجديـة يف مواجهة الطابور الخامس وإعالن 
حالة الطوارئ وحماية املال العام يف إطار مرشوع 
النقـاط االثنتـي عرشة التـي وّجهها قائـُد الثورة 
السـيد عبدامللك الحوثي إىل السلطة التنفيذية بعد 

تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني. 
صحيـٌح أن هـذه التحديـاِت وصلـت ذروتَهـا 
بعد انفتاح قيادات عسـكريّة وسياسـيّة يف اللوبي 
السـعودّي داخل املؤتمر الشـعبي العام عى دول 
العـدوان، منذ التحضر للمؤامرة التي اسـتهدفت 
إسـقاط العاصمة صنعاء من داخلها تحت سـتار 
االحتفال بالذكرى 35 لتأسـيس املؤتمر الشـعبي 
العـام يف 24 أغسـطس 2017، مـروراً بأحـداث 
 ،2017 أغسـطس   26 يـوم  املصباحـي  جولـة 
وصـوالً إىل فتنة 2 ديسـمرب 2017، لكـن القوى 
املعاديـة واصلت رهانَها عى تقويض مؤّسسـات 
الدولـة من داخلها، باإلَضاَفــة إىل تصعيد جرائم 
الحرب العسـكريّة واالقتصادية وسياسات اإلفقار 
والتجويع التي ترتكبها يومياً يف ُكـّل أنحاء البالد!!

يف هـذا السـياق يأتـي اإلعالُن عـن تحويِل 74 
مسـؤوالً إىل القضاء ِبتَُهِم الفساد وسوء استخدام 
الوظيفة العامـة، حيُث برزت مجموعٌة جديدٌة من 

التساؤالت املرشوعة عى النحو التايل:
1 / تـم نـرش الخـرب رسـمياً بعد أن اسـتقبل 
األخ مهدي املّشـاط رئيُس املجلس السيايّس األعى 
األخ عيل العماد رئيـس الجهاز املركزي للمراجعة 

واملحاسبة. 
2/ تـرّدد أن من بن املحالن إىل القضاء بعَض 
الوزراء ونواَب الوزراء وشـاغيل وظائف السـلطة 
التنفيذية العليا يف الدولة، دون ذكر أسمائهم، وما 
يرتب عى ذلك من احتمال شـطب بعض األسماء 

وتخفيض قائمة املحالن إىل القضاء!!
3/ يف حال اتّهام شـاغيل الوظائـف غر العليا 
بالفساد، كان يُفرَُض أن يحال املشتبه بارتكابهم 
جرائم الفسـاد إىل نيابة األموال العامة؛ باعتبارها 
جزءاً من السلطة القضائية، وتقع عليها مسؤوليُة 
َجْمِع االسـتدالالت واسـتجواب املتهمـن وإصدار 
قـرار االتّهام، ثـم إحالتهم إىل املحكمـة املختصة 

وهي محكمة األموال العامة. 
4/ واألهم من ُكـّل ما تقّدم تجُب مراعاة بعض 
التعقيـدات التي تنُصُّ عليها أحـكام القانون رقم 
6 لعام 1995 بشـأن اإلجـراءات الواجب اتّخاذها 
عند إحالة بعض شاغيل وظائف السلطة التنفيذية 
العليا من الوزراء ونواب الوزراء إىل القضاء بتهمة 
الفسـاد وسـوء اسـتخدام املال العام، حتى ال يتم 
الطعن يف صحة إجراءات االتّهام املوجهة إليهم عرب 
وسائل اإلْعاَلم، استناداً إىل القانون املشار إليه آنفاً 
والـذي كان املحامي محمد املحاقري أوَل من حّذر 
ــ يف منشور له عرب مواقع التواصل االجتماعي ــ 
من تأثراته السـلبية عى قرار األخ رئيس املجلس 

السيايّس األعى مهدي املّشاط!! 
الالفـُت للنظـر أن املنترصين يف حـرب 1994 
حرصوا عى عدم املسـاس بمعظم مواد الدسـتور 
عنـد تعديله، كمـا فعلوا الـيَء نفَسـه يف قانون 
محاسـبة شـاغيل وظائف السـلطة العليـا رقم 6 
لعام 1995، باسـتثناِء إَضاَفـِة بعض املواد التي 
تجعل محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
والـوزراء ونـواب الوزراء مـن اختصاص مجلس 

النواب وبرشوط تعجيزية ومعقدة. 
واملالحُظ أن املنترصين يف حرب 1994 حرصوا 
عـى إبعاد نهب املـال العام من مـرشوع القانون 
السـابق الذي كان يـرص عليه الحزب االشـراكي 
وحلفاؤه، واستبداله بكلمة )الكفر(، حيث انطوى 
القانـون رقم 6 لعام 1995 عـى تعريف لجريمة 
الخيانة يشـمل )الكفر( بالقـول إنها تعني القياَم 
بعمـل مجمـع عى أنـه ُكفـر أَْو املسـاس بَوحدة 
الوطـن أَْو التنـازل عن جزء منـه أَْو تغير النظام 
الجمهـوري ومبـــادئ الثورة اليمنيـة أَْو القيام 
بـأي عمل من أعمال التجسـس أَْو إفشـاء األرسار 
لصالح قـوى أجنبيـة أَْو معادية لليمـن أَْو خرق 
الدستــور واملساس بسيادة واستقالل الوطن، أو 
ارتكاب أي عمل يؤدي إىل تدخل الغر أَْو سيطرته 

عى اليمن أَْو عى جزء منه أَْو ثرواته. 
ال يعنـي ذلـك أن القانون رقـم 6 لعام 1995 
يسء جداً، ولكن املنترصين يف حرب 1994 دّسـوا 
فيـه ألغاماً ناسـفة ملنع محاكمـة الَخَونة وناهبي 
املـال العـام، بإرصارهم عـى نقل سـلطة توجيه 
االتّهام يف هذه القضية من السلطة القضائية التي 
تمثلهـا النيابة العامة، إىل ثالثة من أعضاء مجلس 
النـواب، حيث تنُصُّ املـادة )21( من هذا القانون 
عـى أن يقوَم بوظيفة االتّهام أمـام املحكمة ثالثٌة 
مـن أعضاء مجلس النواب مـن ذوي التخصصات 
الرشعيـة والقانونيـة، ينتخبُهم املجلـُس باالقراع 
الـري املبـارش باألغلبيـة املطلقة لعـدد أعضاء 
املجلـس، ويجوُز أن يعاونَهم أحـُد أعضاء النيابة 
العامـة ال يقل مسـتواه الوظيفي عـن محاٍم عام، 

وذلك بناًء عى طلب املجلس. 
وبمـا أن تعديَل هذا القانـون من خالل مجلس 
النـواب غـرُ ممكن يف الظـروف الحاليـة، كما أن 
ضمـاَن تنفيذ اإلجراء الذي اتّخـذه رئيُس املجلس 
السـيايّس األعـى سـيصطدُم بهذا القانـون، فمن 
الـروري أوالً، إعفـاء شـاغيل وظائف السـلطة 
العليا املتهمن بخيانة املسـؤولية ونهب املال العام 
مـن مناصبهـم وتفليـص الحقائـب الوزارية ثم 

إحالتهم إىل القضاء.

الفساد.. مخاطر وتحديات
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

لم يأِت بجديد.. هذا ما حّذرت منه اللجنة االقتصادية العليا بصنعاء!!
حسن حمود شرف الدين

تبيمنيـة يف نمـوِّ  ال زتبـا تألزمـُة تالقكصاديـُة 
مكصاعـد وإْن تانـا عى خطوتت 
 طيئة خالل تأليا2 تبقليلة تملاضية، 
تبقليلـة  تبقلـة  تبكـزت2  وتبسـلب 
تبلجنة  مـن تملوتطنـني  كوصيـات 
تالقكصادية تبعليا  شـأن تبكخ يف 
من حدة ترت اع سع8 رصف تبُعملة 
تألجنليـة مقا ـل ت8تجـع تبُعملـة 
تملحلية وتبذي وَدَّى  دوره إىل ترت اع 
يف وسعار تملشكقات تبن طية وتملوتد 
تبغذتئيـة وتالسـكهالتية وتألدويـة 
ومخكلـف تملنكجـات وتملع8وضـات 
تالقكصاديـة تبرضوريـة وتبالزمـة 

بلموتطنني. 
تان 8ـذت تالرت ـاع بعـدة وسـلاب حـّذرت منها 
تبلجنة تالقكصادية تبعليا وتان و 8ز8ا طلاعة ُعملة 
نقديـة محليـة دون غطـاء نقدي وجنلـي وإيقاف 
قوى تحابف تبعدوتن حقول تبن ط وف8ض تبوصاية 

عليها  اسكثناء  عضها يف حرضموت ومأرب. 
يف 8ذت تبسـياق ظه8 مؤخـ8تً تملدعو محمد زما2 

تبـذي عيّنه تب ـار 8ـادي محافظاً بللنـك تمل8تزي 
 عـدن يف مؤتمـ8 صح ي بيؤّتـد تحذيـ8تِت تبلجنة 
تالقكصاديـة تبعليا  صنعاء وبيضـع تملوتطنني عى 
صـورة تبوضـع تالقكصـادي تبيسء يف 
ظل نقل تبلنك تمل8تـزي من صنعاء إىل 
عدن، إذ وشار إىل ون إي8تدتِت ف8ع تبلنك 
تمل8تزي  محافظة مأرب بم تَُسـلَّْم إىل 
تبلنـك تمل8تزي  عدن؛  اعكلـاره تب 8َع 
تبوحيـَد تألَْتثَــ8َ إيـ8تدتت من مليعات 

تملشكقات تبن طية. 
تما ون تملدعو زما2 وشار يف مؤتم8ه 
تبصح ـي إىل ون تبلنـك تمل8تـزي  عدن 
يوتجـه إشـكابياٍت تكمثـل يف تنعـدت2 
تملـوترد تبخارجية؛ و8ذت  سـلب توقف 
تب8حـالت تبجويـة تبكجاريـة وتوقـف 
ح8تة تملالحـة تبلح8ية تبكجاريـة وتضييق تبخناق 
عـى تملنافـذ تبحدودية تبكجارية، مـا وَدَّى إىل تنعدت2 
تملوترد تبخارجية من تبُعملة تبصعلة تبكي تسا8م يف 

تبعادة عى تسكق8تر تبُعملة تملحلية. 
تما ذتـ8 ون وجـود إدترتني القكصـاد وتحد وم8ٌ 
غـري طليعـي، ويقصـد 8نـا إدترة تبلنـك تمل8تزي 
 صنعـاء تبذي يعكر تبلنك تب8ئيـيس وتملعكمد محلياً 

وعامليـاً، وإدترة تبلنك تمل8تـزي  عدن  عد نقل تبلنك 
مـن صنعـاء إىل عدن، ويف 8ـذت إشـارة إىل ون 8ناك 
تمكعاضا وتضحا وتلـريت من قلل تبلنك تبدويل ج8تء 
تبسياسة تبنقدية تبكي ينكهجها  نك عدن، ما يجعله 
يثُق  ابسياسـة تبنقدية تبكي ينكهجها  نك صنعاء، 
وتمـا يلـدو ون تبق8تر بيـس قـ8ترت تقكصاديا بللنك 
تبـدويل وإنمـا 8و ق8تر سـيايس م8تلـط  من يقف 
ورتء مجلس تألمن تبـدويل وتألمم تملكحدة وتملكمثلني 
يف رتسـمي سياسة تجويع تبشـعب تبيمني وم8يكا 

وإرستئيل وتبسعوديّة وتإلمارتت. 
تمـا وشـار ويضـاً إىل ون تنخ اض تإليـ8تدتت به 
دوٌر وسـايس يف تبوضـع تالقكصادي تب8ت8ـن؛ نظ8تً 
بكوقف تصدي8 تبغاز  ابكامل وتصدي8 تبن ط  شكل 
محـدود يف حرضموت، و8و ما حـّذرت منه تبلجنة 
تالقكصاديـة تبعليا  صنعاء من تدتعيات إقدت2 قوى 
تحابـف تبعـدوتن وعمالء8ـم مـن إيقـاف تصدي8 
تملشـكقات تبن طية عى تالقكصاد تبوطني ووسـعار 

تملوتد تألساسية يف تألسوتق. 
وشـارت  تبعليـا  صنعـاء  تالقكصاديـة  تبلجنـة 
إىل ون إقـدت2 قـوى تحابـف تبعدوتن عـى مضايقة 
تملغرت ني تبيمنيني يف مخكلـف  لدتن تبعابم ومنعهم 
مـن تحويـل وموتبهم إىل تبيمـن وَدَّى إىل ت8تجع تلري 

يف دخـول تبُعملة تألجنلية تبلالد.. فقد وشـار تملدعو 
زما2 يف مؤتم8ه تبصح ي إىل ون تحويالت تملغرت ني 
تنخ ضـا  شـكل تلـري وقد تانـا تشـكل رتفدت 
بالقكصـاد تبوطني فلعد ون تانا تجاوز 5 مليارتت 

ريال وصلحا وقل من مليارين. 
بذبـك بـم يـأِت 8ـذت تبدخيـل تملدعو زمـا2 عى 
تالقكصـاد تبوطنـي  جديـد..  ـل ونـه وّتـد صحة 
تحذي8تت تبلجنة تالقكصادية تبعليا  صنعاء  شـأن 
خطـورة نقـل تبلنك تمل8تـزي من صنعـاء إىل عدن 
وخطـورة طلاعة ُعملة محليـة جديدة دون غطاء 
نقـدي وجنلي وخطـورة إيقاف تصدي8 تملشـكقات 
تبخـارج  تبيمنيـني يف  تملغرت ـني  تبن طيـة ومنـع 
مـن إرسـال وموتبهـم إىل تبيمـن، خطـورة ُتّل تلك 
تإلجـ8تءتت وغري8ـا عـى تالقكصـاد تبوطني وعى 
معيشـة تملوتطنني، إذ ونها سككون وسلا ا رئيسية 
يف ترت ـاع سـع8 رصف تبُعملـة تألجنليـة مقا ـل 
ت8تجع قيمـة تب8يال تملحيل، و ابكايل تكون نكائجها 
ترت اع وسـعار تملشـكقات تبن طية وتملوتد تبغذتئية 
وتبدوتئية وتالسـكهالتية وغري8ا من تملوتد تبالزمة 
بلموتطنـني.. و ابكـايل ال  د من تالسـكم8تر  كن يذ 
توصيـات تبلجنة تالقكصادية تبعليـا بلكخ يف من 

حدة ت8تجع تالقكصاد تبوطني. 

زياد السالمي 

وتمن تذوق مـن ِمدتد تبح8ف 
دمعكُه 

ضحكا 
تأنني وجع ي 8 إىل مآقيه 
تمحلول تبدوتء  كوب ماء 
ذتب وجدتني عى تبكلمات 

فيما تآلخ8 تملعكل 
يز8و  ابضغينة بلسطور
و 8غم ون بدّي ما وسلو  ه 

بغة تزغ8د  ابرشود 
ألسـك يق من تبكـأوه مصغياً 

بلشدو 
بكني حزيٌن تاملدينة 
حني تهج88ا تبطيور 

****
وخاف من ظيل 

وال وخىش تب8صاص تبحي 
يف َتفِّ تبعدو 

وبيس مني و8و ال يغ و 
وال ي8ىض م ارقكي ألخلو 

تيـف ال يلكـي معـي ويذوب 
مثيل يف تبشجون . 

يف  وحيـدتً  يرتتنـي  وتيـف 
تبخصا2 

وتيـف يح8جنـي  عكمكه عى 
وضح تبنهار 

بكي يشري إىل تبظال2..
وخاف من ظيل ووح ظه تماماً 

يف تبزحا2 . 
تأنني… . من ثم وسأل دتئماً 

من ذت يملك تبثاني إذتً 
من ذت يدرك تبثاني 

مـن  ودنـى  تبنهـى  ومقـدور 
تإلمكان 

عن سـر تبحقيقة يف تبكدتخل 
 ..

8ل 8و تملكموضع تبكيل يظه8 
و2 ونا 

8ل 8و تملكمثل تبجزئي يلدو 
و2 ونا!؟ 

يا نقطة يف تبغيب وحسب 
قللهـا تونـي  ه عجـزي عن 

تإلدرتك 

إال وتحدتً 
سـلحانه يهدي إل يه تل قلٍب 

يق8و تألفالك 
مهما تل يشٍء فيه ضدٌّ 8ا 8نا 

وو ر ما ندٌّ 8ناك . 
****

وتمن وزتح سكاره بييضء 
 عض تبيشء 

يا سط8 عى حر تبسوتد معود 
تابليل يف تص يف حاجله وتم 

ورتب ما تيرس من ف8تغ 
يطـوي  حزنـه  يف  وتسـكوى 

مسافكه 
 8غلكه تألتيدة 

ثم نا2 تأي محمي  عكمكه 
 تب8مال مدتده يف تبسط8 يح8ث 

ما يشق عليه 
تابلابون يف وفق وشد ح8ترة 

تاملوج 
تاألن اس 

وو 
تابهودج تمللكي يف تبصح8تء 

يلدي تالقكضاب 
بكن شـيئاً غامضاً عند تبكأني 

قد 
يلرش  اب8ياح . 

وتأن يف تبج نني ضوءت 
بم يحن  عد تبخ8وج 
بكي يدث8 ذبك تبجسد 

تبظالمي تملحيط 
تمهـ8ج يف مـرسح تب8ومـان 

محلوس 
ي8ى من خلف شلاك تبندتمة 
 انكظار تبدور وو رفع تبسكار 

 فـالح خلـف تب8مـش وشـله 
 ابلياض 

إشارة مخ ية يف تمللح ما زتبا 
تبشـلقي  وميضهـا  تلـث 

تاألصدتء 
يلكقـط  تابـ8تدتر  وتإلطـ8تق 

تإلشارة 
قلا بكن تبحوتجز 

يف عيون تملسهدين 8ي تإلثارة 
تي ي يقوت  انذوتء تالحورتر 

حزن وم8 من تبحديث إىل تبعدو 
 وال سوته

يسكلطن تبكسويف 
فيما تبنور يز88  ابجالء 

من تبطالء بيحك ي  نقيضه 
من ثم عاد تبعط8 فعال بل8حيق 
و8كذت عاد تب8حيق إىل تبندى 

من ثم بلليل تب8تيب 
تبنحل من ظمأ يجود  شهده 
تبنحل يعرص روحه بلمكعلني 
 ونـا مكعب يا نحل فاسـقيني 

قليالً 
ر ما سـينشُّ عني ذبك تبسقم 

تبلعني . 
****

وتمن توجس حرية 
حكى وتاه رحمًة من ر ه تبحقُّ 

تبيقني 
ورى تبحقيقـَة يف تملحلـة تأخذ 

تبن س 
تبكي تا8ا عى تبظلمات

 بلنور تبعظيم 
 ورى تب8سول  كل خري رحمة 

وتآلل يف ونوتره مسرتسلني 
تبلُه وتر  ابرتءة رصخة 

وإرستئيـل  وم8يـكا  وجـه  يف 
نرصخ شامخني 

تبحمد بله تبك8يم 
تبحمد بله تبذي يهدي 

إىل تإلسال2 ديْن 
تبحمد بله تتلعنا تبحق 

نهجاً ثائ8ين 
تبلـه وتـر تحـا رتيـة تبَعَلم 

تبهدى 
ث8ُنا وُ اًة تابحسني.

 إال واحدًا
وقاحة على طاولة مجلس الوزراء!

عى تبدوالر وبلمساعدة يف ِحماية تبُعملة تبوطنية تملسكهَدفة من جهة تحابف 
تبعدوتن وحكومة تمل8تِزقة  ُخلث وتقصد، إال ون تبوزرتَء يوجهوننا إىل فعل يشء 
8و صحيح ورضوري وي علون عكَسـه  اإلقلال عى تسكهالك ِسَلٍع مسكوردة 
غري رضورية  مظه8ية تلدو بوناً من تبرتويج بكلك تبسلع، و8م يع8فون ويعون 
ون طـريتَن تبعـدوتن يدّمــ8 تملصانـَع تبيمنية من مصانع تإلسـمنا إىل تبل ك، 
ويقصف تمَلزترع ويكلف تملزروعات وتملحاصيل ويضايق تبكجار تبيمنيني َويحظ8 
عى تبيمن تسـكريتَد مئات تبسـلع  ما فيها موتد خا2 تدُخـُل يف صناعات يمنية 
8امـة تصناعـة تألدوية وَو حليب تألط ال وغري ذبـك. تبوقاحة تبكي تظه8 عى 
طاوبة حكومة تسـمى ))حكومة تإلنقاذ(( وَو يف مكاتب تبوزترتت وتملؤّسسـات 
تبحكوميـة تملكمثلـة  كقديم عصائـ8 ومرشو ات و سـكويا مصنوعة يف دول 
تبعدوتن تنُــمُّ إما عن وئا2 ن يس مع تبعدوتن ومع ح8 ه تبشـاملة عى تبوطن 
تبعسـك8ية وتبن سية وتالقكصادية وتملابية وتبكجارية وَو عن شعور  اسكصغاِر 

تبذتت وتالنلهاِر  مجكمعات تبُ 8جة تالسكهالتية تبخليجية.
و8ي حابٌة تذت8ُِّنا  ما تان قد الحظه ت ن خلدون يف تب صل تبثابث وتبعرشين 
مـن ))تملقدمة(( تبذي عنونه  ـ ))يف ون تملغلـوب موبع و دتً  االقكدتِء  ابغابب يف 
شعاره وزيه ونحلكه وسائ8 وحوتبه وعوتئده((، وقال فيه إن تملغلوَب يكشله و دتً 
 ابغابب يف مللسه وم8تله ويف سائ8 وحوتبه. بكن 8ذه تبَغَللَة تبكي تله8 تبلعض 
منا مع تألسـف 8ي غللة ديانة تبسوق وعلادة تالسكهالك  ينما يسكطيع ُتــّل 
موتطـن يمني ون ي8ت ـَع إىل ذَُرى تملجد وتبعزة تبذتتية و8و يشـا8ُِد َغَللََة تبحق 
وتبشـجاعة وتبكضحية وتإليَْمـان يف ما يصنعه تبُح اة يف ميادين منازبة تبغزتة 

وم8تِزقكهم، و8ذه 8ي تبقيم تبكي ال تُشرتى وال تلاع. 
ما تزتُل يف وسـوتقنا منكوجاُت صناعكنا تبوطنية تبكي تحاِرُب من وجل تبلقاء، 
ومن تلك تملنكوجات تبلسـكويا وتبعصائ8 ال سيما تبعصائ8 تآلتية من تبحديدة 
وبيسـا وسـوو من تملسـكوردة، وصناعـات تبحديـدة وتل مناطـق تبيمن وحقُّ 
 ابكشـجيع  رشتء منكجاتهـا، و8ذت يَُعدُّ وتجلاً وطنيـاً ومامنا تموتطنني، وما يف 
مؤّسسات تبدوبة تبكي تن ق من تملال تبعا2 فيجُب حظ8 تالسكع8تض  سلع دول 

تبعدوتن مقا ل تحكقاِر وتلخيس صناعكنا تبوطنية. 
ٍب؛ ألنَّ ُتــّل تبشعوب تبكي تكوُق إىل تالنعكاِق  بيس يف 8ذت تبكال2 ويُّ ملمح تعصُّ
تالقكصـادي ت عـُل ذبك وتنّمـي صناعاِتها  صـر وإرصتٍر، وتحمـي منكجاِتها 

تبوطنيَة  كل تبوسائل. 
و8ـذت ما يجُب ون ندرَته ونعيَه ونحن نشـا8د تيف ون تبسـعوديّة وتإلمارتت 
جعلكا من تبسـوق تبيمني -و8و سـوٌق تلـريٌ؛ نظ8تً بعدد تبسـكان- ِحك8تً عى 
سـلعها تب8ديئة وَو منكهية تبصالحية تبكي تللُُغ قيمكها مليارتت تبدوالرتت ُتــّل 

عا2. 
بنُكـْف عن تبكغا ـي وتّدعاِء تبسـذتجة تبخليثـة وتبَ ْصل  ني  ضائـع تبعدّو 
وقذتئ ه و ني ح8 ـه ومصابحه تبكجارية وتالقكصادية، فابسياسـُة 8ي تعلريٌ 
مكثّف عن تالقكصاد تما قال بينني، وتبح8ُب موتصلٌة بلسياسة  وسائَل عني ٍة، 

تما يقول تالوزفيكز. 
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الحقيقة ال غير 
أحمد محمد الدفعي 

مع م8ور تبزمن وتعاُقِب تألحّدتث 
تكجّى تبكثريُ من تبحقاِئق تبكي تان 
يُخ يها تبعدوتُن تبسعودّي تألم8يكي 
عـى  لدنا وتبكـي َبطاملا تسـكلعد8ا 
تبلعـُض من تبناس دتخـل مجكمعنا 

تبيمني.
وتبلعُض بم يككِف  اسكلعاد 8ذه 
تبحقائق فحَسـب،  ل تسـكنك8 ونها 
قد تحـدُث، ونقصد  هـذه تبحقائق، 
تبَعـّدو  وو8ـدتف  ووطمـاع  حقائـق 
تألم8يكي تبسعودّي ِمن شنّه تبح8ب 
تبعدوتنيـة عـى تبيمن، وتبكـي حّذر 
منها قائـد تبثورة، ]تبسـيد علَدتمَلّلِك 
 ـدر تبديـن تبحوثـي[ يح ظـه تبله 
قلـل تبعـدوتن ووثنـاء تبعـدوتن، وال 
زتل يحـذر من خطورتهـا إىل تبيو2، 
وحّذر تملخدوعـني وتبعُمالء تبخونة، 
مـن ترتماِئهـم يف وحَضـان تبخارج، 
وون عاقلكهم تبخزي وتبعار، يف تبدنيا 

وتآلخ8ة. 
وونـا وتذت8 تلمة بلسـيد علِدتمللك 
وثنـاء  خطا ـة  يف  قابهـا  تبحوثـي 
تالحك ـال،  مناسـلة تملوبـد تبنلوي 
تبرشيف، ومـا2 تبجما8ـري تملحك لة 
يف حديقـة 21 سـلكمر مـن تبعـا2 
18ص2، حيث قال قاصدتً وُوبئك تبذين 
يعملـون بلخـارج »إنكـم تعطـون 

تبخارج وَْتثَـــ8 مما يعطيكم«. 
وبـم ي هـم وُوبئـك تملارقـون  ـل 
وعمابكهـم  تسـككلار8م  يف  مضـوت 

بلدول تبخارجية، حكـى  دو تبعدوتن 
تبشـعب  تألم8يكـي عى  تبسـعودّي 
تبيمني،  عد ون قطع تبشعب تبيمني 
تبيَد تبعميلة بلخارج، فهّلَل َمن 8ّلَل، 
، من تبُعمالء وتبخونة،  وَتـّر من ترَّ
وتملخدوعـني، م8حلـني ومسـاندين 

تبعدوتن عى  لد8م.
وتالمـي 8نا بلمخدوعـني، تبذين 
ظنوت ون تبعّدو تبسعودّي وتى بيَجعلنا 
وتنـه  تقكصـادي،  رفـاه  يف  نعيـش 

وتنه... إبخ من تبعلارتت تبزتئ ة. 
و عـد مـ8ور ور عـه وعـوت2 مـن 
تبعـدوتن ووصول تبحـال إىل ما 8ي 
عليه تآلن من غالء تملعيشـة وتد8ور 
تقكصـادي، يف ُتــّل تبيمـن، وقكـل 
تملحافظات  وسجون وتغكصا ات يف 
تملحكّلة، 8ل تسـكوعلكم تبدرس جيدتً 
و2 ون »تألسـكاذ« ال يملـك تألسـلوب 

تملناسب يف إيصال تب ك8ة إبيكم؟
و8ل تبخليـج تبغني ون ـق مئات 
إلنقـاذ  تبـدوالرتت  مـن  تملليـارتت 
تقكصاد تبيمن تب قري، وحارب تب ق8 
تمُلدِقع تبذي تعرتتتم  سلب وصايكه 

تبسا قة عى  لدتم؟
إفقارتـم  يف  ون قهـا  ونـه  و2 

وتجويعكم؟!!
8ـل تبسـعوديّة وتإلمـارتت  نـا 
وتبلُنيـة  تبحيويـة  مؤّسسـاتكم 
تبكحكيـة بللدتـم، تمـا تان يرصح 
 ها وسـيادتم عى شاشـات تبع8 ية 

وتبحدث؟. 
و2 ونها وتا  حادث سـالح تبعابم 

وتكنوبوجياتـه تملكطـورة بكدمري8ا 
تلياً!!

8ل ح8ّرتكم تبسعوديّة وتإلمارتت 
يف جنوب تبيمن ورشقه من تالسكلدتد 
تبحوثـي ومنحككم تبح8يـة  زجكم 
دتخلهـا  وتغكصا كـم  تبسـجون  يف 

وتصوي8تم  مشا8د فاضحة؟ 
و8ل تبخليـج سـعى إىل موتجهة 
تملد تب ـاريس يف تبيمن  مـد تألنلوب 
تبن طي عر تمله8ة إىل  ح8 تبع8ب؟

ملـاذت بم تأخذوت 8ذه تبحقائق عى 
محمل تبجد؟

ما تبـذي جعلكم غري ملابني  هذه 
تبحقائق يا ت8ى؟ 

8ل 8ـو تبحقد تبدفني عـى تبيمن 
وعى تبرشفاء تبذين َح8ّروت تبيمن من 

تبوصاية تبخارجية )ونصار تبله(؟
و2 8ي نشوة تملال تملدنَّس ونسككم 

ورضكم ووع8تضكم؟
وإْن تان غري ذبك فعليكم فحص 
جيناتكم تبورتثية ألي وصل تعود.. 

وما 8ي خطة عملكـم تبقادمة؟ 
8ل 8ي مع  لدتم و2 ضده تسـا ق 

عهدتم؟ 
وتبذي سـيح ظ بكم مـاء تبوجه 
8ـو ون تعلنـوت تعكذترتـم بلشـعب 

تبيمني.. 
وون تكّ 8وت عن وخطائكم  كوجيه 

 نادقكم إىل صدور تملحكّلني. 
تألحـ8تر  جانـب  إىل  وتبوقـوف 
بكح8يـ8 ورضكم تملحكّلـة، قلل فوتت 

تألوتن. 

أسرة كربالئية من حرف سفيان

السعودّية المؤتمر وقطر اإلصالح

صالح مقبل فارع

تبوتبـد مقلـل حسـني جمينـة رجل 
طاعـن يف تبسـن وبكنـه 
وصا ـ8  تقـي  مؤمـن 
ذبـك  وفـوق  محكسـب 
َحـلَّ ضي ـاً  إذَت  ملـارك، 
علينـا يف يـو2 مـن تأليا2 
قللنـا  ر ـي  يسـكقلله 

 املط8. 
وعندما جاءت تملسرية 
مـن  وووالده  8ـو  تان 
تمللكحقني  ها، وتبسلاقني 
وتبعطـاء،  تبكضحيـة  يف 

فقد تسكُشهد ور عة من و نائه يف سليل 
تبله ومخكلـف تبح8وب تارتني ورتء8م 
ورس8م تألر ع بيعيلهم 8ذت تب8جل تبذي 

بم يعد يقَو عى يشء ي عله. 
وما ووالده تبذين تسكُشهدوت فهم:

 علدتبلـه تان  طـالً وشـجاعاً،  عد 
تبح8ب تألوىل بم يسـكطع ونصار تبله يف 
ح8ف س يان وضوتحيها من فكح مق8 
بهـم؛ خوفاً عـى وروتحهـم ف كح بهم 
علدتبلـه 8ذت  يكه تحديـاً بلدوبة، فكان 
 يكه مالذًت وحيدتً ومجمعاً أل ناء مدينة 
تبح8ف وتبقـ8ى تملجاورة بهـا يق8وون 
فيه تملـالز2 ومحـارضتت تبسـيد، فله 
تسـكلرص وَْتثَـــ8 تبشـلاب، و سـلله 

تنطلقوت مجا8دين يف سليل تبله. 
ويف تبحـ8ب تب8ت عـة تنطلـق علدتبله 

مجيلـاً دتعي تبلـه وملليا ال ن رسـول 
تبله فجا8د فيها حكى تسكُشـهد سال2 

تبله عليه. 
حسـني  وخـوه  ومـا 
فقـد بقي تبله شـهيدتً يف 

تبخامسة. 
وتبكحـق  هما وخو8ما 

يونس يف تبسادسة. 
وتان بكل منهم زوجة 
وووالد فكك ـل  8عايكهم 
جد8ـم مقلـل وظلـوت يف 
وبكـر  ورعايكـه  تن ـه 
سنه »٧٥ سـنة« وعجزه 
تبعمل سـاعده عى  عـن 
رعايكهـم ت نـه إ 8ت8يم تبذي  شـلا ه 
تسـكطاع ون يحكوي ُتــّل و ناء وخوته 
تبشـهدتء ويجمعهـم مـن جديـد ويلم 

شملهم  عد ون ت 8قوت. 
وبكـن مـا إن وتى تبعـدوتن بم ي8َض 
مـع  وتبقعـود  تبنسـاء   املقـا2  ـني 
تبخوتبف، فقد تنطلق مجا8دتً يف سـليل 
تبلـه وتبدفـاع عـن تبوطـن يف مخكلف 
تبجلهات وتان آخ88ا يف جلهة تبساحل 

تبغ8 ي. 
وتبيو2 تبكحق إ 8ت8يم  إخوته تبثالثة 
علدتبله وحسني ويونس شهيدت  عد ون 
زفكه تملالئكة إىل تب8فيق تألعى بيسـكق8 
8ناك يف مقعد صدق عند مليك مقكدر. 
سـال2 تبله عليكم مـا وعظمكم وما 

وعظم عطاَءتم!. 

عبدالكريم الشهاري

مـن ورتد ون يع8ف وين سـكنكهي 
تألمـور يف تملنطقة فعليه 
تألنمـوذج  إىل   ابعـودة 
تألول  تبعقـد  يف  تبيمنـي 
مـن 8ـذت تبقـ8ن وعليه 
ون يعكـر ون تبسـعوديّة 
ُل تملؤتمـ8 وون قط8  تمثِـّ
تإلصـالح  عـن  تعـر 
حينها وت8تيا 8و تبلقاء 

تملشرتك يف تملعادبة. 
ون  تبلـه  ورتد  عندمـا 
وريَج  تبيمنيـون  يكن َس 

تبح8ية ويكخلصـوت من تبجمهورية 
تب8ت عة تإلخوتنية تبع اشـية تان ال 
ي تبسلطة   د من تملوتجهة  ني شـقَّ
وتبنظـا2 تبحاتـم تملؤتم8 وتإلصالح 
بم يكن تبخالف مرّرتً َوْقكَـها، حيث 
ون تبكيانـني ما 8ما سـوى وجهني 
بُعملـة وتحـدة، بوال معادبـة تبجيل 
تبثاني ودخوبه يف تسـكعادة رصيده 
و عده عن حكمة وسياسة تآل اء. 

تان جـروُت تملؤتمـ8 يف تبلدتيـة 
تإلصـالح  وتوسـل  بالسـكئثار 
 ابوسـائل تبديمق8تطيـة عـر دعم 
شـمالن  ت يصـل  ـن  شـخصية 
بل8ئاسـة وتخكلف تبوضع  عد ثورة 
فرتيـ8، فاسـكطال غـ8ور تإلصالح 
تبكصابـح  بصـوت  يسـمعوت  وبـم 
تبصابحي وآث8وت ون يخ8قوت تبس ينة 

غري آ هني. 

وعـى ن س تملنوتل تجـر تبنظا2 
تبسـعودّي ضد تبقط8يـني وتكّروت 
ـل قطـ8 و8ي  وبـم يسـمعوت بكوسُّ
تبُق8ْ َـى  تناشـد8م 
تمارس  تآلن  وتب8حـم 
يف  هـا  َحــقَّ قطـ8 
سـيزيد  تبـذي  تبـ8د 
تبنظا2  تسـككلار  من 
وغـ8وره  تبسـعودّي 
بيقـيَض تبلُه وم8تً تان 

م عـوالً. 
يف تبيمن تان تبلديل 
جا8ـزت،  تبشـعلي 
فاملؤتمـ8 وتإلصالح بم 
يكونا سوى مسميات بنخلة فاسدة 
َوتملكا ـع  تبسـيايس  تبعمـل  تحككـ8 
بلشـأن تبيمني وتبزخـم تبجما8ريي 
تبـذي تان يكمكـع  ـه ونصـار تبلـه 
ــة إث8 قيا2 سـلطة تمللادرة(  )َخاصَّ
يف تملحافظات تبشـمابية وتملسـريتت 
تملليونيـة تبكي تانا تجـوب صنعاء 
يف ُتـــّل مناسـلة منذ تبعـا2 12ص2 
تان يدرك ون تبشعب قد وجد تبقيادة 
تبحكيمـة ممثلـًة  ابسـيد علِدتمللـك 
تان  تبيمـن  يف  وون  تبثـورة  قائـد 
8ناك )سـلطٌة  ال شـعب وشعٌب  ال 
سـلطة(، فكان تإلجهاُز عى سـلطة 
ا8ا تملؤتم8  تمللادرة  عد ون عجز شـقَّ
وتإلصالح يف مللمة شكاته 8و تنكصارتً 
طليعيـاً بلخيـار تبشـعلي عى رفاق 
تبسوء من تبنخب تبسياسية تب اسدة 

تبعميلة بلخارج. 
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ثقافية 

حـاول أن تغر من نفسـك حتى تصبح إنَْسـاناً فاعـالً قادراً 

عى تغير نفسـية املجتمـع بأكمله نحو األفضـل، نحو األصلح، 

نحـو العزة، نحو الرشف، نحو االهتداء بهـدي الله، نحو طريق 

الجنة طريق رضوان الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل-. ]سورة آل عم8تن 

تبدرس تبثابث ص:6[

ُكّل عمل ترى أن فيه رضا الله وإْن كان لدى اآلخرين ال يشء، 

أَْو كنـت تـراه أنت قليالً فيمـا يجب عليك أن تؤديـه، قدره حق 

قـدره، ثم حـاول، حاول أن يدفعك اهتمامـك إىل أن تنال األمور 

الكبرة التي فيها لله رضا. ]اشروا بآيات الله ثمناً قليال ص:5[ 

الُقـْرآن الكريم عندمـا يحدثنا كيف نكون أَنَْصـاراً لدينه هو 

يؤهلنا يف نفس الوقت، بدأ من توليه هو؛ ألنها ثالثة أشياء نمي 

فيها بشكل واٍع يف تولينا، تولينا لله، تولينا لرسوله )صلوات الله 

عليـه وعى آله(، تولينا لإلمام عيل )عليه السـالم(. ]مع8فة تبله 

تبثقة  ابله تبدرس تألول ص:16[

ونحـن يف زمٍن التضليل فيه بلغ ذروته يف أسـاليبه املاكرة، يف 

وسـائله الخبيثة، يف خداعه الشـديد، فإن املواجهة تتطلب جنداً 

يكونون عى مسـتوى عال من الوعـي. ]يف ظالل دعاء مكار2 

تألخالق تبدرس تألول ص:5[

مقتطفاٌت نورانية

من السنن اإللهية أن اليهود ال يمكن أن يكون تخطيطهم 
)ُمْحكماً ومكتوماً( مئة باملئة

 : خاص

إذا لم ينطلق الناس يف موقٍف معني.. 
سُيْبلون بأصعب منه:ــ

ـِهيُْد تبَقاِئُد -َساَل2ُ تبلِه َعَلـيِْه-  وَتَّـَد تبشَّ
يف محـارضة )ملزمـة( تبـدرس تبخامس 
مـن دروس رمضـان إىل ون تبنـاَس عندما 
يأم88ـم تبلُه  أمـ8، ال يسـكمعون به، وال 
ينطلقـون تالنطالقَة تملطلو ـَة منهم، فإن 
تبلَه سـيلكليهم  موتقـَف وصعب وبف م8ة، 
تما حـدث بلنـي إرستئيـل تبذيـن وم88م 
تبلـه ون يذ حـوت  ق8ًة عاديـًة، من وي نوع 
تان مـن تبلقـ8، وبكن تسـاؤالتهم وعد2 
تنطالقكهـم بكن يذ وم8 تبلـه، جعل تألم8 يف 
تبنهاية صعب عليهم، حيث ونهم بم يجدوت 
تبلقـ8ة تملطلو ـة إال  أغـى تألثمان، حيث 
ْ َبنَـا َما َبْونَُها َقاَل  قـال: ]}تدُْع َبنَا َر ََّك يُلنَيِّ
ُه يَُقوُل إِنََّها  ََق8ٌَة َصْ ـ8َتُء َفاِقٌع َبْونَُها{ إِنَـّ
)تبلقـ8ة: من تآلية69( 8نا يلني بنا نسـلة 
بونها: 8ل ص 8تء وردية، وَْو ص 8تء فاقعة، 
وَْو ص ـ8تء طليعية, ألن تبلون تبوتحد تأنه 
ويضاً درجـات. }َصْ 8َتُء َفاِقـٌع َبْونَُها ترَُسُّ 
تبنَّاِظ8ِيَن{)تبلق8ة: مـن تآلية69( وبم يلني 
8نـا جوتب موىس يف تبدرجـة 8ذه؟ حاول 
ونـه يقد2 بهم، يشـخص تبقضية  شـكل 
تامل }َصْ 8َتُء َفاِقٌع َبْونَُها ترَُسُّ تبنَّاِظ8ِيَن{
)تبلق8ة: من تآلية69( بـم ين ع }َقابُوت تدُْع 
ْ َبنَـا َما 8َِي إِنَّ تْبلََق8َ تََشـا ََه  َبنَـا َر ََّك يُلنَيِّ
َعَليْنَا{)تبلق8ة: مـن تآليةص7( 8م  ق8 8م، 
يف تبوتقع، عندما يصلح تبناس  ق8تً تكون 
تألمور مكشـا هة عليهـم، وتألمور معماة 
وال  يسـمعون  وال  ي همـون  وال  عليهـم 
ْ َبنَا َما  ي قهـون. }َقابُـوت تدُْع َبنَا َر ََّك يُلَـنيِّ
8َِي إِنَّ تْبلََق8َ تََشا ََه َعَليْنَا َوإِنَّا إِْن َشاَء تبلَُّه 
َبُمْهكَُدوَن{)تبلق8ة:ص7( نحن عى تسكعدتد 
ون نلكـز2  نيِّ بنـا 8ذه تمل8ة فقـط! يعني: 
ـل تبلقـ8ة 8ذه  عـىس إن شـاء تبلـه نحصِّ
تملطلو ة! 8و من تبلدتية تملطلوب  ق8ة ويَّ 
 ق8ة يذ8لون من تبسوق يأخذونها وَْو من 
عند وي فالح من وطـ8ف  يا ويذ حونها. 
ا إِْن َشـاَء تبلَّـُه{ عـىس وننـا سـنجد  }َوإِنَـّ
تبلق8ة تملطلو ة ونذ حهـا. }َقاَل إِنَُّه يَُقوُل 
إِنََّهـا  ََق8ٌَة ال ذَبُوٌل تُِثريُ تأْلَْرَض َوال تَْسـِقي 
تْبَح8َْث{)تبلقـ8ة: مـن تآليـة71(  ق8ة، بم 
يسـنوت عليهـا، وال تسـكخدمو8ا يف ح8تثة 
تألرض }ُمَسلََّمٌة ال ِشيََة ِفيَها{ )تبلق8ة: من 
تآلية71( بيس فيها عيـوب وال فيها خلط 
من تألبوتن - تما يقوبون - }ال ِشيََة ِفيَها{ 
بيس فيها عيوب، ويف ن س تبوقا ال يوجد 
فيهـا وبوتن وُْخــ8َى، عى بـون وتحد. 8نا 
وبيسـا تبلق8ة  دت نـادرة وتث8؟ تلما زتد 
تبسـؤتل تلما جاءت تبقضية  شـكل نادر 
وتث8. 8ـذت مؤرش، مؤرش خطري  ابنسـلة 
بلنـاس، إذت مثالً موقف معـني بم ينطلقوت 
فيه قـد يللون  أصعب منه، مـا تنطلقوت، 

قـد يعاقلون  أن يقحمـوت يف وصعب منه، 
و8كذت[. 

مثاٌل من عهد النبوة.. يوضح ما سبق:ــ
تبلـِه  -َسـاَل2ُ  تبَقاِئـُد  ـِهيُْد  تبشَّ رَضَب 
َعَلـيْـِه- مثاالً من تبُقــ8ْآن تبك8يم يوّضح 
 أن َمن ال ينطلـق مللياً ووتم8َ تبله من وول 
و8لة سـوف يلكلون  أمور ينطلقون فيها 
وصعـب  كثـري، حيـُث قـال: ]يف موضوع 
تبجهـاد يوجد مثل بهـذت: }ُقـْل ِبْلُمَخلَِّ نَي 
ِمـَن تأْلَْع8َتِب َسـكُْدَعْوَن إىَِل َقـْو2ٍ وُويِل  َأٍْس 
َشِديٍد تَُقاِتلُونَُهْم وَْو يُْسِلُموَن{)تب كح: من 
تآلية16( بـم ي8ضوت يكَحـ8ّتـوت ون يقاتلوت 
وناسـاً عاديني مثلهـم تخّل ـوت جلنوت, ما 
تان تملوضـوع  ابنسـلة بهـم؟ وعني ماذت 
تانا تبنكيجة  ابنسـلة بهـم، بلمخل ني؟ 
ون يُقحمـوت  ط8يقـة ال  ـد منهـا وتحدة 
من تثنكـني: }تَُقاِتلُونَُهْم وَْو يُْسـِلُموَن َفِإْن 
تُِطيُعوت يُْؤِتُكُم تبلَُّه وَْج8تً َحَسناً َوإِْن تَكََوبَّْوت{
)تب كـح: مـن تآليـة16( وبيـس 8ـذت وم8تً 
صارماً؟ بيس بديكم مجال من ون تطيعوت 
وتكجهوت فعالً بقكابهـم وقد8م }وُويِل  َأٍْس 
َشـِديٍد{ و8ـم تانـوت يه8 ـون مـن وناس 
وَْو يُْسـِلُموَن{)تب كح:  عاديني }تَُقاِتلُونَُهْم 
مـن تآليـة16( }َوإِْن تَكََوبَّـْوت َتَمـا تََوبَّيْكُـْم 
ِمـْن َقلْـُل يَُعذِّ ُْكـْم َعذَت ـاً وَِبيماً{)تب كـح: 
مـن تآلية16(  ينما تبعكـس مكى ما تتجه 
تبنـاس يف قضيـة، يف موقـف، 8ـي تلـدو 
سـهلة فلي هموت  أنـه عندما ينطلقون يف 
8ذت تبسـهل يكون  ابشـكل تبذي يسـهل 
تبعسـري فيما  عد، يأتي تدخل إبهي تكون 
تنطالقكهـم يف 8ـذت تملوضـع يعينهـم عى 
مـا 8و صعب فـال يلقى حكـى وال صعب 
تلـك  يف  تنطالقكهـم  تبطليعـي،   ابشـكل 
تبقضية تبكي تلدو سـهلة تسـاعد8م عى 
ون تلقـى تبقضايـا تألُْخـ8َى تكون وسـهل 

من وتقعها, وسهل من وتقعها فعالً[. 

ما الحكمة اإللهية من )األمر( بذبح البقرة؟!
ـِهيُْد تبَقاِئُد -َسـاَل2ُ تبلِه  تسـكخ8ج تبشَّ
َعَلـيِْه- من خالل تسـكع8تضه بقصة  ق8ة 
 نـي إرستئيل )سـنة إبهية( قائمـة إىل ون 
تقو2َ تبسـاعة واََل و8ي: ون تبيهود ال يمكن 
بخططهـم ون تكـوَن مككومـًة ومحكمًة 
مئـة  املئة،  ل ال  ـد ون يرتتوت من ورتئهم 
ُمَخّططاتهـم ومؤتم8تتهم،  ثغ8ًة ت َضـُح 
و8ذت 8و معنـى قوبه تعاىل: ]وتبله مخ8ج 
ما تنكـم تككمون[، و8ـذه تبثغ8ة يكع8ف 
عليها ويككش ها تملهكم تملكأمل تملسكلرص 
مـن تبناس، وونه بيس  ابرضورة ون يكون 
8نـاك وحي منزل من تبسـماء بنككشـف 
مؤتم8تت تبيهود،  ل ممكن تتكشـافها من 
ـِهيْد  خالل تبثغ8تت تبكي يرتتونها، قال تبشَّ
تبَقاِئد: ]إذتً تملسـأبة 8ذه فيها عرة تلرية 
 ابنسـلة بنـا، وتعطـي طمأنة  ابنسـلة 
بـرصتع تبناس مع  نـي إرستئيل، يف مجال 

رصتع تبناس مع  ني إرستئيل. الحظ تيف 
تبقضيـة: تان  اإلْمَكان ون يأتي وحٌي من 
جهة تبله -ُسـلَْحانَُه َوتََعاىَل- يخر  ابقاتل 
َمـن 8و وال يقول  قـ8ة وال يشء، وبم يكن 
 اإلْمـَكان 8ذت؟ بكـن تبقضية 8نـا يوجد 
شـخص وتحـد مقكـول، تبشـخص تبذي 
قكلـه د 8ّ ألن يقكله يف ظ8وف غامضة، وي 
تانا خطة محكمة محاطة  رسية تامة. 
تجد 8نـا تآلية توحي:  أن تبلَه -ُسـلَْحانَُه 
َوتََعـاىَل- يهيئ ون يكون 8ناك ما يكشـف 
من تبوتقع ال يكـون 8ناك حاجة إىل وحي 
إبهـي ملارش يف ن س تشـف تبقضية. إذتً 
8نا ذ حوت تبلقـ8ة، ورض وه  رشيحة من 
8ذه تبلق8ة، قابوت: إن 8ذت تملقكوَل قا2 فعالً 
ووخر  قاتله، يأتـي  عد8ا: }َوتبلَُّه ُمْخ8ٌِج 

َما ُتنْكُْم تَْككُُموَن{)تبلق8ة: من تآلية 72(. 
 نـوت إرستئيل وصلوت إىل حابة  ابنسـلة 
بن سـياتهم، وَْصلَحـا ن وسـهم سـيئة 
فعـالً. حصل بديهـم خلث، حصـل بديهم 
نظ8ة سيئة  ابنسلة بلاقي تبلرش، ونظ8ة 
سـيئة  ابنسـلة بله! بهذت حكى تبله عنهم 
يف موتضـع وُْخـ8َى يف تبُقـ8ْآن تبك8يم تيف 
تان فيهم ج8وة عى تبله: }يَُد تبلَِّه َمْغلُوَبٌة{
)تملائدة: من تآلية68( }إِنَّ تبلََّه َفِقريٌ َونَْحُن 
وَْغِنيَـاُء{)آل عمـ8تن: من تآليـة181(. وبم 
يحـِك تبله 8كـذت عنهم؟ 8ـم يف وتقعهم ال 
يـزتُل بديهم نـوع ذتاء، وخلـث وج8وة يف 
تبكخطيـط، 8م عندما يجكمـع بهم عدتوة 
بلنـاس، بللـرش، ت8ت8يـة، قلـة خوف من 
تبلـه، ينظـ8ون إىل تبله وتأنـه وتحٌد منهم 
ال  ـد ون يكأقلـم معهـم، وين ـذ تبخطط 
تبكي يعملونها! وقـدرة عى تبكخطيط 8ذت 
معنـاه: ونهـم سـيرضون  ابلرش  شـكل 
ر8يب، فكأنها سـنة إبهية  ابنسـلة بهم: 
ال يكوفـ8 بهـم تبكخطيط  ابشـكل تملحكم 
تمامـاً  حيث ال ينكشـف }َوتبلَّـُه ُمْخ8ٌِج{ 
 علـارة تسـم تب اعـل تبكـي تعنـي وتأنه 
سـنة بديهم: ون يخ8ج ما تككمونه }َوتبلَُّه 
ُمْخـ8ٌِج َما ُتنْكُـْم تَْككُُمـوَن{. عندما تنظ8 
وتبقضيـة 8نا تلدو قضية محدودة يعني: 
8ناك شـخص وتحد قكل، وخطة د 8ت يف 
ظـ8وف تانا ناجحة 8ـذه تبخطة، َوتان 
ضحيكها شخص وتحد قكل. إذت تانا 8ذه 
تملسـأبة تلها بكشـف ما تكموت وبكشـف 
8ذه تبخطة فافهم  أنـه تق8يلاً  األوىل ون 
تكون سـنة إبهية: ون يكشـف بلمكأملني، 
بلمكوسـمني، بلمك همـني، بلمهكمـني، ون 
يكشـف تبخطط تبكي قد تكون ضحايا8ا 
شـعوب، ضحايا8ا تبعرشتت مـن تبناس، 
ديـن،  ضحايا8ـا  تبنـاس،  مـن  تملئـات 
ضحايا8ـا مقدسـات، ضحايا8ا وشـياء 
تثرية جدتً، قضية ملموسة 8ذه، ملموسة 
فعـالً عى ورض تبوتقع يف زماننا 8ذت فضالً 

عن غريه[. 
إسـقاط آيـة }َوتبلَّـُه ُمْخـ8ٌِج َمـا ُتنْكُْم 
تَْككُُموَن{ عى وتقعنا تبذي نعيشه تبيو2:ــ

ـِهيْد تبَقاِئـد -َسـاَل2ُ تبلِه  ووسـقط تبشَّ
َعَلـيْـِه- )وتبله مخ8ج مـا تنكم تككمون( 
عـى وتقعنا من خالل حادثكني شـا8دتني 

عى صدق تآلية:ــ
تبحادثة تألوىل: وحدتث تبحادي عرش من 

سلكمر1صص22 يف نيويورك:ــ
ـِهيُْد تبَقاِئُد -َساَل2ُ تبلِه َعَلـيِْه-:  قال تبشَّ
]قضيـة تبك جريتت يف وم8يـكا 8ذه خطة 
خليثـة جدتً، وال  د ونهـا صيغا يف ظ8وف 
دقيقـة؛ ألنهم  حاجة قصوى إىل ون تكون 
رسية تماماً، رسيـة تماماً؛ ألنها خطٌة بو 
تنكشـف دتخل وم8يكا َبكانـا خلالً تلريتً 
عليهم 8م، دتخل وم8يكا ن سها فضالً عن 
 قيـة تبعابم، خطة محكمـة بيلنى عليها 
مـرر وذريعة برضب تبشـعوب تألُْخـ8َى، 
وتجكيـاح تبشـعوب تألُْخــ8َى، وتحكالبها 
مكافحـة  ]إْر8َــاب،  عنـوتن:  تحـا 
إْر8َــاب[!، تن ذ تبخطة 8ـذه. تجد تيف 
وحيطـا  هـذه: }َوتبلَّـُه ُمْخـ8ٌِج َمـا ُتنْكُْم 
تَْككُُموَن{ من تبلدتية وعني: عندما يكونون 
8ـم ُمَخّططني تماماً ال  د ون تلقى ثغ8تت 
ت ضـح، ال  د ون تلقى ثغ8تت ت ضح بكن 
ت ضحهـم وما2 من؟ وما2 من 8م عارفني 
بهم من ن س تبُقــ8ْآن، وما2 من يع8فون 
ويكأملـون وبديهـم ت8كمـا2 ون يع8فـوت، 
ـُه تبقضيـة ون يعـ8ف، وما بـذي بيس  تهمُّ
عنده ت8كما2 سيكون 8و ضحية بلكضليل، 
وبو 8ناك مؤرشتت تكشـف. تهاوى تبرج 
 ط8يقـة يدل ون 8ناك ت جـريتٍت دتخلية، 
تـرضب تبطائـ8ة 8نـاك يف  ـ8ج رفيع يف 
طا ـق رفيع وتـ8ى ت جريتت من وسـ ل! 
8ذت بيس طليعيـاً ون يكون   عل تبطائ8ة 
فيهوي ذبك تبرج  كل طوت قه، تم طوت ق 
فيه تهـوي ت8ت8ا ومامك و8ـي نازل و8ي 
مـا زتبا سـليمة 8ي يعنـي: ون 8ناك من 
تحا ت جريتت، رجـال تإلط اء - يقوبون 
عنهـم - تبذين ذ8لوت إىل تملوقع يسـمعون 
ت جـريتت دتخليـة. ُتّل مـ8ة وظه8 يشء 
يكشف، يكشف ما يككمون يف 8ذه تبخطة 
تبخليثة حكى فعالً قابوت: إنه وَْصلَح تق8يلاً 
عند تبع8ب وذت8 م8ة يف تسكليان يكحدثون 
عنه يف مقا لـة ونه تق8يلـاً ر ما قد يكون 
%ص9 يع8فـون ون 8ـذه تبقضيـة تانـا 

مد 8ة دتخلياً[. 

الحادثة الثانية: حادثة املدمرة )كول( يف 
عدن:ــ

ـِهيُْد تبَقاِئُد -َساَل2ُ تبلِه َعَلـيِْه-:  قال تبشَّ
]حصـل 8ـذت يف تبسـ ينة تبكـي فج8ت يف 
]عدن[ رتّلو8ا خطة مـن وجل ون يلصقوت 
 ابيمن  ـأن 8نـاك إْر8َـا ـاً وإْر8َـا يني، 
إذتً نحـن  حاجـة إىل ون ندخـل ونكافـح 
تإلْر8َـا يـني 8ـؤالء! وي ون نحكل. تبك جري 
ن سـه نَسـوت 8م ونـه قد يكـون تبك جري 
عندمـا يكـون من دتخـل سـك كح فكحة 
خـارج وبم ينسـوت؟ 8ذه تبقضية وبيسـا 

 ديهيـة؟ بكن ال. إذت تبلـه يف تملوضوع تبله 

يقول: }َوتبلَّـُه َغاِبٌب َعَى وَْم8ِِه{)يوسـف: 

مـن تآليـة21( بيس 8نـاك وحـد يمكن ون 

يكـون ذتياً وما2 تبلـه -ُسـلَْحانَُه َوتََعاىَل- 

عـى تإلطـالق، يف تألخـري ي ضحه  شـكل 

يلـدو غلياً يف تخطيطه، فعـالً يلدو وتأنه 

غلـي! مـع ونهـم بيسـوت وغليـاء، 8ـم يف 

موضوع تبكخطيط بيسوت وغلياء، فقط إن 

تبلـه ي ضح ويخ8ج مـا يككمون. تن جار 

تبسـ ينة، تان تن جـار فكحـة تبحديد إىل 

خـارج، وبكن وحياناً قد يكون 8ناك وناس 

 قـ8 مـن خـارج حقيقـة تجـد تبيمنيني 

ون سـهم  عدما قابوت:  أن 8ـذه تلها تدل 

عـى ون تبك جري دتخيل. جـاء تألم8يكيون 

  8قـة تحقيـق جا8ـزة مجهزيـن تيف 

يحققـون، وتيـف يطلعـون تقاريـ8 عن 

نكيجة تبكحقيق قابوت: 8ـذت عمل إْر8َـا ي 

من خارج! يف تألخري وبم يظه8 مسـئوبون 

يمنيـون يقوبون: نعم عمـل إْر8َـا ي! وما 

8ـؤالء صحيـح يطلعـون  قـ8تً، حقيقة. 

إن تبـذي ال ي هـم تملؤرشتت تبكي تكشـف 

ُمَخّططـات  ني إرستئيل وتبله -ُسـلَْحانَُه 

َوتََعـاىَل- تما بـو تان قد تك ـل فعالً  أن 

يكـون فيها مـا ي ضحها ثـم يأتي يوتفق 

معهـم، 8ذت 8ـو تبـذي يعكر  قـ8ة بلني 

إرستئيـل. يف تألخـري ال تـدري إال وقـد 8م 

يقوبـون فعالً: 8ذت عمـل إْر8َـا ي، يعني: 

إْر8َـا ي تنطلق من  الدنا! وينزبون تق8ي8تً 

من ]رئاسـة تبوزرتء[ يدونون فيه تألشياء 

تبكـي يزعمون ونها وحـدتث إْر8َـا ية منها 

تصوي8 بلسـ ينة 8ـذه، يف ن س تبصورة، 

يف تبككاب ن سـه، ت8ى ونـا ون تب كحة إىل 

خارج تيف سيحصل 8ذت؟ فكحة إىل خارج 

إال إذت تان تبك جـري من دتخل. قابوت: عمل 

إْر8َـا ي!. ماذت يعني 8ذت؟ يعني ون 8ؤالء 

ونـاس ال يلابـون، ال يلابون  هذت تبشـعب 

ن سه،  أن يسمحوت ون تم8ر ذريعة معينة 

بألم8يكيني 8ي تبذريعة تب8ئيسـية وتملرر 

تب8ئييس ألن يكدخلوت يف شـأن 8ذت تبللد وون 

يحكلـوه وون يكدخلوت يف منا8جه ويكدخلوت 

يف إخ اء نسـلة تلرية من تبُقـ8ْآن تبك8يم، 

فيوتفقـون معهـم. وي ونهم 8نـا بو تانوت 

مخلصـني بدينهـم، بـو تان فيهـم رحمة 

بشـعلهم، بـو تانـوت مخلصـني بوطنهم، 

بـم يوتفقوت و ـدتً يف تبقضية 8ـذه تبكي 8م 

عارفني  أنهـا تقد2 تذريعـة، بقابوت: و دتً 

8ذت ت جري من دتخل، فلماذت؟ يأتي بيقول: 

نعـم عمـل إْر8َـا ي، وسـّلمنا..!! يسـلِّم 

بألم8يكيني و8ي تذ ة وتضحة فعالً، بكن 

قـد يكون  عضهم جمالً بلنـي إرستئيل وَْو 

 ق8ة بلني إرستئيل، حقيقة[. 
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القوات الروسية تنّف�ذ دوريات على حدود 
االحتالل الصهيوني والتنظيمات اإلجرامية 

تنقل أسلحة كيميائية إىل ادلب 
 : سوريا

نقل مسلحون إج8تميون وتبخوذُ تبليضاء موتدتً سامًة، ومس تبجمعة، من 
جـرس تبشـغور إىل خ8 ة عامود  8يف إدبب تبسـورية،  عـد ون وعلنا وزترة 
تبدفاع تب8وسـية يف وقا سا ق ون مسلحي تبجماعات تإلج8تمية يف محافظة 
إدبب حصلوت عى شـحنة تلرية من تملوتد تبسامة تم إيصابها  8فقة عنارص 

من “تبخوذ تبليضاء” بكن يذ فرتة 8جو2 تيميائي. 
وقابـا تبـوزترة يف  يان صح ي وصـدره مدي8 م8تـز تملصابحة يف قاعدة 
حميميـم يف سـوريا تبلـوتء وبكـيس تسـيغانكوف إن تبجانب تبـ8ويس تلقى 
معلوماٍت من عدة مصادَر مسـكقلة يف محافظة إدبب م اد8ا ونه تم إيصال 
شحنة تلرية من تملوتد تبسامة  وتسطة شاحنكني ثقيلكني إىل  لدة رستقب. 

 وووضحا تبدفاع تب8وسية يف  يانها ون تملوتد تبسامة ج8ى نقلها  8فقة 8 
عنارص من منّظـمة تبخوذ تبليضاء إىل مسـكودع يسكخد2 من قلل مسلحي 
تنظيم وح8تر تبشـا2 بكخزين تألسـلحة مـع وقود وزيوت تشـحيم الفكة إىل 
ون تبشـحنة تسـكقللها قياديان رفيعان يف 8ذه تبجماعة تملسلحة.  ووشارت 
تبوزترة إىل ون جزءتً من تبشحنة تم نقلها الحقاً يف  8تميل  السكيكية بم تكن 
عليها وية عالمات إىل موقع آخ8 بكم8تز تملسـلحني جنوب محافظة إدبب من 
وجل فرتة 8جو2  أسلحة تيميائية  غ8ض توجيه تتّهامات  عد ذبك بلقوتت 

تبحكومية  اسكخدت2 موتد سامة ضد تبسكان تملحليني. 
من جانـب آخ8، نّ ـذت تبرشطة تبعسـك8ية تب8وسـية وألول م8ة، ومس 
تبجمعـة، دوريات مشـرتتة مع  عثـة تألمم تملكحدة يف تبقسـم تبجنو ي من 
منطقة فك تالشـكلاك تب اصلة  ني تبقوتت تبسـورية وتإلرستئيلية يف تبجوالن 
تبسـوري تملحكّل.  وقال قائد تكيلة تبرشطة تبعسك8ية تب8وسية بلصح يني، 
تم تكلي نا من قيادة تبجيش تب8ويس  ابكعاون وتنظيم دوريات مشرتتة مع 
 عثة تألمم تملكحدة يف تملنطقة منزوعة تبسـالح يف م8ت عات تبجوالن، مضي اً 
ون تملهمة تب8ئيسـية بوحدتنا 8ي ضمان ومـن  عثة تألمم تملكحدة يف تبجوالن، 
ويف تملسـكقلل سنوسـع منطقـة تبدوريـات بكشـمل جميع ونحـاء تملنطقة 

تبعازبة، حيث تانا تكوتجد موتقع قوة تألمم تملكحدة سا قاً”.

مظاهرات احتجاجية يف لندن 
وباريس وإسطنبول تطالب 
بمحاكمة النظام السعودّي

 : لندن
نّظم تبعرشتُت من تملئات من تبناشـطني تألورو يني مظا88تت تحكجاجية 
من صلة وما2 سـ ارة دوبة تبعدوتن تبسـعوديّة يف ثالث مدن تورو ية، ومس 
تبجمعـة، منـددة  مقكـل خاشـقجي، ومطابلـة  وقـف مليعات تألسـلحة 

بلسعوديّة. 
حيث نّظـما وق ة تحكجاجية، ومس وما2 تبس ارة تبسعوديّة يف  اريس، 
حمـل خالبها تملشـارتون الفكات تندد  مقكل خاشـقجي وتبح8ب تبعدوتنية 

عى تبيمن، مطابلني  محاتمة تبنظا2 تبسعودّي. 
ويف بنـدن، تظا88 تبعرشتت، ومـس تألول تبخميـس، تحكجاجاً عى مقكل 

خاشقجي، وتسكم8تر تبعدوتن عى تبيمن. 
وحمـل تملكظا88ون الفكات تبصقا عى حافالت طابلا  محاتمة تبنظا2 
تبسـعودّي، تما رّدد تملشارتون تبهكافات تملنددة  ابج8تئم تب8ياض، مطابلني 

قطع تبعالقات تبد لوماسية معها. 
وجا ا حافلـٌة عليها ملصقاٌت بـويل تبعهد تبسـعودّي ووزي8 خارجيكه، 
تبشـوترَع تبريطانية تطابب  ابعدتبة وتبقصاص من قكلة جمال خاشقجي، 
مطابلـني يف تكا اتهم حكومـة  الد8م  أن تحذو حذو وملانيا يف حظ8 تصدي8 

تبسالح إىل تبسعوديّة، وإطالق رستح تبسجناء تبسياسيني يف تبسعوديّة. 
ويف ت8تيـا نّظــم تبعـرشتت مـن وصدقـاء تبصحـايف خاشـقجي وق ـة 

تحكجاجية وما2 تبقنصلية تبسعوديّة يف تسطنلول، مطابلني  ابعدتبة. 

استشهاد أربعة فلسطينيني وعشرات الجرحى برصاص جنود 
االحتالل يف مسرية العودة بقطاع غزة 

 : فلسطين
تسكشـهد 8 موتطنني فلسطينيني ووصيب 
عدد آخ8 من تملشـارتني يف مسرية تبعودة عى 
حـدود قطاع غـزة تبرشقية، ومـس تبجمعة، 
 8صـاص جنود تالحكـالل تإلرستئيـيل، وذبك 
وثنـاء مشـارتكهم يف مسـرية »جمعـة غـزة 

صامدة ما  رتتعش«. 
ومـس  تبيـو2،  فلسـطني  وتابـة  وقابـا 
تبجمعـة: إن آالَف تملوتطنـني شـارتوت  8غـم 
وجـوتء تبطقس يف مسـرية تبعـودة تبكي دعا 
بهـا تبهيئـة تبوطنيـة تبعليـا ملسـرية تبعودة 
وتـرس تبحصار، موضحـة ون جنوَد تالحكالل 

وطلقوت تبنار  شـكل ملارش عـى تملكظا88ين 
تبسلميني، وقنا ل تبغاز تملسيلة بلدموع. 

ونقلـا تبوتابـُة عـن مصـادَر طليـة، ون 
تبشـهيَد محمد خابـد محمود علـد تبنلي 27 
عاماً، تسكشهد مكأث8تً  ج8تحه تبخطرية تبكي 
وصيب  ها يف تب8وس رشق مخيم جلابيا شمال 
قطـاع غزة، فيما تسكشـهد شـابٌّ آخ8 رشق 
خانيونـس جنوب قطاع غـزة و8و نصار و و 
تيم 23 عاماً يف مسكش ى تألورو ي، وتبشهيد 
عايـش غسـان شـعا 23 عـا2 رشق خـان 

يونس، وتبشهيد وحمد و و بلدة. 
ويف تبسياق، قال مسئول تبشلاب يف تبهيئة 
تبعليا ملسـريتت تبعودة وترس تبحصار ورشف 

زتيد: إن تملسريتت سـككوتصل  زخمها تبكلري 
تبذي فاجأت  ه تافة تملح8ضني عى إفشابها، 
مشـريتً إىل ون تبشـلان سـيوتصلون م اجأة 
ـة  تالحكالل تإلرستئييل  مزيد من تإل دتع َخاصَّ
يف 8ذه تبجمعـة تمللارتة.  وب ا إىل ون تبهيئة 
قامـا  كجهيـز مخيمـات تبعـودة تافـة يف 
تملناطق تبخمس بقطاع غزة  ابخيا2 خشـية 
من 8طول تألمطـار، ملينـاً ون تبخيا2 وُعدت 

بلجما8ري تب لسطينية وتبطوتقم تبطلية. 
يُذتـ8 ونه منذ تنطالق تملسـريتت تبشـعلية 
تسكشـهد جـ8تء تعكـدتء قـوتت تالحكالل عى 
تملشـارتني يف تملسـريتت نحـو ص21 شـهدتء، 

ووتث8 من 22 وبف ج8يح. 

أبو ظبي تستقبل بعثة صهيونية على رأسها وزيرة الثقافة والرياضة! 
 : متابعات

تسـكقللا عاصمـُة تالحكـالل تإلمارتتـي و و 
ظلي، ومـس تبجمعة، وزيـ8ة تبثقافة وتب8ياضة 
يف تيان تالحكالل تبصهيوني، مريي ريغف بكلحق 
 وفـد إرستئيـيل يضـم ف8يقـاً رياضيـاً ألبعاب 
تبجودو، وذبك بلمشارتة ضمن مسا قة تبجودو 
تبسنوية »غ8تند سال2« تبكي تنّظـم يف و و ظلي. 
وح8ونـوت«  »يديعـوت  صحي ـة  و حسـب 
تبكزمـا  ابسـماح  ظلـي  و ـو  فـإن  تبعريـة 
بل8ياضيني تإلرستئيليني  املنافسـة مع شعارتت 
تبكيان ووضع تبنشـيد تإلرستئييل يف حال فوز8م 

 ميدتبية ذ8لية. 
ويضم تبوفد تإلرستئييل، 11 رياضياً وتملدر ني 
وورن سـمدجا وشاني 8ريشـكو، ورئيس تتّحاد 
تبجودو موِشه فونكي وف8يقه، ومس يف و و ظلي 
 عد ون حصلوت عى تأشرية دخول ألول م8ة تحا 
تسـم »إرستئيـل«، إضافة إىل  عثـة تبوزي8ة تبكي 
تضم مدي8 عا2 وزترتها، يويس رشعلي، ورئيس 
مككلها غاي عنلار، ومساعدتها تبشخصية ِحن 

تد2، وعدد من تبح8تس. 
إىل ذبـك، وثارت تبخطوُة تبكـي قاما  ها دوبة 
تالحكالل تإلمارتتي تحكجاجاٍت قوى فلسـطينية 
عديدة، حيث ودتنا تبجهاد تإلْساَلمي ُتـّل وشكال 
تبكطليع تبع8 ي مع تبكيان تبصهيوني  ما يف ذبك 

ما يسمى »تبكطليع تب8يايض«، موضحة يف  يان 
إدتنكهـا، رفَضها بجميـع وشـكال تبكطليع؛  ما 
يف ذبـك مشـارتة فـ8ق صهيونية يف مسـا قات 

رياضية تسكضي ها دول خليجية. 
من جانلها، وص ا تبجلهُة تبشعلية بكح8ي8 
فلسطني تسكضافة قط8 ف8يق ريايض صهيوني 
عى ورتضيها، وتسكقلال إمارة و وظلي ملا يسمى 
وزي8ة تب8ياضـة وتبثقافة مريي ريغف عى روس 
وفد ريايض  أنه خيانة وتضحة ورصيحة بدماء 
شـعلنا تب لسـطيني وومكنا تبع8 يـة، ومحاوبة 

بكزييف تبوعي تبع8 ي. 

وتعكرت تبجلهـة ون تصاعد وتـرية تبكطليع 
تبخليجـي مع تبكيـان تبصهيوني يف ظل تبهجو2 
تبع8 يـة  تملنطقـة  تبصهيونـي عـى  تألمريتـي 
وخصوصا تبقضية تب لسـطينية، يشـكل طعنة 
غادرة يف خارصة ومكنا تبع8 ية،  ل وتوتطؤت فجاً 
يف عدوتنهم عى شعلنا تب لسطيني وحقوقه. 

يف حني، تعكرت ح8تة تملجا8دين تب لسطينية 
ون تسكقلال  عض تبللدتن تبع8 ية وفود رياضية 
ورسـمية صهيونية 8و طعنة يف ظه8 تضحيات 
شـعلنا يف ظل تبج8تئم وتالنكهـاتات تبصهيونية 

بلمقدسات.

 حركات الجهاد تستنكر الخطوة وتعتبرها خيانًة للقضية الفلسطينية:

دعوات أوروبية لوقف مبيعات 
األسلحة للسعودّية على خلفية 

العدوان على اليمن ومقتل خاشقجي
 : متابعات

توتصَلا تبدعوتُت تألورو ية إىل وقف مليعات تألسـلحة إىل دوبة تبعدوتن تبسعوديّة، 
ومس تبجمعة، حيث تنضما تبنمسا إىل وملانيا  وقف مليعاتها عقب تعرتتف تبسعودينّي 

 مقكل تبصح ي جمال خاشقجي. 
 ودعا وزي8ة خارجية تبنمسـا تارين تنايسل، ومس تبجمعة، تالتّحاد تألورو ي إىل 
وقف مليعات تألسلحة إىل تبسعوديّة، مضي ة ون 8ذه تبخطوة سكساعد وَيْضاً يف إنهاء 

تبح8ب تبلشعة يف تبيمن. 
وجاءت ترصيحات تبنمسـا تبكـي ت8وس تالتّحاد تألورو ي حابيـاً  عدما قابا وملانيا 
إنها سككوقف عن تملوتفقة عى تصدي8 تبسالح بلسعوديّة إىل ون تكضح مال سات مقكل 

خاشقجي دتخل تبقنصلية تبسعوديّة يف إسطنلول. 
من جانلها طابب تبرملان تألورو ي  إج8تء تحقيق دويل مسـكقل وشـ اف بكشف 
مال سـات قكل خاشـقجي، إضافة إىل حظ8 تبدول تألعضاء تصدي8 تألسلحة بل8ياض، 
مشـّددتً عى رضورة ون يكون تبكحقيق »محايدتً تماماً«، تما دعا إىل تقديم تملسؤوبني 

عن تبعمل من مخططني ومنّ ـذين إىل تبعدتبة. 
 ـدوره وعلـن رئيس تبوزرتء تبكندي جاسـكن ت8ودو تألسـلوع تب ائا، ون حكومكه 
ت8تجع تصاريح تصدي8 تألسـلحة إىل تبسـعوديّة ومنها تتّ ـاق مع تململكة عى تصدي8 
سـالح  قيمة 13 مليار دوالر  عد مقكل خاشقجي، مضي اً ون  الده تلكز2  ابدفاع عن 

حقوق تإلنَْسان وح8ية تبكعلري وحماية تبصح يني يف جميع ونحاء تبعابم. 

القوات العراقية تعتقل 6 
عناصر من تنظيم داعش 

اإلجرامي يف األنبار
 : بغداد

 تعكقلا قوتُت تألمن تبع8تقية، ومس تبجمعة، سـكة 
مـن تنظيم “دتعـش” تإلج8تمـي جنـوب تب لوجة يف 

محافظة تألنلار. 
ونقلـا وتابة ونلاء تإلعـال2 تبع8تقي،  ـأن تبقوتت 
تألمنيـة قامـا  حملـة مدت8مـات وت كيش وتسـعة 
تبنطـاق ت8تـزت عـى مخيمـات تبنازحـني يف قضاء 
عام8ية تبصمود جنوب مدينة تب لوجة تمّكنا خالبها 
من تعكقال سـكة من تنظيم دتعش تإلج8تمي تسـللوت 
مـع تألرس تبنازحـة، الفكـة إىل ون تملعكقلني مكورطون 

 اسكهدتف تبقوتت تألمنية وتملدنيني تبع8تقيني. 
وتانا تبقـوتت تبع8تقية تعكقلا ثالثة إج8تميني يف 
ناحية  ادوش شمال تملوصل  محافظة نينوى ووعلنا 
ت كيـك خليـة إج8تميـة يف محافظـة تألنلـار وإبقاء 

تبقلض عى و 8ز عنارص8ا خالل تأليّا2 تملاضية. 
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قوى العدوان ألقت بكل ثقلها في  معركة الس���احل الغربي وإن ش���اء الله تتحول تهامة إلى 
مقابر لهم وإلى مستنقع كبير سيدركون أنهم توّرطوا فيه أكبر ورطة منذ بداية عدوانهم.

كلمة أخيرة

د. أحمد عبداهلل الصعدي  
قال وزيلُر اإلعام عبدالسلام 
جابلر يف املقابللة التلي نرشتهلا 
 )1999( العلدد  سلبتمرب(   26(
أكتوبلر/   /25 الخميلس  يلوم 
على  ماحظاتله  ضملن   2018
))حكوملَة  إن  الحكوملة:  أداء 
اإلنقلاذ تجتملُع أسلبوعياً ليأُكَل 
البسلكويَت اإلماراتي  أعضاؤهلا 
العصائر  املسلتفّز برشب  والتلّذذ 
السلعوديّة رغلم الدعلوات داخل 
املجلس للمقاطعة لكلن الغالبية 

تضُع أُذُناً من طني وأخرى من عجني((. 
إنهلا مفاجأٌة كبريٌة لكن غريُ سلارة؛ كون اللوزراء بلغوا هذا 
املسلتوى من االنفصاِم بلني أقوالهم وأفعالهلم، إذ يُكِثرون من 
توجيله املواعلظ والنصلح للمواطنلني بلرورة االمتنلاِع عن 

استرياِد واستهاك السلع غري الرورية للَحلدِّ من الطلب 

أمين الجوفي

اح��لّ��ه!! م��ق��درت  ذي  اللغز  ي�حّل  َ��ن  م���
وي���ن ج���ات اه���ل امل��ع��اه��د وال��ش��ه��اي��د؟

ب�ك�لّه!! ال�ع�ال�م  ح���ّرك  واح���د  دّم 
راق���د!! وال��ك��ل  دم�����ه  يُ�سفك  وال�����ي��م��ن 

م�لّ�ة؟ وأي  ش��������رع؟  وأي  دي�����������ن؟  أي 
واح���د!! م��ل��ي��ون  ع�لى  واح�����د  ف�����ّض��ل��وا 

ع�لّة!! أل�����ف  وغ�����ط��وا  ع�لّ�ة  أظ�����ه�����روا 
ف�اسد!! أل�����ف  وب�����ّروا  ف�اسد  ح�ّم�لوا 

بف�لّه!! ع��ال��م  جم�ع  )خ��اش�����ق��ج��ي(  دم 
م�راقد!! ص�ارت  اليمن  في  وال�منازل 

ي�ق�لّ�ه ات��������ج�����ّرا  وال  ن����ّدد  ح�����دا  م��ا 
ال��ف��واي��د!! ل�جل  ف�عل  ذي  ب�����اجل��رامي 

ظ�له خ�����اف  ذي  ال�ع�املي  وال�ض�مير 
وي��ن ه��و م��ن ح��رب��ن��ا؟! ق��ال��وا محايد!!

م�ح�لّه م��ن  واح��د  ش�ب�ر  ت�حّرك  م�ا 
ق��اع��د!! وامل��ل��ع��ون  ال��ش��ع��ب  ن�����ّص  راح 

س�لّه مظلوم  ي�ا  ال�نصر  س�يف  ِس��������ّل 
زاي�����د!! واوالد  اف�تضح  س��ل��م��ان  ورع 

ب��األدل�ة وِح��������ق�����ده  ِغ��لّ�ه  ان��ك�ش�ف 
وال�ج�راي�د وال�م�واق�ع  ال�س�ف�ارة  ف��ي 

له يتصل  م��ن  ال�مملكة  ش�عب  ض�����اع 
والش�واهد بال�حقائق  ل�ه  اق�����ل  جل�ل 

زّل��ه ال�����ه�����رج  ف�ك�ثر  ال�����ع�����زة  ت�ب�ا  إن 
وراع��������د ب��������ارق  ت�ب�ا  ال�����ث�����ورة  ق�����ال�����وا 

ب��ذّل�ة ت�ب�دل�ه�ا  ال�س�لّ�ة  ت��ب��ا  واْن 
وال��ع��واي�د ت�ن�ت�ع�ل�ها  وال��م��ب�ادئ 

وب�لّه ع�����ّم��ك  ح�ل�ق  ال  راس��������ك  ه��������ات 
وال�م��راود ال�ص�ق�ي�ل�ة  ل�ل�م�ن�اش�ير 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري تبدروتني

لـــغــز!
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وقاحة على طاولة 
مجلس الوزراء!


