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صفحة

اللجان المنظمة تنهي استعدادها 
لالحتفاالت بذكرى المولد النبوي وخمس 
محافظات تحتضن فعاليات مركزية كبرى

ال وجود ألية »هدنة« يف الساحل والعدو يحاول التهرب من الضغوط الدولية وكسب الوقت
متحّدثو الجيش والحكومة وأنصار اهلل:

»قاصف1« تضرب معسكرًا تدريبياً للغزاة واملرتزقة يف مأرب
اجل���ي���ش وال���ل���ج���ان ي���س���ي���ط���رون ع���ل���ى ع�����دة م����واق����ع يف ع���س���ر و»ال���ت���ح���ي���ت���ا« و»ن�����اط�����ع« ب��ع��م��ل��ي��ات ن��وع��ي��ة

اس���ت���ش���ه���اد م���واط���ن���ن وإص�����اب�����ة ث���اث���ة ب����رص����اص االح�����ت�����ال ال����س����ع����ودي ع���ل���ى ت���ظ���اه���رة س��ل��م��ي��ة ب��امل��ه��رة 

استشهاد وجرح 24 مواطنًا بينهم نساء وأطفال يف جرائم جديدة لتحالف العدوان ومرتزقته يف احلديدة
قالت: إن حكومة املرتزقة فرضت قيودًا جديدة على السفن اليت حتمل الوقود منذ أكتوبر

األمم املتحدة: دول العدوان رفضت 
تفريغ 4 شحنات وقود بميناء الحديدة

لقاءات وصفقات بين العسكريين األمريكيين والمرتزقة و»فايرستاين« أشرف على تدمير الصواريخ قبل العدوان
»األخبار« اللبنانية تكشف »خفايا التدخل األمريكي في اليمن«

املكتب السياسي ألنصار اهلل يؤكد وقوف 
الشعب اليمين مع أبناء املهرة ملواجهة احملتل

املؤمتر الشعيب العام يؤكد مساندته ألحرار املهرة 
وجيدد موقفه املبدأي يف مواجهة العدوان 
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 : الساحل الغربي
ريصلـا ُقــوَّيُت يبجيـش ريبلجـان يبشـعليّة 
ع لياِتها يبعسـكريَّة يف مختلف جلهات يبسـاحل 
ا1 يبثالثة يملاضية عدَة  يبغرلـي، رفّفذت خال  يبَيَـّ
ع ليات متنوعة سـقط نيها عـريٌت من يبغزية 
ريملرتِزقـة قتـى رجرحـى رتـم تدمـر عـدٍد من 
آبياتهم، يف إطـار يبتصدي بتصعيد م يبخر، لعد 
قط  خطوط إمديد م رتكليد م خسـائَر كلرًة 

خال  يبسلوعني يملاضيني. 
رأناد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ بصحيفة يملسـرة لأن 
ُقــوَّيِت يبجيـش ريبلجـان يبشـعليّة ت ّكنا من 
يبسـيطرة عى عدد من يملويق  غرب يبتحيتا، لعد 
ع ليـة  جومية فوعية تـم خالبهـا يقتحا1 تلك 

يملويقـ  ريسـتهديف عنارص يبعـدّر يبذيـن كافوي 
يت ركـزرن نيها لنـرين مكثّفـة أَدَّت إىل مرصع 

رإصالة يبعريت منهم. 
رلابتـويزي،  اج ـا رحـديٌت مـن يبجيـش 
ريبلجـان عدديً مـن مويق  يملرتِزقـة رشق حيس، 
رأناد َمْصَدٌر ميديفـي بلصحيفة لأن أكثَر من 95 
مرتِزقاً سقطوي لني قتيل رجريح لنرين يبوحديت 

يملهاج ة خال  يبع لية. 
رشـهدت جلهُة كيلو 96، عـدَة ك ائَن فوعية 
يسـتهدنا يبغـزية ريملرتِزقـة، حيـث تـم تدمـر 
مدرعتـني بهم لعلوتني فاسـفتني زرعته ا رحدة 
يبهندسـة يبعسـكريّة يبتالعـة بلجيـش ريبلجان، 
ربقي َمـن كان عى متـِن يملدرعتـني مصارعهم، 
ك ا يففجرت علوتـان إضانيتان ل ج وعة أنريد 

منهم، ما أَدَّى إىل سقوطهم لني رصي  رجريح. 
ك ا سـقط عدٌد من عنارص يبغـزية ريملرتِزقة 
قتـى رجرحى، جريء رقوعهم يف ك ني آخر أعدته 
رحـدُة يبهندسـة يبعسـكريّة، أثنـاء محاربتهـم 

يبتسلُّل إىل ملافي مجاررة بشارع ب5. 
ركان ض ن قتى يملرتِزقة يبذين سقطوي لنرين 
يبجيـش ريبلجـان خال  تلـك يبع ليـات، ُكـلٌّ من 
يبقيـادي يملرتِزق مصطفى علـده يبقفاز )قائد ما 
ـة يف ُقــوَّيت يملرتِزق  يسـ ى رسية يملهـا1 يبَخاصَّ
طارق عفاش( سـقط م  6 من مرينقيه يف جلهة 
كيلـو 96، ريبقيادي يملرتِزق يحيى يبحسـا1 )قائد 
ما يس ى يبكتيلة يبتاسعة يف ُقـوَّيت يملرتِزق طارق 
عفـاش(، ركذي يبقيـادي يملرتـِزق علديبله يبعريلي 
يبحوشلي )فاطق ما يس ى لاملقارمة يبجنولية(. 

أخبار

السيطرة على مواقَع يف التحيتا وكمائُن نوعية تطيح بعشرات املرتِزقة يف كيلو 16

 متحدثو الجيش والحكومة وأنصار اهلل:

 مصرع 3 من قيادات المرتِزقة بنيران الجيش واللجان

ال وجوَد ألية "ُهدنة" يف الساحل والعدّو يحاوُل التهرَب من الضغوط الدولية وكسب الوقت
 : متابعات

رسـَط تزييُـِد يبتحذيـريِت ريبضغـوِط 
يبم يـة ريبدربيـة يبتـي يتلقا ا لسـلب 
تفاقم يبزمة يإلفَْسـافية يبتي تسـلّب لها 
يف يبي ـن، رلابـذيت مـ  تصعيـده يبخر 
السـتهديف محانظـة يبحديـدة رمينائها 
بـويرديت  يبرئيسـيَة  يبلويلـَة  يعـد  يبـذي 
يبغـذيء بلي ينيني، بجـأ تحابُف يبعدرين إىل 
لـث أخلـار تتحدث عـن "رقـف ع لياته 
يبعسـكريّة يف يبحديـدة"، ر ـي أخلاٌر ال 
تُ اُّ بلويق  لصلة، تأتي يف سـياق يبتهرُّب 
من تلك يبتحذيـريت ريبضغوط، رمحاربة 
بلحصو  عى نرصـة أخرى بجوبة أخرى 
مـن يبتصعيد لعـد يبفشـل يبذريـ  يبذي 
ُمِنيَْا له جوبتُه يبخرُة منذ مطل  يبشهر 

يبجاري. 

رمنـذ يبرلعاء يملـايض، تعّ ـد تحابُُف 
يبعـدريُن فـْرَ ترصيحات بـوكاالت أفلاء 
عامليـة تفيُد لأن ُقـوَّيِته يف يبسـاحل تلقا 
أريمَر لوقف يبع ليات يبعسكريّة، رحاربا 
رسـائُل إعالمـه لـث  ـذه يبترصيحـات 
رفر ـا لشـكل ريسـ ، ني ـا أرعـز إىل 
مرتِزقته مه ـَة يبرتريج بـ "ُ دفة" بيس 
بهـا رجـود، لعـد أن كافا جهـاٌت دربية 
رأم يـة حـّذرت مـن يسـتهديف مينـاء 
يبحديدة عقب قصِفه يبسلوع يبفائا من 

قلل طرين يبعدرين. 
رَردَّ فاطـُق حكومـة يإلفقـاذ، ررزيـُر 
عـى  يبشـامي،  يبلـه  ضيـف  يإلعـال1، 
ترصيحـات ردعايات يبعدّر تلـك، ريصفاً 
إيا ـا لأفها "محضُّ ينرتيء رتضليل بلرأي 
يبعاملي" مشري إىل أن در  تحابف يبعدرين 
تحار  يبتخفيف من يبضغوط يإلفَْسـافية 

يبدربيـة ريبسـعي بتجارز ـا مـن خال  
يبحديث عن  دفة". 

رأرضح يبشـامي أن "درَ  يبعدرين تُِعدُّ 
بجوبـة جديـدة مـن يبتصعيد يبعسـكرّي 
ريبت هيـد بوقا إضايف عـ7 يبترصيحات 
يإلعالميـة يبكاذلـة" ر ـو ما أّكـده أيضاً 
فاطـُق يبُقــوَّيت يملسـلحة، يبع يد يحيى 
رسي ، ريبـذي قا  إن "حديـث يبعدّر عن 
تهدئه  و محاربٌة بكسـب يبوقا رإعادة 
ترتيب أرضاع ُقـوَّيته يملنهارة" النتاً إىل أن 
"يبعدريَن رمرتِزقته مسـت ررن يف سـفك 
يملزيـد من يبدمـاء ريرتـكاب يملجازر لحق 

ألناء يبشعب يبي ني". 
فاطـُق أفصار يبله، مح د علديبسـال1، 
تحـدث أَيْضـاً يف يبسـياق ذيته، رقـا  إفه 
"يف ُكــّل جوبـة من جوالت يبعـدرين عى 
يبي ـن يبتصعيُد يلـدأُ ريخـف أَْر يتالىش، 

أغللُهـا لـدرن إعـالن تهدئة رإف ـا فظريً 
بطليعـة يملعركـة عـى يبرض، ريحـارُ  
تحابُـُف يبعدرين تقديـَم يملوضوع أفه لناًء 
عـى ضغـوط دربيـة أَْر إفَْسـافية، ر ـذي 
ينـرتيء، نابحقيقُة  و يالسـتعديُد بجوبة 
جديدة يحتـاُج يبتجهيُز بهـا رقتاً إضانياً 

كابعادة". 
رأضـاف: "ال فل ـس تويصالً سياسـياً 
جـاديً عـن حلـو  سياسـية حقيقيـة أَْر 
يإلعـال1  يف  كال1ٌ  رإف ـا  نعليـة،  تهدئـة 
ريتفاقات لني در  يبعدرين ففسـها أَْر ما 
يسـ ى لابرلاعيـة ريبتي  ي يبسـعوديّة 
ر ـي  رأمريـكا  رلريطافيـا  ريإلمـاريت 
يبجهات ذيتُها يبتي تشـن يبعدرين لشـكل 
ـًة يف معركة يبساحل  ملارش رلارز، َخاصَّ

يبغرلي لاعرتينهم  م". 
ركان يبعـدريُن رمرتِزقتـه كثّفوي خال  

يبيومـني يملاضيـني مـن قصـف مسـاكن 
يملدفيـني رسـياريتهم يف مختلـف مناطق 
تلـك  جـريء  رسـقط  يبغرلـي،  يبسـاحل 
يالعتديءيت أعديٌد من يبشهديء ريبجرحى. 
رلابحديث عن جوبة يبتصعيد يبجديدة 
تحـَا غطـاء  يبعـدّر  بهـا  يجّهـز  يبتـي 
"يبُهدفـة" يبزيئفـة، أّكـد فاطـُق يبُقـوَّيت 
ريبلجـان  يبجيـش  ألطـا   أن  يملسـلحة 
عابيـة  لجهوزيـة  يبشـعليّة مسـتعدرن 
بلتصـدي بيـة تَحــّركات معاديـة ربـن 
تنطـيَ عليهم دعايـات يبعـدّر، ر و أمٌر 
أّكدتـه يبفـرتُة يبقليلـة يبفائتـة، رلابذيت 
يبسـلوعني يبخريـن، حيث تكلّـد يبعدّر 
خسائَر ضخ ة يف جلهة يبساحل يبغرلي، 
ربم يحّقق أيَّ إفجاز يف تصعيده يبذي جاء 
أَيْضاً تحا غطاء دعويت يبسال1 يبمريكية 

يبكاذلة. 

"قاصف1" تضرب معسكرًا تدريبياً 
للغزاة واملرتِزقة يف مأرب 

 : خاص
فّفذ سالُح يبجو يملسّر بلجيش ريبلجان يبشعليّة، أمس يبج عة، 
ُ ُجومـاً جويـاً فوعيـاً عى معسـكر تدريلـي بلغـزية ريملرتِزقة يف 

محانظة مأرب. 
رأّكد َمْصَدٌر يف سـالح يبجـو أن يبهجو1َ يبـذي فّفذته طائرٌة من 
فوع "قاصف9" كلَّد يبغزيَة ريملرتِزقَة خسـائَر كلرة، حيث حّققا 
يبغاريُت يبجوية إصالاٍت دقيقًة عى يملعسكر، رأرقعا عريٍت من 

يبقتى ريبجرحى يف صفوف من كافوي لديخله. 
رجـاء يبهجو1ُ لعـد رصد دقيـق بتَحـّركات يبعدّر يف يملعسـكر، 
ر و معسـكٌر تدريلي يسـتخدُمه يبغزيُة ريملرتِزقة بتجنيد ُقـوَّيتهم 

رتج يعها نيه. 

السيطرة على عدة مواقَع يف 
"مجازة" عسري وكسر زحوفات 

للعدّو يف جيزان ونجران
 : الحدود

شـهدت مختلُف جلهات ما رريء يبحدرد عدَة ع ليات عسكريّة 
فوعيـة فّفذتها ُقــوَّيُت يبجيـش ريبلجان خال  يبيومـني يملاضيني، 
رتض نـا تلك يبع لياُت يبسـيطرَة عـى عدد من مويقـ  يبعدّر يف 
عسـر، إىل جافـب كرس عدة زحونـات به يف عدِة مناطَق، رسـقط 
خـال  ذبك عـريٌت مـن جنـود يبعـدّر يبسـعودّي ريملرتِزقة قتى 

رجرحى. 
نفي عسـر، ت ّكنا ُقـوَّيُت يبجيش ريبلجان من يبسـيطرة عى 
عدد من مويق  يبعدّر يبسـعودّي يف مجازة، رذبك لعد  جو1 فوعي 
تم خالبه يقتحا1ُ تلك يملويق ، رسـقط عدٌد من يملرتِزقة يبذين كافوي 

 ناك قتى رجرحى لنرين يبوحديت يملهاج ة. 
ريف فجرين، ت ّكنـا ُقـوَّيُت يبجيش ريبلجـان من كرس محاربة 
زحـف بجيش يبعـدّر يبسـعودّي رمرتِزقتـه عى موقَعـي يبرنة 
ريبكسـارة، رأناد َمْصَدٌر ميديفي لأن يملحاربة يسـت رت أكثَر من 6 
سـاعات، إال أن عنارص يبعدّر تلقوي رضلاٍت مسـّددًة أسـفرت عن 
مـرصع رإصالة يبعريت منهم، رتدمر آبيتني، بتنتهَي محاربتُهم 

لابفشل لدرن أن يحّققوي نيها أي تقد1. 
ريف جيـزين، أحلطا ُقــوَّيُت يبجيش ريبلجـان محاربتَي زحف 
ملرتِزقة يبجيش يبسـعوديّة ُقلابة جلل قيـس، حيُث حار  يملرتِزقة 
تحقيـَق تقد1  ناك تحا غطاء جوي مكثّـف من طرين يبعدرين، 
إال أفهم نشـلوي، رتلقوي رضلاٍت مكثّفًة رمسـّددًة، أرقعا عريٍت 

من يبقتى ريبجرحى يف صفونهم. 
ركان من ض ـن حصيلة قتى يبعدّر يبع ليات يبعسـكريّة يبتي 
شـهدتها جلهات يبحدرد خـال  يبيومني يملاضيني، قيـاديٌّ لارز يف 
صفوف يملرتِزقة يُدعى علده إسـ اعيل عـي يملختاري، ر و يحِ ُل 
رتلة عقيد، ريشغل منصَب ركن ما يس ى يبتوجيه، ربقي مرصَعه 

يف جلهة علب لعسر. 

الجيش واللجان يسيطرون على عدة مواقَع يف جبهة ناطع
المسيرة | البيضاء

ت ّكنا ُقـوَّيُت يبجيش ريبلجان يبشـعليّة، أمس يبر ، من يبسـيطرة 
عـى عـدِة مويقـَ  كان يت ركُز نيهـا مرتِزقـُة يبعـدرين يف جلهة فاط  

ل حانظة يبليضاء. 

رأناد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ بصحيفة يملسـرة، لأن يبسـيطرَة جاءت لعد 
 جـو1 فوعي فّفذته رحديٌت من يبجيش ريبلجان عى تلك يملويق ، رجرى 
خال  يبهجو1 يستهديُف عنارص يملرتِزقة يبذين كافوي  ناك لنرين مكثّفة 

أسفرت عن مرصع رإصالة يبعديد منهم. 
رالذ لقيـة يملرتِزقـة لابفرير من تلـك يملويق ، ني ا أحك ـا يبوحديُت 

يملهاج ُة يبسيطرَة عليها. 
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 لقاءات متواصلة بين قيادات عسكرّية أمريكية وقيادات من المرتِزقة 

استشهاد مواطَنـين وإصابة ثالثة برصاص االحتالل السعودّي على تظاهرة سلمية بالمهرة 

"األخبار" اللبنانية تكشف بعضاً من "خفايا التدخل األمريكي يف اليمن"

أبناء املهرة يف مواجهة االحتالل الدموي

 السفير األمريكي السابق أشرف على تدمير الصواريخ اليمنية قبل العدوان

 الشيخ الحريزي يزور أسر الشهداء ويتهم السعودّية والمحافظ المرتِزق بتهريب المخدرات إلى المهرة 
 الحراك الثوري يندد بالعدوان الذي يتعرض له أبناء المهرة ويدعو العالَم إلى فضح جرائم االحتالل 
 المكتب السياسي ألنصار اهلل يؤّكد وقوف أبناء الشعب اليمني مع إخوانهم في المهرة لمواجهة المحتّل

 : متابعات
أمـس،  يبللنافيـة،  يبخلـار  جريـدُة  فـرت 
ا لعنوين "خفايا يبتدخل يبمريكي  ـا  امًّ ِمــَلــفًّ
يف يبي ن" نضحا نيـه جافلاً من تفاصيل قيادة 
يبواليـات يملتحـدة بلعـدرين عـى يبي ـن لج ي  
جويفلـه، رلابذيت مـا يُخـصُّ يبسـاحَل يبغرلي، 
يبذي يشـكُِّل "محط أط ـاع يالسـتع ار يبغرلي 
لوجَهيه يبمريكي ريب7يطافي"، ك ا كشف يمللفُّ 
عن يبدرر يبمريكي يف تدمر يبقدريت يبعسـكريّة 
يبي نية، قلل يبعدرين، يبمُر يبذي يؤّكُد أن يبخطَط 
يبمريكية السـتهديف يبي ن أرسُ  رأش ُل من أن 
تسـتطيَ  ريشـنطن إخفاَء ا من خـال  إظهار 

ففسها كـ "رسيط لني يبطريف يملتنازعة". 
عـى  حصلـا  أفهـا  "يبخلـار"  ركشـفا 
معلومات تفيد لأن رنديً عسـكريّا أمريكياً رنيَ  
يملسـتوى زير عـدن يف مطلـ  سـلت 7 يملايض، 
ريجت ـ  لقيـاديت عسـكريّة كلـرة يف حكومة 
يملرتِزقـة، حيـث تحـدث رئيس يبونـد يبمريكي 
خـال  يبلقـاء عن معركـة يبسـاحل رقـا : إن 
"يبخ7يء يبعسكرينّي يبمريكيني أدخلوي تعديالت 
عى خطة إسقاط يبحديدة"، رجاء ذبك لابتزيمن 
مـ  قيا1 يبسـفر يبمريكـي لابضغـط بعرقلة 
رتأخر يملشـارريت يبتي كان يمللعوث يبم ي قد 
دعـا إبيها، آفذيك، من أجل منـح نرصة بترسي  

ع لية "يبسيطرة عى يبحديدة". 
خـال   جـرى  أفـه  يبصحيفـُة  رأرضحـا 
يبلقاء توقيـُ  "مذكرة تفاُ م" لـني يبمريكيني 
رسلطات يملرتِزقة، تنُصُّ عى أن تتلقى يبُقـوَّيُت 
يبتالعُة بسـلطات يملرتِزقة دع ـاً من يبلنتاغون، 
مقالل أن تسـتخد1 يبجيـوش يبمريكية "كانة 
يملرينـق يبلحرية ريبجوية يبتالعـة بتلك يبُقـوَّيت 
"رال سـي ا مطار سـقطرى رمويفئها يبلحرية، 
رقاعـدة يبَعنَد، رج ي  يملنشـآت يبعسـكريّة يف 
جزيرة ميون، إَضاَنـًة إىل لقية يملويفئ ريبجزر يف 

يبساحل يبغرلي". 

ركشـفا "يبخلـار" أَيْضاً أفهـا يطلعا عى 
رثيقـة تتض ـُن رقائـَ  زيارة قا1 لهـا رند من 
يبقياديت يبعسكريّة بحكومة يملرتِزقة، إىل مدينة 
تاملـا يف راليـة نلوريـدي يبمريكيـة، يف مـارس 
يبفائا، من أجل بقاء يبقيادة يملركزية يبمركية 
ـة ل نطقة يبرق يبرسـط( يبويقعة يف  )يبَخاصَّ
يملدينة ففسها، رتؤّكُد يبوثيقُة أن قياديِت يملرتِزقة 
يبتقوي لجنريبني أمريكيـني أحد  ا يح ل صفة 
"يملسـؤر  يبثافي يف يبُقـوَّيت يملشـاركة يف يبي ن 
مـن رحدة يبلحرية )يملارينـز("، ر و تأكيد عى 
ــة عـى يبرض  رجـود ُقــوَّيت أمركيـة َخاصَّ

يبي نية. 
رذكـر يمللفُّ عـدديً من يبجويفب يبتـي تناربها 
بقـاء قيـاديت يملرتِزقة مـ  يبمريكيـني، رمنها 
"تفعيل درر مكتب يبي ـن يف يبقيادة يملركزية"، 
إَضاَنــة إىل جويفـَب يسـتخلاريتيٍة رعسـكريّة 
رأمنيـة ريسـعة، تؤّكـد إديرة يبواليـات يملتحدة 

ملختلف تفاصيل يبعدرين عى يبي ن. 
رأرضحـا "يبخلـار" أفـه لعـد  ـذي يبلقاء، 
تويبا لابفعل يبنشاطاُت يملكثّفُة لني يبمركيني 
رقيـاديت يملرتِزقة يملرتلطة لابفار عي محسـن، 
رلشـكل علنـي ررصيح، للـغ درجة قيـا1 قائد 
"يبقيادة يملركزية" لأر  زيارة رسـ ية إىل عدن، 

منذ يفدالع يبحرب. 

إىل ذبـك، كشـفا "يبخلـار" عـن جافب من 
يبـدرر يبمريكـي يبتدمـري يف يبي ـن، يف نـرتة 
ما قلل يبعـدرين، حيث ذكـرت أفها حصلا عى 
معلومات تفيُد لأن يبسـفرَ يبمركي يبسالق يف 
يبي ن، جريبد نايرسـتاين، أرشف لنفسـه عى 
"تنفيذ أجندة خفية محور ـا تفكيك يملنظومة 
يبصاررخيـة يبي نيـة" تحا النتة دعـم ع لية 

إَعاَدة يبهيكلة يبتي أطلقها يبفار  ادي. 
رأرضحا يبخلار أن "يبوالياِت يملتحدة حّوبا 
سـفارتَها يف صنعاء إىل غرنة ع ليات عسكريّة، 
ريسـتحدثا غرنـًة أخـرى يف جلـل فقـم رشق 
يبعاص ة، ريسـتقدما ما يزيد عى بب3 جندي 
رخلر عسـكرّي تحا ذريعة ح اية يبسفارة"، 
مشـرًة إىل "أن يبُقــوَّيت يبمريكية يبتي رصلا 
قاعـدة يبعنـد عـا1 91ب1 لذريعـة )مكانحـة 
يإلر ـاب( أقدمـا عـى تفجـِر بب95 صاررخ 
أرض ـــ جو ررسـية يبصنـ ، رعّطلا ريديريِت 
يبقاعـدة يبجوية، ني ا أرشف خـ7يُء أمركيون 
عـى تفجـر مئـات يبصويريـخ يبحريريـة يبتي 
تُسـتخد1 ضد يبطائريت يملعاديـة". رأضانا أن 
"يبسـفرَ يبمركيَّ يبسـالق نَرَض ففَسه رصياً 
عـى يبي ن، رفّفـذ يبكثرَ من يبجنـدة يبمركية 
لتنسـيق كامـل مـ  يبسـعوديِّة رسـفر ا يف 
صنعاَء، رتحا غطاء تنفيِذ يمللاَدرة يبخليجية". 

األمم املتحدة: دول العدوان رفضت 
تفريَغ شحنات وقود بميناء الحديدة

 : متابعات
أعلنـا يبمـُم يملتحـدة، أمـس يبر  يبخ يـس، أن ُقــوَّيِت در  يبعدرين 
يبمريكي يبسعودّي رنضا طللاِت تفريغ شحنات   سفن مح لة لابوقود، 
يف ميناء يبحديدة.  رقا  سـتيفان درغريك يملتحدث لاسم يبمني يبعا1 بألمم 
يملتحدة، خـال  مؤت ر صحفي عقده، أمـس يبر : إن ُقـوَّيِت در  يبعدرين 
رنضا طللاِت تفريغ شحنات أرل  سفن يف ميناء يبحديدة، محّ لة لأَْكثَـَر 
مـن ب  يف يملائة من إمديديت يبوقود يبشـهرية يبرضررية يف يبي ن، مضيفاً 
أفـه منذ يبعارش من أكتولر يملايض، لدأت حكومُة مرتِزقة يبرياض يف نرض 

قيود جديدة عى يبسفن يبتي تح ل يبوقود. 
ربفا درغريك، إىل أن مينائَْي يبُحديدة رصليف )لاملدينة ففسـها(، يع الن 
لشـكل طليعـي، ربكن لقدرة أقـل منذ أن تـم تدمر يبرينعـات يبجرسية يف 
يبحديـدة يف أغسـطس 95ب1”.  رأرضح درغريك، لأن مارك بوكوك، منسـق 
يإلغاثة يبطارئة يف حاالت يبطويرئ، يف إحاطته أما1 مجلس يبمن يبدريل يف 13 
أكتولر، أّكـد عى رضررة أن تتدنق يبويرديت يإلفسـافية ريبتجارية إىل ج ي  
يملويفـئ، رإىل رجهاتهـا يبنهائيـة، النتـاً إىل أن أن بوكوك دعـا إىل رن  يبقيود 
يملفررضة عى يبويرديت، ريبحفاظ عى طرق يبنقل يبرئيسية مفتوحة رآمنة. 
رأنـادت تقارير بوسـائل إعـال1 غرليـة، أن درَ  يبعـدرين لـإديرة ريل يبعهد 
يبسعودّي مح د لن سل ان، يتخذري تديلرَ يقتصادية ريدعة ضد حكومة صنعاء. 

الحديدة: استشهاد وجرح 24 مواطناً بينهم نساء 
وأطفال يف جرائم جديدة لتحالف العدوان ومرتزقته

 : الحديدة
يسـت ريريً بلجريئم يبيومية يبتي يرتكلها يبعدرين رمرتِزقته، يستشهدت 
93 مويطنـاً رجـرح 99 آخـررن لينهم فسـاء رأطفا  ل حانظـة يبحديدة 
خال  يبيومني يملاضيني.  رأرضح مصدٌر محيٌّ ل حانظة يبحديدة بصحيفة 
يملسـرة أن مرتِزقَة يبعدرين يسـتهدنوي أمس يبج عة منـزَ  يملويطن ماجد 
يبويحدي يف مديرية يبحايل لعَدٍد من قذيئف يملدنعية أّدت إىل أدت إىل يستشهاد 
3 لنات رجرح 3 أُخريات، النتاً إىل يسـتهديف طـرين يبعدرين إحدى يبقرى 
يبويقعة لني مديريتَي زليد ريبتحيتا لـ 3 غاريت جوية أّدت إىل يستشـهاد 6 
مويطنـني.  رأناد يملصدر لاستشـهاد   مويطنني رجـرح 1 آخرين، لغاريت 
بتحابف يبعدرين يسـتهدنا لاص يف منطقة يملريرعة لاملحانظة، ني ا أشار 
إىل أن مرتزقة يبعدرين شـنوي، أمس يبر ، قصفاً مدنعياً عشـويئياً عى عدد 

من أحياء مدينة يبحديدة، ما أدى إىل إصالة 6 أطفا .

 : تقرير
دخلا محانظـُة يملهرة مرحلًة جديدًة من يبتصعيد 
ضـد يالحتال  يبسـعودّي لعـد بجوء يبخـر إىل يبُعنف 
رمويجهـة يالعتصامـات يبسـل ية بلنـاء يملحانظـة 
لابرصـاص يبحـي رقتِْل عـدٍد منهم رإصالـة آخرين، 
حيث ال تزي  تديعياُت يستشـهاد يبشـيخ فارص عيىس 
كلشـات ريملويطن عي أح د لن عرره، مسـت ّرًة حتى 
يبلحظـة، إثـر إطالق يبرصـاص عليه من قلـل ُقـوَّيت 
يالحتال  يبسـعودّي يملنتـرة يف مناطـق يملهرة خال  
مشاركته يف يبتظا رة يبسـل ية يو1 يبرلعاء يملنرص1 
رإصالـة ثالثة آخريـن؛ بلتنديـد لابتويجد يبعسـكرّي 
يبسـعودّي لاملحانظـة، يف جري ـة خطرة تسـتهدُف 

أصحاَب يبرض. 
رعى مـدير يبيومني يملنرصمني، عقدت قلائُل يملهرة 
ربجنُة تنظيـم يالعتصا1 بقـاءيٍت مسـت ّرًة يف يملوق  
يبـذي تم نيـه يستشـهاد مويطنـني لنـرين يالحتال  
يبسـعودّي؛ بلحث ُسـلُِل يبرد عى يبجري ة يبشنعاء يف 

ظل يسـت رير سياسـة يالفتشار يبعسـكرّي يبسعودّي 
يبكثيـف ريبتضييق عـى ألناء يملحانظـة، حيث أّكدت 
تلـك يبلقـاءيت عى أ  يّـة يصطفاف ألنـاء محانظة 
يملهـرة يف مقارمـة كلرة ضد يالحتال  يبسـعودّي رأي 
رجود أجنلي يسـتهدُف سيادة يملحانظة، مشّددًة عى 
يسـت رير يالحتجاجات ريملهرجافـات حتى رحيل آخر 

جندي سعودّي محتّل من يملحانظة. 
إىل ذبـك، زير يبشـيخ عـي سـابم يبحريـزي -ركيل 
محانظ يملهرة يبسـالق-، أمـس يبر  يبخ يس، أ ايل 
يبشـهديء يبذين سـقطوي لرصاص يالحتال  يبسعودّي 
خال  مشـاركته ا يف تظا رة سل ية لاملهرة يبرلعاء 
يملنرص1 بل طابلة لرحيل يالحتال  يبسعودّي يإلماريتي 

من أريضيهم. 
رتدير  فاشـطون رإعالميون مقطَ  نيديو بوكيل 
محانظة يملهرة يبسـالق أّكد نيه عى مويَجهة مررع 
يالحتال  يبسعودّي يإلماريتي يف يملهرة، مته اً يالحتال  
يبسعودّي ريملحانظ يملعنّي من قللها لتهريب يملخدريت 

إىل ديخل يملحانظة. 
لدرره، أدين يملكتُب يبسـيايس بفصار يبله يستهديَف 

ُقــوَّيت يالحتـال  يبسـعودّي بل شـاركني يف تظا رة 
سـل ية ل حانظة يملهرة يبرلعاء يملنـرص1، ما أَدَّى إىل 

يستشهاد مويطنني رإصالة 3 آخرين. 
رأّكد يملكتب يبسـيايس بفصار يبلـه يف ليان صادر، 
أمـس يبر  يبخ يـس، رقـوَف ج يـ  ألناء يبشـعب 
يبي نـي مـ  إخويفهـم يف محانظـة يملهرة؛ مـن أجل 
مويجهـة يالحتـال  يبسـعودّي يإلماريتـي، رصـوالً إىل 
تحرير ُكـّل يبرييض يبي نية من دفس يبغزية ريملحتّلني. 
َد يملكتُب يبسـيايس بلحـريك يبثوري  من جافلـه، فدَّ
لابعـدرين يبه جـي يبذي يتعـرض به ألنـاء محانظة 
يملهـرة يبلاسـلة يبلويلـة يبرقيـة بلجنوب، م ـا أَدَّى 
إىل سـقوط شـهيدين   ا عي أح د لن عرره رفارص 
عيىس كلشات، مستغرلاً يبص َا يبدريل يملريب عن تلك 

يبجريئم يبشنعاء. 
يبر   أمـس  ليـان،  يف  يبثـوري  يبحـريُك  رطابـب 
يبخ يـس، يملجت ـَ  يبـدريل ريمللعـوَث يبم ـي مارتن 
جريفيـث ركذبـك منّظ ات حقـوق يإلفسـان يف ُكـّل 
يبعابـم إىل يبقيـا1 لدرر ـم ركشـف تلك يمل ارسـات 
يبلشعة ريالفتهاكات يبسيادية ريإلفسافية يف محانظة 

يملهـرة ريف ع و1 يبجنوب يملحتّل رم ارسـة يبضغوط 
بوقفهـا رلشـكل نوري، ررقـف قتل ألنـاء محانظة 
يملهـرة رفقل صورة ما يحدث إىل ُكــّل من يه ه يبمر 
رعى رأسـهم مجلس يبمـن يبدريل ريبج عيـة يبعامة 
بألمـم يملتحدة ني ـا يُخـصُّ نظاعة جريئـم يالحتال  
يبسـعودّي يإلماريتي ريفتهاكاتهم يبسـانرة يف يبجنوب 
يملحتـّل ريبتـي تجـارزت جريئـم يبحـررب ريفتهاكات 
حقـوق يإلفسـان يملتعـاَرف عليها دربيـاً لطريقة غر 
ـًة ريبي ن عامة  مسلوقة ريبتي رضعا يبجنوب َخاصَّ
يف أسوأ كارثة إفسافية تتعرض بها يبلرية منذ يفتهاء 

يبحرب يبعاملية يبثافية لحسب يبتقارير يبدربية. 
رأّكـد يبحـريُك يبثـوري رقوَنه يبكامَل مـ  مطابب 
ألناء يملهرة يملررعة من أجل رقف مدِّ يبفلوب ررحيل 
ـًة ريبجنوب عامه،  يالحتال  يبسعودّي من يملهرة َخاصَّ
ديعياً كانَة ألناء يبجنوب إىل دعم إخويفهم يف يملهرة من 
خال  كانة يبوسـائل يملتاحة، ُمهيلـاً لأعضاء مجلس 
يبحريك يبثوري يالسـت رير يف يبتصعيد يبثوري؛ تضاُمناً 
مـ  ألناء يملهرة حتى طرد تحابف يالحتال  يبسـعودّي 

يإلماريتي من ع و1 يبجنوب. 
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 بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا وعدد من المسؤولين:

جرحى الجيش واللجان الشعبّية ُيْحيون ذكرى املولد النبوي بصنعاء
 : خاص

يبشـعليّة  ريبلجـان  يبجيـش  فّظـم جرحـى 
لصنعاء، أمس يبر  نعابيًة يحتفائيًة ل ناسـلة 
ذكرى يملوبد يبنلـوي، لابتعارن م  إديرة يبرعاية 
يبصحية ريملعنوية يملركزية لديئرة شؤرن يبنريد 
لـوزيرة يبدناع.  ريف يبفعابيـة يبتي حرض ا عدٌد 
مـن يبـوزريء ريملسـؤربني، حيّـا رئيـُس يبلجنة 
يبثورية يبعليا مح د عي يبحوثي جرحى يبجيش 
ريبلجـان يبشـعليّة رتضحياتهـم رما سـّطرره 
مـن مالحـَم لطوبيـٍة يف مويجهة قـوى يبعدرين 
رمرتزقتـه خال  يبرل  يبسـنويت يملاضية، ديعياً 
ألنـاَء يبشـعب يبي ني إىل يملشـاركة ريالحتشـاد 
إلحيـاء ذكرى يملوبد يبنلـوي يف يبفعابية يملركزية 
رغـم يملعافـاة ريبظـررف يبصعلة يبتـي ت ر لها 
يبلالد جريء يسـت رير يبعدرين ريبحصار، إليصا  
رسـابة محلة رسـو  يبله مح د صى يبله عليه 
رآبه رسـلم، بقوى يبعدرين ريالستكلار أن رسو  

يبله حابة يستثنائية بدى يبي نيني. 
 رأشـار يبحوثـي إىل أ  يّة "أن تكـون  ناك 
رسـابٌة بلجرحى من ألناء يبشـعب يبفلسـطيني 
يبذيـن سـقطوي  ـذه يبَيَّا1 لـأن جرحافـا، إف ا 
ُجرحـوي من أجـل يبقضية يبفلسـطينية، قضية 
يبعرب ريملسل ني يبتي ما تزي  يف قلولنا"، النتاً إىل 

أن يبشعلنّي يبي ني ريبفلسطيني رشعوب يبعابم 
أج   لاتـا تدرك مخططات يبعـدّر يبصهيوفي 
رأصلح يبكيان يبصهيوفي ريبسعوديّة لتهور  ا 

مكشوَنني بلعابم. 
ني ـا أشـار رزيـُر يبصحـة يبعامة ريبسـكان 
يبدكتور طه يملتوكل، إىل أن يبجرحى سيظلون رغم 
جريحهم رآالمهم شامخني ملا سّطرره من لطوالت 
ريفتصاريت لدمائهم رثلاتهم رص ود م، موضحاً 
لأن يبجرحى أرقفوي يملررَع يبصهيوفي يبمريكي 
يبسـعودّي يبذي أريدت درَ  يالسـتكلار من خالبه 
تقسـيم يبي ن رت زيق فسيجه يالجت اعي.   ردعا 
رزير يبصحة حكومَة يإلفقاذ ريبجهات ذيت يبعالقة 
إىل إيجـاد لريمج رخطط كفيلـة لرعاية يبجرحى 
رتضحياتهـم رمـا يح لوفه من أنـكار رمهاريت 

رقدريت يف ميدين يبع ل ريإلفتاج، ريبقيا1 تجا هم 
لابويجب يبدينـي ريبوطني برعايتهم ريبعناية لهم 
رتسـخر ُكــّل يبطاقـات ريإلمكافيـات يف سـليل 

يحتويئهم بلعودة إىل ميدين يبع ل. 
مـن جافلـه أشـار رزير يإلعـال1 ضيـف يبله 
يبشـامي إىل أن يبجرحـى عطـرري تـريب يبوطن 
لدمائهم يبزكية، رأصلحا يبرض يبي نية نويحة 
لابعزة ريبكريمة لفعل ُكـّل قطرة د1 تصللا من 
أجسـاد م يف سـليل يبدناع عن يبرض ريبعرض 

ريبدين ريملقدسات. 
رتخلـل يبفعابيـة يبعديُد من يبفقـريت يبفنية 
صلا يف مج لها يف مدح يبرسـو  مح د صلويت 
يبلـه عليه رعـى آبه يبطهار، مؤّكدة يبسـرَ عى 

ُخطاه ريبت ّسك لنهجه يبديني يبقويم. 

قبائل مديرية جبل املحويت يؤّكدون التمسك 
بالرسول األعظم يف مواجهة الطغاة

مدارس ذمار تؤّكد السري على النهج الرتبوي املحمدي

 : المحويت
أحيا ألنـاُء ررجهاء مديريـة جلل يملحويا، 
أمس يبر ، نعابيًة ج ا ريًة ل ناسـلة ذكرى 
يملوبد يبنلوي يبريف؛ بلتأكيد عى يبوالء يملطلق 
ريالقتديء لرسو  يبله صلويت يبله عليه رعى 
آبه رسلم يف مويجهة قوى يبكفر ريبنفاق. 
ريف يبفعابية يبتي حرض ا مسـئوبو 

يبسلطة يملحلية ريملكاتب يبتنفيذية 
ريبجهـزة  ريبعسـكرينّي 
يبمنيـة ريملشـايخ ريبوجهاء 
يالجت اعية،  ريبشـخصيات 
أّكد يملشاركون أن يالحتفاء 
يبنلـوي،  يملوبـد  لذكـرى 
يحتفـاٌ  ل يالد حياة   و 
تذكر ـا  ينلغـي  أمـة 
لنهج يبرسـو  رأخالقه، 
عظ ـة  عـن  مع7ّيـن 
موبـده  ذكـرى  رمكافـة 
لهـا  يالحتفـا   رأ  يّـة 

السـتلها1 دررس يبعـزة ريبُقــوَّة ريبشـ وخ 
ريبلـأس من شـخصيته صـى يبله عليـه رآبه 

رسلم. 
من جافله، حيّا مدير يملديرية مح د يبقر1 
يبحضوَر يبج ا ريَّ بلنـاء قرى رعز  جلل 
يملحويـا، ُمثنياً عى ح اسـهم رتجسـيد م 
ــة  ب  يّـة إحيـاء ذكـرى ميـالد فلـي يبُمَّ
رخاتم يبفلياء، ديعياً إىل مويصلة يبص ود 
ررنـد  يبتحشـيد  جهـود  رتفعيـل 
يملريلطـني يف جلهـات يبدناع عن 
يبوطـن حتـى تحقيـق يبنرص 

ريملؤزر. 
نقـريٌت  يبفعابيـَة  تخلـل 
رمرسحيـة  إفشـادية 
رقصائد شـعرية، تع7 عن 
شخصية يبرسو  رسرته 
يبعطرة رحب يبنلي مح د 
ريبدعـوة ملويصلة يبص ود 
تجسيديً بنهجه يف مويجهة 
قوى يالستكلار ريبظلم. 

 : ذمار
أقاما عـدٌد من مديرس مدينـة ذمار، أمس 
يبر ، مهرجافاً يحتفابياً ل ناسـلة قدر1 ذكرى 
يملوبد يبنلـوي يبريف عى صاحلها رآبه أنضل 
يبصـالة رأزكـى يبتسـليم، يف مدرسـة خابد لن 

يبوبيد. 
ريف يملهرجـان يبـذي شـهد حضوريً ريسـعاً، 
أبقـى مديـُر مكتب يبرتليـة ريبتعليـم ل ديرية 
ذمـار علُديبكريـم يبحليس كل ًة أشـار نيها إىل 
أن يالحتفـا  لذكرى يملوبد يبنلوي يبريف بيس 

ُمَجـرَّد يـو1 عالر ريحتفا  عـادي يف يبنفوس، 
بكنـه محطـة مه ـة فسـتلهم منهـا يبدررس 
ريبعـ7، رفـدرك كيف أن يبنلي رَمـن كافوي معه 
كافـوي صناديَد رمغاريـَر، ركيـف كان يبنضا  
ريبص ـود يف رجه يبطغاة ريبكفـار ريملنانقني، 
بنعكسها يف مويجهتنا بقوى يالستكلار ريبظلم 

يملعتدية عى شعب يإليَْ ان ريبحك ة. 
ة  تخلل يملهرجاَن يبعديُد من يملشاركات يملع7ِّ
عـن عظ ة يملناسـلة يبتـي سـتحل علينا  ذه 
يبَيَّا1 يمللاركة، ريبتعلر عن يبسـعادة رياللتهاج 

لصاحلها يبعظم. 

مكتب األوقاف واإلرشاد 
بحجة ينّظُم فعالية احتفالية 
بذكرى املولد النبوي الشريف 

 : حجة:
 فّظم مكتُب يبرقاف ريإلرشـاد 
يبر   أمـس  حّجـة،  ل حانظـة 
نعابيـًة يحتفابيـًة لذكـرى يملوبـد 
يبنلوي يبريـف عى صاحله رآبه 

أنضل يبصالة رأزكى يبتسليم. 
يبتـي حرض ـا  يبفعابيـة  ريف 
محانـظ يملحانظـة يبقايض  ال  
علـده يبصـويف رركيـل يملحانظة 
يبدكتور  يملابية ريإلديرية  بلشـئون 
علديمللـك جحـاف رمـدريء ع و1 
مـن  رعـدد  يبتنفيذيـة  يملكاتـب 
يبعل ـاء ريبخطلاء ريبشـخصيات 
أبقيـا  ريملويطنـني،  يالجت اعيـة 
يبعديـد مـن يبكل ات، أشـارت يف 
مج لها إىل يملكافة يبعظي ة بلنلي 
يبكـر1 يف قلـوب ُكــّل يبي نيـني، 
مؤّكدتـه أ  يّـة  ذه يملناسـلة يف 
ــة حو  قائد ا  تعزيـز رحدة يبُمَّ

لنهجـه  يالقتـديء  يبر ، ررضررة 
يبقويـم ريالبتـزي1 لتطليقـه قوالً 

رع الً يف ج ي  أمور حياتنا. 
ك ـا تطرقا يبكل اُت إىل رسـابة 
يبرسـو  يبعظـم رمقارعتـه أ ـل 
يبرك ريبضال  ركيـف أصلح ريق  
ـــة رأخرجهـا مـن يبظـال1 إىل  يبُمَّ
يبنـور، رأ  يّـة يسـتلها1 يبـدررس 
يبجهاديـة  سـرته  مـن  ريبِعـ7َ 
يبعظي ة، مشـرًة إىل رضررة يغتنا1 
تعزيـز  يف  يبعطـرة  يبذكـرى   ـذه 
يبتالحم ريالصطفاف ريبتحشيد برند 

يبجلهات لقوينل يبرجا  ريملا . 
تخلل يبفعابية عدٌد من يبفقريت 
يبدينيـة  ريملوشـحات  يبفنيـة 
ريبقصائـد يبشـعرية يملعـ7ة عن 
لابرسـو   يبي ني  يرتلاط شـعلنا 
يبعظـم صـى يبله عليـه رعى آبه 
رسلم رحله به يف يملايض ريبحارض 

ريملستقلل. 

أبناء حي األصبحي بصنعاء ُيْحيون ذكرى املولد النبوي 
بفعالية ثقافية وخطابية

 : صنعاء
فّظم ألناء حي يبصلحي ل ديرية يبسلعني، أمس يبر ، 
نعابيـًة ثقانيـًة رخطالية ل ناسـلة حلو  ذكـرى يملوبد 
يبنلوي يبريف عى صاحله أنضل يبصالة ريزكى يبتسليم. 
ريف يبفعابيـة يبتـي تنوعـا نقريتُهـا مـا لـني يبشـعر 
ريإلفشـاد ريبكل ات يملع7ة عن مدى حب يبشـعب يبي ني 
ريرتلاطـه لرسـو  صلـويت يبلـه عليـه رعـى آبـه، أّكـد 
يملشـاركون ت سـكهم لابُقــْرآن يبكريم ريبنهـج يبقويم 
يبذي سـار عليـه يبنلي مح د صلويت يبلـه عليه رعى آبه، 

ــة يبيو1 لحاجة ماسـة إىل إحياء مثل  مشـرين إىل أن يبُمَّ
 ـذه يملناسـلة يبعظي ة، ملا نيها مـن دررس رع7، ريبتي 
ــة إبيها لحق بت ّكنا من يستعادة مكافتها  بو عادت يبُمَّ
يبعظي ة يبتي حكى يبله عنها يف كتاله يبكريم لقوبه )ُكنْتُْم 
ـٍة أُْخِرَجْا ِبلنَّاِس تَأُْمُررَن ِلاْبَ ْعـُررِف َرتَنَْهْوَن َعِن  َخْرَ أُمَّ
يْبُ نَْكِر َرتُْؤِمنُوَن ِلابلَِّه َرَبْو آَمَن أَْ ُل يْبِكتَاِب َبَكاَن َخْرًي َبُهْم 

ِمنُْهُم يْبُ ْؤِمنُوَن َرأَْكثَُرُ ُم يْبَفاِسُقوَن(. 
ــة عـن يبُقــْرآن  ربفا يملشـاركون إىل أن يلتعـاد يبُمَّ
يبكريـم ررسـوبها يبعظيم  و سـلُب يالفحطـاط ريبخزي 

ــة يإلسالمية يبيو1.  ريملذبة يبتي رصلا إبيها يبُمَّ

مجلس التالحم القبلي بحجة ُيْحيي ذكرى املولد النبوي 
ويؤكد دور القبيلة يف مناصرة رسول اهلل

 :حجة:
فّظـم مجلـُس يبتالحـم يبقلـي أمس 
يبج عة ل حانظة حجة نعابيًة خطاليًة 
رثقانيـة ح لا شـعار )يبقليلة يبي نية 
ردرُر ا يف منارَصة رسـو  يبله يالعظم( 
إحياًء بذكرى موبد يبرسـو  يبكر1 عليه 

أنضل يبصالة رأزكى يبتسليم.
 ريف يبفعابيـة يبتـي حرض ـا أركاُن 
حـرب يبمـن يملركـزي يبعقيـد ألو صقر 
خرنشـة رعـدٌد مـن مشـايخ رعل ـاء 
يملحانظة، أشـار رئيـس مجلس يبتالحم 
يبقلي صادق يبدلعي إىل عظ ة مناسـلة 
يملوبد يبنلوي، مؤكديً أ  ية  ذه يملناسلة 
يبمـة حـو  قائد ـا  يف تعزيـز رحـدة 
يبر ، ررضررة يالقتـديء لنهجـه يبقويم 
ريالبتزي1 لتطليقه قـوالً رع الً يف ج ي  

أمور حياتنا.
رأشـاد يبوكيل يبدلعي لـدرر يبقليلة 
يبي نيـة يف منارصة رسـو  يبله منذ ذبك 
يبحـني رإىل يآلن رمـا زيبـا منـارصًة به 
يف يالقتديء لـه ريالحتفا  لذكـرى موبده 

يبريف.
ني ا أثنى يبعالمة إلري يم يبجال  عى 

يبحضور يملّرف بقلائل محانظة حجة، 
ديعياً يبج يَ  إىل يملزيد من يبلذ  ريبعطاء 
ريالست رير يف رند جلهات يبعزة ريبرف 

لابرجا  ريملا . 
رتخللـا يبفعابيـة أفاشـيُد رعدٌد من 
يبزريمـل َريملويريـث يبشـعلية ريبقصائد 
يملع7ّة عن عظ ة يملناسلة رصاحلها.
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تقارير 

صحيفة »المسيرة« تستطلُع التحضيرات النهائية لالحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف:
تجهيز خمس ساحات مرَكزية لالحتفال بالمولد في العاصمة والحديدة وذمار وإب وصعدة 

العاصمة صنعاء تستعد الستقبال ضيوف النبي األعظم

 : خاص

يف إطار يالستعديديت يبشعليّة ريبرس ية 
يبجاريـة السـتقلا  ذكـرى يملوبـد يبنلوي 
يبريـف بهذي يبعا1 ب  9 ــ يبتي تأتي يف 
ظل يسـت رير ص ود ألناء يبشـعب يبي ني 
بلعا1 يبريل  يف مويجهة يبعدرين يبسـعودّي 
يبمريكي ريبحصار يبظابم، قاما صحيفة 
يملسـرة لجوبـة يسـتطالعية بالطـالع عى 

سر يبتجهيزيت ريبلقاء لابقائ ني. 
أمافـة  ركيـل   - يبسـقاف  عـي  رأّكـد 
يسـتك ا   مـن  يالفتهـاَء  يبعاص ـة، 
يبتحضريت الستقلا  يبحشود يبج ا رية 
يبكلـرة يملشـاركة يف ذكـرى يملوبـد يبنلوي 
لابعاص ة صنعـاء رج ي  يملويطنني يبذين 
سيشاركون يف ع و1 يبساحات يملخصصة؛ 
بذبـك بيع7ري عـن مدى حلهـم ريرتلاطهم 
لابنلي صلويت يبله عليه رعى آبه رسلم. 

ـة بالساحة املداخُل واملواقُف الَخاصَّ
رأرضح يبسقاف أن إديرَة يملررر قد أَعدَّت 
خطًة بحركة يبسر رتم نيها تحديُد خطوط 

يبسـر ريملويقف يبتـي ستسـتقلل ضيوف 
رسـو  يبله ر ي أرلعُة مويقَف رسيتم لثها 
ع7 يبقنويت ريإلذيعات ريملويق  ريبوسـائل 
يإلعالمية يبوطنية يبرس ية منها ريب لية. 
رأضـاف ركيـُل أمافـة يبعاص ـة أفه تم 
تجهيُز يبجافب يبمني عى مستوى يبساحة 
رمحيطها رأمافة يبعاص ة، ك ا تم تجهيُز 
يملويقـف يبتـي ستسـتقلل ضيوف رسـو  
يبلـه ر ـي أرلعة مويقـف موقـف يبنهدين 
رموقـف جنـوب يبحديقـة رموقفني رشق 
جام  يبشـعب، ديعياً إىل يبرتكيز عى مدخل 
يبنساء يبذي يتم تحريُزه يف أن تلتز1َ يبلجنة 
يبنسـائية ررسـائل يبنقل يف إدخا  يبنساء 
من يملكان يملحّدد بهن؛ بن دخوَ  يبنساء من 
غر يملـكان يملحّدد بهن سـيؤدي إىل حدرث 
إرلاك كلر؛ كون يبسـاحة قـد تم تحديُد ا 
رتقسـي ها إىل مرلّعـات، رقد تم تخصيص 
ُكـّل مرل  من  ذه يملرلعات بفئة محّددة. 

خمُس ساحات مرَكزية لالحتفال باملولد 
النبوي 

لدرره، أّكد مح د حيدرة -رئيس يبلجنة 
يبفنيـة بفعابيـة يملوبد يبنلـوي-، لأن  ناك 

خ َس سـاحات رئيسـية بالحتفا  لاملوبد 
يف يبعاص ـة صنعاء ريبحديـدة رذمار رإب 
رصعـدة، منّو ـاً إىل أن يبتجهيـز سـيكون 
ل ـا يللـي يحتياجـات يبسـاحات يملركزية 
يبخ س رلشـكل تكامي يقـو1 عى رحدة 
يبع ل يبفني يبذي سـيعكُس مدى يبحضور 
ريبتفاعل يبشـعلّي يف مختلـف يملحانظات، 
النتـاً إىل رجـود شاشـات يف ُكــّل سـاحة 
رسـيكون  ناك لثٌّ ملارش يف ُكـّل ساحة، 
ريإلخـريج  يبنقـُل  سـيكون  نـاك  ك ـا 
يبتلفزيون بلفعابيات متكامل، لحيث تظهر 
ج يـُ  يبسـاحات يف ففس يبوقـا، ك ا أن 

 ناك نقريٍت ننيًة يف ُكـّل ساحة. 
بصحيفـة  يف ترصيـح  حيـدرة  رأشـار 
»يملسـرة« إىل يسـتك ا  يبتجهيـزيت عـى 
يبجافـب يبفنـي يملعنـي لإظهـار يالحتفا  
رياللتهـاج لاملوبـد يبنلي صلـويُت يبله عليه 
رعـى آبه، حيث سـيكون  نـاك يبعديُد من 
يبلوحات يبفنية، ريبتنانُس جاٍر لني مختلف 
يبج ـايل،  يبجافـب  إلظهـار  يملحانظـات 
جافـب  إعـديد  موضـوع  سـيكون  أيضـاً 
يبصوتيات رموضوع توزي  طويقم يإلخريج 
يبتلفزيوفيـة سـيكون مختلفاً عـن يبعوي1 

يملاضيـة لشـكل يعـ7ّ عـن مدى مسـتوى 
يبتنظيم يبذي رصل إبيه يبناس، رل ا يرسل 
رسابًة بلعدّر لأفنا أُّمٌة منظ ة رأمة قوية. 
رأضـاف: رلابنسـلة بجافـب ت وضـ  
يبنـاس يف يبسـاحات ريبحشـود سـيكون 
 ـذي يبجافـب لشـكل منّظـم رج ـايل ل ا 
يتناسب ريناغم م  يبرييات يبتي ستح لُها 
يبحشـوُد، ل ـا يكفـل إيصـا  مضامينهـا 

لابتفاف يبي نيني حو  فلي يبرح ة. 

توفرُي باصــات لنقل النســاء يف النقاط 
املجاورة للساحة

إىل ذبـك، قـا  مح ـد يبشـهاري -مدير 
مكتـب يبنقل لابمافـة-، لأفه تم تخصيُص 
ب9 نـررع يف أمافة يبعاص ـة بنقل يبقطاع 
يبنسـائي عـى مسـتوى مديريـات يبمافة 
يتـم  يبتـي  يمللصقـات  ركذبـك  يبعاص ـة 
تلصيُقهـا عـى رسـائل يبنقل مـن لاصات 
يبجـرة ريبحانالت يف أمافـة يبعاص ة،  ذه 
من ض ن يملها1 يبرئيسية يبتي سيقو1 لها 
مكتب يبنقل إن شاء يبله، ريآلن لدأفا تدشني 

 ذه يبع ا  من خال  ع ل يبلويصق. 
رأرضـح مدير مكتـب يبنقل لـأن  ناك 

ـًة لابلاصات ررسـائل يبنقل  مويقَف َخاصَّ
بلقطـاع يبنسـائي ركذبـك خطـوط سـر 
ــة لهـن، حيث تـم تجهيـز لاصات  َخاصَّ
خدمات بنقل يبنسـاء يآلتي يأتني لوسـائَل 
ــة لهـن، مـن أماكـن رفقاط  فقـل َخاصَّ
يبتج ـ  يبتي تـم تحديد ا، ك ـا أن فقاَط 
ـٍة  يبتج ـ   ذه تحتوي عـى مويقَف َخاصَّ
ـة لابنساء  لوسائل يبنقل يبنسـائية يبَخاصَّ
يبنلـوي  يملوبـد  مناسـلة  يف  يملشـاركات 
يبريف، حيث يتم إيقاف سـيارتهن  ناك 
رمـن ثـم يالفتقـا  إىل يملـكان يملحـّدد بهن 
يف سـاحة يالحتفـا  عـ7 لاصـات يبنقـل 
يبخدماتيـة يملتويجدة يف كانة فقاط رأماكن 

يبتج  . 
رأضـاف لأن  نـاك فقـاط بلخدمات يف 
يبجهة يبجنولية سيكون عند فجو1 يبشا1، 
رجوبة يملصلاحـي ريملابية رري اس، ر ذه 
يبنقـاط يبرلعـة يبرئيسـية يبتـي سـتنقل 
نيها يبنسـاء ع7 لاصات يبنقل يبخدماتية، 
نسـتصُل  يبرقيـة  بلجهـة  رلابنسـلة 
يملشـاِركاُت إىل يملوقف يملخّصص بهن جويَر 

جام  يبشعب ملارشًة. 

دعا إلى بذل المزيد من الجهود:

محافظ ذمار: شرٌف كبرٌي لنا استضافُة فعالية مولد النور
أّكد التضامن مع أبناء المهرة في مواجهة المحتل:

املؤتمُر الشعبّي العام يجّدد موقفه 
املبدأي يف مناهضة العدوان واالحتالل   : ذمار

شـهدت مدينـُة ذمـار، عـرص 
أمس يبج عة، بقاًء موّسـعاً بلناء 
ملناقشـة  يملحانظـة؛  ررجهـاء 
ريإلعـديديت إلحيـاء  يبتحضـريت 
ذكـرى يملوبـد يبنلـوي يبريف يف 
يبفعابية يملرَكزية يبتي ستحتضنُها 
يبقـاد1َ،  يبثالثـاَء  ذمـار  مدينـُة 
ج يـ   مـن  يآلالف  ل شـاركة 

محانظات يبج هورية. 
ريف يبلقـاء يبذي حـرضه ركيال 
محانظـة ذمـار محسـن  اررن 
مـن  رفُخلـٌة  يبع ـدي  رعلـاس 
يبشـخصيات يالجت اعية ريبقلَلية 
يبتنفيذية، شـّدد  يملكاتب  رُمـَدريء 
يبشـيخ مح ـد حسـني يملقـديش 
-محانظ يملحانظـة- عى يبرف 
يبعظيم ملحانظة ذمار يف أن يكون 
ألناؤ ـا  ـم يملسـتقِلِلني بضيوف 
رسـو  يبلـه، مؤّكـديً عـى رجوب 
ل ظهر ـا  يملحانظـة  تظهـر  أن 
يبالئق أمـا1 يبضيـوف، رأن يكون 
نـاً، ديعيـاً يبج يـَ   يبحشـُد مرِّ
إىل يالضطـالع لدرر ـم يف يبدنـ  

ريملشاركة. 
رمن جافله، أّكَد مسؤرُ  يملكتب 
يبتنفيذي بفصـار يبله لاملحانظة، 
ناضـل يبرقـي، عـى أ  يّـة أن 
فلتهـَج لهـذي يملوبـد يبعظيـم رأن 
فُْحيَي تلك يبقيَم يبدينية ريإلفَْسافية 
ذكـرى  يف  ريبوطنيـة  ريبرتلويـة 
موبد يبحليـب يملصطفى، ديعياً إىل 
يالبتفاف حو  دينـه ر ديه لعيديً 
عن تلـك يبريئـ  يملوضوعة يبتي 
خَلَقها رمّوبها أئ ُة يبكفر ريبنفاق 
يبعاملي؛ بتشـويه يبدين يإلْسـاَلمي 
أنكار ـا  خـال   مـن  يبحنيـف 
رأنعابهـا يبتـي ال تُ ـاُّ بإلْسـاَل1 
لصلة، ردعـا يبرقي كانـَة ألناء 
يملحانظـة إىل يبحشـد ريملشـاركة 

إلحياء  ذه يملناسلة يبعظي ة. 
رأبقى حسن علديبرزيق -عضو 
مجلـس يبشـورى ررئيـس نـرع 
يملؤت ر يبشـعلّي يبعا1 يف محانظة 
ذمـار- رمح ـد يبسـيقل -مديـر 
عا1 مديرية ذمـار- كل تني تحدثا 
نيها عى رضررة أن فحتفَي لهذه 
يملناسـلة يبعظي ة، رتنارال لعضاً 
من شـ ائل فلـي يبهـدى يبعطرة، 
مشـّددين عـى أن تكـوَن ذكـرى 

يملوبـد يبنلـوي يبريـف مناسـلًة 
ـد من أجل  بج   يبشـ ل، ريبتوحُّ
مصلحـة يبلالد رمسـتقللها تحا 
خي ـة يبوطـن يبويحـد، ريبُهويـة 
يبوطنية يبجامعـة، رفلذ يبخالنات 
يبتـي  ريبرصيعـات  ريبشـقاقات 
جعلـا بلعـدّر نينا موطـئَ قد1، 
رتعزيـز قيـم يبتسـامح ريبخّوة، 
رإحياء ُسنَن يملصطفى يف يبسلوك 
لنهجهـا  ريالبتـزي1  ريمل ارسـات 

يبقويم. 
رشّدد يملشـاركون عى رضررة 
محانظـة  يحتضـان  يكـوَن  أن 
يبعظي ـة  يملناسـلة  بهـذه  ذمـار 
حدثاً م يـزيً من خـال  يإلعديديت 
ريبمنيـة  يبفنيـة  ريبتجهيـزيت 
ريبثقانيـة ريبشـعليّة، رأن يكون 
يبج ي  عى قدر عاٍ  من يملسئوبية 
ريبجهوزيـة تجاه  ـذه يبفعابية، 
يختصاصـه،  مجـا   يف  ُكــلٌّ 
بتتضانـر يبجهـود إلخـريج ع ـل 
ج اعي يّرُف يملحانظة ريعكُس 
صورتَها رصـورَة ألنائهـا يبطيلة 

يبتي عهد ا يبج ي . 

 : متابعات

جـّدد حـزُب يملؤت ـر يبشـعلّي يبعـا1 تأكيـَده 
عـى موقفه يمللـدأي ريبثالـا يف مويجهة يبعدرين 

ريبحصار. 
رأشـارت يبلجنـُة يبعامة بل ؤت ـر يف يالجت اع 
يبذي عقدته، أمس يبر ، لأن يبتصعيَد يبعسـكريَّ 
يبخرَ بقوى يبعدرين لقيادة يبسـعوديّة ريإلماريت 
ــًة جلهـات يبسـاحل  يف جلهـات يبقتـا ، َخاصَّ
ريبحدرد  دُنه يبتأثرُ عى ص ود يبشـعب يبي ني 
يملقـاِر1 بلعـدرين ريبرينـض بـه، موضحـة لـأن 
تصعيَد يبعدرين يأتي يف إطار يستك ا  ُمَخّططات 
يبعـدرين يف يبسـيطرة عى سـويحل رجـزر يبي ن 

رميا ه يإلقلي ية. 
رأديفـا يبلجنُة يبعامـة يبجريئَم يبتـي يرتكلها 
تحابف يبعدرين لحق ألناء يبحديدة من يسـتهديف 
بل دفيني رقصف يملنشآت يملدفية ك يناء يبحديدة، 
رمصافـ  يبحليـب رمطاحن يبغـال  رغر ا من 
يملنشـآت، النتًة إىل يآلثار يإلفَْسـافية يبكارثية عى 
يبسـكان يف مدينـة يبحديـدة ريبتي أجـ7ت آالَف 

يبرس عى يبنزرح ريبذين أصلحوي يعيشون ظررناً 

معيشيًة صعلة بلغاية. 

يبلجنة ريف يجت اعهـا ع7ّت عن تضامن حزب 

يملؤت ـر يبشـعلّي يبعـا1 مـ  إخويفهم مـن ألناء 

محانظـة يملهـرة، مؤّكـدًة رقوَنهـا إىل جافلهم يف 

مويجهة م ارسات قوى يبعدرين ريالحتال . 

رأديفـا يبلجنـة يبعامـة أع ـاَ  يبق ـ  لحـق 

يملتظا ريـن مـن ألنـاء محانظـة يملهـرة ريبذين 

بل  ارسـات  رنضهـم  عـن  بيعـ7ّري  خرجـوي 

رإجريءيت قوى يبعدرين ريالحتال ، مؤّكدًة موقَف 

يملؤت ـر يبثالـا ريملنـادي لخررج قـوى يالحتال  

يبجنلي من يملهرة رمن كانة يبرييض يبتي يتويجد 

نيها، رتسلي ها إىل يبسلطات يملحلية يملنتَخلة. 

رحّذرت يبلجنُة ُكـّل يبطريف يبتي تخُد1ُ يبعدرين 

رتتَحـّرك تحا غطاء يملؤت ر، من ت زيقه، مؤّكدًة 

أن َمـن أريد يبتحـدث لاسـم يبحـزب يجـُب عليه 

يالبتفاُف حـو  يبصـّف يبوطنـي ريالبتفاف فحو 

يبقيادة يبعليا بلحزب م ثلًة لرئيس يملؤت ر يبشيخ 

صادق أمني ألو ريس. 
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رغـم يسـت رير يبعـدرين يبجائر يبذي 
يسـتهدُف ُكـلَّ مناحي يبحياة ريبحصار 
يبخافق ريبحـرب يالقتصاديـة يبتي ت ر 
لها يبلـالد، ريبـذي أدى إىل رنـاة يآلالف 
مـن يملـرىض جـريء يفعـدي1 يبدريـة يف 
يملستشـفيات، عـادت يبركـُة يبي نية 
بصناعـة يبدريـة إىل السـتئناف ع لها 
لعـد توقيفها منـذ عا1 99ب1؛ لسـلِب 
يقتحامهـا مـن قلـل قـويت يبفـار عي 
يبجنليـة  بألجنـدة  تنفيـذيً  محسـن؛ 
عـى  تسـطو  كافـا  يبتـي  يبعدريفيـة 
مقـدريت رخـريت يبللـد، لاإلضانـة إىل 
ح ايـة يبفسـاد يإلديري يبحاصل يف تلك 
يبفرتة ريبتنازع ريبتسـالق عى يبسلطة 
ريبقضاء عى ُكـّل ما نيه فهوض بلوطن 

رتطويره. 
إغـالق  إىل  يملخططـاُت  تلـك  رأّدت 
يبركة يبي نية بصناعة رتجارة يبدرية 
رعدد من يملصاف  ريملؤسسات يإلفتاجية 
رشـلا حركتهـا ت امـا رأرقفتهـا عن 
يبسـوق  رتغطيـة  ريإلفتـاج  يبتصنيـ  
يملحليـة، م ا تسـلب يف يرتفـاع معافاة 

يملرىض رتزييد شكارى يبطلاء. 
رمـ  يسـت رير تلك يملؤيمـريت، ظلا 
يبركة يبي نية بألدرية مؤصدَة يبلويب، 
حتى يستعاد يبشعُب قريَره رإريدتَه من 

جّويالت يبسفريء رأسوير يبسفاريت. 
لزيـارة  قامـا  يملسـرة  صحيفـة 
يبركة لعَد أن عادت بلع ل لتوجيه من 
يبقيـادة يبسياسـية يبحكي ة يبسـلوع 
يملـايض؛ بلتعـرف عـى يبصنـاف يبتـي 

تنتجها ريبكادر يبعامل نيها. 
يبدكتـور علديبلـه يبح ـزي -رئيـس 
مجلـس إديرة يبركـة يبي نية بصناعة 
رتجـارة يبدريـة- يبتقـا لـه صحيفة 
يملسـرة أثنـاء زيارتهـا رذكر لـأن عدد 
يبعاملني يف يبركة حـوييل بب  موظف 

توقفـوي ج يعهم عن يبع ـل لعد توقف 
يبركـة، ُمشـريً إىل أفـه رلعـد إَعـاَدة 
يبركـة بلع ل يتم يسـتدعاء يملوظفني 
لابكامـل، مضيفاً »أما يملدريء ررؤسـاء 
لشـكل  يسـتدعاؤ م  نيتـم  يبقسـا1 
مست ّر حتى أثناء نرتة يفقطاع يبركة 

عن يبع ل«. 

الهيكُل الفني والتقني للشركة:
ربفا يبح ـزي إىل أن يبركة تتكون 
من ثالثة مصاف ، ر ي مصن  يملحابيل 
يبوريديـة يبذي يتكون مـن خط إفتاجي 
ريحـد، ريملصنـ  يبعـا1 رنيـه خ سـة 
خطـوط إفتاجيـة رمصنـ  يملضـاديت 

يبحيوية رنيه خطان إفتاجيان. 
رأكـد يبح زي أفـه ركلدييـة تم نتح 

يملصنعني يبربني، ر ـو مصن  يملحابيل 
يبوريديـة، رذكـر أن سـلَب توقيفه  و 
يآلبـة؛ فتيجـة بفعـل  حـدرث خلـل يف 
قـويت يبفار عي محسـن حني يقتح ا 
يبركـة، يبتي تع ـدت تعطيَلها؛ كوفها 
خطًّا حيويًّا  و يبوحيد يف يبي ن، مضيفاً 
»تـم تعطيلـه لطريقة م نهجـة حتى 
فصلـح غر قادرين عـى تونر يملحابيل 

ديخل يبلالد«. 
رعـى يبرغـم مـن أن يبدربـة كافـا 
حينهـا قـادرًة عى إَعـاَدة تشـغيلها إاّل 
أفها يفخرطا ض ن يآلبية يبتي رس تها 
قـوى يبعـدرين، حيث قـا  يبح زي: إن 
يملشـكلة بيسا يالحتياج نقط إىل قطعة 
غيار، حسـب ما أنادت يبركة يبملافية 
»للومات« حني تم يبتويصل معها يف ذبك 

يبوقا. 

أسباُب توقف الشركة عن العمل:
أرضح يبدكتور علديبله يبح زي أفه يف 
عا1 99ب1 حصل توقف فهائي بل صن ؛ 
لسلِب يحتال  قويت ما يس ى » يبفرقة 
يبرىل مدرع« يبتالعة بلفار عى محسن. 
عـدة  كافـا  نـاك  »ثـم  رأضـاف 
محـارالت بتشـغيله، رلابخـص يف عا1 
91ب1 ثـم توقفا رمن ثم يف عا1 93ب1 
رتوقفـا رمحاربة أخرى يف عا1 95ب1، 
رنشلا  ذه يملحارالت يف مريحَل معينة، 
ربكـن بم تنفـ  ُكــّل  ذه يملحـارالت، 
يبخالنـات  لعـض  بوجـود  لاإلضانـة 
ريملهاتـريت ريبنقالات رظهـور يبتنازع 
يبحزلـي إىل جافب يبفسـاد يإلديري يبذي 

أنشل ُكـّل يبخطط يإلفتاجية يبتي كافا 
بها درٌر يف يبنهوض لابللد رسـد حاجات 
يملويطـن يف تونر يبدرية لسـهوبة درن 

معافاة. 

إَعاَدُة تشغيل الشركة ومساعي اإلنقاذ:
تَم تدشـني إَعاَدة تشغيل يبركة يو1 
يبحـد مـن يبسـلوع يملايض لعـد ث ان 
سـنويت مـن تعطيلهـا، رذبـك لحضور 
أعضـاء حكومة يإلفقـاذ ررئيس يبهيئة 
يبقطاعـات  رلعـض  بألدريـة  يبعليـا 

يالقتصادية يبعاملة. 
رأكـد يبح ـزي أن  ـذي يـد  عى أن 
 نـاك إريدًة سياسـية قوية مـن قيادة 
يبثـورة بتشـغيل  يبدربـة رمـن قيـادة 
يبوحـديت يالقتصادية، مضيفـاً »رفأمل 
من يبجهات يملعنيـة أن تتفاعل م   ذه 
يإلريدة رتحار  أن تنقل يإلريدة إىل تنفيذ 

ع ي«. 
يبح ـزي  علديبلـه  يبدكتـور  ربفـا 
رئيس مجلس إديرة يبركة إىل أن  ناك 
خططاً بعـا1 99ب1 إلفتاج يملزيد ريملزيد 
من يبفويع يملختلفة من يبدرية، ُمشـريً 
إىل أن  ـذي يإلفجاز يأتي يف إطار يملررع 
يبـذي أطلقـه يبرئيـس يبشـهيد صابح 

يبصّ اد »يٌد تلني ريٌد تح ي«. 

جهــوُد املجلــس السياســي األعلــى يف 
تشغيل الشركة:

بتوجيـه  يسـتجالًة  يبح ـزي  رأكـد 
يبقيـادة يبسياسـية لانتتـاح يملصاف ، 
كّلف يملجلس يبسـيايس يبعى لتشـكيل 
بجنة بدريسـة رض  يبركة رتم يبع ل 
عـى تشـغيله يف 97ب1، حيث تـم يبلدء 

لع ل يبصيافة بآلالت. 
قـوى  قيـا1  أن  إىل  يبح ـزي  أشـار 
يبعـدرين لنقـل يبلنك تسـلب يف ضائقة 
مابيـة بع ـل يبصيافـة، مـا أج7 م إىل 
يبرتكيـز عـى فقـاط معينـة حتـى يتم 
يبتشـغيل رحتـى تنتـج دخالً أساسـياً 

الست رير يبع ل درن توقف. 
ريتلـ  يبح ـزي » نـاك رعـود مـن 
يبقياديت يبسياسـية يف يبلالد أفه سـيتم 
دعم يملصن  ربكن بم يستطيعوي؛ لسلِب 
يبحصـار يالقتصـادي ريبذي حـا  درن 
ذبك، ربكن بم يتوقف يبع ل، لل لدأ يبع ل 
عى فقطة فقطة ديخـل يملصن ، ركذبك 
يستال1 يبقرض من تجار يبدرية كشكل 
جزئي حتى تنهض يبركة رتسـتطي  
أن تغطـي ُكـلَّ يبعجـز يبحاصل يف يبلالد 

رتقو1 لسديد ُكـّل يبقررض بلتجار. 
ربفـا يبح ـزي إىل أن »يبعا1 يملايض 
كلفـا يبصيافـة أَْكثَـــر مـن عريـن 
مليون ريـا  ريآلن لدأفا لصيافة مصن  

يملحابيل«. 
 

الطموُح ودوُر املنظمات يف املجال الطبي 
وعراقيل الحصار:

رمن جافب يملنظ ـات، ذكر يبح زي 
بل سـرة أن  نـاك رعوديً مـن منظ ة 
يبهجرة يبدربيـة لتونر خط جديد حتى 
يتم صيافة يبخـط يبقديم يبطلي يف  ذه 
يملرحلـة، إال أن يبوعـود بـم تتحقق لعد، 
بكن -حسـب مـا أنـاد يبح ـزي- نإن 
»منظ ـة يبهجـرة« جـادة يف رعود ـا 
رتتويصـل مـ  قيـادة يبركة لشـكل 

مست ّر. 
رذكـر أَيْضاً أن يبخطة يالسـرتيتيجية 

في سياق مشروع الرئيس الشهيد صالح الصّماد وبعد استعادة الشعب قراَره:

الشركة اليمنية لصناعة األدوية تعود للعــــــــــمل بعد ثمان سنوات من التوقف 
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يف  ـذي يبوض  تحتاج إىل رض  مسـتقر 
بتنفيذ ا ريبلدء نيها، مشريً إىل أن  ناك 
معافـاًة شـديدة يف رصو  يملـويد يبخا1 
رتحتـاج نـرتة كلـرة جـريء يبحصار، 

إضانة إىل ضآبة يبسيوبة يملابية. 
رقـا : »إفنـا لفضـل يبله بـن فصلَح 
عابـًة عى يبدربة، لل سـنصلح منتجني 
بلدربـة رمصـدر دخل ريف تونـر يبمن 
يبدريئي يف يبلـالد، رخصوصاً يف ظل  ذي 
يبعـدرين يبغاشـم يبـذي يسـتهدف ُكـّل 
فويحي يبحيـاة يبذي ال يتحـى لأية قيم 
رأخالق رال إفسافية رال دينية رال عرلية، 
نهم يسـتهدنون ُكـّل يش يف يبي ن رل ا 
نيهـا دريء يملرىض ريبتضييق عى دخو  

يبدريء«. 
رأضاف: »يجـب علينا إطالق رصخة 

بلعابم أفنا ال ينقصنا رجوُد يملا ، نتجار 
سـوق يبدرية بديهـم يملا  ربكـن يبذي 
ينقص  و تويجُد يبدرية رال يزي  لعض 
يبتجـار يبوطنيني مسـت ّرين يف سـوق 
يبدرية، ر ناك تجار يمتنعوي عن إدخا  
رأرقفـوي  رأغلقـوي رشكاتهـم  يبدريـة 

فشاطاتهم ت اماً«. 

يحملهــا  أن  يجــُب  التــي  املســؤوليُة 
الجميع:

يبح ـزي أكـد أن عـى يبدربـة إَعاَدة 
يبنظـر يف  ـذي يملسـار رتقييـم يبوض  
رإطـالق رصخـة ل ـا يتعلـق لابجافب 
يبدريئي لشـكل عا1، مستطرديً: »ربيس 
نقط كذبك فسـتغيث رفرصخ لل فحتاج 
إىل ع ل أَيْضاً يف يمليدين ك ا  و يبحاصل 

يآلن«. 
رأشـار يبح ـزي إىل أن قيادة يبركة 
لحاجة نقط إىل مسافدة حتى تتم إَعاَدة 
يبتشغيل لشكل متكامل رمست ّر؛ كي ال 
تكون يبركـة عابة عى يبدربة رتصلح 
قطاعاً إفتاجيـاً مه اً يونر أمنـاً دريئياً 

ريونر بخزينة يبدربة ملابَغ مابية. 
رحسـل ا أكـد يبدكتـور علديبلـه أفه 
»بو ت ـا يبمور لشـكل متكامـل رإذَي 
تم تونر مللـغ مايل يبذي تكون يبركة 
لابحاجـة إبيه، ريبذي قا  أفها لحاجة   
ماليـني درالر بتصل يإليـريديت إىل حوييل 
1 مليـار ريا  يف يبسـنة، سـنتحو  من 

يبزحف يبلطي إىل يالفدناع يبقوي«. 

دور الحصــار يف عرقلــة عمل وتشــغيل 
الشركة:

ذكـر يبح ـزي أن يإلشـكابيات يبتـي 
يعافـي منها ع ل يملصنـ   ي يبحصار 
يالقتصـادي ركذبـك فـزر  قويئـم مـن 
يبدرية يملحظورة يبتي فزبا من حكومة 
يملرتِزقـة، رمنهـا أصنـاٌف كثـرة مـن 
يبدرية ر ي تدخل من ض ن يبصناعات 

يبدريئية. 
رأشـار يبح زي إىل أن قـوى يبعدرين 
رمرتِزقتهـم منعـوي دخوَ  مـويد ض ن 
يبقائ ـة بديهم، ما تسـلب يف رقف خط 
يبريب يبسـائل لابكامل بـدى يبطفا ، 
مضيفاً » ذه مشـكلة بن إيقاَنه يعني 

توقف إفتاج  ذه يملادة«. 
 ريقـو  يبح ـزي »يجـب حـل بهذه 
يإلشكابية رمسـاعدة يملصاف  يملحلية يف 
تونر  ذه يملويد رغر ا ع7 يملنظ ات«، 
مطابلـاً يبحكومـة لتونر قنـاة بدخو  
 ذه يملـويد رغر ا من يملـويد يبتي من  

يبعدرين دخوبها. 
ريف يبسياق أكد يبح زي أن مخططات 
يبعدرين يف إيقاف يملؤسسـات يإلفتاجية 
يبصحـة  رزيرة  بـدى  يإلريدة  زيدت مـن 
ربدى قيادة يبدربة لتفعيل  ذه يبوحديت 
يالقتصادية سـويء يبخاصـة أَْر يبعامة، 
رأكـد أفـه يجـب يسـت رير يبع ـل درن 
توقـف أَْر ج ود؛ بلتغلـب عى مؤيمريت 

قوى يبعدرين. 

األصناُف الدوائية التي تنتجها الشركة:
يبح ـزي أشـار إىل أن يملصنـ  يبعا1 

ينتـُج مج وعـًة مـن يبصنـاف، لين ا 
تنتـج:  يبحيويـة  يملضـاديت  مصنـ  

»يموكسسلني كلسو « ررشيب. 
أما يبصناف من يبدرية  ي تسعة:

9- سلازموبني قطر يبطفا . 
 1- يدكوتريم رشيب يبطفا . 
3- لاريمو  رشيب بألطفا . 
  - لاريمو  قطر بألطفا . 

 5- يدكومـني رشيب بلسـعا  بلكلار 
ريبطفا . 

6-  ستني رشيب بألطفا . 
 7 - نالجيزر  رشيب بألطفا . 
 ن - لاريمو  تالا ركاللا. 

9 لاريمو  يكسرتي. 
لاإلضانـة أن  ناك خطة مسـتقللية 
جديـدة بيِصل يإلفتـاج إىل 15 صنفاً من 

يبدرية، حسل ا أكد يبح زي. 

إرادُة اإلدارة يف اســتمرار الشــركة رغــم 
الظروف: 

بلركـة  يبصحيفـة  زيـارة  رخـالَ  
يبي نيـة بألدريـة، يبتقـا ل ديـر عـا1 
يبركـة يبدكتـور أح ـد يبمـر، رقا  
إفـه: لابرغـم يبحصار يالقتصـادي عى 
يبللـد ريمتنـاع لعـض رشكات عامليـة 
مـن يبتعامل إاّل لوسـيط مشـرتك إاّل أن 
يبتشـغيل عـاد من جديد رقيـد يبتطوير 

يملست ّر لعون يبله. 
مصافـَ    9 أن  نـاك  يبمـر  رأكـد 
يبي نيـة  يبج هوريـة  يف  حكوميـًة 
لإمكافهـا تغطية %ب5 مـن يحتياجات 
يبسوق يملحلية، مشـيديً لتفاعل يبقيادة 
ررزيرة  يبصناعـة  ررزيرة  يبسياسـية 
يبصحة يف إفجاز يبع ل يإلفتاجي بلركة 
نعليـة  خطـويت  إىل  يإلريدة  رتحويـل 

مل وسة يف يمليدين. 

في سياق مشروع الرئيس الشهيد صالح الصّماد وبعد استعادة الشعب قراَره:

الشركة اليمنية لصناعة األدوية تعود للعــــــــــمل بعد ثمان سنوات من التوقف 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

نبذٌة عن صراع األضداد يف 
تعز الذي أنتجه االحتالل

حيث ر ذه يملناطق تدخل تحا فطاقه، رعى 
إثر ذبك رلنفس يبُسـلوب عقد بقاء لني قياديت 
يإلْصـاَلح رج اعة ألو يبعلاس َرعدفان يبح ادي 
رمـن إبيه رتوصلـوي إىل يتّفاق عـى رن  يبنقاط 
يبعسكريّة يبتالعة بلطرنني بتسلي ها إىل رحديت 
أمنية رل ا بإلْصـاَلح ففوذ عليها ريفتهى يالتّفاق 

لتجريد يبلويء ٣٥ من قلضته يف يبحجرية. 
إال أفه رلعد أن شـعر يبح ـادي رديع وه من 

يبنارصيـني ريالشـرتيكيني ريبعفانيش لابخطر 
ررقـة  يسـتخدمون  لـدأري  لابفـخ  ريبوقـوع 
يبج ا ر، مستغلني ضعَف يإلْصـاَلح ج ا رياً 
يف يبحجريـة، حيث رلـدأ يبرصيع ينحـو منحًى 
تعلويـاً ج ا ريـاً جّسـدره لإخريج مسـريت 
تعلويـة ضـد يإلْصــاَلح لابمـس يف أَْكثَـَر من 

منطقٍة يف يبُحَجرية. 
نلنرتقب فتائُج  ذي يبرصيع.. 

ركيـف تسـتفيُد درُ  يالحتـال  لابدخـو  إىل 
يملجت عـات ريبسـيطرة عليها لاسـتغال   ذه 

يملتناقضات؟؟!

السيُد القائد وخطاُب النصر 
الشيخ عبدالباسط سران 

لثقة رثلات أطلقها يبسـيُد يبقائـُد علديمللك لن لدر 
يبدين يبحوثي يف كل ٍة متلفزة أن يبتَحـّرَك 
يبويعـَي بلجلهات أنَشـَل رصـوَ  يبعديء 
يىل أَْ َدينهم، مؤّكـديً لأن يبج يَ  معنيون 
لتحّ ل يملسـؤربية ريبتَحــّرك لكل جدية 
بلتصـدي بتصعيـد يبعـدرين رأن يبج ي  
معنيـون لابص ود ريبثلـات، رأيُّ يخرتيق 
بلعـدر ال يعنـي فهايَة يملعركـة، لل يعني 
أن يبتَحــّرَك ريبقتـاَ  أصلـح أرجَب رأن 
يبتخاذ  يف مثل  ذه يبظررف أمٌر خطرٌ. 
ريبج يُ  معنيٌّ لدعم يملسار يبعسكري 
رناصـل  رئيـيس  مسـاٌر  بفـه  يبيـو1؛ 

رأسـايس.. رمـن  نـا فقو  ك ا قـا  يبقائـد يبذي ال 
يكـذب أ له:  ـذي خياُرفا ر ذي قدرفـا رفحن يف موق  
مظلومية رحقنا يف يبدناع عن للدفا مررع رمعنيون 
لابص ـود يبثلـات يفطالقاً مـن إي افنـا رحفاظاً عى 

عزتنا ركريمتنا. 
رذكر قائد يبثـورة أن فغ ة يبمريكي يف يبحرب عى 
يبي ن تسـاري يبحـرب ريملعركة ريعت د عـى يبخديع 
رياللتـزيز ردرر آخـر إجريمـي ررحـي رحصـل يف 
يبعدرين عى يبي ن عى مكاسَب كلرة جديً لابنسلة به 
عى يملستوي يالقتصادي ع7 صفقات يبسالح ريستال1 
يبث ن يف ُكـّل يش ل وقف يبقائد يبفذ يبذي يقوُد معركَة 
يبتحرير من يبهي نة ريبتسلط إىل جافب معركة يبوعي 
إىل جافـب معركـة يمليدين رلـكل يقتدير رثلـات يقف 
ريلط يبجأش شـامخ يبرأس بيوجه رضلات لابسـتية 
تتوجه ملارشة برضب ففسيات يبعدر يملنهز1 ميديفياً 
رعسـكرياً لفضحـه رتعريتـه ركشـف ُمَخّططاتـه 
يبشـيطافية رتَحـّركاته يبفاشـلة رمـن منطلق يبقوة 
يبجغرينية ريبدي وغرينية بلفئة يملسيطرة عى يبرقعة 
يبجغرينيـة يبفاعلة ريبكثانة يبسـكافية يبتي تشـكل 

يبع ق يالسرتيتيجي بلللد. 
 ركافا يبكل ة يملتلفـزة بلريئد يبذي ال يكذب أ له.. 
رسـائل عدة ال يجهل قريءتها ال جا ل غشيم نكوفوي 
عـى ثقة لـأن يبنـرص رعد يبلـه علاده يملسـتضعفني 
يبويعني يبويثقـني له )أُِذَن ِبلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِلأَفَُّهْم ُظِلُ وي 
ِ ْم َبَقِديٌر )39( يبَِّذيَن أُْخِرُجوي ِمن  ، َرإِنَّ يبلَّـَه َعَىٰ فرَْصِ
ِديَاِرِ م ِلَغْرِ َحقٍّ إاِلَّ أَن يَُقوبُوي َرلُّنَا يبلَُّه، َرَبْواَل َدْنُ  يبلَِّه 
َمْا َصَويِمُ  َرِليٌَ  َرَصَلَويٌت  يبنَّاَس لَْعَضُهم ِللَْعٍض بَُّهدِّ
نَّ يبلَُّه  َرَمَسـاِجُد يُذَْكُر ِنيَها يْسـُم يبلَِّه َكِثرًي ۗ َرَبيَنرُصَ
ُهۗ  إِنَّ يبلََّه َبَقِويٌّ َعِزيٌز( سورة يبحج ب /39  َمن يَنرُصُ
نفي رسـابته بكل يبرناء يبحـرير يبي ن  و رن  
معنويات شـعله لتعزيز حابـة يبص ود ريبثلات حيث 
بـه جدريئيتـه يف يمليـدين مـن خـال  يبتصـدي آلالف 
يبزحونـات رمئـات يبع ليـات ريبتـي لاءت لابفشـل 
لفضل شـجاعة ريستلسـا  يملجا دين رغـم يبفارق 
يبهائل لني يإلْمَكافات ريبعتاد ريبدعم ريإلسـناد يبجوي 

يملكثّف يبذي كان يرينق تلك يبع ليات.
رسـائل يبثلات ريبعزة ريبفخر يبتي يلثها يف أرساط 

يبعامـة مـن يبشـعب ريبرتكيز عـى يبرلـاط يإلي افي 
ريبثقـة لابله ريالثر يبنفيس به ـا يف خلق حابة نريدة 
من يبعزة مسـت دة من عزة يبله ررسوبه ))َرِبلَِّه يْبِعزَُّة 
يْبُ نَاِنِقنَي  َرَبِكنَّ  َرِبْلُ ْؤِمِننَي  َرِبَرُسـوبِِه 
اَل يَْعَلُ ـوَن((  ـذه يبعزة يبتي يشـعر 
نيها يإلفسـان لقوته كريمته نال يقلل 
ذاُّلً رال يفكسـاريً ريإلشادة ل ويقف أرس 
يبشـهديء رمـا يقدموفـه مـن مويقَف 
عظي ـة يف يبصـ7 ريبثلـات ريبعطـاء 
بيقدمـوي لذبـك يبن وذج يبريقـي بلقية 
يبشـعب يف كيـف ينخـرط يبج يـ  يف 
معركـة يبدنـاع يملقـدس عـن يبرض 
ريبكريمة لنفوس ألية شامخة ال تقلل 
َعة، رمعنويـات عابية رثقة  يبذ َّ ريبضَّ

مطلقة لابله ررعده لابنرص ريبت كني. 
بـذي كافـا أ م فقطـة رّكـز عليها  ي )يبت اسـك 
ريالط ئنان ريبحذر من يالرتلاك( يبرتكيز عى لث ررح 
يبنخوة ريبح ية يف يبنفـوس يبحرة يبلية يبتي ال تقلل 
ضي ـاً من رجاالت يبجيش ريملشـايخ ريبوجا ات من 
كافا أحذيتهم أرشف من أربئك يبذين لاعوي أففسـهم 

بل حتّل يبغازي لث ن لخس. 
 يبفخـر ريإلشـادة لـدرر فسـاء يبي ن يبشـامخات 
ء يبذين  يبلويتي كن أرشف رأعز مـن أربئك يبعليد يبذالَّ
رضـوي لابذ  رقللـوي لاملهافـة يبرتكيز عـى أن يبدناع 
ريملويجهـة ريجٌب ديني ررطنـي يفرضه ديننا رقي نا 

ررالؤفا بله ريبوطن.
ريف يسـرتيتيجية نـذة دعـويت بلج يـ  لـرضررة 
ــل يملسؤربية ر ذه تجعل يبج ي  يف قلب يبحدث  تح ُّ
نليس أحٌد يف يبش ا  أَْر يبجنوب ل نأًى ع ا يحصل يف 
جلهة يبساحل يبغرلي أَْر أية جلهة أخرى، إذ بو ت ّكن 
يبعـدر نابكلُّ خارٌس ربن يكوَن ل نأًى عن م ارسـات 
يملحتّل رإذالبه، يف دْرس عنويفه كلنا مستهَدٌف يف عزتنا 
ركريمتنا ريملفلسون يبذين بم توثر نيهم ُكـّل يإل افات 
لحقهم ريبجريئم لحق يبنسـاء ريبَْطَفـا  ريفتهاكات 
يبعريض بيسوي سوى ف اذج شاذة قللا يبذ  رتجردت 
من يبقيم ريبخالق نكافا ففسية رخيصة عنده رعند 
يآلخرين ر ؤالء بيسـوي سوى حاالت مصر ا يبتاليش 

ريبزري . 
ريف رسابة يبناصح يبشجاع رسابٌة ملن قللوي يبذ َّ من 
يملرتِزقة )ريبلِه إفكم بن تحصلوي عى يشء لأكثَر من أن 
تكوفوي خدماً ريتلاعاً( نأي خزي رأية ح اقة يرتكلها 
يبع يل حـني ي ّكن عدره من ففسـه رللـده رعرضه 
ريلقـى خائنـاً مهافاً يقـوُده محتـلٌّ جلـان ي تهنه 
ريهينـه؟!، ريبويق  قّد1َ ف وذجاً حياً ملـن قللوي لابذ  
ريبهوين ريبدعس م ن قللـوي أن يكون خديماً رأحذية 
ليد يبمريكي ريإلرسيئيي من يبسعوديني ريإلماريتيني. 

رأخريً.. 
فقو  بهم: إن يبشـعَب يبي ني يألى أن يكون خائفاً 
رمسـتذالً رخاضعـاً بسـيطرة يبنظامـني يبسـعودي 
ريبمريكـي، رترليتنـا يإلي افيـة رحتـى يبَقلْيََلة تألى 
علينا أن فقلََل لابخنوع ريإلذال  بل جرمني ريبَقتَلة. 

القضية الجنوبية ليست في الحديدة
عبداهلل األحمدي

 نقد كثرٌ من يبجنوليني يبلوصلة، أع تهم أموي  خنازير يبخليج ريبسعودية، 
نأضاعـوي قضيتَهم، رذ لوي ضحيـَة يالرتزيق، رتحوبـوي إىل أدريت ليد يالحتال  
يحركهم ك ا يريد بتحقيـق أجنديته يف يحتال  ُجُزر رمويفئ يبي ن، ريدمر لهم 

قدريت يبي نيني. 
تهاُنـُا يبجنوليني عى يالرتزيق، ريبذ ـاب يف خدمة يبغزر ريالحتال  برييض 
يبي ـن بن يحل يبقضيـة يبجنولية، ربن يخرج يبجنوليـني من مع عة يبفوىض 

ريالغتياالت يبتي ي ارسها ضد م يالحتال  رع الء يالحتال . 
حـل يبقضيـة يبجنوليـة بيـس يف محارلـة يبشـ ا ، ربيـس يف يالفتقا1 من 
)يبدحالشـة( يبذيـن لنـوي عـدن، ربيـس يف يحتال  يملنـدب ريملخاء ريبسـاحل 

ريبحديدة. 
حـلُّ يبقضيـة يبجنولية  و يف رصِّ يبصفوف ضد يالحتـال  رطرد يبغزية من 
أرض يبي ن، رت تني يبوحدة يبي نية، رلناء قدريت يبجنوب رتحّرره ريستقالبه، 

رت كينه من سيادته يبوطنية، رقريره يملستقل. 
كان عفـاش ريإلْصـاَلح قد ألاحـوي يبجنوب ركّفرري أ لـه لفتارى حرب  9 
يبتي أصدر ا يبديل ي ريبزفديفي. ريبيو1 يتحابف مرتِزقُة يبجنوب م  عصالات 
عفاش، رم  قاعدة عي محسـن رششـف، ردريعش يبزفديفي يبذين يستلاحوي 

يبجنوب أرضاً رإفَْسافاً. 
أظـن أن  ـؤالء يملرتِزقة بهم ذيكرة مثقولة، ال يتذكـررن يبحديث، رال يعون 
حقائق يبتأريخ، رال يتعظون ل ا مىض، أَْر أفهم حيويفات لديئية ال ذيكرَة بهم. 
يملرتـِزُق بيـس به موقـف رال ملدأ، رال يح يـه فظا1ٌ، رال قافـون، نهو يليُ  

ففَسه ملن يدن . 
كان يبكثـر من يملرتِزقة رقادتهم يقوبون: إن قـويت عفاش يف يبجنوب  ي 
قـويت يحتال ، ريبيـو1 يحارلون تحا إمرة عفـاش ريبقاعدة رديعش ضد من 

رقفوي م  يبقضية يبجنولية. 
بقد يسـتلدبوي يالحتال  يبعفايش لاالحتال  يبسـعودي ريبح اريتي. يستلدبوي 
يبريا  يبي ني لابدينار يبح اريتي ريبريا  يبسـعودي، رخلعوي قيََ هم رجلود م 
نلم يعودري ي تون بلي ن لأيَّة صلة، ررصل لهم يبمر إىل إفكار ي نيتهم، ري نية 

يبجنوب. 
يملرتِزُق يبجنولي  و أرخص يملرتِزقة يف يبعابم، يلي  ففَسـه لقليل من يبقات 

ريبلح ة، رلعض يبرياالت يبتي رل ا ال تصل إبيه إاّل لعد موته. 
بقد سـّلم  ـؤالء يملرتِزقـة يبجنـوَب بالحتـال  يعلث لـه، يغتِصُب يبنسـاء 
ريبصليان، ريلوط لابرجا  يف يبسـجون، رذ لوي يجررن رريء يبر ا1، ررصلا 
يستلاحُة يبعريض إىل تحويل نتيات عدن إىل لغايا رتصدير ن إىل ننادق يبدعارة 
يف ألـو ظلي ردلي. ر ل أتاكم خ7ُ يبخ ور يملسـ ومة، ريغتصاب رقتل نتاتني 
عى أيدي جنود يالحتال  رتصفية مدير مكانحة يملخدريت يبذي أريد يبتحقيق يف 

قضية يبدعارة ريبخ ور يملس ومة رما فتج عنها من رنيات؟؟!! 
 نـاك مرتِزقُة لاعوي أففسـهم ريبتحقوي لاالرتزيق منـذ أن كان عفاش رعي 
محسن رششـف مقاريل حررب، ناشـرتكوي يف حررب صعدة يبسّا، ثم ُ زموي 
م  سـيد م عفاش، رذ لوي لابخزي ريبعار، ر ا  م يف يبوقا يبحايل يحارلون 

م  يبغازي ريملحتّل من أجل قليل من يملا ، ركثر من يبعار. 
كان يبجنوليـون يّدعـون مظلوميـة، ركان يبناس يتعاطفـون معهم، نل ا 
جاءتهـم يبفرصـُة تحوبـوي إىل مرتِزقة ينـارصرن يبظابـم ريملحتـّل ريبغازي، 

رسقطوي يف رحل يبع ابة ريبدفاءة. 
بقد سـقط  ؤالء يبحثابة، رمعهم سـقطا ما تسـ ى يبرعية يبرخيصة، 

رسقط يبعدرين، رنضحا أجنديته يالستع ارية ت اماً. 
يملرتـِزُق ال قي َة به رال ث ـن. َمن بم يقتل عى يد يبجيش ريبلجان يبشـعلية 
يقو1 يبعدرين لتصفيته لغـاريت يبطرين، ريقو  بك خطأ غر مقصود. تتناثر 
يبجثث عى طو  رما  يبسـاحل، رعى طو  محيط يبحديدة رال يكّلف يبعدريُن 
ففَسـه حتى إ ابة يبرتيب عى تلك يبجثث يبتي تأكلها يبغرلان رتنهشها يبسلاُع 

ريبكالب. 
يبح ـاريت تزج لاملرتِزقة يبجنوليني يف يبسـاحل، رم لكة ديعش تُزجُّ لهم يف 
حدرد ا يبجنولية، ريبكل يقتلهـم أن تريجعوي، ر ناك مرتِزقٌة يزج لهم )ذيرق 
عفـاش( يف يبسـاحل ملعارفة يبح اريت يف يحتال  سـويحل يبي ـن. لابتأكيد يف 
يبجنـوب أَْحـَرير ررشناء غر حثابة يملرتِزقة، رقد لدأ درر م، رسـيتعاظم  ذي 
يبدرر، حتى إخـريج يملحتّل، نابي ني ال يقلل يبذ ، ربن يلي  أرضه، ربن يتناز  

عن عرضه. 
ون بلح ـاريت الن أمـوي  يبي ـن يملرسرقـة تُسـتث ر يف  يبعفانيـش م تنُـّ

يبح اريت. 
فعم  ل رأيتم مدينَة عفاش يملشالهة بصنعاء يف يبح اريت؟!. عجلاً بكم أيها 
يملرتِزقـة!! أفتم ال تجـدرن قلوريً بكم لين ا يبعفانيـش ي تلكون مدفاً يف يبعابم 

رسقو ا من َعَرِق شعلكم!!. 
ت، ننهايتُكم محسـومٌة إىل يبجحيم،  أيهـا يملرتِزقة طابـا يملعركة أَْر َقـرُصَ
ريبي ـن يبحرُّ  و يبلاقي، رخـذري ع7ًة من يبتأريخ إْن كنتـم تعت7رن، نابي ن 

كافا رما زيبا رستلقى مق7ًة بلغزية. 
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اليمن.. بين سياسات أمريكية منافقة
د. وفيق إبراهيم

يتسـاَرُع يإلعـالُن عـن سياسـات أمركية 
جديـدة تجاَه حـرب يبي ن، م ـا يوحي ركأن 

إديرَة يبليـا يبليـض أصلحا 
معاِرضًة بها.. رتريـُد إيقاَنها 

لأي ث ن.
نهل  ذي صحيح؟

بـم يكـد رزيـُر يبخارجيـة 
يبمركـي لومليـو يعلـن عن 
رضررة يبعـودة إىل يملفارضات 
يبي نيـني، حتى  لني يبطـريف 
صـدر كال1 مشـاِلٌه عـن رزير 
يبدنـاع ماتيـس رترصيحـات 
ملستشـارين أمركيني عديدين 

يف يملعنى ففسه.
مـن  إرصير  مقالـل   ـذي 

كامـل أجنحة يبحـزب يبدي قريطـي يبمركي 
عى رقـف يبحرب نوريً.. رذبـك لعد فجاحه يف 

يبسيطرة عى مجلس يبنويب يبمركي.
نإذي كافا  ذه يبوجهـة يبمركية يملوّحدة 
لـني يبحزلـني يبرئيسـني يبج هـوري تريمب 
ريبدي قريطـي،  ي يبطاغية، نل اذي ال تتوقف 
يبحـرب عـى يبي ـن، لـل ت يـل إىل يبتصعيـد 
يبعسكري يبعنيف يف  ج ات بلتحابف يبعرلي 
ال تزي  متويصلة،  ناك موقفان جديدين أيضاً 
يدنعـان يف يتجـاه يبتصديق لوجـود محارالت 
أمركية إلفهـاء يبحرب رأربهـا مقابة برئيس 
يبلجنـة يبثوريـة يبعليا لـدر يبحوثـي فرتها 
جريدة يبويشـنطن لوسـا يبمركيـة رالقا 
يستحسـان يملتالعـني ريبقـريء.. أمـا يبثافـي 
نهـو إعـالن » ـزيل« زعم نيـه يبسـعوديّون 
ريإلماريتيون أفهم طللـوي من يبمركيني رقف 
يبتزريـد يبجـوي بطائريتهم يبحرليـة لابوقود 

رذبك الفتفاء يبحجة.
بجهـة يملقابـة يبحوثيـة نـال شـك يف أفها 
يبرئاسـية ريبعسـكرية  يملرجعيـات  موينقـة 
ريالسـتخلارية يبمركيـة عى فر ـا.. رلدي 
يبمر ركأفه يحتويء بـدرر يبحزب يبدي قريطي 
يملعـارض برتيمـب يف إرصيره عى رقف يبحرب 
نأتى فـر يملقابة ركأفه إعالن ل وينقة يبليا 
يبليض عـى رقف يبحرب ريبلدء لاملفارضات. 
ر ـذي يحتـاج إىل رقـا ال يُعـَرف رّسه إال لعد 
فتائـج يبعـدرين يبحايل يبـذي يشـنّه يبتحابف 

يبعرلي عى يبساحل يبغرلي يف يبحديدة.
رعـى يبرغم مـن أّن يملوقـف يبمركي من 
يبحـرب ال يزي  عى حابـه يبتي كان عليها قلل 
سـنويت ثالث من يإلرصير عى إسـقاط أفصار 
يبله، نإّن رسائل يبتويصل يالجت اعي، رلابذيت 
يالبكرترفي يبسـعودّي ريإلماريتي تويصل شّن 
 ج ـات ر يلـة عـى يبمركيني بسـ احهم 
لنر يملقابـة يبحوثيـة يبتـي نضحتهم رعى 
يبي نيـني؛ بفهم تجرأري عـى مجالهة يبعدرين 

عليهم.
أمـا بجهة رقـف تزريد يبطائـريت يبحرلية 
بلتحابـف يبدريل جويً مـن يبطائريت يبمركية، 
نهـو قـرير أريـَد منـه يسـتيعاب مطابلـات 
يبحزب يبدي قريطي يبمركـي لوقف يبتعارن 
يبعسـكري يبمركي مـ  يبعدرين يبسـعودّي 

ريإلماريتي عى يبي ن جويً رلريً.
ال شـّك يف  ذي يإلطـار أّن موضـوع يغتيا  
يبخاشـقجي من قلل يبدربة يبسعوديّة، شكل 
نرصـة ملعظـم در  يبعابم، بالسـتث ار نيه… 
يبسياسـات يبمركيـة تجتـاز  أّن  خصوصـاً 
مرحلة تقهقر.. رتعت7 ررسيا ريبصني رتركيا 
رأرررلا أفها قادرة عـى ملء نريغات يبرتيج  
يبمركـي عن إشـكا  موضوع يبخاشـقجي 

رحرب يبي ن.
بذبك تطلق در  يرررلا يبويحدة تلو يبخرى 
مويقـف تنـّدد لحـرب يبي ـن رقتـل يالطفا  
يبهجـو1  شـّن  منـذ  يبرىل  بل ـرة  ريملدفيـني 
يبسـعودّي عى يبي ن قلل ثالث سنويت، رترّص 
عـى تجريـم يبدربة يبسـعوديّة لشـخص ريل 
يبعهـد مح د لن سـل ان يف موضـوع يغتيا  

يإلعالمي يبخاشقجي.
بهـذه يبسـلاب لـدأ يبمركيـون »يبجناح 
يبج هـوري« ريبرئيـس تريمب لإفهـاء حرب 
يبي ن، رذبك يف محاربة المتصاص يملعارضات 

يبديخلية ريبخارجية.
يبعـدرين  إىل  يملقالـل  يف  أرعـزري  بكنهـم 
يبسـعودّي يإلماريتـي رتحابفاتهـم لـرضررة 
يحتال  يبسـاحل يبغرلي ملحـارصة أفصار يبله 
رحـزب يملؤت ـر ريبجيـش يف منطقـة ترلـط 
رصعـدة..  صنعـاء  لـني 
نيصلـح جـذب يملنهزمني إىل 

يملفارضات أمريً سهالً.
نيـه  يللّـي  رلشـكل 
منانسـيه  مطابـب  تريمـب 
رأرررلـا  يبدي قريطيـني 
يبعابم،  للـدين  رتركيا رلقية 
يبسـيايس  يبحـّل  ررضررة 
يف يبي ـن.. ربّن  ـذي يبحـّل 
يبسـيايس ال يقـو1 إال عـى 
فتائـج يمليدين، نـإّن تطويق 
أفصـار يبلـه يف تلـك يملنطقة 
بهـا  سـويحل  ال  يبجلليـة، 
رطرقاتهـا يبجويـة ريب7يـة مقفلـة لشـكل 
كامل، نلاإلمكان رسـط  ذه يبظررف تقسيم 
يبي ـن إىل كافتوفـات تسـحب قـوة يبي ن من 
جهة رتللّي يملطابب يالسرتيتيجية يف يبجغرينيا 
يبسياسـية يبي نية لني ثالث قوى، يبمركيون 
أرالً لإمسـاكهم لخـط يملـررر يبلحـري مـن 
 رمـز إىل لحـر عدن مندنعاً فحـو لاب يملندب 
أر يملحيـط يبهندي ر ي أ ـم منطقة بل ررر 
يبتجـاري يبلحـري يف يبعابم مـن ب1 إىل 15 يف 

يملئة من تجارة يبعابم …
يبطرف يبثافي  م يبسعوديّون يبذي يريدرن 
ريبجنـوب  يف حرضمـوت  كافتوفـات  إفشـاء 
بَْ ــَديٍف متعددة، ألرز ا يستنفاد قوة يبي ن 
رتحريـر خط يبلـرتر  يبسـعودّي مـن خال  
حرضموت إىل يبلحر يبح ـر ل ا يجنّب يملررر 

من خال  لاب يملندب.
يإلمـاريُت لدرر ـا بهـا أَْ ـــَديف خليثـة 
تج   لني ي ت امها لاالستيالء عى يب  يات 
عـن  نضـالً  يبي ـن،  بحـرب  يالسـرتيتيجية 
يب  يات يبسـياحية ريالقتصادية ريبرلط لني 

مويفئ يبي ن رسويحل يإلماريت.
أمليـا عـى  يبتـي  يملعطيـات   ـذه  ـي 
يالسـرتيتيجيني يبمركيـني منح يبسـعودينّي 
ريإلماريتيـني مه ـة تصـل إىل شـهر الحتال  
يبسـاحل يبغرلـي، أما يبسـلاب نرتتلط لعد1 
ت كـن يبحزب يبدي قريطـي يملعارض برتيمب، 
من تطليق سياسـاته يف يملجلس يبنيالي، يبذي 

يسيطر عليه، إال لعد شهر تقريلاً.
بذبك يالحـظ يملريقلـون تسـديديً بلهج ات 
يبسـعوديّة ـ يإلماريتية عى يبسـاحل يبغرلي يف 
محـار  الحتالبه قلل  ذه يملـدة، رال يتعّجلون 
من مريرغة تريمب بجهة إصدير قرير حاسـم يف 
موضوع يغتيا  يبخاشقجي.. رمساعيه إللعاد 
يالتهـا1 عـن رأس حرلتـه مح ـد لن سـل ان 

رحرصه ل كتله يبمني رطلقة يملخالريت.
ريبتحابـف  يبمركيـني  ناجـأ  مـا  بكـن 
يبسـعودّي  و  ذي يبص ود يبهائل بفصار يبله 
رتحابفاتهـم رقدريتهـم عى تنفيذ م ارسـة 
تكتيكيـة تحـو  يبتقد1 يبسـعودّي يإلماريتي، 
معـارك ناشـلة تنتهـي لتطويـق منفذيهـا، 
بجهـة يبدرر يبمركي، نإّن أحـديً ال يصدق أّن 
يبسـعودينّي يويصلون شـّن يبحرب عى يبي ن 

من درن يإلذن يبمركي.
يبحـرب إىل أين؟ يحتـاج يبحّل يبسـل ي إىل 
ص ود قصر حتى يصلح يبلاب يبنهائي إلفقاذ 
يبثور يبسـعودّي ـ يإلماريتي مـن يبتهلكة يبتي 
رموي أففسـهم نيها، رعى قاعـدة أّن يبي نينّي 
أدرى لشـعالهم رعند ا يتلـنّي أن يبحرب عى 
يبي ـن  ي حـرب أمركية لأدريت سـعوديّة، 

رإماريتية رإرسيئيلية.. رمتنّوعة.
أّن  يف  يبجـز1  ي كـن  يإلثـارة،  مـن  ملزيـد 
يبرصيعـات يبديخليـة يبمركيـة يملرتقلة لني 
أرررلـا  رإرصير  ريبدي قريطـي  يبج هـوري 
عـى يبت ـّرد عـى يبقـرير يبمركـي، رص ود 
يبشـعب يبي ني م  أفصار يبلـه رحلفائه بهي 
من يبعنارص يبساسـية يبتي ت ن  مسـأبتني: 
يحت ا  يبهزي ة يبعسـكرية، رتقسـيم يبي ن، 
رذبـك تتويجـاً بنضا  شـعب قاتل لأسـلحة 
متويضعة ردمـاء ألنائه، أعتى يالم7يطوريات 

رأعويفها يف يبخليج ريبعدر يإلرسيئيي.

الساحل الغربي يبّدد 
أطماع الغزاة

عبدالجليل الموشكي 

يف أكثَر من مرة رلأكثَر من طريقة ُكرست أفياُب يبغزية 
يف يبسـاحل يبغرلي عى قاعدة يبحرق ريبنسـف ريبتنكيل 
عى يد ألطـا  يبجيش ريبلجان يبشـعلية يبذين ما لرحوي 
بحظًة إال رّبقنوي نيها يبغزرَّ أقىس يبدررس حتى أصلحا 
معركة يبسـاحل بسـاَن حا  يملوقف لعد أن حشـدت بها 
قوى تحابف يبر أعتى يبرتسافات رأك7َ عدد من يملرتِزقة 
م  تحريك يآلبـة يإلعالمية يبضخ ة ريملهوبـة تويزياً م  
يبزحـف بنـر يبتضليـل ربصنـ  يبخـ7 ريالفتصـاريت 
يبو  يـة يبتي لاتا جلية عى قنويتهـم لارتلاك رأخطاء 

غر مسلوقة. 
مـا يلدر جليـاً  و أيضـاً ظهـوُر يبلص ـة يبمريكية 
يف يبهج ـة يبخـرة عـى كيلو 96مـ  إفّا فـدرُك يبتويجَد 
يبمريكي يبديعم خلف كويبيس يبعدرين عى يبي ن، ربكن 
ما أرعب يبعاَبَم  و يالسـرتيتيجية يبتي يستخدُمها ألطا  
يبجيـش ريبلجان يف يمتصاص يبزحوف لآبياتها رجنود ا 
ن ـن يشـا د مقاطـ  يبفيديو ـات يبتي يلثهـا يإلعال1ُ 
يبحرلي يعي ت اماً حجَم يالستلسا  يبذي يصدره يبرجا  
ريعـي مظلوميَة يبشـعب يبي ني يبـذي يأُخـذُ لثأره من 

سانك دمه. 
يالسـتهديُف يمللارُش بل درعات ريبهجو1 يمللاغا بلعدر 
يف أكثَر من محور عى خط يالشـتلاك ر درء سيد يبثورة 

أرلك يبعاصفـَة رجعلها تتعثر لني رما  سـاحل يبكريمة 
آخر معاقل يبكريمة يبعرلية. 

ال شـك أن قوى يبعدرين صنعا بها جيوشاً نيسلوكيًة 
ُج الفتصاريتها يبتي بـم ربن تنابها يبلتة نويقُ  يبحا   تررِّ
ينسف ألاطيل يبضال  ربن يحس ها إال رجا  يبرجا . 

رإن يحتشـد يبعابم لقويته رزحـف لجحانله، نابي ن 
ك ـا كان مق7ًة بألتـريك ريبحلاش ركل يبغزية سـيكون 
مق7ة بل سـتع رين يبجدد من يبسـعاردة ريبسـوديفيني 

ريإلماريتيني ريبمريكيني رمرتِزقتهم من يبي نيني. 
يبتخلط سـيد موقفهـم لعد يبتنكيل، ن ن يشـا د م 
سـيجد أفهـم بم يعـودري يفّرقوي لني مريسـي قنويتهم يف 
أكثَر من محور ر ا  م يتغنون لُهدفة يف معركة يبساحل 

فتيجة ماذي؟!
ملاذي بم يضعوي يف حسـالهم يبجافب يإلفسـافي رتهجر 

يبسكان قلل يبهجو1 عى يبحديدة؟
آآْلَن َرَقْد َعَصيَْا؟!

يبُهدفـُة يبتي يرّرجون بها بيسـا إال أُسـلوب مخادع؛ 
بتغطيـة عجز م رنشـلهم يف معركة يبسـاحل، رعى ما 
يلدر أن يبعدرين سـيلُفُظ آخَر أففاس حقده رأط اعه يف 

ساحل يبي ن يبغرلي. 
ُكلُّ يملشـا د يبتي تُلَثُّ توحي لاملصر يبذي ينتظر ُكـّل 
ُ  به ففُسه يالقرتيَب من يبرض يبي نية يملقدسة،  من تسوِّ
رَمن بم يِ  نليتال  مشـا د يبرسى يبسوديفيني، ريبقاد1 

أعظم. 
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)5 1(
ثقافية 

برنامج رجال اهلل: ملزمة }وْلَتُكْن ِمْنُكم أمَّة{
التثبيط ِمْعَول هدم خطري على اأُلمَّـة.. فإذا لم نتعامل مع قضيتنا 

بجدِّية سنكون فعاًل جديرين بالخزي والعار

اإلرهاب الحقيقي هو تضليل اأُلمَّـة وتفريقها ومن يقوم بذلك 
يتلطخ بالخزي والعار يف الدنيا واآلخرة 

ا  }يَْو1َ تَلْيَضُّ ُرُجوٌه َرتَْسـَودُّ ُرُجوٌه َنأَمَّ
ْت ُرُجوُ ُهـْم أََكَفْرتُـْم لَْعـَد  يبَِّذيـَن يْسـَودَّ
إِيَ اِفُكْم َنذُرُقوي يْبَعذَيَب ِلَ ا ُكنْتُْم تَْكُفُررَن{ 
)آ  ع ـرين:6ب9( كفرتـم لعـد إيَْ افكم؛ 
بفكـم رضيتم بففسـكم؛ بفكـم قرصتم؛ 
بفكـم نرطتـم؛ بفكم تويفيتـم نأصلحتم 
ضحية ب ـل يبكتاب نردركم لعد إيَْ افكم 
كانريـن، ر ذي موقف خـزي بكم؛ بن يبله 
يقو  يف يبقرآن رحدثنا عن أ ل يبكتاب أفه 
بيس نيهم ما يشـدفا إبيهم، بيس نيهم ما 
يجعلنا فتأثر لهم، أفهم يف خلثهم رمكر م 
عـى يبنحو يبذي يجـب أن فكون حريصني 
عـى يالعتصا1 لابله من أجل أن فنجى من 
كيد م رمكر م رخلثهـم حتى ال فتحو  

لعد إيَْ افنا كانرين.
عندما تعاملنا م  يبقضية  ذه ل7ردة 
نأصلحنـا ففتـح أذ افنـا رقلولنـا بهم، 
أصلحنا ففتح ليوتنا رأرسفا بهم، أصلحنا 
فؤيد ـم، أصلحنـا فتَحــّرك يف خدمتهم، 
أبيـس  ـذي  ـو يبخـزي؟ أبيس  ـذي  و 
يبكفر لعد يإليَْ ـان، أن يكون يبله قد ع ل 
عـى إفقاذفا من أر  مـرة – عندما كنا قد 
أصلحنا عى شفى حفرة من يبنار نأفقذفا 
منهـا – ثـم عـى يد مـن؟ عى يـد يبيهود 
ريبنصـارى رلخلثهم رمكر ـم فعود من 

جديد إىل يبنار.
نإذي بم فتعامل م  يبقضية لجدِّية ك ا 
ينلغـي أن فكـون يف مويجهـة خطورتهـا 

سـنكون نعـاًل جديريـن لابخـزي ريبعار 
ننقد1 عى يبله – رفعوذ لابله من أن فكون 
مـن  ـؤالء – فقـد1 عـى يبلـه ررجو نا 
مسـودة نيقا  بنا }أََكَفْرتُْم لَْعَد إِيَ اِفُكْم؟ 
َنذُرُقـوي يْبَعذَيَب ِلَ ـا ُكنْتُْم تَْكُفـُررَن{ )آ  
ع رين: من يآلية 6ب9(، أي أفه حصل كفر 
لعد إيَْ ان، كفر لعـد إيَْ ان حصل، ركيف 
حصـل؟ فحن قلنا لابمـس أن يبيهودي ال 
يأتي إبيك نيقو  بـك: أكفر لابقرآن، يكفر 
ل ح ـد رسـو  يبله )صلـويت يبلـه عليه 
ن.  رعى آبـه(، رال يقو  بك: تَيَهـود تنرَْصَ
سـيوصلك إىل يبكفـر من حيث ال تشـعر، 
رمتـى سـيوصلك إىل يبكفـر مـن حيث ال 
تشـعر؟ عندمـا تكـون إفَْسـافًا ال يلـايل، 
عندمـا تكون مجت ًعا ال يلايل، عندما تظل 
مجت ًعـا متفرًقـا، عندمـا ال تهتـم لهذه 
يبقضيـة نإفـك قد  يـأت ففسـك بتكون 
ليئـة صابحة توصلك إىل يبكفر، توصلك إىل 
يالرتديد لعد يإليَْ ان نتقد1 عى يبله – كفرد 
أَْر ك جت ـ  – لوجـوٍه مسـوّدة }أََكَفْرتُْم 
لَْعـَد إِيَ اِفُكْم؟ َنذُرُقـوي يْبَعذَيَب ِلَ ـا ُكنْتُْم 
تَْكُفُررَن{ )آ  ع رين: من يآلية 6ب9(؛ بفه 
 نـا كفر حصل لعـد يإليَْ ان، عى يد من؟ 

أبيس عى يد أ ل يبكتاب.
يملجت   يبذي ال يتَحـّرك عى  ذي يبنحو 
 ـو يملجت   يبقالـل بن يرتد لعـد إيَْ افه 
نيصلحوي عى يد أ ل يبكتاب كانرين، رإال 
ن ن؟  ـل يملجت   يبـذي ينطلق عى  ذي 

يبنحو  و يبذي ي كـن أن يرتد لعد إيَْ افه 
ـة يبتـي تتَحـّرك رتعتصم  كانـًري؟ ال. يبُمَّ
ـة يبتـي تتَحـّرك  لحلل يبلـه ج يًعـا، يبُمَّ
بتأمـر لاملعررف رتنهى عـن يملنكر رتدعو 
ـة يبتي تتَحـّرك جسًدي ريحًدي  إىل يبخر، يبُمَّ
ال تسـ ح بلتفـرق ريالختـالف أن يفـرق 
صفونهـا ركل تهـا،  ل ي كـن أن تكون 
 ي يبتي تكفر؟ ال.  ؤالء قا  عنهم: }ُ ُم 
يْبُ ْفِلُحـوَن{، يبكانررن عنـد يبله يصفهم 
لأفهم خـارسرن. نـ}يْبُ ْفِلُحوَن{ عند يبله 
كل ـة ال تطلـق عى مـن ي كـن أن يكون 
كانـًري أَْر ناسـًقا أَْر ضااًل يف  ـذه يبحياة، 
أَْر مقـرًصي يف أمر يبله، }يْبُ ْفِلُحوَن{ تُطلق 
عـى يملؤمنـني يف أرقـى درجـات يإليَْ ان، 
عـى يملتقني يف أرقى درجـات يبتقوى، عى 

يبسائرين عى  دي يبله. 
إذًي ناملفلحـون  ـم يبذيـن ال ي كن أن 
يكوفـوي كانرين لعـد إيَْ افهم،  ـم يبذين 
ي كـن نعـالً أن يكوفـوي  م مـن يرضلوي 
ـة  أربئـك يبذين يع لون عـى أن تكفر يبُمَّ
لعد إيَْ افها، ربيسـوي  م يبذين سيكوفون 
ضحية ب ل يبكتاب نرتـدري لعد إيَْ افهم 
كانرين نتكون رجو هم ملطخة لابعار.
أربئك يبذين يتَحـّركون يف تثليط يبناس 
ريإلرجاف عليهـم رتخويفهم: ]لَطِّل مابك 
حاجـة[. يبذين كنا فسـ عهم مـن زمان: 
]لَطِّل لا يقوبوي أفا إْرَ الي، مابك حاجة[ 
 ؤالء ماذي يع لون لكالمهم  ذي؟ أبيسـوي 

ــة إىل أن تكـون كانـرة  م ـن يهيـئ يبُمَّ
ـة،  لعـد إيَْ افهـا؟  م مـن يثلِّطـون يبُمَّ
ريثلُّطون يبناس عن أن يسـرري عى  دي 
يبلـه نيصلحـون متقـني بله حـق تُقاته، 
ـة ريحدة معتص ة لحلل يبله  يصلحون أُمَّ
ـة تدعو إىل  لشـكل ج اعي، يصلحـون أُمَّ
يبخر رتأمر لاملعررف رتنهى عن يملنكر.

 ل  ذي  ـو  ديية بفـاس يتَحـّركون 
أ1 يقعـدرن؟  ل  و  ديية بناس يع لون 
رينطلقـون يف مياديـن يبع ـل أ1 بفـاس 
يج ـدرن؟ يبذي يقو  بك: ]لَطِّـل.. لَطِّل[ 
ريف ُكــّل نـرتة يقـو  بـك: ]لَطِّـل[ أبيس 
يدعوك إىل يبج ـود ريبتخي ع ا  ديك يبله 
إبيـه، رتقعد عـن يبع ل يبذي أرشـدك يبله 
رأبزمـك أن تع له؟ أبيـس م ن يع ل عى 
أن يجعـل منـك شـخًصا ي كـن أن تكفر 
لعـد إيَْ افك؟ نتكـون ضحيـة بلكانرين، 
ب ـل يبكتـاب؟ إفهـم م ن يقدمـون عى 
يبله ررجو هم ملطخة لابعار، إفهم م ن 
يخد1 يبيهـود ريبنصـارى، ريخدمون من 
إذي َخَلوي عضوي عليكـم يبفامل من يبغيظ، 
من تحلوفهـم رال يحلوفكم إفهم يخدمون 
من  م حسـاد بنا، من  م أعـديء بنا، من 
 ـم ملغضون بنـا، من  م ال يـودرن أي 
خر بنا، ما أسـود رجو هـم!، رما أعظم 
مـا بطخوي له رجو هم من يبخزي ريبعار! 

نيقدمون عى يبله ررجو هم مسودة.
إن يآليـات توحـي لـأن مـن يُقرّصرن 

ريفرطـون قـد يكوفـون م ـن يقدمون 
عى يبلـه ررجو هـم مسـودة، نكيف إذي 
كان م ـن يع ـل ريتَحــّرك، رتنطلق من 
َنِ ـه تلـك يبكل ات يملثلطـة بلناس عن أن 
يسـرري عى  ـدي يبلـه نيحانظون عى 
إْسـاَلمهم رينطلقون يف مويجهة أعديئهم، 
نتنطلـق منهـم يبكل ات يملرعلـة يملخونة 
يملرجفـة، ريصلغـون أففسـهم لصلغـة 
يبناصحـني يملشـفقني، أبيس  ـؤالء م ن 
يسودرن رجو هم م ن يقدمون عى يبله 
ررجو هم مسـودة نيقا  بهـم: }أََكَفْرتُْم 
لَْعَد إِيَ اِفُكْم{ )آ  ع رين: من يآلية 6ب9(؟ 
لـل كنتم م ـن يهيئ يبسـاحة بتكفر لعد 
إيَْ افهـا، م ن يسـاعد عى أن يرتسـخ يف 
ـة يبكفر لعد يإليَْ ان. ـة ريرسي يف يبُمَّ يبُمَّ
يبتثليـط  ـو ِمْعـَو   ـد1 خطر عى 
ــة؛ بهذي قا  يبله مهـددي بربئك يبذين  يبُمَّ
كافوي يسلكون مثل  ذي يبطريق يف أرساط 
يملجت   يف أيا1 رسـو  يبلـه )صلويت يبله 
عليه رعى آبه( }َبـِ�ْ َبْم يَنْتَـِه يْبُ نَاِنُقوَن 
َريبَِّذيـَن يِف ُقلُوِلِهـْم َمـَرٌض َريْبُ ْرِجُفوَن يِف 
يْبَ ِدينَِة َبنُْغِريَنََّك ِلِهْم ثُمَّ ال يَُجاِرُررفََك ِنيَها 
إاِلَّ َقِلياًل َمْلُعوفِـنَي أَيْنََ ا ثُِقُفوي{ )يبحزيب: 
مـن يآليـة 69( ملعوفـني أين ـا تَحـّركوي، 
أين ـا يبتقيـا لهـم  ـم ملعوفـني، أين ا 
يبتقيا لهم ناعـرف أن يبفارق ني ا لينك 

رلينهم ميء للعنة يبله عليهم.

 : خاص

زمننا امتلأ ظلماً وجوراً.. زمٌن يُديُره من 
ُضبت عليهم الذلة واملسكنة وباء بغضب من 
الله فأصبحوا يحركون العالم كما يشلاؤون 
فيهلكون الحرث والنسلل ويرتبكون أبشلع 
الجرائلم التلي تنلدى لها جبلن اإلنَْسلانية؛ 
لة  ونظلراً لخطورة املرحلة التلي تمر بها األُمَّ
اإلْسلاَلمية التلي سلببها التفرقلة والنزاعات 
واالختالف، يواصل الشلهيد القائد -ِرْضَواُن 
الللِه َعَليْله- حديثله وتحذيلره ملن التفرقة 
لة محمد صلوت الله  واالختالف، مخاطبلاً أُمَّ
عليه وعىل آله لعلها تفيق من سباتها فيتساءل 
لة متفرقة  قائالً )ألسنا متفرقن؟ أليست األُمَّ
ومختلفة؟ حتى الزيدية أنفسلهم يف داخلهم 
متفرقن ومختلفن، فأين نحن نسلر، وكيف 
نحلن؟( مبيناً أننا أصبحنلا كبني إرسائيل يف 
اختالف وتنازع وشلتات، ما أَدَّى إىل تهاوننا 

وضعفنا وتسلُّط اليهود علينا. 
وأّكد الشلهيد القائد -ِرْضلَواُن اللِه َعَليْه- 
لة واحدة  ضورَة التوحلد والعمل يف إطار أُمَّ
لة  فقلال: )يجب علينلا أن ننطلق لنكلون أُمَّ
واحدة تأملر باملعلروف وتنهى علن املنكر، 
ونتوحلد ال نتفلرق، وال نختللف، ال نسلمح 
للتفلرق أن يتغلغلل إىل صفوفنلا، حتلى وال 
عىل شلؤون الحياة، فإذا ما حصلت مشلكلة 
نبلادر إىل حلهلا نحن من جهة أنفسلنا نحن 

املتشلاجرين، نبادر إىل حل مشاكلنا(، محذراً 
ملن أن تتلقلى أفكارنلا وخطننلا وأعمالنلا 

وثقافتنا من قنوات عديدة.
وبّن الشلهيد القائد -ِرْضلَواُن اللِه َعَليْه- 
أنله يف حالة ملا إذا تلقينا أفكارنلا وخططنا 
وثقافتنا ملن قنوات متعددة فإننا سلنعيُش 
يف غفللة شلديدة وضيلاع وتخبُّلط يف الدنيا 
والُخلران يف اآلخلرة، منّوهلاً أن واقعنا هو 

واقع من يسرون إىل النار. 
 وتسلاءل الشلهيد القائد عن الذي يمكنه 
لة اإلْسلاَلمية من التهديد  أن يضمن نجاة األُمَّ
الربانلي العظيم فقال: )ما اللذي يضمن لنا 
لة تنجو من هذا التهديد الشلديد  أن نكون أُمَّ
لة اإلْسلاَلمية  بالعذاب العظيم؟(. ناصحاً األُمَّ
أن تعتصم بحبل اللله وال تتفرق وأن تنطلق 
يف امليلدان العميل كأمة واحدة تامر باملعروف 
وتنهى عن املنكر، وحّذر الشهيد القائد عقوبة 
التفريط واالنحراف علن طريق الهداية التي 
رسمها الله لعباده، مؤّكداً أن عقوبة املخالف 

والعياذ بالله هو دخول جهنم. 

قضيــة أصحاب األخدود تؤّكد التوحد 
والعمل تحت ُأمَّـة واحدة 

هيئلة  يف  مثلالً  القائلد  الشلهيد  وضب 
تسلاءل يدل عىل توحد الكلمة واملوقف فقال 
ال[ ويعملل ]بركة[ كبرة  »)لو يأتلي ]الدَّجَّ
ويمأهلا بالفحم ويمأهلا بالحطب ويوقدها 
ع عىل  نلاًرا، ويجي يجمع ُكلّل واحلد منا، وقِّ

لة واحدة عىل هذا، واالّ  هذه، وكونوا كلكلم أُمَّ
إىل داخلل ]الربكة[ هذه، تملام جميعا أليس 
النلاس أكثرهم يقوللون هكذا؟( مشلرا إىل 
قصلة أصحاب االخلدود وقضيتهلم العادلة 
التلي ذكرهلا اللله يف القرآن وبن جلزاء من 
قاموا بتعذيبهم مسلتدالً باآلية }ُقِتَل أَْصَحاُب 
اأْلُْخُدوِد النَّاِر ذَاِت اْلَوُقلوِد إِذْ ُهْم َعَليَْها ُقُعوٌد 
َوُهلْم َعلىَل َملا يَْفَعلُلوَن ِباْلُمْؤِمِنَن ُشلُهوٌد{ 
)اللربوج:7( مؤمنلن، مؤمنلن }َوَملا نََقُموا 
ِمنُْهلْم إاِلَّ أَْن يُْؤِمنُلوا ِباللَّلِه اْلَعِزيلِز اْلَحِميِد{ 

)الربوج: 8(. 

 التفــرق يبنــي مجتمعــاً يف خدمــة 
اليهود والنصارى 

وبلن الشلهيد القائد أن بعلض الطوائف 
يف  والنصلارى  اليهلود  خدملت  اإلْسلاَلمية 
ترصفهلا وتحريضهلا وتفريقهلا وتضليلها 
لإلمة اإلْساَلمية عن طريق املساجد واملدارس 
ومناهلج التعليم كالوّهابيلن الذين اتُهموهم 
من انطلقلوا لخدمتهم بأنهم إْرَهابيون ملجرد 
تدملر برج نيويلورك، الذي أوضح الشلهيد 
القائلد رضلوان اله عليله تفاصيلل الحادثة 
وأنهلا مجلرد خدعلة للشلعوب العربية كي 
يتلم احتاللها ونهلب ثرواتها، مشلرا إىل أن 
لة  الفكر الوّهابي منذ نشلأته وهو يضلل األُمَّ

ويفككها ويجعلها متناحرة فيما بينها. 
وبعد أن أوضح الشلهيد القائلد -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْه- أعمال الوّهابية سائالً من وصفهم 

باإلْرَهلاب قائالً: )ملاذا للم تتَحلّركوا ملنعهم؟ 
ملاذا كنتم تشلجعونهم؟، مللاذا كنتم تفتحون 
لهلم أبلواب مؤسسلات الدولة؟، مللاذا كنتم 
تفتحلون لهلم مراكز الرتبيلة والتعليم؟ ملاذا 
كنتلم تفتحلون لهلم املسلاجد؟ يلوم كانوا 
لة، يف التضليل  يتَحلّركون يف تفريق كلمة األُمَّ
لة، يف جعلل اليمني هلذا يلعن هذا،  علىل األُمَّ
يطللع هذا وله والءات واعتقلادات تخالف ما 
عليله هذا، يفرقون الطائفة الواحدة، يفرقون 
أبنلاء الزيديلة – الطائفة التي هلي املحقة، 
ونأملل أن يكلون لهلا الدور الكبلر يف نرص 
الحلق – يلوم كانوا يتَحلّركون لم تسلموهم 

إْرَهابين((.
وقلال -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه-: )هم إْرَهابيون 
املجتملع  يف  يسلعون  كانلوا  يلوم  فعلاًل 
ليفرقلوا كلملة املجتمع، يفرقلوا كلمة الناس 
ويضللونهلم، هلذا هلو اإلْرَهلاب الحقيقي، 
هذا هلو اإلْرَهاب الذي هلو إْرَهاب للمؤمنن، 
إْرَهاب للمسلمن (. موضحاً أَن تهدم وتدمر 
لة اإلْسلاَلمية أحب  أرسة واحلدة من أبناء األُمَّ
إىل قللوب اليهود والنصارى ملن بناية أبراج 

عديدة كربج نيويورك.
 

أمــة اإلْســاَلم كالبنيان الواحد يشــد 
بعضه بعضاً 

وتحلدث الشلهيد القائلد -ِرْضلَواُن اللِه 
َعَليْله- حلول الحديلث الرشيف امللروي عن 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ))املؤمن 

للمؤمن كالبنيان يشلد بعضه بعًضا(( قائالً: 
إن رسلول الله مثل املؤمنن بأنهم كالجسلد 
الواحد ويجب أن يكونوا رصحاً واحداً، مؤّكداً 
أن ملن يهدم هذا الرصح بكلمة أَْو عمٍل معٍن 
هو أخطلر من ذلك الذي يهلدم برٍج بطائرة 

أَْو صاروخ. 
وقال الشلهيد القائد -ِرْضلَواُن اللِه َعَليْه- 
لة هو الهلدم الحقيقي،  )إن هلدم رصح األُمَّ
هلو الذي ينفلع أمريكا وإرسائيلل، هو الذي 
ينفلع اليهلود والنصارى، اللذي يرضهم هو 
للة وليس هدم ذللك املبنى يف  بنلاء هلذه األُمَّ
]نيويلورك[، اللذي يُعلد ضبلة ألمريكا هو 
لة  لة واحلدة، أُمَّ للة لتصبح أُمَّ بنلاء هذه األُمَّ
لة قلادرة عىل أن تقف عىل قدميها،  واعية، أُمَّ
هذا هو الذي يُعد ضبة ألمريكا وليس ضب 
الطوابلق، عدت مالين تبنلي مثل ذلك الربج 

وانتهت اإلشكالية(. 
وأّكد الشهيد القائد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- أن 
ما يحصل يف هذه الدنيا من مواقَف هي بسبب 
جهل الناس بواقعهلم ووضعيتهم، منّوهاً أن 
ة يمكن أن  من يعمل عىل تفريلق طائفة ُمِحقَّ
تجتملع عىل كلمة واحدة هذا هو يُلطِّخ وجهه 
بالعار وبالخزي، مؤكداً أن من سعى لتفريق 
لة َويتلولَّ اليهود والنصلارى، ويقف يف  األُمَّ
خدمتهلم سليقدم عىل اللله ووجهه أسلود، 
وكذلك من ال يثقون بالله سليكون مصرهم 

كمصر َمن ذُِكر. 
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 : فلسطين المحتلة
أصيـب عـريُت يبفلسـطينيني، أمـس 
يالحتـال   ُقــوَّيت  ق ـ   جـريَء  يبج عـة، 
يبصهيوفي ملسـريت يبعودة ركرس يبحصار 
قرب يبسـياج يبزيئـل رشق قطـاع غزة ريف 

مدن يبضفة يبغرلية. 
رقابـا ركابـة نلسـطني يبيـو1، أمـس 
يبج عـة: إن يآلالَف مـن يملويطنني شـاركوي 
يف مسـرة يبعـودة كـرس يبحصـار ريبتـي 
ح لـا عنوين "يبتطلي  مـ  يبعدّر جري ة 

رخيافة". 
رأضانـا يبوكابة، أن يملشـاركني رنعوي 
يبعـدرين  عَلـم نلسـطني رصـوَر شـهديء 
بيؤّكـدري عـى  يبخـر؛ رذبـك  يبصهيوفـي 
مويصلـة يملسـرة حتـى تحقيـق أ دينهـا 
لكرس يبحصـار عن يبقطاع، مشـرة إىل أن 
ُقــوَّيت يالحتـال  يبصهيوفي أطلقـا يبنار 
تجـاه يبشـلان يبفلسـطينيني رشق مدينة 

غزة. 
تويصلـا  يبغرليـة،  يبضفـة  مـدن  ريف 
يملسـريُت يبرينضـة بالحتال  ريالسـتيطان 

نلسـطينيٌّ  أصيـب  حيـث  ريبتطليـ ، 
لابرصـاص يملطاطي ريبعـريت لاالختناق 
يف قريـة رأس كركـر غرب مدينـة ري1 يبله، 
أمـس يبج عة، خال  ق ـ  ُقـوَّيت يالحتال  
بل سـرة يبسـلوعية ملويجهة يالسـتيطان 

يف يبرييض يبتـي يحار  يالحتال  يالسـتيالء 
عليها يف منطقة جلل يبريسان. 

رذكرت ركابة يبفلاء يبفلسطينية "رنا" 
يبفلسـطينية، أن جنـوَد يالحتـال  أطلقـوي 
يبرصـاَص يملعدفي يملغلَّـف لاملطاط، رقنالَل 

يبصوت ريبغاز يملسـيل بلدموع لكثانة تجاه 
يملشـاركني يف يالعتصـا1، مـا أَدَّى إلصالـة 
يملغلـف  يملعدفـي  لابرصـاص  نلسـطيني 

لاملطاط يف رجهه، رآخرين لاالختناق. 
ريف قلقيلية، أصيب شالان لجررح لليغة 

خـال  ق ـ  ُقــوَّيت يالحتـال  يبصهيوفي، 
أمس يبج عة، مسـرًة أسـلوعية منا ضة 
رشق  قـدر1  كفـر  قريـة  يف  بالسـتيطان 
قلقيليـة رمطابلـة لفتح شـارع مغلق من 

قلل يالحتال  منذ 95 عاماً. 
رذكرت ركابـة رنا، أن ُقــوَّيِت يالحتال  
يقتح ا يبقرية قلل يملسرة ريعتلا أسطح 
يبلنايـات ريسـتخدمتها ثكنـات بلقناصة، 
مضيفًة أن يشتلاكاٍت يفدبعا لني يملويطنني 
رجنـود يالحتـال  عقـب يفطـالق يملسـرة، 
يسـتخدما نيها ُقـوَّيُت يالحتال  يبرصاص 
يملغلف لاملطاط رقنالل يبغاز يملسيل بلدموع 
رقنالـل يبصـوت، مـا أَدَّى إلصالـة شـالني 

لجررح لليغة. 
ريف قرية للعني، أصيب عدٌد من يملشاركني 
يف مسـرة قرية للعني غرب مدينة ري1 يبله، 
أمس يبج عة، لاالختناق خال  ق   ُقـوَّيت 
يالحتـال  يبصهيوفي يملسـرة يبتي يفطلقا 

عقب صالة ظهر يبيو1 يبج عة. 
رأطلقا ُقـوَّيت يالحتـال  قنالَل يبصوت 
ريبغـاز يملسـيل بلدمـوع صوب يملشـاركني 
يف يملسـرة، مـا أَدَّى إلصالـة عـدد منهـم 
لاالختناق، ني ا أطلقا طائرة بتصوير م. 

إصابة عشرات الفلسطينيني يف اعتداءات قوات االحتالل على مسريات العودة بغزة ورام اهلل 

سوريا: استشهاد 23 مدنياً 
بغارات أمريكية يف دير الزور 

الجيش العراقي يدّمـر أوكارًا 
لإلجراميني يف كركوك 

 : متابعات
يبتحابـف  طـريُن  يسـتهدف 
أمـس  سـوريا،  عـى  يبمريكـي 
يبج عة، منـازَ  يملويطنني يف ريف 
ديـر يبـزرر يبرقي، م ـا أَدَّى إىل 
يستشهاد 13 مويطنا رتدمر عدٍد 

من يملناز . 
رقابا ركابة يبفلاء يبسـورية، 
أمس يبج عة: إن طريَن يبتحابف 
جويـة  غـاريت  شـن  يبمريكـي 
عـى يبحيـاء يبسـكنية يف قريتي 
لريـف  ريبسوسـة  يبلولـدرين 
ديـر يبـزرر يبرقـي، ما تسـلّب 
لاستشـهاد 13 مدفياً رتدمر عدد 

من يملناز  يبسكنية يف يبقرية. 
يُذكـر أن يبتحابُـَف يبمريكـي 
عـى  يبفائـا،  يبسـلوع  أقـد1 
يسـتخدي1 يبقنالـل يبعنقوديـة يف 
قصف يبحياء يبسـكنية يف مدينة 
لريـف  يبشـعفة  رللـدة   جـني 
ديـر يبـزرر يبرقـي، ما تسـلّب 
يملدفيـني  مـن  عـدد  لاستشـهاد 
رإصالـة آخرين لجـررح ررقوع 
أرضير كلرة يف مناز  رم تلكات 

يملدفيني. 
إىل ذبك، أحلط يبجيش يبسوري، 
أمـس يبج عـة، محارالِت تسـلل 
بعنـارص إجريميـة تتلـُ  تنظيـم 
يبشـ ايل  يدبـب  ريـف  ديعـش يف 
يبغرلي، خال  محارالتهم يبهجو1 
عى يبللديت ريبنقاط يبعسكريّة. 
رقابا ركابة سـافا بسـورية، 
لـأن رحـدًة مـن يبجيـش تصّدت 
ملحاربـة تسـلل ناشـلة فّفذتهـا 
مج وعاٌت إجريميـة من "كتائب 
يبعـزة" كافـا تسـتهدُف يبنقاط 
يبعسـكريّة ريبقرى يف محيط للدة 
يبلطامنة يف ريف إدبب عى أطريف 

يملنطقة يملنزرعة يبسالح. 
رأشـارت يبوكابة، إىل أن رحدًة 
رضلـات  فّفـذت  يبجيـش  مـن 
مج وعـات  لاتجـاه  مدنعيـة 
إجريميـة كافا تتسـلل من غرب 
للـدة يبـزكاة رحرصييـا لاتجـاه 
يملناطـق يآلمنـة، مشـرة إىل نرير 
ررقـوع  يإلجريميـة  يملج وعـات 
يف صفونهـم  ملـارشة  إصالـات 
رتدمـر أسـلحة رذخائـَر كافـا 

لحوزتهم. 

 : متابعات
دّمــرت رحـدٌة مـن يبجيـش 
يبعريقـي، أمـس يبج عـة، أركاريً 
رأسـلحًة تعـوُد بتنظيـم ديعـش 
يإلجريمـي خـال  ع ليـة أمنية يف 

محانظة كركوك. 
يإلعـال1  أفلـاء  ركابـة  رقـا  
يبعريقية "ريع"، أمس يبج عة: إن 
قطعـاِت يبفرقـة 6 يملت ثلة لفوج 
يملغاريـر رنـوج يبقتـاالت يبليلية 
رُقــوَّة من بويء يملغاريـر 3 ربويء 
يملغارير   رشعا، أمس يبج عة، 

رلإسـناد مفـارَز مـن يبقناصني 
ريبطائريت يملسـّرة لتفتيش عدة 

قرى يف كركوك. 
يبع ليَة  أن  يبوكابـة  رأضانـا 
أسـفرت عن يبعثور عـى   أركار 
إلجريميـي ديعـش رعـدة أففـاق 
إَضاَنـًة  لابكامـل،  تـم تدمرُ ـا 
إىل يبعثـور عـى أسـلحة رعلويت 

فاسفة. 
يبعريقيـة  يبُقــوَّيِت  أن  يُذكـر 
تويصُل ع ليـاِت يبلحث رمالحقة 
يملطلولـني ريبخاليـا يإلجريمية يف 

مختلف يملناطق يبعريقية. 

أعضاء بمجلس الشيوخ األمريكي يضعون مشروع قرار  ضد السعودّية 
بشأن العدوان على اليمن وقضية خاشقجي

 : متابعات
طـَرَح أعضـاٌء ج هوريـون ردي قريطيون يف 
مجلس يبشيوخ يبمركي، أمس يبج عة، مررَع 
قرير ضد دربة يبعدرين يبسـعوديّة؛ لشـأن يبحرب 
يبعدريفيـة عى يبي ن رقضية يبصحايف يبسـعودّي 

ج ا  خاشقجي. 
ريشـ ُل مررُع يبقرير نْرَض حظر رعقولات 
يقتصادية عى شخصيات تعيق رصو  يملساعديت 
ُن يملررُع إيقاَف  يإلفسـافية إىل يبي ن، ك ا يتض َّ
مليعـات يبسـلحة بدربـة يبعدرين رحظـر تزريد 
طائريت يبتحابف يبسـعودّي لابوقـود من يبجافب 

يبمركي. 
رقـا  رئيـُس بجنـة يبعالقـات يبخارجيـة يف 
مجلس يبشـيوخ يبمركي لوب كوركر: إن " ناك 

ث ناً ينلغي عى يبسعوديّة دنعه". 
رلدرره، قا  عضو بجنة يبعالقات يبخارجية يف 
مجلس يبشيوخ يبمركي يبسيناتور يبدي قريطي 
كريـس مريف: إفه "ال ي كنه قلو  فتائج يبتحقيق 
يبسـعودّي لشـأن مـن يتحّ ـل مسـؤربية قتـل 

خاشقجي". 
ريف يبسـياق، نرضا رزيرُة يبخزيفة يبمركية، 
أمس يبر ، عقولاٍت عى 97 سـعوديّاً؛ بدرر م يف 

مقتل يبصحايف يبسعودّي ج ا  خاشقجي. 

رقا  رزير يبخزيفة سـتيفن منوتشـني يف ليان 

بـه يبخ يس: إن يبسـعودينّي يبذين ففرض عليهم 

عقولـاٍت تورطوي يف يبقتل يبشـني  بخاشـقجي، 

مضيفا أن ر ؤالء يبنريد قتلوي للشـاعة صحانياً 

كان يقيـم ريع ـل يف يبواليـات يملتحـدة يجب أن 

يتح لوي رزر أع ابهم. 

رأضـاف يف يبليـان، إفه عى ضوء  ـذي يإلجريء 

يتم حجز موجوديت رأصـو  رأمالك  ؤالء ديخل 

يبواليـات يملتحـدة ركذبـك ي نـ  عـى يبمركيني 

يبتعامل معهم، ر و يندرج تحا صالحية يبرئيس 

يملوكلـة ل وجـب قافـون ماغنتسـكي بحقـوق 

يإلفسان. 

 عقوبات أمريكية على سعوديين:

نائب قائد الحرس الثوري اإليراني: أمريكا فشلت يف 
تصفري  صادراتنا النفطية 

 : متابعات
قـا  فائـُب يبقائـد يبعا1 بلحـرس يبثـوري يإليريفي، يبع يد حسـني 
سـالمي، أمـس يبر  يبخ يـس: إن أمريـكا يبتـي كافا تريـد تصفرَ 
صادريتنـا يضطـرَّت، يف يبنهايـة، إىل إعفـاء أَْكلَــر مسـتوردي يبنفط 

يإليريفي. 
رأضـاف سـالمي: إن  ذي يملوقَف كشـف أن أمريـكا ال ي كنها نعُل 
شـيئاً أَْكثَـر بحرمافنا من قدريتنا يبدناعية، النتاً إىل أن يبشعب يإليريفي 
ألطل سـحَر  ذه يملؤيمرة، رأن مؤيمريتهم يرتدت عليهم، مشـريً إىل أن 
أمريكا ررطا ففسها يف مسـتنق  يبعريق رسوريا، رقد أففقا 7 آالف 
مليـار درالر  ناك، أي ما يعـاد  عائديت إيرين ريبعريق من يبنفط، عى 

مدى مئة عا1. 
رأشـار سالمي، إىل أن ب5 مليوَن أمريكي يعيشون تحا خط يبفقر، 
ريفتقـررن بل ـأرى، متطرقـاً إىل مقوبـة رزيـر يبخارجيـة يبمريكي 
يبوقحـة "إن يبنظـا1 يإليريفـي إْن كان يريـد أن ال يلقى شـعلُه جائعاً، 
نعليـه أن يسـت َ  إلمالءيت أمريكا"، النتـاً إىل أن عى يبوزير يبمريكي 
أن يفكَر لابخ سـني مليون أمريكي يبذين يعيشـون تحا خط يبفقر، 

ريبذين ي وتون جوعاً. 
ركشـف سالمي، أن أمريكا لدأت حرلاً ففسـيًة كلرة، لابتزيمن م  
تشديد يبضغط يالقتصادي عى إيرين، يملريُد منها دنُ  يبج ا ِر بلنزر  
إىل يبشـارع، مشـيديً لدرر يبشـعب يإليريفي يبذي أحلط مؤيمرة يإلديرة 

يبمريكية. 
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بعد التصريحات األمريكية كنا نتوقُع ترتيباٍت لتصعيد عسكرّي كبير، وأعطيت فرصة لهذه العملية 
من التصعيد هي شهر واحد، وذلك باالستناد إلى ُجملٍة من املعطيات وأَيْـضاً باالستناد إلى التجربة 

في املاضي، فنحن نعرُف أن هذا أُْسلُْوٌب أمريكي.

كلمة أخيرة

سليم المغّلس   
ح مع أدوات  بعداَ رصاع اإلْصـلاَ
اإلمـارات املتطرفة داخـل املدينة 
العباس،  أبـو  ممثلًة بمليشـيات 
بمكـِره  ُح  اإلْصــلاَ اسـتطاع 
لنفـوذه  ومسـتنداً  السـيايّس 
العسـكرّي واألمنـي أن يصـلاَ إىل 
الطرفني  بتسـليم مواقـع  اتّفاق 
إىل قيـادات ووحـدات عسـكريّة 
ح بأنها  موالية له وقّدمها اإلْصـلاَ
محايـدة وهـي محسـوبة عليه 
وأحكم بذلك سيطرته عىل املدينة 

وانتهى بتجريد أبو العباس ومن إليه من مواقعه. 
ه مع أدوات اإلمارات إىل  وبعـداَ االنتهاء من املدينة نقـل رصاعاَ
اَدَّى  بة واملرساخ وغريهما، مما أ رية بانتشـار مسّلح يف الترُّ الُحجاَ
إىل توترُّراٍت مع الوحدات العسـكريّة التي كانت مسـيطرًة هناك 
وعىل رأسها ما يسمى باللواء ٣٥ الذي يقوُده عدنان الحمادي، 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص7ي يبدرريفي

البقية ص 8

نبذٌة عن صراع األضداد يف تعز 
الذي أنتجه االحتالل

حروُب مكة وعالقتها باليمن 
نجيبة مطهر 

 
هـم  بـات مـن الـروري أن يحـّدداَ املسـلمون موقفاَ
مـن الجرائم التي تحُدُث ضد الشـعب اليمني املسـلم وال 
م وتأتياَ بكلم  يتكون للوّهابية املاسونية أن تأتياَ باإلْسلاَ

الله ورسوله.. 
فما يحـُدُث يف اليمن يوّضُح حقيقـةاَ الجريمة الكربى 
التي تُرتكب من قبل عصابة تّدعي الديناَ سـتاراً للبتعاد 

عن تعاليم الدين.. 
ومـا يجـري يف اليمن هو بدايـُة رشٍّ كبري سـيؤدي إىل 
مية من جزيرة العـرب التي كانت  طمـس الُهوية اإلْسـلاَ

تسمى شـبه الجزيرة العربية واآلن تسمى شبه الجزيرة 
العربية. 

لذلـك عـىل املسـلمني التفكـري بجديـة يف تحرير مكة 
واملدينة من رجز الصهيونية العربية السعوديّة. 

وهـذا بات واضحـاً فديُن الله ال يحتـاُج للوّهابيني وال 
يحتاُج لشيوخهم وال يحتاُج لألدعياء. 

ديـُن اللـه قـد اكتمل ولـم يُـْتاَْك فيه نقـٌص وال يجُب 
الزيادة عليه بيشء.. 

عـىل ُكـّل مسـلم عىل وجه األرض تحديـُد موقفه مما 
يحُدُث يف اليمن من جرائماَ.. والسـاكُت عن الحق شيطاٌن 

أخرس. 

مـَـْوِلُد النــّْصـر
حسن المرتضى

 
إنَّ نــــــوَر الــلـــــِه لــّمـــــا ِمـــــْن ُمـحّيــــاَك جتلّـــى 

خـَلَــــَق الــلــــُه الِبـرايــــا وعـليـــَك الـلـــــُه صـلّـــى 
آدٌم صـلّــــى عليــــَك مــــع املـلئــــِك واســــتـهـّل 

كنَت في األســـماِء نـــوًرا منُه باقي النـــوِر يُتْلى 
َمـــَدٌد ذكـــرَك فينـــا ماحيـــاً فـــي القلـــِب جهل 

َمـــَدٌد فـــي أّي قلـــٍب إْن نزلـــَت يصيـــُر حقـــل 
رحـمـــُة الـلـــِه تعـالـــى ُكنـتهـــا فصـــًل ففصـــل 

ُكّل  لتضـــيَء  ومضـــٌة  إاّل  الفيـــِل  عـــاُم  ليـــَس 
مـــدٌد ُمـــْذ كنـــَت طفـــًل وبـــَك الُكربـــاُت تُجلى 

مــــدٌد مـــا زلــــَت فينـــا عـــن لقــانـــا مـــا تخـلّى 
إذ أزلــــَت اجلاهلّيــــَة حـــَن تـُدعى تلــــَك أولى 

منـــَك َمْن ســـيزيُل أخراها يحيـــُل الظلَم عدال 
إّن من قد شـــاَء وصــــًل بـَك منــــَك إليـَك وّلـى 

في كساِئَك فاشـــتملنا من سناَك نحوُز فضل 
نحــــُن بدرّيـــوَك يـــا طــــه وبــــدُر العـدِل ُســـّل 

فابـــُن طـــه اليـــوَم في أنصـــاِر طه صـــاَر مولى 
خيـبــــُر األخرى تنـاديـنـــا، بنـا تشـــتـاُق وصـل

كي جنوَس ظلَمهم ونقيَم في الُقْدِس املُصلّى


