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محافظات اليمن تدّشن فعاليات 
ذكرى المولد النبوي الشريف

للتدمري: لدعمها  ت��أك��ي��دًا  أم��ري��ك��ا  س��ل��وك  ويعترب  ال��روس��ي  ب��امل��وق��ف  ي��رّح��ب  ال��وط��ن��ي  ال��وف��د  رئ��ي��س 
روسيا: ال حل عسكرياً يف اليمن ودعوات واشنطن للسالم تتناقض مع استمرار دعمها للحرب

املؤتمر الربملاني الدولي يف باريس يدعو مجلس األمن إلصدار قرار  بوقف فوري للحرب على اليمن

»504« وحدة إسرائيلية سرية الخرتاق الدول العربية وتجنيد عمالء
م��ض��ى  وق�������ت  أي  م������ن  االن�����ت�����ص�����ار  إىل  أق���������رب  ال������ي������وم  ب�������ات  ال����ي����م����ي  ال����ش����ع����ب  اهلل:  ن����ص����ر  ح����س����ن  ال����س����ي����د 

الغزاة.. بني االستسالم أو املوت

سيناتور أمريكي: لماذا ال نوقف بيع األسلحة للسعودية؟
إيقاف تزويد »التحالف«.. خدعة أمريكية جديدة

قتلى وأسرى من مرتزقة اجليش السوداين 

180 قتياًل وجرحيًا بينهم 13 قياديًا وتدمري 21  آلية 

فرار كتيبة مرتزقة من ميناء احليمة بعد إطاللة اجليش واللجان عليه
تطهري اجلبلية ومفرق املتينة استكمااًل لقطع خطوط إمداد العدو  يف الساحل الغريب
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استكمااًل لخطة "خنق" العدّو وقطع خطوط إمداده في جبهة الساحل:

الدفاع تنشر أسماء عدد من القيادات البارزة للمرتِزقة سقطوا قتلى وجرحى:

السيطرة على منطقة الجبلية ومفرق املتينة بالكامل وأسر مرتِزقة سودانيني ألول مرة

180 قتياًل وجريحاً من الغزاة واملرتِزقة وتدمري 21 آلية خالل 48 ساعة يف الساحل الغربي

 : خاص
توّجـت ُقــوَّيُت يلجيـش ريللجان 
يلشـعبيّة يفتصاريِتهـا يملتويصلـَة يف 
يلغرلـي، لرضلـة  يلسـالل  جبهـة 
يسـريتيجية جاياة سحبت يلبساَط 
مـن تحـت أقـاي1 يلعـاّر، رفسـفت 
جافبـاً كبرييً مـن ُمَخّطـط تصعياه 
يبخري، إذ ت ّكن يملجا ارن نيها من 
يلسـيطرة لشـكل كامل عىل منطقة 
يلجبليـة رمفـرق يملتينـة، يف ع لية 
فوعيـة ريسـعة ت يّـزت عـن لقيـة 
يلع ليات لـأرس عنارص من يملرتِزقة 

يلسوديفيني بر  مرة. 
رت ثّـُل يلع ليـة إفجازيً عسـكريًّا 
يخنق مـا تبقى مـن قـوى يلعاّر يف 
فقطـة قاتلـة، لعـا قطـ  خطـوط 

إمايده لشكل كامل. 
رعـرض يإلعـا1 يلحرلـي، أمس، 
مشـا َا مصـّورًة للع ليـة، أظهرت 
جافباً من تفاصيل يالشـتباكات يلتي 
خاضتهـا ُقــوَّيت يلجيـش ريللجان 
مـ  يلغـزية ريملرتِزقـة منذ سـاعات 
يلليل، ليث تقامت يلُقــوَّيت لشكل 
ريس  ريقتح ت ج ي  مويق  يلعاّر 
يف يلجبليـة رمفـرق يملتينـة لعـا أن 
كافت قا قطعت خطـوط إمايديتهم 

يف رقت سالق. 
ربر  مـرة منذ لاييـة يلعارين، 
يلحرلي  عرضت مشـا ا يإلعـا1 
أرَس عـاد مـن عنـارص يملرتِزقـة 
يلع لية،  يلسوديفيني رقعوي، خا  
يسـتجويَب  يملشـا ا  رأظهـرت 
ألا م مـن قبل ألـا يملجا اين، 
ني ـا كان أسـري سـوديفي آخـر 

مصالـاً لجـررح، رتناثـرت جثث 
مرتِزقة سـوديفيني آخرين رصعى 

يف أرض يملعركة. 
رتعليقـاً عـىل ع ليـة يبرس غري 
يلرسـ ي  يلناطـق  قـا   يملسـبوقة، 
بفصار يللـه، مح ا عبايلسـا1: إن 
يف  يلسـوديفيني  ريبرسى  "يلقتـىل 
يلسالل يلغرلي  م ضحايا يسرزيق 
يلنظا1 يلسوديفي يف لرب ظاملة رغري 
مـ1ّرة"، رأضـاف: "فؤّكـُا يلريَمنا 
للشعب يلسوديفي يلشقيق، رفأمل أن 
يريج  يلنظا1 يلسـوديفي موقفه من 
 ـذي يلعبث يلذي لن يحصا من رريئه 

غريَ يلخسارة ريلبوير".
رعرضت يملشـا ا ع ليات تامري 
رإعطاب عاد كبري مـن آليات يلعاّر 
ألطـا   يقتح هـا  يلتـي  يملويقـ   يف 
يلجيـش ريللجـان، ليـث كافت تلك 
يملويق  تحتضن عتاديً عسكريًّا كبرييً 

يعت ا عليه يلعاّر يف تصعياه. 
ررثّقـت يملشـا ُا تحليـَق طريين 
يلعارين يف س اء يملنطقة، لعا نشله 
يف إفقاذ مرتِزقته من يلهجو1 يلنوعي 
يلـذي أسـقط يلعـريت مـن يلقتىل 

ريلجرلى يف صفونهم. 
رتعتـ1 يلسـيطرة عـىل منطقـة 
يلجبَليـة رمفـرق يملتينـة لالكامـل، 
يسـتك االً لع ليـة إلـكا1 يلحصار 
عىل قـوى يلعـاّر يف جبهة يلسـالل 
ككل، رلـم يعـا أمـا1 جنـود يلعـاّر 
يملحارصين يآلن، إال تسـليم أففسهم 
ريالسـتجالة للنايءيت يلتـي يطلقها 
مجا ـار يلجيش ريللجان يلشـعبيّة 
يت يلصـوت، ريلتـي كان قـا  ل كـ1رِّ
أشـار إليها فاطـُق يلجيـش يف رقت 

سالق. 

 : خاص
أعلنـت ُقـــوَّيُت يلجيـش ريللجـان يلشـعبيّة، أمس 
يلسـبت، أن أَْكثَـَر من بن3 عنرصيً مـن ُقــوَّيت يلعاّر، 
لينهـم قياديٌت لـارزٌة مـن يملرتِزقة، سـقطوي لني قتيل 
رجريح خـا  يليومني يملاضيني، ني ا تـم تامريُ أَْكثَـَر 
من 13 آلية، خا  ع ليات عسـكريّة فّفذتها يلُقــوَّيُت 
يف جبهـة يلسـالل يلغرلـي، يف إطـاِر إلبـاط يلتصعيا 

يبخري للعاّر. 
رأناد يلناطـُق يلرسـ يُّ للُقــوَّيت يملسـلحة يلع يا 
يحيـى رسي ، لأن يلعـارَّ لار  مجّاديً يلتقـا1َ لاتّجاه 
مطـار يلحاياة رمنطقة كيلو 36، رشـن غاريت كثيفة 
إال أفه تلقى رضلـاٍت موجعًة ألبطت محارالِته ت اماً، 

ركبّاته خسائَر كبريًة. 
رأرضـح أن ُقـــوَّيِت يلجيش ريللجـان فّفذت خا  
ذلـك ع لية عسـكريّة فوعيـة يف منطقة كيلـو 36، تم 
نيها يسـتاريج يلعـاّر إىل لقل ألغا1 ريسـ  يف منطقة 
مفتولة، رأسـفر ذلك عن مـرصع رإصالات يلعريت 

من عنارصه رنرير من تبقى. 
رأشار فاطق يلجيش إىل أن يلعاّر كثّف غاريته يلجوية 
عـىل يملناطق يلجنولية ريلرقيـة ملحانظة يلحاياة، يف 
محارلة منه لفتح خطوط يإلمايد يلتي قطعتها ُقــوَّيت 
يلجيش ريللجان، إال أن تلك يملحارالت لاءت لالفشل. 

ك ـا أرضـح أن يلعاّر دنـ  لتعزيزيت مـن يملرتِزقة 
لفتـح خـط يإلمـايد يملقطـوع عنهـم، جنـوب منطقة 
يلجبليـة، رديرت  ناك مويجهات يسـت رت 37 سـاعة 

تكبّا نيها يلعاّر خسائَر كبريًة يف يلعتاد ريبرريح. 
رأشـار إىل أن كتيبـًة كاملًة من ُقـــوَّيت يلعاّر َنرَّت 
مـن ميناء يلحي ـة، ليث أصبح يملينـاء يف مرمى فريين 
يلجيش ريللجان لعا تطهري منطقة يلجبلية لالكامل. 

رأضاف يلع يـا رسي  أن ُقـــوَّيت يلجيش ريللجان 
يلشـعبيّة فّفذت ع ليتـني  جوميتـني يف جبهة ليس، 

ررشق مطار يلحاياة، ُمشـرييً إىل أن يلعاّر تكبّا خسائَر 
نادلًة خا  يلع ليتني. 

رعن لصيلة خسائر يلعاّر خا  يلع ليات يلسالقة، 
قـا  فاطـُق يلجيـش: إن أَْكثَــَر مـن بن3 عنـرصيً من 
يملرتِزقـة سـقطوي لـني قتيل رجريـح، لينهـم ب3 قادة 
كتائـب ر3 قادة رسييا، موضحـاً أن يلعريِت من جثث 

يملرتِزقة رصلت إىل يملريكز يلطبية للعاّر يف يملخاء. 
رأضاف أن ُقــوَّيِت يلجيش ريللجان يلشعبيّة دّمرت 13 
آلية رمارعة، ر و ما يرنُ  عاَد يملارعات ريآلليات يملاّمرة 
ـا1 يملاضية إىل أَْكثَـَر من 373 مارعة رآلية عىل  خا  يبَيَـّ

طو  مرسح يلع ليات يلقتالية يف يلسـالل يلغرلي. 
من جافـٍب آخـر، فـرت رزيرة يلانـاع، أمس، ع1 
موقعهـا يلرسـ ي، أسـ اَء عاد مـن قيـاديت مرتِزقة 
يلعارين يلذين سـقطوي قتىل لنـريين يلجيش ريللجان يف 

جبهة يلسالل يلغرلي، خا  يبسبوع يلفائت. 
رلحسـب موقـ  يلـوزيرة نـإن أرلئك يلقيـاديت  م 
ُكــلٌّ من: يلع يـا يملرتـِزق عبايلغني يلشـبيل )قائا ما 

ـة، لقـي مرصَعه م  ألا  يسـ ى كتيبة يملهـا1 يلَخاصَّ
مرينقيـه(، ريلعقيـا يملرتِزق عبايلله ألـو لورية )قائا 
إلـاى يلكتائب(، ريملرتِزق عبايلبـاري عاء يلاين )قائا 
كتيبـة جبل ريس يف ما يسـ ى لـ "لـويء يلولش" لقي 
مرصعـه يف منطقـة يلجبلية(، ريملرتِزق يملاعو يلشـيبة 
)قائا رسية يف ما يسـ ى لويء يلولش( ريملرتِزق صالر 
طا ـر سـلي ان )قائا رسية يف لـويء يلكنينـي، قتل يف 
مفرق سـقم قنصـاً(، ريملرتـِزق عبود سـالم يلردنافي 
)قائا كتيبة من يللويء ب1 مشـاة يتب   يثم قاسم، ُقتل 
يف منطقـة يلجبلية(، ريلعقيـا يملرتِزق مح ـا يليزياي 
)ضالط يف ما يسـ ى لـ "يللويء يبر  ع القة"(، رقائا 
رسيـة يف لـويء يملحضـار يف منطقة يلجبليـة، ريلقيادي 
يملرتِزق أصيل يليانعي )قائا كتيبة يف لويء يللحجي(.

رأضانت يلوزيرة أن يلقيادي يملرتِزق ألو عيل يلضالعي 
)قائـا ما يسـ ى لــ "يللـويء يلثافي عـر ع القة"( 
أصيـب لع لية قنـص يف منطقة يلفازة أثنـاء محارلته 

َنكَّ خط يلفازة.

"بدر1" البالستي يضرب معسكرًا 
مستحدثاً للمرتزقة يف عسري

 : خاص
أطلقت يلُقــوَُّة يلصاررخيَُّة للجيش ريللجان يلشعبيّة، 
أمـس يلسـبت، صاررخاً لالسـتياً من فـوع "لار3" عىل 
معسـكٍر مسـتحَاٍث ملرتِزقة يلجيش يلسـعودّي يف جبهة 
عسـري.  رأّكا مصاٌر يف يلصاررخية أن يلبالسـتي أصاب 
 اَنـه لاقة عالية، رأرق  عريٍت مـن يلقتىل ريلجرلى 
يف صفـوف يملرتِزقـة، ركبّا م خسـائَر ماديـًة متنوعة.  
رجـاءت يلرضلـة لعـا رصـا دقيـق لتَحـّركات رلجم 

ُقــوَّيت يملرتِزقة يف يملعسكر يملستهَاف. 

قنص 235 عنصراً من املرتزقة والجنود 
السعوديني خالل األسبوع الفائت

 : خاص
أنـاد لصحيفة يملسـرية مصاٌر يف رلـاة يلقناصة 
يلتالعـة للجيش ريللجـان لأن أكثَر مـن 135 عنرصيً 
من مرتزقة يلعارين ريلجيش يلسعودي، سقطوي قتىل 
رجرلـى لع ليـات قنص يف مختلـف يلجبهات خا  
يبسـبوع يلفائت.  رأرضح يملصاُر أن يلولاَة ت ّكنت 
أيضاً خا  يبسـبوع يلفائت، من إعطاب   آليات ر  
رشاشـات ركامرتي رصا للعـار، لع ليات قنص، يف 

مختلف يلجبهات. 
رال تاخل يف  ذه يإللصائية خسـائُر يلعارين يلتي 
تكبّا ـا لنريين يلولـايت يبخرى من قـويت يلجيش 

ريللجان.
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 أدان التطبيع الخليجي الصهيوني وحّيا العبًا لبنانيًا رفض مقابلة العب صهيوني:

 أّكد ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الوضع التمويني:

 قال إن تحالفًا أمريكيًا بريطانيًا إسرائيليًا إجراميًا اصطدم بصمود أسطوري للشعب اليمني:

السيد نصر اهلل: دعوات أمريكا لوقف حرب اليمن خدعة

الرئيس املّشاط يلتقي مكون الحراك الجنوبي ويناقش دور 
أبناء الجنوب يف مقارعة االحتالل

محمد عبدالسالم: تبشري ناطق العدوان بتدمري الُبـنى التحتية وميناء 
الحديدة يؤّكد عدم استفادة السعودية من قضية خاشقجي

 : متابعات 
أّكا يبمنُي يلعا1 لحزب يلله يلسيا لسن فرص يلله يف 
كل ة له يف يلتفالية يو1 شهيا، أمس يبر  يلج عة، أن 
فقطَة يلقوة لاى يملقارمة  ي قارتها يلصاررخية؛ بَفَّه 
م نوع عىل يلجيش يللبنافي يمتاك صويريخ متطورة، 
ديعيـاً ج يَ  يلشـعوب إىل رنض يلتطبيـ  رإديفة ُكـّل 
أشـكاله، مشـرييً إىل أن يلاعـويت يبمريكيـة إىل رقـف 

يلحرب يف يلي ن خاعه. 
ريستهجن يبمني يلعا1 لحزب يلله، "أن يكون يلعالم 
يلذي أد شـته جري ة قتل خاشـقجي لم ينا ش من 
جريئـم يلعارين يلسـعودي عـىل يلي ن"، ديعيـاً ألرير 

يلشـعب يلي ني، إىل مويصلة يلص1 ريلتشبث ل ويقفه؛ 
بَفَّه يليو1 أقرب إىل يالفتصار من أي رقت مىض. 

ريف ملف يلتطبي  يلخليجي يلصهيوفي، أدين يلسـيا 
فرص يلله ُكـّل أشكا  يلتطبي  م  يلعار يلصهيوفي، أياً 
كان مصاره رشـكله، ديعياً ج ي  يلشـعوب إىل رنض 

يلتطبي  رإديفة ُكـّل أشكاله. 
رخاطب يلسيا فرص يلله يلشعب يلفلسطيني قائاً: 
"ال تحزفـوي لخطـويت يلتطبيـ ؛ بَنَّ مـا كان يجري يف 
يلخفاء يجـري يآلن علنـاً"، معتـ1يً أن يلتطبي  يلحايل 
يض  لـّايً للنفاق يلعرلي ريُسـِقُط أقنعـة يملخادعني 

ريملنانقني. 
يملنانقـني  أن رجـود  يللـه،  يلسـيا فـرص  ريعتـ1 

ريملخادعـني رلائعي يلو ـم  و يلذي يؤجـل يالفتصار 
ريلحسـم رف و يلوعي يلحقيقي، النتا إىل رجود يلكثري 
من يلن ـاذج يملرقة يف مويجهـة يلتطبي  ك ا يحصل 

يف توفس رلبنان. 
ررّجه يلسـيا فرص يللـه تحيًة للبنافـي مارك ألو 
ديـب يلذي رنـض يملشـاركة لاللعب مـ  إرسيئييل، 
ريعت1ه مثاالً عىل يلشعوب يلرينضة للتطبي ، ررّجه 
أيضـاً تحية إجـا  رإكبار ب ايل يلجوالن يلسـوري 
يملحتـّل إلنشـالهم يفتخالـات ياللتا  رت سـكهم 

لافت ائهم. 
رأّكـا أن أ ـل غـزة يشـّكلون ل سـرييت عودتهـم 
رتضحياتهـم يبمـَل لرنضهم يالستسـا1 ريلخضوع، 

ركذلـك يف يلضفـة، النتـاً إىل أن إلبـاط ياللتا  ملئات 
يلع ليات يلفلسـطينية  ـو لحا ذيته تعبـريٌ عن ررح 

يملقارمة لاى يلفلسطينيني. 
َرأشار يلسيا فرص يلله، إىل درر سوريا شعباً رقيادًة 
رلكومة، معت1يً أفه "لوال ص ود سوريا لكنا سنشها 
زيـارة فتنيا و رغـريه لامشـق". رأّكا أفه رغـم ُكـّل 
يلظلم يلعرلي يلذي لحق لسـوريا نهي لم تغري موقفها 

يلايعم للقضية يلفلسطينية ريملقارمة. 
ريعت1 يلسيا فرص يلله أن تحويل يلقضاء يلبحريني 
لريءة يلشـيخ عيل سل ان إىل لكم لالسجن يملؤلا يؤّكا 
أفـه سـلطة ق عيـة، مؤّكـايً أن يلشـعب يلبحريني لن 

يستسلم أياً تكن يلتضحيات ريلتهايايت. 

 : خاص
يلتقى يلرئيُس مهاي يملّشاط، أمس يلسبت، 
رزيـَر يلصناعـة ريلتجـارة عبايلو ـاب يحيى 
يلارة، ررئيَس مكون يلحريك يلجنولي يملشـارك 
يف مؤت ـر يلحوير يلوطني خالـا لاريس، َررزير 
يلشـباب ريلرياضـة لسـن زيـا، رركيـل أر  

محانظة صنعاء ل يا عاصم. 
 يسـتعرض يللقـاُء لرئيـس مكـون يلحريك 
يلجنولي لاريس رفائبه غالب مطلق مستجايِت 
ـة يف  يبرضـاع عـىل يلسـالة يلوطنيـة، َخاصَّ
يملحانظـات يلجنوليـة رمـا تقـو1 لـه قـوى 
ياللتـا  مـن يفتهـاكات رجريئـَم يف يملناطـق 
يملحتّلة ريفعـاي1 لألمن ريالسـتقرير ريلخامات 
يلرضرريـة، ردرر ألناء يملحانظات يلجنولية يف 
مويجهة مشاري  رُمَخّططات قوى ياللتا . 

من جافبه أشـار لاريس رمطلق إىل ما يقو1 
له يلحـريك يلشـعبي يملناِ ض لقـوى ياللتا  
يلسـعودّي يإلماريتـي يف يملحانظـات يلجنولية 
رمـا ترتكبه تلـك يلقـوى رأدريتها مـن جريئَم 
يملويطنـني، ريلتأكيـا عـىل  ريفتهـاكات لحـق 
يالسـت رير يف مويجهـة تلك يلقـوى يلتي تعبث 
ل قاريت يلوطن رفهب ثرريته ريملساس لولاة 

يلوطن رسيادته. 
ك ا يلتقى يلرئيس يملّشـاط رزيـَر يلصناعة 
ريلتجـارة عبايلو ـاب يحيـى يلارة؛ ملناقشـة 
سري يلع ل لوزيرة يلصناعة ريلتجارة رمكاتبها 
يلقادمـة  للفـرة  رخططهـا  يملحانظـات  يف 
ريسـتعريض  تويجههـا،  يلتـي  ريلصعولـات 
يبرضـاع يلت وينيـة للسـل  ريملويد يبساسـية 
ريلجهـود يملبذرلـة لتغطية يلتياجات يلسـوق 
معافـاة  لتخفيـف  يملـويد  مـن  ـذه  يملحليـة 

يملويطنني، ريلتطرق إىل يلجويفب يملتصلة لتعزيز 
يلرقالة ريإلرشيف عىل يلسل  ريبسويق؛ لضبط 
يملخالفني ريملحتكرين ريملـويد يلغذيئية يملنتهية 

يلصالية. 
رأّكا يلرئيُس يملّشـاط عـىل أ  يّة لذ  يملزيا 
من يلجهود ريلتنسـيق م  يلتجار ريملستوردين 
ظـررف  رمريعـاة  يبساسـية  يملـويد  لتونـري 

يملويطنني. 
ريف يلسـياق، يلتقـى يلرئيُس يملّشـاط رزير 
يلشـباب ريلرياضة لسـن زيا؛ ملناقشـة سري 
يبفشطة يلرياضية ريلشـبالية رخطط يلوزيرة 
رقطاعاتهـا يملختلفـة لل رللـة يلقادمة، ك ا 
يلتقى ركيل أر  محانظة صنعاء ل يا عاصم؛ 
ملناقشـة مسـتوى يبديء يلخامـي ريلتن ـوي 
يف  يملشـاري   مـن  ريلتياجاتهـا  لاملحانظـة 

مجاالت يلطرق ريلصحة ريلرلية ريملياه. 

رئيس الوفد الوطني يرّحب بالموقف الروسي 
ويعتبر سلوك أمريكا تأكيدًا لدعمها للتدمير:

روسيا: ال َحـلَّ عسكرياً يف اليمن 
ودعوات واشنطن للسالم تتناقض 

مع استمرار دعمها للحرب
 : خاص

يف موقـف رريس متقـار1ِّ تجاه يلعارين عىل يلي ن، شـّككت موسـكو لجاية 
يلاعويت يبمريكية لوقف يلحرب يف يلي ن يف يلوقت يلذي تويصل ريشـنطن تقايَم 

يلاعم يلعسكرّي لتحالف يلعارين. 
 ذي يلوقُف غريُ يملسـبوق ع1ّت عنه رزيرة يلخارجية يلررسية يف ليان رس ي 
أّكـات خاله موسـكو دعَ ها للحـل يلسـيايّس يف يلي ن مجـّادة رؤيتها لأفه ال 

إمكافية لتحقيق فرص عسكرّي. 
رني ـا يتعلق لالاعويت يبمريكية لوقـف يلعارين عىل يلي ن، قالت يلخارجية 
يلررسـية إفه "لالنظر إىل أن ريشـنطن تقا1 دع اً عسـكريًّا مبارشيً لتشـكيات 
يلتحالف يملقاتلة يف يلج هورية يلي نية، ي1ز تساؤٌ  لو  مصايقية يلترصيحات 
يبمريكيـة لصالـح إفهاء يملرللة يلنشـطة من يلـرصيع يف يلي ـن يف أقرب رقت 

م كن". 
رتأكيايً عىل عا1 جاية يلاعويت يبمريكية، أشـار ليان يلخارجية يلررسية إىل 
ـا1 يبخرية لـاأت يف يلج هورية يلي نية مرللـة جاياة من تصعيا  أفـه "يف يبَيَـّ

يلنزيع يملسلح يلاموي ريملاّمر ل شاركة يلتحالف، يلذي تقوده يلسعوديّة". 
رذكرت رزيرة يلخارجية يلررسـية، لأفها لّذرت مـريريً من يلعويقب يلوخي ة 
لهجو1 يلحاياة.  رأضاف يلبيان "من يلجاير لالذكر أن مثَل  ذي يلتطور يلسـلبي 
لأللـايث يحُاُث عىل خلفيـة يلاعويت يبخرية من قبـل يإلديرة يبمريكية لج ي  
يملشـاركني لالـرصيع يف يلي ـن، لوقف ج يـ  يبع ا  يلعايئية يف غضون شـهر 
ريلبـاء من خا  رسـاطة يملبعـوث يلخاص لألمني يلعا1 لألمـم يملتحاة يف يلي ن 

مارتن غريفيث، لاملفارضات لشأن يلتسوية يلسل ية". 
ك ـا أّكا يلبيان أن ررسـيا ترى أفه ال ي كن تحقيق فرص عسـكرّي يف يلي ن، 
مشـرييً يف يلوقت ذيته إىل أفه "لتى يآلن، يشـري ُكـّل يشء إىل أن يلجافب يبمريكي 
لن يغرّي سياستَه يف يالتجاه يلي ني، رأن يملشاركني يملبارشين يف يملويجهة يملسلحة 
يف  ذي يلبلا يويصلون يملريَ نة عىل َلـلرِّ يلتناقضات يلقائ ة لالطرق يلعسكريّة". 
يلبيـاُن يلرريس قولل لالرليب من ِقبَِل يلونـا يلوطني، ع1ّ عنه رئيُس يلونا 
مح ا عبايلسا1 يلذي أّكا أيضاً أن يلارر يبمريكي ما يزي  ديع اً لتامري يلي ن. 
رقـا  عبايلسـا1: "فرلـب ل وقـف يلخارجية يلررسـية يلايعي إىل يلسـا1 

ريعتبار يست رير يلاعم يبمريكي للحرب ريلحصار تناقضاً م  دعويتها". 
رأّكـا رئيـُس يلونا يلوطني أن "يسـت رير يلاعم يبمريكـي للحرب ريلتجوي  

يثبت أفها ديع ة ملسار يلتامري". 

 : خاص
لعـَا ترصيحات فاطق يلعارين يلتي أظهرت عز1َ يلتحالف يإلجريمي 
عىل قصف يملنشئات يلحيوية يف يلحاياة تحت ذريئَ  لاطلة، أّكا رئيُس 
يلونـا يلوطني يملفاِرض مح ا عبايلسـا1 "أن تبشـريَ فاطق يلعارين 
لتامري يلبُنَى يلتحتية ريسـتهايف ميناء يلحاياة رخزيفات يلنفط تحت 
عنـوين )لاينا معلومـات( تثبت أن يلسـعوديّة لم تسـتفا من جري ة 

خاشقجي". 
رلفت مح ا عبايلسـا1 يف تغرياة له إىل أن يلسعوديّة "لاتت تطرح 

قائ ة يب ايف أمـا1 يلرأي يلعا1، ريلج يُ  يعلُم أن يلذي دّمر يلبلا رما 
يزي   و طرييُن يلعارين". 

رأضـاف عبايلسـا1: "تحالـف أمريكـي لريطافـي إرسيئيـيل 
رمرتِزقـة محليون رأجافب رعنارص من ديعش ريلقاعاة رملياريت 
يلارالريت ترصف، إضانًة إىل يإلسناد يلجوي ريلبحري ريل1ي ردعم 
لوجسـتي رتجهيزيت ال لرص لها" تحار  يلتاَ  يلي ن، متبعاً "يف 
يملقالل يقف شعُب يلحك ة ريإليَْ ان لص ود أسطوري، متوكاً عىل 
يللـه رلَاه ليصنََ  معجزًة لقيقيًة رليثبت مجّاديً أن يلي َن مق1ٌة 

للغزية". 

املؤتمر الربملاني الدولي يف باريس يدعو مجلس األمن إلصدار قرار بوقف فوري للحرب على اليمن 
 : متابعات

شـهات يلعاص ـُة يلفرفسـية لاريس، أمس يلسـبت، 
يختتا1َ نعاليات يملؤت ر يل1ملافي يلاريل للسا1 يلذي فّظ ه 
منتاى لاريس للسـا1 تحت شـعار )ي نيون منسيون يف 
يلحـرب( يلذي شـاركت نيه  يئة رئاسـة مجلـس يلنويب 

يلي ني. 
رصـار عـن يملؤت ر ليـاٌن ختامـيٌّ أّكا عـىل ج لة من 
يلنقـاط أ  هـا مطالبة يملؤت ـر لإيقاف نـوري لألع ا  
يلقتاليـة " ديعياً إىل "إصاير قـرير جايا من مجلس يبمن 

يلز1 لوقف يلحرب يف يلي ن". 
ك ـا أدين يلبيـان "يبع ـاَ  يلعسـكريّة لـو  ماينـة 
يلحايـاة َرعـىل ميناء يلحايـاة"، محّذريً مـن رجوع در  
يلعـارين إىل "نرض يلحصار يلشـامل ريلذي يعت1 جري ة 

لرب ك ا لصل يف فون 1 ٢٠١٧". 
رعـ1ّ يلبياُن عن تأييـاه لـنايء مج وعـة خ1يء يبمم 

يملتحاة لحرض لي  يلساح بطريف يلعارين يف يلي ن. 
ك ا دعا يلبيان لكومات يلار  يلتي شـاركت يف يملؤت ر 
إىل "يلتأّكا من يسـت رير يلاعم لالشكل يملطلوب ع1 يبمم 

يملتحاة لتايف يلكارثة يإلفسافية يلقائ ة يف يلي ن". 
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تدشني عدد من مشاريع املؤّسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب يف الجوف
 : الجوف

دّشـن محانُظ يلجوف صالـح درمان رمعه 
يملايـر يلتنفيـذي لل ؤّسسـة يلعامـة لتن يـة 
رإفتاج يلحبـوب يملهناس أل ـا يلخالا، أمس 
يف  يملؤّسسـة  مشـاري   مـن  َعـَاديً  يلسـبت، 
يملحانظـة لل وسـم يلزريعـي يلجاري موسـم 

يلق ح -2018 39ب11. 
تتض ن مشـاري  يملؤّسسة أفشطة رلريمَج 
زريعيـة يف مجـا  ت ويـل يملزيرعـني لالحريثة 
ريلبـذرر، رمنظومة يلري لالطاقة يلش سـية 
لضخ يمليـاه من يآللـار، ريلحقـو  يإليضالية 
لتقنيـات يلري يلحايث، رأفاليـب فقل رتوزي  
مياه يلـري ريلحقو  يإليضالية لزريعة يلق ح 

عىل مصاطب. 
ريف يلتاشـني، أّكـا محانظ يلجـوف أ  يّة 
يلزريعـة كرينا تن وي ريقتصـادي للباد رأدية 
مه ة لكرس لصـار يلعارين عىل يلي ن، ديعيا 
يملسـتث رين يلتوجه مجاالت ملحانظة يلجوف 

لاستث ار يف مختلف يلقطاع يلزريعي. 
رأّكـا لـرص قيـادة يملحانظة عـىل تقايم 
إلفجـاح  يلازمـة  ريلض افـات  يلتسـهيات 

يملشاري  يلتي سيتم تنفيذ ا. 
من جافبه أرضح يملاير يلتنفيذي لل ؤّسسة 
يلعامـة لتن ية رإفتاج يلحبـوب إىل أفه يف إطار 
تاشني مشـاري  يملؤّسسـة ل حانظة يلجوف 
لل وسـم يلزريعي يلحايل، لاأت يملؤّسسة تنفيذ 
عـاد من يملشـاري  م ثلـة لت ويـل يملزيرعني 

لالحريثـة رتوزي  لذرر عـىل مختلف مايريات 
يملحانظة. 

رلفت إىل أن يملؤّسسة تنفذ مشاري  زريعية 
متنوعة لاملحانظة تشـ ل ع ل ث افية لقو  
تجريبيـة إيضاليـة لشـبكات يلـري يلحايث 
ريملصاطب، إىل جافب مررع ت ويل يملزيرعني 
لالطاقة يلش سـية يلذي سـيتم تنفيذه خا  

يملوسم يلحايل. 
ردعـا يملهنـاس يلخالـا يلقطـاع يلخـاص 
يالسـتث ار يف يلقطاع يلزريعي سـويء يف مجا  
محاصيـل يلحبـوب يلرئيسـية أَْر عـن طريق 
يلقطـاع  لاعتبـار  يملؤّسسـة؛  مـ   يلريكـة 
يلزريعـي مـن يلقطاعات يالقتصاديـة يلويعاة 
ًة يالستث ار يف زريعة يلحبوب يلغذيئية.  َخاصَّ

وقفات احتجاجية يف مديريتي  بحضور محافظ المحافظة صالح ردمان:
الدريهمي وزبيد تنديدًا بجرائم 
العدوان وتصعيده العسكري يف 

الساحل الغربي
 : الحديدة

فّظـم ألنـاُء ررجهـاُء منطقة الريـة يف مايريـة يلاريه ي 
رأ ايل منطقـة يملوقر يف مايرية زليـا، رقفتني يلتجاجيتني، 
أمـس يبر ؛ يسـتنكاريً َرتنايـايً لتصعيا يلعارين يف يلسـالل 

يلغرلي ريستهايف يملويطنني يآلمنيني يف منازلهم. 
رعـ1ّ يملشـاركون يف يلوقفتـني عـن إديفتهـم ريسـتنكار م 
يلتصعيَا يإلجريمـي من قبل در  يلعارين لحق يلشـعب يلي ني، 
مؤّكاين دعَ هم يلكامل لخيار يملويجهة ريلتصاي ملشاري  يلغزر 
رياللتـا .  ك ا دعـت يلوقفتـان يف ليافه ا ُكـّل ألناء يلشـعب 
يلي ني إىل رنا يلجيش ريللجان يلشـعبية لاملا  ريلرجا  رتقايم 

كانة أفويع يملسافاة يلازمة لخوض معركة يلتحرر يلوطني. 

أبناء مأرب يدّشنون حملة 
تربع بالدم لجرحى الجيش 

واللجان الشعبية
 : صنعاء 

دّشـن ألنـاُء محانظة مأرب، أمس يلسـبت، ل لـًة للت1ع 
لالا1 لجرلى يلجيش ريللجان يلشعبية يف لنك يلا1 ل ستشفى 

يلسبعني لأمافة يلعاص ة. 
رأّكـا يملشـاركون يف يلح لـة يلـذي تقامهـم ركيـل أر  
يملحانظـة مح ا محسـن علـوين رعاد من يلـوكاء رقياديت 
يلسـلطة يملحليـة أن يلتـ1ع لالا1 أقـل ما ي كـن تقاي ه ملن 
يضحون لأرريلهم يف مويجهة يلعارين يف مختلف يلجبهات. 
رأشـارري إىل يسـتعايد م رجهوزيتهم لرنا يلجبهات لاملا  

ريلرجا  دناعا عن يلوطن ضا قوى يلغزر رياللتا . 
رشـها يليو1 يبر  للح لـة يلتي تأتي يف إطـار ياللتفاالت 
لاملولا يلنبوي يلريف، إقباالً كبرييً عىل لنك يلا1 يف مستشفى 

يلسبعني. 

أمسية ثقافية بزبيد احتفاًء 
بقدوم ذكرى املولد النبوي 
الشريف تؤكد أهمّية هذه 

املناسبة لتصحيح واقع اأُلّمة
 : الحديدة

أقي ـت، أمـس يلسـبت، يف ماينة زليـا يلتأريخية أمسـيٌة 
ثقانيـة؛ يلتفاًء لقار1 ذكـرى مولا يلرسـو  يبعظم مح ا 

صىل يلله عليه رآله رسلم. 
رأّكـا يلحـارضرن يف يلنـارة أ  يّـة إلياء  ذه يملناسـبة 
السـتلها1 يلـاررس ريلعـ1َ يلتـي تحتاجهـا يبُّمـة لتصحيح 
مسـار ا، النتـني إىل أن يلشـعَب يلي نـي يف أمـّس يلحاجـة 
لاستفادِة من  ذه يملناسبة يف مويجهة قوى يلر ريلطغيان. 
رتأتي  ذه يلنارة يف سياق يلتحضرييت يلشعبية ريلرس ية 

لالتفا  لقار1 ذكرى يملولا.. 
لـرض يلنـارَة عاٌد مـن قيادة يلسـلطة يملحليـة رعاٌد من 

عل اء زليا رمرشايها. 

قبائل السربة بإب تدعو أحرار 
اليمن إلعالن النَكف القبلي 

 : إب 
فّظم ألناُء ررجهاُء مايرية يلس1ة ل حانظة إب، أمس 
يلسـبت، لقاًء قبَلياً لاشـايً أعلنوي نيه يلنفـريَ يلعا1 لرنا 

يلجبهات. 
ريف يللقـاء يلـذي تقامه محانـظ إب عبايلويلا صاح 
رركيل يملحانظة عبايلويلا يمَلْرَرِعي رمسؤر  أفصار يلله 
لاملحانظة صالح لاجب َرعاٌد من يملشايِخ لاملايرية، دعا 
يملشاركون كانة ألناء يلي ن للتوجه إىل يلجبهات لافتصار 
للوطن إزيء مـا ترتكبه قوى يلعارين من جريئَم رلشـية 

رتامري ملقاريت يلباد. 
رأّكـا ليان صادر عن يللقاء يسـت ريَر ألناء يلسـ1ة يف 
يلص ـود ريلثبـات ملويجهة يلعـارين رلرلـه يالقتصادية 
ريإلعامية لحق يلشعب يلي ني.. مشّادين عىل يالست رير 
يف رنـا يلجبهـات لالرجـا  ريلعتاد لتـى تحقيق يلنرص.  
رتعّها يملشاركون لتح ل مسئولية أمن يملايرية رل ايتها 
ريلوقـوف صفاً ريلـايً ضا يلغـزية ريملحتّلني.. ُمشـياين 
لارر يلجيش ريللجان يلشـعبية ريلقوة يلصاررخية يلذين 
يسـّطررن أررع يملالـم يلبطوليـة يف مختلـف يلجبهات 

ريلقنون يلعار رمرتزقته دررساً لن ينسا ا. 
رىف يللقـاء، أّكـا محانـظ إب صـاح رقـوَف ألنـاء 
يملحانظة صفاً ريلايً إىل جافب يلجيش ريللجان يلشعبية 
ملويجهـة يلعارين رجريئ ه لحق يلشـعب يلي ني.  رلّث 
ألناَء يملحانظة عىل يلتحرك لرنا يلجبهات لالرجا  ريملا  
لافتصار عىل قوى يلعارين رإنشا  مخططاته يلتآمرية 
عىل يلوطـن.. النتا إىل أفه لتالم يلج ي  ررلاة يلصف 
سـتنكرس شـوكة يلعـارين رسـتنترص إريدة يلشـعب 

يلي ني. 

مؤسسة اإلمام الهادي تدّشن فعاليات مهرجان 
الرسول األعظم بتوقيع ديوان "محمديون" 

للشاعر معاذ الجنيد
 : صنعاء 

يلهـادي  يإلمـا1  مؤّسسـُة  دّشـنت 
يلثقانية، أمس يلسـبت لجامعة صنعاَء، 
يبعظـم  يلرسـو   مهرجـان  نعاليـاِت 
لإللايع يلفني ريلثقايف يلسنوي يلخامس. 
رخا  نعالية يلتاشـني يلتي لرض ا 
عاٌد من يملسـؤرلني ريبدلاء ريلشـعريء، 
أطلق شـاعُر يلثورة معـاذ يلجنيا ديويفَه 
يبرَ  ريلـذي ل ل عنـوين "مح ايون" 
ررّقـ  عليه مـ  رئيس مؤسسـة يإلما1 

يلهادي عبايلله يلوشيل. 
يملنصـور  مح ـا  يبديبـان  رقـّا1 
فقايـًة  قـريءًة  يلخـزين  رعبُايلحفيـظ 

بع ا  يلايوين. 
ريعتـ1 يملنصـور ريلخـزين أن أع ا  
يلايـوين تُظِهـُر يختيـاَر يلجنيـا يلبقاَء 
مـ  يلي ـن لشـعبه رأطفالـه رفسـائه 
رشـهايئه يف رجه يلعارين لتى يكت ا  
يلنرص لعون يلله، مشـرييً إىل أن يلشـاعر 
معـاذ يقا1 يلحـاث رياينـ  لالقصياة 
عن يإلفَْسـان ريلوطن ري تـاح يلن اذج 
لالنـرص  آمالـه  ريح ـل  يلجهاديـة 
ريلت كني رتحرير يبرض لتى يسـتعادة 

نلسطني. 
رلفـت يبديبـان إىل أن "مح ايـون" 

يقـا1 تجرلـة يلجنيا يف مامحهـا يبلرز 
رتكريسـها يلشـعر ريفشـغاله يف تعرية 
يلشـعب  رمظلوميـة  يلعـارين  لشـاعة 
يلي ني رلطولة جيشـه رلجافه يلشعبية 
رتحالفهـم  سـعود  آ   غطرسـة  ضـا 

يلفاشل. 
لارره، ع1ّ يلشـاعر معاذ يلجنيا عن 
يعتـزيزه لج يـ  أع ا  يلايـوين، ُمْهاياً 
إيا ا للشـعب يلي ني ررمـوز مقارمته 
للعارين لـاءيً من قائا يملسـرية يلقرآفية 
رج ي  َمن رقفوي إىل جافبه لتى خررج 

ديويفه لهذه يلُحلَّة. 
ركافـت مؤّسسـُة يإلمـا1 يلهـادي قا 
يف  ننيـة  لأمسـية  يملهرجـاَن  ينتتحـت 
يلقاي ـة،  لصنعـاَء  يملفتـوح  يملـرسح 
أمـس يبر ، رسـط لضـور يلعايا من 
ريلسياسـية  يالجت اعيـة  يلشـخصيات 
ريلفنية، يتقامهم كوكبٌة من يملنشـاين 

ريلشعريء ريبدلاء ريمل ثلني. 
رخا  يبمسـية، أّكـا يلحارضرن أن 
 ذه يلفعاليات ريبمسـيات تؤّكا يملكافة 
يلعظي ـة يلتـي يحتلها يلرسـو  مح ا 
صلـويت يللـه عليـه رعـىل آلـه يف قلوب 
يلي نيـني، النتـني إىل أن  ـذه يملناسـبة 
السـتلها1  جهاديـة  محطـات  تعتـ1 
يلـاررس ريلعـ1 مـن ليـاة يملصطفـى 

صلويت يلله عليه رآله. 

قبائل حوث بعمران تحتفي بذكرى املولد النبوي الشريف وتؤكد ضرورة 
إحياء هذه املناسبة بالحشد للجبهات

 : عمران
لـوث  مايريـة  ألنـاُء  فّظـم 
ل حانظـة ع ـرين، أمس يلسـبت، 
نعاليًة ج ا رييًة؛ ل ناسـبة ذكرى 
يملولـا يلنبوي يلريـف عىل صالبه 

رآله يزكى يلصاة ريلتسليم. 
رخـا  يلفعاليـة ألقيـت يلعايا 

يإلفشـادية  يلكل ـات ريلفقريت  من 
عـن  يملعـ1ة  يلشـعرية  ريلقصائـا 
قلـوب  يف  يملناسـبة  عظ ـة  ـذه 
يلي نيـني ريلتـي أشـارت إىل أ  يّة 
ياللتفـاء لاملولا يلنبوي ريسـتلها1 
يلـاررس من  ـذه يلذكـرى يلعطرة 
ريالقايء لسرية رسو  يلله صىل يلله 

رسلم عليه رعىل آله. 

رأشار يملشـاركون يف يلفعالية إىل 
أن ياللتفـا  لاملولا يلنبوي يلريف 
لهـذي يلعـا1 يتزيمـن مـ  تصعيـا 
عسـكري للعارين خطري يف يلسالل 
يلغرلي، يرتكب خالها ألش  يملجازر 
ريلجريئـم لحق يملافيـني يآلمنني من 

يلنساء ريبطفا  ريلشيوخ. 
إليـاء  ـذه  لأ  يّـة  منّو ـني 

يملناسـبة ركل يملناسـبات لالحشـا 
لجبهة يلسالل ركل يلجبهات. 

يملـرُف  يلفعاليـَة  لـرض 
عبُايلعزيز  لاملحانظـة  يالجت اعـي 
يملايريـة  عـا1  رمايـر  خرنشـة 
عبايلغني يل1ريش رعاد من يملشايخ 
يالجت اعية  ريلشـخصيات  ريلُعّقا  

رج ٌ  غفريٌ من يملويطنني.
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قبائل حجة تعلن النفري العام وتؤّكد تنفيذ 
توجيهات قائد الثورة

أبناء ووجهاء مديرية بالد الروس 
بصنعاء يحيون ذكرى املولد النبوي 

ُصلٌح قَبلي ُينهي قضية قتل 
بمديرية مناخة وأولياء الدم 
يدعون لتوحيد الصفوف يف 

مواجهة العدوان

استهدف مزارع ومنازل المواطنين بغارات وقذائف مدفعية:
7 شهداء وجرحى يف جرائَم جديدة 

لطريان العدوان يف الحديدة

لقاء موّسع لقبائل ريمة استعداد لتحضريات 
املولد النبوي الشريف ورفد جبهات القتال

مديريات أمانة العاصمة تناقش التحضريات 
لالحتفال باملولد النبوي

محافظة البيضاء تناقش تجهيزات االحتفال باملولد النبوي

 : حجة
أعلنـت قبائـُل محانظـة لجـة، أمس 
يلسـبت، يلنفريَ يلعا1 لرنـا يلجبهات تلبيًة 
لتوجيهات قائـا يلثورة يلسـيا / عبايمللك 
لاريلايـن يلحوثي ملويجهة تصعيا يلعارين 
يلسـعودّي يبمريكـي يف جبهـة يلسـالل 

يلغرلي. 
رأّكـات قبائـُل لجـة يف ليـان لها عىل 
يسـت رير يلص ـود ريلثبـات يف مويجهـة 
يلعـارين ررنا يلجبهـات لقوينـل يلرجا  
ريلعتـاد، مجـادًة يلتأكيـا عىل يالسـتعايد 
لتقايم يملزيـا من يلتضحيـات؛ دناعاً عن 
يلوطـن ريلحفـاظ عـىل يالفتصـاريت يلتي 

تحّققت يف مختلف يلجبهات. 

رأشـاد يلبيـان لاملالـم يلبطولية يلتي 
يسـّطر ا ألطا  يلجيش ريللجان يلشعبيّة 
يف مختلـف جبهـات يلعـزة ريلكريمة يلتي 
كبّـات يلعـاّر خسـائَر نادلـة يف يبرريح 
ريلعتاد، ديعياً ألناء يملحانظة إىل مضاعفة 
يلجهـود إلنشـا  تصعيـا قـوى يلعـارين 
للسـيطرة عـىل  يبمريكيـة  ريمُلَخّططـات 

محانظة يلحاياة. 

 : صنعاء
فّظ ت ل ايرية لـاد يلررس محانظة 
صنعـاء، أمـس يلسـبت، نعاليـة لذكرى 

يملولا يلنبوي يلريف. 
ركيـل  يلتـي لرض ـا  يلفعاليـة  ريف 
يملحانظة عبايلقادر يلشـارش ريملشـايخ 
يلكل ـات  مـن  عـاٌد  ألقيـت  ريبعيـان، 

يملشـرية إىل أ  يّة ياللتفاء لاملولا يلنبوي 
ريسـتلها1 يلـاررس مـن  ـذه يلذكـرى 
يلعطرة يف مويجهة قـوى يلكفر ريلضا  
يف ُكـّل زمـان رمكان، ديعيـة إىل رضررة 
خنـاق  يف  ريلوقـوف  يلجهـود  تظانـر 
يلانـاع عن يلوطن لرنـا يلجبهات لاملزيا 
مـن يلرجـا  ريلعتـاد للتصـاي للعارين 

يلسعودّي يبمريكي مرتِزقته.

 : خاص
أفهـى صلٌح قبّـيلٌّ ل حانظة صنعاء، أمس يلسـبت، قضيَة قتل لني آ  

يلبنوري رآ  يلقافص من مايرية مناخة. 
ريف يلصلـح يلقبيل يلذي لرضه ماير يملايريـة أل ا ج عان ريملرف 
يالجت اعـي لاملحانظـة أل ا عيل عث ان رعاد من يلقياديت يلعسـكريّة 
ريملشـايخ ريبعيـان أعلنت أرسة يملجنـي عليه من آ  يلقنـص يلعفَو عن 

يلقاتل من آ  يلبنوري، ريلتناز  عن يلقضية لوجه يلله. 
رثّ نت أرسة يلجافي موقف آ  يلقافص رعفو م عن يلقضية، مشـرية 
إىل أن ذلك ليس لغريب عيل  ذه يبرسة يلكري ة، مشـياًة لجهود يملشايخ 
ريبعيان ريلوجهاء يلذين سـعوي رشـاركوي يف َلـّل يلقضية ريف مقامتهم 

ماير يملايرية ريملرف يالجت اعي لاملحانظة. 

 : الحديدة
يبمريكـي  يلعـارين  طـرييُن  ريصـل 
يلسـعودّي غاريِته يملكثّفة عىل يملنشـئات 
يلحيويـة ريلبنـى يلتحتيـة يف محانظـة 
رمـزيرع  منـاز   مسـتهاناً  يلحايـاة، 
 7 يستشـها رأصيـب  يملويطنـني، ليـث 
مويطنني يف جريئم للعارين يف يلحاياة. 

رأرضحـت مصـادر محليـة لصحيفة 
يستشـهاي  يثنـني  مويطنـني  أن  يملسـرية 
رأصيـب يثنان آخـرين لجررح إثـر غارة 
للعـارين عىل مزرعـة يف منطقة يلجررلة 
ل ايريـة ليت يلفقيه، النتـاً إىل أن يلغارة 
أَدَّت إىل تامـري عـاد مـن ألـويح يلطاقـة 

يلش سية يف يملزرعة. 
3 مويطنـني  يملصـار لإصالـة  رأنـاد 
لجررح فتيجـة يلقصف يملانعـي يملكثّف 
ملرتِزقـة يلعارين عىل منـاز  يملويطنني يف 

منطقة 7 يوليو. 
رأشـار يملصـار إىل أن طـريين يلعارين 
قصـف لأَْكثَــَر مـن ب3 غـاريت مناطَق 
متفرقًة من مايرية يلحايل، مخلفاً أرضيريً 

مادية يف م تلكات يملويطنني. 
ركان طريين يلعـارين قا كثّف غاريته، 
أمس يبر  يف عـاد من يملحانظات مخلفاً 
يلعريِت من يلشهايء ريلجرلى يملافيني، 
رسـط ص ـٍت مطبـق لل جت ـ  يلـاريل 

ريملنّظ ات يإلفسافية. 

 : ريمة
 عقات قبائُل محانظة ري ة لالعاص ة 
صنعـاء، أمـس يبر ، لقاًء قبلياً موسـعاً؛ 
ملناقشـة يلتحضـرييت يلجارية السـتقبا  
يملولا يلنبوي يلريف ررنا جبهة يلسالل 
لالرجـا  ريملـا  ملويجهـة تصعيـا قـوى 

يلعارين. 
َريف يللقـاء يلـذي لـرضه ركيـُل رزيرة 
يبرقاف يبسـتاذ صالـح يلخوالفي رعضو 
يملكتب يلسيايّس بفصار يلله يبستاذ ضيف 
يللـه يلشـامي رمسـئو  يلتعبئـة يلعامـة 
بفصار يلله يلاكتور أل ا يلشامي ررئيس 
يلتالم يلقبـيل ضيف يلله رسـا1، أعضاء 
مجلس يلشـورى رعاٌد من أعضاء مجلس 
يلنويب يف يملحانظـة، رركيل أر  محانظة 
ري ه يلشـيخ لسـن مح ا طه رمسئو  
أفصـار يللـه لاملحانظـة يبسـتاذ يحيـى 
يملؤيـاي رعـاد مـن يملشـايخ ريلوجهـات 
ررجا  يملـا  ريبع ـا  يملتويجاين لأمافة 
يلعاص ة، أّكا يملشـاركون أ  يّة ياللتفا  
لذكـرى يملولـا يلنبـوي يلريـف يف ظـل 

رريءه  تقـف  يلـذي  يلعسـكرّي  يلتصعيـا 
يليـو1 قوى يالسـتكبار يلعاملـي لكي فثبت 
للعالم أفنا يمة تت سـك لنبيها رف يض عىل 
يلطريق يلذي رسـ ها لنا كأمة مجا اة يف 
مويجهة طويغيت يلظلم ريالسـتكبار، رأن 
ألنـاء ري ـة يف طليعـة يلرناء مـ  ُكـّل 
ألناء يملحانظات يتصاررن يليو1 يلخطوط 
يلعالـم  غـزية  جحانـل  لقـوى  يبماميـة 
رمرتِزقتهـم عـىل يمتـايد جبهـات يلقتا  

ة جبهة يلسالل يلغرلي. رَخاصَّ
يملشـاركة  يللقـاء عـىل رضررة  رأّكـا 
ة  يلفاعلـة يف يلفعاليات ريبفشـطة يلَخاصَّ
لإليـاء ذكـرى يملولـا يلنبـوي يلريف يف 
إطـار ياللتفـاالت يلجاريـة عىل مسـتوى 
ريملتويجايـن  ريملايريـات  يملحانظـة 
لالعاص ة، ريالسـتعايد للفعالية يملركزية 
يلكـ1ى يلتي ستجسـا مـاى يرتباط ي ن 
يإليَْ ـان ريبفصـار لحبهم لقائـا للبرية 

يلرسو  يبعظم مح ا.
 رخا  يلقاء، دعا رئيس مجلس يلتالم 
يلقبيل رّسـا1 مشـايَخ ررجهـاء محانظة 
ري ة إىل مضاعفة يلجهود ريلتَحّرك يلفعيل 

للنهوض ل سـئولياتهم يلاينيـة ريلقبلية 
يف رنـا يلجبهـات لالرجـا  ريملـا  للاناع 
عن يبرض ريلعرض، مشـيايً لالتضحيات 
يلتي قامها ألرير يملحانظة يملشـاركون يف 
دلـر قوى يلعارين منذ قريلة أرلعة أعوي1، 
مشـرييً إىل أفـه يتطلب مـن يلج ي  يلوعي 
ل خاطـر يلعـارين رأسـاليبه يملتخذة عىل 

يملستوى يلعسكرّي ريالقتصادي. 
رأّكا رسـا1 أن يليـو1 ال ي كن أن يكون 
أنضل من يبمـس، رما لم يحّققه يلعارين 
عـىل ماى أرل  سـنويت لن يحّققـه يليو1 
لفضل يلله رلفضل يبلرير من ألناء يلي ن 
جيشـاً رلجافـاً شـعبية ركل يلرناء من 

يلقبائل يلي نية. 
 ريختتـم يللقـاء لأ  يّة يالسـت رير يف 
يلتعبئـة يلعامـة ررنا جبهـات يلقتا  ل ا 
نيها جبهة يلسـالل ردعوة يملغرر لهم من 
ألناء يملحانظة ريالستفادة من يلعفو يلعا1 
رتح ل يملسـئولية يف يلحفاظ عىل ت اسك 
يلجبهة يلايخلية رتعزيز يبمن ريالستقرير 
ديخل يملحانظة ريالستعايد يلكبري ريلفاعل 

إللياء مناسبة يملولا يلنبوي يلريف. 

 : صنعاء
 فاقـش ألنـاُء مايريـة معـني رمايرية 
لأمافـة  يلصانيـة  رمايريـة  يلسـبعني 
يلعاص ـة يف يجت اعـات منفصلـة، أمس 
لاملولـا  لالتفـا   يلتحضـرييت  يلسـبت، 

يلنبوي يلريف. 
يبفشـطة  إىل  يالجت اعـاُت  رتطرقـت 
ريلفعاليـات يلطاليـة يف مـايرس يبمافة 
إللياء  ذه يملناسـبة، ريلتأكيا عىل أ  يّة 
يلتحضـري يلجيـا لالتفا  لاملولـا يلنبوي 
يف  ـذه  ريلطالبـات  يلطـاب  رمشـاركة 
يبفشـطة، رأ  يّـة يملشـاركة يلفاعلـة يف 

يلفعاليـة يلج ا ريية يلتي سـتقا1 يف 31 
رلي  يبر ، مؤّكاة رضررَة تفاعل يلج ي ، 
ًة يف جافب يلنظانة ررن  يملخلفات.  َخاصَّ
ك ـا لفتت يالجت اعات إىل ما تم إفجازه 
ني ـا يُخـصُّ يلحشـَا رتنظيـم يلفعاليات 
ريبفشـطة يف أليـاء رمسـاجا رمعا ـا 
رمـايرس يملايريـة، مؤّكـايً عـىل رضررة 
مضاَعفـة يلجهـود ريملشـاركة يلفاعلة يف 
أع ا  يلحشـا رتنظيم يلفعاليات رأفشطة 
ياللتفاء لاملولـا يلنبوي، من خا  تكثيف 
يلنـزر  يمليايفـي لأللياء رإقامـة يلناريت 
ريملحارضيت لاملسـاجا ريملـايرس؛ لهاِف 
توعية يملجت   لأ  يّة يلياء  ذه يملناسبة 

يلعطرة. 

رأشـار يملجت عـون، إىل أ  يّـة إليـاء 
يملولـا يلنبـوي يلريف عـىل صالبه رآله 
أنضـل يلصـاة رأزكى يلتسـليم، ل ا يعّزز 
لـب رمكافة يلرسـو  يبعظـم يف ففوس 
ألنائنـا، ريالقتـايء لـه رلقي ـه رأخاقـه 
رمنهجـه، إىل جافـب يسـتلها1 يلـاررس 
ريلع1 من  ذه يملناسـبة يلعظي ة، رجعل 
 ـذي يملناسـبة محطـة يفطاقـة للتـزرد 
لاإليَْ ان رمبادئ رسـولنا يلكريم يف يلاناع 
عن يالسـا1 ررسالته يلسـامية ريلتصاي 
بعايء يلله ررسوله، مؤّكاين عىل يست رير 
للتصـاي  للجبهـات  ريلحشـا  يلص ـود 
لجبهـات  يملسـت ّر  رتصعيـاه  للعـارين 

يلسالل يلغرلي. 

 : البيضاء
فاقش يجت اٌع موّسٌ  ل حانظة يلبيضاء، أمس يلسبت، لرئاسة يملحانظ 

عيل مح ا يملنصوري، يالستعايديت لالتفا  لاملولا يلنبوي يلريف. 
ريف يالجت ـاع يلذي لـرضه ركاُء يملحانظـة رقياديت يلسـلطة يملحلية 
ريلعل ـاء رماريء يملكاتـب يلتنفيذية، أّكا يملحانُظ يملنصـوري أ  يَّة إلياء 
 ذه يلذكرى ريستلها1 يلاررس ريلِع1َ من مولا يلنبي صىل يلله عليه رسلم 
ريلـذي مثّل تحوالً إفسـافياً رتأريخيـاً لّاد يلظـا1 لالنـور ريلباطل لالحق 
يلقويـم، مبينـاً أن ما يتعرض له يلوطن من عارين من أدعياء يإلسـا1 من 

يلنظا1 يلسـعودّي رأعويفهم يبمريكيني ريإلرسيئيليني رما قالل  ذي يلعارين 
من ص ود أسطوري سّطره يلشعب يلي ني يف أررع صور يلبطولة. 

 لارره، يسـتعرض عضـو ريلطة عل ـاء يلي ن مح ا يلسـقاف تقريري 
ًلـو  أ  يّة إلياء  ذه يملناسـبة ل ا يعّزز من يلسـري عىل فهجه للخاص 
مـن يلو ن يلذي تعافي منه يبفْظ ة يإلسـامية جـريء يلتعاد ا عن يملنهج 

يملح اي رتجسيا لبه قوالً رع اً.. 
ني ـا أّكا عبايلله إدريس رضررَة إلياء ذكـرى يملولا يلنبوي رمضاعفة 
يلجهود إلقامة رتنظيم يلفعاليات ريبفشـطة يلثقانية ريلتوعوية لاملساجا 
ريملـايرس ل ا يعّزز من مكافة رلب يلرسـو  مح ا عليه يلصاة ريلسـا1 

ريلسـري عىل فهجه، مشـرييً إىل يلقيم يملح اية ريلفضائل يلنبوية يلتي لُعث 
لها سـيا يلوجود يملبعوث رل ـًة للعاملني ررجوب يلتذكري ريلتأيس لُسـنته 
ريلسـري عىل منهجه ردرلـه رفر قيم يملحبة ريإلخاء ريلريلم ريلتسـامح 

لني ألناء يبمة. 
 ريستعرض يالجت اع عاديً من يلتقارير يلتي تطرقت إىل أ  يّة ياللتفا  
لهذه يملناسـبة يلاينية يلعظي ة رأخذ يلاررس ريلعـ1 يف يلثبات رمنا ضة 
يلعـارين ريلتحيل لأخـاق رقيم يلنبي يبعظـم مح ا صىل يللـه عليه رآله 
رسلم رما جّساه من درر عظيم يف تحرير يلبرية من يلعبودية رإخريجها 

من يلظل ات إىل يلنور. 
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- َمن هي رضية الديلمي؟

رضية يلايل ي مجا اٌة يف سبيل يلله، 
رلالذيت يف مجا  تن ية يملرأة يلي نية.

املرَك��ز  م��ع  رحلُت��ك  ب��دأت  كي��ف   -
النموذج��ي؟ وما ه��و الدافع إلقام��ة املَْرَك�ز 

النموذجي؟
لتكليـف رسـ ي لـاأت رللتـي م  
يملرَكـز يلن وذجـي، ليُث أفـه لكوميٌّ 
يتبـُ  يل1فامَج يلوطنيَّ ررزيرة يلشـؤن 

يالجت اعية ريلع ل. 

- كي��ف ب��دأت الفك��رُة إلنش��اء املرَك��ز 
النموذج��ي؟ وإىل أين تطمحني يف الوصول 

به؟ ومن أين كانت انطالقتك؟
 ذي يلسـؤيُ  مركٌَّب من ثاثة أسـئلة، 
يمَلْرَكــز  إلفشـاء  يلفكـرُة  لـاأت  أرالً 
قـريَر  كان  ب399  عـا1  يف  يلن وذجـي 
يإلفشـاء مـن يل1فامـج يلوطنـي لألرس 

يملنتجة.
أمـا ما فطَ ـُح يلوصوَ  إليـه، ننحن 
رضعنا خطًة رلاأَفا تنفيذ ا لهذي يلعا1.
رأما من أين كافت يفطاقتي نهي من 
مباَدَرة »سويعا منتجة«، ريعت1 مبادرة 
»سـويعا منتجـة« ليسـت أر  ع ل يل، 
لكنهـا يلبايية يلرسـ ية يلصحيحة، رال 
تزي  مبادرة »سـويعا منتجة« مست ّرة 
رمرينقـة للَ ْرَكـز يلن وذجي يف تحقيق 

يلهاف يبر  للوصو  لتن ية يملرأة.

- ممكن تحدثينا ع��ن املَْرَك�ز النموذجي 
وم��اذا يحت��وي وما ه��و برنامُجه بش��كل 

مختصر؟ 
يمَلْرَكــُز يلن وذجـيُّ  ـو ريلـٌا مـن 
٧۳ َمْرَكــزيً يف ع ـو1 يلج هورية تتبُ  
ة ريحتوي  يل1فامج يلوطني لتن ية يبرُْسَ
عـاَة أَْقَسـا1 لتاريـب يملـرأة يف مجاالت 
مهاريـة يسـتث ارية: ر ـي يلخياطـة 
-ر ذي يملجا  يبَْكثَــر إقباالً- ريلكوينري 
ريلسرييميك ريلتطريز ريبشغا  يليارية 
رصناعة يلبخور، ر ذي يملجا  كان شبه 

مغلق. 

لرفامـج يمَلْرَكــز يعت ا عـىل منا َج 
مكثّفـة عـىل مـاير ٤ أشـهر يف لعـض 
يبَْقَسـا1، رتصـُل لعُضهـا إىل ٨ أشـهر 

لسب يملنهج يملقرر.

- ه��ل هناك نية لطرح الجديد والجديد 
يف مج��ال التدريب والتمك��ني؟ وما الجديد 
لربنامج األسر املنتجة يف املَْرَك�ز النموذجي؟
فعم ر ذي ما لاأفاه رف يض نيه؛ رذلك 
لتعزيز يبَْقَسا1 يملوجودة رنتح مجاالت 
إضانية كافت مغلقـة، ر ي يلك بيوتر 
ريلنقـش ريلريكـو ريلصحـة رصناعة 

يلحقائب.
أمـا عـن يلت كـني نهـذي مـن أ ـّم 
خططنـا ريت ثّـُل لتفعيل خـط يإلفْتَاج 

ل شغل خياطة رمشغل تريكو رمتالعة 
لل ؤسسـات  رترشـيحهن  يلخريّجـات 
ريلج عيات ريملشاغل يف مختلف يملناطق 

ركذلك تفعيل يلقررض يمليرّسة. 

- م��ن خالل عمل��ك واحت��كاكك بأغلب 
نس��اء املجتمع اليمني س��واٌء أكن أمهات َأْو 
زوج��ات َأْو أخ��وات َأْو بنات ش��هداء وجرحى 
وأس��رى ومرابطني يف الثغ��ور َأْو نازحات.. 
كي��ف ملس��ِت احتياجاتهن وم��دى رغبتهن 
�ة ونحن يف  لتحقيق االكتفاء الذات��ي َخاصَّ

عدوان وحصار غاشم؟
دعيني  نا أُنِصْح لِك عن ألم ريفزعاج 
أجـاه يف  ـذي يلجافب لالـذيت من خا  
مـا كنـُت رال زلُت أسـعى لنـر ثقانة 
يالكتفـاء يلذيتي قبـل رأثنـاء يلعارين.. 

لألسـف كافت أغلب يلنسـاء تهتمُّ لتعلُّم 
يلِحـَرف رتحقيـق يالكتفـاء يلذيتي قبل 
يملعوفـات  رتوزيـ   يملنظ ـات  تاخـل 
ريلسـّات يملجافية، م ا أثّر تأثرييً سلبياً 

عىل  ذي يلجافب رلشكل ملحوظ. 

صال��ح  الرئي��س  الش��هيد  مش��روُع   -
الصّماد )ي��ٌد تبني ويٌد تحم��ي( أين موقُع 

رضية الديلمي من هذا املشروع؟
 ذي يملررُع لالنسبة لرضية يلايل ي 
 و يلبويلُة يلويسـعُة يلتي نتحت أمامي 
مجـاالت أقـوى؛ لتحقيـِق  ـاف رؤية 
تن ية يملرأة رتطوير ا، لتحّقَق مكافتَها 
يلي ـن ردعـم  يقتصـاد  يف  لاملسـا  ة 
فهوضه ريستعادته ملكافته يلطبيعية.

- الش��عُب اليمن��ي يعيُش تح��ت وطأة 
حصار جائر وع��دوان إجرامي بكل ما تعنيه 
الكلم��ة مخلف��اً أض��رارًا يف أغل��ب املجاالت 
إن ل��م تك��ن كلها، س��واء الجان��ب الصحي 
َأْو االقتص��ادي َأْو اإلْن�َس���اني.. فه��ل هناك 

مجاٌل محدٌد يتم دعمه من قبل املَْرَك�ز؟
فعم لالـذيت يملجا  يالقتصـادي يلذي 
 و أفشـط نيه لقـوة إىل جافـب يملجا  

يإلفْـَسـافي ريلصحي ريلنفيس. 

- م��ا آخر عمل إْن�َس���اني جهادي قمتم 
به؟

لـاأت ل لُة كسـوة يلناء يلشـهايء، 
رفأمـل أن فت ّكـَن من تحقيـق يلح لة 
رتوسعتها لتشـ ل أريمَل رأمهات رآلاء 
يلشـهايء لعون يلله رتعـارن يملجا اين 
ُكلٌّ  يملتطوعـني،  مـن  ريملجا ـايت 

ل قارره.

- هل واجهتك صعوباٌت يف إنشاء املَْرَك�ز 
النموذج��ي، وهل ما تزال هن��اك صعوباٌت 
تواجه��ك؟ وم��ا هي رس��التك للمعنيني يف 

ظل العدوان والحصار؟
يمَلْرَكــُز يلن وذجيُّ قائٌم رلم أفشـئْه 
أفا، لكـن يلصعولات يف إجـريءيت يلنقل 
َرتسـليم إديرة يمَلْرَكــز يلن وذجـي.. يف 
يلحقيقـة  ـي صعولـات ال تُذَكـُر رإْن 
كافـت ال تـزي  تويجهنا، ننحـن فتعامل 

معها رال توقفنا.

أما رسـالتي لل عنيني نأقو : عليكم 
أن تتقصوي يلحقائـق رترّكزري جهوَدكم 
يف تحقيـق يلفائـاة يملجايـة لل جت ـ  
ريلتصاي للحصار ريلعـارين ل زيٍا من 

يلوعي ريلرشا. 

- هل ملس��تم عائدًا، س��واء على الصعيد 
املعن��وي َأْو امل��ادي م��ن املَْرَك���ز النموذجي؟ 
وهل حّققت��م خطوًة يف االكتفاء الذاتي يف 

ظل العدوان والحصار؟ 
ال يـزي  يلعائُا مبكـريً َلالياً، ال زلنا يف 
يلبايية، رال لا من لذ  يلجهود أَْكثَـَر، رال 

لا من ص1، ريللُه يملعني.
 

- حدثين��ا ع��ن خططك��م املس��تقبلية 
للَمْرَك�ز النموذجي؟

لإذن يللـه خّططنا لتفعيـل إمكافات 
يمَلْرَكـز يلن وذجي رتطوير يلكادر ردعم 
منا ـج يلتاريـب إىل أعـىل مسـتوياتها 
رت كـني خريجـات يمَلْرَكــز يلن وذجي 
إىل  للوصـو   مشـاريعهن؛  رمتالعـة 
تحقيـق يالكتفـاء يلذيتي رنتح يلسـوق 

يملحيل رتحطيم يلحصار. 

- م��ا ه��ي رس��الُتك ل��كل م��رأة يمنية 
ونصيحُت��ك له��ا لتك��ن عنص��رًا فع��االً يف 

التنمية؟
يملـرأة يلي نيـة عظي ـٌة، أمهاتُنـا ما 
كافـت تعجـز، لـل عـىل يلعكـس كافت 
ــريٍت لـكل يشء ريف عاة  هاتُنـا ُمَالرِـّ أُمَّ

مجاالت يف رقت ريلا. 

- ما هي رسالُتك للشعب اليمني ونحن 
على مشارف إغالق العام الرابع من العدوان 

الغاشم؟
كوفـوي مـ  يللـه لالوعـي ريلبصرية 
رمعرنـة  يلحقيقـي  يلعـاّر  ملعرنـة 
يلـرّد ريلخـررج لرسعـة من  ـذي يلباء 
نـة، ررّلـاري  ريالمتحـان لنتائـَج مررِّ

يلصفَّ نعارُّفا ريلا. 

- أخريًا ما هي رسالُتك للعدوان الغاشم؟
ذريعـاً،  نشـاً  نشـلتُم  فعـم  أقـو  
رخساريتُكم نادلٌة، رأفتم يآلن تنتحررن 

رال طريَق أمامكم. 

رئيسة المركز النموذجي لألسر المنتجة وتنمية المجتمع رضية الديلمي لصحيفة المسيرة:

نسعى لتوظيف إمكانات املرأة اليمنية 
والوصول إىل االكتفاء الذاتي

يف ظل العدوان والحصار الجائر عىل بلدنا يبقى للمشاريع 
التنموية الصغرية أهميٌة كربى ملساعدة املجتمع عىل تخّطي 

الصعوبات وتحويله إىل مجتمع منتج يعتمد عىل ذاته يف توفري 
احتياجاته دون االنتظار ملا قد تجوُد به املنظماُت الدولية التي 

تحُضُ أحياناً وتغيُب أحياناً كثرية، باإلَضاَفــــة إىل السلبيات 
التي تتسبّب بها تلك املنظماُت بجعلها ألفراد املجتمع متكلني 

عليها. 
يف مجاِل تنمية املرأة يعَمُل املرَكُز النموذجي لألرس املنتجة 

وتنمية املجتمع عىل توظيف طاقات املرأة اليمنية للوصول إىل 
االكتفاء الذاتي بما يخُدُمها ويخُدُم أفراد عائلتها واملجتمع، والذي 

تديُره األستاذُة رضيُة الديلمي والتي كان لصحيفة املسرية لقاٌء 
معها يف السطور التالية:
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 : خاص
 

جّاد رئيـُس يللجنـة يلثوريـة يلعليا، 
مح ا عـيل يلحْوثي، يلتأكيَا أن يلتصعيَا 
يملسـت رَّ لقوى يلعارين يف يلحاياة يؤّكا 
أن يلاعـويِت يبمريكيـة لوقـف يلحـرب 
ليسـت إال كامـاً نارغـاً، مشـرييً إىل أن 
»لاى يلواليـات يملتحاة يلنفـوذَ ريلقارَة 
لوض  لـاٍّ للنزيع، لكنها قـّررت ل ايَة 

لليف ناسا«. 
صحيفـة  فرتـه  لـه  مقـا   ريف 
»ريشـنطن لوسـت«، أّكـا مح ـا عيل 
يلحوثي يسـتعايَد لادفا لعقـا يتفاقات 
سا1 مرف يض ُن سـيادَة ريستقا  
يلبلا رلرية يلشـعب، النتاً إىل أن أمريكا 
رإَديَرة تريمب ال تريـا إفهاَء يلحرب عىل 
يلي ـن، رذلـك للعائـايت يلكبـرية يلتـي 
تجنيها ريشـنطن من صفقات يبسلحة 
رإَديَرة لعـض يلع ليـات يلعسـكريّة يف 

يلعارين يلي ن. 
رأشار يلحوثي يف مقاله إىل أن يلجريئَم 

يلي ـن  يف  يلسـعوديّة  يرتكبتهـا  يلتـي 
ترينقهـا معلومـاٌت مغلوطـة رتضليل، 
رلصار عىل يلصحفيني يلذين يحارلون 
تغطيـة يلحرب«، مؤّكـايً أن »أي مريقٍب 
للجريئـم يلتـي يرتكبتهـا يلسـعوديّة يف 
يلي ـن ي كنه تقايـُم تقرير عـن يلقتل 
يلعشويئي لعريت يآلالف من يملافيني«. 
يفعكسـت  »لقـا  يلحوثـي  رأضـاف 
يلسـعودّي يف مقتـل  يلنظـا1  رلشـيُة 
يلصحفـي ج ـا  خاشـقجي ري كـن 
مالظـة ذلـك يف يلتصعيـا يلعسـكرّي 
ريلغـاريت يلجوية يف يلحايـاة ريبماكن 
يلتحذيـريت  لج يـ   تَحـاٍّ  يف  يبُْخـَرى 
يلارليـة«، مؤّكايً أن يلهـاَف من لصار 
يملاينـة يلسـاللية  ـو إجبار يلشـعب 
يلي ني عىل يلركوع، متبعاً »ريسـتخا1 
يملجاعـة ريلكولريي كأسـلحة  يلتحالـف 

لرب«. 
رتطـرق مقـاُ  يلحوثـي إىل ياللتـزيز 
يلسـعودّي لألمم يملتحاة لالتهايا لقط  
يبمـوي ؛ لاعتباِر ـا مؤّسسـًة خرييـًة 

ل وجـب  مسـؤرلًة  منّظ ـًة  رليسـت 
يلقويفني يلارلية. 

 رجـّاد يلحوثي تأكيـَاه »فحن فاينُ  
عن أففسـنا رلكـن ليس لاينـا طائريٌت 
لرليـة أمريكية مثل تلـك يلتي تقصف 
يلي نيني لابسلحة يملحرَّمة ريملحظورة«، 
مضيفاً ال ي كنُنا رنُ  يلحصار يملفررض 
يلي نيـة،  ريلصـادريت  يلـويرديت  عـىل 
رال ي كننـا إلغـاُء رنك يلحظـر يلجوي 
ريلس اح للرلات يلجوية يليومية«. 

ريف ختا1 مقاله للويشـنطن لوسـت، 
أّكـا يلحوثـي »فحـن مسـتعارن لوقف 
يلصويريـخ إذَي أرقـف يلتحالُـُف لقيادة 
مردنـاً:  يلجويـة،  غاريتـه  يلسـعوديّة 
دعـويت يلواليات يملتحـاة لوقف يلحرب 
عىل يلي ن ليسـت سـوى رسيلة لحفظ 
مـاء يلوجـه لعـا يإلذال  ريإل افـة يلتي 
تسـببت لها يمل لكة يلعرلية يلسـعوديّة 
ررجلها يملالَُّل، مح ا لن سـل ان، يلذي 
تجا ل فـايءيِت رمناشـايِت ريشـنطن 

لتوضيِح مقتِل خاشقجي«. 

 : ضرار الطيب 

يلتـي  يملتزييـاة  يالفتقـاديت  رسـَط 
تتعـرَُّض لها؛ لسـبِب عاقتهـا لالنظا1 
يلسـعودّي ريفتهاكاته، لجـأت يلوالياُت 
يملتحاُة، أمس، إىل ِليلٍة جاياة؛ للهررب 
مـن مسـؤرليتها عـن جريئـم تحالـف 
يلعـارين يلـذي تقـوُده يلسـعوديّة عىل 
يلي ـن، رذلك لاإلعان عـن »رقف تزريا 
طائـريت يلتحالـف لالوقـود«، يف خاعة 
جايـاة مكشـونة إلقنـاع يلعالـم لـأن 
ريشـنطن لاأت لاتخاذ إجـريءيت جاية 
ضـا »يلتحالـف«، عـىل أمـِل تخفيـف 
يلضغوطات ريالفتقاديت، لعا أن نشـلت 
خاعـُة »دعويت يلسـا1« يلتـي لم ي ر 

عليها أسبوعان. 
يإلعاُن ففُسـه جـاء لطريقـة  زلية 
لارلـت يإلَديَرة يبمريكيـة مـن خالهـا 
إرضاَء يالفتقاديت ريلتهرب من يملسؤرلية 
يلباييـة فـرت  يف رقـت ريلـا، نفـي 
صحيفة »ريشنطن لوست« أن ريشنطن 
قـّررت رقـَف تزريـا طائـريت تحالـف 
يلعارين لالوقود، لكن لم يكن  ناك تأكيٌا 
رسـ ي أمريكـي، رلعـا سـاعات خرج 
»يلتحالـُف« لبيـان فرته ركالـة يبفباء 
يلسـعوديّة، يقـو  نيـه إفـه »طلب من 

يلجافـب يبمريكي رقف تزريـا طائريته 
لالوقـود يف يلع ليات يلجاريـة يف يلي ن« 
ثـم جـاءت يلترصيحـات يلرسـ ية من 
ريشنطن عن طريق رزير يلاناع، جي س 

ماتيس، يلذي »أيا يلقرير يلسعودّي«. 
يلواليـاُت  أريدت  مفضولـٌة  لعبـٌة 
يملتحـاة يف لاييتهـا أن يـرى يلعالم أفها 
لاأت تسـتجيُب للضغوط رأفها يف صاد 
تقليص دع ها للنظا1 يلسعودّي؛ لسبِب 
جريئ ـه يف يلي ـن، لكنهـا لم تسـتط  
يإلعان عن ذلك رسـ ياً لنفسها، إذ أفها 
مـا زيلت لريصـًة عىل أاّل تعـرف لأفها 
مشـركة يف تلـك يلجريئـم لأي شـكل، 
تعلـن  أن  يلريـاض  رلالتـايل كان عـىل 
لعـا ذلك لأفهـا »طلبت« كي تسـتطيَ  
ريشـنطن أن تختَم  ذه يللعبة لارن أن 
تضطـرَّ بي يعريف.. ركافـت يملحصلة 
يلويضحـة لهذه يلخطـويت يملريرغة  ي 
أن ريشـنطن تريـا نقـط أن تتهرب من 
يالفتقـاديت يملوجهـة إليها عـىل خلفية 

دع ها لتحالف يلعارين. 
رلـم تكن يللعبة ـ عىل يلرغم من  ذه 
يملريرغـة ـ صعبـَة يلفهم عـىل ألا، ل ا 
يف ذلك يلوسـط يبمريكي ففسـه، إذ قا  
عضو يلكوفجرس، يلاي قريطي »كريس 
مـوريف« معلقاً عـىل يإلعان يف لسـاله 

عىل تويـر »إذي كافـت يإلَديَرة يبمريكية 
ترى تزريا يلطائريت يلسعوديّة لالوقود 
إذَي ال تـزي  تبيـ   نكـرة سـيئة، ملـاذي 
يلسـعودينّي يلقنالـل رتسـاعا م عـىل 
يختيـار يب ـايف؟«.. تسـاؤ  لم يجب 
عليـه ماتيـس يلذي قـا  لعـا »تأيياه« 
لإلعان يلسـعودّي: إن »يلوالياِت يملتحاَة 
سـتويصُل يلع َل مـ  يلتحالـف« أَْر أفه 
أجـاب لطريقـة أُْخـَرى، نكاُمـُه يفيا 
لوضوح لأن ريشـنطن ال تنوي يلتفريَط 
لابمـوي  يلسـعوديّة مه ـا كان يلث ن، 

رأن  ذه ُمَجـّرد مرسلية. 
ركالُة »أسوشيتا لرس« كافت ريلاًة 
من رسـائل يإلعا1 يلعاياة يلتي تنارلت 
يلعرَض يملرسلي يبمريكي- يلسعودّي، 
ريف تقريـر لهـا فقلـت عـن مسـؤرلني 
أمريكيـني، قولهـم: إن »إفهـاء يلتـزرد 
لالوقـود لن توقـَف يلتاريـَب يبمريكي 
ريملسـاعاة يلعسـكريّة للتحالـف« لعا 
يبمريكيـة  يلذخائـَر  أن  إىل  أن أشـارت 
يستخامت يف يرتكاب يلعايا من يملجازر 

يف يلي ن. 

يل1يطافية  يلجارديـان  أما صحيفـُة 
نقالـت: إن »يلقـريَر يلذي تم لالتنسـيق 
لني ريشنطن ريلرياض قا يكون محارلة 
من كا يلبلاين لحرمان يلكوفجرس من 
يتخاذ يملزيـا من يإلجريءيت«، يف إشـارة 
إىل يلتقاريـر يلتـي تفيـا لوجـود لريك 
يف يلكوفجـرس لو  رضررة يفسـحاب 
يلواليات يملتحاة من تحالف يلعارين، من 

أجل إلا  يلسا1 يف يلي ن. 
لاإلج ا ، لم تنطِل يلخاعُة يبمريكية 
يلعالـم،  لـو   ألـا  عـىل  يلسـعوديّة 
ُخُصوصـاً رأفها تأتي لعا نرة لسـيطة 
مـن خاعة »يلاعـويت لوقـف يلحرب يف 
يلي ـن« يلتـي أطلقها رزيـري يلخارجية 
ريلانـاع يبمريكيـان، ريلتـي يتضحـت 
للج يـ  لأفها لم تكن سـوى »نرصة« 
لتحالـف  يملتحـاة  يلواليـات  منحتهـا 
يلعارين من أجـل تنفيذ تصعياه يلجايا 
يف يلحاياة. أما يف يلي ن، ن وقف سلطة 
صنعاء لج ي  مكوفاتها، ريضٌح رثالت 
منذ قريلة أرل  سـنويت، ر و أن أمريكا 
ذيت يلقرير يبر  ريلارر يبلرز يف يلعارين، 
رال مجـا  لها إلفـكار مسـؤرليتها عن 
ج يـ  يملجـازر ريلكـويرث يلتـي لّلت 
لالبلـا، رعليها إيقاف  ـذي يلعارين أرالً 

قبل أن تتحاَث عن أي »سا1«. 

سيناتور أمريكي: لماذا ال نوقف بيع األسلحة للسعودية؟

خدعة أمريكية جديدة للتهرب من مسؤولية قتل 
اليمنيني: إيقاف تزويد »التحالف« بالوقود

في مقال له نشرته صحيفة واشنطن بوست:

محمد علي الحوثي: مستعدون لوقف الصواريخ إَذا توقفت 
الغارات.. والدعوات األمريكية يفضُحها التصعيُد يف الساحل
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كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
عالماُت النصر يف الساحل الغربي

يلهناسة  ي منطقة رخوة.. يسُهُل يخريُقها.. 
لكـن.. يألى يلله إال أن ينرُصَ ُجنْـَاه َرأرلياءه.. َريخذُ َ يملنانقني 

َرلزَب يلشيطان َرجنَا م.. 
نجاءت يلنتائُج عكَس ما يأملون.. ك ا ييل:

أَّرالً: يالفتشـار لاتجاه رشق َرشـ ا  يلحايـاة أضعف كثرييً من 
زخم يلهجو1 َرأضعف قويتهم.. َرسـهل عىل يملاينعني يلتصاي لهم 

يف ُكـّل يلنقاط.. 
ثافيـاً: عـّرض يلقـويت يملنانعـة لاتجـاه رشق َرشـ ا  يملاينة 
للحصـار.. ليُث ت ّكـن يملجا ارن لتونيق يللـه من قط  خطوط 
يإلمايد يلخلفية.. َرصارت  ذه يلقويُت نريسـًة سـهلًة لل جا اين 

يملؤمنني.. 
ثالثاً: يلقويُت يملتقامة لاتجاه شـ ا  يملاينة.. ظهر ا مكشـوف 
ت اماً.. ملناطـق ذيت يمتايد جغرييف َرلري منـارِص لل جا اين.. 
َرلـن يُغنـَي عنهـم يلطـريين شـيئاً عناما تحـني لحظـة إلادتهم 

َرمهاج تهم من يلخلف َريبَْما1.. 
ريلعـاً: يلزخم يإلعامي لم يعِط يلنتائَج يملرجـوَّة لهم.. نلم يتأثر 
يملجا ـارن َرال مؤيار ـم.. صحيـٌح أن يملرتِزقـة كافوي يشـعررن 
لالنشـوة يف لايية يلهجو1.. لكن رَسعاَن ما يفتكسوي عىل رؤرسهم 
أمـا1 ص ـود يملجا اين.. َرنشـل خططهم  م َرشـياطينهم.. لل 

لاأري يت1أرن منهم. 
خامسـاً: يليقظة يبمنيـة َريلتخطيـط يلحكيم.. َرلسـاب ُكـّل 
ياللت االت.. ناجـأ يلعار.. ليث يفكرس يلهجو1ُ لاتجاه يلهناسـة 
َرماينـة يلصالـح.. ليـث تبـنّيَ أن يلقـويت يملوجودة  نـاك كافت 
جا ـزة.. َرص ـات لشـكل مذ ل أمـا1 يلهجـو1 يملفاجـئ.. َرتم 

تعزيُز ـا لرسعـة عاليـة.. خيّب آمـا  يلعـار.. َركبّا م خسـائَر 
نادلًة.. يضطرري أمامها للريج . 

كل مـا سـبق..  ـو تونيـٌق َرفـرٌص َرتسـايٌا َرتأييـٌا مـن يلله 
لل جا اين أفصار يلله.. 

َرلعنـة َرخذالن لحزب يلشـيطان َرجنود م.. َرمـا يلنرُص إاّل من 
عنا يلله.. 

ٌة ل زيا من يلنرص َريلثبـات.. ريالفهياُر ريضٌح يف  َ يلنتائـُج مبـررِّ
معسكر يلشيطان.. ديخلياً َرخارجياً.. 

اليمن سيبقى مصدَر الكلمة الفصل!
مسـتقبل رسـم يلـارر، يف ضـوء سـقوط يلر ان عـىل صفقة 
يلقرن لغياب يلريك يلفلسـطيني يملوعود، ال أمَل ل ويصلة يلحرب 
عـىل يلي ن، ر ذه يلجولة  ـي آخر يلجوالت. ريجـب م  فهاياتها 
ترسـيم يلتويزفات قبل يلذ اب لل فارضات، رلعا ا سيكون لجم 
يلسـعودية ريإلماريت لحجـم يملنجزيت، أَْر يلخيبـات، خصوصاً م  
يالرتبـاط يلُعضوي لـني مويصلـة يلعقولات عىل إيـرين رلني قارة 
يلسعودية عىل تشكيل ركيزة لرسم تويزن خليجي متني لوجه إيرين 
يشـكل ركناً من أركان سياسة يلعقولات لعاما سقط يلر ان عىل 
درر إرسيئييل عسـكري يسـتهاُف إيرين يف سورية، رسقط يلر ان 
عىل صفقة يلقرن ريلحلف يلخليجي يإلرسيئييل يملعادي إليرين تحت 

رييات يلسا1 يف نلسطني. 
– تارك يلقيادة يلي نية ُكـّل  ذه يلحقائق؛ رلذلك  ي تترّصف 
عـىل قاعاة أن  ذه يلجولة سـتقوُ  يلكل ـَة يلفصَل يف يلكثري من 
معادالت يملنطقة، رخصوصاً يف رسـم مسـتقبل يلارر يلسعودي 
ريإلماريتـي رلـارده، ك ا يف مسـتقبل يلتويزفات يلتي سـتحكم 

يملفارضـات يملقبلـة لـو  مسـتقبل يلي ـن، ك ا تـارك يلقيادة 
يلي نيـة أ  يّة يلسـالل يلغرلي يف  ذه يملعادلـة ريف قلبه ماينة 
يلحاياة رمينائهـا، لكن يلقيادة يلي نية تـارك أيضاً لجم ما تّم 
لشاه من مقاريت لهذه يملعركة يلفاصلة، رما أعّا لها من خطط 
قتـل ردمار، لذلك ترّصنت يلقيـادة يلي نية لقلب لار رعقل لارد 
مـ  تطوريت يبلـايث، نشـككت لصاق يلحايـث يبمريكي عن 
رقـف يلحرب منذ يلباييـة ررضعت رشرطها لفـك يلحصار أرالً، 
رلذلـك أعادت يلقيـادة يلي نية فـر قويتها رترتيـب رضعياتها 
ل ا يخفف يلخسـائر يف يبيا1 يبرىل للجولة يلعسكرية يف يلسالل 
يلغرلي، لكنها أعّات خطط يلك ائن ريالستاريج ريلفخاخ راللقاً 

يلهجو1 يملعاكس. 
– ليست يملرة يبرىل يلتي يخت1 نيها يلي نيون جولَة مويجهة يف 
يلحاياة، رغم أن يلجولة يلسـالقة كافت ت ريناً لالقياس لرضيرة 
يلجولـة يلري نـة، إال أفها كافـت أيضـاً ت ريناً للي نيـني لفعالية 
تكتيكاتهـم، رقاريتهم عىل يملناررة يلحرليـة. قبل يومني رلعاما 
للغ يلهجو1 يلسـعودي يإلماريتي ذررته رلـاأ يلتقا1 يل1ي، لاأت 
يلك ائن يلي نية لالظهور، رلاأت يلفخاخ رع ليات يالسـتاريج إىل 
فقـاط يلرمـي يلصاررخي يملركز، رلاأت أرقـا1 يلقتىل لاملئات لني 
يملهاج ـني لالظهور، رلـاأت يلريجعات يلعشـويئية لل هاج ني 
 رلـاً من يملـوت لالتكرير من محـور إىل آخر، رخـا  أيا1 يظهر 
يلهجـو1 يملعاكـس يلذي يفـرض معادالتـه يلجاياة ك ـا يف يملرة 

يلسالقة. 
– رضـ  يلي نيـون خطتهم عـىل سـاعة يلتوقيت يلتـي أعلنها 
رزيـر يلاناع يبمريكي جي س ماتيس، لحيث سـيجعلون يلشـهر 
يلذي لّاده لوقف يلحرب شـهريً إلزيمياً لوقف يلحرب لالنتائج يلتي 
سيحّققوفها، رليست تلك يلتي كان يأمل أن يحّققها م  للفائه. 

تبعات وارتدادات العدوان على اليمن 
محمد فايع 

يف ترصيـٍح غـرِي مسـبوق للرئيـس 
يبمريكـي تريمـب  اجـم نيـه يلكيان 
يلسـعودّي، مته اً إياه لسوء يالستخاي1 
للسـاح يبمريكي يف يلي ـن، ر نا يجب 
س ملسار  أن فارَك أن ترصيَح تريمب يؤسرِّ
أمريكـي جايـا ني ـا يتعلـق لالعارين 
عـىل يلي ن رخاصة عىل مسـار يلتهرب 
ريالقتصاديـة  يبَْخَاقيـة  تبعاتـه  مـن 
ريلسياسـيّة رغري ـا، رلالتايل لـم يأِت 
ترصيـح تريمـب مـن نـريغ رإف ـا  و 
ترصيـح تـم دريسـته ررسـم لـارده 
رعباريتـه لعناية من قبـل صناع يلقرير 
ريلسياسـة يبمريكيـة قبـل أن يخـرج 

تريمب ليايل له.
يف تعليقـه عـىل ترصيحـات تريمـب 
رئيس كشـف مح ا َعبايلسـا1 توجه 
يلبوصلـة يبمريكية من رريء ترصيحات 
تريمـب، معت1يً لـأن مهاج ـة يلرئيس 
يبمريكـي يلتوليخية للنظا1 يلسـعودّي 
لأفهـا  إديفـة ريضحـة بمريـكا  ت ثـل 
يملسـؤرلة عـن ُكــّل جري ـة رقعت يف 
يلي ـن، ك ـا أّكا مح ـا َعبايلسـا1 يف 
تغرياة عىل لسـاله يف توير "أن يف ذلك 
أَيْـضاً شـهادة مـن عار عىل أن شـعباً 
ي تلـك قضيـًة عادلـة رأفـه قـادٌر عىل 

مويجهة أعتى ُقـوَّة يف يلعالم". 
تريمب لترصيحاته يلتوليخية للنظا1 
يلسعودّي لار  "يلتهرب من مسؤرلية 
يلجريئـم يلتـي يرتكبهـا يلعـارين ني ا 
يلعـارين لكلـه كان مـن يلبايية لـإَديَرة 

ررعاية رتخطيط رغطاء أمريكي". 
كان تريمـب قاصـاي لعنايـة لين ـا 
رصف لادث جري ة يستهايف يلعارين 
لحانلـة تقل طاب مـايرس يف ضحيان 
يف 9 أغسـطس يملـايض لــ "يملـررع". 
ر و تعبـري مقصود يكشـف عن توجه 
أمريكـي جـادٍّ عىل مسـار يلتخلص من 

تبعـات جريئـم يلعـارين لحق يلشـعب 
يلي ني لوض  يلكيان يلسـعودّي ككبش 

نايء المتصاص يلسخط يلعاملي..
لتح يل يلنظا1 يلسـعودّي مسؤرلية 
جريئـم يلعـارين لحـق يلشـعب يلي ني 
ريلرصيـح  يلقاصـا  يالفتقـاء  رلهـذي 
لبعـض يلعباريت يكون تريمب قا رسـم 
إلديرته مسـاري للهررب لعيايً عن تح ل 
مسـؤرلية تبعات جريئم يلعـارين لحق 
أَلْنَــاء يلشعب يلي ني قتا رلصاري عىل 
ماى أرل  سنويت مضت، ريضعا يلنظا1 
يلسـعودّي يف موق  يملسـؤر  يبر  عن 
تلـك يلجريئـم؛ كوفه -ك ا قـا  تريمب- 
من أساء يستخاي1 يلساح يبمريكي. 

لقـا لرص تريمب لشـاة عىل تقايم 
يلنظا1 يلسـعودّي ككبش نايء من أجل 
يمتصـاص رلـرف غضب يلـرأي يلعا1 

يلـاريل لعيايً عن يإلَديَرة يبمريكية رذلك؛ 
بَنَّ أمريـكا رصلـت إىل قناعة أفه لم يعا 
لاإلمـكان يالسـت رير لالحـرب؛ بفه لم 
يعا لاإلمكان يلهررب من تعايل يبصويت 
يبسـلحة  مبيعـات  لوقـف  ريلاعـويت 
للسـعوديّة، ليث يسـت ّر تصاعا يلعاد 
يلهائل من يلضحايا يملافيني يلذين قضوي 
يف غاريت جوية شـنتها رما زيلت تشنها 
يوميـاً طائريت تحالف يلعارين يلذي  و 
لكله لسـاله يلجوي رصويريخه رل ا 
يحـّاد لطائريتـه مـن أَْ ـَايف ريرسـم 
لهـا مـن إلايثيات رمـا يقـا1 لها من 
معلومات يستخباريتية من صن  أمريكا 
رعىل يا يإلَديَرة يبمريكية، رلالتايل نابمر 
ي رمـن ثَمَّ نـإن ترصيحات  خطـري ِجـاًّ
تريمب جادة رتؤسس نعاً ملسار  ررب 
رتخلص أمريكي من تبعات يلعارين عىل 

يلي ن. 
تريمـب  سـيهرب  أيـن  إىل  يلسـؤي  
ريإلَديَرة يبمريكيـة ني ـا ُكــّل رقائـ  
يبلايث تشـها ريلعالم كله يشها لل إن 
أففسـهم تشـها  يبمريكان  ترصيحات 
لـأن يلعـارين ريلحصار لـكل ما صنعه 
من قتل لحق أَلْنَــاء يلشعب يلي ني رما 
ألاثه من تامري رمـا يرتكب خاله من 
جريئـم لحـق يبطفا  ريلنسـاء خاصة 
رلحـق عامـة أَلْنَـــاء يلشـعب يلي ني 
إف ا لاث رمـا زي  يحاث لإريدة رإَديَرة 
أمريكيـة  رمشـاركة  ردعـم  ررعايـة 

مبارشة رغري مبارشة؟!.
إىل أين سـيهرب يلعاّر يبمريكي ر و 
غـارٌق إىل أُذُفَيـه يف مسـتنق  يلسـقوط 
يبَْخَاقي ريإلفَْســافي رلشكل مكشوف 
رمشـهود رمعـررف غـري مسـبوق يف 

تأريخ يإلْجــَري1 ريلقبح يبمريكي؟!. 
أفـا عـىل يقـني ريقينـي قائـٌم عـىل 
إيَْ ـافي ريعتقادي لاسـت ريرية رثبات 
سـنن يلله يلثالتة إضانًة إىل ما كشـفته 
رتكشفه تجليات يبلايث يف آناقها لأن 
يلعـاريَن عـىل يلي ن رشـعبه يلـذي ل ا 
لـاث خاله مـن نظائـ  يلجريئم غري 
يملسـبوقة ريلتـي يرتكبت لحـق أَلْنَــاء 
يلشـعب يلي ني قا رسـم لاييـة يلنهاية 
لـزري  يالسـتكبار ريلهي نـة يبمريكية 
ليـس عـىل مسـتوى يملنطقـة ريلعالـم 
يإلْســَامي لل رعىل مستوى يلعالم كله 
رصـوالً إىل يفهيـار لُنيـان فظـا1 يلرأس 
مايل يلعاملي.. رعىل رأسه لُنيان يلواليات 

يملتحاة يبمريكية 
يف يملقالل نإن يلي ن لثورته رمررعه 
رشـعبه  لقيادتـه  يملح ـاي  يلقرآفـي 
سـيخرج منترصيً لل رسيغار للاي قويا 
منيعا غنيا، رمنه سـتهب فسـائُم فََفِس 
يلرل ـن جل شـأفه  اياً رفـوريً قرآفياً 
رنرجـاً يُحيي لـه يلله شـعولنا يلعرلية 
ريإلْســَامية يملسـتضعفة ك ا سـتهب 
مـن ي ـن يإليَْ ـان ريـاُح للـه إيَْ ـافية 
قرآفية جهادية عاتية يُسِقُط يلله لأ لها 
َرشعولها ُكـّل كيافات يلع الة ريلفساد 
يملسـتضعفني  يـا  عـىل  لهـا  رينسـف 
يملويعني يملستنريين يلقرآفيني ُكـلَّ قويعا 
رأركار يالسـتكبار ريلفسـاد مـن كامل 
يملنطقة يلعرلية رعىل رأسها كيان يلعار 

يلصهيوفي
رصاق يلعيل يلعظيم يلقائل:

)َنـِإذَي َجـاَء َرْعـُا يآْلِخـَرِة ِليَُسـوُءري 
ُرُجوَ ُكْم َرِليَْاُخلُوي يْلَ ْسِجَا َكَ ا َدَخلُوُه 
ُري َما َعَلْوي تَتِْبريًي(.. إىل أن  َ  َمـرٍَّة َرِليُت1َرِّ أَرَّ
قـا  جل شـأفه: )إِنَّ َ ذَي يْلُقـْرآَن يَْهِاي 
ُ يْلُ ْؤِمِننَي يلَِّذيَن  ِللَِّتي ِ ـَي أَْقَو1ُ َريُبَـررِّ
اِلَحاِت أَنَّ َلُهـْم أَْجًري َكِبريًي  يَْعَ لُـوَن يلصَّ
)9( َرأَنَّ يلَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن ِلاآْلِخَرِة أَْعتَْافَا 

َلُهْم َعذَيلًا أَِليً ا(. 
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تصعيد الفرصة األخيرة في الساحل الغربي 
محمد صالح حاتم 

إّن يلتصعيا يبخري يلذي يقو1 له تحالف يلعارين يف يلحاياة 
ريلسـالل يلغرلي، لغية تحقيق فرص عسـكرّي يعت1 نرصة 
أخـرية منحتها لهم أمريكا رعىل لسـان رزير دناعها ماتيس 
فهاية شـهر أكتولر يملـايض يف مؤت ر يلبحريـن لألمن عناما 
أعلـن عن خارطـة طريق للتسـوية يلسياسـيّة يف يلي ن رأفه 
لـان يلوقت لوقف يلحـرب ريلقتا  يف يلي ـن، ريلباء يلفوري 
لإلا  يلسـا1 لسـب قوله، رأن ع لية يلسا1 يجب أن تباأ 
لعـاب3 يوماً ، نفرة يلثاثـني يوماً  ذه  ي نرصة تم منحها 
لتحالـف يلعـارين رمرتِزقته من أجل تحقيق فرص عسـكرّي 
يكون ررقة ضغط لهم، لحيث يجلسـون عـىل طارلة يلحوير 

ر م يف موقف ُقـوَّة. 
ر ـذي يلتصعيـا يبخري يلـذي تشـهاه يلحاياة ريلسـالل 
يلغرلي قا سبقه عاة تصعيايت رعاة  ج ات رعاة زلونات 
مـن قبل تحالف يلعارين رمرتِزقتـه يلذين ج عهم من ج ي  
يلجنسـيات يلعاملية رمـن مرتِزقة يلايخل، مسـتخامني كانة 
أفويع يبسـلحة يل1ية ريلجوية ريلبحرية، رلكنهم يف ُكـّل مرة 
يفشـلون ريخرسرن يلعايا من عتاد م يلعسـكرّي ريسقط 
يملئات مـن جنود ـم رمرتِزقتهم لـني قتيل رجريح رأسـري، 
رمـا صورتـه مجلة يلويشـنطن لوسـت رفقلته عـ1 موقعه 
يإللكررفـي من مشـا ا آلليات رمجنـزريت رمارعات يلعاّر 
ر ـي محرقة رماّمـرة عىل طو  خط يلسـالل يلغرلي خري 
دليل رشـا ا عىل نايلة يلخسائر يلتي يتلقا ا يلعاّر يف عاته 

رعتاده يلعسكرّي. 
رك ـا فعلـم أن يلعـاّر يلقـي لكل ثقله ريحشـا يلحشـود 
يلعسكريّة يف معركة يلسالل يلغرلي منذ لايية يلعارين؛ لهاِف 
يلتا  يلحاياة ريلسـيطرة عىل مينائها لتى يك ل سيطرته 
عىل ج ي  شويطئ رسويلل يلي ن لعا يلتاله لعان رشبوة 

رلرضموت ريملهرة رألني رلحج رسـقطرى ريملخاء رلم يتبقَّ 
غري يلسـالل يلغرلي مـن يلخوخة لتى ميـاي، لحيث يعز  
يلهضبـة يلجبليـة للي ـن ريجعلها يف معـز  عـن يلعالم لعا 
إغاق يملجا  يلجوي للي ن ريلسيطرة عىل ج ي  يملنانذ يل1ية 

ريلبحرية. 
رلكـن يلعاّر مـ  ُكـّل دعـويت يلسـا1 يبم يـة ريلعاملية 
لوجـوب رقـف يلحـرب ريلعارين عـىل يلي ـن ركذي فـايءيت 
يملنّظ ـات يلارليـة يإلفَْسـافية لوجـوب رقـف يلحـرب لاريع 
ٍإفَْسـافية نإفه يقو1 لالتصعيا يلعسـكرّي ريستهايف يملافيني 
رقصـف يبلياء يلسـكنية ريملنشـآت يلحكوميـة ريلنازلني؛ 

لهاِف تقويض جهود إلا  يلسا1 يف يلي ن. 
رك ا خرس يلعاّر سـالقاً معركة يملطـار رمعركة كيلو 36 
سـيخرس يليو1، ن ا عجز عن تحقيقه طيلة يبعوي1 يلسالقة 
لن يحّققه يليو1، رما يسـتخامه من ُقـوَّة رعتاد عسكرّي من 
قبـل؛ لهاِف يلتا  يلحاياة ريلسـالل يلغرلـي لن يكون أقل 
تطوريً رال أقل ُقـوًَّة م ا سيستخامه يليو1، نالعاّر  و يلعاّر 
لم يتغري رلم يتبا  لقوته رلجيشه، رفحن يف يفتظاره لم فحيل 
أَْر ف يل أَْر فتقاعس أَْر فتكاسل عن ريجب يلاناع عن يلحاياة 

ريلسالل يلغرلي ركل ش1ٍ من تريب يلي ن يلطا ر. 
رمـن أريَد تحقيـَق يلسـا1 نعليـه أن يقا1 ما يثبـت فيتَه 
للسـا1، رأن أياينـا فحـن يلي افيني م اردٌة للسـا1 يملرف 
ريلعاد ، يلسا1 يلذي يحّقق للي ن يستقاله رلريته ريحفظ 
لـه رلاة أريضيـه رعا1 يلتاخل يف شـئوفه يلايخلية، رما أريد 
يلحـرب ريلقتـل ريلامـار نهو مـن يصّعا مـن عاريفه ريزج 
ل رتِزقتـه إىل محارق يلسـالل يلغرلي، ريسـتهاف لطرييفه 
رلويرجـه رصويريخـه يبليـاء يلسـكنية ريقصف يملنشـآت 
يملافيـة، نالتصعيـُا يلذي يقو1 لـه تحالف يلعارين سـيويَجُه 
لالثبـات ريلص ود من قبل ألطا  ُقـوَّيتنا يملسـلحة من جيش 

ريللجان يلشعبيّة.
رعاش يلي ُن ُلّريً ألياً ًريلخزُي ريلعاُر للَخَوفة ريلع اء. 

شوُقنا للجهاد في 
كتائب خير البرية 

منصور البكالي 

شوقنا للجهاد يف كتائب خري يل1ية 
يـو1 لار رأُُلا ريبلـزيب ريو1 يلفتح 
رُلننَي رمختلف يلغزريت، ر و يويِجُه 
قوى يلرك رأمم يلكفر ريلنفاق آفذيك 
ال يختلُف عن شوقنا للجهاد يف كتائب 
يلجيـش ريللجـان يلشـعبيّة لقيـادة 
سـليل يلنبـوة رقائـا يلثـورة يليو1 يف 
غزريت مويجهة يلعـارين رأمم يلكفر 
ريلنفاق يلتي يقوُد ا يليهود يلصهاينة 
ريبمريكان رمنانقو ـم من يبعريب 

عىل شعبنا يلي ني. 
رك ـا كان رسـوُ  يللـه رصحالته 

يملخلصـون يبخيار، رأعا1 يلهـاى من آ  ليتـه يف مختلف يلعصور 
من لعـاه يخوضون معارَك يلـذرد عن دين يلله رمررع يلرسـالة 
يلسـ ارية ريلارلـة يإلْســَامية رتعرضوي بشـارِّ ل ات يلتشـويه 
ريلتحريـض ريلتضليـل رفر يلاعايات يف أرسـاط يلنـاس ضا م، 
 ا فحن يليو1 فتعرُض لنفس يلتشـويه لوسـائل أشا رأرسع تأثرييً 
يف عقو  يلناس ع1 رسـائل إعـا1 لايثة تخاطب يلعقل ريلعاطفة 

رتظهر يبليض للون يبسود ريبسود للون يبليض. 
نعار رسو  يلله صىل يلله عليه رعىل آله،  و يلشيطان رزلافيته 

ريلباطل رَرْكبُه منذ ما قبل يلهجرة يلنبوية، رما لعا ا.. 
رعارفا يليو1  و ففُسـه يلشيطاُن رزلافيته، ريلباطُل رَرْكبُه منذ 
مـا قبل يلحـرب يبرىل عىل صعاة تحت ريية يلسـفري يبمريكي رمن 
معه من يلع ـاء ريملنانقني ريلَخَوفة لاينهم رشـعولهم، يلفاقاين 

للقيم ريملبادئ يلاينية ريإلفَْسـافية ريبَْخَاقية. 
رك ا تعرض رسـو  يلله رصحالته يبخيار رآ  ليته يبطهار لعا 
رناتـه لل ؤيمـريت ريملكائا ريلحصـار ريلتجويـ  ريلتريا، ننحن 
يليو1 فتعـرَُّض لنفس ما تعرضون له من عـارين رلصار رتجوي  

رتريا. 
نهل لان يلوقُت لنعَي خطورَة يملرللة يلتي فعيشها!

ر ـل لان يلوقُت لنعِرَف لقيقة عارفـا رعار ديننا رفبينا رعار 
آ  ليته يبطهار؟! ر ل لان لنا يلوقُت لنارَك لأفنا عىل يلَحـّق كله يف 
مويجهـة يلباطل كله! ننح ُا يللَه عىل أن  ايفا سـبلنا رأريفا يلَحـّق 

رأ له رجعلنا منهم. 
ر ل لان لنا يلوقت لنسـتجيَب لنايء لفيا رسـو  يلله رسـليل 
يلنبـوة رلامل ريية يلرسـالة يملح اية رلاميها َعَلم يلهاى سـياي 
رمـوالي/ عبايمللك لاريلاين يلحوثي، ر و ياعوفا ك ا كان رسـو  
يلله ياعو يبفصار ريملهاجرين قبل ُكـّل غزرة لـ "ليا عىل يلجهاد"، 
رملـا أمرفـا يللُه له من نوق سـب  سـ اريت يف يلقـرآن يلكريم، رملا 
فصحنـا له جاُّه رسـو  يللـه، ملا يحفـظ ديننا ركريمتنـا رلريتنا 
رعزتنا رإفَْســافيتنا رمبادئَنا رقيَ نا رُ ويتنا رنطرتنا يلتي نطرفا 
يللـه عليهـا يف مقارمة يلظلـم رمقاَرعـة يملنكر ريلتَصــارِّي للغزية 

ريملحتّلني؟!
نالبـايَر يلبايَر ريملسـارعَة يملسـارعَة يـا أَلْنَــاَء شـعب يإليَْ ـان 
ريلحك ـة إىل ميادين يلجهـاد يملقاس يف غزرة ألـزيب  ذي يلعرص، 
ـة رسـو  يلله يف شعولنا يلعرلية  نأفتم أ ل لنرص يلله، رأفتم أمل أُمَّ
ريإلْســَامية يلحالكة يف يلضا ، رأفتم لَ لُة ريية يإلْسـَا1 رشعب 
يملاد ريلجهاد، رأفتم رليس غريكم شـعُب فرص لله ررسـوله رل اة 
دينـه يف ذلك يلزمان، رأفتـم يليو1 أفصاُر يلله ررسـوله رل اة دينه 
رعباده يملسـتضعفني يف  ـذي يلعالم من خا  مسـريتكم يلقرآفية، 
رعىل سـويعاكم يملنطلقة ملسافاة يلجيش ريللجان يلشعبيّة، لقلوب 
عرنـت  اي يلله نباعـت منه رتوكلت عليه ررثقـت لنرصه، نثبت 

يللُه أقايَمكم ررلط عىل قلولكم.. 
 ركان لتلـك يلسـويعا أن تسـّطر للعالم رلألجيا  مالـَم يلبطولة 
ريلشـجاعة يلخارقـة لكل يلعلـو1 يلعسـكريّة ريملتجـارزة لها، لني 
جّسـات معافـي يلتـوكل عىل يلله ريالسـتعافة لـه، نتجلـت ث اُر ا 
لإلريقكم رتامريكم رسحقكم بقوى رأشا رأنتك يبسلحة يلحرلية، 
رص ودكم يف مختلف يلجبهات يلعسكريّة ريالقتصادية ريلسياسيّة.. 
نكم فحن متشـوقون لل شـاركة يف كتائب لفيا رسـو  يلله يف 
جبهات يلحاياة ريلحارد رتعز ريلضال  رمختلف يلجبهات، لنح َي 
لها يبرض ريلعـرض رفصون لها يلحرمات رفحفظ يلحقوق رفقيم 
يلعايلة رفالر يملعتاين، نيَُ نُّ يلله علينا لالنرص ريهيأ لنا يبسـباَب 
لنقوَد جيش يإلْســَا1 لتحرير يلقاس ريلحرمني يلريفني، ريكون 
لنا رليس لغريفا يلت كنُي، ريخلفنا يلله عىل أرضه رال يسـتخلُف لنا 

غريفا، ريجعلنا يلويرثني. 

ميالُد النور المتجّدد 
 حمود أحمد مثنى

يلتبشـريُ ل ياد سـيا يبفبياء ريلرُُّسـِل مح ٍا صىل يللُه عليه 
رآَلـه رسـلم كان م  دعـوة يبفبياء كـي تتهيأ يإلفَْســافية ع1 
يالجيـا  السـتقباله، كان ذلـك يف صحف إلري يـم رآيات موىس 
يلتوريتية رترفي ة ديررد رلشـارة عيـى يف يالفجيل عيل ج ي  
يلرسـل ريبفبياء يلصاة ريلسـا1 منذ آالف يلسـنني ر ي لاقية 
م  يتباعهم إىل آخـر يلزمان ريف يللحظة يلزمنية يلتي ظهر نيها 
سـيافا مح ا صىل لله عليه رآله رسـلم إىل يلوجود لحث ألبار 
يهود يثرب ع ن ُرِزق رلايً نيهم قائلني: يا معر يهود لقا ُرلا 
فجـم مح ا، من رزق منكم لغا1  ذه يلليلة؟ لم يجب ألا 

يف ُكـّل تج عاتهم يالستيطافية يف يبرض يلتي  اجرري 
إليهـا يملوصونـة يف كتبهـم لصحـريء أشـجار ا 
يلنخيـل؛ لكي يسـتقبلوي آخر يبفبياء ريلرسـل 
نيها )عىل يالعتقاد أفه منهم(، كافت يلفاجعة 
يلكوفية يبعظم لالنسـبة لهم لـم يعا منهم 
أَْر نيهم يلنبوءة نتأريخ يإلفَْســافية سوف 
يتغري عـىل غري  وي ـم ناملكيـاة ريلحيلة 
ريلخـايع لـه ربتباعه ك ا قـا  ُليي لن 
أخطـب مخاطبـاً أخـاه لعـا يلتيقن من 
صاق فبوة سـيافا مح ا صـىل يلله عليه 

رآله رسلم. 
رملـا رأى ر بـان يلنصـارى يف أطـريف 
يلشـا1 رمـرص من تغيـري معالم يلسـ اء 

أدركـوي لأن ليزفطـَة مصري ا يبنو  ريلجاء عـن أرض يبديان 
نقـا لّر م يلنبـي عيى عليه يلسـا1 )لأن فبيَّ آخـر يلزمان 
سـيأتي من لعاه ريس ه أل ا َنالحذَر من عصيافه رمخالفته( 
نأعاري مكياة لكي يقتلوي عيى؛ بَفَّه لّر لالنبي من ألناء يلنبي 
إسـ اعيل عليه يلسـا1 ن ىض يلزمان رتغري يملـكان نالتفلت 
مائكة يلسـ ويت ليو1 مياده رلـم تحتفل لألا من يلبر قبله 
رلعـاه ))َرَما أَْرَسـْلنَاَك إاِلَّ َرْلَ ـًة ِلْلَعاَلِ نَي( نأمـه آمنة عليها 
يلسا1 لم تشتِك م ا تشكو منه فساء يلعاملني يف يلح ل ريلوالدة 
يكريما لها؛ بَفَّها ل لت يلنور يلذي من أجله ُملئت يلس اء لرساً 
رشـهباً يف رجه يلشـياطني إىل يبلا رعص ه يللُه من يلناس ر و 
يلذي صعا إىل يلسـ اريت يلُعىَل جسـايً رررلـاً درن أن يترف 
لذلـك ألٌا م ن خلـق يلله نكان )َنـَكاَن َقاَب َقْوَسـنْيِ أَْر أَْدفَٰى( 
رج ـ  يللـه يبفبياء ريلرسـل يف ليت يملقاس ليترنـوي ريقرري 

ريسـل وي لإمامة سـيا يبفبيـاء عىل يلعاملني، جـاع نعصب عىل 
لطنه رتامـى قاماه رُكرست إلاى ثناياه من أجل يإلفَْســافية 
كلها. )َرَمـا َكاَن يللَُّه ِليَُعذرِّلَُهْم َرأَفَْت ِنيِهْم، َرَما َكاَن يللَُّه ُمَعذرِّلَُهْم 
َرُ ْم يَْستَْغِفُررَن( يستثناه يلله لالوصف )يلعظيم( نخاطبه يلله 

)َرإِفََّك َلَعىَلٰ ُخلٍُق َعِظيٍم(..
رمح ـا سـيا يلخلق كافـت عاقتـه رطبيعته رسـلوكه م  

يملؤمنني قوله تعاىل:
)َلَقْا َجاَءُكْم َرُسـوٌ  ِمْن أَفُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َلِريٌص 
َعَليُْكْم ِلاْلُ ْؤِمِننَي َرُءرٌف َرِليٌم( من صفات يلله يلتي يختص لها 

مح ايً صىل يلله عليه رآله رسلم.
رميّـزه يللـه سـبحافه رتعاىل لأفه سـينعم عليـه لعطاء 
َك َنـَرَْض( نلـم تكن  يرضيـه )َرَلَسـْوَف يُْعِطيـَك َرلُـّ
رسـالته لشـعب لعينه مثـل لني إرسيئيـل أَْر أمة 
من يلنـاس، نقبل مولاه لقـررن يرتحل لعُض 
قبائـل يلي افيـني إىل يبرض يلتـي سـتكون 
مسـتقرَّ  جرته رأجز  يمللك سـيف لن ذي 
يـزن يلعطـاء لجـاه عبايملطلـب؛ إكريمـاً 
للنبـي نأخويله مـن يلي ن ر ـم أفصاُره 
رأفصـاُر لفيـاه، نذكر يلنبـي لالصاة 
عليه عنـا يلي نيني )فور رنـرج ر ايية 
رصلـح رعبادة رلصن رسـكينة( ر م 
أر  من يلتفل له من يلبر رآمن له قبل 
لعثته سـل ان يلفاريس رصهيب يلررمي 
رع ـار لـن يـارس رلـا  يلحبـي ر م 
ألناء أمريء رملوك تح لـوي ذ  يلعبودية رإ افة يلناس 
رإيذيء م؛ تعظي اً لسـيا يلكون نكان لهم ربقويمهم من إكري1 
يلنبـي يلخاتم ما يسـتحقون من رنعة رعـزة يف يلحياتني يلافيا 
ريآلخـرة، نبّر آ  يارس لالجنة نكافوي يلسـالقني من يلبر إىل 
يلجنـة، رع ار يُعَرُف له يلحق رضم سـل ان إىل آ  يلبيت عليهم 
يلسـا1، لهذي يلفعل ضم قو1 سـل ان إىل يإلْسَا1 رصعا لا  إىل 
سـقف يلكعبة درن ألا من أرشيف يلعرب نكافت أنريقيا يلقارَّة 
يلولياة يلتي يغلب عليها يإلْسـَا1، رأعلن يف يإلفَْسـافية لأن رلَح 

يلرأس ا  يف يلبي   و ليُ  صهيب يلررمي. 
رمياُده يتجّاُد لرل ة يلله ريللطانة رفرص رتأييا رلافي لكل 
أمـة تحتفُل ل ياده رتتبُ  ُقْرآفه، نقا نرض رأمر لالصاة عليه 
، يَا  يف ُكــّل زمان رمكان: )إِنَّ يللَّهَ  َرَمَاِئَكتَـُه يَُصلُّوَن َعىَل يلنَِّبيرِّ

أَيَُّها يلَِّذيَن آَمنُوي َصلُّوي َعَليِْه َرَسلرُِّ وي تَْسِليً ا(. 
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)ن53(
ثقافية 

ٌة{  يللُه يقـو : }َرْلتَُكْن ِمنُْكـْم أُمَّ
يعلم أن كل نرد ل فرده ال يستطي  
يحتـاُج  أليافًـا  شـيئًا،  يع ـَل  أن 
يإلفسـان  ـو يف ترليـة أرستـه يف 
يلايخل يف ترلية أرالده إىل من يعينه 
مـن يآلخريـن قـا تحتـاج إىل  ـذي 
ديخـل أرستك يحتـاج إىل من يعينه 
من يآلخرين عـىل ترلية أرالده، عىل 
تنظيم شؤرن أرسته ليكوفوي أرسة 

منضبطة.
 ثم بن يملسـألة يف مقـا1 يلاعوة 
إىل يلخـري ريبمر لاملعـررف ريلنهي 
عـن يملنكـر ال لـا أن تكون لشـكل 
ريٍع، رخطة ريلـاة، رمنهج ريلا، 
ريلـا،  رع ـل  ريلـا،  رأسـلوب 
رإال نهـو مـن يملنكـر أن تتحـرك 
أفـت لطريقتـك يلخاصـة نتوجـه 
توجيهـات تعتقـا أفهـا دعـوة إىل 
يلخـري رأمـر ل عـررف رفهـي عن 
منكـر، رآخر له خط آخر رأسـلوب 
آخـر ررجهـة أخرى رثالـث رريل  
عـىل  ـذي يلنحو نين ـز  يف يملجت   
ثقانـات متعـادة، رجهـات فظـر 
متعـادة، دعـوة إىل أشـياء متعادة 

منهـم من يـرى أن  ذي مهـم لالغ 
يب  يـة، رمنهم من يرى أن  ذي ال 
معنـى له من أصلـه، ركٌل يخاطبك 
لاسـم  ريخاطبـك  يلايـن،  لاسـم 
يلنصيحة. نهذي سيصبح ففسه من 
يملنكـر؛ يـؤدي إىل تفريـق يملجت  ، 
يؤدي إىل تباين رجهات فظره، يؤدي 
إىل تشتت رتعاد مويقفه رتباينها.
 نا لـا يف مقا1 يبمـر لاملعررف 
ريلنهي عن يملنكر ريلاعوة إىل يلخري 
أن يتحركوي مـن قاعاة ريلاة، من 
توجيهـات ريلاة، رخطـة ريلاة، 
رأسـاليب ريلاة لتـى يكون نعًا 
أمـًري ل عـررف رفهيًـا عـن منكـر 
تكـون  اءة،  لنَـّ يلخـري  إىل  ردعـوة 
فتيجتهـا تصـب يف قالـب تأ يـل 
يبمة ني ـا يتعلق لولاتهـا، ني ا 
يتعلـق لا ت اماتهـا لأمـر يلاين، 
رني ا يتعلق لا ت امها يف مويجهة 
أ ل يلكتـاب سـويء يف يلايخل أر يف 

يلخارج.
 قـا تأتـي أليافًا أسـاليب دينية 
تُقا1 إليك سـويًء عن طريق خطب 
ج عة أر للقـات درس أر مايرس 

تقا1 إليك يلاين لشـكل ي ت امات 
معينة تغيب أمامك يبشياء يبخرى 
يمله ـة، ريأتـي آخـر يتحـرك إليك 
يطلعـك عـىل يبشـياء يلتـي يري ا 
مه ة، نهـذي يقو :  ذه أشـياء ال 
تشـكل أي مشـكلة،  ذه أشياء ال 
يُعـا يال ت ا1 لهـا يشء رضرري، 
ما يلذي سيحصل؟ أليس سيحصل 
تبايـن يف يملجت ـ  ففسـه: ن نهم 
من يصـاق  ذي ري ي عىل فهجه، 
رمنهم مـن يقبل من  ـذي ري ي 
عىل طريقته، نيؤدي إىل ماذي؟ أليس 
يـؤدي إىل خلخلة رلـاة يبمة لتى 
رإن كافـت قا تولـات، لتى رإن 
كافت قا تولات سيؤدي إىل رضب 
رلاتهـا، ررضب كيافهـا نتخلخل 

صفها من جايا. 
ـٌة يَْاُعـوَن إىَِل  }َرْلتَُكـْن ِمنُْكـْم أُمَّ
يْلَخرْيِ َريَأُْمُررَن ِلاْلَ ْعُررِف َريَنَْهْوَن 
َعـِن يْلُ نَْكِر{ )آ  ع ـرين: من يآلية 
}َرْلتَُكـْن{،  يَغـة  يلصرِّ لهـذه   ب3( 
أليس  ذي أمر مؤكا يجب أن تكوفوي 
عىل  ـذي يلنحو: أمة تتحرك، ريأتي 
لصيـغ يلفعـل يملضـارع }يَْاُعـوَن 

ِلاْلَ ْعـُررِف  َريَأُْمـُررَن  يْلَخـرْيِ  إىَِل 
يَغ  َريَنَْهـْوَن َعـِن يْلُ نَْكِر{ مـن يلصرِّ
يلتي تفيا – ك ا يقولون – يلحارث 
يف  يملسـت رة  ريلحركـة  ريلتجـاد 
يلاعوة إىل يلخري، يتحرك كل إفسان 
لاسـتطاعته ياعـو إىل خـري ياعو 
إليـه، لكن يف إطـار يلخطة، يف إطار 
رجهة يلنظر يلويلـاة، رإال نَحذَيِر 
لذير من دعويت إىل خري لأسـاليب 
متعادة، إىل أمر ل عررف لأسـاليب 
متعادة إىل فهي عن منكر لأساليب 
متعـادة، مـن منطلـق توجيهـات 
منهـا  كان  نكل ـا  رإال  متعـادة، 
منفـرًدي عن يآلخر نا لـا أن يكون 
لـه تأثريه يملباين لتأثـري يآلخر، رما 
يلنتيجـة؟  ي: تفريـق كل ة يبمة 
تحـت عنوين: دعـوة إىل يلخري رأمر 

ل عررف رفهي عن منكر.
لنـا رضررة  تؤكـا  توجيهـات   
إصاح يملجت ـ  من يلايخـل ر ذي 
مـا يؤكـا يلسـنة يإللهية لـأن يلله 
سـبحافه رتعاىل ك ا قـا : }إِنَّ يللََّه 
ُري َما  ُ َمـا ِلَقـْو1ٍ َلتَّى يَُغـريرِّ ال يَُغـريرِّ
ِلأَفُْفِسـِهْم{ )يلرعا: مـن يآلية 33( 

رلهـذي فعـرف فحن كيف فـرد عىل 
أرلئك يلذين يقولون: ]ماذي سنع ل 
فحن لإرسيئيل رأمريكا، عنا ا قوة 
جبارة رعنا ـا رعنا ا رفحن ماذي 

سنع ل ضا م[؟
 فقـو : يع ل عـىل  ـذي يلنحو، 
يلـاأ تحـرك لشـكل أن تبنـى أمـة 
تكـون مؤ لـة للاعـوة إىل يلخـري 
ريبمر لاملعررف ريلنهي عن يملنكر، 
يللـه  لحبـل  معتص ـة  متولـاة، 
ج يًعـا، رسـيحصل كل يشء م ا 
تريه مستحيًا سيحصل، يملستحيل 
 ـو يف ففسـك أفت رليـس يف ريق  
يلحياة، رليـس ني ا  اى يلله إليه، 
أفت يف ففسـك يلتـي ال تثق لالله، يف 
ففسك يلعاجزة، يف ففسك يملهزرمة، 
يف ففسـك يلضالـة يلتـي ال تعـرف 
كيف تع ـل،  ناك يملسـتحيل، أما 
ني ـا يهاي يللـه إليه، أمـا يف ريق  
يلحياة، أما يف يلسـنن يإللهية، أما يف 
يلسـنن يلكوفية نليـس  ناك يشء 
مستحيل، إذي ما رست عىل ما  ايك 
يللـه إليه نسـيصبح ما لـاي أمامك 

مستحيًا يصبح يسريًي رسهًا. 

 : خاص 

يف ملزمة يبسبوع »يلرصخة يف رجه 
يملسـتك1ين« أرضـح يلشـهيُا يلقائـُا 
-ِرْضـــَويُن يللـِه َعَليْـــِه- أن  تـاَف 
يلرصخـة رترديا شـعار يللـه أَْكبَــر، 
يملوت بمريكا، يملـوت إلرسيئيل، يللعنة 
عىل يليهود، يلنرص لإلْسـَا1،  و فتيجة 
ملا تعرضه رسـائل يإلْعَا1 عن يلجريئم 

يلذي يرتكبها يليهود ريلنصارى. 
 رقـا  -ِرْضـــَويُن يللـِه َعَليْـــِه- 
)فحـن ُكـّل ما صـار منا، ركل رصخة 
فرنعهـا، ُكــّل يجت ـاع فع لـه كهـذي 
أَْر غـريه فحـن إف ـا تأثرفـا لوسـائل 
إْعَامكـم ن ـاذي تريـارن أفتـم عناما 
تعرضون علينا أخبـار رضلات يليهود 
ريبمريكيـني ريإلرسيئيليني  نا ر ناك 
يف أنغافسـتان ريف نلسـطني، ريف ُكـّل 
لقعـة مـن لقـاع  ـذي يلعالـم، عناما 
تعرضوفهـا علينا ماذي تريارن أفتم من 

خا  يلعرض؟(. 

االهتم��ام بمضم��ون الخ��رب ال بمج��رد 
إذاعته

ريف سـياق تناقل يبلـايث ريبخبار 
مـن رسـائل يإلْعـَا1 يملختلفـة رأثناء 
أفـه  يلقائـُا  يلشـهيُا  أّكـا  سـ اعها، 
يجـب علينا أن فتلقـى يبخبار لررلية 
يملؤمنـني، فتلقـى يلخ1 رفعـرف ماى 
خطـورة يلخ1 رما يلذي يجب علينا أن 
نعله أما1 ما فسـ عه من يبخبار يلتي 
تحـاث عن جريئـم يليهـود ريلنصارى 
فكـون  ال  رأن  للشـعوب،  رتامري ـم 
كاملذي  يملخ1 يلـذي يه ه يلخ1 ملجرد 
يلخـ1، نقـا  )عنامـا تأتي أفـت أيها 
يملذي  رتعرض علينا تلك يبخبار، رع1 
يبق ار يلصناعية لنشا ا ا، ننشا ا 
ريُذلحـون،  يًُقتَّلُـون  يإلْســَا1  ألنـاء 

فشـا ا مسـاكنهم تهـا1،  ـل تظن 
أفنـا سـننظر إىل تلك يبلـايث لررلية 
يلصحفـي يإلخباري يلـذي يه ه نقط 
يلخ1 ملجرد يلخ1. رته ه ف1يت صوته 
ر ـو يتحـاث ري تـزيزيت رأسـه. إن 
كنت ال تريا من ف1يت صوتك أن توجا 
فـ1يت مـن يلحرية، فـ1يت يف يلقلوب، 
يف يلض ائـر ترصخ لوجـه أرلئك يلذين 
تقـا1 لنـا أخبار ـم، إن كنـت ال تريا 
لا تزيز رأسك أن تَهز مشاعر يملسل ني 
 نا ر ناك، إن كنـت إف ا تحرص عىل 
فـ1يت صوتك رعـىل ي تزيزيت رأسـك 
لتظهـر َكـَفنيرِّ إْعَامـي، فحن ال فنظر 
إىل يبلايث لررليتـك يلفنية يإلْعَامية 
يإلخباريـة، يلصحفية، فحـن مؤمنون 
رال  صحفيـني  رال  إْعَاميـني  رلسـنا 
إخباريني، فحن فسـ   قو  يلله تعاىل: 
}يَـا أَيَُّها يلَِّذيـَن آَمنُوي ِلـَم تَُقولُوَن َما ال 
تَْفَعلُوَن َك1َُ َمْقتاً ِعنَْا يللَِّه أَْن تَُقولُوي َما 
ال تَْفَعلُوَن{ )يلصـف:1-3( فحن فنظر 
إىل مـا تعرضه عىل شاشـة يلتلفزيون 
لنظرتنا يلبايئيـة، فحن ال فزي  عرلاً لم 
فَتََ ّان لعا، رلبسـاطة تفكريفا كعرب 
مسـل ني ال تزي  يف ففوسـنا لقية من 
إلَاٍء، لقية من إي ان، ننحن لسنا م ن 
ينظر إىل تلك يبلايث كنظرتك أفت(. 

 الغاي��ة م��ن األخب��ار تغيري النفس��يات 
وتحريضها

رلنّي يلشـهيُا يلقائُا أن يبخبار يلتي 
يقامهـا يملذيـ  عـ1 رسـائل يإلْعـَا1 
يملختلفـة، إذَي لـم تُحـِاْث يف ففسـيات 
ـة يإلْســَامية أن تـرصخ يف رجه  يبُمَّ
أرلئـك يلذين يصنعون لألناء يإلْســَا1 
مـا يصنعوفـه، نإفهـم إف ـا يخامون 
إرسيئيـل رأمريـكا ريخامـون يليهود 
ريلنصـارى، نهم يعّززرن يلقوة لليهود 
ألناء  ريلنصارى ريثبّطـون ريرجفون 

يلشعوب يإلْسـَامية. 
رقـا  ) ذه يلحقيقـة يلتي يجب أن 
فعرنها رأن فقولها برلئك، رأن فرنض 
يلحقيقة يلتـي يريارن أن يرسـخو ا 
يف أففسـنا  ـم من ليث يشـعررن أَْر 
ال يشـعررن، لقيقة يلهزي ة، لقيقة 
)يلهزي ة يلنفسية(، ال فس ح بففسنا، 
ال فسـ ح بففسنا أن فشا ا ديئ اً تلك 
يبلايث رتلـك يملؤيمـريت يلر يبة جايً 
جـايً، ثم ال فسـ ح بففسـنا أن يكون 
لهـا موقـف، سـنكون من يشـارك يف 
دعم يليهـود ريلنصارى عناما فرسـخ 
يلهزي ة يف أففسـنا، عنامـا فَْجبُن عن 

أي كل ة أمامهم(.

نعيش يف زم��ن الغربلة والناس صنفان 
مؤمن صريح ومنافق صريح

ريف خضـم يبلـايث يلجاريـة أّكـا 
يلشـهيا يلقائـا أفنا فعيـُش يف ريق  ال 
يخلو مـن لالتـني، ُكلٌّ منه ا تفرض 
علينا أن يكون لنا موقف، مسـتعرضاً 
ـة  يلوضعيـة يلتـي رصلـت يليهـا يبُمَّ
يإلْســَامية مـن ذ ، رخـزي، رعـار، 
ريستضعاف، رأفها تعيش تحت رل ة 
يليهـود ريلنصارى، رأن يلعرب أصبحوي 
نعاً تحت أقاي1 يليهود ريلنصارى ر و 
مـا يحتم علينا أن يكـوَن لنا موقف إْن 

كنا مسل ني. 
ريلحالـة يلثافيـة ما يفرضـه علينا 
ديننا يإلْسـَامي رقرآفنا يلكريم من أفه 
ال لـا أن يكـون لنا موقـف من منطلق 
يستشـعارفا لل سـؤرلية رأن سكوتنا 
رخضوعنا ررضاَءفا لالباطل سـيكون 

ُلجة علينا أما1 يلله يو1 يلقيامة.. 
يلقائُا -ِرْضــَويُن  يلشـهيُا  ريستا  
يللـِه َعَليْـــِه- ل ج وعـة مـن يآليات 
يلايلـة رضررة من أن يكون لإلفسـان 
موقـٌف من يبلايث يلجارية من يآليات 

يلتـي ذكـرت قولـه تعـاىل }أََلـْم تَُكـْن 
آيَاِتـي تُتْـىَل َعَليُْكـْم{ )يملؤمنـون: من 
يآليـة5ب3(؟ }أََرَلْم تَُك تَأِْتيُكْم ُرُسـلُُكْم 
ِلاْلبَيرِّنَـاِت{ )غانر: من يآليـةب5(؟. ألم 
تس عوي مثل قوله تعاىل: }يَا أَيَُّها يلَِّذيَن 
آَمنُـوي يتَُّقوي يللََّه َلقَّ تَُقاِتـِه َرال تَُ وتُنَّ 
إاِلَّ َرأَفْتُـْم ُمْسـِلُ وَن َريْعتَِصُ ـوي ِلَحبِْل 
يللَِّه َجِ يعاً َرال تََفرَُّقوي{)آ  ع رين: من 
يآليـة3ب3( رمثل قوله تعـاىل: }َرْلتَُكْن 
ـٌة يَْاُعوَن إىَِل يْلَخـرْيِ َريَأُْمُررَن  ِمنُْكْم أُمَّ
ِلاْلَ ْعـُررِف َريَنَْهْوَن َعِن يْلُ نَْكِر َرأُرَلِئَك 
تَُكوفُـوي  َرال  ) ب3(  يْلُ ْفِلُحـوَن  ُ ـُم 
َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـوي َريْختََلُفوي ِمـْن لَْعِا َما 
َجاَءُ ـُم يْلبَيرِّنَـاُت َرأُرَلِئـَك َلُهـْم َعذَيٌب 
َعِظيـٌم )5ب3( مؤّكـايً أن  ـذه يآليات 

تخاطبنا فحن رتح لنا يملسؤرلية. 

أم��ة محمد أم��ة واحدة تأم��ر باملعروف 
وتنهى عن املنكر

رجـه  يف  يلرصخـة  ملزمـة  ريف 
يملسـتك1ين فبذ يلشهيُا يلقائُا يلتفرقة 
ريالختاُف ريلتشـتت ردعـا إىل يلتولا 
ريالعتصا1 لحبل يللـه رأفه يجب يبمر 
لاملعررف ريلنهـي عن يملنكر رمويجهة 
طويغيـت يلكفـر أمريـكا رإرسيئيـل، 
يلعاجزيـن  أقـوي   مـن  مسـتغرلاً 
رترصناتهـم رقولهم لأفهـم عاجزرن 
عـن ع ـل أي يشء ملويجهـة يلباطـل، 
مؤّكـايً أن عجزفا عـن مويجهة يليهود 
ريلنصـارى يـا  عـىل جهلنـا ل ـاى 
رلـو  أع الهـم  رلشـاعة  خطورتهـم 
تالعنا يبلايث لعرننا أفنا فستطي  أن 

فع ل يلكثري يلكثري يف مويجهتهم. 
رلّذر يلشـهيُا يلقائُا من يلتسـا ل 
كائـن،  لـاث  أي  أمـا1  ريلامبـاالة 
مستشـهايً ل ـا لصل يف أنغافسـتان 
ريلـذي تجا لـت يلشـعوب مـا يجري 
يف أنغافسـتان رمـ  مررر يبيـا1 نإذي 

لاليهـود ريلنصارى قـا  اج وي لبنان 
ركادري يسـتحلوفها لوال تَحـّرك لزب 
يلله يلذي يستشعر يملسـؤرلية ريفطلق 
يف يمليـاين لتـى يسـتطاع ل عيـة يلله 
 زي ـة إرسيئيـل رطرد ـا مـن ُكـّل 

يبرييض يللبنافية. 
يلجيّـا لأللـايث  يلقـارئ  رلنظـرة 
ريملتفّحـص ملصاديـق يلقـرآن يلكريم، 
جز1 يلشهيُا يلقائُا لإمكافية يلسيطرة 
عىل مكـة يملكرمـة ريلحـر1 يملكي من 
قبل يليهود ريلنصـارى لحجة يإلر اب 
رمكانحة يإلر اب، ليث أفه تم إفشاء 
تحالف عاملي لقيادة أمريكية ملكانحة 
يإلر ـاب رمن ض ن يلتحالـف يلعاملي 

در  عرلية.
ريإلر ـاب مـن رجهة فظـر أمريكا 
 و ذلـك يلجهـاد يلـذي تكـررت آياته 
عـىل صفحات يلقـرآن يلكريم،  ذي  و 
يإلر اب رقم ريلا، من رجهة فظر م، 
ر ـذي  و ما رّق  عليـه زع اء يلعرب، 
ما رّق  زع اء يملسل ني عىل ط سه!

التس��اهُل والالمباالُة يسهم يف تمكني 
عل��ى  الس��يطرة  م��ن  والنص��ارى  اليه��ود 

مقدسات اأُلمَّة 
رمصطلح يإلر ـاب خاعة أمريكية 
رتنفيـذ  يلنفـوذ  رتوسـي   للت ـّاد 
مخّططـات يلسـيطرة عىل مقاسـات 

ة يإلْسـَامية. يبُمَّ
رذكر يلشهيا يلقائا يلطرَق يملتعادة 
يف مويجهة يليهود ريلنصارى، ُمشرييً إىل 
أفه من خا  أع ـا  يليهود ريلنصارى 
يملتكررة ريلكثرية ي كن لإلفسان يلقيا1 
لأي ع ـل يؤثر عليهم ريهـز كيافهم، 
مبيناً لـرَص يليهود عـىل مكافتهم يف 

يلشعوب يإلْسـَامية. 

ة{ شذرات من برنامج رجال اهلل: ملزمة }وْلَتُكْن ِمْنُكم أمَّ

تحّركوا لتبنوا أمًة تكون مؤّهلة متوحدة، َوكل شيء مما ترونه مستحياًل سيحصل

األعداء يريدون أن يرسخوا يف أنفسنا الهزيمة النفسية إاّل أن املؤمن ال يمكن أن ُيهَزَم نفسيًا
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يلعاد

3 رلي  يبر  ب  3 ـ..
33 فون 1 ن3ب11

)ن53(
عربي ودولي 

روحاني: األمريكيون اعرتفوا بأنه ال 
يمكنهم تصفري النفط اإليراني

 : متابعات 
قـا  يلرئيـُس يإليريفـي لسـن ررلافـي، أمـس يلسـبت: إن 
يبمريكيـني يعرنـوي يف يآلرفـة يبخـرية أفـه ال ي كنهـم تصفري 
صادريت يلنفط يإليريفي، مضيفـاً أن يبمريكيني يعرنون أفهم لو 
ت كنـوي من تصفري يلنفط نـإنَّ لرميل يلنفط سـرن  قي ته إىل 
ب35 درالريً، ر ـذي  و ذيت يلكا1 يلذي أّكافاه منذ يليو1 يبر ، أي 

أن أمريكا لن تت كن من تصفري صادريت يلنفط يإليريفي. 
رأّكـا يلرئيـس يإليريفي عـىل أن "يبمريكيني سـياركون أفهم 
يختـارري يلطريق يلخطـأ، ر ذي يلنهج لن يرك  يلشـعب يإليريفي، 
رفقو  للشعب يإليريفي: إن 5 فون 1 لم يكن سوى تهويل رلرب 

ففسية، إضانة إىل ضغوط يقتصادية. 
رأضاف ررلافي، أن يلشعب يإليريفي لولاته رتال ه سينزع 
يبرريق يلتي تسـتخامها يإلديرة يبمريكيـة يلتي تتهم إيرين لاعم 
ما يسـ ى يإلْرَ ـاب رت ويله، مؤّكـايً أن إيـرين ال زيلت يف يلخط 
يبمامـي ملحارلـة يإلجريميـني رمصاِدِر م يملاليـة، رأن يتهامات 

يبمريكيون إليرين لت ويل يإلجريميني ظلٌم رينريء. 
ريف يلسـياق، أّكا رزير يلخارجية يإليريفي مح ا جويد ظريف، 
أمـس يلسـبت، أن توظيـَف يلواليـات يملتحاة لقوتها يلعسـكرية 
ريالقتصاديـة يف نرض سياسـاتها يجعـل يملجت َ  يلـاريل يفكر 
لعا1 إمكافية لقائه سـجيناً رر ينًة لهذه يلسياسـات، مضيفاً: 
إن يلواليـات يملتحاة لاأت تجـّرب يلُعزلة يلارليـة لعا ترصناتها 
يبخـرية، موضحـاً أن يلخانـات لـاأت تظهـر لـني يبمريكيني 

ريبرررليني رخصوصاً لو  يالتفاق يلنوري م  إيرين. 

أردوغان: سّلمنا تسجيالت 
قتل خاشقجي ألمريكا وأملانيا 

وفرنسا وبريطانيا ودولة 
العدوان السعودي 

 : متابعات 
أعلـن يلرئيـُس يلركي رجب طيب أردرغان، أمس يلسـبت، أن 
أفقـرة سـّل ت تسـجيات صوتية لـو  قتل يلصحايف يلسـعوي 
ج ا  خاشـقجي إىل درلة يلعارين يلسـعودية ريلواليات يملتحاة 
رأملافيـا رنرفسـا رلريطافيا، مشـرييً إىل أن يلقتَلـة  م من ض ن 
يلــ 35أر يلـن3 شـخصاً يلذين رصلوي إىل يسـطنبو  قبيل مقتل 
خاشقجي.  رشّاد أردرغان، عىل أفه ليس  ناك ديٍع للبحث عنهم 
يف مكان آخر، مؤّكايً أن يلحكومة يلسـعودية قادرة عىل يلكشـف 

عن يلقاتل من خا  دن   ؤالء إىل يالعريف. 
ترصيحـات يلرئيـس يلركـي تأتي قبيـل مغادرته إىل نرفسـا 
لحضور ياللتفاالت لالذكرى يملئوية إلفهاء يلحرب يلعاملية يبرىل. 
ركشـف أردرغـان، أفه قـا يلتقـي لالرئيس يبمريكـي درفالا 
تريمب يف لاريس خا  مريسـم إلياء يلذكرى يملئة لنهاية يلحرب 
يلعامليـة يبرىل، مضيفاً "عناما فذ ب إىل لاريس سـنحار  إيجاد 

نرصة رسنجري يجت اعاً ثنائيا. 

مسريات جماهريية يف الخليل وحركة الجهاد تدين التطبيع العربي الصهيوني 
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 : فلسطين 
فّظ ـت يلفعاليـاُت يلوطنية يلفلسـطينية، أمس 
يلسـبت، مسـريًة رسـط ماينـة يلخليـل لل طالبة 
لتسليم جثامني يلشـهايء يلذين تحتجز م سلطات 

ياللتا  يلصهيوفي. 
رشّاد يملشاركون يف يملسرية، عىل رضررة تجسيا 
يلولـاة يلوطنية عـىل يبرض، للوقوف صفـاً ريلايً 
أمـا1  ج ـة ياللتـا  عىل يلشـعب يلفلسـطيني، 
مطالبني ل ويصلة يملسـرييت ريلنضـا  لتى تكريم 
يلشـهايء لاإلنريج عن جثامينهم ج يعاً، رليشيعوي 

ل ا يليُق لنضالهم رتضحياتهم. 
ريف يلسـياق، أّكـا يبمـني يلعـا1 لحركـة يلجهاد 
يإلْســَامي زياد يلنخالـة، أن يملقارمة يف قطاع غزة 

تتصاعـا رتفـرض معـادالت جايـاة رغـم يلجهود 
يلارلية ريإلقلي ية يلتي تسعى اللتويئها رترريضها 
رإنريغها من أ اينها، مشّاديً عىل أن فضا  يلشعب 
يلفلسـطيني ليس مرتبطاً لأية مساعايت إفَْسافية، 
يلحصـار  يلعـودة ركـرس  أن مسـرييت  إىل  مشـرييً 
متويصلة رلن تتوقف يملسرييت لتى تحقيق أ اينها 

يلتي يفطلقت من أجلها. 
رشـّاد يلنخالـة خـا  كل ـة لـه يف مهرجـان 
"يالفطاقة ريلشـهايء"، أمس يلسـبت، لأن موينقة 
درلة ياللتا ، عىل إدخا  يملسـاعايت إىل قطاع غزة 
ليس يعرينا لأن لنا لقا يف يلحياة رلكن جاء لسبب 
يلضغـوط يلكبـرية يلتـي تتعـرض له مسـتوطنات 

"غاف غزة"؛ لفعل مسرييت يلعودة. 
ينتـر  يلـذي  يالسـتيطاَن  إن  يلنخالـة:  رقـا  

كالرسطـان يف أرييض يلضفة يلغرليـة لن يتوقَف إال 
لاملقارمـة، مؤّكـايً عـىل رضررة أن تتقـا1 يلضفُة 
يلباسـلة لتقـوَد مسـرية يملويجهـة مـ  ياللتـا  
يلصهيوفـي ك ا يفتفاضة عـا1 ببب1 يلتي ألاع لها 

شباُب يلضفة يلغرلية. 
رني ا يتعلق لالتطبي  مـ  ياللتا  يلصهيوفي، 
يعت1 يلنخالة، أن يبفْظ ة يلعرلية تتخذ من خانات 
يلفلسـطينيني مـ1ّريً ري يـاً لاعـريف لإرسيئيـل، 
ريلتطبيـ  معهـا، تحـت دعـارى لاطلـة، رتحـت 
مـ1ّريت لأن  ذي يالففتاَح عىل يلعار يخا1 يلسـا1، 
ريخا1 يلشـعب يلفلسطيني، رفحن ال فستطي  عىل 
يملستوى يلرس ي يلفلسطيني أن فعرض؛ بَفَّنا فحن 
يلذيَن سـبقنا م لاالعريف، رفحن يلذين سـبقنا م 

للتطبي . 

كشـفت قناٌة ع1يـة يلنقاب عن 
رلـاة يسـتخباريتية رسيـة، تالعة 
للجيش يإلرسيئييل، معررنة لاسـم 

“يلولاة  ب5”. 
رذكرت يلقنـاة يلعارشة يلع1ية، 
مساء يلج عة، أن يلجيَش يإلرسيئييل 
دّشـن، من قبل، رلاة يستخباريتية 
رسية الخـريق يلار  يلعرلية، تحت 
يسـم “ ب5”، لم تكـن معررنة من 
قبـل، ر ـي رلـاة يسـتخباريتية، 
عالية يملسـتوى، ال تقـل أ  يّة عن 
جهازي، يلشـالاك ريملوسـاد، رأفها 
مـن أفشـط شـعب يالسـتخباريت، 
لكنهـا ليسـت يلرئيسـية يف سـاح 

يالستخباريت. 
رأنادت يلقناة يلع1ية لأن يلولاة 
لقيقيـة  قي ـة  ذيت  يلعسـكرية 
عنـارص  رأن  إلرسيئيـل،  لالنسـبة 
يلولاة عىل يتصا  م  أشخاص من 

در  عرليـة مجـاررة، يع لون رنق 
تعلي ات معينة لنقل يملعلومات. 

يلقنـاة عـىل موقعهـا  رأضانـت 
يإللكررفـي أن يبضـويء لـم تسـلط 
عىل  ـذه يلولـاة يلعسـكرية، ذيت 

يمله ة يلتجسسـية، ك ا أفها ال تذكر 
إال قليـا، مقارفـة لولـايت يلجيش 
يالسـتخباريتية يبُْخـَرى، رأفـه قبـل 
لضعـة أشـهر لصلت يلولـاة عىل 
رسـاما لعا تحقيق يفجاز ذيت قي ة 

بمـن إرسيئيـل، ليث ت كـن مه ة 
 ـذه يلولـاة يف تجنيـا عنارص من 
ديخل يلار  ريملناطق يملعادية — عىل 
لا رصف يلتقرير- مـ  فجاح أنريد 
يلولاة يلرسيـة يف يلبحث عىل فقاط 
يلضعـف يلبـري، لهـاف إخضـاع 

يلع يل للع ل لصالح إرسيئيل. 
رأرضحـت يلقنـاة يإلرسيئيلية أن 
يلعاملـني يف  ـذه يلولـاة يلرسيـة 
يالسـتخباريتية يطلـق عليهم يسـم 
ـة”، ليـث  يلَخاصَّ يملهـا1  “ضبـاط 
ة يف  يقومـون ل هـا1 رسيـة رَخاصَّ
لعـض يلـار  يلعرليـة، منهـا در  
عرلية مجاررة، مثل لبنان رسـوريا، 
رمن قبله ا نلسطني، عىل أن يت ت  
ة،  ُكــّل ضالط مهـم ل يـزيت َخاصَّ
رياللتسـامة  يلحـوير  لسـن  منهـا 

يلويضحة. 

* نقالً عن رأي اليوم

التحالف األمريكي يرتكب مجزرة راح ضحيتها 26 شهيداً وعشرات الجرحى 
 : سوريا 

يرتكب يلتحالُف يبمريكي، أمس يلسـبت، 
مجـزرًة جايـاًة يف للاة  جـني رشق ماينة 
ديـر يلزرر ريح ضحيتهـا قريلة يلعريت من 

يلشهايء ريلجرلى. 
رذكرت ركالة سـافا، أن طـريين يلتحالف 
يبمريكـي كثـف غاريته يلعاريفيـة عىل للاة 
 جـني، ليـث يسـتهاف منـاز  يملويطنـني 
لعـريت يلغـاريت، مـا تسـبب لاستشـهاد 
16 مافيـاً معظ هم مـن يبطفا  ريلنسـاء 
رإصالة يلعريت لجررح ررقوع دمار كبري 

يف يملناز . 
عـاد شـهايء  أن  إىل  يلوكالـة،  رأشـارت 

يملجـزرة مرشـح لارتفـاع؛ لسـبِب يلغاريت 
يملتويصلـة رصعولـة يفتشـا  يلجرلـى من 
تحـت يبفقاض، إضانـة إىل يلحاالت يلحرجة 

للعايا منهم. 
رلفتـت يلوكالـة، إىل أن يلتحالـف يتع ـا 
قصف منـاز  يملافيني يف يلبلـاة تحت ذريعة 
يسـتهايف إجريميـي ديعش، مشـرية إىل أن 
عـارين يلتحالـف يملسـت ر تسـبب لتريـا 
رتهجـري مئـات يملافيـني يلذيـن أصبحوي لا 

مأرى فتيجة تامري منازلهم. 
ريف يلسـياق، تصات رلـايت من يلجيش 
يلسوري، أمس يلسبت، العتايءيت رمحارالت 
تسـلل مج وعـات إجريميـة لاتجـاه فقاط 

عسكرية يف ريف ل اة يلش ايل. 
رفقلـت ركالـة "سـافا"، لأن رلـاة من 

يلجيش ألبطت لالوسـائط يلنارية يملناسبة 
محارلة تسـلل مج وعـة إجريمية من قرية 
لرصييا لاتجاه يلنقاط يلعسكرية يملت ركزة 
يف قريـة تـل ملـح لريـف محـردة يلشـ ايل 

رأرقعت لني أنريد ا قتىل رمصالني. 
رأشـارت، إىل يلولاة يلعسـكرية خاضت 
يشـتباكاٍت عنيفـًة مـ  مج وعـة إجريمية 
تالعـة ملا يسـ ى "كتائـب يلعـزة"  اج ت 
يلليلـة يملاضية يلنقاَط يلعسـكرية يملت ركزة 
عىل محـور لاجزي زلـني ريلزالقيات لريف 
ل ـاة يلشـ ايل، موضحـًة أفـه تم إنشـا  
يلهجـو1 يإلجريمـي لعـا مقتـل يلعايـا من 
أنـريد يملج وعـات رإجبار مـن تبقى منهم 
عـىل يلفـرير، تاركني لعضـاً من أسـلحتهم 

رعتاد م. 

 الجيش السوري يحبط محاوالت تسلل لإلجراميين في حماة:



يلعاد 
)ن53(  

يبلا 
3 رلي  يبر  ب  3 ـ  -  33 فون 1 ن3ب11

طامل���ا احلرية موجودة في النف���وس َواإلميان موجود في القل���وب واالعتماد على الله 
استراتيجية املوقف فال وهن وال ضعف وال انكسار وال تراجع وال هزمية أبداً.

كلمة أخيرة

د. خالد الدروبي   
مـن عالمات نرص الله.. خذالُن قوى العدوان يف ُكـّل خططها 
َوفشـلها املسـتمّر.. وِحرمانُها من التوفيق..؛ ألَنَّها قواُت ِحلف 
الشـيطان.. َوأنصار الطواغيت َوالظَلمة.. َويبـدو هذا جلياً من 

هجومهم الجديد عىل الحديدة. 
كانـت خطتهـم تقتيض عمـَل التفاف كبـر حـول املدينة.. 

َوكانت أهداُفهم من ذلك ما ييل.. 
أَّوالً: تحقيق ُعنرص املفاجأة.. َوإرباك املجاهدين.. 

ثانياً: تشـتيت قـوات املدافعني.. مما يسـّهُل عملية االخرتاق 
من أكثَر من نقطة.. 

ثالثـاً: تحقيـق نـرص إعالمـي َونفـي.. لرفـع معنويـات 
جمهورهـم َومؤيديهـم داخل الحديـدة.. َويف نفس الوقت كرس 
الـروح املعنويـة ألنصـار اللـه َوجمهورهـم َومؤيديهـم داخل 

املدينة.. 
رابعاً: تحفيـز الخاليا النائمة داخل املدينـة لرضِب املدافعني 

َوإشغالهم من خلفهم.. 
خامساً: كانوا يعتقدون أن مدينة الصالح َوكلية 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص1ي يلارريفي

ناصر قنديل*
 

خالَل عرشة أيّام ماضية 
تزاَمـَن الحديـُث األمركـي 
عـن وقف النـار يف اليمن يف 
ُمهلة أقصاها نهاية الشهر 
الحايل، مع خطة عسـكرية 
األمركيـون  وضعهـا 
وقّدمـوا ُكـّل مسـتلزماتها 
واالسـتخبارية  اللوجستية 
السـعودي  للجيَشـني 
عىل  للسـيطرة  واإلماراتـي 
مدينـة الحديـدة ومينائها؛ 
لتكـون ورقـة القـوة التي 
تربّر الذهـاب للتفاوض من 

موقع مختلف. 
العـرشة  األيـام  وخـالل 
تلقـت مدينة الحديـدة وما 
حولهـا آالُف األطنـان مـن 
املتفجـرات، ودّمـرت فيهـا 
وقتـل  والجسـور،  املبانـي 
فيهـا املئـات مـن األبرياء، 
الغـذاء  وأحرقـت صوامـع 
وحّققـت  واملحروقـات 
عـىل  محـدودة  اخرتاقـات 

بعض املحاور. 
الزاويـة  مـن   –
قـراُر  بـات  االسـرتاتيجية 
السـيطرة عـىل اليمـن من 
وصـار  األحـالم  أضغـاث 
السـقُف تفاوضياً بوضوح 
يف خطـة الحـرب األمركية 
السـعودية اإلماراتية، ومن 
الزاويـة السياسـية الدولية 
واإلقليمية يف ظـل ما يطاُل 

السعودية من 

اليمن سيبقى 
مصدَر الكلمة 

الفصل!

كلمة واحدة! 
أمين الجوفي

ه����ي واح��������ده م����اش����ي م���ع���ان���ا ث��ان��ي��ة
ك���ل���م���ة.. ل���و امل����ول����ود ب��ط��ن اّم�����ه ي��ع��ود 

م����ا ب����ا ن���س���لّ���م ل���ل���ق���وى ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة
ل���و م���ا ب��ق��ي رّج������ال م��ن��ا ف���ي ال���وج���ود 

ي���أب���ى ل��ن��ا ال���ل���ْه وال���ق���َي���م االن��س��ان��ي��ة
ت���أب���ى ل��ن��ا ع������ادات اآلب������اء واجل�����دود 

ت���أب���ى ال���ش���َي���م وال���ف���ط���رة ال��رب��ان��ي��ة
واخ���اق���ن���ا وال����دي����ن ن��خ��ض��ع ل��ل��ي��ه��ود

***
ه�������ذه م������ب������ادي ث����اب����ت����ة وامي����ان����ي����ة

وراس����خ����ة ع���ن���د ال���ش���واف���ع وال����زي����ود 
ع��ن��د ال���ش���رف ن��ه��ت��ف ِل��ب��ق��َع��ا ال��ف��ان��ي��ة

ِل��������ّذة.. وال ظ��ل��م احل��ق��ود  ل���ه  امل�����وت 
ال��ص��ب��ي��ان��ي��ة م����ن ح���رب���ه  ي��ن��ت��ش��ي  ال 

ذي ع���اده���م ِف��ص��اب��ن��ا ق���د ه���م ج��ن��ود 
الغانية واه��ل  ال��ك��اس  اه��ل  م��ن  احنا  م��ا 

ف���ّت���ش ع���ل���ى ت���اري���خ���ن���ا ي����ا ب����ن س��ع��ود 
م���ن ق��ب��ل االس�����ام اس�����أل ال��روم��ان��ي��ه

)ث��م��ود(  ��ر  وات��خ��بَّ )ع����اد(  علينا  واس����أل 
وان���ش���د ج��ن��اب��ي ح���ْم���يَ���ر ال��ص��ي��ف��ان��ي��ة

ال��ع��ق��ود  ل���ك ع���ن االف  ت���َوّض���ح  وِه����ي 
واق�������رأ )س����ب����أ( واجل���ن���ت���ن ال���دان���ي���ة

وع������رش ب��ل��ق��ي��س امل���ش���ّي���د وال����س����دود 
واس�����أل ع��ل��ي��ن��ا )ال����دول����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة(

ي����وم ان��ط��ل��ق��ن��ا ب��ع��د حت��ط��ي��م ال��ق��ي��ود 
����ر االح�����ب�����اش وب���ري���ط���ان���ي���ه وات����خ����بَّ

ع��ن ق���وم ال ص���اح ال��وط��ن ج��ات��ه حشود
***

اح����ن����ا ق���ب���اي���ل ق���اح���ي���ه ق��ح��ط��ان��ي��ة
أس�������ود ت�����ت�����وارث ش���ج���اع���ت���ن���ا أس����ود 

)ب��ي��ض��ان��ي��ة( ن��ب��ت��رع  االول  ال��ص��ّف  ف��ي 

واص��وات��ن��ا ِف���ْي الْ��م��ع��رك��ة م��ث��ل ال��رع��ود 
م���ي���دان���ي���ة.. واحل������رب ه���ي م��ي��دان��ي��ة

م���ا اجل���وي���ة ب��ات��ض��رب أُّم������ات اجل��ع��ود
***

ف���ي���ن���ا ع�����روب�����ة ع�����ارب�����ة ع���دن���ان���ي���ة
ص��غ��ي��رن��ا ي���ق���دح ش�����رر ن���خ���وة وج����ود 

ال����ل����ْه خ���ل���ق ف��ي��ن��ا ال���ق���ل���وب احل��ان��ي��ة
وج���ن���ودن���ا ق����ال ال��ن��ب��ي خ��ي��ر اجل��ن��ود 

اإلخوانية اللحى  اص��ح��اب  م��ن  احنا  م��ا 
ال��ن��ق��ود  جل��ل  شعبهم  اب��ن��اء  ب��اع��وا  ذي 

اح�����ن�����ا م����س����ي����رة ق�����امي�����ه ق����رآن����ي����ة
ج وخ���لَّ���د ذك���ره���ا ش��ع��ب ال��ص��م��ود  ت�����وَّ

ه س���ك���ي���ن���ه ت���ض���ح���ي���ه روح���ان���ي���ة ع�������زَّ
ش����رف ك���رام���ه ص��ب��ر م���رق���ان���ا س��ن��ود 

ي��ش��ه��د ل��ن��ا )ن���اط���ع( وت��ش��ه��د )ق��ان��ي��ة(
وت���ش���ه���د اجل���ب���ه���ات وال���ع���ال���م ش��ه��ود 

���ب ح���رب���ن���ا غ��وج��ان��ي��ه ي����ا م����ن تَ���َح���سِّ
ه����ذا ال��ي��م��ن ال َح����ْد غ���زاه���ا م���ا ي��ع��ود 

ب�����ا ت���ن���ت���ه���ي غ������ارات������ك ال���ع���دوان���ي���ة
م���ا دام ج��ن��د ال��ل��ه ف���ي ع��م��ق احل���دود 

وال����غ����رب ب����ا ت��ش��ف��ط ل����ك امل��ي��زان��ي��ة
��ه��ز ل���ك ردود  وال���ش���رق م���ن ظ��ل��م��ك جتِّ

َس����َم����اك ب����ا ت��ص��ب��ح س���ح���ب دّخ���ان���ي���ة
ال اس��ت��ه��دف ال��ب��رك��ان م��ص��ف��اة ال��وق��ود 

وت���ص���ب���ح ال���ص���ح���راء ح���م���م ب��رك��ان��ي��ة
زب��ان��ي��ت��ه��ا ال����ب����در واح������د وال���ّس���ك���ود 

خ���ذه���ا ن��ص��ي��ح��ة ي����ا غ���ب���ي م��ج��ان��ي��ة
ال��ب��ن��ود  ��ه��ا ض��م��ن  ت��ف��اوض ح��طَّ ب��ا  واْن 

ه����ي واح��������دة م����اش����ي م���ع���ان���ا ث��ان��ي��ة
ك���ل���م���ة.. ل���و امل����ول����ود ب��ط��ن اّم�����ه ي��ع��ود 

م����ا ب���ان���س���لّ���م ل���ل���ق���وى ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة
ل���و م���ا ب��ق��ي رّج�����ال م��ن��ا ِف����ْي الْ���وج���ود 

البقية ص 8

* كاتب لبناني

البقية ص 8

عالماُت النصر يف 
الساحل الغربي

 Al sahat. Tv - سالمات للزميل العزيز محمد يوسف الريمي مصور قناة قناة الساحات
الذي تعرض إلصابات إثر استهدافه من قبل مرتزقة العدوان أثناء أداء عمله بالقرب من 

كليو 16. تضامننا مع جميع الزمالء في الساحات وأمنياتنا بالشفاء العاجل للزميل محمد.


