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صفحة

النظام السعودي ينقلب على اتفاق حل ملف األسرى وسط صمت أممي
تدشني العالج املجاني ملرضى السرطان بأربع مستشفيات يف العاصمة
ال������رئ������ي������س ال�������ت�������رك�������ي:  جي�������ب إجي�����������اد ح�������ل ع������اج������ل إلهن�����������اء م������ع������ان������اة  ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ي امل����ظ����ل����وم

 تعرَّْف على 
الديمقراطية األمريكية!

قواتنا تسيطر على مواقع يف جيزان وعشرات القتلى من املرتزقة بانكسار زحوفات يف جنران
سالح الجو والمدفعية يستهدفان تجمعات المرتزقة في الساحل الغربي 

اللواء العاشر ينفذ عملية نوعية في كيلو16

ثالث مسجد في اإلسالم وأول مسجد في اليمن

الجامع الكبير بصنعاء 
ُهوية اليمن اإلسالمية

فظائع جديدة 
يف سجون 
االحتالل 

السرية بعدن

جامعة صنعاء ترفد جبهات 
القتال بقافلة شتوية كربى

الدكاك يكتب عن: 
اخلشية األمريكية من 

حتقيق توازن الردع 

)بدرP-1( يقلق البنتاجون
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 عملية استباقية أفشلت محاولة زحف باّتجاه شارع الخمسين وتدمير 5 آليات في الساحل الغربي:

 سقوط قتلى وجرحى من مرتِزقة الجيش السعودّي:

 خصصت أربعة مستشفيات في أمانة العاصمة:

عشرات القتلى والجرحى من الغزاة واملرتِزقة بعملية نوعية للواء العاشر يف منطقة كيلو16 
 : الساحل الغربي

شـهدت جبهـُة بليـاحل بلغراي، أمس 
برحـد، عدلياٍت عيـكريًّة نوعيًة لُقــوَّبت 
بلجيـش  بللجان بلشـعبيَّة، ايلهـا عدليٌة 
 بسـعٌة نّفذ5ـا بللـوبُء بلعـارش يف ملطقة 
كيلو26، ملحقاً خيائَر فامحًة يف صفوف 

بلغزبة  بملرتِزقة. 
 كشـف مصـدٌر اامللطقـة بلعيـكريّة 
بلخاميـة  مرَكُز5ا محافظة بلحديدة، أن 
بللوبء بلعارش بلتااـع للدلطقة، نّفذ، أمس 
عدلية عيـكريّة  بسعة عىل موبقع بلغزبة 

 بملرتِزقة يف ملطقة كيلو26. 
 أ ضـح بمَلْصـَدُر أن بلعدليـة شـهدت 
طـرَم بلغـزبة  بملرتِزقـة من عـدة موبقَع، 
ايلهـا موبقُع كان يتخذ5ا بلغزبة  بملرتِزقة 
ملطلقـاً لقصفهـم بملدفعـي عـىل أحيـاء 

مديلة بلحديدة. 
 أضـاف بمَلْصـَدُر أن بلعدليـة شـهدت 
أيضاً مقتـَل  إصااة بلعـربت من بلغزبة 
 بملرتِزقة ايلهـم قيـامبت، ااإلضافة لعدم 
مـن بلقتـىل  بلجرحـى بلذين سـقطوب إاَر 
تدمـر اـاث آليـات عيـكريّة كانـوب عىل 

متلها. 
كدـا تدّكـن أاطـا5ُ بلجيـش  بللجـان 
بلشعبيَّة من إفشـا5 محا لة زحف للغزبة 
 بملرتِزقـة ااتّجـاه شـارع بلخديـا قبل 
أن يتدّكلـوب مـن ذلـك، إاـر عدليـة إغارة 
بستباقية أراكت بلغزبَة  بملرتِزقة  أحبطت 

محا لتهم. 
 أ ضـح َمْصـَدٌر َعْيـَكريٌّ أن ُقــوَّبِت 
بلجيـش  بللجان بلشـعبيَّة نّفـذت عدليَة 
إغارة عىل تجدعات بلغـزبة  بملرتِزقة أالاء 
إعدبم5ـم للزحف، مـا أّمى ملقتـل  إصااة 
عدم كبر ملهم  تدمر طقدا عيكريّا. 

خيـائُر بلغـزبة  بملرتِزقـة يف بليـاحل 
بلغراـي لم تقتـر، أمس، عىل ما سـبق، 
فيـاح بلجو بمليّر  بملدفعية بلتي شكلت 
عدلياتهدا بملشرتكة ساح رعب عايل بلدقة 
أضاف خيـائَر جيـيدة يف صفوف بلغزبة 

 بملرتِزقة. 
 أفام َمْصَدٌر َعْيَكريٌّ أن ساَح بلجو 
بمليـّر   حـدَة بملدفعيـة نّفـذب عدليًة 
تجدعـات  عـدة  بسـتهدفت  مشـرتكًة 
للغـزبة  بملرتِزقـة يف بليـاحل بلغراي، 
مخلفـًة عـربِت بلقتـىل  بلجرحـى يف 

صفوفهم. 
ُقتـل  أصيـب  بلتحيتـا،  مديريـة   يف 
عـدٌم من بلغـزبة  بملرتِزقة إاـر قيا3  حدة 
بلهلدسة بلتااعة للجيش  بللجان بلشعبيَّة 
اتفجـر عبوتـا ناسـفتا أسـفرت عن 
تدمر آليتا عيـكريّتا ادـن فيهدا من 

بلغزبة  بملرتِزقة غراي بملديرية.

تدمري طقم للمرتِزقة وقتلى وجرحى يف صفوفهم 
بعمليتي إغارة على مواقعهم يف الجوف

 :  الجوف
نّفذ مجا5د  بلجيش  بللجان بلشـعبيَّة، أمس برحد، عدليتَي إغارة 
عىل موبقع مرتِزقة بلعد بن بليـعومّي يف بملتون  بملهاشـدة ادحافظة 
بلجـوف.   أ ضـح َمْصَدٌر َعْيـَكريٌّ لصحيفـة بمليـرة أن مجا5دي 
بلجيـش  بللجان بلشـعبيَّة نّفـذ ب عدلية إغـارة عىل موبقـع بملرتِزقة 
االقـرب من مجدع بملتـون االجوف، مؤّكدبً مـرع  إصااة عدم من 

بملرتِزقة  تدمر طقم عيكرّي لهم. 
 أشـار بمَلْصـَدُر إىل أن بملجا5ديـن نّفذ ب عدلية إغـارة أُْخــَرى عىل 
موبقع بملرتِزقة يف بملهاشـدة تـم خالها قتل  جرح عـدٍم من بملرتِزقة 

حيث سبق بلعدلية بستهدبف مدفعي أَمَّى إىل إرااك بلعدّ . 

عشرات القتلى والجرحى من املرتِزقة يف تدمري 
أربعة أطقم عسكرّية لهم يف نجران

 : نجران
مّمـرت  حـدُة بلهلدسـة بلتااعُة للجيـش  بللجان بلشـعبيَّة، أمس 
برحـد، أراعَة أطُقـٍم عيـكريّة للغـزبة  بملرتِزقة يف صحـربء برجارش 

 قبالة موقع بليديس الجربن. 
 أ ضـح َمْصَدٌر َعْيـَكريٌّ أن  حدَة بلهلدسـة مّمـرت اااة طقو3 
عيـكريّة محدلـًة ااملرتِزقـة قبالـة موقع بليـديس الجـربن أحُد5َا 
اقذبئف بملدفعية  برُْخــَرى اعبوة ناسفة  لغم أريض  قتل  جرح من 

عليها. 
 أشـار بمَلْصَدُر إىل أنه تم تدمر طقٍم عيكريٍّ آخر محدٍل ااملرتِزقة 
اعبوة ناسـفة يف صحربء برجارش قبالة نجـربن  مرع  إصااة من 

عليه من بملرتِزقة. 
كدا كرس أاطا5 بلجيش  بللجان بلشعبيَّة، أمس برحد، زحفاً مكثّفاً 

للدرتِزقة بستدر لعدة ساعات عىل موقع شجع الجربن. 
 أّكـد َمْصَدٌر َعْيـَكريٌّ أن أاطا5َ بلجيش  بللجان بلشـعبيَّة كرس ب 
زحفاً للدرتِزقة عىل شـجع  ُقتل  ُجرح فيه عدٌم من بملرتِزقة، موضحاً 
بسـتدربَر بلزحـف لعدة سـاعات اغطاء جوي مكثّـف م ن تحقيق أي 

تقد3. 

قوات الجيش واللجان الشعبية تسيطر على عدة مواقَع يف جيزان

وزارة الصحة تعلن بدء تقديم الرعاية ومعالجة مرضى السرطان مجاناً 

 : جيزان
 بصلـت ُقـــوَّبت بلجيـش  بللجان بلشـعبيَّة 
عدلياتهـا بللوعية ضد مرتِزقة بلجيش بليـعومّي 
 تدّكلـت مـن محر5م مـن عدة موبقـَع يف محور 

جيزبن. 
 أفـام َمْصـَدٌر َعْيـَكريٌّ أن ُقـــوَّبت بلجيـش 
 بللجـان بلشـعبيَّة نّفـذت عدليـًة 5جوميًة عىل 
موبقـَع يتدركز فيهـا مرتِزقة بلجيش بليـعومّي 
ُقبالة جبل قيس تم خالها بلتلكيُل اهم  بلييطرة 
عىل بملوبقع  سقوط قتىل  جرحى يف صفوفهم. 

 : خاص 
بلعـد بن  مـن  سـلوبٍت  اعـَد 
 بلحصـار، 5ّدمت برمـربُض حياَة 
مايـا بليدليا ادـا يف ذلك مرض 
آلـُة  تيـتدرُّ  َ ايلدـا  بلرسطـان، 
بلحـرب بلعد بنية يف قتـل بليدليا 
 تفـرض حصـاربً يزيُد مـن حجم 
بملعانـاة، تـزمبُم ظـر ُف بلرعايـة 
بلصحيـة يف بملشـايف سـوءبً، مدـا 

يضاعُف من مآيس بملرىض. 
خاضتـه  زبرُة  جديـدبً  تحديـاً 
بلصحـة بليدليـة يف ظـل بلحصار 
بلجائـر  بلظـر ف بلصعبـة بلتـي 
تدر اها بلبام مـن عد بن  حصار 
  ضـع بقتصـامي صعـب،  مـن 
أجـل بلتخفيف مـن معاناة مرىض 
بر رب3 بلرسطانيـة  بلـذي يكلـف 
أنهكـت  اا5ظـة  مبالـَغ  عاجهـا 
بملرىض نفيياً  جيدياً، فكثرٌ 5ي 
بلحاالت فارقت بلحياة؛ ايبِب عد3 
تدّكلهـا مـن بالسـتدربر يف بلعاج 
 ملعهم من بليـفر مـن قبل م 5 
بلعـد بن برمريكي بليـعومّي بلتي 
أغلقـت مطار صلعاء بلـد يل، مدا 

ضاَعَف بملعاناة. 
مـرىض  خدمـة  سـبيل   يف 
بلرسطـان  تيـهيل بلعقبات أما3 
عاجهـم كوبجـب ميلـي   طلي، 
بلعامـة  بلصحـة  أعللـت  زبرُة 

أنهـا  برحـد،  أمـس   بليـكان، 
متكفلـٌة اعـاج مـرىض بلرسطان 
 تقديـم كافـة بالحتياجـات  عىل 
نفقـة بلد لة،  حـّدمت عـدمبً من 
ستيـتقبل  بلتـي  بمليتشـفيات 
بملـرىض للتـدب ي، يف خطـوة قلدا 
تجد5ـا إاّل يف بلـد 5 بملتقدمة بلتي 
توفـر بلتأمـا بلصحـي ملوبطليها 
 بلتـي يدكـن عد5ـا اإصبـع بليد 

لقلتها. 
قالـت  زبرة بلصحـة بلعامة يف 
ايان لها، أمس برحد، اأنها  ّجهت 
إىل مكاتب َ ميتشـفيات  مبارشًة 
بلعاصدة صلعاَء  اقية بملحافظات 
إلجربء جديـع بلعدليـات بملرتبطة 
ااملـرض  بملدكن إجربؤ5ا يف بليدن 
ااملجـان، مبيلـًة أنـه تـم بلتوقيُع 

 بالتّفـاق مع مدربء ميتشـفيات 
بلعاصدة صلعاء. 

بلوزبرة أشـارت يف ايانها، إىل أنه 
يف ظـل بلظر ف بلصعبـة بلتي تُدرُّ 
اها بليدُن من عد بن  حصار عاملي 
اقيامة أمريكا  بليـعوميّة،  بلتي 
أمَّت إىل  ضع بقتصامي صعب جدبً 
بنعكس عىل بلوضع بلصحي اشكل 
كبر مبارش فتأارت كثرٌ من فئات 
رأسـها  بمَلَرضيـة  عـىل  بملجتدـع 
مرىض بر رب3 بلرسطانية، مضيفة 
أن مرىض بلرسطان يعانون نفيياً 
برسـعار  بنعـدب3  برتفـاع  جـربء 
اشـكل  بنعكـس  بلر بتـب،  5ـذب 
كبـر عـىل نفيـياتهم؛ لتتضاَعَف 
معاناتُهـم بلجيـدية بلرسطانيـة 

اأمربض نفيية مؤملة. 

 أضافت بلوزبرة، أنه من ملطلق 
بمليـئولية يف ظـل 5ـذه برحـدبث 
يتوجـب عىل بلجديـع ُكلٌّ يف مكانه 
 سـلطته  إمكانياتـه أن نتكاتف 
جديعـاً  نتكافل لليـا5م جديعاً 
يف تخفيـف بآلال3 بلتـي تيـبّب اها 
بلعد بن يف أادبنلا  يف نفيياتلا  يف 
غذبئلـا  تعليدلا  جديع حاجياتلا 
عد ِّنـا  مـن  بللـُه  يدّكلَلـا  حتـى 
 يُظِهَرنا عليه  يلرنا  يخزيهم 
 يشفَي صد َر قو3 مؤملا احوله 

 قوته. 
بلوزبرة، ميتشـفياِت   حّدمت 
بلثـورة  بلكويـت  بلجدهـوري 
بلحـاالت  السـتقبا5   بليـبعا 
أنـوبَع  ميـتعرضًة  للتـدب ي، 
بلرسطـان بلتـي سـيتم عاُجهـا 
بلدمـاغ  أ رب3  كالتـايل:   5ـي 
 بلعدـوم بلفقـري، أ رب3 بلـرأس 
 بلرقبة، رسطـان بملعدة، رسطان 
بملبيـض، بر رب3 بللحدية بلخبيثة، 
رسطـان بلرحـم، رسطـان علـق 
بلرحـم، رسطـان بلرئـة، رسطان 
بلغـدة  رسطـان  بل  سـتاتا، 
بلدرقيـة، رسطان بملـري، رسطان 
بلثـدي، رسطـان بلـد3، رسطـان 
بلخصية، رسطـان بلكىل، رسطان 
رسطـان  بلقولـون  بمليـتقيم، 
بلجلـد، رسطـان بلـرج، بر رب3 
بلخبيثـة بملتعـدمة، أ رب3 بلخبيثة 

لألطفا5، رسطان بملربرة. 
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 خالل لقائه رئيَس مجلس القضاء ووزيَر المالية ومحافظ ومشايخ ذمار وقيادة الحديدة:

 خالل ورشة العمل التدريبية حول العدالة الجزائية لألطفال:

 في انتهاكات جديدة بحق أبناء الجنوب:

 : خاص
ـاط خا5 لقائه  بّطلع بلرئيُس مهدي بملشَّ
ارئيـس مجلـس بلقضـاء برعـىل بلقـايض 
أحدد يحيـى بملتوكل، أمس برحد، عىل جهوم 
بليـلطة بلقضائيـة يف تحقيـق بلعدبلـة اا 

بملوبطلا. 
كدا جرى خا5 بللقاء ملاقشـَة سـر 
بلقضائيـة  بملحاكـم  االيـلطة  بلعدـل 
 بلليااات  بحتياجاتها لتحيا ميتوى 

برمبء  بلتغلـب عـىل بلصعواات،  جوبنب 
بلتليـيق اا برجهزة بلقضائية  بلعدلية 
 بلليااة لرسعة بلبـت يف قضايا بملوبطلا 
يف ظـل بر ضـاع بلرب5لـة بلتـي يدـر اها 

 لوطن. 
ـاط الائب رئيس   كدا بلتقى بلرئيُس بملشَّ
بلـوزربء  زير بملالية بلدكتور حيـا مقبويل 
 بلقائـم اأعدـا5 محافـظ  بلحديـدة محدد 
عايـش قحيم؛ مللاقشـة بر ضاع بإلنيـانية 
 بالقتصامية ادحافظـة بلحديدة  ما خلفه 

 بلعـد بن  بلحصار مـن تدبعيات فاقدت من 
معانـاة بملوبطلـا،  بلتطـرق إىل بلجوبنـب 
بلتحديـات  بلحـرب  ادوبجهـة  بملتصلـة 
بالقتصامية بلتي تشلها م 5 تحالف بلعد بن، 
كفـاءة  بإليـربمبت  رفـع  تلديـة   جهـوم 
بلتحصيـل مـن مختلـف بر عيـة  جوبنـب 
بلتليـيق اا  زبرة بملالية  بليلطة بملحلية، 
ادا ييهم يف تحيا ميتوى برمبء بلخدمي 

 بلتلدوي يف بملحافظة. 
ـاط عىل أ5ديّة  إىل ذلك، أّكـد بلرئيس بملشَّ

م ر بملشـايخ  بلوجا5ات يف َحــّل مشـاكل 
بملوبطلا  إفشا5 بملخططات بلتي تيتهدف 
برمـن  بالسـتقربر إاارة بلفتن خـا5 لقائه 
محافـَظ محافظـة ذمـار محدـد حيـا 
بملقديش،  مشـايخ مديرية عتدة  ملاقشة 
م ر بليلطة بملحلية  بملشايخ  بلشخصيات 
بالجتداعيـة يف تعزيز بالصطفـاف  بلتاحم 
 إفشـا5 مخططات  بلعد بن بلتي تيتهدُف 

بللييَج بالجتداعي. 
 تطرق بللقاء بلذي حرضه عضُو بملجلس 

بليـيايّس برعىل، نارص بللصري،  بلشـيخ 
محدد ناجي بلغامر، إىل بلجهوم بملبذ لة لحل 
قضية قتل بلشيخ ملصور عز بلدين برسدي، 
 بر ضـاع ادديرية عتدـة  بحتياجاتها من 

بملشاريع  بلخدمات بلرض رية. 
ـاط إىل أن بملرحلـَة بلتي يدرُّ    أشـار بملشَّ
اها بلوطُن تتطلب من بلجديع اذ5َ بملزيد من 
بلجهـوم  تخفيف معانـاة بملوبطلا  بلعدل 
َحــّل عىل مشـاكلهم االتعا ن مع بلجهات 

بلرسدية. 

 : خاص
بمليرة: خاص:

أّكـد  زيُر بلعـد5، بلقـايض أحدد 
عبدبللـه عقبات، عىل أ5ديّة بال5تدا3 
بليليدَة  بللشأَة  اارطفا5  تلشئتهم 
 بلحـرص عىل إصاح أي بعوجاج قد 

يحصل لهم. 
جـاء ذلـك خـا5 بفتتاحـه، أمس 
برحـد، اصلعاَء  رشـة عدل تدريبية 
حـو5 بلعدبلـة بلجزبئيـة لألطفا5 يف 

تداس مع بلقانون. 
جديـَع  عقبـات  بلقـايض    معـا 
بملعليـا اعدبلـة برطفـا5 رَن يكونوب 
خليَة نحل  اخاصة بلقائدا عىل ُم ر 

بلرعاية  ُم ر بريتا3  أن يكونوب ُرُسـَل 

سـا3 لهـذه بلريحة بملهدة، مشـربً 

إىل أن " قوَع برطفا5 يف بلفيـام يدثل 

فيـامبً للدجتدـع كلـه؛  لذلـك يجب 

أن يتـم الاؤ5م الاًء سـليداً من حيث 

بلرتاية  بلتعليم  بلتقويم". 

مـن جانبه، أ ضـح  كيـُل بلوزبرة 

للشـؤ ن بملاليـة  بإلمبريـة، بلقـايض 

رض رة  عـىل  5ـامي،  أحدـد  سـعد 
بال5تدـا3 االعلر بلبـري ادختلف 
ة رشيحة  مربحله  ميـتوياته  َخاصَّ
برطفـا5، ميـتعرضاً خا5 بلورشـة 
قاضيـاً  ر3  فيهـا  يشـارك  -بلتـي 
 عضـَو نيااـة من محافظـات: أمانة 
بلعاصدـة  صلعـاء  حّجـة  عدربن 
 صعـدة- موقف بلريعة بإلسـامية 
من بمليـؤ لية بلقانونيـة عىل بلطفل 

بلجانح. 
5ذب  تهدف بلورشـة بلتي تيـتدرُّ 
ااملبـامئ  بلتعريـف  إىل  أيـا3  لثااـة 
برساسـية لعدبلـة برطفـا5 يف ضـوء 
بلتريعـات بلوطلية   سـائل تحديد 
 إابات سن بلطفل يف بلقانون بليدلي. 

الرئيس املشَّاط يؤّكد أهمّية مضاعفة الجهود الشعبية بالتعاون مع الجهات الرسمية لتخفيف معاناة املواطنني 

وزير العدل يشّدد على أن ال يكون يف السجون أحد دون السن القانونية

استشهاد ثالثة مواطنني بقصف اعتصام تضامني يف بريوت يطالب بإيقاف العدوان على اليمن ويؤّكد االستمرار يف مناَصرة شعبه املظلوم
طائرات العدوان األباتشي بصعدة

 : صعدة
يوبِصـُل طـربُن بلعـد بن برمريكي بليـعومّي قتـَل بليدليا 
برارياء مع بسـتدربر بلصدت بلد يل بملفضوح، حيث بستشـهد، 
أمـس برحـد، اااة موبطلـا يف مديرية ااقـم ادحافظة صعدة 

جربء قصف لطائربت برااتيش بلتااعة للعد بن. 
 أ ضحت مصامر محلية اصعدة أن اااَة موبطلا يف ملطقة 
قداعـل ادديريـة ااقـم بستشـهد ب جـربء قصف مـن طائربت 
بلعـد بن برااتـيش، الفتـاً إىل أن بلقصـف بلصار خـي  بملدفعي 
بليعومّي يطا5ُ ااستدربر ملاز5َ  مدتلكات بملوبطلا يف مديرية 

ااقم  غر5ا من بملديريات بلحد مية. 

هيئة شؤون األسرى تكشف 
مماطلة السعودّية واألمم املتحدة 

يف حل ملف األسرى واملفقودين
 : خاص

كشـفت بلهيئـُة بلوطليـُة لشـؤ ن بررسى، أمـس برحد، أن 
م لَة بلعد بن بليـعوميّة رفضت بلتوقيَع عىل ملف َحــّل مصر 
بررسى  بملعتقلـا  بملفقوميـن اشـكل عا3، بلـذي كانت برمُم 
بملتحدة قد أرشفت عىل حله.   يف ايان لها تلقت صحيفة بمليرة 
نيـخًة مله، أشـارت بلهيئة إىل أن برمم بملتحدة ذ5بت اامللف إىل 
بليعوميّة اعد بلتوقيع عليه،  ماطلت يف بلتوقيع من جهتها عىل 
بلرغـم مـن إعانها بملوبفقة ميـبقاً.   أضاف بلبيـان أن "برمم 
بملتحدة بلتزمت بلصدت  بليكوت رغم أنها كانت قد  عدتلا اأن 

بلتوقيَع سيكون عليه من بلجانبا يف نفس بليو3". 

 : متابعات 
نّظم عربُت بملوبطلا  بللاشطا 
بعتصامـاً  برحـد،  أمـس  بللبلانيـا، 
بلشـعب  مظلوميـة  مـع  تضامليـاً 
بليدلـي، أما3 سـفارة م لـة بلعد بن 
بليـعوميّة يف بلعاصدة ار ت؛ رفضاً 
الستدربر بلعد بن بليعومّي برمريكي 

عىل بليدن. 
 خا5 بالعتصا3، حَدل بملشاركون 
صوَر أطفا5 بليدن  نّدم ب ااسـتدربر 
بلحرب، مبعا برمَم بملتحدة  بملجتدَع 
بلـد يل لوقـف بملجـازر احق بلشـعب 
ة عن  بليدن، كدا رفعوب بلافتات ِبملع ِّ
 حشـية تحالف بلعـد بن، ادا برتكبه 
مـن مجـازَر مرّ عـة احـق برطفـا5 

 بللياء. 
“مـن  5تافـات  بملشـاركون   رّمم 
بليدن إىل فليطا بلعدّ   بحد”؛ تأكيدبً 
عىل بلظلم بلذي لحق اشـعبَي بلبلَدين 
جربء بلحصار بإلرسبئييل  بليـعومّي، 
كدا نّدم ب اقيا3 5ـذب بللظا3 اتطبيع 
عاقاته مع بلعدّ  بإلرسبئييل، مؤّكدين 
أن بملوقَف بليدلي  بللبلاني يف مختلف 

بملصـر  إىل  حـدة  يشـر  بلقضايـا 
 بملظلوميـة، كدـا رفـع بملتضاملون 
ندبًء إنيانياً إلنقاذ بلشعب بليدلي من 

أكِ  كاراٍة إنيانية. 
  تخلـل بالعتصـا3َ كلدـاٌت عـدة 
شّدمت عىل رفض بلعد بن عىل بليدن، 
 كذلك شـجب كل محـا الت بلتطبيع 

مع كيان بلعدّ  إرسبئييل. 

عدن: مقتل مواطن بعد تعذيبه 
بمنزله يف املنصورة 

 : عدن
يف سياق ميليـل بلفوىض برملية بلتي ترعا5ا قوبُت بالحتا5 
بإلماربتي  مرتِزقتها ُقتل موبطن ادلزله يف مديلة عدن بملحتّلة اعد 
تعرضـه للتعذيب.   أ ضحت مصامُر إعاميـة موبلية للعد بن أن 
أ5ـايل حي "ريدي" يف مديريـة بمللصورة عثر ب عـىل جثة بملوبطن 
"سـامي خليفة" 5امدًة ادبخل ملزله اعد تعرضه لطلقة نارية يف 
رأسه  جر ح يف يده نتج علها قطُع أ رمته، الفتًة إىل أن ميلحا 
مجهولا بقتحدوب ملزله ميـاء أَمـس بر 5.   أضافت أن بملجلي 
عليه رجٌل طاعٌن يف بلين تجاَ َز بليتا من عدره، يعيُش ادفرمه 
ادلزلـه احـي ريدـي،  5و عـىل توبصل مـع ذ يه، بلذيـن فقد ب 
بلتوبُصَل معه، أمس برحد،  فوجئوب االعثور عليه مقتوالً يف ملزله. 

تعذيب شابني جنوبيني بطريقة 
وحشية يف سجون املحتّل اإلماراتي 

 : متابعات 
لانتهـاكات  توبُصـاً 
بلجييدة بلتي يدارُسها بلغازي 
بإلماربتي يف بملـدن بملحتّلة احق 
أالاء بلجلوب، تعرض شااَّان يف 
عدليتـا ملفصلتا يف مديلتَي 
عـدن  أاا للتعذيب بلوحيش يف 
سـجون بملحتّل بإلماربتي خا5 

بليوما بملاضيا. 
 تدب 5 ناشـطون حقوقيون 
عىل موبقع بلتوبصل بالجتداعي، 
أمس برحد، صوربً أظهرت مدى 
بلتعذيب بلذي تلقاه بلشـااان يف 
بليجن، ميتهجلا بلترفاِت 
بلغوغائية ضد بملدنيا، معت ين 
ما يتعـرض لـه أالـاُء بلجلوب 

جربئَم حرب ضد بإلنيانية. 
إن  إىل  بللاشـطون،   أشـار 
بلشـاب سـديح بملاز3 تعرض 
بلقيـامي  قبـل  لاعتقـا5 مـن 

بملرتِزق "صامد سلاح" قائد ما 
تيـدى كتيبة بلطوبرئ  بلدعم 
برملي بلذي يرف عليها بملدعو 
ماجد بإلماربتـي، موضحا أنه 
تعـرض رنوبع بلتعذيب  بلتي ال 
زبلت ظا5رًة عىل جيده، الفتا 
إىل أنـه عقب تعرضـه لاعتقا5 
 بلتعذيب تم رميُه جوبر ملزله، 

أمـس بر 5. 
إىل  بللاشـطون،   لفـت 
حـد ث عدليـة تعذيـب أخرى 
احـق بملوبطـن إارب5يـم محدد 
بلجعدنـي مـن محافظـة أاا 
بلـذي شـارف عـىل بملـوت من 
شـدة بلتعذيـب، موضحـا أنه 
تـم بعتقالـه؛ ايـبب كتاااتـه 
بإلماربتي  لاحتـا5  بمللا5ضـة 
عىل جدبر يف أحد شـوبرع عدن، 
 بلتي من ايلها بلشعار برشهر 
بالحتـا5  "ييـقط  عـدن  يف 

بإلماربتي".

الرئيس الرتكي: املجتمع الدولي يتحّمل 
مسؤولية قتل األطفال واألبرياء يف اليمن

 : متابعات 
قـا5 بلرئيـُس بلرتكـي، رجـب طيـب 
أرم غـان، أمـس برحـد، إنه يجـُب إيجام 
َحــّل عاجـل للحرب بلعد بنية عىل بليدن 

اعد بستدربر5ا للحو 5 سلوبت. 
 شـّدم أرم غـان يف مؤتدـر صحفي يف 
ختـا3 مجدوعـة بلعريـن يف بررجلتا، 
عىل رض رِة تخفيف آال3 بلشعب بليدلي يف 
أرسع  قت  بلحفاظ عىل سـيامة   حدة 
تربب بلبـام، مضيفاً أن "بلشـعب بليدلي 
بملظلو3 تُـرك ملصره؛  لذلك يجب تخفيف 

آالمهم اأرسع  قت". 
بلـد يل  بملجتدـع  "أن  أرم غـان   أّكـد 
بلصامَت تجـاه برزمة بإلنيـانية يف بليدن، 
يتحّدل ميؤ ليَة برطفا5 بلجوعى  برارياء 
بمللتشلا من تحت برنقاض"، مشرًب أن تلك 
برزمة  صلت راعام تُدِمي قلوَب بإلنيـانية 
جدعـاء،  ليس بمليـلدا  حَد5ـم.   لفت 
أرم غان إىل أن بلحل بليـيايّس بلشـامل 5و 
بليـبيُل بلوحيد لتحقيق بليا3  بالستقربر 
بلدبئدـا يف بليدـن، معرااً عن معـم تركيا 
للديـاعي بلربمية إلحياء بملفا ضات تحت 

مظلة برمم بملتحدة. 
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 لمزيد من المعلومات أرسل “ أبشر “ إلى 111 مجاناً
* تطبق الشروط واألحكام

قبائل وادي حباب بصرواح تقدم قافلة  أشارت إلى تضرر العديد من مراكز التأهيل والتدريب:
غذائية ومالية للجيش واللجان ويؤّكدون 

استمرار رفد الجبهات
 : مأرب

قّدمت قبائـُل  بمي حباب ادديرية رص بح، 
أمس برحد، قافلة غذبئية؛ معداً  إسلامبً راطا5 
بلجيـش  بللجان بلشـعبية بملرباطا يف جبهات 

بلعزة  بلكربمة خا5  قفهم بالحتجاجية. 
 خـا5 تيـير بلقافلة بلتـي بحتوت عىل 
كديات من بملوبم بلغذبئية  بلتدويلية بملتلوعة 
 عـدم مـن رؤ س بالغلـا3  بملبالـغ بملاليـة 
 بملجو5ـربت نّفـذ أالاء ملطقـة  بمي حباب 
ار بح  قفة قبلية ميـلحة أّكـد ب خالها 
عـىل بسـتدربر5م يف رفـد بلجبهـات االرجا5 
 بملـا5   قوفهم إىل خلف بلقيامة بليياسـية 
مليـاندة بلجيش  بللجان بلشعبية  موبصلة 
معركـة بلتحـرر  بالنتصار عىل قـوى بلغز  

 بالحتا5 بلجديدة. 
 جـدم أالـاء  بمي حبـاب موقفهـم بلثبات يف 
بلتصـدي  اـكل قوة لقـوى بلعـد بن  مرتِزقتهم 
سـوبء يف بليـاحل بلغراي أَْ  غر5ا من بلجبهات، 
مؤّكديـن أن محافظـة مـأرب عصيـة عـىل ُكـّل 
بملؤبمـربت  أنهـا قويـة ارجالهـا بر فيـاء بلذين 

يقفـون كالبليـان بملرصـوص يف موبجهـة قـوى 
بلعد بن  مرتِزقتهم  مشاريع بلتفرقة  بلتخريب. 
 صـدر ايان عـن بلوقفـة معا فيـه أالاء 
بالصطفـاف  رص  إىل  بليدلـي  بلشـعب 
بلصفوف  تعزيز بلتاحم  بلتكاتف  تحصا 
بلجبهـة بلدبخليـة،  تفويـت بلفرصـة عـىل 
أعدبء بلشـعب  بلوطن  بلوقـوف صفاً  بحدبً 
يف موبجهة بمُلَخّططات بالسـتعدارية لشعبلا 
بليدلي، مؤّكـدبً عىل بسـتدربرية بللفر بلعا3 
 رفـد بلجبهات ااملا5  بلرجـا5 حتى يتحقق 

بللر لليدن  بليدليا. 
 نـدم بلبيـان االصدـت بلـد يل  بلعراـي 
عىل جربئـم قوى بلعد بن ميـتلكرب بلحصار 
بملفـر ض عىل اامنا اربً  احـربً  جوبً  إقدب3 
قوى بلعـد بن عىل إغاق قلاة بمليـرة  بلتي 
تعت  مل بً لكل أحـربر بلعالم  بللاقَل بلوحيَد 
لصـوت برحربر  بمليـتضعفا، محداً برمم 
بملتحدة  مجلس برمن ميـؤ لية بالنتهاكات 
قـوى  ترتكبهـا  بلتـي  بلوحشـية   بلجربئـم 
بلعـد بن بليـعومي برمريكـي احـق أالـاء 

بلشعب بليدلي. 

وقفة احتجاجية ومسرية صامتة للمعاقني اليمنيني أمام مقر األمم املتحدة بصنعاء
 : صنعاء 

لجدعيـات  بلوطلـيُّ  بالتّحـاُم  ناشـد 
بملعاقـا بليدليـا برمم بملتحـدة  أحربر 
بلعالـم إيقـاَف بلحـرب  جربئـم بلعد بن 
بلتي طالت بليدليا جديعاً م ن بسـتثلاء 
 تـرضر ملها حـارُض بليدن  ميـتقبله 
  ضعت بليدليا عىل شـفا مجاعة 5ي 

برك  يف بلتأريخ بلحديث. 
يف  بلصـامر  بلبيـان  يف  بالتّحـاُم   أّكـد 
ختا3 بمليـرة  بلوقفة بالحتجاجية بلتي 
شارك فيها ملتيـبو ر22 جدعية عاملة 
يف رعاية بملعاقـا ادختلف فئات بإلعاقة 
بلتـي نظدت يـو3، أمس أمـا3 مقر برمم 
بالحتفـا5  ادلاسـبة  اصلعـاء  بملتحـدة 
االيـو3 بلعاملي لألشـخاص ذ ي بإلعاقة، 
أن بلعـد بن عـىل بليدن تيـبب للدعاقا 
اكثـر مـن بملشـاكل  بلعربقيـل لعل من 
أارز5ا بلتيـبب ادزيد من بإلعاقة لآلالف 
برشخاص،  شحة  تقليص بملوبرم بملالية 
لصلد ق رعاية  تأ5يل بملعاقا بلذي من 
خاله كان يتلقـى مليون معاق تعليدهم 
 تأ5يلهم  تدريبهم  قيدة عاجاتهم. 

 أشـار إىل تـرضر كثر مـن جدعيات 
بلتأ5يـل  بلتدريـب   بتّحـامبت  مربكـز 

عدـو3  يف  بإلعاقـة  ذ ي  لألشـخاص 
محافظـات بلجدهوريـة، فيدـا فرضـت 
أمريـكا  اقيـامة  بلعد بنيـة  بلحـرب 
 بليـعومية مزيدبً من بلقيـوم عىل حرية 
تلقـل  حركـة برشـخاص ذ ي بإلعاقة 
كحـق أصيـل لإلنيـان احريـة بلتلقـل 
 بليـفر  ملهـا إغـاق مطـار صلعـاء، 
 تيببت ادضاعفة برعباء بليومية لكثر 
من برشخاص بملعاقا اعد توقف مصامر 
مخلهـم اعد نقـل بلبلك بملركـزي إىل عدن 
 توقـف رصف بلر بتـب  مبالغ بلضدان 

بالجتداعي لعدة سلوبت. 

بلـد يل  بملجتدـَع  بلوقفـُة   ناشـدت 
ااالسـتجااَة ملطالـب بملعاقـا  إيصـا5 
أصوبتهم إىل مختلف 5يئات برمم بملتحدة 
للعدل عىل إيقاف بلحرب  بلعد بن اأرسع 
 قـت مدكن.   تقد3 بلوقفـة نائُب بملدير 
بلتلفيذي لصلد ق رعاية  تأ5يل بملعاقا 
بالتّحـام  مغـيل  رئيـس  عـىل  بلدكتـور 
بليدليـا  بملعاقـا  لجدعيـات  بلوطلـي 
عثدان بلصلـوي  رئيس بمللتـدى بليدلي 
لألشـخاص ذ ي بإلعاقة حيـن حيـن 
إسداعيل  رؤسـاء بلجدعيات بلعاملة يف 

رعاية بملعاقا  بملعاقات.

لقاء موّسع بمديرية الشعر للتحشيد والتعبئة ووكيل 
املحافظة يؤّكد أهمّية التحرك لردع الغزاة

 : إب
ناقش لقاٌء موسٌع ادديرية 
أمـس  إب،  محافظـة  ـِعر  بلشِّ
بملديريـة يف  أالـاء  برحـد، م َر 
بلتعبئة  بلتحشيد للجبهات. 

بلـذي ضم  بللقـاء   تطـرق 
إىل  بملديريـة  عقـاء   جهـاء 
تعزيـز  يف  بملجتدعـي  بلـد ر 
بلصدـوم  بلثبـات  توعيـة 
بلشباب اُدَخّططات بلعد بن. 

 ىف بللقاء، أّكد عضو بملكتب 
بليـيايس رنصار بلله بلدكتور 
حزب3 برسـد أن بلعد بن ييعى 
عـ  مرتِزقتـه إلحـدبث بلفتن 
ااملحافظة  بلربعـات   إذكاء 
لزعزعـة أملهـا  بسـتقربر5ا، 
أالـاء  اوعـي  أنـه  إىل  مشـربً 
عـىل  بملحافظـة  حرصهـم 
بلحفاظ عىل سـلديتها  أملها 
خا5 برراع بليـلوبت بملاضية 

بلعـد بن  ُمَخّططـات  فشـلت 
بلجديـَع  ا  حااًـّ بلتدمريـة.. 
ـة يف  عىل تعزيـز بلوعـي َخاصَّ
أ سـاط بلشـباب.  من جانبه، 
أ ضح رئيس بلكتلـة بل ملانية 
للدحافظـة أحدـد بللزيـيل أن 
برتـكاب  يف  تدـامى  بلعـد بن 
بليدلي،  بلشـعب  بلجربئم احق 
بلجـام  بلتحـرَك  يتطلـب  مـا 
بمليـاربت  رفـد  مختلـف  يف 
بلجبهات ااملـا5  بلعتام؛ مفاعاً 
عن بليدـن  أمله  بسـتقربره، 

ملفتـاً إىل أ5ديّـة تعزيز بلوعي 
بملجتدعـي االتحـرك للجبهات 
بلعـد بن  قـوى  ملوبجهـة 
 ُمَخّططاتـه.. مهيباً االجديع 
بلتاحـم  رص  مـن  بملزيـد 
بلصفوف لرفـد بلجبهات لدحر 

بلغزبة  بملحتّلا. 
اد ره، أّكـد  كيُل بملحافظة 
ربكان بللقيـب أ5ديّـَة بلتحرك 
بلعـد بن  قـوى  ملوبجهـة 
 ُمَخّططاته بلتدمرية  بلعبثية 
خصوصاً يف بمللاطق بملحتّلة. 

جرحى الجيش واللجان الشعبية يؤّكدون استعداَدهم للعودة لقتال الغزاة 
 : صنعاء

أّكـد جرحـى بلجيـش  بللجان بلشـعبية 
بسـتعدبم5م للعومة لقتا5 بلغـزبة  بملرتِزقة، 
أمـس برحد، خا5 بحتفالهـم االعيد بلوطلي 
بلحامي  بلخديون لاستقا5 ر3 نوفد  يف 

 زبرة بلدفاع االعاصدة صلعاء. 
 خا5 بالحتفا5 بلذي نظدته إمبرة بلرعاية 
بر ليـة للجرحـى ادبئـرة بلخدمـات بلطبية 
بلعيكرية أّكد  زير بلصحة بلعامة  بليكان 

بلدكتـور طـه بملتـوكل يف كلدتـه أن بلجرحى 
يرسـلون رسـالة للعالـم أنهم ارغـم بلجربح 
 رغم بآلال3  مهدا كانت بعاقتهم سيقاتلون 

بملعتدي بلغازي  سيذ5بون للجبهات. 
 أشـار بملتـوكل أن 5لـاك جرحـى اأقدب3 
بصطلاعيـة يف بلجبهات يقارعـون أعدبء بلله 
 شـا5د5م بلعالم ع   سائل بإلعا3، مؤّكدبً 
أنه لن ييـدح جديـع أحربر شـعبلا بليدلي 
للدحتـّل أن يدخـل إىل أرضلا  سـلقاتله اكل 

عزة  علفوبن  كربمة. 
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يف سياق بلجهوم بلشعبيَّة بلتي يقو3ُ اها 
أالاُء بلشـعب بليدلي اكل رشبئحهم لتعزيز 
عوبمل بلصدوم برسطوري يف  جه بلعد بن 
بلصهيو أمريكي سـعومّي إماربتي، سـّرت 
جامعة صلعاء، أمـس برحد، قافلَة مااس 
شـتوية ك ى معداً  إسـلامبً للدرباطا يف 
جبهات بلقتا5 بلذبئدين عن بررض  بلعرض 

 بلكربمة  بلرف. 
 خـا5 تيـير بلقافلـة بلتـي بحتـوت 
ألـَف قطعـة جوبكت  ألف قطعـة من ُكـّل 
بالحتياجات بلشـتوية برُْخــَرى كالكفوف 
بلشـيان  غر5ـا،   بلجـوبرب  بلقبعـات 
نّظـم أكاميديـو  طاب  موظفـو جامعة 
صلعاء  قفًة أّكـد ب خالها موبصلَة بلعدل 
اكل بليـبل لتعزيز عوبمل تداسـك جبهتلا 

تضافـر  رض رة  إىل  مشـرين  بلدبخليـة، 
بلجهـوم بملجتدعيـة يف مختلـف بمليـاربت 

ملوبصلة بلصدوم. 
لصحيفـة  ــة  َخاصَّ تريحـات   يف 
بمليـرة، أّكد رئيُس جامعة صلعاء برستاذ 
بلدكتـور أحدـد محدد 5امي مغـار أنه من 
بملـرف »أن تقـد3 بلجامعة 5ـذه بلقافلة 
بملتوبضعة،  5ذب جزء يير نقدمه لألاطا5 
بلشجعان بلذين يبذلون مماء5م  أر بحهم 
بلغـزبة  بملعتديـن«، مضيفـاً  يف موبجهـة 
» االتـايل مـن بلوبجـب عليلـا يف جامعـة 
صلعـاء  يف جديـع مؤسيـات بلد لة رفُد 
 تز يد بملجا5دين اـكل ما يتطلبونه خا5 
خوضهـم معـارَك بلفـدبء للـذ م عـن 5ذب 

بلشعب«. 
 أشار مغار إىل »أن جامعة قدمت قوبفل 
مـن بلشـهدبء  5ـذه بلقافلـة 5ـي بلجهد 

بلييـر من بليشء بلـذي يفرتض أن نقدمه 
لحدـاة بلوطـن  بلديـن  بلُهويـة«، مؤّكدبً 
أن »جامعـة صلعـاء عىل بسـتعدبم تا3 رَن 
تقـد3 بلعديد من بلشـهدبء إىل جانب قوبفل 
بلشـهدبء بلعظدـاء بلذين خرجـوب من 5ذه 
بلجامعة ليدبفعوب عن أرضهم  عرضهم«. 
كدا أّكد مغار بستعدبَم ملتيبي بلجامعة 
 ْضـَع برقـا3  حدل بليـاح للدفـاع عن 
بلوطن يف حا5 بقتىض برمر، مثدلاً بملشاركة 
بلفاعلـة مـن كليـات  ملتيـبي بلجامعة 
لتجهيز بلقافلة  تيير5ا تعبربً عن  بجب 
بلجامعـة يف ظل ما يتعرض لـه بلوطن من 

عد بن إجرب3 من قبل تحالف بلعد بن. 
مـن جهتهـا، قالـت بلدكتـورة نجيبـة 
بملطهـر -نائـب رئيس بلجامعة للدربسـات 
بلعليـا- يف تريحـات لصحيفة بمليـرة: 
»إن 5ـذه بلقافلـة يشء قليل ايـيط أما3 

تضحيات أ لئـك بلرفاء بلذيـن يوبجهون 
أكثـَر من عريـن م لة معامية«، مشـرة 
إىل  بجـب بللخبـة بركاميدية يف بملشـاركة 
بلفاعلـة يف رفد جبهات بلقتـا5 ع  تجهيز 
بملقاتلا االعـدة  بلعتام، مؤّكدًة بسـتدربَر 
عدل بلجبهـة بركاميدية ادـا يعزز عوبمل 
بلصدـوم  بللـر، مثدلـة بلجهـوم بلتـي 
تبذلها رئاسـة بلجامعة يف حشـد بلطاقات 
بركاميدية للدشـاركة يف بملعركة بملقدسـة 

بلتي يخوضها ُكـّل أحربر بلشعب. 
مـن جانبه، معـا بلدكتور عامـر عثدان 
يف تريـح خاص للصحيفـة »كل بمللتدا 
بلـوالء  إابـات  إىل  بركاميديـة  للريحـة 
بلوطلي  بلديلي برصيل  بملشاركة بلفاعلة 
يف 5ذه بملرحلة بلتي سيخلد بلتأريخ ُكـّل من 
كانت لـه اصدته بلقوية فيها«، مشـربً إىل 
م ر بركاميديـا بلكبـر يف تحريك بملجتدع 

صوب بلقضايا بلهامة  بملصرية بلتي تحدم 
5ُويته بإليَْدانية. 

اد ره، أّكد ملد ُب بلجبهات بلعيـكريّة 
اجامعة صلعاء برسـتاذ إارب5يـم بلصار3 
أن بلقافلـة بلتي قدمتها بلجامعة سـتتجه 
إىل جبهات بلقتا5 اعد بلتليـيق مع بملحا ر 
بلقتالية لضدـان تغطيـة بحتياجات كافة 
بملرباطا من بملااس بلشـتوية، مشـربً إىل 
بلتليـيق  بلرتباط بملتدا5ـي اا بلجبهتا 

بلعيكريّة  بركاميدية. 
تعا نـاً  5لـاك  أن  بلصـار3  أّكـد  كدـا 
مكتدـل برركان اـا بلجبهتا بلعيـكريّة 
 بركاميدية يف مجا5 بلدعم بللوجيتي  كذب 
بلدعم االكـوبمر  بلخـ بت، إضافة إىل رفد 
بلجبهات ااملقاتلا من ملتيـبي بلجامعة، 
شاكربً رئاسَة جامعة صلعاء عىل جهوم5ا 

بملبذ لة يف 5ذه بملرحلة بملفصلية. 

دغـــار: سنقدم المزيد من القوافل وسيتجه األكاديميون للقتال؛ دفاعًا عن ديننا وطننا لو اقتضى األمر 
الصارم: هناك تنسيٌق متماٍه على ُكـّل المستويات بين الجبهتين األكاديمية والعسكرّية بما يعزز الصمود 

جامعة صنعاء ترفد جبهات القتال بقافلة شتوية كربى

ون  أبناء ووجهاء مديرية معني يسيرّ
قافلة غذائية إسنادًا للمجاهدين 

ويؤكرّدون استمرار العطاء

 : صنعاء
سـّر أالـاُء   جهـاُء مديريـة معـا 
اأمانـة بلعاصدـة، أمـس برحـد، قافلـًة 
جبهـات  يف  للدرباطـا  معدـاً  غذبئيـًة؛ 
بلـرف  بلبطولـة تحدـل بسـم “قافلة 

بلرسو5 برعظم “. 
 بحتوت بلقافلُة عـىل أصلاف متلوعة 
من بملـوبم بلغذبئية بملتلوعـة مدا يحتاجه 
بملجا5د ن يف بلجبهـات، إضافًة لعدم من 
بلدربجـات بللاريـة إىل جانـب كديات من 

بملااس بلشتوية. 

 عىل 5امش تيير بلقافلة، نّظم أالاء 
مديريـة معـا اأمانـة بلعاصدـة عرضاً 
عيـكريّاً يف رسـالة 5امة لقوى بلعد بن 
بلغاشـم  بإلماربتي  بليـعومّي  برمريكـي 
االجهوزية بلقتالية بلعالية رالاء بملديرية 
لرفـد بلجبهـات حتى إحـربز بللر بلذي 

 عد بلله. 
 أّكـد ب بسـتدربر5م يف رفـد بلجبهات 
ااملـا5  بلرجا5.. مشـيدين ادا ييـّطره 
بلجيـُش  بللجـاُن بلشـعبيَّة مـن ماحَم 
اطوليـة يف موبجهـة بلعـد بن  إفشـا5 

ُمَخّططاته. 

القطاع الصحي بصنعاء 
يدعم املرابطني يف 

الجبهات بقافلة طبية
 : صنعاء

سـّر بلقطاُع بلصحي ادحافظة صلعاء، أمس برحد، 
قافلًة طبيًة؛ معداً للجيش  بللجان بلشـعبيَّة بملرباطا يف 

ميامين بلعزة  بلرف. 
أم يـة  بلتـي بحتـوت عـىل  بلقافلـة   أالـاء تيـير 
 ميـتلزمات طبيـة.. أشـام  كيـُل بملحافظـة للشـئون 
بلفليـة بملهلدس صالح بمللتر، ادبامرة بلقطاع بلصحي 
يف تيـير بلقافلة للدرباطـا يف بلجبهـات.. معت بً 5ذه 
بلقافلـة أقـل ما يدكـن تقديدـه  للدرباطـا يف ميامين 

بلصدوم. 
فيدـا أشـار نائب مديـر مكتـب بلصحـة ااملحافظة 
بلدكتور محدد بلهـرش إىل أن بلقافلة مقدمٌة من مكاتب 
بلصحـة ااملديريـات  بمليتشـفيات  بملربفـق بلصحيـة 

ااملحافظة. 
 لفت إىل أن 5ذه بلقافلة سـيتبعها قوبفـل أُْخــَرى.. 
مثدلـاً تفاعـَل كافـة ملتيـبي بلقطاع بلصحـي يف معم 

 تيير بلقافلة. 
اد ر5م، أشار مديرب مكتبَي بلصحة اصعفان بلدكتور 
َعبدبلرحدـن بلصعفانـي  ملاخـة بلدكتور عـيل ر يحة 
 مديـرب ميتشـفيَي سـيان ايـلحان بلدكتـور محدـد 
بلرسبجـي   عان ابام بلر س بلدكتـور نارص بلعجييل، 
إىل أن تقديـم بلقافلـة بلد بئيـة  بجب  طلـي.. مثدلا 
تضحيات أاطا5 بلجيش  بللجان يف سـبيل بلله  يف سبيل 

بلدفاع عن بلوطن. 

أسر الشهداء بأمانة 
العاصمة يقدمون 
قافلتني غذائيتني 

وماليتني لرفد الجبهات
 : صنعاء

قّدمـت أرَُسُ بلشـهدبء حيـن عيل لطـف رشف بلدين، 
 محدـد عبدبلوبحد بلرقي  عبدبلله عيل بلوشـيل، أمس 
برحد، قافلتا متلوعتا راطا5 بلجيش  بللجان بلشعبيَّة 

بملرباطا يف جبهات بلذ م عىل تربب بلوطن. 
  خـا5 تيـير بلقوبفـل نّفـذ أ5ـايل  أرس بلشـهدبء 
 قفتـا بحتجاجيتا ملفصلتا اأمانـة بلعاصدة أّكد ب 
فيهدـا بسـتدربر5م يف رفد بلجبهات االرجـا5  بملا5  أن 
5ـذه بلقوبفل لم تكـن بر ىل  لن تكن برخـرة، مؤّكدين 
بملـَي غـي مرب بلشـهدبء االبـذ5  بلعطـاء  بلتضحية 
االلفس  بملا5 حتى يتم تطهـر بليدن من منس بلعد بن 

 مرتِزقته. 
 معـت أرَُسُ بلشـهدبء أحـربَر بلوطن إىل بالسـتدربر يف 
رفـد بلجبهات االرجا5  بملا5  محـر قوى بلغز  بالحتا5 

 أذنااهم من ُكـّل ش  عىل بلرتبب بليدلي.
 بحتـوت بلقافلتـان عـىل كديات مـن بملـوبم بلغذبئية 
بملتلوعـة  مااَس شـتوية  مبالـَغ موبلية  مـوبٍم عيلية 

أُْخــَرى. 
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ملظومـة  عـن  بلكشـُف  يُكـِن  لـم 
صوبريخ ادرP_2 بلبالييتية حدااً عامياً 
االليـبة لقدربت بلُقــوَّبت بلصار خية 
بليدلية؛ نظربً لكـون 5ذه بمللظومة 5ي 
أ 5 جيـل مـن بلصوبريـخ بلذكيـة بلتي 
يدتلكهـا بليدـن  تدثـل اـورة مفاعية 
غّرت بلكثرَ من بملوبزين  ضاعفت قلق 
بلعدّ  بليـعومّي  برمريكي من ترسانة 

بلصوبريخ بلبالييتية بليدلية. 
بلجديـُد بلـذي جاء اه 5ـذب بلصار ُخ 
يتدثّـُل يف موبصفاته  ميزبتـه فهو أ 5 
صـار خ يدلـي ذكـي اهامـش خطأ 3 
أمتـار فقط، أي أن مّقَة إصااته تصُل إىل 
%رر2؛ نظربً لطبيعة أ5دبف بلصوبريخ 
بلبالييـتية بلتي عامًة ما تكـون أ5دبفاً 
بسـرتبتيجية كبرة، غر أن 5ـذه بلدقة 
جعلـت مـن 5ـذب بلصـار خ ذب طبيعـة 
بسـرتبتيجية  عدلياتية يف آن معاً؛ نظربً 
لوجوم بلطائربت بالسـتطاعية بمليـّرة 
بلقـامرة عىل رصد بررتا5 بلعيـكريّة يف 
أي مـكان،  نظربً لُقـدرة بلصار خ عىل 
بلتعرُّف عىل 5دفه بلكرت نياً  ليس فقط 

اتوجيهه ااإلحدبايات. 
كدـا أن ظهوَر 5ذب بلصـار خ بلذكي 

جاء يف  قت أابتت ملظومات بلباتريوت 
برمريكيـة ادا فيها أحدث نيـخة ملها 
»ااك3« فشـلها يف بلتصـدي للصوبريخ 
بليدليـة بلبالييـتية فيدـا تجـد 5ـذه 
بمللظومـات نفيـها عاجـزة تداماً عن 
رصد صـار خ اـدرP_2 نظـربً لرسعته 
بلتـي تتجـا ز رسعـة بلصـوت اثـاث 
مربت،  االتايل فإنَّ مشـكلة بمللظومات 
بلدفاعيـة برمريكية بلتـي تدتلُكها م 5 
بلعد بن مضاعفة؛ كونها يف حا5 نجحت 
يف رصـد بلصـار خ فإنَّهـا ستفشـل يف 
بعرتبضـه؛ نظربً لعامل بلرسعة  بلوقت، 
 5و ما أظهرته مشا5ُد بإلعا3 بلحراي 
إلصااـة بلصـار خ ر5دبفـه بلتي جرى 

ة.  تصويُر5ا ع  بلطائربت بمليرَّ
حّققهـا  بلتـي  بللجاحـات   مـن 
بلصـار ُخ بليدلي بلذكي 5ـو ما يتجىل 
حاليـاً يف جبهتَـي رص بح  نهـم، فقـد 
كانت بملعلوماُت  بلتَحـّركات عىل بررض 
تشـرُ إىل  جوم قـربر من قبـل بلعد بن 
االتصعيـد يف 5اتـا بلجبهتـا اشـكل 
متزبمن مع بلتصعيد يف بليـاحل بلغراي 
ليتيـلى للغـزبة  بملرتِزقـة بالنقضاض 
عـىل بلحديدة اعد أن يتـم إجبار بلجيش 
 بللجان بلشـعبيَّة عىل توزيع ُقــوَّبتهم 
عـىل تلـك بلجبهـات، غـر أن صـار خ 

بسـتباقيًة  رضاـاٍت  نّفـذ   P_2اـدر
بسـتهدفت معيـكربِت بملرتِزقـة، ادـا 
فيها بملعيكربت  بلتجدعات بمليتحداة 
اغـرض بلتصعيـد بملطلـوب يف جبهتَـي 
نهم  رص بح، 5ذه بلرضاات بمليتدرة، 
ااإلضافة لعدليات سـاح بلجو بمليـّر 
يدكـن بلقو5ُ إنها إىل َحـدِّ بآلن نجحت يف 
إصااة ُقــوَّبت بملرتِزقة االشلل  ألحقت 
اها خيـائَر فامحـة  حالت م ن بملي 
االتصعيـد بمُلَخّطط لـه إىل َحـدِّ بآلن عىل 

برقل. 
5ذه بملتغربُت ألقت اظالها عىل نحو 
 بضـح يف بلد بئر بلعيـكريّة برمريكية 
فأحاميـُث  ملهـا،  بليياسـيّة   كذلـك 
 زيَري بلدفـاع  بلخارجيـة برمريكيا 
 كذلـك ميـؤ يل م 5 بلعـد بن مؤخربً 
تركز عىل ميـألة بلصوبريخ بلبالييتية 
بليدلية لدرجة أن  زير بلدفاع برمريكي 
خـا5 حضـوره مؤتدـَر بمللامـة قبـَل 
أسـاايَع زعـم أن بليدـن ليـس احاجة 
للصوبريخ، معت بً  قَف إطاقها رشطاً 

للوصو5 إىل حل سيايّس. 
 رغـم أن م 5 بلعـد بن تزعـم عـىل 
بمليـتوى بإلعامي بعـرتبَض بلصوبريخ 
بلبالييـتية  تـارًة تقّلُل مـن أ5ديتها، 
إال أنهـا تتلاَقـُض مـع خطااهـا 5ـذب 

علدمـا تلُقـُل تريحات ميـؤ يل م 5 
بلعـد بن أَْ  إعانهـا موبفقـة بلواليـات 
بملتحدة عىل ايع ملظومـة اام بلدفاعية 
لليـعوميّة اقيدة 25 مليار م الر،  كذب 
قيـامبت بملرتِزقة عن خطورة بلصوبريخ 
بلبالييـتية، يف ميـعى النتزبعهـا مـن 
بليدـن يف مفا ضـات سياسـيّة اعَدمـا 
عجز ب عن تدمر بملخز ن ملها عيكريّاً 
 عجـز ب عـن بلحدِّ مـن تطـور قدربت 
بليدن بلصار خيـة االتصليع  بلتطوير 

رغم بلحصار بلقائم. 

• انهيللاُر الثقة بالسللاح األمريكي 
وقلُق البنتاغون

بُت بلتـي صلعتهـا بلصوبريُخ  بملتغـرِّ
تقتـر  لـم  بليدليـُة  بلبالييـتيُة 
اانعكاسـاتها  تدبعياتهـا عـىل  ضـع 
م 5 بلعـد بن عىل بليدن، اـل أَمَّت لقلق 
إىل  زبرة  أ سـَع  صلـت   مخـا َف 
بلدفـاع برمريكية »بلبلتاغون«، ففشـل 
بلدفاعات بلجوية برمريكية ألقى اظاله 
عىل ريامة بلواليات بملتحدة بلعيكريّة يف 
ملطقة بلرق بر سط  بلعالم،  5و ما 
أشارت إليه بلعديُد من بلتقارير بلغراية، 
 P_2خصوصـاً عقب ظهور صار خ ادر

يف ترسانة بلجيش بليدلي. 
صحيفُة رأي بليـو3 بلللدنية تلا لت، 
أمـس برحـد، تقاريـَر غرايـة  اعُضها 
صامرٌة عن م بئر عيـكريّة تشرُ إىل أن 
بلقلـَق ييـيطر عىل بلقيامة بلعيـكريّة 
برمريكية جربء بلهزبئم بلعيـكريّة غر 
بملبـارشة بلتـي تتعـرض لهـا يف بلرق 
بر سـط  آخر5ـا بلهجـو3 بإلرسبئيـيل 
بلفاشـل عىل سـوريا بلخديـَس بملايض 

 قبلها ما يجري يف بليدن. 
 احيـب بلصحيفة، َشـلَّت إرسبئيل 
5جوماً عىل برربيض بليـورية،  ييـوم 
االقـدرة  بملهتدـا  بالعتقـام  سـط 
بإلرسبئيلية بلعيكريّة عىل أن بلهجو3 لم 
يكن ييـتهدف أ5دبفاً عيكريّة محّدمة 
ال فقط يف محا لة بسـتعامة بلثقة أما3 
بلـرأي بلعـا3 بإلرسبئيـيل اعدمـا ز َّمت 

موسـكو ممشـَق ادلظومـة صوبريـَخ 
 “ رر3  “إس  متطـورة  5ـي  مفاعيـة 
 ملظومـات أُْخـــَرى لـم يتـم بإلعاُن 

علها. 
فشـُل بلهجو3 بإلرسبئييل عىل سوريا 
قبـل أيا3 جرى بعتباُره 5زيدًة للواليات 
بملتحـدة برمريكيـة، فيدـا بعت  فشـل 
بلتـي  برمريكيـة  بلجويـة  بلدفاعـات 
تدتلُكهـا م 5ُ بلعد بن 5زيدـًة أُْخــَرى 
رمريكا يف بلرق بر سـط، حيث تقو5ُ 
بلصحيفـة: إن  بشـلطن تلقت بلهزيدة 
للدربقبـا  »بتضـح  اعدمـا  بليدـن  يف 
ملظومـة  فعاليـة  قلـُة  بلعيـكريّا 
صوبريخ ااتريوت يف موبَجهة بلصوبريخ 
بليدليـون  يطلقهـا  بلتـي  بلبالييـتية 
عـىل بملدلكـة بلعرايـة بليـعوميّة،  لم 
تحّقـق ُقـــوَّبُت عاصفة بلحـز3 تقدماً 
يف بليدـن،  ملها معـارُك بلحديدة، رغم 
بلدعم بالسـتخباربتي  بللوجيـتيي من 
طرف بلبلتاغون  5ذب يشـّكُك يف فعالية 

بلخطط برمريكية«. 
مجلـَة  أن  إىل  بلصحيفـة   أشـارت 
“ناشيونا5 إنرتسلت” خّصصت مقاالٍت 
كثـرًة للدشـاكل بلتي تعرتُض بليـاَح 
برمريكـي يف بلـرق بر سـط اعـَد ادِء 
ر سيا ايَع أنْظدة متطورة لبعض بلد 5 
 عىل رأسها سـوريا،  يييطر قلٌق عىل 
بلواليـات بملتحدة،  تعدد إىل تهديد بلد 5 
اعد3 رشبء ملظومات ر سية مثل “إس 
يلقـى  ال  حتـى   ” رر5  “إس  أَْ   رر3” 

بلياح برمريكي مشاكَل ميتقباً. 
  فقاً لخ بء عيـكريّا، فإنَّ بلقلَق 
بمليـتقبل  يف  سـيتضاَعُف  برمريكـيَّ 
بلقريـب، ُخُصوصاً فيدـا يتعلق االيدن 
بلـذي ما يزب5ُ يف ادبيـة عدليات بلتطوير 
للصوبريخ بلبالييـتية  تصليعها؛ نظربً 
لاحتداالت شـبه بملؤّكدة أن ملظوماٍت 
بلبالييـتية  بلصوبريـخ  مـن  أُْخـــَرى 
بلذكيـة يف طريقها للظهـور  بلدخو5 يف 
بملعركـة  ادديـاٍت أاعَد من بملـدى بلذي 
يصُل إليه صـار خ اـدرP_2 بلذي أابت 

قدرتَه عىل قلب بملوبزين. 

ُر قدرات اليمن وعجز الباتريوت يتحّول إلى صداع أمريكي: تطوُّ

بدرP_1.. صاروخ ذكي غرّي موازيَن املعركة وأقلق وزارَة الحرب األمريكية
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يعد الجامع الكبري بصنعاء 
من أقدم املساجد اإلسالمية 

والذي بُِني يف عهد رسول الله 
صىل الله عليه وعىل آله وسلم 

يف السنة السادسة للهجرة، فهو 
أول مسجد بُِني يف اليمن وثالث 

مسجد بني يف اإلسالم.
وقد أضاف “الجامع الكبري” 
إىل صنعاء القديمة معلماً أثرياً 

هاماً يضاف إىل ما تتميز به 
صنعاء القديمة الساحرة بجمال 

معمارها التقليدي الذي يبدي 
املدينة نمطاً خاصاً بها يختلف 

عما تراه يف مختلف أنحاء العالم 
ليحكي تأريخ وحضارة اليمن 

السعيد.

الجامع الكبي بصنعاء
يعتـ  بلجامـع بلكبر من بمليـاجد 
بلعتيقة بلتي اُِليَت يف عهد بلرسو5 صىل 
بللـه عليـه  آله  سـلم، حيـث أجدعت 
بملصامر بلتأريخية عىل أنه الي يف بليلة 
بليامسـة للهجرة، حا اعث بلرسـو5 
صىل بللـه عليه  آلـه  سـلم بلصحااي 
بلجليل  اـر ان يحلس برنصـاري  بلياً 
عىل صلعاء  قا5 له: ”بمعهم إىل بإليدان 
فـإن أطاعوب لك اها فأمر ابلاء بمليـجد 
يف ايتان ااذبن ما اا بلصخرة بمللدلدة 
إىل غدـدبن”،  “ 5ـي بلصخرة بملوجومة 
بآلن يف بلصوح بلغراـي يف أصل بلجدربن 
بلغراـي مـن بلجامـع”.،   حـّدم عامة 
 بضحة 5ـي جبل ضا بلـذي يبعد عن 
صلعـاء حـوبيل )ر3(كـم  اتحديد جبل 
ضا حـدم لهم زب ية بمليـل اا موضع 
بمليـجد  بلجبل كدا حـدمه ـ أي بلجبل 

ـ جهة بلقبلة للديـجد،  كان أ 5 الائه 
ايـيطاً  صغربً جدبً يتداىش مع عدارة 

بملياجد بر ىل.
فكان مراع بلشكل طو5 ضلعه مرتبً، 
له ااٌب  بحد مـن بللاحية بلجلواية  اه 
)22( عدـومبً أشـهر5ا بمللقـورة  5ـو 
بلعدـوم بليـامس مـن ناحيـة بلجـوبر 
بلرقي بلحايل،  بمليدورة،  5و بلعدوم 
بلتاسـع مـن ناحيـة بلجـوبر بلرقي - 
أيضـاً -  مقيـم مـن بلدبخـل إىل اااة 
أر قـة،  كان يوجـد االـر بق بلشـدايل 
بملحـربب برصـيل، فقد تعـرض بلجامع 
خـا5 بلعصـور بإلسـامية بملتتااعة إىل 

تجديدبت  توسيعات عديدة.
 

معلومات عن الجامع الكبي:
تبلـغ  بلشـكل،  ميـتطيُل  بلجامـع 
اليـت   )65  * )ي6  حـوبيل  ميـاحته 

جدربنه بلخارجية احجر بلحبش برسوم 
 بلرفـات بلعليـا االطااـوق  بلجص، 
 يحتوي عـىل )22( اااـاً اااة يف جدبر 
بلِقبلة ملها ااب يعوم إىل بلتأريخ بلقديم 
لليدن، نقل من أاوبب قر غددبن  5و 
عىل يدا بملحـربب،  يف بلجدبر بلجلواي 
مدخـل  بحـد يُعـرف االبـاب بلعدنـي 
تتقدمه قبة صغرة،  يف بلجدبر بلرقي 
خدية مدبخل،  يف بلجدبر بلغراي اااة 
مدبخل يتوسـط ميـاحة بلجامع فلاء 

مكشوف.

 مساحته:
مـرت  ر2.ي3(   * )ر9.ي3  حـوبيل 
تتوسـطه كتلة معدارية مراعة بلشكل 
طـوب5 ضلعـه سـتة مـرتبت، تغطيهـا 
قبـة محفوظة فيهـا  قفيـات بلجامع 
 مصاحفه  مخطوطاته يحيط اصحن 

بلجامع أراعة أر قة، بلر بق بلقبيل )62 
* ر5.ي2( مرت عدقاً،  بلر بق بلجلواي 
)ر5.ر6 * ر25.2( مرت،  بلر بق بلغراي 

)39.75 * 22( مرتبً.

 عدد األعمدة
يبلغ عـدم برعددة  يف بلجامع )3ي2( 
عدومبً، ملها )ر6( عدومبً قبلية،  )ر3( 
عدومبً غراية،  )55( عدومبً يف بملؤخرة، 
 )39( عدـومبً رشقيـة.  يعـوم تأريخ 
5ـذه برعدـدة إىل بلقـرن بلرباـع حتـى 

بلقرن بليامس بمليامي.

 السقوف:
أما بليقوف بملصلدقة ذبت بلزركشات 
بلفلية بملرسـومة اطريقة بلحفر بمللونة 
فهـي فريدة يف بلعالم بإلسـامي  يحدم 
تأريخ بليقف بملصلدق للر بق بلرقي 
إىل  بلهجـري بسـتلامبً  بلثالـث  االقـرن 
طربزه، ايلدا يعوم تأريخ سقوف بلر بق 
بلغراي  اعض أجزبئه إىل بلعر برموي 

أ  إىل أ بئل بلعر بلعبايس.

 املآذن:
 للجامع مئذنتان،  بحدة يف بللاحية 
بلجلوايـة،  بلثانية يف بللاحيـة بلغراية 
ملـه.  تعتـ  من أقـد3 بملـآذن بلباقية 
االيدن، فاملئذنـة بلرقية جدمت ادبية 

بلقرن بليـااع بلهجري،  أعيد تجديُد5ا 
يف أ بئـل بلقـرن بلثالث عـر بلهجري، 
 تتكون 5ـذه بملئذنة من قاعدة حجرية 
مراعة بلشـكل اها مدخـان أحد5دا يف 
بللاحيـة بلشـدالية  بآلخـر يف بللاحيـة 
بلرقية يقو3 عليها ادن ميتدير تعلوه 
رُشفـة مزمبنـة اصـوف يف بملقرنصـات 
 يعلـو بلبدن ادن آخر سـدبيس بلشـكل 
اكل ضلـع فتحة نافذة معقومة،  يتوج 
5ـذب بلبـدن اقبـة صغرة  قـد  صفها 
بلربزي اأنها لم يعدل مثلها إالَّ يف ممشق 
أ  يف ملـارة بإلسـكلدرية، أمـا بملئذنـة 
بلغرايـة فهـي تشـبه بملئذنـة بلرقية 
إىل حـد كبر مبليـة عىل قاعـدة مراعة 
)5.25( مرت، يبلغ برتفـاع 5ذه بلقاعدة 

حوبيل خدية مرتبت.

 مكتبة الجامع الكبي:
 يوجد غـرب بمللارة بلغرايـة مكتبة 
مدلوءة اذخائر بلـرتبث بلعلدي  بلثقايف 
بملجـاالت،  فيهـا  كافـة  يف  بليدلـي 
بملخطوطات بللامرة، كدا يوجد ق بن يف 

فلاء بلجامع تحت بمللارة بلرقية.
 

 أهم املميزات لجامع صنعاء 
)الجامع الكبي(:

1- أنـه اُلَي اأمر مـن بللبي صىل بلله 
عليه  آله  سلم  أنه صىل بلله عليه  آله 
 سـلم 5و مـن بختار تلـك بلبقعة  5و 
من حدم بمليـاحة ر 5 الاء يف بمليـجد 
  لذلك كله أار ر حي يف نفوسامليلدا 
عامة مبخـل بليدن  خارجـه فضا عن 
بلحرمة  بلقدبسـة بلتي جعلت بليدليا 
ييـارعون يف  قـف اعض مـا يدلكون 
لصالح 5ذب بمليـجد ت كا اه. إىل حد أن 
الغت أماك 5ذب بلجامع ماجعل بلقائلا 
يقولـون: »لـو 5دمـت صلعـاء لبلا5ا  
بلجامع بلكبر  لو 5ـد3 بلجامع بلكبر 

ما الته صلعاء«.
علديـة  مدرسـة  5جـرة  أنـه   -2
ميتقلة اذبتها ملذ أن أنشئ  إىل يوملا 
5ذب، فضاً عـن أنه كان قديدـاً مرجعاً 
5اماً لعلداء بمليلدا من مر  بلعربق 
 بلشـا3  نحو5ا لعظيـم ملزلة علدائه 
 غزيرمعرفتهم  ز5د5ـم،  يف ذلك قا5 
بإلمـا3 بلشـافعي: الاد مـن صلعاء  إن 

طا5 بليفر... إلخ. 
3- بلتلـوع بلفلـي بلتأريخـي بلـذي 
يظهر يف بللقـوش  بلتصاميم بملعدارية 
 بلـذي نتج عن تغـر بلعصـور  تدب 5 

بلد 5  تعاقب برئدة  بمللوك.
4- أنـه يدثـل رمزبً إسـامياً 5اماً إىل 
جانب أنه يدثل معلداً تأريخياً شـامخاً 
السـيدا  أن اعـض جهاتـه  مربفقـه 
معدورة اأحجار من اقايا أحجار قر 
غددبن بلشهر بلذي 5د3 اأمر من عثدان 
العفان . فضاً عن  قوع 5ذب بمليجد يف 
مديلة تأريخية عجيبة  سياحية فاتلة، 
إضافة إىل ذلك بملخز ن  بملحتوى براري 
ادبخـل 5ذب بمليـجد  بملتدثـل يف اعض 
برحجار بلحدرية بملوجـومة فيالدعائم 

 بلكتااات  بملخطوطات بللامرة.
5- مكتبتـه بللفييـة بلتي أسيـها 
 شيّد5ا بإلما3 يحيى حديد بلدين  بلذي 
جدع لها أكثَر من )ررر5( مخطوطة يف 

شتى بملجاالت  بلفلون.

ثالث مسجد في اإلسالم وأول مسجد في اليمن

الجامع الكبري بصنعاء.. ُهوية اليمن اإلسالمية
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كتابات 

منصور البكالي 

علدمـا قّرر بلعـدّ  برمريكي بسـتدربَر بلحرب يف بليدن  أفشـل 
بلقربَر بل يطاني بلدبعي إىل 5ُدنة يف اعض بلجبهات،  إحياء عدلية 
بلتفا ض بليـيايس يف عاصدة بليـويد، أمرك حاجتـه إىل مرتزقة 
جدم من أالاء شـعبلا بليدلي  بلزج اهم يف محارق جيشلا  لجانلا 
بلشـعبية ع  بلتاعـب االُعدلة بليدلية  فق مـا تقتضيه متغربت 
بملرحلـة يف بلدبخـل  عىل ميـتوى بملوقف بلد يل مـن موبصلة 5ذه 

بلحرب  بلكوبرث بلتي تيببت فيها. 
فبـامر بلعـد  االتَحــّرك نحـو تغيـر بسـرتبتيجية بلحرب 

بالقتصاميـة بلتي بسـتفزت مشـاعر ُكـّل أالاء بلشـعب 
 بشغلت أَْكثَــر بملرتزقة االعومة إىل أرس5م  بلبحث عن 
مصـامر مخل تأمن لهم بلحالة بملعيشـية  قيدة بلقوت 

بلرض ري اعد برتفاع بالسعار،  قّرر إعامة سعر بلُعدلة إىل 
ما كانت عليه ادبية بلعد بن من خا5 توصيات بللجلة بلثااية 
بملكونـة من فريق خـ بء أمريكيا  اريطانيا  سـعوميا 
يف موبجهة بلضغـط بلد يل بلدبعي لوقـف بلحرب عىل بليدن؛ 
ايـبب أزمـة بملجاعة بلتي تفشـت يف ب سـاط شـعبلا بليدلي 

 تلاقلتها تقاريـر مللظدات تااعة لألمم بملتحـدة،  تدب لتها بلكثر 

من  سائل بإلعا3 بلعاملية  ااتت حديث بلعالم. 
فحقيقـة تعـايف قيدة بلريـا5 بليدلـي أَْ  تربجعه صـارت بليو3 
جـزء من لعبـة بلحرب بلتي تتحكم اها قوى بلعـد بن بلتي أرغدها 
صدوم جيشـلا  لجانلا بلشـعبية ملـذ أراعة أعوب3  إفشـاله لكل 
مخططاتهـم بلعيـكرية  بالقتصامية عـىل بتّخاذ 5ـذه بلخطوة، 
 ال يوجـد خلفها أية جهـوم مبذ لة من قبل حكومـة بملرتزقة، أَْ  

حكومة بإلنقاذ اصلعاء. 
إىل  بللعبـة  5ـذه  تقليـص  تهـدف 

حجـم 
ليخط  ب

بإلعامي عىل بمليتوى بلد يل  بلت ير الستدربر بلعد بن عىل شعبلا 
بليدلي حتى تحقيق أ5دبفه االيـيطرة عىل كامل برربيض بليدلية 
 بحتالها  نهب ار بتها،  سحب ما تبقى من بلعدات بلصعبة من 

يد بملوبطلا  بلبلوك  بملصارف ايعر 5ا بمللخفض. 
إَضاَفـة إىل بمتصـاص بليـخط بلشـعبي ضـد قـوى بلعـد بن 
 حكومـة بملرتزقة،  بسـتغا5 5ذه بللعبة يف بسـتقطاب بملزيد من 
قليـيل بلوعـي  بلبصـرة من أالـاء شـعبلا،  تجليد5ـم للقتا5 يف 

صفوف قوى بالحتا5. 
 علدمـا يعرف بلعـد  أنه حّقـق أ5دبفه، رَسعـاَن ما يغـّرُ لُعبتَه 
االُعدلـة بلوطلية  بلعدلية بالقتصامية  سلشـهد موجهة بنهيار 
كـ ى للريا5 بليدلـي من جديد متجـا زًة أضعـاَف بملرحلة 
بليااقة، فلضطر للرضوخ  بمليا مة احريتلا  كربمتلا 
مقااـل بلحصو5 عـىل بمليـاعدبت بلغذبئية  بلقوت 
بلـرض ري للبقـاء عىل قيـد بلحياة عبيـدبً  خدبماً 

للغزبة  بملحتّلا،  5ذب ما لم يكن  لن يكوَن. 
 عـىل حكومتلـا بتّخـاذ خطـوبت  إجـربءبت 
لاسـتفامة من 5ـذه بللعبـة حالياً  بّمخـار أك  
كـم مـن بلعدـات بلصعبـة، إَضاَفـًة إىل رض رة عقـد ند بت 
 مؤتدـربت صحفية توضـح للدوبطن كيفية بلتعامل بليـليم مع 

بلحرب بالقتصامية يف مختلف بملربحل.

بعد النصر الكثيُر سيتحّقق 
 حمود أحمد مثّنى

يقيلـاً سـيأتي بلزمـُن بلـذي يعُقُب 
بللـر، لن يكـون 5لـاك يدلـي يبيُع 
مَمـه لألجلبي،  لـن يكون 5لـاك  الٌء 
للخارج أيـاً كان بلدبفع! أَْ  بليـبب! أَْ  
بلظرف! سوبٌء أكان ميلياً أَْ  سياسيّاً أَْ  

بقتصامياً.
إيدانُلـا  قيدلـا  مبامئلـا  أ5دبفلا 
بلكليـة قوبمهـا إربمة براطـا5  ممـاء 
بلشـهدبء بلزكية بلتي تطهر بررض من 
رجـس بلغـزبة  مرتِزقتهـم  بمللافقا 
لن تلهـار أَْ  تتزعزع أَْ  تفقـد توبزنها 
أَْ  ترضـخ أمـا3 بلرتغيـب  بلرت5يـب 
أَْ  بلتضليـل  بلتزييف  سـتدحى اقافات بلـربع بملبلية عىل أحقام 
 اـاربت ملاطقية  جهوية  مذ5بية  قبَليـة تربكدية )افعل أحدبث 
أغلبهـا سياسـيّة مرتبطـة ادحـرك خارجي( ييـتفيد ملهـا بلعدّ  
 يؤّسـس عليها مشاريَعه بلتخريبية الستدربر تدخاته  ضدان عد3 

بستقربرنا أياً كان بسم بلعدّ   5ُويته  شعاره.
نعم سـيأتي بليو3 بلذي لن يجـرَؤ بلعدّ  عىل حرالا  قتاللا ما مملا 
موّحديـن مع قيامة كفئة رشـيدة، سـيأتي بليو3 بلذي لن ييـتطيَع 
بلعد ُّ أن ييتغلَّ فقَرنا  حاجتلا  لن ييتطيع بستغا5َ جهللا  يقو3 
اتضليللـا  خدبعلا  يقتل أطفاَللـا  يدّمـر ايوتلا اعـذر تحريرنا أَْ  

إعامة رشعية إجربمية. 
حتداً سـيأتي بلزمُن بلذي لـن يعّاَ عليلا بلخارج رئييـاً أَْ   زيربً 
يختار5ـم للا من اا بلتافها ليخدمـوب مصالَحه  معيقا للهوضلا 

 بستقربرناً.
سيأتي بليو3 بلذي لن يكوَن بليدُن  شعبلا بلكريم  برصيل ر5لاً ملا 
يريده أَْ  تريده عوبصم بملركز بلعراي أَْ  تكون أرضلا ميدبناً يعبث اها 
أيـاً كانت عاصدة ذلك بملركز  توجـه قيامته، ال نكون معهم رشكاء 

 متحالفا  متكاملا.  لن نكون تااعا مطلقاً رحد.
سـيأتي ذلـك بليو3 بلـذي نكون فيـه أذالء  مرتهلا، نحن أسـيام 
أنفيـلا  ميـؤ لون عن أرضلـا  ار بتلا  قربرنا  لـن تحلق طربن 
بلعـد بن يف سـدائلا لتقتـل أَْ  لتتجيـس  تكـون اامنـا خاليًة من 
بلفيـام بمللّظم  اقافة بلفيام  بلتعليم بللوعي  بلتخصيص  بلعلدي 

اكل مربحلة مجاني للجديع  بلصحة  بلغذبء حق للجديع.
 لن يبقى بليدليُّ مثـاالً للجهل  بلتخلُّف  بملرض يتلقل يف عوبصم 
بلعالم للبحث عن عدل  ميتشفى للعاج  لجوء إنَْياني أَْ  سيايّس، 
فأرضلـا تحتـوي ُكـلَّ خـربت بلدنيا  فيهـا رجا5ُ بلبـأس  بلحكدة 
 بلعلم  برمب  بإلادبع  خ بت زربعية  صلاعية ملذ آالف بليلا.

 اعـد بالنتصـار ال اد من تحقيـق بللظا3  بلعد5 بللذيـن 5دا أ5ّم 
مرتكزبت الاء بلد لة بلقاممة  بستقربر5ا  تطور5ا  تكافؤ بلفرص 

يف بلوظيفة  بلرتقية.
اعد بنتصار شـعبلا عـىل بلعد بن بليـعومّي بإلماربتـي برمريكي 

اعون بلله سيتحّقُق بلكثرُ  بلكثر، إذبً ال اد من بالنتصار. 

مرتِزقة كطفلة الهند 
د. إسماعيل محمد المحاقري 

مللطـق  عجبـاً 
مـر ن  بملرتِزقـة!، 
عـىل أن بلشـعب بلـذي 
أراـع  طـوب5  يقاتلهـم 
سـلوبت  يف أَْكثَــر من 
خديـا جبهة  يقاتل 
بآلفـاق  شـذبذ  معهـم 
بلجلجويـد   مرتِزقـة 
بلعالـم  مـا   جـ  ت 
زب5 يخـرج طـوب5 5ذه 
بمللاسبات  ُكـّل  بملدة  يف 
 اهذه بلحشـوم..، أنهم 

أن ييـلدوب أسـلحتهم  مليشـيات يجـب 
 يغامر ب بلوطن من أجل أن يعوم ب حكاماً 
عـىل 5ذب بلوطـن حتى  إن لم يبق سـوى 

مليون بلذي بستثلا5م "صعرت"!!.
5ل يظن 5ؤالء أنهـم فئُة بللباء  اقية 
بلشـعب من فئة بلعبيد، كدا كان بملجتدع 
برايلـي أ3 أنهم ادلوب من كثـرة ما رشاوب 
 5ـم يف غـرف بلفلـامق؟، أ3 أن بلهزيدـة 
 بلفشـل بملتكـّرر أفقد5م عقولهـم أ3 أن 
حالهـم صار كحا5 "بلطفلـة بآلله"، ففي 
أحـد بلواليات بلهلديـة يعبـد أ5لها طفلة 
الـت عر سـليا يتم بختياُر5ـا من اا 
طالبات بملدبرس  يلصبونها إلهاً يعبد نها 

ملدة ااث سـلوبت ام ييـتبدلونها يف بلعا3 
بلرباـع اطفلـة أخرى لتكـون آلتهم لثاث 

سلوبت جديدة.
بمليتبدلة  للطفلة   االليـبة 
فهي تعـوم إىل  ضعها بلطبيعي 
م ن أية ميـزة،  لكن بملشـكلة 
أن اعـَض بلفتيات ال ييـتطعن 
فتظـل  بلـد ر،  مـن  بلخـر َج 
تتـرف كإلـه  تدـوت  5ـي 

حبيية بلبيت.
 يف برخر معونـي بقو5 لكم 
مـا 5ـو أَْكثَــر فحشـاً  جلوناً 
مدا سدعته من 5ؤالء بملجانا، 
إذ يقولون إنه ما كان عىل بلعالم 
أن يلشغَل االوضع بإلنَْياني بلكاراي بلتي 
خّلفتـه بلحـرُب عىل بليدـن  يلىس ما 5و 
أ5ّم  5ـو بالنقـاب عىل رشعيـة عبدراه 

ملصور!!
ما نوع 5ذب بلجلون؟!

كيف يموت الضمي؟
سـألُت نفيس أَْكثَــَر مـن مرة: 5ل من 
بملعقو5 أن 5ؤالء بلذين يشـاركون يف قتللا 
 حصارنـا يحدلـون مثللـا ضدائـَر حيًة 
تَُؤنِّبُهم عىل ما يرتكبونه  يشـاركون فيه 
من جربئَم فظيعة؟!  كيف بستطاع 5ؤالء 

أن يُيِكتوب ضدائر5م؟!

 مبئداً يكون بلجوبُب أنه من غر بملدكن 
إسـكات بلضدـر أَْ  إماتتـه إال اطريقـة 
 بحدة  5ي إنكار  جوم بلله   جوم بلجلة 

 بللار  بلحياب  بلعقاب يف بآلخرة!
يقـو5 أحُد بلزمـاء: إن كثربً مـن بللاس 
يف عرنا صـار ب أقـرَب إىل بإللحام  لكلهم 
ال يجرأ ن عـىل بلتريح اكلدـة "بلكفر"؛ 
خوفاً من رمة فعل بملجتدع بلذي ال يتيامح 
مـع كلدة بلكفر كدا يتيـامح مـع برفعا5 

بلدبلة عليه!

 أحجية الوعي والحالة األمنية 
قضيتان أساسـيتان كانتا تشغان اايل 
 تأخـذبن حيـزبً كبـربً من تفكـري، فقد 
كلُت أعيُش أحا3َ بليقظة،  بضعاً عربت 
بلخطـط بملوصلة لتحقيـق 5ذين بلحلدا 
عىل فرض أن بللـَه  5بلا بلقيامَة بلصامقة 

 بملخلصة لوطلها.
 لكلـي  مـع ُكــّل تصـور رسـدته أَْ  
سيلاريو تخيلته، كلت أجُد بلطريَق ميد مبً 
لتحقيق ذيلك بلحلدا إال مع مر ر عربت 
بليلا  تغير كبر يف الية بملجتدع.. حتى 
جاءت بمليـرة بلقرآنيـة  حّققت اارفعا5 
ما عجزت عن تحقيقه يف برحا3،  يف  قت 
قيايس أذ5ل بلعالم.. فها نحن نعيُش حالًة 
من بلوعي بملجتدعي غر بمليبوق،  نعيُش 

حالًة أملية غر متخيَّلة.. 

شتاَن ما بين احتفال األحرار واحتفال العبيد
أيمن قائد 

حكومة بملرتِزقة تحتفل اعيد بالستقا5 ارئاسة سفر  بشلطن 
 ارفرفة بلعَلم برمريكي. 

 يف عشية ذكرى بالستقا5 ييّلم بلعد بن حرضموت لاحتا5 
برمريكي!!!!

ام يتغلون االحرية  بالستقا5  بلرف  بلوطلية؟؟
 مـن فلامق بلريـاض يتقدمـون االتهلئة لوزربئهم ادلاسـبة 
مخـو5 أذناب بل يطانيـا إىل برربيض بلجلوايـة الحتالها  نهب 

ار بتها  بنتهاك أعربض أالائها  سلب حرياتهم  كربمتهم!!
أية حكومة تلك بلتي يتزعدونها!!!!  عن أي بستقا5 يتحداون 

عله؟!!
إنهـا حكومـُة خيانة بلبلد  لصـوص ار بته أنهـا حكومة ايع 

بلكربمـة  بلعـرض  بلقيم أنهـا حكومـة بالرتـزبق  بلعدالة عىل 
حيـاب برحربر بلذين ال يقبلوب االضيم  بلذلة  بمليكلة  لو حتى 

لياعة  بحدة. 
ألـم يكن برجدبم برحربر أخرجـوب بملحتّل بل يطاني  لم تلطخ 
أياميهم االعدالة  بالرتزبق  لم يرضوب ااالحتا5  قاموب اطرمه؟!
 5ـذه بمللاسـبة يحتفـل اهـا برحـربر يف 5ـذب بلبلـد اطريقـة 
بالسـتقا5  بلحرية  موبجهة بلغزبة  بملعتدين  طرم5م  تطهر 

بلوطن من ُكــّل أذناب بلصهايلة  بلخونة  بلعداء. 
فهلـاك فرٌق كبر  شاسـع جـدبً اا َمن يحتفـل اوجوم بلعدّ  
برمريكي  بملحتّل بليـعومّي  بإلماربتي يف أرضه،  اا من يحتفل 
اهذه بلذكرى بملجيدة  يوبصل بلكفاح  يجيـد أ5دبفها  مبامئها 
بلتي تيـعى إىل بالسـتقا5  بلحريـة  رفض بالسـتعدار  بللفوذ 

برجلبية اشتى أنوبعها  صور5ا بملختلفة. 

حقيقة تعافي الريال اليمني.. ودور حكومة اإلنقاذ!!
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إعالن 

المهنئون
 مجلس إدارة شركة يمن موبايل 

وجميع العاملين فيها 

عنهم/

 بمناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد 
الـ 51 لالستقالل  الـ 30 من نوفمبر المجيد

تتقدم شركة يمن موبايل للهاتف النقال
 بأحر التهاني للشعب اليمني العظيم 

وللقيادة السياسية

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ عصام علي الحملي

المدير التنفيذي
المهندس/ عامر محمد هزاع
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قراءة في فكر الشهيد القائد ملزمة »من نحن ومن هم«:

السبب الرئيسي لضعف اأُلمَّللة وضالها أنها لم تعرف عدوها أمريكا وإسرائيل

نداء قائد الثورة للشباب والشابات: األهميرّة والتوقيت

 : عبدالكريم الشهاري

من 5ـدي بلقرآن بلكريم، ييتشـهُد 
بلشهيُد بلقائُد حيا ادر بلدين بلحواي 
سـا3ُ بلله عليـه االتجراـة بر ىل راي 
بلبرية يف موبجهته بر ىل بلذي سـّجل 
للبريـة  بر 5  بلعـد   إاليـس  فيهـا 
بنتصاربً عىل آم3 سـا3 بللـه عليه بلذي 
نـيس بلتعاليـَم بإللهيـة حـو5 بلعـد  
 أسـاليبه بملاكـرة حتـى  إن جاء ذلك 
بلعد  يف 5يئة صديـق ناصح  حتى لو 
أقيـم اأغلظ بريَْدان فـإن تعاليم بلله 
يجـب أن تكـون أقـدَس مـن أن تعطل 

مهدا كانت برسباب.. 
بلعـد  5ـو إاليـس  بلوسـيلة 5ـي 
بلشجرة بلتي ستشقي آم3 إن أكل ملها 
5كذب كانـت معطيات بلله ُسـبَْحانَــُه 
َ تََعـاىَل غايـًة يف بلوضـوح اتعريف آم3 
عد ه )إن بلشـيطان لكم عد  فاتخذ ه 
عد بً(   سـيلته أيضـاً ) ال تقراا 5ذه 
بلشـجرة( جـاء إاليـس إىل آم3 يف اياب 
بللاصحا ) قاسـدهدا إنـي لكدا من 
بللاصحا( لكن نييان آم3 ميألة من 
يكون عد ه جعلته يشقى ) لقد عهدنا 

إىل آم3 من قبل  لم نجد له عزماً( 
اعـد أن يقد3 للـا بلشـهيد بلقائد يف 
مرسـه برمثلَة  بلتجارَب  اعد أن ر ى 
للا تفاصيل قصة آم3 مع عد ه إاليس، 
ميتشـهدبً اآيات بلقـرآن بلكريم يعوُم 
الا سـا3 بلله عليـه إىل صلب بملوضوع 

يف بلدرس  5و تذكرُنا أن بلله سـبحانه 
تعـاىل  كدـا فعـل مـع آم3 يف تعريفه 
اعـد ه كذلك فّصل للا يف مختلف سـور 
بلقرآن عـن عد نا  معركته بمليـتدرة 
ع  بلعصـور ملئات بليـلا  بلتي ربح 
ضحيتهـا بلكثـر مـن برمـم بملتبلـدة 
 بلجاحـدة، كدا يشـر بلشـهيد بلقائد 
رضـوبن بللـه عليـه إىل بلرتبكـم بملعريف 
ع  بلتأريخ بلذي سـّطرته آيات بلقرآن 
ه يجـب  يف رصبع بلحـق  بلباطـل؛ رَنَـّ
أن نكـون أكثـر يقظـة  حـذرب  كذلك 
قبل ُكــّل يشء أكثـر معرفـًة اأعدبئلا 
بلتأريخيـا، فالشـيطاُن بلرجيـم عد  
بإلنيـان بر 5 يضاف إليـه جلومه من 
بإلنـس كاليهوم  من سـار عىل نهجهم 
كعـد  للديـلدا، كدـا تـرح اذلك 
آيـات بلقـرآن بلكريم  اإسـقاط آيات 
بلقـرآن بلكريم اشـكل صحيـح ملعرفة 
من نحن كأمة إسـامية سلعرف 5وية 
أعدبئلا مهدا تلبيـوب اثيـاب برصدقاء 
بللاصحـا  مهدـا تخفـوب يف أعدـاق 
ـــة بإلسـامية كأمربء  سـاطا  برُمَّ
 ملوك  أنظدة أ  كلخب  قامة سـيتم 
كشـفهم مـن خـا5 ملهجيـة بلقرآن 

بلكريم. 
 ييتدر بلشهيد بلقائد حيا سا3 
ــة  بللـه عليه يف تشـخيص  بقـع برُمَّ
بإلسـامية من خا5 ما ييتعرضه من 
آيـات قرآنيـة  فـق ملهجيـة تحليلية 
تراط ما اا بليبب  بللتيجة، فاللتيجة 
بلطبيعيـة آلم3 علدمـا عـى راه  لم 

يعرف عد ه  تعامل معه كلاصح كانت 
بلخـر ج بلحتدـي مـن بلجلـة  اد ن 
ـَجَرَة اََدْت َلُهَدا  ا ذَبَقا بلشَّ مااـس )َفَلدَّ
َسْوآتُُهَدا َ َطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَليِْهَدا ِمن 
ِة( )برعـربف 22( ذلـك؛ رَنَّ  َ َرِق بْلَجلَـّ
بللـه قد  ضـع قوبعَد  بضحـة لطريق 
بلجلة  للشـقاء يف بلدنيـا  بآلخرة  أية 
بفرتبضات ارية خارج بليياق بإللهي 
فإندا 5ـي أماني  أااطيل تضاعف من 
بلشـقاء لكل بلتائها )َقا5َ ب5ِْبَطا ِملَْها 
ا  ، َفِإمَّ َجِديًعـا، اَْعُضُكـْم ِلبَْعـٍض َعـُد ٌّ
لِّي 5ًُدى َفَدِن بتَّبََع 5َُدبَي َفَا  يَأِْتيَلَُّكـم مِّ
يَِضلُّ َ اَل يَْشَقى )223( َ َمْن أَْعَرَض َعن 
ُه  ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشـًة َضلًكا َ نَْحُرُ
يَـْو3َ بْلِقيَاَمِة أَْعَدـٰى )225( َقا5َ َربِّ ِلَم 
تَِلي أَْعَدى َ َقـْد ُكلُت اَِصرًب()طه  َحَرْ

 .)225
 يختم بلشهيُد بلقائُد سا3 بلله عليه 
5ذب بملحور من بلدرس ليكشـف بليبب 
ـــة  ضالهـا  برُمَّ لضعـف  بلرئيـيس 
 شقائها اأنها لم تعرف عد 5ا أمريكا 
 إرسبئيل  لذلك فاللتيجة كانت حتدية 
بلضعف  بلهوبن  بالنحطاط  ال مخرج 
إال ااتباع 5دى بلله ُسـبَْحانَــُه َ تََعاىَل؛ 
رَنَّه  حـده صاحُب بلهدبيـة  من ايده 
طريق بلجلة  5و بلطريق بلذي سـلكه 
أنبيـاء بللـه  أ ليائـه بملخلصـا  بلله 
يدعو إىل بلجلة  بملغفرة اإذنه( )بلبقرة 
222(  ال مخـرج من 5ـذب بلتيه إال عن 
طريق بلقرآن  بلثقة االله ُسـبَْحانَــُه 

َ تََعاىَل. 

 يلتقل بلشـهيُد بلقائُد حيا سا3 
بللـه عليـه يف 5ـذب بملحور مـن بلدرس 
بملفرسيـن  تعامـل  ليلتقـد  اشـدة 
برقدما مـع بلقرآن حيث تـم تحويله 
إما إىل مصـدر للتريع  إما إىل مصدر 
مـن مصامر بملعانـي  بلباغـة  بلبيان 
لإلمـا3  احديـث  ذلـك  عـىل   ييـتد5 
بلخديلي حو5 أنه كلدا عام للتفاسر لم 
يجد ما يشبع بملوبضيع بملهدة للقضايا 
ــة  لذلك فهذه بلتفاسـر  بلك ى لألُمَّ
كدا يرى بلشهيُد بلقائُد سا3 بلله عليه 
ــة ملا تحت  تهبط اديتوى بلوعي لألُمَّ
بلصقـر، يأخذ بلشـهيُد بلقائُد حيـا 
5لا أندوذج للتفاسـر تلا5 بستحيان 
بلكثرين من أالاء بلزيدية  5و تفيـر 
بلكشاف للزمخري  بلشهيُد بلقائُد يف 
معرض بنتقـامه ال يبخس بلزمخري 
حقه فربه قد اذ5 مجهومبً يف تفيـره 
بلشـهيد  نفـس  عليـه  بنطـوت   ادـا 
بلقائد من سـداحة  سامة طوية 5و 
كذلك يفيضها عـىل بلزمخري  يثبت 
له حيـن نيتـه يف كتااه لكن بلشـهيد 
بلقائـد 5لـا يكشـف بمللطلقـات بلتـي 
برتكـز عليهـا بلزمخـري فانحرفـت 
اه عـن مـا كان يجب أن يكـون كتااه 
ــة  كتفيـر كامل يرفع من  عي برُمَّ
بلشـهيُد  بللافـذة يكشـف   ابصرتـه 
بلقائُد سا3 بلله عليه برسباب بللفيية 
بلتي تجعل بللاس يديلـون إىل مثل 5ذب 
بلتفيـر  يفضلونـه عىل غـره ) 5و 
5لا ال ييـتثلي أي تفيـر يف تيطيح 

بإلسـامي(  بلوعـي  بملفا5يـم  رضب 
 ذلك؛ رَنَّ تفيـر بلزمخري كيـلي 
معتـزيل يوبجـه بملجـ ة  لكـن 5ـذه 
بلقضية ال تكفي  حد5ا  لو تم إضافة 
ما ييتحيـله بلبعـض يف تعلم بلباغة 
 بلبديع من تفير بلزمخري ُكـّل 5ذب 
ال يكفـي؛ رَنَّه يجب بلتعامل مع بلقرآن 
بلكريـم كدصدر 5دبيـة يرتقي االوعي 
إىل ميـتوى بلكدا5  لذب ال اد من بتباع 
قرناء بلكتاب  ييتشهد بلشهيُد بلقائُد 
5لا اكلدـات لإلما3 بلهامي سـا3 بلله 
عليه )بلقـرآن يد5 عىل بلعـرتة  بلعرتة 
تد5 عـىل بلقـرآن(  ذلـك؛ رَنَّ بآلخرين 
مـن بملفرسين يلطلقون من جزئيات ال 
تتعامل مع بلقرآن كدصدر للهدبية  قد 
يحدـل اعـض بملفرسين عقائـد ااطلة 
يرضب اها بلوعي بإلسامي يف بلصديم. 
يعـوم الا بلشـهيُد بلقائُد سـا3 بلله 
عليـه يف نهايـة بملطـاف إىل بلخاصـة 
مـن 5ذب بلـدرس )من نحـن  من 5م( 
 5ـو أنه يجـب أن نتعامل مـع بلقرآن 
بلكريـم كدصـدر للهدبيـة  بللور  عىل 
5ذب برسـاس سـلجد يف كتاب بلله آيات 
كثـرة تعرفلـا اأعدبئلـا مـن بليهـوم 
 كذلـك سـلجد مـن بآليات ما يكشـف 
للا كيف نتعامل معهم  مع أسـاليبهم 
 ااالعتدام عـىل بلله  بلثقة اه  بلتوكل 
ـــة ال محالة عىل  عليه سـتلتر برُمَّ
عد 5ا  ال مخرج من بلشقاء  بلضا5 

ــة إال اهذب.  بلذي تعانيه برُمَّ

 : أمين النهمي

املفصلي  التأريخلي  خطابله  يف 
بمناسلبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عىل صاحبها وآله أفضلُل الصالة وأتمُّ 
التسليم، لهذا العام 1440ه، أشار قائد 
الثورة السيد عبدامللك الحوثي- حفظه 
الله- إىل عدد ملن القضايا الهامة، وما 
تشلهده البلالد يف املرحللة الراهنة من 
علدوان صهيونلي أمريكلي سلعودي 
إماراتلي، للعلام الرابلع علىل التوايل، 
ووضلع النقاط عىل كثري ملن القضايا 
واملوضوعات التلي ينبغي عىل الجميع 
ترجمتها والعمل عىل ضوئها للنهوض 
بواقعنا اليمني، وال يتسع املقام إلبرازها 
يف هذه القلراءة، الذي نركلز فيها عىل 
ندائله للشلباب والشلابات، وأهميتله 

وتوقيته يف هذه املرحلة الفاصلة. 
والشك أن املتأمل لهذا النداء، سيجد 
أنله يحمل يف طياتهلا مضامني مهمة، 
ومفاهيلم  واسلعة،  ودالالت  وأبعلاداً 

عميقة، وأهمية كبرية جداً. 
يقلول السليد عبداملللك: »وندائلي 
لللة وعماد  للشلباب أنتلم ذخلر األُمَّ
نهضتها، وأنتم ُمسلتهدفون من قوى 
الطاغوت، ليس فقلط بالقنابل الذكية 
والصواريخ املدّمرة واألسللحة القاتلة، 
بل إضافة إىل ذلك أنتم مسلتهدفون يف 

إيَْمانكلم ويف وعيكلم، ويف رشفكم، ويف 
أخالقكلم، ويف كرامتكم، ويف طهارتكم 

ويف عفتكلم«. 
النلداء يمثلل   والحقيقلة أن هلذا 
مرشوعلاً متكاملالً، واضلَح الطريق، 
واللرؤى، واملالمح، واألهلداف، ويمثل 
سلياجاً منيعاً أملام مخاطلر الحرب 
الناعملة، التي تسلعى قلوى العدوان 
ملن ورائهلا إىل اسلتهداف الشلباب 
والشلابات، واخرتاقهم بكل الوسلائل، 
وهنا يتبادر إىل الذهن تسلاؤٌل مفاده: 
ملاذا يعنلي أن يتقدم السليد القائد- 
حفظله اللله- بذلك الخطلاب، وبذلك 
النصح الصادق لهذه الفئة والرشيحة 
الهاملة تحديداً دون غريهم، يف خطاب 
عظيملة  مناسلبة  وأكلر  مفصلي، 
وحاشلدة يف العام كلله.. يحذرهم من 
معركلة من نلوع آخر وصفهلا بأنها 

أخطر من القنابل العنقودية؟. 
ولإلجابلة عىل هلذا التسلاؤل، فإن 
سلماحته يعرف عمق املعرفلة أهمية 
اللدور الكبلري والفاعلل لهلذه الفئة، 
وأوضلح ذلك مسلبقا يف بدايلة نداءه 
لللة وعماد  بالقلول:« أنتم ذخلر األُمَّ
نهضتها«؛ ولذلك يكتسلب هلذا النداء 

أهمية كبرية من حيث: 
- أنه جلاء من قائد عظيم وحريص 
يحملل روحيلة آل بيلت النبلوة، نداء 

الصلادق املحلب املخللص، والناصح 
للة  األمني، الحامل لقضايا وهموم األُمَّ
اإلسلالمية، يعلرف خطلورة الواقلع 
ويعلرف، ما يخطط له من اسلتهدافه 

لهذه الرشيحة.  
- خالصلة لخطلاب تأريخي مفصي 
بلارز متعللق بمناسلبة عظيملة، وهي 
ذكلرى املوللد النبلوي الرشيلف علىل 
وأتلم  الصلالة  أزكلى  وآلله  صاحبهلا 

التسليم. 
- أشلار فيله إىل أنواع االسلتهداف 
التي يسعى العدو إىل رضبها، واملتمثلة 
يف »إيَْمانكلم ويف وعيكلم، ويف رشفكم، 
ويف  كرامتكلم،  ويف  أخالقكلم،  ويف 
طهارتكم ويف عفتكم«؛ ألَنَّ العدو يعي 
أن هذه الرشيحة تمثل ركيزة أساسية 
للة وعماد  يف املجتمع، فهي ذخلر األُمَّ
نهضتها، كما أشار إليها السيد القائد. 
 هلذه املعركلة كما وصفها السليد 
القنابلل  القائلد، بأنهلا أخطلر ملن 
العنقوديلة، ألَنَّها معركة تتجه بشلكل 
مبارش إىل اسلتهداف الشباب وغزوهم 
وإفسلادهم، وتسلعى لهلدم اللروح 
اإلسالمية، والرتبية اإليَْمانية، وإفراغها 
من محتواها ومن فطرتها التي فطرها 
اللله عليهلا، ووسلائل وأسلاليب هذه 
املعركة إعالمية وثقافية وفكرية تحت 
عناويلن الحريلة واالنفتلاح والتطور 

والحداثلة، ومهملة هلذه املعركة هي 
مسخ القيم واملبادئ واألخالق املتجذرة 
يف قللوب وعقلول الناس واسلتبدالها 
بمفاهيلم ومصطلحات خبيثة ورشيرة 
حتى تصنع من الشلخص املسلتهدف 
عنرصاً شليطانياً وخطرياً عىل نفسله 

وعىل مجتمعه وأمته. 
ولهذا يؤكد السليد القائلد، بالقول: 
»فالللَه اللَه كونوا يف هلذه املعركة ويف 
هلذا امليدان عند مسلتوى األمل بكم يف 
اتجاهكم الجاد نحو التمسك بهويتكم 
وانتمائكم، يف سلعيكم الجلاد للتثقف 
بثقافلة القلرآن الكريلم، والتحصلن 
العلايل والتحصلن بأخلالق  بالوعلي 
القلرآن التي هي ملكارم األخالق، ويف 
اهتمامكم بلزكاء أنفسلكم يف حذركم 
من ُكلّل ما يمس بوعيكم، وبزكائكم«، 
فهلي معركلة من أهلم املعلارك التي 
يخطط لهلا األعلداء إىل جانب الحرب 
النفسلية والحلرب اإلعالميلة والغزو 
الفكلري، ولها أهلداف وغايات كثرية 
ومتعلددة أهمهلا السليطرة عىل هذه 
الرشيحة الهامة، ورضبها واستعبادها 

وإفراغها من مضمونها اإليَْماني. 
إىل  والشلابات  الشلباب  ويدعلو 
التحصن وسبل املواجهة لهذه املعركة 
من خالل: »االسلتبصار بنلور القرآن 
يف كشلف ُكلّل الظلملات، والحذر من 

الذين  الظالميلني والتكفرييلني  ُكللّل 
افتضحوا بكل وضوح بتبعتهم ألمريكا 
الفاسلدين  اإلباحيني  وعمالئها، وملن 
الذين يسلعون لرضب القيم واألخالق 
لضملان السليطرة عليكم علن طريق 
إفسلادكم«، ملن خلالل نلرش الرذيلة 
واالنحطلاط والدعلارة، علر القنوات 
الفضائية، واإلذاعات ووسائل التواصل 
واملجاللس،  واملنابلر،  االجتماعلي، 
والكتلب، والثقافلات املغلوطلة التلي 
أروقلة  يف  وصناعتهلا  تأليفهلا  تلم 
االسلتخبارات األمريكيلة والصهيونية 

للة.  الستهداف هذه األُمَّ
ويشري السليد- حفظه الله- يف هذا 
النداء إىل أن هذه املرحلة مرحلة فاصلة 
يف تأريخ البرش، وال بد أن يعَي الشباُب 
خاصلًة، والشلعب عموملاً أن هنلاك 
تحلركاً أمريكيلاً بريطانيلاً صهيونياً 
خليجيلاً، يعمل وفق ترسلانة إعالمية 
ضخمة بكل الوسلائل لرضب املجتمع 
وإفسلاده، فنحلن يف مرحللة »إما أن 
نكلون أو ال نكلون«، فليجعللوا ملن 
هلذه الذكرى املباركة محطلًة للتعبئة 
للة  األخالقية والروحية، وليكونوا لألُمَّ
العربية واإلسلالمية اليلوم يف محنتها 
ذراعها الضارب، وسلياجها الحصني، 
وتاجها الزاهي«، »وعلىل الله فليتوكل 

املؤمنون«. 
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 استقبل بالبرلمان طّباخًا صهيونيًا والخارجية الصهيونية تحتفي بالطاهي:

تواصل االحتجاجات الشعبية يف الجزائر 
وموريتانيا رفضاً لزيارة بن سلمان 

 : متابعات 
توبصلـت بالحتجاجاُت بلشـعبيَُّة يف بلجزبئـر  موريتانيا، 
أمـس برحـد، بلربفضة لزيـارة بملجر3 ان سـلدان لبلدبنهم؛ 
ايـبِب جربئـم بلحـرب بملرتكبة ضد بلشـعب بليدلـي،  كذب 

جريدة مقتل بلصحفي جدا5 خاشقجي. 
َ ذكرت  سـائل إعامية، أن بلعاصدَة بملوريتانية شـهدت 
بحتجاجاٍت ربفضًة لزيارة ان سـلدان بلذي  صل بليها، أمس 
برحد، إىل بلعاصدة بملوريتانية نوبكشـوط،  سط بحتجاجات 
ربفضـة زيارتـه.   االتزبمـن مـع ذلـك، شـهدت بلجزبئـر 
بحتجاجاٍت ربفضًة لزيارة  يل بلعهد بليعومّي بملرتقبة، أمس 
برحـد،  قالت قلاة بمليامين: إن بحتجاجاٍت شـعبيًَّة بنطلقت 
يف بلجزبئـر، أمس برحد، قبيل  صو5  يل عهـد م لة بلعد بن 
بليـعومّي إىل مطار 5ـوبري اومدين االجزبئـر،  ذلك رفضا 
لزيارته إىل بلجزبئر.  من جهته، قا5 بللائب بليااق عن حركة 
بللهضـة بلجزبئرية محدـد عثامليـة للدياميـن: إن بلجزبئر 
ااسـتطاعتها لعُب م ر مهم إلنهاء معاناة بليدن، مضيفاً أن 

زيارَة بان سلدان للجزبئر تأتي يف  قت غر ملاسب. 

أردوغان يطالب السعودّية بتسليم 
املشتبه بهم يف مقتل خاشقجي لرتكيا 

 : متابعات 
طلب بلرئيـُس بلرتكي رجب طيب إرم غـان، أمس بر 5، 
من م لة بلعد بن بليـعوميّة تيـليَم بملشـتبه اهـم يف مقتل 
بلصحايف بليعومّي جدا5 خاشقجي يف بسطلبو5، ميتهدفاً 
بملجـر3 محدـد ان سـلدان يف عومتـه بلرسيعة إىل بليـاحة 

بلد لية يف قدة بلعرين. 
 قا5 بلرئيس بلرتكي يف مؤتدر صحايف يف اويلوس آيرس، 
إن محاكدة 5ؤالء برشـخاص يف تركيا أمر أسـايس من أجل 
بلرم عىل أية تياؤالت قد تكون لدى بررسة بلد لية، مضيفاً: 
يجب بلكشـُف عدن أمر اهذه بلجريدة  من نّفذ5ا، مشـربً 
إىل أن بلعاَلَم بإلسـامي قبل أن يتم كشُف مرتكبي بلجريدة.  
 أ ضـح برم غان، أن بليـعوميّا رفضوب ميـاعدة بملدعا 
برتـربك اتقديـم معلومـات عن مـكان جثدان خاشـقجي 
 كشـف 5ويـات بلركاء بلذيـن قيل إنهم سـاعد ب بلفريق 
بليـعومّي بلذي قتل خاشـقجي، مشـربً إىل أن بليـعوميّا 
بعرتفوب اأنفيـهم اأنها كانت عدليـة ُمَخّططاً لها.   كانت 
صحـف أمركيـة عـدة أّكـدت برسـبوع بلفائـت، أن  كالة 
بالسـتخباربت بملركزيـة )يس آي أيـه( توصلـت إىل نتيجـة 

مفام5ا أن محدد ان سلدان أمر االقتل. 

النظام املغربي يبدأ خطوات التطبيع العلني مع كيان العدو الصهيوني

إصابة عشرات الفلسطينيني جراء قمع االحتالل لتظاهرة يف نابلس ومستوطنون صهاينة يقتحمون األقصى 

 : متابعات 
يف  بقعة جديـدة من  قائع بلتطبيـع مع بلكيان 
بلصهيونـي، كشـفت  زبرة بلخارجيـة بلصهيونية، 
أمـس برحـد، أن بل ملـان بملغراـي بسـتقبل طباخا 
صهيونيـا يف أر قتـه،  قـا3 اإعـدبم  جبـة عشـاء 

بحتفالية رعضاء بل ملان. 
 نـرت بلصفحـة بلرسـدية ملوقـع "برسبئيل 
االعرايـة" بلتااـع للخارجيـة بلصهيونيـة، صورًة 
للطا5ـي "بيف ليفـي" مرتديـاً بللبـاس بلتقليـدي 
بملغراـي،  أشـارت إىل أن بلطبـاخ بلصهيوني حّقق 

5ـذب برسـبوع حلدـاً اعدمـا تدـت بسـتضافته يف 
بل ملان بملغراي. 

 نقل بملوقع بلصهيوني، عن بلطا5ي قوله: جرى 
بسـتقبالُلا اكل حفا ة، كانت لدي مخا ف،  لكن يف 
بللهاية بلتقيـت اأناس ربئعا، لم أصل مع رسـالة 

سياسيّة،  لكللي  صلت مع طعا3. 
 حيـب ذبت بلجهة بلحكومية، فإنَّ بلطباخ “بيف 
ليفي” يعت  من أشهر بلطهاة يف بلكيان بلصهيوني، 
حيـث قـا3 مؤّخـربً اافتتـاح مطعم يقـد3  جبات 
مغرايـة يف مديلـة بلقـدس بملحتّلـة، الفتـة إىل أنـه 
يحلـم بآلن أن يقو3 اإعـدبم مأماة عىل رشف بلعا5ل 

بملغراي، بمللك محدد بليامس. 
مـن جهتـه، طالـب بملرصـد بملغراـي مللا5ضـة 
بلتطبيـع، يف ايـان عـىل صفحته افييـبوك، رئيس 
بل ملان بملغراي اتفيـر  توضيح ما قا3 اه بلطباخ 
بلصهيونـي، مضيفاً أن بل ملـاَن بملغرايَّ بلذي يرأس 
ملك اـامه لجلة بلقدس مطالب اتفيـر  توضيح 
5ـذب برمـر إْن كان حقيقيـاً أَْ  أنـه محـض فقاعة 
صهيونية ع  صفحة معر فة اكونها من صفحات 
بلذااب بإللكرت نـي بلصهيوني بلتي تر ج ملتجاتها 
بلدعائيـة للحـرب بللفيـية ااتّجـاه صلاعـة مزبج 

بلتطبيع. 

 : فلسطين 
أصيـب عـربُت بلفليـطيليا، أمـس برحـد، 
احـاالت بختلـاق جـربء قدـع ُقـــوَّبت بالحتـا5 
بلصهيونـي مليـرة معـت لهـا ملّظدـة بلتحريـر 
بلفليطيلية جلوب مديلة ناالس االضفة بلغراية؛ 
نُـرًة للقدس بملحتّلة  رفضاً ليياسـات بالحتا5 

بلتعيفية. 
 ذكرت  كالة  فا بلفليطيلية لألنباء أن ُقــوَّبت 
بالحتـا5 أطلقـت بلرصاص بملطاطـي  قلاال بلغاز 
بليا3 ااتّجاه بلفليطيليا بملشاركا يف بمليرة، َما 

أَمَّى إىل إصااة بلعربت احاالت بختلاق. 
َم عربُت بمليـتوطلا  مـن جهة أُْخـــَرى، جـدَّ
بلصهايلـة، أمـس برحـد، بقتحـا3 بمليـجد برقى 

احداية ُقــوَّبت بالحتا5 بلصهيوني. 
 قالت  كالة  فا بلفليطيلية لألنباء: إن نحو 96 
ميـتوطلاً بقتحدوب برقى من جهة اـاب بملغاراة 
 قاموب اجوالت بسـتفزبزية يف ااحاته  سط حربسة 

مشدمة من ُقــوَّبت بالحتا5. 
بقتحامـات  بلصهايلـة  بمليـتوطلون   يلّفـذ 
بسـتفزبزية للديـجد برقى بملبارك اشـكل يومي 

احدايـة ُقـــوَّبت بالحتـا5 يف محا لـة لفرض أمر 
 بقـع اخصوص تهويـد بلحر3 بلقديس  بليـيطرة 

عليه. 

العثور على قائد عمليات البحرية األمريكية يف الشرق األوسط جثًة هامدًة يف البحرين
 : متابعات 

أعلـن بلجيـُش برمركـي بلعثـوَر عـىل قائـد 

عدليـات بلبحريـة برمركية يف بلرق بر سـط 

برممرب5 سـكوت سـترني جثًة 5امـدًة يف مقر 

إقامتـه يف بلبحرين، أمس بر 5، مؤّكدبً بسـتبعام 
أية شبهة جلائية حو5 موته. 

 قا5 جـون ريتشارمسـون رئيـس بلعدليات 
بلبحريـة برمركية يف ايان، أمـس بر 5: إن 5ذه 
بلخامـس  للبحريـة  أنبـاَء مدّمـرة لألسـطو5 
اأكدلهـا، مضيفاً أن مبئـرة بلتحقيقات بلجلائية 

يف بلبحرية برمركيـة   زبرة بلدبخلية بلبحريلية 
تتعا نان يف بلتحقيق. 

 كان سـترني توىّل يف مايـو مهامه قائدبً لكل 
من بلقيامة بملركزية للُقــوَّبت بلبحرية برمركية 
بلتـي تشـدل برسـطو5 بلخامـس  بلُقـــوَّبت 

بلبحرية بملشرتكة. 

قاسمي: ال قرار أممي 
يمنع إيران من متابعة 

برنامجها الصاروخي
 : متابعات 

أعلن بملتحدُث ااسـم  زبرة بلخارجية بإليربنية 
اهرب3 قاسـدي، أمس برحد، أنـه ال يوجد أي قربر 
م يل يدلع إيربن من بلعدل ا نامجها بلصار خي، 
مشـربً إىل أن مزبعـم  زيـر بلخارجيـة برمريكي 

مايك اومبيو اهذب بلشأن مثرة لليخرية. 
برنبـاء  لوكالـة  تريحـات  يف  قاسـدي   رم 
بإليربنيـة "برنا"، عىل حديث  زير خارجية أمريكا 
اومبيـو عن خرق إيـربن بالتّفاق بللـو ي اإجربء 
تجراـة صار خيـة جديـدة، اقوله: إنـه ال  جوم 
ري قربر أمدي يدلع إيـربن من مزب لة ارنامجها 
بلصار خـي أَْ  إجربئهـا بختبـاربت يف 5ذب بإلطار، 
بلتأكيـَد عـىل أن بل نامـج بلصار خـي  مجـّدمبً 
بإليربنـي ذ  طبيعـة مفاعيـة  تـم تصديده  فق 
متطلبـات محليـة.   أشـار قاسـدي إىل أنـه من 
بملثر لليخرية أن تيـتلَد  بشلطن إىل قربر أمدي 
بنيـحبت الفيـها مله  بنتهكته اشـكل أُحامي 
كدـا حا لت مفـَع غر5ا مـن بلـد 5 إىل بنتهاِكه 

 5ّدمت َمن يعارضها يف 5ذب بملوقف. 

الجيش السوري يحبط محاولَتي تسلل للمجموعات اإلجرامية وعودة 1439 مهجَّرًا إىل بلداتهم 
 : سوريا 

أحبطت بلجيُش بليـوري، أمس برحد، 
إجربميـة  مجدوعـات  تيـلل  محا لتَـي 
ااتّجاه نقاط عيـكريّة متدركزة لحداية 
بلبلـدبت بآلملـة يف ريـف حدـاة بلشـدايل 
 أ قعـت يف صفـوف بإلجربميا خيـائَر 

كبرة. 
 قالت  كالة برنباء بليـورية "سانا": 
إن  حـدة من بلجيش متدركـزة يف محيط 
تيـلل  محا لـة  صـدت  شـليوط  قريـة 
مجدوعـة إجربمية كانت تتلقل يف برربيض 
بلزربعية جلوب قرية بلـزكاة، مضيفة أنه 
تم بلتعامل مع بملتيـللا ارشقات غزيرة 
من برسلحة بلرشاشـة بملتوسطة، َما أَمَّى 
إىل إيقاع إصااات محّققة يف صفوفها  فر 
بإلر5اايون بملتيللون ااتّجاه أ كار5م بلتي 

بنطلقوب ملها. 
 أضافت بلوكالة، أن علارص بسـتطاع 
 حدة من بلجيش رصد ب تَحـّرك مجدوعة 
إجربميـة أُْخـــَرى اـا ايـاتا بلزيتون 
نقـاط  ااتّجـاه  بللطاملـة  الـدة  جلـوب 
عيكريّة عىل محور زلا إىل بلجلوب ملها، 
مبيلـًة أن بلجيَش تعامل معهم اارسـلحة 

بلخفيفة الذ ب اعد5ا االفربر. 
بملجدوعـات  أن  بلوكالـة،   أشـارت 

بإلجربميـة توبصل خرقها بتّفـاق بمللطقة 
تكـربر  عـ   بملـب  يف  بليـاح  ملز عـة 
محا التها بلتيـلل ااتّجاه نقاط عيكريّة 
متدركـزة يف ريـف حداة بلشـدايل لحداية 

بملدنيا يف بلقرى بآلملة. 
من جانب آخر، عام نحو 2539 موبطلاً 
ربً؛ افعل بإلجربميا ع  مع   سورياً مهجَّ

نصيب – جاار بلحـد مي مع بررمن خا5 
برسبوع بملايض. 

 قالت بلوكالة: إن حركة قد 3 بليوريا 
بملهجرين افعل بإلجربميا تزبيدت اشـكل 
ملحوظ خا5 برسبوع بملايض حيث  صل 
عـدم بلعائدين إىل 2539 شـخصاً االتوبزي 
مـع بلتيـهيات بلتـي ملحتها بليـفارُة 

بليورية يف عّدان للدوبطلا بلذين غامر ب 
بلحـد م  عـ   عشـوبئية  اصـورة  بلبـام 
 يرغبون االعومة إىل بلوطن، مشرًة إىل أن 
عومَة برمن  بالسـتقربر إىل معظم بمللاطق 
افضل اطوالت  تضحيات بلجيش بلعراي 
بليوري شـّجعت بليوريا عىل بلعومة إىل 

الدبتهم  ُقَرب5م بلتي تهّجر ب ملها. 
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الع���دو اإلس���رائيلي ميث���ُل خطراً علينا كش���عوب ف���ي أمننا واس���تقرارنا 
واستقاللنا وُهويتنا وأخالقنا ومقدساتنا، في كل شيء.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي بلدر بني

كلمة أخيرة

صالح مصلح

خلال  األمريكيلة  اإلداراُت  تغنَّلت 
الفلرة املاضيلة بقيَلم الديمقراطيلة 
وحلق الشلعوب يف تقريلر مصريهلا، 
وحقوق اإلنَْسان، وحرية الرأي والرأي 
اآلخر، وجعلت من تلك العناوين مربّراً 
للتدخل العسلكرّي والسيايّس والثقايف 
الحتالهلا  املنطقلة  دول  ُكلللّل  يف 
والسيطرة عىل ثرواتها وفرض ثقافتها 
بُقللوَّة السلاح، بما يعني أن واقَعها 
العميل هو عكس تلك العناوين تماماً. 

عناويلن  أحلِد  علىل  تتعلرَف  أن  أردتَّ  فلإذا 
الديمقراطية األمريكية وهو َحّق الشعوب يف تقرير 
مصريها بنفسها، فما عليك إال أن تبَحَث عن اإلبادة 
الجماعية التي ارتكبتها أمريكا بحق شلعٍب بأكمله 
»الهنود الُحْمر السلكان األصليني لألمريكيتني قبل 
ُر عدُدهم  علر كريسلتوفر كوملبس واللذي يَُقلدَّ
بل900 ألف نسمة« وأّسسوا مستعمرتهم، أَْو انظر 
إىل العدوان األمريكي السلعودّي عىل اليمن وغريها 

من املناطق وستعلم أن أمريكا هي من تقّرر مصريَ 
الشلعوب، سلواًء بالفنلاء علرب القتل 
والجرائلم أَْو بالبقاء تحلَت هيمنتها 
وسليطرتها، وأكرب شلاهد علىل ذلك 
تريحلات البيت األبيلض والرئيس 
األمريكي ترامب التلي تؤّكد أنها هي 
ملن سلتحّدُد مصريَ اململكلة العربية 

السعوديّة وَمن يحُكُمها. 
وإذا ملا انتقللت إىل عنلواٍن آخلر 
للديمقراطيلة األمريكيلة وهو حرية 
أن  فعليلك  اآلخلر،  واللرأي  اللرأي 
تشلاهَدها يف حجلب قناة املسلرية، وقناة املسلرية 
مبلارش، وحجب قنلاة املنار، فأمريلكا التي تمتلك 
مئات بلل آالف القنوات الفضائية للم تُِطْق صوَت 
قنلاة واحدة تفضلُح جرائمها، وتعّري سياسلاتها 
االسلتعمارية، وتوّعلي الشلعوَب بخطورتهلا عىل 
البرشية جمعاء، فهي لم تقدم للبرشية إال الشلقاَء 
والعلذاَب والقتلَل واالغتيلاالت والهيمنلة ونهلَب 

الثروات. 
أملا عنلواُن حقلوق اإلنَْسلان يف الديمقراطيلة 

األمريكيلة فحّدث وال حرج، فهي متلهفٌة للقتل، وال 
يلكاد يُمرُّ يلوٌم عىل هذا العالم إال وسلفكت أمريكا 
الكثلريَ ملن الدماء، ولعللَّ املجلازَر اليوميلَة التي 
تُرتَكُب بضلوء أمريكي بَحقِّ أبناء الشلعب اليمني 
بحق أطفاله ونسلائه، وبإمكانك أن تشاهَد احراَم 
أمريكا لحقوق اإلنَْسلان يف فلسلطني وهي تسلاند 
أكربَ نظاٍم فايشٍّ يف املنطقة وهو النظاُم الصهيوني، 

يتنفس وهو يقتل بدون أن يرَف له جفٌن. 
للا الديمقراطيلُة األمريكية يف القانون الدويل  أَمَّ
فعليلك أن تنُظَر إليهلا يف األمم املتحلدة، واحتكار 
أمريلكا ألي قلرار لصالح أي شلعب من شلعوب 
املنطقلة بحلق الفيتلو للقلوى الكلربى، حتى لو 
كانت الُكرُة األرضية ُكلُّهلا تؤيُد قراَر وقف الحرب 
عىل شلعب مظلوم، وكان هذا القلرار يتعاَرُض مع 
املصالح األمريكي يف احتال الشلعوب والسليطرة 
علىل ثرواتهلا ومواقعهلا الجغرافية الهاملة، فقد 
أعطتها ديمقراطيتُها َحقَّ الفيتو لتستطيَع أن تُلِغَي 

 . أَيَّ قرار، وقراُرها االستبدادي هو الذي يَُقرُّ
هذه هي الديمقراطيُة األمريكيُة باختصار. 

صالح الدّكاك

ال ي�زاُل مرشوُع الق�رار الربيطاني 
مجه�والً حتى اللحظ�ة، وأعتق�ُد أنه 
يتضم�ُن )إدارًة دولي�ًة للحديدة بقرار 
أمم�ي( بن�اًء ع�ى فرضي�ة أن طرفيَ 
ال�راع غ�رُ قادريَي�ن ع�ى الحس�م 
عس�كريّاً، وه�ذه اإلدارُة البديل�ُة هي 
األس�لُم ملصالح اليمن والعالم بحسب 

ما سيوردونه من مسّوغات لها. 
ولق�د كان�ت تريحاُت املس�ؤول 
األمريك�ي برايان هوك تص�ب ف ذات 

االتّج�اه وه�و اس�تمالة تحال�ف دويل 
بقيادة أمريكا بدافع الحفاظ عى أمن البحر األحمر 
الذي بحسب التس�ويق األمريكي يعد مهّدداً من الرب 
اليمن�ي لعاملني )النفوذ اإليراني حد تعبرهم وعجز 
الرشعي�ة والتحال�ف عن تحقيق حس�م عس�كرّي( 
وهذا يجعل اليمن دولة فاش�لة ينبغي وضعها تحت 
االنت�داب الدويل عى األقل الجغرافي�ا املتاخمة للماء 
ومم�ر املالح�ة الدولية، وهذا هو زبدة ما يس�تهدف 
األمريكي�ون بتحال�ف العدوان تحقيقه من�ذ البدء.. 
أي احت�الل املثلث املائي البحري بني األحمر والعربي 
بزاويته الحساس�ة باب املندب وكان تحقيق ذلك لو 
تم سيضُع الصنييَ وإيران وروسيا والهند تحت األمر 

الواقع. 
 وأليَنَّهم عجزوا عرب التحالف ف تحقيقه يحاولون 
اآلن اس�تثماريَ عجزهم العس�كرّي وصموديَ جيش�نا 
ولجانن�ا كوض�ٍع غر مري�ح لجهة املالح�ة الدولية 
ٍد لها؛ سعياً ملشاطرة الصني والدول األُْخ��ريَى  ومهدِّ
نف�وذاً بقرار أمم�ي وبقيادة أمريكية دون حس�اب 
ألصح�اب األرض، وه�م يغازلون حت�ى إيران ف هذا 
رِّها ملربَّع رؤيتهم  الس�يناريو؛ طمعاً ف تحييدها وجيَ

بدافع أن ذلك يدريَأُ الخطريَ الداهميَ عى أمنه. 
 وه�ذا مس�تحيٌل بالتأكي�د، فإي�راُن ال يمكنه�ا 
التماه�ي مع ه�ذه األجن�دة التي يح�ُ�ُ فيها أمُن 

إرسائيل كمحور ف هذا السيناريو مستهدف بدرجة 
رئيس�ة، كم�ا أن الصني وروس�يا ال يمكنها الذهاُب 
لتحالف ي� بصالتها االس�راتيجية 
م�ع إيران كالع�ب وازن ومس�تقل ف 
ال�رشق األوس�ط.. أعتق�د أن الرفضيَ 
الصين�ي وال�رويس مل�رشوع الق�رار 
ه ورشعت  جعل بريطانيا تؤّجل طرحيَ
أمري�كا ف إش�هار ال�)نات�و العرب�ي 
اإلرسائي�ي اآلس�يوي ال�ذي رصح�ت 
بنيته�ا ف تش�كيله كحل�ف مواِج�ه 

إليران ومحور املقاومة(. 
دات  لم تس�تطْع لن�دن انت�زاعيَ تعهُّ
إيراني�ة بالضغ�ط ع�ى صنع�اء؛ أليَنَّ 
طهران ال تقارب ال�راع ف هذه الجزئية من زاوية 
نفعي�ة ب�ل وجودية مبدئي�ة كما أن صنعاءيَ ليس�ت 
رهينًة ف قرارها العس�كرّي والس�يايّس حتى ملحور 
املقاوم�ة بل هي تراعي تحقيقيَ نر متواِزن يحّقق 
املصلح�ةيَ الوطنيةيَ اليمنية ومصالح األمة، ال س�يما 
أن إرسائيل هي العٌب محوري ف العدوان وتستهدف 
تعزيزيَ س�يطرتها عى قناة السويس بالسيطرة عى 
ب�اب املندب وخنق وتقويض املتغ�ر الثوري اليمني 

وخنق إيران. 
وثم�ة أم�ٌر مه�مٌّ ينبغي اإلش�ارُة إلي�ه ف حديث 
هوك وهو الخش�ية األمريكية من قدرة األنصار عى 
تحقي�ق تفوق ردع يتمثل ف اإلطاح�ة بطائراتهم ال 
س�يما وقد أمك�ن لنا تحقي�ُق ت�وازن ردع يتمثل ف 
الصواريخ واملسّرات مقابل اإلف 16، وهو ما يعجز 
األمريكي�ون ع�ن التعايش مع�ه؛ لذا فّضل�وا الدفعيَ 
خة بما ذك�رُت آنفاً؛ وألنهم  بعملية تش�اورية مفخَّ
ُووجه�وا بصالب�ة مفاوضين�ا فإنّهم يستش�عرون 
اآلن خش�يًة من انهيار توازن ال�ردع القائم فهذا إن 
حدث س�ي�ب وزنيَ أمريكا كلياً ف مضمار تفوقها 
العس�كرّي االس�راتيجي لصال�ح معادل�ة دولي�ة 
إقليمي�ة جدي�دة ال تح�� فيه�ا كُق���وَّة مطلقة 

وأُحادية مهيمنة بال منازع. 

الخشيُة األمريكية من تحقيق تواُزن الردع

عبداإلله الشامي

يس�تطيُع تحالُُف العدوان 
السعودّي األمريكي اإلماراتي 
أن  واس�تكبارهم  بأمواله�م 
يش�روا العالم وليس رشكة 
)ناي�ل  الصناعي�ة  األقم�ار 
س�ات( إلغالق قناة املس�رة 
لك�ن  صوته�ا،  وإس�كات 
وأس�لحتهم  كله�ا  أمواله�م 
أن  تس�تطيعيَ  ل�ن  كله�ا 
وال  القن�اة  املس�رة  توق�فيَ 
الجهادية  التحّررية  املس�رة 
العس�كريّة واإلعالمية والتي 
مثّل�ت األوىل جبه�ة هزم�ت 
اإلع�الم  ويَش�بكات  قن�وات 
ل�دول  املتع�دد  الفضائ�ي 
ومنفرد،  مجتم�ع  التحال�ف 
وما حج�ب قناة املس�رة إال 
دلي�ٌل واض�ٌح ع�ى هزيم�ة 
الش�بكات اإلعالمي�ة للعدو، 
وتضامنن�ا  إدانتن�ا  وبق�در 
لقن�اة  نب�ارك  فإنّن�ا  معه�ا 
االنتص�ار  ذل�ك  املس�رة 
ال�ذي يض�اف إىل انتص�ارات 
املجاهدي�ن ف املي�دان ال�ذي 
مّرغ أن�وف املعتدين املحتّلني 

ف الويَْحل طوال 4 أعوام. 
ونح�ن عى ثقة ب�أن قناةيَ 
»ص�دق الكلم�ة« - التي هي 
قناُة الشعب والثورة والوطن 
 - الع�دوان  مواجه�ة  ف 
س�تواِصُل أداء رسالتها، وها 
التضامنية مع  هي الحمالت 
القناة قد أجربت إدارة النايل 
س�ات عى إع�ادة املس�رة، 
وإن ت�م حجبُها مج�دداً فإن 
جماهريَها العريضةيَ ف اليمن 
والعاليَ�م  العرب�ي  والوط�ن 
األقم�ار  ع�رب  س�يتابعونها 
الصناعي�ة الُح�رَّة األُْخ��ريَى 

يَْو أية من الوسائل املتاحة. أ
ونح�ُن ع�ى ثق�ٍة مطلقٍة 
بنر الل�ه عى أي�دي رجال 
الرجال ف جبهات القتال وأن 
الداخل  العدوان ومرتِزقته ف 
األخ�ر  �س  النفيَ يلفظ�ون 
لهزيمته�م عى األرض وأمام 
ش�عوب العالم الح�ر العربي 

واإلسالمي والخارجي. 

قناُة املسية 
تنتصر ْف على الديمقراطية األمريكية! تعرَّ


