
100
ريـاالً 

يومية  - سياسية -  شاملة
بالالا 18 رايع بر 8 ر8188ـ 

  26 فون 6 18ر22

بلعدد   )589(

12
صفحة

العدوان ينسف آمال السالم
برعاية أمريكية بريطانية:

بعد مغادرة املبعوث: عشرات الغارات على أحياء مدينة احلديدة
رئيس الوفد الوطين: تصعيد العدوان يكشف النوايا املبيتة إلفشال مساعي احلل السياسي

شبوة: مهرجان شعيب حاشد للمطالبة بوقف هنب ثروات البالد من قبل االحتالل وحكومة املرتزقة 

الصهيوين الكيان  مع  تطبيع  لنا  سلمان  بن  زيارة  وتونس:  وموريتانيا  اجلزائر  وحمامو  ومثقفو  سياسيو 

ح���ج���ة يف  س�����������وق  ع������ل������ى  ال�����������ع�����������دوان  ل��������ط��������ران  ب����������غ����������ارات  وج��������رح��������ى  ش��������ه��������داء   9
قضاة تعز يعلنون اإلضراب احتجاجاً على االعتداءات: 

االنفالت األمني يتوسع يف تعز وسط قطع للشوارع وتصاعد املواجهات بني فصائل املرتزقة 

بدر p 1 يسحق تجمعني للمرتزقة يف نهم ومنفذ علب
طائرة قاصف 1 تستهدف اجتماعاً لقيادات الغزاة واملرتزقة يف مأرب

منظمة تهامة تصدر تقريرًا حقوقيًا يكشُف 
المأساة اإلنسانية الصعبة التي يعيشها سكان 

 الموت برًا الحديدة.. تهامة جراء التصعيد العسكرّي للعدوان.. 
وبحرًا وجوًا

مواطن فلسطيني يسمي 
مولوده )يمن( تضامنًا 

مع الشعب اليمني

 ردًا عـــــــــــــلى
تصعيد العدوان:
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 ردًا على تصعيد العدوان في جبهات القتال:

تخرج "دفعة الرسول األعظم" باملنطقة العسكرّية 
الخامسة لتعزيز جبهة الساحل الغربي

صاروخ بدرp-1 يسحق تجمعني كبريين للمرتزقة واآلليات يف منفذ علب وجبهة نهم

عشرات القتلى والجرحى 
من الغزاة واملرتزقة بعملية 

استباقية شرقي مدينة حيس
 : الساحل الغربي

ُقتـل  أُصيـب عـربُت بملرتزقـة  بلغـزبة، أمـس بلسـبت، اع لية 
عسـكريّة مباغتة قامت اها قوبت بلجيش  بللجان بلشـعبية يف جبهة 

بلساحل بلغراي. 
 ني ـا كان بلغـزبة  بملرتزقة يعد ن لع لية تسـلل إىل موبقع قوبت 
بلجيش  بللجان بلشـعبية، ففذت برخرية ع لية بستباقية مباغتة عىل 

بلغزبة  بملرتزقة أالاء بإلعدبد لع لية بلتسلل رشقي مديلة حيس. 
 أ ضح مصدر عسكرّي أن بلع لية أَدَّت ملقتل  إصااة بلعربت من 

بلغزبة  بملرتزقة  نربر من تبقى ملهم. 
 يف بلتحيتـا ُقتل  أصيب عـدد من بلغزبة  بملرتزقـة جربء تعرضهم 

لقصف مدنعي أصاب تج عاتهم إصااات مبارشة غراي بملديرية. 

طائرة قاصف1 تستهدف اجتماعاً 
لقادة الغزاة واملرتزقة يف مأرب

 : مأرب
يف إطـار بلرد عىل تصعيـد بلعد بن يف مختلف بلجبهات، فّفذ سـاُح 
بلجو بملسـرّي، أمس برحد، ع ليًة فوعيًة بسـتهدنت قيادبت بملرتزقة يف 

مأرب.
 أعلن ساُح بلجو بملسري عن تلفيذ 8جو2 جوي اطائرة مسرّية من 
طربز قاصف1 عىل بجت اع لقيادبت بلغزبة  بملرتزقة يف معسكر ماس.
 أناد مصدر عسـكري اأن بلهجو2َ بلجوي أصاب 8دَنه  أّدى ملقتل 

 إصااة بلقيادبت بمُلعادية بملشاركة يف بالجت اع.

 : متابعات
شهدت بمللطقة بلعسـكريّة بلخامسة، أمس 
بلسـبت، تخرج دنعة عسكريّة جديدة من أالاء 
محانظة ري ة أُطلق عليها بسم "دنعة بلرسو8 
برعظـم" يف نعاليـة حرض8ـا عدد مـن بلقادة 

بلعسكريّا. 
ففـذت  بلتخـرج،  حفـل  نعاليـات   خـا8 
بلدنعة عرضاً عسكريّاً  أجرت ملا رًة ميدبفيًة 
مهاربتهـم  بلخريجـون  خالهـا  بسـتعرض 
بلعسكريّة بلتي بكتسبو8ا خا8 نرتة بلتدريبية. 
َ 8لـأت بلقيـادبُت بلعسـكريّة خـا8 حفل 
بلتخـرج كانـَة بلخريجـا مـن أنـربد دنعـة 
بلرسو8 برعظم الكتسااهم بملهاربت بلعسكريّة 

 بلخـ6بت بلقتالية بلتي تحاكـي  بقع بملعركة 
بلحقيقيـة بلتي قالت "إفلـا فخوضها بليو2 مع 

قوى بلغز   بالحتا8 ا ختلف بلجبهات". 
 ألقـى بلقائ ـون عـىل بلـد رة بلعسـكريّة 
إن  قائلـا:  للخريجـا  كل ـات  بلقتاليـة 
"تخرجكـم بليو2 8و ملوبصلة مشـوبر بلص ود 
بلـذي جسـده بلي ليون عىل مدى أراع سـلوبت 
َ تعزيز لرند جبهـات بلقتا8 للدناع عن حريتلا 
 عزتلـا  كربمتلا  بلذي يحـا 8 بلعدّ  بليو2 أن 

يسيطر عليها ا ختلف  سائله". 
 كان بلعرض بلعسكرّي ادأ يف بمليدبن احركات 
فظاميـة  مهاربت  خ6بت قتالية عالية، ليُختتم 
بلعرض بلعسكرّي ا لا رة عسكريّة عىل مختلف 
بلتخصصـات بلقتالية جّسـدت طبيعـة بملعركة 

بلحقيقية يف موبقع بلعدّ  بملفرتض. 
  ع6ّ بلخريجـون أن  بقَع معركـة بليو2 بلتي 
يخوضها مجا8د  بلجيش  بللجان بلشعبية يثبُت 
اأفهم ص ـا2 أمان لهذب بلشـعب  درعه بلحصا 

للحفاظ عىل مقدربته  مكتسباته بلوطلية. 
 جـّدد بلخريجـون عهد8م   الء8ـم لقائد 
بلثورة بلسـيد َعبدبمللك بلحواـي مؤّكدين اأفهم 
بليـد بلضاراـة بلتي يرضب اها كل من يسـعى 
لل سـاس اأمن  بسـتقربر بلوطن  أن بملعركة 
بلتي يخوضها أالاء بلشعب بلي لي بليو2 تتطلب 
بالرتقاء االوعـي بلثقايف  بملعرنـة ا خططات 
بلعـدّ  ليتسـلى موبجهتها ا ختلف بلوسـائل 
 برسـاليب بلذي يسعى من خالها لتحقيق أية 

بخرتبقات تصب يف صالحه  صالح أد بته. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بعمليات إغارة على مواقعهم يف تعز والجوف ولحج
 : محافظات

لقـي عـربُت بملرتزقـة مصارَعهـم  أصيـب 

آخـر ن، أمـس بلسـبت، اع ليـات إغـارة  كرس 

زحونات يف جبهات تعز  بلجوف  لحج. 

 أنـاد مصـدر عسـكرّي اـأن قـوبت بلجيـش 

 بللجـان بلشـعبية أغـارت، أمـس، عـىل موبقـع 
لل لانقـا بملرتزقـة يف جبهـة بالرش ح االكدحة 
ا حانظـة تعز، مـا أَدَّى ملقتل  إصااـة عدد كبري 

ملهم. 
 شـهدت محانظة بلجوف ع لية إغارة م االة 
عـىل موبقـع بملرتزقـة يف ملطقـة حزمـة بلحلـو 
ا ديرية بملصلوب أَدَّت ملقتل  إصااة عدد ملهم. 

بلجيـش   يف محانظـة لحـج فجحـت قـوبت 
 بللجان بلشـعبية يف كرس زحـف ملرتزقة بلعد بن 
ااتجـاه بلحيدين اجبهـة كرش، ما أَدَّى لسـقوط 

قتىل  جرحى يف عدد ملهم. 
 شهدت بملحانظُة ذبتها مقتَل  إصااة عدد من 
بملرتزقة إار قصف مدنعي بسـتهدف تج عاتهم يف 

جبهة بلح الة. 

 : خاص
تحّو8 بلصار ُخ بلباليستي ادرP-1 كأ 8 
صـار خ من بلجيل بلذكي يف ترسـافة بلقوة 
بلصار خيـة بلي ليـة، إىل كااـوس حقيقي 
ُق بلغزبَة  بملرتزقـة  صدبٍع دبئم يف رأس  يؤرِّ
قيادة بلعد بن فظربً لعدد بملربت بلتي أنشـل 
نيها 8ذب بلصار خ ادقته بلعالية مخططاٍت 
عسـكريًّة يف أكثـَر مـن جبهـة  خصوصـاً 

جبهات بلساحل بلغراي  بلحد د  فهم. 
أظهـر 8ذب بلصار ُخ بلـذي بفضم مؤخربً 
إىل ترسـافة بلقـوة بلصار خيـة  دخـل يف 
بملعركـة دقـة عاليـة يف بإلصااـة تصل نيه 
مسـانة بإلزبحة إىل 3 أمتـار نقط، ما يعلي 
إصااـة بلهدف السـبة %رر1 فظربً للحجم 
بلكبـري لأل8ـدبف بلتي تُْعلَى اهـا بلصوبريخ 

بلباليستية. 
8ـذه بلدقـة جـرى توايقهـا االصـوت 
 بلصورة ع6 بلطائربت بملسرّية بلتي صورت 
أكثـر مـن ع ليـة  خصوصـاً يف بلسـاحل 
بلغراـي،  أظهـرت كيف أن 8ـذب بلصار خ 
قادر عـىل تدمري بلهدف ادقـة عالية  كيف 
بلتـي  بلباتريـوت برمريكيـة  فُُظـم  تعجـز 
ت تلُكها د 8 بلعد بن عن رصده، فا8يك عن 

بعرتبضه. 
 مـع بلتصعيـد غري بملسـبوق مـن قبل 
يف  بلعـد بن  اطـريبن  مدعومـا  بملرتزقـة 
 1-Pجبهـات بلحـد د، أابـت صار خ اـدر
جدبرتَـه بلعالية يف سـحق مجاميع بملرتزقة 
 آلياتهـم  إنشـا8 مخططاتهـم،  8ـو ما 
تكـرر، أمس، ارضاٍة فاجحٍة عىل مسـتوًى 
عا8ٍ يف أحد بمللانذ بلحد دية مع بلسـعودية 
مـن قبل بلقوة بلصار خيـة ردبً عىل تصعيد 
بلعـد بن بلسـعودي برمريكـي يف مختلـف 
جبهات بلقتا8  سعيه للسف مساعي برمم 
بملتحدة لعقـد مفا ضات تهدف للوصو8 إىل 
بلحل بلسيايس إلفهاء بلعد بن  إفهاء برزمة 
بإلفَْسـافية غـري بملسـبوقة يف بلي ـن  نقـاً 

لتقارير برمم بملتحدة. 
 أعللت بلقوة بلصار خية، أمس بلسبت، 
إطاَق صار خ ادرP-1 عىل معسكر للغزبة 
 بمللانقـا يف ملفذ علب بلحـد دي ردبً عىل 
تصعيد بلعد بن ع لياته يف جبهات بلقتا8. 
 حـدبُت بلرصد كافـت أيضاً عـىل بملوعد 
اعد أن بقتفت أار بلصار خ  أّكدت سـقوط 
عـربت بلقتىل  بلجرحـى  تدمري عدد من 
بآلليـات  بملدرعات جـربء بسـتهدبف بلقوة 
بلغـزبة  بمللانقـا  بلصار خيـة لجحانـل 

 .P_1اصار خ ادر

 كان 8لـاك رصد آخر ت ثـل يف ما صدر 
عن  سائل إعا2  صفحات تااعة لل رتزقة 
تحداـت عـن سـقوط أعـدبد كبـرية مـن 
علارص8م يف جبهة علب يف معرض بتهامها 
لقـوبت بلجيـش  بللجـان بلشـعبية اعـد2 
باللتـزب2 ا بـادرة  قـف إطـاق بلصوبريخ 
بلباليسـتية، رغـم أن بملبـادرة بلتـي قدمها 
رئيـس بللجلـة بلثوريـة قوالـت االرتحيب 
من قبـل  زبرة بلدناع احكومـة بإلفقاذ مع 
بالحتفاظ احـق بلرد عىل أيـة خر قات من 

قبل بلعد بن  8و ما حدث. 
يف جبهـة فهم رشقي محانظـة صلعاء، 
بلتـي شـهدت مؤخـربً رضاـات االيسـتية 
قاص ـة بمتـألت عـىل إار8ا مستشـفيات 
مـأرب االقتـىل  بلجرحـى، كان بملرتزقـة 
عـىل موعد جديـد مع رضاة قاسـية أخرى 
من قبـل بلقـوة بلصار خية بلتـي أطلقت، 
 1-Pأمس بلسـبت، صار خاً من طـربز ادر
بلباليتـي عـىل معسـكر لل رتزقـة يف فهم 
 جاءت 8ذه بلرضاة أيضاً ردبً عىل بلتصعيد 
بلعسـكرّي لقوى بلعد بن يف جبهات بلقتا8، 

 نقاً ملصدر االقوة بلصار خية. 
بملصـدُر ذبتُـه أّكـد أن بلصـار خ أصاب 
8دَنـه ادقة مخلفـاً عـربِت بملرتزقة قتىل 

 جرحى. 
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 : شبوة:
بحتضلـت مديلـُة عتق عاص ة شـبوة، 
أمـس برحـد، مهرجافـاً ج ا8ريياً شـعبيّاً 
كبـريبً؛ تأييـدبً للوايقـة بملجت عيـة للتغيري 
 بللهوض بلتل وي بملوقعة من قبل بملشايخ 
ا ختلـف  بمللـر2َ،  بلشـهَر   بلوجهـاء، 
بفت ائهـم بلحزايـة  بلسياسـيّة  بلقبَليـة، 
اعـَد ترّدي بر ضاع برمليـة  بالقتصادية يف 
بملحانظـة بلوبقعـة تحت سـيطرة بالحتا8 
بإلماربتـي  مرتِزقتـه  ُقــوَّبت ما يسـ ى 

بللُّخبة بلشبوبفية بلتااعة لها. 
 يف بملهرجـان بلج ا8ـريي بلـذي توبنـَد 
إليـه ُكـلُّ أالـاء   جهاء شـبوة من مختلف 
مديريـات بملحانظـة، طالـب بللـوبء أح ـد 
مسـاعد حسـا -رئيـس بلهبة بلشـعبيّة-، 
تحالَف بلعد بن بلسعودّي بإلماربتي  حكومة 
بلفـار 8ادي اوقـف فهب اـر بت بلباد بلتي 
تسـلط عليها بالحتـا8 8ـو  مج وعة من 

بالحتـا8  مح ـاً  بللصـوص  بلفاسـدين، 
بلكاملـة  بملسـؤ لية  بملرتِزقـة   حكومـة 
عن تد8ـور بر ضـاع برمليـة  بلعسـكريّة 
 بلخدمات برساسـية يف بملحانظات بلوبقعة 
تحت سيطرتها خصوصاً محانظة شبوة. 

إيـربدبت  بللـوبء حسـا عـن   تسـاء8 
محانظـة شـبوة بلتـي كافـت تصـل إىل ما 
يقارب خ سـة عـر مليوفـاً يوميـاً  من 
اعد بلعـد بن  حتى بليو2 أصبحت بإليربدبت 
صفـربً  لم يُـوّرد ملهـا يشء، مؤّكدبً أن من 
حـق بلشـعب ا ختلـف بفت ائهـم بلحزاية 
 بلقبلية  بلسياسـيّة أن يطالبوب احقوقهم 
بمللهواـة  بلتـي يعبث اها بلفاسـد ن  من 

أارز8ا إيربدبت بللفط  بلغاز يف شبوة. 
 أ ضـح رئيُس بلهبة بلشـعبيّة يف شـبوة 
أن بلشـعب بلي لـي ليـس احاجـة إىل قلاال 
 صوبريـخ بلعـد بن بلسـعودّي بإلماربتي ال 
يحتـاج إعادة ما دّمره بلعـد بن  إعادة ضخ 
بللفـط  بلغـاز  نتـح مطـار عتق  إفشـاء 

بملشـاريع بلحيوية؛ رَنَّ تحالـف بلعد بن 8و 
بملسـئو8 أَْخــَاقياً  قافوفياً عن ذلك، ساخربً 
مـن مصطلح إعـادة برمل بلذي فسـ ع عله 
نقـط ايل ا لم فَر أي اصيص أمل أَْ  فل سـه 
عـىل أرض بلوبقع، مبيلاً أن سـكان محانظة 
عدن بلوبقعة تحت سيطرة بالحتا8 بإلماربتي 
لم يعرنـوب من يحكم 8ذه بملديلـة بلغارقة يف 
بلدماء  بلقتـل، ملّو8اً اأن أمن عدن يلعكس 

عىل ج يع بملحانظات بلجلواية. 
 طالب بللوبء أح د مساعد حسا برمم 
بملتحـدة ارسعـة  قـف بلعـد بن  بلتدمري 
 بإلر8اب؛ كون بلشـعب بلي لي عافى كثريبً 
 طَفَح اـه بلكيُل  بلج يع ملـَز2ٌ االجلوس 
عـىل طا لة بلحـوبر قر بلزمـان أ2 طا8، 
مشـريبً إىل بلوايقة بلشـعبيّة ال يقف خلفها 
أي حـزب أَْ  كيـان أَْ  قبيلة أَْ  د لة، ال 8ي 
خاصـه دربسـة اااة أشـهر ع ـل عليها 
كادر من أالاء شـبوة ا ختلـف بفت اءبتهم 

بلسياسيّة  بلحزاية  بلقبَلية. 

أخبار

العدوان ينسف مساعي السالم بتصعيد عسكرّي وسياسّي
 : إبراهيم السراجي
مـا إْن غـاَدَر بملبعـوُث برم ـي مارتـن 
غريفيـث  بملسـؤ لون برم يـون مديلـَة 
بلعـد بن  طـريبُن  إاّل  أمطـر  بلحديـدة 
بملديلـَة  بإلماربتـي  بلسـعودّي  برمريكـي 
اعـربت بلغـاربت  نتـح مرتِزقتـه فريبن 
بملدنعية عىل أحياء بملديلة يف مسعى  بضح 
إلنشـا8 أي مسار للسا2 بلذي لم يبدأ اعد، 
حيث بتخـذت د 8 بلعد بن مـن "برلغا2" 
بلتي  ضعتها بلخارجية برمريكية يف مسار 
بلسـا2 ملطلقاً لتصعيد8ا بلعسكرّي بلذي 
نضح ترسيبات د 8 بلعـد بن عن بلتهدئة 

بملزعومة يف بلحديدة. 
رئيس بلوند بلوطلي مح د عبدبلسـا2 
بعت6 تصعيد بلغاربت من قبل بلعد بن عىل 
بلحديدة أفها تلسـف جهوَد بملبعوث برم ي 
 تكشف عن فوبيا مسبقة للعد بن إلنشا8 

بلسا2. 

 قا8 عبدبلسا2 يف ملشور ع6 صفحته 
ا وقع تويرت، أمس برحد، إفه "شن طريبن 
بلعـد بن أَْكثَــَر من 35 غـارة جوية خا8 
بلـ 12 سـاعة بملاضية عـىل مديلة بلحديدة 
مـع قصـف مدنعـي  صار خـي مكثّـف 
عىل ايـوت بملوبطلا  برحياء بلسـكلية يف 
تكذيب صـارخ   بضح للتهدئـة بملزعومة 

 بلكاذاة". 
 أضاف رئيـُس بلوند بلوطلـي أن "8ذب 
بلتصعيـد يلسـف جهـود بملبعـوث برم ي 
ُكــّل  إلنشـا8  بملبيَّتـة  بللوبيـا   يكشـف 

مساعي بلسا2". 
قبـل ذلـك، كان رئيـُس بللجلـة بلثورية 
مح ـد عيل بلحواي قد أّكـد أن "أيَّ تصعيد 
اعـد مغـادرة بملبعـوث للعاص ـة صلعاء 
 ح له رسـائل بلسا2، نهو دليل نوضوية 
متهورة لألفْظ ـة بلتي تديـر عد بفَها عىل 

بلج هورية بلي لية بملستقّلة". 
حديُث بلحواي جاء نور مغادرة بملبعوث 
برم ـي للحديـدة  قبـل أن تشـن طائربت 

بلعـد بن غاربتها بلهسـتريية عـىل بملديلة، 
 كان بعتـ6 أن بلتصعيد لو حدث سـي ثل 
"إ8افـة للجهـود بملبذ لـة يف 8ـذب بلصعيد 
 اـادرة إلنشـا8 بملبعـوث بلذي حـّدد أما2 
بلونـد بلوطلـي موقفـه  سـتؤّكد بملؤّكـد 

ارنضهم للسا2". 
سياسـيّاً، بتخـذت قـوى بلعـد بن عىل 
رأسـها بلواليات بملتحدة عـددبً من بملوبقف 
بلتـي تهـدُف إلنشـا8 مسـاعي بلسـا2، 
ادأت قبل زيارة بملبعـوث برم ي للعاص ة 
صلعاء  بلحديـدة،  ذلك يف ايان للخارجية 
برمريكية يطالب اتسليم ميلاء بلحديدة ملا 
يسـ ى "بلطرف بلثالث"، ااإلَضاَنة ملا  رد 
يف مسـودة بلقـربر بلذي صاغتـه اريطافيا 
للتصويت عليه يف مجلس برمن  بلذي جرى 
إعدبُده االتشـا ر مع بلسعوديّة  بإلماربت 
ا ا يتلاسب مع رؤية  رغبة د 8 بلعد بن. 
 يف 8ذب بلسـياق، قـا8 عبدبمللك بلعجري 
عضـو بلونـد بلوطلي إن "مـر ع بلقربر 
لإلمـاربت  بلسـعوديّة  ُقـد2ِّ  بل6يطافـي 

العت ـاده أ الً قبل أن يعـرض عىل مجلس 
برمـن"، مضيفـاً أفـه "إذب أقـر اصيغتـه 
بلحاليـة نسـيكون لغ ـاً آخـر يف طريـق 
بلسـا2؛ ليس رفه لـم يطالب اوقف إطاق 
بللار نحسـب، ال إن بلخطوبت بإلفَْسـافية 
 بالقتصادية بلتي فـصَّ عليها ال معلى لها 
اد ن آليات ع ل موحدة إلَدبَرة بالقتصاد". 
من جافب آخر،  عقب زيارته للعاص ة 
صلعـاء  مديلـة بلحديـدة أصـدر بملبعوث 
برم ي مارتـن غريفيث ايافـاً أعلن خاله 
بلتوصـل التّفـاق "عـىل أن برمـم بملتحـدة 
يجـب أن تلخـرط بآلن  اشـكل عاجـل يف 
مفا ضـات تفصيلية مع برطـربف للقيا2 
اد ر رئيي يف ميلـاء بلحديدة،  أيضاً عىل 
فطاق أ سـع"،  8و ما يشري إىل بلعودة إىل 
مبادرة قائد بلثورة بلسـيد عبدبمللك بلحواي 
بلتي أعلن علها يف  قت سااق لتفليد مزبعم 
بلعد بن  سـد ذربئعه  كذلـك يعود التائَج 

إيجااية ملها رصف مرتبات بملوظفا. 
 مثل ا سـارعت قوى بلعـد بن لقصف 

بلحديدة عقَب مغادرة بملبعوث برم ي، نقد 
سـارعت أيضاً للسـف بالتّفاق بلـذي أعلن 
عله اشـأن ميلـاء بلحديدة،  بسـتخدمت 
كعادتهـا حكومـة بملرتِزقـة للتعبـري عـن 
رغبـة د 8 بلعد بن رغـم أن 8ذه بلحكومة 
ال ت تلـك أية ُقــوَّبت تعـرتف اها اا قوى 

بملرتِزقة يف بلساحل بلغراي. 
عـ6ّ  بلعـد بن،  د 8  قلـوبت   عـ6 
مسـؤ لون احكومـة بملرتِزقة عن رنضهم 
لاتّفـاق بلذي أعلـن عله بملبعـوث برم ي 
اشـأن بمليلـاء،  بضعا رشط بالفسـحاب 
من بلحديـدة  تسـلي ها لهم؛ لل شـاركة 
يف بملفا ضـات بملرتقبـة يف بلسـويد،  8ـو 
مـا يؤّكـد مجـّددبً أن قـوى بلعـد بن  من 
 ربئها بلواليـات بملتحـدة  اريطافيا تع ُل 
اشـكل ملّظم إلنشـا8 أية مسـاٍع للسا2 
 تسـتخد2 بلحديث عن بلسـا2 يف  سـائل 
بإلعا2 لتضييع بلوقت؛ اهدف إعادة ترتيب 
ُقــوَّبتهـا عـىل بررض اعـد بلهزبئـم بلتي 

تلقتها عىل مدى برشهر بملاضية. 

مواطن فلسطيني يسّمي مولوده الجديد "يمن" تضامناً مع الشعب اليمني
 : متابعات

ـِك بلشـعب بلي لـي  اعـد تجـيلِّ حقيقـة ت سُّ

االقضية بلفلسـطيلية للعالم، رغـم ما يتعرض له 

من عد بن غاشـم  حصـار جائر، يزيـد بلتضامن 

بلفلسطيلي مع مظلومية شـعبلا بلي لي، ما يدلُِّل 

عىل  حدة بملوقف  بلقضية  بملظلومية، نبعد ح لة 

بلتضامن بلفلسـطيلية بلتي بفطلقت خا8 بلشـهر 

بلجاري "من نلسـطا 8لا بلي ـن"، أطلق موبطٌن 

نلسـطيلي عىل مولوده بلجديد بسـم "ي ن"؛  ذلك 
تضاملاً مع شـعبلا بلذي يتعـرض لعد بن أمريكي 

صهيوفي اأذرع خليجية. 
بملوبطُن بلفلسطيلي "ح د اريجية" بلذي يلت ي 
إىل قريـة " بملعرة" جلوب ايت لحـم، ُرِزَق، أمس 
برحـد، ا ولود جديد أسـ اه "ي ن"؛  ذلـك تعبريبً 
عـن تضاملـه بملطلق مـع بلشـعب بلي لـي، برمر 
بلذي يثبت بلتضامن بملشـرتك اا بلشـعبّا بلي لي 
 بلفلسـطيلي، بللذين يتعرضان ملظلومية  مؤبمرة 
من قبـل أعدبء برمـة يلّفذ8ا ع اؤ8م يف بلوسـط 

بلعراي  بإلسامي. 
 تدبَ 8َ فشـطاُء يف موبقع بلتوبصـل بالجت اعي 
صوربً أظهرت بلطفَل بملولوَد "ي ن" يف حضن  بلده 
ـه االَعَلم بلي لـي ادالً عن قطـع بلق اش  بلـذي لفَّ
برُْخــــَرى، يف إشـارة  بضحـة إىل تلامـي بملوقف 
بلفلسـطيلي بلتضاملي مع شعبلا، عىل بلرغم م ا 
يتعرض له بلفلسطيليون عىل يد بملحتّل بلصهيوفي. 
 شـهدت صورة بلطفـل بملغطى االعلـم بلي لي 
بفتشاربً  بسعاً يف موبقع بلتوبصل بالجت اعي ض ن 

ح لة "من نلسطا 8لا بلي ن". 

 لفَّ جسَده بالَعَلم اليمني:

االنفالت األمني يتوسع يف تعز 
وسط قطع للشوارع وتصاعد 

املواجهات بني فصائل املرتِزقة 

 : تعز
أعللت محك ة بسـتئلاف تعـز بلوبقعة 
يف ملاطـق سـيطرة بملرتِزقـة،  موظفـو 
بلسـلطات بلقضائيـة 8لاك، أمـس برحد، 
بإلرضبَب بلعـا2َّ؛ بحتجاجـاً عىل بالعتدبءبت 
بملتكـّررة عليها مـن قبل نصائـل مرتِزقة 

بلعد بن. 
 علقـت بملحك ـة، أمـس  كذلـك نعل 
يف  بلع ـَل  بلقضائيـة،  بلسـلطة  موظفـو 
إرضباَهـم؛  معللـا  بملحاكـم  بلليااـات 
بحتجاجاً عـىل بالعتدبءبت بملتكّررة من قبل 

بملسلحا. 
أ لئـك  إن  بلقضـاء:  موظفـو   قـا8 
بملسـلحا معلومون لدى بلجهـات برملية 

بلتااعـة لحكومـة بملرتِزقة بلتـي قالوب إفها 
"لم تقم ااتّخاذ أية إجربءبت ضبطية احقِّ 

بملعتدين  إحالتهم للجهات بملختصة". 
 يتوبصـل بلربُع اـا نصائل بملرتِزقة 
يف مديلة تعز بلتي تشـَهُد بففاتاً أملياً غريَ 
مسـبوق،  قا2 مسـلحو بملرتِزقـة، أمس، 
اقطع بلطرق بلرئيسـية مـن جولة بملر ر 
إىل جولـة فادي بلصقر  سـط بشـتباكات 
لـم تتوقـْف ملذ أيّـا2 اـا تلـك بلفصائل 
بملتصارعة عىل إيربدبت برسوبق بلشعبيّة. 
 أنـادت مصـادر محليـة يف تعـز اـأن 
بشـتباكات، برمـس، اا نصائـل بملرتِزقة 
أَّدت إىل إصااة طفل   بلده أالاء مر ر8 ا 
من ملطقة شهدت يف ففس بلوقت؛ بفدالعاً 

لل وبجهات. 

شبوة: مهرجان شعبي حاشد للمطالبة بوقف نهب  السلطة القضائية تعلن اإلضراب احتجاجًا على االعتداءات: 
ثروات البالد من قبل االحتالل وحكومة املرتِزقة 
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أخبار

لمزيد من المعلومات أرسل ”اتصل بي” إلى 111 مجاناً

ليس لديك رصيد لإلتصال؟

اآلن، خدمة “إتصل بي” 
إلى جميع الشبكات المحلية

اآلن جديد
MTN

معك في كّل مكان

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

mtn.com.ye

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

الشبكات المحلية ثالث مرات مجاناً في اليوم الواحد.

 أّكدوا أن األمم المتحدة أمام منعطف تأريخي إلثبات مصداقيتها:

أمني العاصمة يرأس لقاًء 
موّسعاً للجان الحشد والتعبئة 

بمديرية بني الحارث 

 : صنعاء
ُعقـد، عر أمس بر 8، اصلعـاَء احضور أما بلعاص ة ح ود 

عباد، لقاٌء موّسٌع للجان بلحشد  بلتعبئة ا ديرية الي بلحارث. 
 خـا8 بللقاء بلذي حـرضه أما بلعاص ة ح ـود عباد، فاقش 
بلحارض ن آلية بسـت ربر ع ليات بلتحشـيد  بلتعبئـة بلعامة، ا ا 

يعزز موبصلة بلص ود يف  جه بلعد بن. 
ك ا تطرق بللقاء إىل بلسـبل  بلجهود بلتي تصب يف تعزيز جهود 

بلتكانل بالجت اعي  بلتعا ن بملجت عي اا بملوبطلا. 
 بختُتم بللقاء اكل ة أما بلعاص ة ح ود عباد اعث من خالها 

تهافَي  تحايا بلقيادة بلسياسيّة لكل أنربد مديرية الي بلحارث. 
حرض بللقاَء  كاُء أمافة بلعاص ة َ ج ع من مشـايخ   جهاء 

 عقا8 مديرية الي بلحارث. 

وزير العدل يؤّكد أهمّية إحياء مناسبة املولد النبوي الستلهام العرب ودروس الصمود يف مواجهة العدوان

عمال شركة النفط ينّظمون وقفة احتجاجية ومسرية حاشدة أمام مكتب األمم بصنعاء 
 : صنعاء

رشكـة  ع ـا8ُ  موظفـو  فّظـم 
بللفـط، أمس برحـد، مسـريًة   قفة 
بحتجاجية حاشـدة أمـا2 مكتب برمم 
للتلديد  االعاص ـة صلعـاء؛  بملتحـدة 
ا لع تحالف بلعد بن دخو8 بملشتقات 

بللفطية إىل ميلاء بلحديدة.
 خا8 بلوقفة بلتـي حرض8ا  زير 
بللفـط  بملعـادن أح ـد دبرس  بملدير 
بلتلفيذي لركة بللفط يارس بلوبحدي 

رنـع بملشـاركون النتـات عـ6 ب من 
خالهـا عـن إدبفتهم  بسـتلكار8م ملا 
يقو2 اـه تحالـف بلعد بن بلسـعودّي 
برمريكـي مـن ملـع  بحتجاز سـفن 
بملشتقات بللفطية  ما يرتتب عليه من 
تدبعيـات خطرية عىل بلشـعب بلي لي 
اتوقف بملصافع  بملزبرع  بملستشفيات 

 مؤّسسات بملياه.
ك ـا أدبن ُعّ ـا8ُ  موظفـو رشكة 
بللفـط بلص َت بملخزي لألمـم بملتحدة 
تجـاه ما يتعـرض له بلشـعب بلي لي 

مـن حـرب بقتصادية قذرة ت ارسـها 
قـوى بلعـد بن احـق بلشـعب بلي لي 
ااسـتهدبف بلبلـى بلتحتية  بمللشـآت 

بلحيوية  ملها رشكة بللفط.
برمـم  "أن  بلوقفـة  ايـان   أضـاف 
بملتحـدة أمـا2 ملعطف حقيقـي إلابات 
مصدبقيتها  حيادتها  سـبيلها يف إابات 
ذلـك بتّخاذ موقف رصيـح  ع يل يوقف 
بفتهاكـه  بلتحالـف  يرنـع  م ارسـات 
للسـيادة بلي ليـة ال سـي ا  مبــّرربت 
بلتحالف بملزعومة بفتهت  اان زيفها". 

 بتبـع "فؤّكد أفلا لـن فقَف مكفويف 
بريدي  سـلتخذ بإلجربءبت بلتصعيدية 
ضـد ص ـت برمـم بملتحـدة، اعـد أن 
نقدفـا ُكــّل يش،  سـلٌعرف بلعالم أن 
مـن أُفيـط اهـم حفـظ بلسـلم بلد يل 
 بلحقوق  بلحريـات  نض بمللازعات 
 ح اية حق بلشـعوب مـن بفتهاكات 
بلغيــر، ااتوب بليو2 غطاًء لتلك بلجربئم 
د رب  علهـا،  ي ارسـون  االسـكوت 
اا8تا يشّجع عىل بإلجرب2  بلتعدي عىل 

بلشعوب بملغلواة".

 : صنعاء

أّكد  زيُر بلعد8 بلقايض، أح د عبدبلله عقبات، 

ك  أ8 يَّة بالقتدبء االلبي  بلسري عىل فهجه  بلت سُّ

ا ـا جاء اه مـن بلهدى  بلَحق، مشـريبً إىل عظ ة 

بمللاسـبة بلتي أحيا8ـا بلي ليون السـتلها2 بلع6 

 بلـدر س يف تعزيز بلص ود  بلثبـات يف موبجهة 

بلعد بن  تأكيد برتباط بلي ليا االرسو8 برعظم. 

جاء ذلك خا8 نعالية بحتفائية فّظ تها  زبرة 
بلعد8، أمس بر 8، اصلعاء ا لاسـبة ذكرى بملولد 
بللبوي بلريف عىل صاحبه أنضل بلصاة  أزكى 

بلتسليم. 
 أشـاد  زير بلعد8 ا سـتوى حضور  تفاعل 
بلشعب بلي لي يف ملاسـبة بالحتفاء اذكرى بملولد 
بللبوي بلريـف  بلذي عكس ت سـَك أ8ل بلي ن 
 حبهم لرسو8 بإلفَْسافية، ني ا أشار نائز بلبّطاح 
إىل أ8 يّـة بالحتفاء ااملولد بللبـوي بلريف بلذي 

اعثه بلله رح ًة للعاملا. 
تخلـل بلفعالية أفاشـيُد  موشـحات  قصيدة 
للشاعر زياد بلساملي ع6ّت عن عظ ة مياد بللبي 

بلكريم. 
حرض بلفعالية فائُب  زير بلعد8 بلقايض أح د 
بلعقيدة   كيل بلوزبرة لشـؤ ن بملحاكم  بلتوايق 
بلدكتـور بلقـايض مح د بلديل ي   كيـل بلوزبرة 
للشـؤ ن بملاليـة  بإلدبريـة بلقـايض سـعد أح د 

8ادي  عدد من مدربء ع و2 بلوزبرة. 

وزارة الشباب والرياضة تنّظم فعالية بمناسبة املولد النبوي

مديرية الثورة تقر تشكيل لجان للتحشيد وتعزيز 
التكافل االجتماعي ومواجهة الحرب الناعمة

 : صنعاء
فّظ ـت  زبرُة بلشـباب  بلرياضـة  بلهيئـات 
بلتااعة لها، أمس برحد، نعاليًة ا لاسـبة ذكرى 

بملولد بللبوي. 
 يف بلفعالية، أشـار  زير بلشـباب  بلرياضة 
حسـن مح د زيد إىل أ8 يّة بالقتدبء  بلسـري عىل 
ملهج بلرسـو8 برعظـم  ترج ة ذلـك يف بلوبقع 
بلع ـيل، النتاً إىل أن بلوسـطية مـن تعاليم بلدين 
بإلسامي بلقويم ااعتبار8ا خاصيًة أساسية من 
خصائص بلدين  عقيدته  رشيعته للبذ بلتعصب 

 بلغلو  بلتطرف. 
 أّكـد بلوزيـُر زيـد أ8 يّـة بسـتلها2 بلدر س 
 بلعـ6 من سـرية  فهج بملصطفى صلـوبت بلله 
عليـه  عىل آلـه  بالسـتفادة من بلسـلة بللبوية 

 إتباع بلتعاليم بلسـامية لرسالة بإلسا2، ُمشريبً 
إىل ما تركه بلرسـو8 بلكريم من 8دي قويم رمته 
 للبرية ج عاء ا ا يحفظ لألمة  حدتها اعيدبً 

عن بلتلاحر  بالختاف. 
ني ا أشـارت  كيلة قطاع بملـرأة 8لاء بلعلوي 
إىل أن بالحتفـا8 ااملولـد بللبوي ملاسـبة للتعبري 
عـن نرحة بملسـل ا ا ولـده بلعظيـم  محطة 

لاستفادة من سريته  بال8تدبء الهجه. 
ت عـىل أ8 يّة بالستشـعار ااملسـؤ لية   حثَـّ
 توحيد بلجهـود ملوبجهة بلعد بن  بلحصار بلذي 

يتعرض له بلشعب بلي لي. 
تخلل بلفعالية بلتي شارك نيها  كيُل أ 8  زبرة 
بلشباب  بلرياضة َعبدبلحكيم بلضحيافي   كاء 
بملسـاعد ن  بملستشـار ن،  بلـوزبرة  بلـوكاء 
قصيدٌة للشـاعر مح د سـعيد بلجليد  أفاشـيد 

ع6ّت عن أ8 يّة إحياء ذكرى بملولد بللبوي. 

 : خاص
أقامت مديريُة بلثـورة عر أمس بر 8، لقاًء 
موّسـعاً للجان بلحشـد ااملديرية؛  ذلك مللاقشة 
تلفيذ توجيهات بلسـيد بلقائد َعبدبمللك ادر بلدين 

بلحواي. 
 خـا8 بللقـاء بلـذي حـرضه بلشـيخ فاجي 
بلقـويس  كيـُل أمافـة بلعاص ة  قلـاف بملربفي 
 كيل أمافة بلعاص ة  بلشـيخ صـاح بلخوالفي 
 كيـل  زبرة بر قـاف، أّكـد عيل بلسـقاف  كيل 
أمافة بلعاص ة عىل أ8 يّة تلفيذ توجيهات بلسيد 
بلقائد عبدبمللـك بلحواي  ترج ه تلك بلتوجيهات 

عىل بلوبقع. 
 فاقش بللقاُء آلياِت بلحشـد للجبهات  بلع ل 

عـىل تعزيز بلت اسـك بلدبخـيل  تقويـة بلر باط 
برخوية اـا أنربد بملجت ع ا ا يسـهم يف صااة 

بلجبهة بلدبخلية.
لتلفيـذ  بللجـان  اتشـكيل  بللقـاء   بختتـم 
توجيهات بلسـيد بلقائد عبدبمللك بلحواي، مكوفة 
من اـاث لجان عىل مسـتوى ُكـّل حـارة، بر ىل 
معليـة االتحشـيد للجبهات  بلثافية ااإلحسـان 
 بلتكانـل بالجت اعـي  بللجلـة بلثالثـة اقانية 

معلية ا وبجهة بلحرب بللاع ة. 
حـرض بللقـاء مح د ح ـود بلدر بفـي مدير 
مديرية بلثورة  عدد من بلشخصيات بالجت اعية 
لجـان  أعضـاء  مـن  كبـري  ااملديريـة  ج ـع 
بلحشـد  بلشـخصيات بلسياسـيّة  بلعسـكريّة 

 بالجت اعية  مشايخ  عقا8 بلحاربت. 
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وزير الصحة: املنّظمات الدولية ال تقوم بواجبها والعدوان غري ُمباٍل باألعراف والقوانني الدولية 

ضمن سلسلة فعالياتها بمناسبة المولد النبوي: 
رئيس جامعة صنعاء يفتتح معرضاً 

تشكيلياً بكلية اللغات 

حرائر بني سعد بمحافظة املحويت يقدمن 
قافلة غذائية للمرابطني يف الجبهات

لقاء باملحويت يناقش آلية تفعيل 
التحشيد وتجهيز قافلة للمرابطني

 : صنعاء
 

قـا8 بلدكتور طه بملتوكل –  زير بلصحة 
بلعامة  بلسـكان: إن بمللّظ ـاِت بلد لية ال 
تقـو2 اوبجبهـا يف ظـل بسـت ربر بلعد بن 
 بلحصار عىل بلشـعب بلي لي، موضحاً أن 
بلعد بن يوبصُل جربئَ ه بملزد جة غريَ مبا8ٍ 

اارعربف  بلقوبفا بلد لية. 
 أ ضح  زيـر بلصحة، أمـس برحد، أن 

بلوزبرة تدّشن بليو2 بالالا اأمافة بلعاص ة 
 بملحانظـات بملرحلـة بلثافية مـن بلح لة 
بلوطليـة للتحصا ضد شـلل برطفا8 من 
ملـز8 إىل ملز8 خـا8 بلفرتة مـن -26 28 
فون 6 اعد أن بسـتك لت كانـة بلرتتيبات 
بلخاصة اتلفيذ بلح لة يف كانة بملحانظات، 
دبعيـاً قيـادبت  أعضـاء بملجالـس بملحلية 
  سـائل بإلعا2  بملشـايخ  بلشـخصيات 
بالجت اعيـة إىل بلتعـا ن إلفجـاح بلح لـة 
 ح ايـة برطفا8 مـن 8ذب بملـرض بلفتاك، 

مبيلـاً أن بلح لة ضد شـلل برطفـا8 تأتي 
فتيجـة بفتشـار بلفـري س يف اعـض الدبن 
بإلقليـم، مـا يعـزز بملخـا ف مـن إمكافية 
عودته إىل بلي ن، سـي ا يف بلظر ف بلرب8لة 
جربء تصعيد بلعـد بن عىل مختلف ملاطق 

َ محانظات بلج هورية. 
 حّث بلدكتـوُر بملتوكل بآلاـاَء  برمهات 
عـىل تطعيم أطفالهـم خا8 بلح لـة بلتي 
سـن  د ن  برطفـا8  ج يـع  تسـتهدف 
بلخامسـة، ا ـن نيهـم مـن لـم يحصلوب 

مسـبقاً ضـد 8ـذب بلـدبء  بملوبليـد حديثاً.. 
مؤّكدبً أ8 يَّة بستشعار بلج يع لل سؤ لية 
 بلحرص عـىل تطعيم برطفـا8   قايتهم 

من برمربض بلقاتلة. 
 جـّدد  زيُر بلصحـة بلتأكيـَد عىل أن ال 
عاَج لهـذه رمربض بلقاتلـة إال االتحصا 
إلفقـاذ برطفـا8 ملهـا، قائـاً: عـىل بآلااء 
 برمهات عد2ُ بالست اع للشائعات بملغرضة 
بلتي تسـتهدف ح ات بلتحصـا، النتاً إىل 
أن مسـؤ لية بلحفـاظ عـىل بلي ـن خالية 

من شـلل برطفا8 من خا8 بلتحصا تقع 
عـىل عاتق ُكـّل نرد يف بملجت ع  ليس  زبرة 
بلصحـة نقـط، مشـريبً إىل رض رة تضانر 
بلجهود بلشـعبيّة من أجل تحقيق بر8ََْدبف 
بملرجوة مـن ع لية بلتحصا  بالسـتفادة 
من بلخدمـات بلصحية بملقدمـة  بلوصو8 
برطفـا8  مـن رشيحـة  قـدر  أَْكبَـــر  إىل 

بملستهدنا للتحصا ضد بملرض. 

 : صنعاء
ض ن سلسـلة نعاليـة بملولـد بللبوي 
بلريـف بنتتـح برسـتاذ بلدكتـور أح د 
جامعـة صلعـاء  رئيـس  دغـار  مح ـد 
بملعرض بلشكييل ملجس ات تحكي باتهاج 
 رس ر شـعب بلحك ـة  بإليَْ ـان ا ياد 
معلم بلبريـة مح د صىل بلله عليه  آله 
 سـلم  عظ ة  ُقـــوَّة قائد 8ـذه برمة 
بللبي برما، بلصادق بلصاار، مح د صىل 

بلله عليه  آله  سلم. 
  ع6ت 8ذه بملجس ات عن بالفتصاربت 
بلتـي يحّققها رجـا8 بلرجـا8 يف جبهات 
بلعز  بلرف، موحيًة االص6 بلذي يتحىل 
اه بلي ليون أما2 أاشـع بلجربئم بملرتكبة 

احقه مـن قبـل د 8 بلعد بن بلسـعودّي 

برمريكي، مشـرية إىل أن بلشـعب بلي لي 

سيظل يحتفل ا ياد بلرسو8 بركر2 عليه 

أنضل بلصاة  أزكى بلتسليم. 

ك ا قا2 رئيـس بلجامعة  فائب رئيس 

بلجامعة لشـؤ ن بلطاب ازيارة إىل كلية 

بلعلـو2، تفقـدب خالهـا مـدى بالفضباط 

اسـري بلع ليـة بلتعلي يـة يف بلكلية،  تم 

بالطاع عـىل معامل بلكليـة َ ما تحتاجه 

اعض برجهـزة من أع ـا8 بلصيافة،  ما 

تحتاجه بملعامل من ترميم  تجهيز. 

 ع6 دغار عن بلشـكر لع ـادة بلكلية 

 بركادي يـا  بإلدبريا ملا يقومون اه يف 

سبيل بست ربر بلع لية بلتعلي ية. 

 : المحويت
سـرّي بلقطـاُع بللسـائي يف الي سـعد 
ا حانظـة بملحويت، أمس برحـد، قانلة 
غذبئيـة؛ دع ـاً لل رباطـا يف بلجبهـات 

ا لاسبة ذكرى بملولد بللبوي بلريف. 
 خـا8 تسـيري بلقانلة، أّكـدت حربئر 
الي سـعد أن بلشـعب بلي لي اـات يدرُك 
مسـاَره فحـو بلتحـّرر  بلعـزة  بلكربمة 
 أن ال سـبيل إىل ذلك إال ا وبجهة تحالف 
بلعـد بن  بلتصـدي ملؤبمربتـه  خططـه 

بلتدمريية بلتي يح لها لهذب بلشعب. 
 فّو8ـت بلحـارضبُت أن 8ـذه بلقانلَة 
بملتوبضعة ليست بر ىل  لن تكون برخرية 
 8ـي أقل ما ي كـُن تقديُ ه لإلسـها2 يف 

معركـة بلتحـّرر  بالسـتقا8 ضـد قوى 
بلطغيان. 

 بحتـوت بلقانلة عـىل ك يات متلوعة 
مـن بملـوبد بلغذبئيـة، إَضاَنـًة إىل ك يات 

كبرية من بلحلويات  بلكيك  بلكعك. 

 : المحويت

فاقش لقاٌء ا ديرية شـبا2 كوكبان 

محانظـة بملحويـت بلجوبفـَب بملتعلقَة 

قانلـة  بلتحشـيد  تجهيـز  اتفعيـل 

لل رباطا يف جبهات بلدناع عن بلوطن. 

 أّكد بملشـاركون يف بللقـاء ا لطقة 

أاـاس احضـور بلوجهـاء  بملشـايخ، 

أ8 يّـة تضانر بلجهود إلسـلاد بلجيش 

بلعـزة  مياديـن  يف  بلشـعبيّة   بللجـان 
 بلبطولة. 

حسـا  بملحانظـة   حيّـا  كيـل 
عركاض تفاعـَل قبائل ملطقة أااس.. 
دبعيـاً إىل بللفـري بلعا2  تجهيـز قانلة 
مساعدبت غذبئية  مالية لل رباطا. 

 حثَّ بلعقا8  بملشايخ عىل اذ8 بملزيد 
من بلجهود إلفجاح ح لة بلتحشيد فحو 
جبهات بلعزة  بلكربمـة ااملا8  بلرجا8 

دناعاً عن بلوطن  أمله  بستقربره. 

 : إب

ُعقد، أمس لقاٌء موّسٌع للسلطة بملحلية 
 بملكاتب بلتلفيذية ا ديريتي ذي بلسـفا8 
 بلسيافي؛ لتحسا بردبء بلحكومي  رنع 
مسـتوى بلوعـي لـدى بلشـباب  بلحشـد 

للجبهات ضد بلعد بن بلغاشم. 
 خـا8 بلفعاليـة بلتي حرض8ـا  زير 
بلد لـة عبدبلعزيـز بلبكري  عضـو بملكتب 
بلسـيايّس رفصار بلله حزب2 برسد  رئيس 
أح ـد  إب  ا حانظـة  بل6ملافيـة  بلكتلـة 
بللزيـيل   كيـا بملحانظة حـارث بملليكي 
رئيـس  فائـب  أّكـد  غـاب،   عبدبلفتـاح 
بلوزربء لشـؤ ن بلخدمـات مح ود بلجليد 
أن بلحكومـة تعت6 ففسـها خادمـة لهذب 
بلشـعب  لكن بر لوية يف 8ذه بملرحلة 8ي 

موبجهة بلعد بن. 
 أ ضـح بلجليـد أفه يجب عىل بلشـعب 
موبجهـة  يف  يجا8ـد  يثبـت  أن  بلي لـي 
حريتـه  يلـا8  لكـي  بملسـتع رين  ذلـك 
 بسـتقاله  قـربره، مشـّددبً عـىل أ8 يّة 

بلوعـي بلذي يعتـ6 جزءب 8امـا يف معركة 
بلدناع عن 8ذب بلوطن  بلتحّرر  بالستقا8. 
 دعـا بلجليد إىل موبصلـة رند بلجبهات 
االقوبنـل من بملا8  بلرجـا8 حتى يتحّقق 
بللـر بلـذي اـات قـاب قوسـا أَْ  أدفى 

نالعدّ  يف أضعف مربحله. 
ني ـا شـّدد بلوكيُل غـاب عـىل أ8 يّة 
بللقـاط بلتي أ رد8ا بلسـيد قائد بلثورة يف 

خطااـه ا لاسـبة بملولد  أارز8ـا تركيُزه 
عـىل اااة ركائز أساسـيّة تحسـا بردبء 
بلحكومي  رنع مستوى بلشباب  بلشااات 
ضـد بلعد بن  بلتحشـيد للجبهـات، مبيلاً 
أن بلعد بن يسـعى الحتـا8 بملحانظة من 
محـا ر ااث  لكـن 8يهات لـه ذلك نإب 
محّصلـة افضـل  عـي أالائها  اشـاعة 

بملحتّل بلغاصب يف بملحانظات بملحتّلة. 

 : تعز

فّظـم أعضاُء 8يئـة بلتدريـس  بلكادر 
بإلدبري  بلطاب اجامعة تعز، أمس برحد، 
 قفًة بحتجاجيًة ا ديلة بلحواان؛ للتلديد 
االحادث بإلجربمي بلذي حا لت من خاله 
أيـادي بلغـدر  بلخيافة  مرتِزقـة بلعد بن 
بغتيا8 برسـتاذ بلدكتور مح د بلشـعيبي 

رئيس جامعة تعز. 
 يف بلوقفـة بلتـي شـارك نيهـا ج ـٌع 
غفري مـن بلطلبة  بإلعاميـا  بلرتاويا 
 بركادي يـا، بسـتلكر بلحـارض ن ُكـّل 
أفوبع بإلر8اب  بلتطرف بلتي تطا8 بلرموز 
بلوطليـة  بركادي يـا يف محانظـة تعـز 
 بلتـي كان آخر8ا محا لـُة بغتيا8 رئيس 
جامعـة تعـز بلدكتـور مح ـد بلشـعيبي 
 بستشهاد أحد مربنقيه الريبن بلج اعات 
لاحتـا8  بلتااعـة  بملرتِزقـة  بملسـلحة 

بلسعودّي بإلماربتي. 
تخلل بلفعاليَة بالحتجاجيـَة بلعديُد من 
بلكل ات ألقا8ا مسـئولون  أكادي يون يف 

جامعة تعـز  تراويـون ااملحانظة ع6ت 
ج يعها عن بلغضب بلشـعبّي  بلسـاخط 
تجاه بلع ل بإلجربمـي بلجبان بلذي حا 8 
بلشـعيبي، مع6يـن  بلدكتـور  بسـتهدبف 
عـن إدبفتهـم  بسـتلكار8م لـكل بلجربئم 
 ع ليـات بلقتل بلتـي تسـتهدف بلع لية 
بلتعلي ية  بلقيادبت بلرتاوية  بركادي يا 

يف تعز. 
 إىل ذلـك أقامت مدرسـة بلجيـل بلجديد 

ا ديرية بلتعزيـة، ا حانظة تعز، بحتفاال 
اذكرى بملولد بللبوي بلريف. 

بلفقـربت  مـن  بلعديـُد  بلحفـل  تخلـل 
 بلكل ـات  برفاشـيد بملعـ6ة عـن 8ـذه 
بمللاسـبة  بلتـي أّكـدت يف مج لهـا عـىل 
برتباطهـا االرسـو8 برعظم صلـوبت بلله 
عليـه  آلـه  بلسـري عـىل ُخطـاه  بلتأيس 
اأَْخــَاقـه  صـ6ة يف موبجهـة بلظاملا 

 بملستك6ين.

لقاء موّسع لقبائل ذي السفال والسياني بمحافظة إب 
لتطوير األداء الحكومي والحشد للجبهات

فعالية تربوية احتفاًء بالمولد النبوي:

وقفة احتجاجية لألكاديميني وطالب جامعة تعز 
للتنديد بمحاولة اغتيال الدكتور الشعيبي
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 : هاني أحمد علي

َشـنِّ  عـن  حقوقـيٌّ  تقريـٌر  كشـف 
مقاتـات بلعـد بن بلسـعودّي عـربِت 
بآلالف مـن بلرضاات بلجويـة عىل بلي ن 
طالت أ8دبناً مدفيًة  تسببت ااستشهاد 
 جرح بآلالف من بملدفيـا ايلهم أطفا8 
 فسـاء، ك ا تسـبّبت يف تدمري  بسـع يف 
بلبُليـة بلتحتيـة  بملربنـق بلخدمية بلتي 
ال غلـى للسـكان علهـا للبقـاء عىل قيد 
بلحيـاة، ك ـا نـرض تحالـف بلعـد بن 
عىل بلي ن حصـارب اريـا  احريا  جويا 
خافقا  نرض قيودب مشـّددة عىل دخو8 
بلطبية  بلسلع برساسـية  بملسـتلزمات 
 بملشـتقات بللفطيـة  عرقلـة  صـو8 
بملسـاعدبت بإلغااية  تسـببت يف حد ث 
كاراـة إفَْسـافية تعـد برسـوأ يف بلعر 

بلحديث. 
ملظ ـة  عـن  تقريـٌر صـادر   قـا8 
تهامـة للحقوق  بلـرتبث بإلفَْسـافي: إن 
محانظـة بلُحَديْـَدة لـم تكـن اعيدة عن 
تلك بلغاربت بلجوية، نقد كافت أحد أارز 
بملحانظـات بلتـي تعرضت لاسـتهدبف 
بمل لهج لل دفيا يف بمللـاز8  بلتج عات 
بلسكافية  برسوبق  شوبطئ بالصطياد، 
ااإلضانـة إىل بلغـاربت بلتـي بسـتهدنت 
اُليتهـا بلتحتية  موبفئهـا، ااإلضانة إىل 
بلقيـود بملشـّددة عـىل بلحركـة بملاحية 
بلسـفن  بلبوبخـر مـن   ملـع دخـو8 
بلدخـو8 إىل تلك بملوبفئ،  نـرض بلرقااة 
بلعسكريّة بملشّددة عىل حركة بالصطياد، 
 بالسـتهدبف بملبـارش للصيادين  مربكز 
بإلفـزب8 بلسـ كي  شـوبطئ بالصطياد، 
م ا جعل بآلالَف من صيادي برسـ اك يف 
محانظة بلحديدة نريسة للبطالة  بلقتل 
 أج6تهم عىل بلترد  بلعيش يف ظر ف 
قاسـية  يف ملاطَق مختلفـة للبحث عن 
مصدر رزق آخر، لتونـري قوت أطفالهم 
 تحسا ظر نهم بالقتصادية بلصعبة. 
 أشـار بلتقريُر بلذي حصلت صحيفة 
»بملسـرية« عىل فسـخة مله، إىل أن كثريبً 
من بلصيّادين يف بلحديدة بلذين ال يزبلون 
يعيشـون يف تهامـة يخشـون بإلاحـار 
ملسـانات اعيـدة يف عـرض بلبحر، حيث 
بلصيـد بلونـري؛ خونـاً مـن أن تطاَلهـم 
ع ليـاُت بالسـتهدبف مـن قبـل طـريبن 
بلعـد بن بلتـي سـبق  أن ربح ضحيّتها 
بملئـاُت ملهم، مبيلاً أن سـكاَن محانظة 
بلحديـدة يعيشـون يف ظر ف مأسـا ية 
صعبة يف ظل تلامي بلكاراة بإلفَْسـافية؛ 
فتيجـَة بلفقـر بملدقـع  سـوء بلتغذيـة 
برمـربض  بر ائـة  ظهـور   تفـي 
أ 8 مـؤرشبت لل جاعـة بلتي تفشـت يف 

مديرياتها ك ديرية بلتحيتا. 

مينائ��ا الحدي��دة والصليف ش��رياُن 
الحياة لثلَثي سكان اليمن 

  نقـاً لإلحصائيـات بلرسـ ية، نإنَّ 
تأريخيـاً عـىل بسـتريبد  يعت ـُد  بلي ـن 
مـا فسـبته ر8 - ر9 ٪ مـن بحتياجاتـه 
برساسـية  تعت6 ج يـع بملوبفئ ا ا يف 

ذلـك موبفـئ بلحديـدة رض ريـًة لتلبية 
بلحديـدة  لكـن  بلي ليـا،  بحتياجـات 
ت تـاز ااعتبار8ا ااتت بملدخـَل بلرئيي 
 بلوحيد بملوجهـة إىل فحو ا افية مايا 
مـن بلسـكان معظ هـم يف بملحانظـات 
بملسـاعدبت  يقـد2  بلـذي  بلشـ الية، 
 بلبضائع؛ لذب نإن أيَّ رضر قد يلحق اها 
قد يـؤدي إىل قطع بإلمـدبدبت بلرض رية 
للغايـة، عـن الث سـكان بلي ـن بلبالغ 
عدد8ـم 28 مليـون فسـ ة  يعت ـد ن 
اشكل كامل عىل بملسـاعدبت للبقاء عىل 
قيـد بلحيـاة، ك ـا أن تبعـاِت بلتصعيـد 
بلعسـكرّي للعد بن يف بلحديدة سـيكون 
لها فتائُجها بملدّمرة عىل سـكان بلحديدة 
 قد تتسـبب يف  نـاة بآلالف من بملدفيا 
نيهـا  بلبالغـا فحو رر6 ألف شـخص 

فصفهم تقريباً من برطفا8. 
ك ا يحتـلُّ ميلائا بلحديـدة  بلصليف 
ًة إفَْسـافية كبـرية لـدى بلي ليا؛  أ8 يَـّ
كوفه بملدخل بلرئيـي  بلوحيد يف تقديم 
ر2  مـن  ركثـَر  بملسـاعدبت  بلبضائـع 
مليوفـاً مـن بلسـكان،  االتايل نـإن أيَّ 
رضر اامليلاء سـيؤدي إىل قطع بإلمدبدبت 
بلرض ريـة للغايـة عـن معظم سـكان 
بلي ـن بلبالـغ عدد8م 28 مليون فسـ ة 
 يعت د ن اشـكل كامل عىل بملساعدبت 

للبقاء عىل قيد بلحياة. 
 عىل بلرغـم من أ8 يَّة كانـة بملوبفئ 
 بمللانـذ بلي ليـة إال أن موبفـئ بلحديدة 
ًة،  بلحفـاظ عليهـا  8ـي بركثـُر أ8 يَـّ
ض اُن بسـت ربر رشيـان بلحيـاة؛ فظربً 
للعديـد مـن بلعوبمـل ملها بلتفـا ت يف 
بلقدربت بالسـتيعااية  بلقرب من بملربكز 
بلسـكافية، ك ا أن ميلاء عدن غري قادرة 
عىل بسـتيعاب  تلبيـة بحتياجـات بلبلد 

اأك له للتفا ت يف بلقدربت بالسـتيعااية 
موبفـئ  بلحديـدة  لقـرب  ميلـاء  مـع 
بلحديدة من بملربكز بلسكافية، عىل بلرغم 
من أن ميلاء بلحديدة قد لحقت اه أرضبٌر 
جسـي ة من قبل تحالف بلعـد بن، م ا 
تسـبب يف بفخفاض بلقدرة بالسـتيعااية 

 بلجا8زية. 
نالي ُن يتطلَّـُب لحوبيل ررر.ر35 طن 
مرتي مـن بلـوبردبت بلغذبئية بلشـهرية 
من أجل بلبقاء، ملها  بردبت بإلفَْسـافية 
حـوبيل ررر.75 طن مرتي. ما يقرب من 
ر8 يف بملائـة مـن بلـوبردبت، ا ـا يف ذلك 
بلسـلع بلتجاريـة  بإلفَْسـافية تدخل عن 
طريق موبفئ بلحديدة  بلصليف.  بللذبن 
لديها بلقـدرة عىل بلتعامل مع ررر.ر66 
طن مـرتي شـهرياً )بلوقـود ررر.ر15 
طـن مرتي، ررر.295 طـن مرتي بلغذبء 
 بملوبد غري بلغذبئية ررر.ر9 طن مرتي( 
 بلقـدرة عـىل طحـن ررر8 طـن مرتي 

يومياً. 

التجويُع كوسيلة عقاب جماعي 
للحقـوق  تهامـة  ملظ ـة   حـذرت 
 بلرتبث بإلفَْسـافي من بستخدب2 بلعد بن 
بلسعودّي بإلماربتي بلتجويع كوسيلة من 
 سـائل بلحرب بمل لهجة  نرض بلعقاب 
بلج اعي، حيث قامـت طائربت بلعد بن 
اقصف ميلـاء بلحديدة لل ـرة بلثافية يف 
12 فون ـ6 18ر2 يف تحـد صـارخ لكل 
بلقوبفا بإلفَْسـافية  بمللاشدبت برَُمـ ية 
اتحييـد  تجليـب ميلـاء بلحديـدة أيـة 
8ج ـات عسـكريّة من قبل بلعـد بن أَْ  
عرقلـة أع ـا8 بمليلاء  بلسـ اح ادخو8 
بملسـاعدبت بإلفَْسـافية، موضحـة اأفـه 
ال تـزب8 ت ـارس جربئـم إاـادة ج اعية 

بلحديـدة  يف  بإلفَْسـان  بررض  عـىل 
اقصـد بلتدمـري بلكيل  إخضاع بلشـعب 
ع دب لظر ف معيشـية افـرض حصار 
شـامل  قيوِد مجحفـة  ُملانية ملبادئ 
بلقافوِن بلد يلّ بإلفَْسافي،  كذب بستهدبف 
بإلفتاجيـة  بلزربعية  ملها  بلقطاعـات 
بلقصـف  بلتفجري ملخازن غـذبء بلعاملي 
 مطاحن بلبحر برح ر  مصافع برغذية 
يف ملطقـة كيلـو 16  مصافـع ي افـي 
يف شـارع بلخ سـا  قبلهـا بسـتهدبف 
برغذيـة  برربيض  مخـازن  فاقـات 
 بملزبرع  صوبمع بلغا8  مزبرع بملاشية 
 بمللاحـل  شـوبطئ  قـوبرب بالصطياد 
بلتـي يحظر بلقافـون بلد يل  بإلفَْسـافي 

بستهدبنها. 
بلعسـكرّي  بلتصعيـد   يـؤدي 
إىل  بلحديـدة  يف  للعـد بن   بالقتصـادي 
بإلفَْسـافي  بملعيـي  بلوضـع  تفاقـم 
لل وبطلـا يف بلحديدة، ما يلـذر اكاراة 
ـًة مع  إفَْسـافية  مجاعـة كبـرية، َخاصَّ
بسـت ربر بلهج ـات بلعسـكريّة  ملـع 
دخو8 بملشـتقات بللفطيـة  بلغذبء رغم 
تريـح برَُمــم بملتحـدة ادخولها، ك ا 
أن بلهجـو2 بلعسـكرّي بملبـارش للعد بن 
عـىل بلحديـدة أاّر عىل مئـات بآلالف من 
بملدفيـا براريـاء،  قـد سـبق  حـذرت 
ملسقة بلشـئون بإلفَْسـافية يف بلي ن أن 
 قف بلـوبردبت عـ6 بلحديـدة رية نرتة 
من بلزمن سـيضع سكان بلي ن يف خطر 
شـديد ال ي كـن ت6يـره  تشـهد بلي ن 

االفعل أسوأ أزمة إفَْسافية يف بلعالم. 

املطامُع اإلماراتية يف الس��يطرة على 
املوانئ اليمنية 

 تحدث بلتقرير بلحقوقي بلصادر عن 

ملظ ة تهامة للحقوق  بلرتبث بإلفَْسافي 
عـن مطامع بالحتا8 بإلماربتي  سـعيه 
 ربء بمللانـذ بلبحريـة  بملوبفـئ بمله ـة 
بلي ليـة، اعـد أن أحكـم سـيطرتَه عىل 
بلعديد ملها  8دنه يف بملشاركة االعد بن 
عـىل بلي ن 8و 8ـدف بقتصـادي احت؛ 
 ذلـك من رجـل بلسـيطرة عـىل موبفئ 
بلي ـن السـي ا تلـك بلوبقعة عـىل بلبحر 
برح ـر يف إطـار ُمَخّطط عا2 لافتشـار 
 بلتوسـع يف بملوبفـئ بمله ـة، مضيفاً أن 
ذلك من بلطبيعي أن تقو2َ د لة أاو ظبي 
بملحتّلة اتسـخري بمليلاء لخدمة أجلدبتها 
ــة أَْ  تعطيله لصالحها  تسـبب  بلَخاصَّ
يف حرمـان مايـا بلي ليـا ملـه  من 

ملفذ8م برخري  بملتبقي. 
 أشـار بلتقريـر إىل بلوضع بإلفَْسـافي 
بلـد يل  بلقافـون  بلكاراـي  بفتهـاكات 
بإلفَْسافي يف بلي ن اعد أن تسبب 8ج ات 
تحالـف بلعـد بن بلسـعودّي بإلماربتـي 
بلعليفـة  بل6يـة  بلبحريـة  بلجويـة 
بلعشـوبئية  عد2 بلت ييز  عد2 بلتلاسب 
 اكثانة فريبفية ا زيد من بلقتل  بلدمار 
بملوبطلـا يف  بلتـي يعيشـها   بملجاعـة 
بلحديـدة،  يظهـر ذلـك اوضـوح مـن 
بلزيـادة يف أعـدبد بلضحايا مـن بملدفيا 
بلذيـن ال يت تعون اأية ح اية من أخطر 
بلع ليات بلعسـكريّة بلهجومية للعد بن 
بلسعودّي بإلماربتي عىل بملدفيا  برعيان 

بملدفية. 

 الرتاُث الثقايف.. األكثُر تدمريًا
 برتكب بلعد بُن بلسـعودّي بإلماربتي 
بفتهـاكاٍت متكـّررًة  نظيعـة للقوبعـد 
بلقافوفيـة بلد ليـة بلقائ ـة  بلربمية إىل 
صـون بلـرتبث بلثقـايف بإلفَْسـافي،  ذلك 

تقرير حقوقي يكشُف المأساة اإلنسانية الصعبة التي يعيشها سكان 
تهامة جراء التصعيد العسكرّي للعدوان..

الحديدة.. املوت برًا وبحرًا وجوًا
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بلـرضر  بلتدمـري  إلحـاق  خـا8  مـن 
بلوبسـع  بمل لهج للرتبث بإلفَْسـافي ع6 
بملبارش  بلجويـة  بالسـتهدبف  بلغـاربت 
كقصـف مديلـة زايـد بلتأريخيـة عـدة 
مـربت، أَْ  مـن خـا8 بلهـد2  بلتجريف 
بلـذي تقو2 اـه مرتزقـة بالحتـا8 ك ا 
حدث ملسـجد بلفازة بلتأريخـي بلذي تم 
تشـييده قبل ألـف  أراع ائة عـا2، اعد 
أن كان ي ثـل قي ة حضارية  إفَْسـافية 
 يرتبـط احياة   جدبن سـكان تهامة، 
بلعد بفيـة  بمل ارسـات  حيـث  أن تلـك 
 بإلجربمية سـيكون لها فتائج كاراية يف 
ت زيق بللسـيج بالجت اعي  ضد اقانة 
بلتعايـش  بلقبو8 اارخـر  يع ق مزيد 
من بلكرب8ية  بلرغبة يف بالفتقا2  عرقلة 
أسس أية مصالحة  طلية أَْ  سا2 دبئم. 
 أضـاف بلتقرير بلحقوقي اأن نشـل 
تحالـف بلعـد بن بلسـعودّي بإلماربتـي 
يف بتّخـاذ ج يـع بلتدباـري بلازمـة بلتي 
يتطلبها بلقافون بلد يل لح اية بمل تلكات 
بلثقانيـة تـؤدي إىل مسـؤ لية قافوفيـة 
د لية تقـع عليهم  قد تجـد 8ذه بلد 8 
ففسـها مرغ ة عـىل بلتعويـض فتيجة 
ة  بر8 يَـّ ذبت  بملبافـي  بملوبقـع  تدمـري 
بلتأريخيـة أَْ  بلفلية أَْ  برارية، أَْ  إلحاق 
بلرضر اها أَْ  تبديد8ا،  ي كن أن يؤدي 
إىل مقاضاة برنـربد بملتورطا يف جربئم 
بلحـرب  حتى يف بلجربئـم بملرتكبة ضد 

بإلفَْسافية. 

تحذيراٌت من كارثة بيئية وشيكة يف 
البحر األحمر 

حذرت ملظ ة تهامة من  قوع كاراة 
ايئيـة  شـيكة يف بلبحـر برح ـر جربء 
حصو8 بسـتهدبف بلعـد بن بلسـعودّي 
بإلماربتي للخـزبن بللفطي بلعائم ا يلاء 
رأس عيىس بلـذي يح ل أكثَر من مليون 
ارميل ففط خـا2  حد ث ترسب ففطي 
ملـه  ذلك اعد2 سـ اح تحالف بلعد بن 
لحكومـة بإلفقـاذ اتصدير ك يـة بللفط 
بملذكـوَرة  ملعه تز يَد بلسـفيلة صانر 
ااملاز ت بلاز2 لتشـغيلها  صيافتها من 

بلتآكل  بلتلف. 
 دعا بلتقرير بلحقوقي برَُمـم بملتحدة 
لح اية بلبيئة بلبحرية  إدبفة بسـتهدبف 
تحالـف بلعـد بن لخـزبن ففـط صانـر 
 رنضه بلسـ اح اتصدير بلك يات بلتي 
نيـه  رنضـه تز يـد بلسـفيلة صانـر 
ااملاز ت  ملع بلصيافة لها  تقديم كانة 
بلدعم  بملسـافدة لتصدير ك يات بللفط 
بملوجودة يف بلخزبن بلعائم صانر  تجلب 

كاراة ايئية. 

الصح��ة.. أش��دُّ القطاع��ات تض��ررًا 
بالحديدة 

 يهدف بلتصعيُد بلعسـكريُّ برخري يف 

ة  يـد لحد ب
من جهة بلخط بلسـاحيل  من 

جهة شـارع بلخ سا  صوالً مللطقة 7 
يوليو بملكتظة االسكان ااستخدب2 بلقوة 
بملفرطـة  كثانة بللـريبن بلقتالية بل6ية 
 بلجوية  بلبحريـة، إىل توقف بلخدمات 
بلصحيـة بملتد8ورة أصاً يف مستشـفى 
بلثورة  مستشـفى بلسـلخافة،  سيؤار 

عىل مخز ن برد ية. 
  نقاً للتقرير بلحقوقي، نإن بلقطاَع 
بلصحي يف بلحديدة اشـكل عا2 8و أحد 
بلقطاعـات برشـد ترضرب، حيث يشـهد 
8ـذب بلقطـاع فقصـاً يف بلوقـود بلازمة 
بلكهراائيـة فتيجـة  بملولـدبت  لتشـغيل 
بلحصار  بالفخفاض بلكبـري يف بمليزبفية 
بملخصصـة لل ربنـق بلصحيـة  أغلبها 
اـد ن ت ويـل كاٍف لتغطيـة بللفقـات 
بلتشغيلية، ااإلضانة الست ربر بالفقطاع 
شـبه كامـل يف رصف ر بتـب بلعاملـا 
بلصحيا،  فتيجة بلحصار يوجد فقص 
كبري يف مخز ن بالد ية  محاليل بلغسيل 
بلكلـوي  برمـربض بملزملة كالسـكري 
 بلضغـط  بلحاالت بللفسـية  أكثر من 
ر1 آالف مصـاب االرسطـان،  أكثر من 
مليـون  فصـف مليـون طفـل مصاب 

اسوء بلتغذية بلحاد. 
 قـد يجد مايـا برطفـا8  بررس يف 

أفحاء 
قريبـاً  أففسـهم  بلي ـن 

اـد ن غـذبء أَْ  مياه فظيفـة أَْ  خدمات 
رصف صحـي؛ اسـبِب تد8ـور برزمـة 
بالقتصادية  بست ربر بلعد بن  بلحصار 
يف مديلـة بلحديدة بلتي يوجـد اها ميلاء 
يوصـف اأفه رشيـان حياة للي ـن،  أن 
بقـرتبب بلتصعيد بلعليف اشـكل خطري 
من مستشـفى بلثورة، يعرض حياة 59 
طفاً، ايلهم 25 يف  حدة بلعلاية بملركزة 

 عددبً كبريبً من بملرىض لل وت. 

الع��دواُن يس��تهدُف التعلي��م ويدّمر 
مستقبَل األجيال 

 ال يختلـُف قطاُع بلتعليـم يف بلحديدة 
عن اقيـة بلقطاعات بلخدميـة برخرى، 
نقـد قـا2 تحالـف بلعـد بن بلسـعودّي 
بملـدبرس  كليـات  اتدمـرِي  بإلماربتـي 
جامعة بلحديدة اشكل كامل  حر2 عدد 
كبري مـن برطفا8ِ مـن بلدربسـة َ حر2 
بلشـباب من بلتعليـم بلجامعـي اتدمري 
مبافـي جامعـة بلحديـدة اـكل كلياتها 
بلبـري  برسـلان  بلريعـة  بلطـب 
 بلتجارة  بلرتاية  غري8ا، ك ا فتج تلف 
ملعظـم برجهزة  بملعدبت بلطبية  تحطم 
 بلقاعـات بلدربسـية  بملعامـل بلعل ية 

 بلطبيـة  برااث  بلتجهيزبت 
بلتـي تعرضـت ررضبر كبرية 
فتيجـة بسـتهدبنها مـن قبـل 
اصـورة  بلعـد بن  طـريبن 
مبـارشة أّدى إىل تدمـري مبافي 
بلكليـات  بملربنـق اشـكل كيل 
 جزئي  تلـف محتوياته ا من 
بلتجهيـزبت  بملعـدبت  بملعامـل 
 براـاث بلتااعـة للكليـات، مـا 
أّدى إىل تح ـل بلجامعة لتكاليف 
مقـربت اديلـة  فقـل بلطلبة من 
مقربتهـا بملدّمـرة إليهـا ملوبصلـة 
دربستهم،  زيادة ففقات بلتشغيل 
يف عـدد مـن بلجامعـات ملوبجهـة 

حاالت بلطوبرئ. 
 لفـت تقرير ملظ ـة تهامة إىل 
تح ـل طاب كليـة بلطـب بلبري 
تكاليف بلسـفر  بإلقامـة يف صلعاء 
بلبعد  السـتك ا8 دربسـتهم  ملقـة 
ـة يف مثل لظر ف  عن أرس8ـم، َخاصَّ
بلقاسـية بلتـي نرضها بلعـد بن من 

غاء  برتفاع برسعار. 

الصيادون.. قصٌة إْنَسانية مؤملة 
 أ ضحـت ملظ ُة تهامـة للحقوق 
اـأن قطـاَع بلصيـد توقف اشـكل كيل 
فتيجَة بلغاربت بلجوية  بلبحرية  بلقتل 
بملتع د آلالف بلصيادين  إحربق بلقوبرب 
 بلقصف بملبارش ملربكز بإلفزب8 بلس كي، 
مؤّكدة أن بعتقا8َ  حجز بلصيادين كلها 
تعـد جري ـة ضـد بإلفَْسـافية  حرمان 
لآلالف من بلسـكان من كسـب أرزبقهم 
 معيشـتهم، مشـرية إىل تـرضر رر35 
قارب  توقف 85  كيل صيد تجاري عن 
بلع ل االرغم مـن بعت اد عائاتهم عىل 

تسويق برس اك لألسوبق. 
 يعـد بلبحر مصـدَر بلعيـِش بلوحيَد 
للصياديـن يف بلحديـدة بلذيـن يعيلـون 
بملئات مـن بررس،  يعود قطاع بلسـ ك 
عليهم  عـىل مئات بلباعـة  بلعاملا يف 
بلقطاع بلس كي اشـكل مبارش االرزق 
بلـذي يسـد َرَمـَق حياتهـم  يأملون اه 
الست ربر حياتهم  تونري بلغذبء  بلد بء 

 متطلبات بلحياة بليومية. 

اأُلَم���ُم املتح��دة وغي��اُب املس��ئولية 
القانونية واألخالقية 

أن  إىل  بلحقوقـي  بلتقريـر   يلخـص 
جربئـم بلحـرب بلتـي يرتكبهـا تحالف 
بلعد بن بلسعودّي بإلماربتي برتكبت ضد 
قوبفـا  أعـربف بلحـرب  أ دت احياة 
بلبـر يف بلحديـدة  اطريقة اشـعة لم 
تكرتث اأر بح بللاس  بسـتهدنت تدمري 
بملدن  بلبُلية بلتحتية  بلثقانية ااملخالفة 
التفاقيـات جليـف بلد لية برراـع لعا2 

1989  بل6 توكولا بإلضانيا. 

ك ـا أن برَُمــم بملتحـدة لـم تتح ـِل 
بلقافوفيـة  بلتأريخيـة  بملسـئولية 
قـربربت  أيـة  تتخـذ   برخاقيـة  لـم 
عاجلة من شـأفها تجلـب  يات بلحرب 
 ح ايـة  صون حياة بملدفيـا يف بلي ن 
 بلوقـف بلفـوري للع ليات بلعسـكريّة 
ي ثـل  بلـذي  بلحديـدة  ميلائهـا  عـىل 
رشيـان بلحيـاة للشـعب بلي لـي،  كذب 
ض ـان اقائـه مفتوحـاً لوصـو8 بملوبد 
بلغذبئيـة  برد ية  بملسـتلزمات بلطبية 
 بلبضائع بلتجارية  بملشـتقات بللفطية 
 بملسـاعدبت، ااإلضانـة إىل أن بمللظ ات 
بإلغااـة  بإلفَْسـافية لـم تبـذ8 بلجهـود 
للتخفيـف من  يـات  تبعـات بلهجو2 
بلعسكرّي للعد بن بلسعودّي عىل بملدفيا 
يف بلحديدة،  بلع ل اشـكل عاجل لتونري 
كانة بحتياجات  مسـتلزمات بللازحا 

بلغذبئية  بلصحية  بإليوبئية. 

مناش��دٌة عاجل��ٌة عل��ى طاول��ة أحرار 
العالم 

 فاشـدت ملظ ـُة تهامـة للحقـوق 
 بلرتبث بإلفَْسافي بملجت َع بلد يل  برَُمـم 
بملتحـدة  بمللظ ـات بلد ليـة بلحقوقية 
بلعالـم  أحـربر   بإلفَْسـافية  ج يـع 
حقوقيـا  إعاميا  فاشـطا اتح ل 
بلقافوفيـة  برخاقيـة  مسـؤ ليتهم 
 بإلفَْسافية إزبء جربئم بلعد بن بلسعودّي 
بإلماربتي عيل بلحديـدة  بلي ن، مطالبة 
برَُمــم بملتحدة  مجلـس برمن ااإليقاف 
بلفعـيل  بلفوري للعـد بن  بلهجو2 عىل 
بلحديـدة  سـحب قوبته بلعسـكريّة من 
كانـة بمللاز8 بلسـكلية  برعيـان بملدفية 
ــة نوربً  بلسـعي فحو  بلعامـة  بلَخاصَّ
تحقيـق بلعدبلـة  بالفتصـاف للضحايـا 
 جـ6 بلـرضر  بلتعويض  عـد2 إنات 

بلجلاة من بلعقاب. 
مللظ ـات  فـدبًء  بمللظ ـُة    ّجهـت 
بإلغااة بإلفَْسـافية  برَُمــم بملتحدة اأن 
تقـو2َ اد ر8ا يف تونـري بإلغااة بلكانية 
 بلرض ريـة رسـباب بلحياة  معيشـة 
معظـَم  حيـث  أن  بلحديـدة،  سـكان 
بلسكان يرنضون بللز َح إىل محانظات 
أخرى؛ فظـربً لعد2 قدرتهم عىل بالفتقا8 
 برتباطهـم ااررض  مصـادر حياتهم 
بلبسـيطة م ا يتطلـب إغااة إفَْسـافية 
عاجلـة ملـا ال يقل عـن مليـون  فصف 
للغـذبء  بلحاجـة  اأمـسِّ  8ـم  مليـون 

 بلـد بء. 
 حّ لـت ملظ ـة تهامـة ملظ ـاِت 
برَُمـم بملتحدة مسئوليَة بشرتبكها يف 8ذه 
بلجربئـم ما لم تقـم اوبجبها بإلفَْسـافي 
 بلقافوفـي   نقاً مليثـاق برَُمـم بملتحدة 
بإلفَْسـافي  حقـوق  بلـد يل   بلقافـون 
بإلفَْسـان تجاه بملدفيا يف مديلة بلحديدة 
ـًة  بلي ن عامًة.   بلساحل بلغراي َخاصَّ

تقُع 
ح ر،  تبُعُد عن 

سـاحل بلبحر بر
لُة بلحديدة عىل 

مدي

صـل إىل حوبيل 226 كيلو 
لعاَء ا سـانة ت

بلعاص ة ص

 ر ما فسـبته 11 % من 
مرتبً،  يشـكل سـكان عر س بلبحر برح

ّل بملرتبة بلثافية 
ة تقريباً،  تحتـ

ج هوريـة بلي لي
ج ايل سـكان بل

إ

ز، حيث الغ عدد سـكان 
عـد محانظة تع

 عدد بلسـكان ا
من حيث

 يل و بلسـكان سـلوياً 
نظـة بلحديدة 3.32 مايا فسـ ة، 

محا

ية  تعد بلزربعة 
ريات بملحانظة 26 مدير

ا عد8 3.25 %.  عدد مدي

ساحل بلتهامي 
ة لوقوعها عىل بل

 لسكان بملحانظ
بللشـاط بلرئيي

يث تحتل بملركز 
لاطق بلي لية خصواـة، ح

عت6 مـن أكثر بمل
بلذي ي

ورية يف إفتاج اعض بملحاصيل بلزربعية 
حانظات بلج ه

بر 8 اا م

ج ـايل بإلفتاج، نضاً عن فشـاط 
 السـبة تصـل إىل %28.6 من إ

حانظة تطل عىل رشيط سـاحيل 
كي، احكم أن بمل

بالصطياد بلسـ 

رية ك اً  فوعاً. 
ك  برحياء بلبح

يل غلي اارس ا
طو

ساحيل احوبيل 329 كيلو 
احلية بلتي ي تد رشيطها بل

ناملديلة بلس

وخـة جلوااً،  يضّم ر8 
ـ االً  حتى بلخ

اتدبًء من بللُّحية ش
مـرتبً، ب

ج عية تعا فية 
تجّ عاً سـ كيّاً، َ 15 مرَكـَز إفزب8 سـ كي، َ 83 

ظة،  يع ل أغلب 
  نّعالة يف بملحان

2 ج عية فشطة
س كية، ملها 5

صيـد بلذي يعد مصدر 
حيل بلتهامي يف بل

سـكان 8ذب بلريط بلسـا

رس اك  برحياء 
هم بلغذبئية من ب

 يلبي بحتياجات
بلدخل برسـايس 

طن سـلويّاً من 
حديدة أكثر من 22 ألف 

بحريـة،  يلتج صياد  بل
بل

ىل ت يز8ا االلشاط 
ياء بلبحرية، ااإلضانة إ

 برسـ اك  برح
مختلف

َي بالسـتريبد  بلتصديـر الالا من أ8م 
من خـا8 ع ليت

بلتجـاري 

حديدة  ميلاء بلصليف. 
لية 8 ا ميلاء بل

بلج هورية بلي 
موبفئ 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
نضطر للحرب 

عن بلي ن  بلحشـد بملست ّر إىل معسـكربت بلتأ8يل  بلتدريب بلتااعة 
للُقــوَّبت بملسلحة.. 

 8ذه ر ُح بلرئيس بلشـهيد صالح بلصّ اد تحلق يف سـ اء بلي ن، يف 
س اء بلحديدة عىل  جه بلخصوص تستلفرُّ بلج يُع  عىل مختلف بلصعد 
ااسـت ربر حالة بلتعبئة بلشاملة  بللفري بلعا2 إىل بلجبهات  بلخر ج إىل 

ميادين بلتظا8ر  مقا مة أية لحظة لتخدير بلشارع. 
عـىل بلج يع أن يسـتذكَر أن بلهـدَف برارز لهذب بلعد بن 8و تقسـيُم 
بلي ن،  8ذب بملر ُع ال ي كن أن يُ رَّ  ما يزب8 ع ق بلي ن بإلسـرتبتيجي 
يف أمـان  مـا تزب8 محانظـُة بلحديدة بإلسـرتبتيجية محانظـًة حرة  ال 
تخضـُع لجلـربالت اريطافيـا  أمريكا  إرسبئيـل  غري8م مـن مرتِزقة 
بلخليج بلذيـن يريد ن بختطاَف ميلاء بلحديـدة؛ للتحكم اإمدبدبت بلبلد 
بلغذبئية  بلد بئية  بإلمسـاك اسـاح بلتجويع ع6 أد بتهم من بملرتِزقة 
 َخَوفَة بلوطن بلذين يلّفذ ن أسـوأ بملؤبمربت ضد الد8م  يف أسـوأ صور 

لافحطاط عىل مر بلتأريخ.. 
ملاذب بلحديدة؟  

بلعاَلـُم من ملظور بلجغربنيا بلسياسـيّة اَُقُع ُقــوَّة، يلظر لرتبتُبيتها 
 برد بر بلتي تلعبها  إذَب ما  زفا ُقــوََّة  أ8 يّة بلحديدة  جدفا8ا ع وَد 

بلوطن  بلبقعة بر8م يف شبه بلجزيرة بلعراية. 
_ بلحديـدة أرٌض زربعية 8امة، سـهو8   ديان كبرية  تونر بلتكامل 

 بلتلوع يف بملحاصيل بلزربعية.. 
_ ساحل ي تد عىل بلضفة بلرقية للبحر برح ر اطو8 رر3 كم.

_ 112 جزيرًة تلتظم قبالة سـاحل بلحقاع، عسكريّة طبيعية يف احر 
يراط رشق بلعالم اغراه، عدٌد ملها يسـيطر اشـكل مبارش عىل خطوط 

بملاحة بلد لية  تعد جزيرة زقر أعىل ق ة جبلية يف بلبحر برح ر.. 
_ اااة موبفئ تجارية مه ة يف صدبرتها ميلاء بلحديدة  عدد آخر من 

بملوبفئ بملحلية.. 
»إن محانظـًة  بحـدًة يف بلي ن ت تلك أَْكثَــر مـن أراعة موبفئ، ني ا 
د لة عظ ى مثل ر سـيا ارمتها تعد د لًة مخلوقًة تشـكو عوَز بملوبفئ 

عىل بملياه بلدبنئة َ تتلفُس من مسار ضيّق ميلاء فونور سيك«.. 
_ ساحل بلحديدة من بمللاطق بلوبعدة االلفط  غريه.

_ بلثر ة بلس كية.. 
يقـو8 ع القُة بلسياسـة يف بلغرب: إن جو8َر بلسياسـة 8و بلُقــوَّة 
 توزيُعهـا اـا أطـربف بلفعـل بلسـيايّس، ا علـى أن ُكــّل علر من 
علـارص بلجغربنيا يضيـف أَْ  يضعف ِمن ُقــوَّة بلد 8 كفاعل سـيايّس 
ت امـاً ك ا يأتي ض ـن بلعوبمل بإلسـرتبتيجية لفاعلية أيـة د لة رؤية 
قادتها  ط وحاتهـم َ قدربتها  إمكافاتها  بحتياجاتها  مخا نها  أار 

تَحـّركها عىل بلقوى برخرى.. 
بلي ـن ت لك يف 8ذه بملرحلة من بلتأريـخ بلقيادَة  بلرؤية بلتي تتكامل 

مع بمليزبت بإلسرتبتيجية بملختلفة  بلتأريخ بلع يق للي ن. 
ام إن برخطَر من ملظور بالسـتع ار 8و بلـرؤى  بلقيادة بلط وحة؛ 
ذلـك أن إمكافـات بلـد 8 بلبريـة  بملعرنيـة  رقعـة بررض  بلُقــوَّة 
بلعسـكريّة  بلقـوى بالقتصاديـة  بلقوى بإلعاميـة  درجـَة بلجاذاية 
بلحضارية كلها ال تعلي شيئاً اد ن بلقيادة بملستقّلة َ بإلربدة بلحرة بلتي 

تعاظ ها  تَحـّركها.. 
 رااعية بلر )أمريكا. اريطافيا. بلسعوديّة. بإلماربت( لم تخرت مأزَق 
بلعـد بن عـىل بلي ن إال حا  جدته يفرُّ من قبضـة  صايتهم  ففوذ8م 
 شـّ ر السـتعادة موقعه  د ره يف بمللطقة  نق مـا ي لكه من ميزبت.. 

بملوقع.. بإلفسان.. بإلرث بلحضاري  ... إلخ.. 
8ج وب عـىل بلي ن متجا زين اذلـك بلرعيـات  برَْخــَاقيات  إذَب 
كافت برط اع )بملصالح( 8ي بلتي سـاقت عكاكيَز بملحتّل َ بملحتّل ففَسه 
إىل الدفا، نإنَّ مصالح بلوطن  مسـتقبَله َ بلرعية بلوطلية  برَْخــَاق 

 بلقيـم بلديليـة  بملبادئ بإلفسـافية، تفـرُض عليلا بملوبجهـَة  بلجهاَد، 
 بلتضحيـاُت بلعظي ـُة يف بللهاية توصـل إىل جاء بملحتـّل  تريده، إن 

بلشعَب بلذي يبذ8 بلشهدبَء ي تلك ُكـّل  سائل بللر.. 
إن د ب2َ غ ـرة بلدناع عن بلكربمة بلوطليـة يعاظم بملقا مَة 8ذب أمٌر، 
 أمٌر آخر أن بختيار بلقتا8 رض رٌة ال حباً للحرب،  لكن كرب8يًة للعد بن 
َ إحباطاً ملشـاريعه بإلذاللية بلتدمريية، ام إن قهر 8ذب بلعد بن 8و ُحبٌّ 

للحياة  ليس كرب8يًة لها. 
إن تشـبَُّعلا اخيـار بلتحريـر  رض رتـه بمللحـة اـل بلوجوديـة للـا 
كشـعب يحَفـُظ كربمته َ ي لك قربَره، 8و يسـّهل عليلـا بمله ة، مه ة 
تحريـر بررض بملحتّلـة..  مه ة 8زي ة بلعد بن  نـرض بملعادالت  نق 

بستحقاقاتلا بلوطلية.

ترامب يشيد بالسعودّية.. الفضح بما يشبه املدح! 
 بملصالـح برمريكيـة  بإلرسبئيليـة”،  كأن بلرُجـــل مـن حيـث ال 
يقصـد-  را ا من حيث يقصد، َمـــْن يدري- قد نضح تخاذ8  بفحدبر 
بملوقف بلسـعودّي بملريع تجاه بلشـعوب بلعراية،  تجاه ار بت شـعبها 

حا قا8 من ُج ــلة ما قاله:
)أسعار بللفط تلخفض -عظيٌم- نهذب يعلي خفَض بلرضبئب بلكبرية 
رمريكا  بلعالم، بسـت تع، أصبح بلسعر58 د الربً نقط، اعد أن كان 82 
د الربً، شكربً لل  لكة بلعراية بلسعوديّة، لكن دعلا فذ8ب إىل برسفل( ام 
نعاً يذ8ب إىل بلدرك برسفل من بلرشحة ااملوقف بلسعودّي بملتطأطئ 
ـــده بإلعان عىل رؤ س  بلـرأس أما2 جشـع  خطاااته بللهبوية،  تع ُّ
برشهاد كشف طبيعة بملوبقف بلسـعوديّة بالفهزبمية بلتي تبعثر ار بتها 
يُــ لـة  يـرسة؛ إرضـاًء لحـّكا2 بلبيت برايـض  تل أايب،  كْشـــف 
سلوكها بلتآمري تجاه قضية بلعرب بملحورية” قضية نلسطا” ملصلحة 
صفقـة بلقـرن بملزعومة  لخدمـة بلعـدّ  بإلرسبئييل بلغاصـب لألربض 
بلعرايـة  بلقدس  مسـجد8ا برقىص بلريف،  حرصـه عىل إظهار8ا 
ح  أي بلسـعوديّة اأفها مجـرد صولجان ايد حاكم بلبيـت بلبيضا ي، يلوِّ
اـِه اوجه إيـربن، بلخصم بللد د لباده  لحليفتهـا بملدللة إرسبئيل، حيث 

يقو8:
 )لوال بلسـعوديّة لكافت إرسبئيل يف مأزق”  رطة ” كبرية، أفها حليف 
عظيـم يف كفاحلـا بملهم جدبً ضد إيـربن”، بلواليات بملتحـدة تلوي بلبقاء 
رشيكاً ربسـخاً للسعوديّة لض ان مصالح اادفا  إرسبئيل، لو فظرتم إىل 
إرسبئيـل نإفها سـتكون يف  رطة كبرية من د ن بلسـعوديّة، نلوال8ا ما 
كافـت لديلا قاعدة عسـكرية كبرية  ال أي سـبب لوجود8ا(، ام ي يض 
لتبلغ رصبحته- ال ُقـــل صفاقته- مبلغا ليس لها فظري من قبل،  8و 
يز8و الهبه للثر بت بلسـعوديّة  صفقات ملياربتـه بلد الرية بلضخ ة 
مع تلك بمل لكة بلثرية بلتي يجب عليها أن تدنع مزيدبً من ار بتها لحامي 
ح ا8ا- احسـب بمللطـق بلرتبمبي طبعاً- اقوله: )8ـل يرد فلي أن تخذ 
موقفا متهورب تجاه بلسـعوديّة  لديلا معها صفقات ا لياربت بلرياالت 
بلتي سـتونر قي تها مئات بلوظائف برمريكيـة،  8ل يريد ن حقا ملي 

بلتخيل عن مئات بآلالف من بلوظائف؟(. 
 تربمب بلذي يتعّرى يوما إار يو2 ملذ تفّجــر  بقعة مقتل بلخاشقجي 
أما2 بلدبخل برمريكي  بلد يل اتخليه بملتسـارع عن بلقيم  بملبادئ تحت 
 طأة شـعوره االهلع من نقدبن بملصالـح بملالية  بالقتصادية برمريكية 
مع حليف اري كامل لكة بلسـعوديّة ملصلحة موسـكو  اكا يبد  الظر 
قطاع  بسـع من بملؤسسـات برمريكية  بلد لية يف  ضع مشا  صعب 
للغاية  8و يحا 8 أن يج ع بلذئب  بلسخل يف قفص  بحد،  يوبزي اا 
قطبَـي معادلة صعبة بلج ـع: بلحفاظ عىل صورة أمريـكا برَْخــَاقية 
أمـا2 بلعالـم  مصالحهـا مـع أفْظ ة حكـم عرايـة مصلفـة اأفْظ ة 

بستبدبدية حتى دبخل أمريكا ذبتها كالعراية بلسعوديّة.

المشاعر الفياضة الصادقة في ميدان السبعين مع محّرر البشرية
الشيخ عبدالباسط سران 

ملذُ بلصبـاِح بلباكِر، توبندت حشـوٌد مليوفية 
ٌة  مؤملٌة االرسـالة بملح دية  ُمِحبَـّ
رسالة سيد بلخالق  بملرسلا مح د 
ان عبدبلله صلوبت بلله  سامه عليه 
 عىل آله  صحبه برخيار بمللتجبا. 
فبضـاٌت إيَْ ـافيـٌة مـألت بلكون، 
إىل  بلي افيـة،  بلديـار  إىل   بمتـدت 
صلعـاَء علـوبن بلصـدق  بإليَْ ــان 
  بحة بلوالء بإليَْ ـافي اسـيد بلرسل 

 برفبياء  بلبرية ج عاء. 
حشوٌد مألت بآلناَق،  مشهٌد أاَلَج 
 أاَهَر بلقلـوَب قبل براصـار،  فحن 
فشـا8ُد ج ا8ـريَ كأمـوبج بلبحـار 
يدنُعها حبٌّ  شـوٌق  باتهـٌج ا ولد 

بملصطفـى برعظـم صلـوبُت بلله عليـه  عىل آله، 
 كغيٍث مدربٍر بفه ر لـري َي أر بحاً تلَهُج اذكرى 
مولـد مبدد بلظا2 الور رسـالته، ج وع متدنقة 
كسـيو8 من أعايل بلجبا8 نأز8رت اهم بلساحاُت 
ج االً  إرشبقاً  تألقاً ايو2 ُ ِلَد نيه ملقذُ بلبرية 

 8اديها إىل بلحق  بلربط بملستقيم. 

بر س  بلخـزرج  ع ـار  أحفـاُد  8ـم  8ـا 
يسـّطر ن أر َع لوحة إيَْ ـافية، يف مشـهٍد راافيٍّ 
اديٍع  8م يحتفلون يف ساحة بلسبعا،  ساحات 
بملولـد  اذكـرى  بملحانظـات 
بللبـوي بلريـف، قـد تتقز2 
ااغـُة  بلكل ـاُت،  تلحلـي 
8ـذه  أمـا2  صـف  بملعافـي 
بملشـا8د  برر بح بلتي تعلقت 
اُحبِّ فبيهـا،  تعظيم مكافته، 
زمـن  يف  اسـريته   بالقتـدبء 

بلطغيان  بلظاملا. 
يـو2 بلثااـاء 12 رايع أ 8 
ر188 8ـ، لبسـت بلي ُن ردبَء 
بلكربمـة،  رمَز  بلعزة،  لـوَن 
حقيقـَة  مجسـدًة  بلرسـالة 
بلي افـي،  بالفت اء  بإليَْ ــان 
للرسالة بملح دية بملدبنعة عن بملبادئ  بلقيم بلتي 

ح لتها للعرب  بملسل ا  بلبرية ج عاء.. 
إفه بحتشـاٌد ج ا8ريي مليوفي بكتسب عظ تَه، 
 بست د أ8 يَّتَه من بملوقف بلذي يقُفه شعبُلا ملفردبً 
يف  جـه ُكـّل قوى بلبغي  بلظلـم  بلطغيان يف عامللا 
بملعـارص.. اعـد ر188 عامـاً مـن إرشبقة بلرسـالة 

بملح دية من أرض جزيرة بلعرب لتيضء بلعالَم الور 
بلرح ة  بلعدبلة  بلعلم  بملعرنة  تحّرر بلبريَة من 
عبوديـة قوى بلر بلشـيطافية لتحلَق يف آناق بلخري 
َر َحْ َل ربيتها بلي افيون   بلحرية بلراافية بلتي تصـدَّ
ليسـتظلَّ تحتهـا بملظلومـون  بملسـتضعفون مـن 
فـري بملتج6ين  بملسـتك6ين يف ُكــّل أصقاع بررض، 
حاملـا اذلك عـىل عوبتقهم مسـؤ ليَة  بجب فر 
بلحق،  مقاَرعـة بلظلم ع6 برزمـان،  8ذه حقيقٌة 
مؤّكدة يعـ6ّ ن علها بليـو2 يف ص ود8م  تصديهم 
 موبجهتهم للعا2 بلرباع عـىل بلتوبيل لحرٍب عد بفية 
إْجـَربميـة ظاملـة يَُشـلُّها ِحْلـُف بلـر  بإلْجــَرب2، 
أكثر8م طغيافاً  حقدبً  ُخبثاً عىل خري عباده بلذين ال 
ِتهم،  عن  يدبنعون عن أففسـهم نحسب، ال  عن أُمَّ
بإلفَْسـافية، مقدِّما أعظـَم بلتضحيـات؛ دناعاً عن 
ُكـلِّ معافي  مضاما رسالة فبي بلرح ة  برَْخـَاق 
 بلِقيَِم بلسامية بلتي ح لتها رسالُة بلسا2 للعاملا.. 
 ِمن 8لا فقـو8ُ: إن بحتفاَللا ا ولِد فوِر بلُهَدى 
سوف ييضُء للا در َب بللر بلتي فوشُك بلوصو8َ 
إىل فهايتهـا رغم أفـف تحالف بلعد بن بلسـعودّي 
ه اَلَغ  بإلماربتـي برمريكـي بلصهيوفي بلـذي رَشُّ
َحـدَّه برقىص  مـا اعده إال بلهزبئـم  برنو8 ك ا 

كان حا8ُ ُكـّل بلظاملا ع6َ بلتأريخ.

مشروُع السالم والضغُط 
على االستسالم

نـوال أحــمــد
يف بلي ن رجا8ٌ أحربٌر أُااٌة ليسوب دعاة حرٍب  ليسوب من 8ُوبتها.. 

 لكـن إْن ُنرضت عليهم بلحرُب نإفهم أ8ٌل لها،  من ُصلاع بلبطوالت 
نيهـا،  مـن بلخائضـا غ ار8ـا،  8ـم أ لئـك بلصادقـون بلثااتـون 

ملوبجهتها،  بمللتر ن يف فهايتها.. 
أمريكا  اريطافيا  حلف بلر من د 8 بالسـتكبار بلعاملي، َ أد بتهم 
بملسـتأجرة مـن د 8 بلخليـج 8م من جـاؤ ب لاعتدبء عـىل بلي ن  عىل 
بلشـعب بلي لي برعز8 بملظلو2،  بلذي لم يسـبق لـه أن بعتدى عىل أحد 
مـن د 8 بلجوبر،  لم يتعِد عىل أي من بلقوبفـا بلد لية أَْ  بملجت عية أَْ  

بإلفَْسافية،  لم يخرق قافوفاً يف أرٍض  ال رشيعة من س اء.. 
بلشـعُب بلي لي شـعٌب ُمسـالم يكره بلحرب ك ا غريه من بلشعوب، 
يرنض  اشـده ُكـّل أفوبع بلحـر ب بلتي ت ارُسـها د 8ُ بلعد بن احقه 
 بلتي اطشـت  تبطش اأالائـه،  بلتي أ8لكت عليه ُكــّل يشء  دّمرت 
عليـه ُكـّل مقدربتـه، يرُنُض 8ذه بلحـرب بلظاملة بلتي قتلتـه  جّوعته 

 رّشدت ُكـّل أالائه. 
رجـا8ُ بلي ن أج86ـم بلعد بن برمريكي بلسـعودّي عـىل بلدناع عن 
أففسـهم  ااد8م، نلم يخرجـوب من ملازلهم ال أرِشيـن  ال اطرين  ال 
مفسدين  ال متج6ين، بلعد بن برمريكي بإلرسبئييل عىل  طلهم 8و َمن 
أخرجهم مـن ملازلهم ُمقاتلا مدبنعا عن أففسـهم  أ8ليهم ليح وب 

أرضهم  ديار8م.. 
بلعد بُن برمريكي بلسـعودّي  بمُلعلن من  بشلطن،  بلذي بستهدنهم 
دبخـل ااد8م 8و مـن أج86م عىل بلقتا8  خـوض بملعركة بلتي 8ي يف 

برصل معركة  جود  معركة كربمة.. 
بلشعب بلي لي كغريه من بلشعوب يكره بلحرب،  يتعب من بلحر ب 
 لكلـه رغم معافاته  آالمه  جربحه، لم يتعب من بلكربمة  مسـتعد أن 

يضحي  يعافي طوب8 حياته يف سبيل أن يعيش احرية  كربمة. 
 رفه شـعب كريم عزيز، يرنـض حياة بإلذال8  بالستسـا2  ال زب8 
مع رجاله برحربر يلشـد ن َج يعاً بلسـا2،  يطالبون اوقف بلعد بن 
 بلحصـار عىل ااد8م َ ال زبلت بريادي بلي لية م د دة للسـا2  لكن 
ذلك بلسـا2 بمُلـَرف بملفعـم االحرية  بملتـوج االكربمة، ليس سـا2 
أمريكا بلتي تريد بن تخضعه  ترغ ه عىل بالستسـا2 تحت سـياطها 

 طغيافها.. 
بلشعب بلي لي يتطلع للحرية  يطالب اسا2 عاد8 يحفظ له كربمته 

 حريته  بستقاله  صون أربضيه.. 
رجا8 بلي ن 8م رجا8 بلسا2  ُدعاة للسا2،  8م من يُطالبون دبئ اً 
االسـا2؛ ال خوناً  ال ضعفاً ملهم  إف ا حقلاً للدماء  تجليب بلشـعب 

 يات بلحر ب  بملآيس بلتي ناق ت من معافاته.. 
بلشـعب بلي لي اجيشـه  لجافه بلشعبيّة بلبوبسـل َ عىل مدى أراعة 
أعـوب2  8ـم يوبجهون عد بفـا أمريكيا سـعوديّاً  إماربتيـاً  إرسبئيليا 
غاشـ ا،  قد أابـت بلجيش بلي لـي  بللجان بلشـعبيّة لقـوى بلعد بن 
 زاافيتـه  خا8 أراعة أعوب2 من بملوبجهـة اأفهم جدير ن عىل تحقيق 
بللـر ااالعت اد عىل بلله  اقوتهم بملسـت دة من بللـه تعاىل،  قد أابتوب 
ذلـك يف بمليدبن  ما يحّققوه من بفتصاربت  اطوالت  ماحَم أسـطورية 

اهرت بلعالم.
 8م يوبجهون أعتى  أقذر عد بن يف تأريخ بمللطقة  بلعالم،  ال زبلوب 

اإيَْ ـافهم  عزي تهم  إاائهم يتصد ن رك6 بلزحونات بلغازية.
  قد شـا8د بلعالم بلخسـائر بلكبرية  بلفادحـة بلتي ألحقها بلجيش 
 بللجـان بلشـعبيّة براطا8 اد 8 بلعـد بن  مرتِزقته ا عركة بلسـاحل 
بلغراي خا8 بلفرتة بملاضية،  بلتي حشد لها بلعد  بلسعودّي  برمريكي 
 ال يزب8  8و يتجرع بلهزبئم عىل أيادي رجا8 بلرجا8 من بلجيش  بللجان 
بلشعبيّة،  بلذين حّققوب بفتصاربٍت عظي ًة شهد لها بلوبقع  بلتي جعلت 
بلعد  يرنع دعا ى بلسا2 بملزعومة بلتي تتحدث علها أمريكا  أَُمــ ها 
بملتحـدة  بلتي أابتت 8زي ة  نشـل د 8 بلعـد بن  أذفااهم، أما2 اأس 

بلي افيا  علفوبفهم.
 اعـد ُكـّل إخفاق لـد 8 بلعد بن عن تحقيق أي إفجـاز يُذكر يف ُكـّل 
مـرة يعللون عن  قـف بلع ليات بلعسـكريّة  بلتحدث عـن 8دفة  عن 
إقامـة مشـا ربت  مفا ضات ملـا تقتضيه مصلحتهـم يف إعادة ترتيب 
أ ربقهم بلتي سقطت  تهات تحت أقدب2 بملجا8دين من بلجيش  بللجان 
بلشـعبيّة بلذيـن اص ود8ـم  اباتهـم  قـوة إيَْ ـافهم، حّققـوب أعظم 
بإلفجازبت  بالفتصاربت يف ج يع بلجبهات سوبء ما كان ملها بلخارجية 
يف ما  ربء بلحد د أَْ  بلدبخلية يف ُكـّل جبهة  يف بلساحل بلغراي بلتي 8ي 
من أك6 بملعارك بلتي يخوضها بلشعب بلي لي يف موبجهته لقوى بلعد بن 

 بلغز   بالحتا8.. 
 برعا بلي لية بملستبرة ترُقبُّ بلعد  يف ُكـّل ميدبن  يف ُكـّل ساحة 

قتا8.. 
 مـن يريد بلسـا2 نرجـا8 بلي ن أ8ـل للسـا2،  من أربد8ـا حرااً 

نالرجا8 عىل أ8بة بالستعدبد  عىل قدر عا8ٍ من بلجا8زية.. 
 كل تصعيـد من بلعد  سـيقااله رجا8 بلي ن بملؤملـون  كانة أالاء 
بلشـعب بلصامد االتصعيد  بالسـت ربرية يف دعم بلجبهات  إسـلاد8ا، 
نا تها ن  ال تربجع  ال بستسـا2 لطاملا بلعد بن مسـت ر اعد بفه  يف 

تصعيده.. 
سـتبقى أعا بلرجا8 ترقب بلعد  يف ُكـّل ميدبن َ يٌد م د دة للسـا2 

 برخرى قااضة عىل بلزفاد. 
 بلله مبطل زيف بلظاملا،  مو8ن كيد بملعتدين..

 عىل بلله نليتوكل بملؤملون  إن بلله عىل فر8م لقدير. 



9
بالالا

بلعدد

18 رايع بر 8 ر8188ـ..
26 فون 6 18ر22

)589(
تهنئة 

حمود محمد ُعباد
أمين العاصمة صنعاء - رئيس المجلس المحلي

بمناسبة 
المولد النبوي 

الشريف
على صاحبه 
وآله وصحبه 
أفضل الصالة 

والتسليم

نتقدم للقيادة 
السياسية ممثلة بـ:

سماحة السيد/

عبدامللك بدر الدين الحوثي
قائد الثورة

فخامة الرئيس/

مهدي محمد املّشاط
رئيس المجلس السياسي األعلى

وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم 
بأطيب التهاني والتبريكات

متمنين أن تعود هذه المناسبة وقد 
تحقق لشعبنا النصر واالستقالل
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ثقافية 

الرسول اأُلسوة يف املجال اإلعالمي
هاشم أحمد شرف الدين

يحتفُل شـعبُلا بلعزيُز ا لاسـبة عظي ة 
بللبـوي  بملولـد  ذكـرى  ا2  8ـي  بريَـّ 8ـذه 
بلريف، عـىل بلرغم من بلعـد بن  بلحصار 
برمريكـي بلسـعودي بإلماربتـي بإلرَسبئيـيل 
 حلفائهم عليه ملا يزيد عن بلعاما  بللصف 

حتى بآلن..
بللبـوي  فحـن  بملولـد  اذكـرى  فحتفـُل 
فخـوض أرشَس معركـة للحق ضـد بلباطل، 
 لعلهـا مـن بإلشـاربت بلجديـرة االتأمـل، 
أفـه يف بلوقت بلـذي يحتفي بلشـعُب بلي لي 
ااملولـد بللبـوي يرتكب بلو8ّاايـون  بللظا2ُ 
بلسـعودي  بليهود جري ـة احق بللبي  8ي 
تدفيُس بملسـجد بللبوي بلريف اإدخا8 أحد 

بلصهايلة إليه..
فحتفـي بليـو2 ني ـا مرتزقـة بلعـد بن 
 تحديـًدب بإلخـوبن بملسـل ون نـرع بلي ـن 
صامتـون لم يلبسـوب ابلت شـفة حيا8 تلك 

بلجري ة بللكربء..
لللبـي  نـإن كافـوب يعتـ6 ن تعظيَ لـا 
 إحياَءفـا مللاسـبة مولـده ُكّل عـا2 رشًكا 
يجا8ر ن اه، نل اذب يخرسـون حا يُدفَُّس 
بملسـجد بللبـوي بلريـف اإدخـا8 بليهـود 
له؟ ملـاذب يص تون  يبتلعون ألسـلتهم إزبَء 
د بيـذبِء بللبـي  بملؤملا بلذيـن يحبوفه  تع ُّ

 يجّلوفه!!؟.
إفها إشـارٌة إضانيـٌة لكل من لـم يلتفت 
اعد لكل بإلشـاربت بلوبضحة بلتي يعايشـها 
يوميًا - ملذ ادبية بلعد بن - اأن شعَب بلي ن 
يخوض معركة بلحق ضد بلباطل، دناًعا عن 
بلدين، دناًعا عن بملقدسـات  بلرموز، دناًعا 
عن بملستضعفا، دناًعا عن ففسه  أرضه..
 إن مـن ض ـن بلغايـات بملتوخـاة مـن 
إحياء 8ذه بمللاسـبة بلعظي ـة 8و أن تكون 
نرصًة للعودة بلصادقـة إلـى بلله، نلحن إذب 
ما تأّسـيلا ارسـوله صلوبته عليـه  عىل آله 
 سـاُمه فكـون قـد بقتفيلا براـَر بلصحيَح 

بملوصَل إلـى بلله تعاىل..
لقد كان لكم يف رسـو8 بلله أسـوة حسلة 

ملن كان يرجو َمن؟
)لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسـو8ِ بللَِّه أُْسَوٌة َحَسلٌَة 
لَِّ ـن َكاَن يَْرُجو بللََّه َ بْليَـْو2َ بآْلِخَر َ ذََكَر بللََّه 

َكِثريًب(..
فحـن يف ُكّل يو2 احاجة إلـى رسـو8 بلله 
ااعتباره برُسـوة  ااعتباره بلطريَق بملوصَل 
إلــى بلله تعـاىل.. لكـن بحتياجلا لـه بليو2 
أَْك6َ.. بحتياجلا له أعظـم.. كشـعب عامة.. 

ة..  كإعاميا َخاصَّ
ـيلا  قـد يقـو8ُ قائـٌل: كيـف يكـون تأسِّ

كإعاميا االرسو8؟
أقو8 لكم إن عليلا نْهَم مدلو8 برُسوة بلتي 
 صفـه بللُه اها،  حتً ـا أفه صىل بلله  اارك 
عليـه  عىل آلـه سـي ثّل أسـوة للعاملا يف 
كانة بملجاالت، نقط يحتاج برمر إلـى إدربك 

أ8 يّة 8ذه بللصيحة بلراافية  تأملها.. 
نت يـز بلرسـو8ُ كان يف كانـة بملجـاالت 
 ليـس يف مجا8  بحد نقط، نك ا 8و بلقائد 
بملحلـك يف بلحـرب نقد كان كذلك يف بلسـلم، 
كان نذًّب يف برخـَاق بلكري ة بلفاضلة، اارًعا 
يف أسـاليب بلرتاية  بلتعليم، االـغ بلحك ة، 
 بسـع بلرأنة، عظيم بلرح ة، متفوًقا يف ُكّل 

برمور بلخرية،  ال عجب يف ذلك ملاذب؟
رن بللَه قد جعله أسـوًة للـا ج يًعا: )َلَقْد 
َكاَن َلُكْم يِف َرُسو8ِ بللَِّه أُْسَوٌة َحَسلٌَة لَِّ ن َكاَن 
يَْرُجو بللَّـَه َ بْليَْو2َ بآلِخَر َ ذََكـَر بللََّه َكِثريًب(.. 
8ل ر8ـل مكة نقط؟،  8ل رصَحااه نقط؟ 
 يف حياتـه نقـط؟، ال..  إف ـا 8ـو أسـوة 

للبرية كلها يف ُكّل زمان  كل مكان.. 
عـىل  أَْ   أيديكـم  اـا  أضـَع  أن   قبـل 
مسامعكم اعًضا من مامح بلت يز بإلعامي 
يف شـخصية فبيلـا صـىل بللـه  اـارك عليه 
 عىل آله  سـلم، عيلَّ باتـدبًء أن ألت س بلُعذَْر 
مـن مقامه بلكريـم يف بلتقصري عن بإلحاطة 
،  برمر يقتيض إعدبد  ا ج لهـا، نأفا بملقرِّ
دربسـات إعاميـة مسـتفيضة؛  رفلـا إزبء 
أ8ـم ع لية بتصا8 عىل مسـتوى بلبر، 8ي 
رسـالة بللـه، بإلْسـَا2،  إزبء أ8م )مرسـل( 
اـا برَفْبيَاء  بلرسـل  بللـاس َج يًعا،  بلله 

ُسـبَْحافَُه َ تََعـاىَل قد 8يّأه ا ا يتلاَسـُب مع 
عظ ة بلرسالة بلتي حّ له إيا8ا.. 

ي كـن بلقـو8ُ إن بلرسـو8َ مح ـًدب صىل 
بللـه  اارك عليه  عىل آله  سـلم - يف جافبه 
بإلعامـي - قـد بمتلـك بملهـاربِت بالعاميـَة 

 بلس اِت بلازمَة لإلعامي بللاجح. 
 نقـد كان أ اًل )مؤملا ادعوته(  قضيته، 
حريًصـا عىل إيَصا8 رسـالته،  8ذب ما يجُب 
أن يكـوَن عليـه أي إعامـي يحرت2 ففسـه 
 يحـرت2 بلج هـور أَْ  بملتلقـا؛ رن بإلعا2 

رسالٌة.. 
 كافـت )أخَاقـه حَسـلة( محرتًمـا اا 
بللاس، لم يؤذ أحًدب ملهم،  لم يقارب بلخ ر 
 بلزفـا  بلراـا،  لـم يسـجْد لألصلـا2،  لم 
يرتكب أية ناحشـة،  يشـ ل ُحْسـُن ُخلُقه 
لَا جافبه،  طيَب حديثه،  قد قا8 بلله تعاىل 
عله ) إفـك لعىل خلق عظيم(،  قـا8 )َنِبَ ا 
ـَن بللَِّه ِللـَت َلُهْم ۖ َ َلـْو ُكلَت َنظًّا  َرْحَ ـٍة مِّ

وب ِمْن َحْوِلَك(. َغِليَظ بْلَقْلِب اَلفَفضُّ
 غليٌّ عن بلبيان أفه متى ما كان بإلعامي 

محرتًما نإفه يكون أَْكثَر إقلاًعا  تأاريًب.. 
  كان بلرسو8ُ صىل بلله  اارك عليه  عىل 
آله  سلم )صادًقا أميلًا( يُعَرُف اذلك يف قومه 
قبل بلبعثة،  ظلتا صفتا مازمتا له طوب8 
ع ره،  يجـب أن يكون بإلعامي كذلك؛ رفه 
متى نقد بملصدبقيـة  برمافة يكون قد خان 

ففَسه  خرس ج هوَره  دفياه  آخرته.. 
  كان بلرسـو8ُ صـىل بللـه  اـارك عليه 
 عىل آله  سـلم )شـجاًعا( ال يخـاُف يف بلله 
لومـة الئم، قـواًل  ع ـًا،  أي إعامي يجب 
أن يكون شـجاًعا إليَصا8 رسـالته،  يف 8ذب 
بملقا2 فحيي شـهدبء بإلعـا2 بلوطلي بملدفي 
 بلحراي بلذين قضـوب  8م يؤد ن مهامهم 
د ن خوف من طائربت بلعد بن  صوبريخها 

 قلاالها.. 
 كان بلرسـو8ُ صـىل بللـُه  اـارك عليـه 
 عىل آله  سلم )صبوًرب(  8و يبّلغ رسالته، 
 بإلعامـي بللاجح يجـُب أن يكـوَن صبوًرب 
بلقلاعـات  بالتجا8ـات  أَيًْضـا؛ رن تغيـري 

ليست مه ًة قصرية بلزمن. 
 بفتهج بلرسـو8ُ صـىل بللُه  اـارك عليه 
 عـىل آلـه  سـلم يف تبليـغ دعوته أسـلوب 
)بلحك ة  بملوعظة بلحسـلة(،  لهذب بللهج 
أَْ  بمللهـج بإللهـي قدرٌة عجيبـة عىل إحدبث 
بلتأاـري بمللشـود بلـذي يلشـده أي إعامي، 
اعكس بلتهجم  بلتجهم،  بلتحقري  بلتلفري، 

أَْ  بلبحث عن فقاط بلخاف.. 
 كان بلرسو8 صىل بلله  اارك عليه  عىل 
آله  سـلم اارًعا يف )َنْهم بلج هور(  تحديد 

فوعيـة بلج هور بلذي يخاطبه، يفه ه جيًدب 
 يختار برسـلوب بمللاِسـَب للتوجـه اه إليه، 
 مخاطبـة بلج هـور االلغة بلتـي يفه ها: 
الحظوب كيف رد عىل تساؤ8 رجا8 من تهامة 

نقا8 »ليس من بم6 بمصيا2 نم سفر«..
 بسـتقبل صىل بللُه  اارك عليه  عىل آله 
 سلم  8و يف مكة  نَد فصارى فجربن، حا 
أتوه  8و يف ِشـعب أاي طالب،  لم يعود ب إال 

 قد أسل وب  آملوب..
يعـِرَف  يحـّدد  أن  إعامـي  أي  نعـىل 
بلج هور بلذي يستهدُنه ليصوَغ رسالتَه ا ا 

يتلاسب مع خصائص ذلك بلج هور.. 
 كان بلرسـو8 صـىل بللـه  اـارك عليـه 
 عىل آله  سـلم يتقن )بختيـاَر فوع بالتصا8 
بمللاسب( بلذي يحتاج إليه أَْ  تتطلبه بلرسالة 
من حيـث أ8 يتها، نااتـدأ دعوته ااالتصا8 
االلاس بتصااًل نرديًا  شـخصيًا رًسب،  حا 
ادأ بلجهـر االدعوة عقد بتصـااًل ج عيًا مع 
عشـريته برقراـا، اـم حـا أربد بلتوسـع 
يف بلدعـوة صعـد عىل بلصفـا دبعيًا قريًشـا 
كلهـا،  الحظـوب كيف أفه )مخـرج( إعامي 
اارع يختاُر أماكَن تحداه أَْ  إطاق رسـائله 
ا هـارة، نُهلـا يف يـو2 بلتبليـغ بلعـا2 بر 8 
صعـد عىل جبل بلصفـا،  يف يو2 آخر  إلااغ 
رسـالة بلله بلكاملـة طلب أن تج ـع أقتاَب 
بإلاـل  توضع نوق اعضهـا بلبعض ليت كن 
من عقد أَْك6َ ع لية بتصا8 ج ا8ريي يف ذلك 
بلتأريـخ يف يو2 بلغدير يو2 إعان  الية بإلما2 
عيل ان أاي طالب سـا2 بلله عليه،  عىل أي 
إعامـي أن يكـون مـدرًكا للوعيـة بالتصا8 
بلذي يربد إجربؤه،  أن تكون لديه فظرة نلية 

تحقق له إيَصا8 رسالته.. 
 كان بلرسـو8 صـىل بللـه  اـارك عليـه 
 عـىل آله  سـلم يع ُل عىل )كـرس بلحصار 
بإلعامي( بلذي يفرض عليه، نل ا ُضيِّق عىل 
رسـالته يف مكة 8اجر الفسه إلـى بلطائف 

ليبلغ رسالة راه.
 كان )مهتً ا ااإلعـا2 بلخارجي( نبعث 
اعـض أصَحااـه إلــى بلحبشـة،   صلـت 
بلرسالة  فجحت اإْسَا2 بمللك بللجايش،  8ذب 
يجعللا ال فغفل بإلشـارة إلـى ميزة أُْخَرى يف 
سيدفا بلرسـو8 مح د صىل بلله  اارك عليه 
 عىل آله  سـلم  8ي )ُحسن بختيار بلرسل( 
أَْ  بإلعاميـا بلذيـن اعثهـم بللبـي لتبليـغ 
بلدعـوة إخبـار بللـاس  بملجت عـات، بإلما2 
عـيل، معـاذ ان جبـل،  غري8 ا من بلرسـل 
بإلعاميـا بلبارعا بلذيـن ت كلوب من إقلاع 
بلكثـري من بللـاس  كافوب سـببًا يف دخولهم 

بإلْسَا2..

 ك ـا 8و مهمٌّ بلع ـُل عىل كرس بلحصار 
بإلعامـي  عىل مخاطبة بلج ا8ـري برُْخَرى 
بلتي لـم فخاطبها اعد، ن هـم أَيًْضا  حريٌّ 
الا أن فحسن بختيار إعامييلا علد تكليفهم 
اأع ا8 ما، ااإلَضاَنة إلـى )بستث ار بملوبسم 
ا2 بلعاملية(  عـد2 تفويتها   برحـدبث  بريَـّ
إليَصـا8 بلرسـالة، نقد عاد بلرسـو8 مح د 
صىل بللـه  اارك عليه  عىل آله  سـلم إلـى 
مكة من بلطائف ليدعـو بلقوبنل  بلحجيج، 
مسـتث ًرب موبسـَم بلحج  بلع رة  برسوبق 

بلعراية،  بلتقى اوند برفصار  اايعهم. 
إن بلع َل بر 8 بلذي قا2 اه بلرسو8 صىل 
بلله  اارك عليه  عىل آله  سلم علدما 8اجر 
  صـل إلـى بملديلة كان الاء بملسـجد، بلذي 
ي كن أن فعده بملرَكز بإلعامـي بإلْسـَامي يف 
ذلـك بلزمان، ااإلَضاَنة لكوفـه مقرًّب للقيادة 
عسـكرية،  مجلًسـا   بلحكـم،  موقًعـا 

للشورى..
 لهـذب فت لى عـىل بإلعاميـا أن يهت وب 
اإياء بملسـاجد بليو2 يف  سـائلهم بملختلفة 
ب8ت اًما خاًصا،  مكثًفا، نالرسالة بإلعامية 
بلتـي تلقل من دبخل مسـجد ليسـت كالتي 
تلقل مـن دبخل بسـتوديو،  أعَدبء بإلْسـَا2 
يريـد ن تغييـب حضور بملسـجد يف إعاملا 
ملا لـه مـن دالالت تراـط بملسـل ا االبلية 

برساسية بلتي  ضعت اأمر بلله تعاىل.. 
لقد كان رسو8ُ بلله صىل بللُه  اارك عليه 
 عىل آله  سـلم خبريًب ا ـا تُعَرُف اـ)بلحرب 
أعدبئـه،  معلويـات  لتحطيـم  بللفسـية(؛ 
 يتجىل ذلك يف بلحديبية  بللفسـية بلتي عاد 
اها عر ة ان مسـعود بلثقفي إلـى مركي 
قريـش اعـد مفا ضاتـه مع بلرسـو8،  يف 

بلرسالة بإلعامية بلتي ح لها إليهم.. 
 بسـتخد2 بلرسـو8ُ مح ـٌد صـىل بللـه 
 اارك عليه  عىل آله  سـلم أسلوب )بلتكربر 
بإلعامي(، بلذي يقو2 عـىل بإلعان عن أمر، 
 من ام تكربره، حتى يبات معر ًنا  ربسًخا 
ت اًما لدى ج يع بملسل ا،  من ذلك ما فقل 

عله أفه قالها أَْ  قاله اااًا.. 
 يعتـ6 بلتكربر بإلعامي عامًا مسـاعًدب 
ي كـن  بإلعاميـة،  بلرسـالة  فجـاح  عـىل 
لل ؤسسـات بإلعاميـة بلتي تتبلى رسـائل 
معيلة بسـتخدبمه إليَصا8 رسائلها افعالية 

 تأاري.. 
ااختصـار.. ي كـن بلقـو8ُ إن بلرسـو8َ 
مح ًدب صىل بلله  اارك عليه  عىل آله  سلم 
قد ماَرَس بلع ـَل بإلعامي ااقتدبر، ُمَخّطًطا 
 موجًهـا،  قائً ا ااالتصا8  مرسـًا، اارًعا 
يف تقديـم بلشـكل  بملض ون بلـذي يقدمه، 

 بضًعـا ملهًجـا إعاميًـا خاًصـا، را ـا لـم 
يدرس حتـى بآلن، لكلِّي عـىل قلاعة اأفه إذب 
ما تم ج ُعـه  إاَربزه  بلع ُل اه نإن بللجاَح 
سـيكون حليَف بلع ـل بإلعامي بلذي سـار 
ِ ْنَقه، نلجاُح بلرسو8 صىل بلله  اارك عليه 
 عـىل آله  سـلم يف إيَصا8 رسـالته اكل تلك 
بلكفـاءة  رغم ُكّل بإلعاقـات بلتي بعرتضت 
رسـائَله  حا لت عرقلـَة ع لياته بالتصالية 

َلشا8ٌد  بقعي عىل ما فقو8.. 
 إذب كافـت 8ـذه بلكل ـة بملتوبضعـة قد 
ألقـت بلضـوَء عىل ُجزٍء اسـيٍط مـن مامح 
بلبُعـد بالعامـي يف شـخصية فبيلـا مح ـد 
صـىل بلله  اـارك عليه  عىل آله  سـلم، ن ا 
االكم ا امح شخصيته يف مختلف بملجاالت 

ـة  أجيالها؟!..  بملغيبة عن برُمَّ
 مـن 8ـذب بمللطلق نإفلـا يف  زبرة بإلعا2 
 بسـتجااًة ملـا  رد ا حارضة قائـد بلثورة 
بلسيد عبدبمللك ادربلدين بلحواي حفظه بلله 
فوّجه كانة  سـائل بإلعا2 بلرس ية االع ل 
عىل أن يـؤدَي بإلعـا2ُ د َره بلوبجَب يف ملء 
بلفـربغ بملتعلق االسـرية بللبويـة بلصحيحة 
ع6َ ملتوجـات إعاميـة متعـددة  متلوعة 
بلفليـة  بلتحريريـة..  برشـكا8  بلقوبلـب 
 احيـث ال يقتـر بال8ت ـا2 اها عـىل أيا2 
بمللاسـبة نقط،  إف ا اشـكل مسـت ر يلبي 

بحتياج بلج هور رُسوته بلحسلة..
 إفه َلحـريٌّ الا  فحن فحتفي ا لاسـبة 
ذكـرى بملولـد بللبـوي بلريف  اعـَد مر ر 
ما يزيد عـن بلعاَما  بللصـف من ص ودفا 
مرحلـَة  فدُخـَل  أن  بلعـد بن  موبَجهـة  يف 
موبجهة إعامية جديدة فطلق عليها مرحلة 
بلرسـو8  ملهجيـَة  مت ثلـا  )بلهجـو2(، 
برعظــم يف غز ة تبـوك أما2 بلـر 2،  أما2 
بمللانقـا،  بلتي خّلد8ا بلله تعاىل يف سـورة 

بلتواة االُقْرآن بلكريم..
يجُب عليلـا موبكبـة بلقـوة بلصار خية 
 تطـور رضااتهـا بملسـددة،  ذلـك اإيَصا8 
رسـالة إعامية تخويفية للركات برجلبية 
 بالسـتث ارية  رؤ س بملـا8  برع ـا8 اأن 
بالسـتث ار يف بإلمـاربت  بلسـعودية لم يعد 
آملًـا، نهذب يرضب برعَدبء جدب  يؤار يف قربر 

بست ربريتهم يف بلعد بن عليلا..
 يجـب عليلا تكثيف بلع ـل عىل توظيف 
بملوبقـف برخرية لألمـم بملتحـدة بلتي ع6ت 
نيها عن إدبفة بست ربرية بلعد بن  بلحصار 
 إغـاق بمللانذ بلبحرية  بل6يـة  بلجوية يف 
بلي ـن.. ك ا يجـب أن فـويل ب8ت اًما خاًصا 
ا خاطبـة بملجت عـات  بلشـعوب بلعرايـة 
 بإلْسـَامية سـوبء بلتي تشـارك أفظ تها يف 
َه لها رسائَل  بلعد بن عليلا أ2 ال، ال اد أن فوجِّ
فوعية عن مظلوميتلـا  مظلومياتهم 8م يف 
ظل أفظ تهم بلظاملة،  ال اد أن فهتمَّ اتوجيه 
رسـائل فوعية أَيًْضا إلـى بللخب نيها  قادة 

بلرأي يف بلعالم أج ع.. 
ا عىل صعيد مخاطبة بلدبخل نللحِرْص  أمَّ
يف  قّرفـا  بلتـي  بلفئـات  مخاطبـة  عـىل 
مخاطبتهـا،  للرّكـز عـىل تكثيـف رسـائل 
بلتعبئـة بلوطليـة  دعم بلجبهـات  بلتكانل 
بالجت اعي،  َ حدة بلصف، مع بلرتكيز أَيًْضا 
عىل موبَجهة بملرجفا  بلطااور بلخامس..

ـُب عليلـا أَيًْضـا  فحـن  ختاًمـا..  يتوجَّ
فوبِجُه بلحرَب بلخشـلة بملؤملـة أال فغفَل عن 
موبجهـة بلحـرب بللاع ة بلتي يسـتخدمها 
أعَدبء بإلْسـَا2، مستهدنا بلعقو8  بلقلوب، 
نقـد حّصـن بللبـي صىل بللـه  اـارك عليه 
 عىل آله  سـلم أصَحااه اإصـاح بللفوس، 
 تـزكيتهـا،  لـن فحقـق ذلـك إال إْن فحـن 
شـددفا بللاُس إلـى بلرسو8 برعظـم بلُقد ة 
بلحسـلة،  باقا االله تعاىل،   عوده، نك ا 
عجز ُطغاة بلجا8لية بر ىل عن ذلك نسيعجز 
جا8ليـوب بليـو2 أَيًْضـا  إْن قالـوب  أرعـد ب، 
 بعتد ب  قاتلـوب،  حارص ب  رشد ب؛ رن من 
يتـأىس ا ح د  يقتـدي ا ح ـد  اجهاده 
لـه  يكتـب  حتً ـا  بللـه  يف سـبيل   صـ6ه 
بالفتَصار، يقـو8 بلله تعاىل )يُِريُد َن ِليُْطِفئُوب 
فُـوَر بللَِّه ِاأَْنَوب8ِِهْم َ بللَُّه ُمِتمُّ فُوِرِه َ َلْو َكِرَه 
ا َعَليْلَا  بْلَكاِنـُر َن(  يقو8 أَيًْضـا )َ َكاَن َحقًّ

فَْرُ بْلُ ْؤِمِلَا(..
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 إدانات دولية واسعة واّتهامات لدول في المنطقة بتزويد اإلجراميين 

وسائل إعالم صهيونية: أبو ظبي 
تساهم بتمويل مد أنبوب غاز يربط 

الكيان بأوروبا.. والسعودية تشرتي 
أنظمة تجسس من تل أبيب

 : متابعات 
تحداـت صحيفة 8آرتـس، أمس برحد، عـن مفا ضات 
أجرتها رشكة ساي6 بلصهيوفية مع د لة بلعد بن بلسعودية 

لبيعها قدربٍت 8جوميًة متطورة. 
 ذكـرت بلصحيفـة، أن بلركة بلصهيوفيـة عرضت عىل 
بالسـتخباربت بلسـعودية ملظومـًة تتيح بخـرتبق بلهوبتف 
بلخلويـة قبـل اضعة أشـهر مـن اـدء  يل بلعهد بلسـعودي 
بلح لَة ضد معارضيه، مبيلة أن بلركة أعللت أن ملتجاتها 

تُستخد2 يف محاراة بلجري ة. 
يف بلسـياق ففسـه، ذكرت  سـائل إعا2 إرسبئيلية أن أاو 
ظبي تسا8م ات ويل قي ته مئة مليون د الر يف بالتفاق بلذي 
 صفته االتأريخـي ملد أفبوب غاز يراـط بلكيان بلصهيوفي 
اأ ر اـا.  بالتفـاُق  ّقعه بلكياُن إىل جافـب بليوفان  إيطاليا 
 ق6ص ادعم من بالتّحاد بر ر اي  يعد أفبوب بلغاز بلبحري 
برطو8  برع ق يف بلعالم، حيث سـيبلغ طوله ألفي كيلومرٍت 
 سيسـ ح لـلكيـان اتصديـر بلغاز لـد 8 بلبلقان   سـط 
أ ر اـا.    كان  زيـر بلطاقـة بإلرسبئييل قد عـرض بملقرتَح 
لل ـرة بر ىل يف أاو ظبي أما2 بالتّحـاد بر ر اي   بنقت أاو 
ظبـي عىل بسـتث ار مئة مليـون د الر يف نحـص بإلمكافية 

كاستث ار أ يل. 

أمريكا تواصل األعمال العنصرية ضد املهاجرين
 : متابعات 

قا8 د فالد تربمب بلرئيس برمريكي، أمس برحد، إفه لن 
يتم بسـتقبا8 أيٍّ من بملهاجرين غري بللظاميا بلقادما إىل 

ااده من د 8 أمريكا بلوسطى، د ن قربر قضائي. 
تريـُح تربمب 8ذب يأتـي االتزبمن مـع محا لة قانلة 
مهاجريـن غـري فظاميا، تضـم فحـو 7 آالف مهاجر غري 
فظامي مـن 8لـد ربس  غوبتي ـاال  بلسـلفاد ر، دخو8َ 

بلواليات بملتحدة ع6 بملكسيك. 
بلتوبصـل  عـىل  سـائل  يف تريـح  تربمـب   أ ضـح 
بالجت اعي، أن بلواليات بملتحدة لن تسـتقبَل بملهاجرين غري 
بللظاميا، ُمضيفاً أن إدبرته ستوبصُل بستخدب2َ سياساتها 
بلصارمة ضد بملهاجرين غري بللظاميا، مشريبً إىل إمكافية 
إغاق بلحد د بلجلواية للباد اشكل كامل يف حا8 بستدعى 
برمـر ذلك.  ريُذكر أن تربمـب قد أطلق تريحاٍت علريًة 
ضد بملهاجرين  ملعت بإلدبرة برمريكية سكاَن اعض بلد 8 
من دخـو8 أربضيها حتـى  إن كان اصـورة رشعية، م ا 
يلسـف بالدعـاءبت برمريكية بلتي تلادي احقوق بإلفَْسـان 

 بال8ت ا2 االاجئا  بللازحا. 

وسط تحذيرات فلسطينية .. الكيان الصهيوني يكثف من حفر األنفاق أسفل األقصى
 : فلسطين 

كثفـت قوبُت بلكيان بلصهيوفـي، أمس برحد، 
مـن بلحفريـات أسـفل بملسـجد برقـىص  تحت 
أحيـاء بلبلـدة بلقدي ـة يف بلقدس بملحتّلـة، برمر 
بلـذي يُلْـِذُر اكاراة قـد تحل ااملسـجد  برماكن 
بملقدسة بملحيطة اه، مقي ًة شبكة أففاق ضخ ة 
 رسية، متسـببًة اافهياربت يف سـاحات بملسجد 

برقىص  تشققات يف جدربفه. 
 قـا8 رئيس مركز بلقدس بلد يل حسـن خاطر 
خا8 تريحات صحفية، أمس برحد: إن بالحتا8 
بلصهيوفـي يوبصل بلحفريات اشـكل مكثف تحت 
أساسات بملسـجد برقىص، مبيلاً  صو8 بلحفريات 
إىل أسفل قبة بلصخرة من خا8 بستخدب2 بلشقوق 
بلصخريـة  تـم بلدخو8 إليهـا من بلجهـة بلغراية 
لألقىص  8لاك تشققات  بضحة يف جدربن برقىص 

فاتجة عن حفريات بالحتا8 بلكثرية. 
 أ ضـح خاطـر أن أففاقـاً كثريًة تـم حفر8ا 
تحت أساسـات بملسـجد برقـىص  تحـت بلبلدة 
بلقدي ـة يف بلقـدس بملحتّلـة  يف الدة سـلوبن يف 
بلجهـة بلجلوايـة لألقـىص  كل 8ـذه برففـاق 

تتج ـع يف ملطقـة سـاحة بل6بق  8ـي مز دة 
اأحـدث بلتقليـات، ُمشـريبً إىل أن بالحتا8 طّوق 

بملسجد برقىص الحو ر8 تج عاً بستيطافياً. 
 كشـف خاطر، عن قيا2 بلكيـان بلصهيوفي 
اوضـع موبد ح ضية عىل بلصخور تحت برقىص 
اهدف إذباتها إلضعاف أساسات بملسجد، النتاً إىل 
أن بلكيـان يهدف إىل من خـا8 أع اله يف بلقدس 

 برقـىص ملحاراـة بلتأريخ بإلسـامي يف بلقدس 
 محا لة تز ير بلُهوية بلعراية لل ديلة بملقدسـة 
 نرض سياسـة برمـر بلوبقـع نيهـا، لكن 8ذه 
بملحا الت ستفشـل فظربً لت سك بلفلسطيليا يف 
بلقـدس اأرضهم  رنضهم بلتخـيلَ عن ملازلهم 
بلق عيـة  بالحتـا8  م ارسـاته  اطـش  رغـم 

بملتوبصلة احقهم

إصابة 107 مدنيني بحاالت اختناق وتسمم يف اعتداء للمجموعات اإلجرامية بالغازات السامة على حلب 
 : سوريا 

بعتـدت بلتلظي اُت بإلجربميـُة بمللترُة يف 
ريف حلب اقذبئَف تحتوي غازبٍت سامًة، عىل 
أحياء بلخالدية  بلح دبفية  بلشهباء  شارع 
بلليـل  ج عية بلز8ـربء يف مديلة حلب، أمس 
بر 8، م ـا أَدَّى إىل إصااـة 7ر1 مـن بملدفيا 
احـاالت بختلـاق  تسـ م شـديدة بلخطورة 
معظ هـم من بللسـاء  برطفا8  بلشـيوخ، 
نضـاً عن بررضبر بلتـي ألحقتها اامل تلكات 

بلعامة  بلخاصة يف بمللاطق بملستهدنة. 
 قالـت  كالة برفباء بلسـورية "سـافا"، 
أمـس برحـد: إن مستشـفيات مديلـة حلب 
7ر1 مـن مدفيـا مصااا احـاالت بختلاق 
متلوعة اـا بلخفيفة  بملتوسـطة  اعضها 

بحتاج للدخو8 إىل بلعلاية بملشّددة. 
بلخارجيـة  أّكـدت  زبرة  جافبهـا،  مـن 
بلسـورية، أمس برحد، أن بعتدبء بلتلظي ات 
بإلجربميـة عـىل برحيـاء بلسـكلية يف مديلة 

حلـب جـاء فتيجـة تسـهيل اعـض بلـد 8 
 صو8َ بملوبد بلكي يائية لإلجربميا، مطالبة 
ااتخاذ إجـربءبت ربدعة  عقااية احق بلد 8 

 برفظ ة بلدبع ة  بمل ولة لإلر8اب. 
 قالت بلوزبرة يف رسـالة  ّجهتها إىل أما 
عـا2 برمـم بملتحـدة  رئيس مجلـس برمن 
 بملدير بلعا2 مللظ ة حظر بفتشـار برسلحة 
بإلجربميـة  بملج وعـات  إن  بلكي يائيـة: 
بلسـامة عـىل  االغـازبت  بعتـدت  بملسـلحة 
برحياء بلسكلية بآلملة يف مديلة حلب، مبيلة 
أن برحيـاء بملذكورة آففـاً تعرضت لعربت 

قذبئف بلها ن بملحشوة ا ادة بلكلور. 
 أضانت  زبرة بلخارجية، أن إجربميي ما 
تسـ ى "بلخوذ بلبيضاء" متورطون أيضاً يف 
بلع ل بإلجربمي، حيث تم إطاق بلقذبئف من 
ملاطَق يلشـطون نيها  تحديدبً من بمللطقة 
بلجلواية بلرقية لقريـة بل6يكيات يف ريف 

حلب. 
 طالبت بلـوزبرة، مجلَس برمـن ااإلدبفة 

بلفورية  بلشـديدة لهذه بلجربئم  بالضطاع 
ا سـؤ لياته يف حفظ بلسلم  برمن بلد ليا 
ع6 بتخاذ إجـربءبت ربدعة  نورية  عقااية 
احـق بلـد 8  برفظ ـة بلدبع ـة  بمل ولـة 

للج اعات بإلجربمية. 

 القت بلجري ـة رد د أنعا8 د لية، حيث 
أّكـدت  زبرة بلخارجيـة بلر سـية أن قصف 
بإلجربميـا لحلب يهـدف إىل إنشـا8 جهود 
بلتسوية يف سورية  عىل بملجت ع بلد يل إدبفة 

8ذب بلع ل بإلجربمي. 

 قالـت بملتحداة بلرسـ ية ااسـم بلوزبرة 
ماريا زبخار نا خـا8 مؤت ر صحفي، أمس 
برحـد: "إن قصف مديلة حلب بملسـاملة بلذي 
ففـذه بإلجربميـون مـن بمللاطـق بلخاضعـة 
لسيطرتهم 8و محا لة لتقويض ع لية عودة 
بلحياة بلطبيعية يف سورية  يتطلب إدبفة غري 

مر طة من بملجت ع بلد يل اأرسه". 
يف حـا، فـددت  زبرة بلخارجية بإليربفية 
اشـدة ااالعتـدبء بإلجربمـي بلذي بسـتهدف 

برحياء بلسكلية يف مديلة حلب. 
 قـا8 بملتحـدث ااسـم  زبرة بلخارجيـة 
اهرب2 قاسـ ي يف ايان فقلتـه بلدبئرة بلعامة 
للدالوماسـية بإلعاميـة يف  زبرة بلخارجية 
بإليربفيـة، أمـس برحـد، "إن بلسـبب يف 8ذب 
بلع ل بلاإفَْسـافي بلذي قامت اه بلج اعات 
بإلجربمية يعود إىل بلدعم بلفكري  بلسـيايّس 
 بملايل  بلعسـكرّي بلامحد د من قبل اعض 
بلد 8 يف بمللطقة  خارجها لهذه بلج اعات"، 

 بصفاً بالعتدبء اأفه خبيث  ال إفَْسافي. 

الخامنئي: أمريكا وأتباعها 
سُيهزمون يف املنطقة والنصر 

سيكون حليف اليمن 
 : متابعات 

قا8 بلسيد عيل بلخاملئي -قائُد بلثورة بإلسامية 
يف إيـربن-، أمـس برحد، خا8 بسـتقباله عـددبً من 
ا ؤت ـر  بملشـاركا  بلـد 8  بملسـؤ لا  سـفربء 
بلوحدة بإلسـامية بلد يل بمللعقـد يف طهربن: إن عىل 
بلحكومـات بإلسـامية أن تدرك أن بللر سـيكون 
حليفاً لفلسـطا  بلي ـن  لد 8 بمللطقـة، ُمضيفاً 
أن أمريكا  أتباعها سـيُهزمون.   أضاف بلخاملئي، 
أفـه ال جـد ى من بلتبعيـة رمـريكا، نعلدما يصف 
بلرئيُس برمريكي د فالد تربمب حكا2َ بلسعودية اـ 
"بلبقرة بلحلوب" نهذه إ8افة للسعوديا  بلشعوب 
بإلسـامية، ُمشـريبً إىل أن أمريكا بليـو2 أضعف م ا 
كافـت عليه قبـل ر1 سـلوبت  بلكيـان بلصهيوفي 
أضعـُف م ـا كان عليـه.   أ ضـح بلخاملئـي، أن 
بلشـعب بلي لـي يتعـرُض للتلكيـل عىل يـد بللظا2 
بلسـعودي  ادعـم أمريكـي،  لكـن من بملؤّكـد أفه 
سـيلتر، مسـتغرااً مسـايرَة اعـض بلحكومات 
يف  تُرتكـب  بلتـي  بلجربئـم  يف  رمـريكا  بإلسـامية 
نلسـطا  بلي ن، مشـّددبً عىل أن بللر سـيكون 
حليفاً للشـعبا بلفلسـطيلي  بلي لـي  أن أمريكا 

 أتباعها سيُهزمون. 

احتجاجات يف دول املغرب العربي رفضاً لزيارة بن سلمان لبلدانهم 
 : متابعات 

بمتدَّت بالحتجاجاُت بملغاراية، 
أمس برحـد، بمللا8ِضُة لزيارة ان 
سـل ان إىل د 8 بملغـرب بلعراي، 
من توفس إىل موريتافيا  صوالً إىل 
بلجزبئر، يف حربك شـعبي  فقااي 
ا ا يف ذلك أحزبب سياسية كبرية، 
رنضـت دخـو8َ اـن سـل ان إىل 
د لهم اسـبب بملجازر بملرتَكبة يف 
بلي ن  تورطـه بملبارش يف بغتيا8 
خاشـقجي،  ج ـا8  بلصحفـي 
معت6ين أن زيارَة ان سـل ان إىل 
الدبفهم تعت6 تطبيعاً غري مبارش 

مع بلكيان بلصهيوفي. 
نفي بلجزبئر، أعرب حقوقيون 
جزبئريون عن رنِضهم لزيارة  يل 
بلعهد مح د ان سـل ان ااد8م، 
بملبارش    صفو8ا االتطبيع غري 
مع بلكيان بلصهيوفي، ني ا أدبفت 
سياسـية  شـخصياٌت  أحـزبٌب 
حقوقيـة جزبئرية خـا8  قفات 
بحتجاجيـة ما  صفته اسـقوط 
الـدبن عراية يف  حل بلتطبيع مع 

بلكيان بلصهيوفي. 
 قا8 بللاطق بلرسـ ي ااسـم 
يف  للشـبيبة  بلوطلـي  بالتّحـاد 

بلجزبئـر  ليـد اـن قـر ن، أمس 
بلعهـد  زيـارة  يل  إن  برحـد: 
اـن سـل ان  بلسـعودي مح ـد 
بلجزبئـر غـري مرّحـب اهـا عـىل 
بلي لـي  بلشـعب  قتـل  أسـاس 

 تدمري بمللطقة. 
بملجا8ـد  أّكـد  جهتـه،  مـن 
بلجزبئري لخـرض اورقعة، أمس 
بلجزبئريـا  قعـوب  أن  برحـد، 
رسـالة دبعيـة إىل عد2 بسـتقبا8 
باـن سـل ان،  أن ح لـة فُّظ ت 
مـن قبـل صحانيـا  محامـا 
 سياسـيا اصدد ج ـع مليون 
بلزيـارة،  توقيـع جزبئـري ضـد 
سـيتم  بلرسـالة  أن  مضيفـاً 
بلجزبئـري  للرئيـس  توجيههـا 
ُمضيفـاً  اوتفليقـة،  َعبدبلعزيـز 
أفهم سـيدعون ج يع برحزبب يف 
بملغـرب بلعراـي إىل بلتَحـّرك ضد 
زيـارة باـن سـل ان، مشـّددبً أن 
بلتَحـّرك ضد بلزيارة سـيتوبصل، 
ضـد  مسـت رة  معركـة   8ـي 

بلتطبيع. 
أمـا يف موريتافيا، نقد دعت 
سياسـية  شخصيات  أحزبب 
زيـارة  مقاطعـة  إىل  اقانيـة 
فوبكشـوط،  إىل  سـل ان  اـن 

مطالبا مـن حكومتهم بلغاء 
بلزيارة. 

بلرنـاه  حـزب  رئيـس   قـا8 
بملوريتافـي مح ـد  لـد نـا8 يف 
أمـس  صحفيـة،  تريحـات 
برحـد، تدب لتهـا  سـائل بإلْعَا2 
بلعامليـة: إن 8لاك  جودبً لدعوبت 
من أحزبب سياسـية  بلكثري من 
ملقاطعة  بلثقانيـة  بلشـخصيات 
بان سـل ان فوبكشـوط،  زيـارة 
بلسـعودي  بللظـا2  إن  ُمضيفـاً: 
صـورة  تبييـض  يف  سيفشـل 
بان سـل ان مـن خـا8 زياربته 

بلخارجية. 
 كان صحانيـون  مثقفـون 
لزيـارة  ربنضـون  توفسـيون 
اـن سـل ان قـد َ ّجهوب رسـالة 
بلتوفـي  بلرئيـس  إىل  مفتوحـة 
أمـس  بلسـبي،  قائـد  بلباجـي 
بلزيـارة،  اإلغـاء  بر 8، طالبـوه 
معت6ين ان سل ان عد بً حقيقياً 
لحريـة بلتعبري  ذلـك عىل خلفية 
تورطه يف جربئَم اشـعٍة يف بلي ن 
 غري8ا  آخر8ـا بغتيا8 بلصحايف 
ج ا8 خاشـقجي،  اـأن بلزيارة 
تشـكل خطربً عىل برمن  بلسـلم 

يف توفس. 
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لن نألَو جهداً، في الدفاع عن أنفس���نا عن كرامتنا عن اس���تقاللنا حينما يقرر أيُّ 
َب ُزلفى بذلك إلى الصهاينة، واألمريكان. طرف أن يعتدَي على شعبنا، وأن يتقرَّ
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص6ي بلدر بفي

البقية ص 9

كلمة أخيرة

عبدالحميد الغرباني  
يجُب أن نظلَّ يف غمرة االندفاع     
وأدوات�ه..؛  للع�دوان  املناه�ض 
ألن إش�غاَل الن�اس بالحديث عن 
املفاوض�ات واملب�ادرات وبش�كل 
كب�ر ينعكُس س�لباً عىل الصمود 
اليمن  الش�عبّي وصمود مقات�ي 

البواسل يف مواقع الجهاد.
إن املفاوضاِت بالنس�بة للغزاة 
س�اح آخر يس�لبنا أحر م�ا فينا 
َوه�و الخ�وُف ع�ىل الوط�ن م�ن 
املحت�ّل َوُمَخّططاته، ال نخاف من 

أحد ولكن عىل وطننا أن يترسطن جزٌء جديٌد منه.. 
العدوان يركز سياس�يًّا وإعاميًّا وبشتى السبل، عىل أن يُفِقَد 
الجبهَة الوطنية س�اَح الزخم الش�عبّي والح�س الوطني املتقد 
وال�ذي أحبط أرشس الهجمات التي ُش�نَّت الختطاف الحديدة.. 
وبش�كل مس�تمّر يط�ُرُق أعداء اليم�ن ُك�ّل مدخ�ل؛ للولوج إىل 
رضب متان�ة الوالء املطَل�ق لله والوطن والقي�ادة الثورية الذي 

أبداه أحرار اليمن.. 
من ُهنا يجُب أن يُشَغَل الشارُع باستمرار بأولوية الدفاع 

صالح السقلدي
 

الرصيح�ة  الترصيح�اِت  بع�َد   
أَْو  تغلي�ف  أي  م�ن  والخالي�ة 
دبلوماس�ية التي أطلقها ويطلُقها 
تباع�اً الرئي�ُس األمريك�ي “دونالد 
ترام�ب” بخصوص عاقته وعاقة 
ب�اده باململكة العربية الس�عوديّة 
عىل خلفية جريمة مقتل الصحفي 
نس�تطيُع  خاش�قجي”  “جم�ال 
الق�وَل بثق�ة كب�رة إن ترامب قد 
ن�َزَع بُْرُق�ع الحي�اء الس�يايّس عن 
وجهه تماماً، بل عن وجه الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، وأم�اط لث�اَم 
الدبلوماسية األمريكية الذي لطاملا 
األمريكية  املتح�دة  الوالياُت  أخفْت 
الحقيق�يَّ  االس�تعماري  وجَهه�ا 
خلف�ه طيلة عق�ود كث�رة مضت 
العربي�ة،  الش�عوب  تج�اه  س�يما 
وتج�اه ث�روات وأنْظم�ة الحكم يف 

الخليج العربي بالذات. 
صار ترامب يترّصُف عىل سجية 
رُج�ل األعمال الجش�ع املتجرد من 
ُك��ّل القي�م واملب�ادئ.. فأب�رز ما 
أورده ترامب بهذا الش�أن قبَل أيّام 
قليل�ة كان منصبّاً عىل م�ا تقدمه 
خدم�ات  م�ن  لب�اده  الس�عوديّة 
الحمي�ة  نظ�ر  هائل�ة  مجاني�ة 
األمريكي�ة لها من البعب�ع اإليراني 
املزع�وم، اس�تحقت “الس�عوديّة” 
معها امل�دح “الرتامب�ي” املقزز، إىل 
درج�ة أظهر فيه�ا اململكَة بموقف 
املنق�اد الذلي�ل ال�ذي ال ح�ول ل�ه 
وال ط�ول أم�ام الجش�ع واالبت�زاز 
ح�ن  األمريكي�ة،  والغطرس�ة 
صوره�ا” الس�عوديّة” بأنه�ا ذلك 
التابع املس�تكن الذي يضع ثرواته 
النفطي�ة وق�راره الس�يايّس تحت 

ترصف اإلماءات 

ترامب يشيد 
بالسعودّية.. الفضح 

بما يشبه املدح! 

البقية ص 8

البقية ص 8

نضطر للحرب 

أَْكثَــُرهم تفاهًة ذاك الذي يستسخُف العقوَل بالقول: 
إن زيارة جريفيث للحديدة انتهاٌك للسيادة بينما احتالل 
املهرة وسـقطرى من الرياض وأبو ظبـي تحرير، ومثله 

من يطالب بتسليم امليناء لحكومة هادي!!
أليس مـن األولوية املطالبُة بتسـلم موانئ املكال وعدن 

واملخاء والخوخة من املحتّل الخارجي؟!

جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط 
من صفحته عىل الفيس بوك

اّتحاد اإلعالميين اليمنيين اعتبر هذا العمل انتهاكًا للمواثيق اإلعالمية الدولية:
تحالف العدوان يعاود إيقاف بث قناة »املسرية مباشر« للمرة 

الثانية على التوالي خالل أقل من شهر

المسيرة: خاص

عاود تحالُف العدوان إيقاَف بث قناة »املس�رة 

مب�ارش« للم�رة الثانية ع�ىل التوايل خال ش�هر 

نوفمرب الحايل.

وأّك�د بي�اُن ش�بكة املس�رة أن إدارَة رشك�ة 

يوتلس�ات رضخ�ت لضغ�وط تحال�ف الع�دوان 

وأوقفت بثَّ القناة عىل القمر االصطناعي.

وأدان اتّح�اُد اإلعامي�ن اليمني�ن ه�ذا العمَل 
الجبان املعربرِّ عن فشل ترسانة العدوان اإلعامية 

الضخمة يف مواجهة صدق الكلمة.
ويف بي�ان ص�ادر ع�ن االتّح�اد، أش�ار إىل أن 
»إقداَم رشكِة يوتلس�ات عىل حجب قناة املس�رة 
مبارش للمرة الثانية خال أقل من ش�هر مخالفة 
للمواثي�ق واإلعان�ات الدولية الت�ي ترعى ُحرمَة 
حرية التعبر وحق وس�ائل اإلعام يف الوصول إىل 

الناس«.


