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يومية  - سياسية -  شاملة
 عسلا 1 رايل  عيار  ب  1 ـ 

  ي ميسد  ي1ب88

 ععدم   )557(

12
صفحة

أكد أن العدو شن أكثر  من  45 غارة جوية ونّفذ عدة زحوفات وصعد مرتزقته باستهداف منازل املواطنني
للتصدي وج��اه��زون  السويد  م��ش��اورات  م��ع  بالتزامن  التصعيد  كثف  ال��ع��دوان  املسلحة:  ال��ق��وات  ناطق 
الحديدة ساحل  قارب يف  على  للعدوان  بغارة  صيادين  أربعة  استشهاد 

أس���ب���وع  ك����ل  م���دن���ي���اً   123 ي��ق��ت��ل  ال�����ع�����دوان  أم����م����ي:  ت���ق���ري���ر 

حمزة الحوثي يكتب عن: 
قلق العدو الصهيوأمريكي 
من التأثير الريادي لليمانيين 

في أي تصعيد قادم

ضيف اهلل 
سلمان يرثي 
الشهيد أبي 
حيدر الحمزي

أجندة العدوان تحاصر 
»مشاورات السويد«!

الوفد الوطين يتمسك بفتح مطار صنعاء وحتييد االقتصاد 
وإطالق كافة األسرى وصرف املرتبات ووفد املرتزقة يعرقل

 لقاء موسع بإب 
ووقفات مبديريات األمانة تؤكد 

دعم كل خيارات الوفد الوطين

مطبخ »ثمار التكافل« الخيري.. 
نحو تعزيز التكافل االجتماعي



2
 عسلا

 ععدم

1 رايل  عيار  ب  1 ـ
ي ميسد  ي1ب88

)557(
أخبار 

 أّكد أن تحالف العدوان لم يحترم مشاورات السويد واستمر في غاراته وتصعيده في مختلف المحاور:

 إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان:

 في ظل استمرار االنفالت األمني وجرائم االغتياالت بمناطق سيطرة االحتالل:

ناطق الجيش يؤّكد جاهزية املقاتلني للتصدي لتصعيد العدوان املتزامن مع انطالق املشاورات

املدفعية والصاروخية تستهدف 
تجمعات الجنود السعودّيني 

واملرتِزقة يف نجران وجيزان وعسري
 : الحدود

 سـتهدفا مدفعيـُة وصاروخية  عجيـش و علجان 
 عشـعليّة، أمس  عجدعة، تجدعاِت  عجنوم  عسعومينّي 

ومرتِزقتهم يف رجر ن وجيز ن وعسري. 
وأوضـح َمْصـَدٌر َعْسـَكريٌّ عصحيفـة  ملسـرية أن 
مدفعية  عجيش و علجان  عشعليّة  ستهدفا اعدم من 
 عقذ ئف تجدعاِت  عجنوم  عسـعومينّي يف رقااة مر ش، 

مؤّكد ً  حرت ق  عرقااة. 
وأفـام  مَلْصـَدُر أن مدفعيـَة وصاروخيـة  عجيـش 
و علجان  عشـعليّة مّكا تجدعات  ملرتِزقة قلاعة منَفذ 

علب وغرا  مجازة، محّققة إصاااٍت ملارشة. 
أن قصفـاً مدفعيـاً  وأضـاف  مَلْصـَدُر  ععسـكرّي 
 سـتهدف تجدعـات مرتِزقة  عجيش  عسـعومّي رشق 

جلل  عنار قلاعة جيز ن، محّققاً إصاااٍت ملارشة. 

عمليات هجومية ألبطال الجيش 
واللجان الشعبّية يف تعز والبيضاء 

ومصرع وجرح عدد من املنافقني
 : خاص:

عق  عدٌم من  ملرتِزقة مرصَعهم وُجرح آخرون، أمس 
 عجدعـة، اعدليات  جومية ملجا ـدي  عجيش و علجان 
 عشعليّة عىل مو قل  ملرتِزقة يف محافظت  تعز و عليضاء.  
وأوضح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ عصحيفة  ملسرية أن مجا دي 
 عجيـش و علجان  عشـعليّة رّفذو  عدليـة  جومية عىل 
مو قل مرتِزقة  ععدو ن يف مفرق  عو زعية اتعز.  وأضاف 
 مَلْصـَدُر أن مجا دي  عجيش و علجان رّفذو  أيضاً عدلية 
 جومية  سـتهدفا تجدعـات علدرتِزقة كارا تسـتعد 
علزحـف يف قاريـة ادحافظـة  عليضـاء.  وأّكـد  مَلْصـَدُر 
 ععسـكرّي أره تم يف  ععدلية  عهجوميـة اقارية  عوصوُل 
إىل مو قـل  ععدّو و عتنكيل اهم وسـقوط عدم من  عقتىل 

و عجرحى يف صفوف  ملرتِزقة. 
وأفـام  مَلْصَدُر اأن وحدة  عهندسـة  عتااعة علجيش 
و علجـان رّفذت كديناً محكدـاً وُصع فيه  1 مرتِزقاً 

وُجرح آخرون. 

 : خاص:
أّكد راطُق  عُقــوَّ ت  ملسلحة  ععديد، يحيى رسيل، 
أن أاطـاَل  عجيـش و علجـان  عشـعليّة مسـتعدون 
علتصـدي عتصعيد  ععـدو ن  عذي كيّفـه ااعتز من مل 

 رطالق مشاور ت "ستوكهوعم". 
جاء ذعك يف ترصيحات عه، أمس  عجدعة، أشار فيه 
إىل أن طري ن  ععدو ن شن خالل  عساعات  ملاضية 19 
غـارة ااعتز من مل قصـف مدفع  وصاروخ  كييف 
وزحوفـات وتعزيز ت علدرتِزقـة يف عدم من  عجلهات 

وذعك مل  عيو8  عيار  من  ملشـاور ت يف  عسـويد. 
وأوضح  ععديد رسيل يف ترصيحاته عوكاعة  ألرلاء 
 عيدنيـة سـلأ، أن طـري ن  ععدو ن  سـتهدف مناطق 
ر زح وااقـم و ملالحيـظ اصعـدة اــ 13 غـارة، كدا 
شـن أراَل غار ت عىل مناطق قلاعـة رجر ن وغارتني 
عىل منطقة رهم رتج عنها  ستشـهام وجرح عدم من 

ة.   ملو طنني وتدمري مدتلكات عامة وَخاصَّ
وأشـار  ملتحدُث  عرسـد  إىل أن مرتِزقـة  ععدو ن 
كيّفـو  من قصفهم  ملدفع  و عصاروخ  عىل  ألحياء 
 عسـكنية يف  عدريهدـ  و عتحيتـا وعدٍم مـن  ألحياء 
 عسـكنية اددينـة  عحديـدة أعحقـا أرض ر ً ادنازل 
ومدتلـكات  ملو طنـني.، الفتـاً إىل أن مرتِزقة  ععدو ن 

و صلـو  زحوفاتهـم ااتّجاه مو قل  عجيـش و علجان 
يف جلهـة رهم من مسـارين  ملسـار  ألول ااتّجاه تلة 
صدوم شـدال  عقرن وااتّجاه تلاب  عحول و عسلطاء 
و ععظيدة و علارك و ملسـار  عيارـ  ااتّجاه  عضلوعة 

ااعتز من مل قصف مدفع  وصاروخ  كييف. 
وأّكـد  ععديـد رسيـل أن أاطـاَل  عجيـش و علجان 
 عشـعليّة صدو  تلك  عزحوفات وكلّدو   ععدّو خسائَر 
كلـرية، حيث عق   ععـر ُت من  ملرتِزقـة مرصَعهم 
وأصيـب آخـرون، كدـا تـم تدمـري سـلل مدرعـات 
علدرتِزقة اعلو ت راسفة ومقتل وإصااة من كان عىل 
متنهـا، ملينـاً أن  ملعلومات تؤّكـد أن عر ت  عجيث 
من قتىل  ملرتِزقة و85 جريحاً وصلو  إىل مستشفيات 
مـأرب وأن عـر ت  عجيـث ال تـز ل يف  ملناطق  عت  

حـاول  ععـدّو  عزحـف إعيهـا انهـم. 
أوضـح  ملتحـدث  ااعليضـاء،  قاريـة  ويف جلهـة 
 عرسد  أن مرتِزقة  ععدّو حاوعو   عتسلل ااتّجاه تلَّتَ  
مطهر و عزاريي وتم إفشـال  عتسـلل.. مؤّكد ً مرصع 

وإصااة  1 مرتِزقاً أثناء مخوعهم يف حقل أعغا8. 
وأشار رسيل إىل أن  عجيش و علجان  عشعليّة صدو  
زحفاً ملرتِزقة  ععدو ن عـىل جلل  عصافية ااملالحيظ، 
وسـقط عدٌم مـن  ملرتِزقة قتـىل وجرحـى، وتدّكنو  
مـن إسـقاط طائـرة  سـتطالع.، مؤّكـد ً أن تصعيد 

وتعزيز ت  ععدو ن ومرتِزقته ستفشـل افضل يقظة 
وصدوم و ستلسـال أاطال  عجيش و علجان  عشعليّة 

ومن خلفهم  عشعب  عيدن   عصامد. 
وكان  ععديـد يحيى رسيل قـد صح، أمس  ألول، 
وأوضـح أن طـري ن  ععدو ن ال ز ل مسـتدّر ً يف شـن 
غار ته و سـتهد ف  ملدريني يف  عوقا  عذي يستدر فيه 
مرتِزقتـه ااعتصعيد يف رهم َومما َو عسـاحل  عغرا  

وقلاعة رجر ن. 
وقال إن  سـتدر ر  ععـدو ن ومرتِزقته يف  عتصعيد 

يأت  ااعتز من مل  رطالق  عيو8  ألول من  ملشاور ت، 
ما يؤّكد عد8َ رغلة  ععدو ن يف إحالل  عسـال8 وتهيئة 
 ملناخات  ملالئدة إلرجاح  ملشـاور ت..، مشـري ً إىل أن 
طري ن  ععدو ن شـن أمس  ألول ٢٨ غارة  سـتهدفا 
 ألحياء  عسـكنية و ملدتلكات  ععامة و عخاصة منها 
ب1 غـار ت عـىل رهم و٤ غـار ت عىل ااقـم وغارتني 
قلاعـة رجـر ن و18 غـارة يف  عسـاحل  عغراـ  و7 
عـىل  عصليـف وجلل  مللـح و3 عىل  عتحيتـا و8 عىل 

 عدريهد .
وأشـار إىل أن  ععدّو حاول  عزحَف ااتّجاه مو قعنا 
يف  عصـوح قلاعـة رجـر ن وتـم افضـل  عله إفشـال 
 عزحـف وتدمري مدرعتني وسـقوط قتىل وجرحى يف 

صفوف  ععدّو. 
وأضاف اـأن مقاتلينا كـرو  زحوفـات مداثلًة 
علدرتِزقة يف جلهة مما ااعضاعل من 3 مسار ت  ألول 
ااتّجاه خار8 و عد ع  و عيار  ااتّجاه  ملز رع و عحقب 
و عياعـث ااتّجاه ثعيل وسـقط ي8 قتيـالً وأصيب  6 
مـن  ملرتِزقة اينهم قائد ما يسـدى ااعحـز 8  ألمن  
ااعضاعـل  عقيـامي  ملرتـِزق فهدان عليـد طاعب وتم 
تدمـري آعية ومدرعـة، مؤّكد ً أن مجا ـدي  عُقــوَّ ت 
 ملسـلحة و علجـان  عشـعليّة جا زون علـرم عىل أي 

تصعيـد علعـدّو ومرتِزقتـه يف كافـة  عجلهـات. 

قتلى وجرحى من املرتِزقة وفرار آلياتهم يف عمليات عسكرّية للجيش واللجان يف الساحل الغربي 

مقتل مواطن وإصابة آخر يف سوق قات بعدن ومحاولة اغتيال جديدة يف سيئون

 : الساحل الغربي
رّفذت ُقــوَّ ُت  عجيش و علجان  عشعليّة، 
أمـس  عجدعة، عدليَة إغـارة عىل مجاميل 

 ملرتِزقة يف  عجللية ااعساحل  عغرا . 
وأوضـح َمْصـَدٌر َعْسـَكريٌّ عصحيفـة 
و علجـان  ُقـــوَّ ِت  عجيـش  أن   ملسـرية 
ااغتـا  إغـارة  عدليـَة  رّفـذت   عشـعليّة 
يف  عجلليـة  علدرتِزقـة  ز حفـًة  مجاميـَل 

ااعساحل  عغرا . 
وأّكـد  مَلْصـَدُر سـقوط عدم مـن  عقتىل 
و عجرحى يف صفوف  عغز ة و ملرتِزقة وفر ر 

آعياتهم ومدرعاتهم. 
اـأن  َعْسـَكريٌّ  َمْصـَدٌر  أفـام  ذعـك،  إىل 
و علجـان  عشـعليّة  مجا ـدي  عجيـش 
أسـقطو ، أمـس  ألول، طائـرة تجسسـية 
علغز ة و ملرتِزقة أثنـاء قيامها اعدل عد ئ  

يف كيلو 16 ااعساحل  عغرا . 
وأضـاف  مَلْصـَدُر أن مجا ـدي  عجيش 
و علجـان  عشـعليّة رّفذو  عدليـة  جومية 
عىل مو قل  ملرتِزقة شدال غرب  عدريهد ، 
مؤّكد ً إحر َق آعية عسـكريّة وسـقوط عدم 
مـن  عقتىل و عجرحـى يف صفـوف  ملرتِزقة 

و غتنا8 أسلحة مختلفة. 

قتلى وجرحى 
من املرتزقة أثناء 

محاولتهم التسلَل 
يف كرش بلحج

 : لحج:
ُقتـل وُجـرح عـدٌم مـن  ملرتِزقة، 
محاوعتهـم  أثنـاء  أمـس  عجدعـة، 
 عتسلَل ااتّجاه منطقة حداعة اكرش 

الحج. 
وأّكـد َمْصـَدٌر َعْسـَكريٌّ أن َعَدم ً 
من  ملرتِزقـة عقو  مرصعهم وأصيب 
آخرون اارفجار علوة راسـفة أثناء 
محاوعتهم  عتسـلل ااتّجـاه منطقة 
حداعـة ادديريـة كـرش ادحافظة 

عحج. 

 :عدن:
 ستدر ر ً ملسلسل  الرفالت  ألمن  
وأعدـال  عقتـل وجر ئـم  الغتياالت 
و الختطـاف و الغتصـاب يف مدينـة 
عـدن و ملحافظـات  عو قعـة تحـا 
سـيطرة  الحتـالل  إلمار تـ ، ُقتـل 
مو طن وأصيب آخر، أمس  عجدعة، 
يف أحد أسـو ق  عقات اح   عهاشد  

ادديرية  عشيخ عيدان. 
وقاعـا مصامر محليـة يف مدينة 
عدن  ملحتّلة: إن أحَد مسلح  حداية 
ة  سوق  عقات قا8 اإطالق  عنار اُحجَّ
تفريـق  عنـاس مـن  عتجدهـر، مدا 
أَمَّى إىل إصااـة شـخصني إصااـاٍت 
خطـريًة، مؤّكدًة وفـاة أحد  ملصااني 
ويُْدَعى و يم جعفر أثناء إسعافهدا 
ملستشـفى أطلاء اـال حـدوم، فيدا 
اعـد  مـن  عفـر ر  تدّكـن  عقاتـل 

 عجريدة. 
ويشـكو  أل ـايل ااسـتدر ر مـن 
 عفـوىض و ععلث  عذي يشـهُده ح  
 عهاشـد  مـل وجوم سـوق  عقات 
 ععشـو ئ  وما يسـلله مـن حو مث 
إلزعـاج  ااإلَضاَفـة  متكـّررة،  قتـل 
 عسـاكنني رتيجـة  كتظـاظ  علاعة 

يف ظـل سـيطرة  فيـه،  و ملشـرتين 
 مليلشـيات  عتااعـة عالحتـالل عـىل 
ُكـّل مؤّسسـات ومقاّر  ملؤّسسـات 
 ألمنية اددينة عدن، مطاعلني اإز عة 
 ألسو ق  ععشو ئية وتنظيف وترتيب 
 عشـو رع  عرئيسية من أجل أن تزيَل 
 ـذ   عسـوق  عـذي يدتد مـن فرزة 
 عهاشد  وحتى مرصف  عكريد . 
محافظـُة  شـهدت  ويف  عسـياق 
حرضمـوت، أمس  عجدعـة، حامثَة 
إطـالق رـار عـىل مو طـن أراعين  
من قلل مسـلحني مجهوعني قلل أن 

يلوذو  ااعفر ر. 
وأوضـح َمْصـَدٌر أمنـ  يف مدينة 

أن  ملسـلحني  سـيئون  ملحتّلـة 
 ملجهوعني أطلقـو   عنار عىل  ملو طن 
ماجد سـاملني اـن مهـري  عكيريي، 
مسـاَء أَمس  عجدعـة، اجارب فندق 
اـن مهري اددينـة  عغرفة، حيث تم 
إسـعاُفه علدستشـفى عىل  عفور يف 

حاعة خطرية. 
وحّدـل  مَلْصَدُر  الحتالَل  إلمار ت  
 عسـعومّي مسـئوعيَة تفّش ظا رة 
 الغتيـاالت  عتـ  تطال  ععسـكرينّي 
ُل ضد  و ملدريـني يف سـيئون وتُسـجَّ
ُقـــوَّ ت  رغـم  رتشـار  مجهـول 
 ملنطقـة  ععسـكريّة  ألوىل  ملو عيـة 

علعدو ن و الحتالل. 
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هموُم الشعب وأجندُة العدوان
ه وإضافة  وفقـاً علدلعـوث  ألمدـ  فإرَـّ
إىل إجـر ء ت انـاء  عيقة اـني  عطرفني، فإَن 
مشـاور ت  عسـويد تهـدُف إىل "وضل إطار 
التّفاق سال8 شـامل يؤمل أن يكوَن خارطة 
طريـق علسـال8 يف  عيدـن"، مـا يعن  وضل 
إطار عا8 علحل  عسـيايّس  عشـامل، و و ما 
 عرتض عليه وفـُد  ملرتِزقة اإيعـاز من قلَل 

مول  ععدو ن. 
مـن جارلهم، أّكـد أعضاُء  عوفـد  عوطن  
عىل رأسـهم رئيس  عوفد محدد علد عسـال8 
يحدـُل  أن  عوفـَد  يف ترصيحـات صحفيـة 
أجنـد ٍت وطنيًة تهـدُف إىل تخفيـف معاراة 
 عشـعب  عيدن  من خـالل  علحث عن  تّفاق 
عرفل  عحصار عن  عيدن وفتح مطار صنعاء 
وتحييـد  القتصـام وصف مرتلات موظف  

 عدوعة. 
إىل  وكدـا يف مفاوضـات جنيـف وصـوالً 
مفاوضـات  عكويـا، مـا يز ل وفـُد حكومة 
 ملرتِزقة يتدسُك اأجندة ومطاعب مول  ععدو ن 
و عت  عو كان عدى  عوفد  عوطن   عنيُة علقلول 
اها ملـا كان  ناك حاجة علدشـاور ت أَْو ألية 
مفاوضات، فعىل سـليل  مليال يرّصح أعضاء 
وفـد  ملرتِزقة عىل رأسـهم  ملدعـو علد ععزيز 
جلـاري اأرهـم يطرحون رضورة  رسـحاب 
 عجيـش و علجان  عشـعليّة مـن  عحديدة وما 
يسـديه  الرسـحاب مـن مؤّسسـات  عدوعة 
وتسليدها ملا يسـدى " عرعية"، أي ما تز ل 
مول  ععدو ن تر  ن ااملشاور ت عىل  رتز ع ما 

عجزت عنه عسكرياً. 
أيضـاً طـرح وفـُد  ملرتِزقـة يف جلسـات 
 ملشاور ت وتحدثو  أيضاً ع  وسائل  إلعال8، 
إعـامة فتـح مطار صنعـاء وعكـن علرحالت 
 ملحلية، و و ما يكشـف رو يـا مول  ععدو ن 
 عت  تسـعى عنزع  عصفة  عدوعية عن  ملطار 
رغـم أن إعـامَة فتحه علرحـالت  عدوعية حقٌّ 
طليع  وال م ّر إلغالقه، غري أن إص ر مول 
 ععدو ن عىل تقييـد مطار صنعاء يؤّكد عد8 
جديتها يف  عتوصل عحل علقضايا  إلرسـارية، 

را يك عن  عحل  عسيايّس  عشامل. 
عضو  عوفد  عوطن  علد مللك  ععجري أّكد 
يف ترصيحات صحفية أن "طلَب  الرسـحاب 
من  عحديدة  و موقٌف عدم  وال معنى عه"، 

مضيفـاً أيضاً أره "ال معنـى أن يكون مطار 
صنعـاء م خلياً كدا يطرح  عطرُف  آلخر وأن 

يكوَن محطة تفتيش أساسية". 
أّن  عوفـد  عوطنـ   إىل  وأشـار  ععجـري 
"يسـعى إىل تحييـد قضيـة  القتصـام عـن 

 عرص ع من أجل حياة  ملو طنني". 

الي��وم الثان��ي: الوف��ُد الوطن��ي 
ُيقِنُع بُحّجته القوية

خـالل  عيـو8  عيارـ  من  ملشـاور ت، أي 
أمس  عجدعة، عقد  مللعوُث  ألمد  جلستني 
عىل مسـتوى  عوفوم، وكشـف رئيـس  عوفد 
 عوطن  محدد علد عسـال8 أن  عوفد  عوطن  
قـّد8  عحلـوَل  ملتعلقـَة اأجندة  ملشـاور ت، 
و    عقضايا  إلرسـارية و القتصامية و عت  
تضم فتـَح مطار صنعاء وتحييـَد  القتصام 
وكذعـك  وتلـامل  ألرسى  وصَف  ملرتلـات 
 إلطار  ععا8 علحل  عسـيايّس  عشامل، مشري ً 
إىل أن  ألمـَم  ملتحدة عم تجْد أية مالحظة عىل 
أطروحـات  عوفـد  عوطنـ ؛ رظـر ً ملنطقها 

 عقوي. 
وأشـار علد عسـال8 إىل أرـه خـالل  علقاء 
مـل  مللعوث  ألمد  جرى مناقشـُة  عتهدئة 
و ألمنـ   و إلطـار  عسـيايّس   مليد ريـة 

و ععسكري. 

وفيدا يتعلُق ااعقضايا  إلرسـارية، كشف 
علد عسـال8 يف ترصيحات صحفية أن مطلَب 
 عوفـد  عوطن  "فتح مطـار صنعاء وتحييد 
مينـاء  عحديدة عن  عرص ع  ععسـكري فهو 
َمْصَدٌر أسايس علشـعب  عيدن ؛ كوره  مليناَء 

 عوحيَد الستقلال  عحدوالت  عكلرية". 
واحسب علد عسـال8، شّدم  عوفُد  عوطن  
إىل أرـه "يجـب أَّوالً أن يتخلـص  عيدـن من 
 الحتـالل، فأعضاء ما يسـدى ااعرعية ال 
يسـتطيعون  عوصول إىل عـدن إاّل اإذن مول 

 ععدو ن". 
وفيدا يتعلق ادقـرتح وفد  ملرتِزقة افتح 
مطار صنعاء علرحـالت  عد خلية فقط، قال 
علد عسـال8: "يجب فتح مطار صنعاء وفقاً 

علدعايري  عدوعية وال رقلل  عتفتيش". 
ويف ترصيحـات أخـرى، أّكـد علد عسـال8 
أن "يَدرـا مدـدومة علسـال8 ويَدرـا  ألخـرى 
عـىل  عزرام وَقَدُررا أن رو جـَه  ذ   ععدو ن"، 
مشري ً إىل أن "ما رطرُحه ال يستطيُل أحٌد أن 
يو جَهه يف  عرم إىل مسـتوى أن  ألمم  ملتحدة 

عم تجد أي رم". 
وعفا علد عسال8 إىل أن  عطرَف  آلخر عيس 
جام ً؛ ألره ال يدلك قضية وال يدلك  عقر ر. 

و عت  رئيس  عوفـد  عوطن  أن "تصعيد 
 ععدو ن يف مختلف جلهات  عقتال يُيِلُا عد8َ 

جديـة قـوى  ععـدو ن ومرتِزقتهـم علذ اب 
عحلول تخُد8ُ  عشعب".

الحل السياس��ّي: دول��ة للجميع 
وشراكة عادلة

خالل جلسات  ملشاور ت يف يوَميها  ألول 
و عيارـ ، أّكـد  عوفـُد  عوطن ُّ عـىل رضورة 
 عتوصـل إىل َحـلٍّ سـيايّس شـامل يفيض إىل 
ُل  عجديـَل ورش كـة عامعـة عكل  موعـة تديِـّ

 ألطر ف  عيدنية. 
محدـد  رئيـُس  عوفـد  عوطنـ   وقـال 
علد عسـال8 حول رؤية  عوفد إرـه "ال اد من 
مرحلة  رتقاعية يشـارُك فيهـا  عجديُل و   

تعد ملرحلة فيها  رتخااات وإصالح  عدستور 
وشـكل  عدوعـة وكل  عقضايـا  عتـ  تعيرت 

رتيجًة علعدو ن". 
وأضاف علد عسـال8 حول ما تم طرُحه يف 
 ملشـاور ت أره "يجب أن يتم تشـكيُل إطار 
سـيايّس وموعة ومن ثَمَّ تسـليم  عسـالح من 
 عجديـل علدوعـة"، مشـري ً إىل أن رؤيَة  عوفد 
ُن  التّفاَق عىل مرحلة  رتقاعية   عوطن  تتضدَّ
يجـري خالعهـا  إلعـد ُم ملرحلة جديـدة تلدأُ 

ااالرتخااات". 
نَـا رؤيُة  عوفـد  عوطن  أره "ال اد  وتضدَّ
مـن تشـكيل حكومة رش كـة تجَدـُل ُكــلَّ 
 ألطر ف أَّوالً ثم تتوىل  عدوعة سـْحَب  عسالح 

من جديل  ألطر ف"

أخبار

 الوفد الوطني يتمسك بفتح مطار صنعاء وتحييد االقتصاد وصرف المرتبات والطرف اآلخر يعرقل

 إنجازات فنية تصاحب مشاورات السويد:

 عضو الوفد الوطني سليم المغّلس لصحيفة المسيرة:

تشكيل خمس لجان ملناقشة أجندة 
املشاورات ولجنة األسرى تتقدم

 : خاص
خـالل  عيو8  عيار  علدشـاور ت تحّقق إرجاٌز فن  من خـالل  التّفاق عىل 
تقسـيم  عوفوم إىل خدس عجان رئيسـية تُعنَى ُكــلُّ و حدة منها اقضية من 

 عقضايا  ملوضوعة عىل أجندة  ملشاور ت. 
واحسـب مصامَر مطلعٍة عىل  ملشاور ت تحدثا عصحيفة  ملسرية، جاءت 
 علجـاُن عـىل  عنحـو  عتـايل:  ألوىل عجنة  إلطار  ععـا8 و عياريـة عجنة  ألرسى 
و عياعيـة عجنة مطار صنعـاء و عر اعة عجنة  عتهدئة وعجنـة  القتصام و عت  
تُعنَى ادناقشة تحييد  القتصام وما يرتلط اها ميل قضية  ملرتلات وغري ا. 
مديـُل عجنـة  ألرسى ااعوفـد  عوطنـ  علد عقـامر  ملرتىض كشـف أره تم 
 الجتدـاُع أمـس مل فريق  مللعوث  ألمدـ  و علجنة  عدوعيـة علصليب  ألحدر 
وجرت مناقشُة اعض  عنقاط  ملتعلقة اإجر ء ت تنفيذ  تّفاقية تلامل  ألرسى. 
وأضـاف  ملرتىض أره تم "مناقشـُة تشـكيل فريـق ميد ر  مـن  عطرفني 
الرتشـال  عجيامـني يف ُكــّل  عجلهـات وأالغنا ـم أن فريقنا جا ـٌز عذعك". 
واحسـب  ملرتىض تدا مناقشـة "تجهيـز قو ئم أسـداء  ألرسى و ملعتقلني 
عتسـليدها إىل  ألمـم  ملتحـدة يف  عتاسـل من ميسـد  و ـذه أّكدرـا عهم أرنا 

جا زون فيها". 

48 ساعة من مشاورات السويد: حجج الوفد الوطني ُمقنعة ووفد املرتِزقة مرهوٌن بأجندة سعودية
 : إبراهيم السراجي

ال�سويدية  العا�سمة  �سواحي  يف  الأول،  اأم�����س  انطلقت، 
وبعد  املتحدة،  الأمم  برعاية  اليمنيُة  امل�ساوراُت  �ستوكهومل، 
مرور 48 �ساعة على انطالقها، وكما كان متوقعاً ظهر وفُد 
ظهر  ذل��ك  على  وع���الوة  للقرار،  مفتِقداً  امل��رت��ِزق��ة  حكومة 
اأجندات  يحملون  اأنهم  الريا�س  من  ال��ق��ادم  الوفد  اأع�ساُء 

اإياها من قَبل دول العدوان ب�سورة  حم��ّددة جرى تلقينهم 
اأن  امل�ساورات، رغم  اإجن��اح هذه  توحي بعدم وج��ود جدية يف 
ما يجري حالياً التفاُو�ُس ب�ساأنه ل يعدو الق�سايا الإن�سانية 
والتي  والأ���س��رى،  وامل��رّت��ب��ات  واحل�سار  بالقت�ساد  املتعلقة 
العدوان  ل��دول  اأن  ب��دا  لكن  اإجماع  تكوَن حمل  اأن  يفرت�ُس 

راأياً اآخر. 
افتتاحية  بجل�سة  الأول،  يومها  يف  انطلقت  امل�����س��اوراُت 

ح�سرها الوفُد الوطني ووفد حكومة املرتِزقة، وحتدث فيها 
املبعوث الأممي مارتن غريفيث ووزيرة اخلارجية  ُك��لٌّ من 
النتيجة  ويف  امل�ساورات،  بالدها  ت�ست�سيف  التي  ال�سويدية 
اّت��ف��اق  ع��ن  ر�سمياً  الإع����الن  الأول، ج��رى  ال��ي��وم  لأج��ن��دات 
اأن  ورغ��م  املفقودين،  م�سري  عن  والك�سف  الأ���س��رى  لتبادل 
هذه الق�سيَة جرى التوقيُع عليها قبل انطالق امل�ساورات اإل 
اأنه مت احت�ساُبها �سمن خمرجات اليوم الأول من امل�ساورات. 

دول العدوان تعيق أي إنجار يف املشاورات ووفد املرتزقة يثري قضايا تافهة
 : خاص

يف مشاور ت  عسويد ورظر ً ععد8 جدية 

، فإن وفَد  مول  ععـدو ن يف  عتوصـل إىل َحلٍّ

 ملرتِزقة أادى  عرت َضـه عىل وضل  إلطار 

 ععـا8 علحـل  عسـيايّس  عشـامل ضدـن 

أجندة  ملشـاور ت، وااعتايل يظهُر أن موَل 

 ععدو ن أرسلا وفَد ا الستهالك  عوقا يف 

قضايا  امشـية وعيس علتوصل إىل حلول، 

خصوصاً أن وفـَد  ملرتِزقة عّ  عن غضله 

و متعاضه من وجـوم وفد إعالم  مر فق 

علوفـد  عوطن ، و ـو ما جاَء عىل عسـان 
وزير إعال8 حكومة  ملرتِزقة  عذي قال إرهم 
أالغو   ألمم  ملتحدة رسدياً ااعرت ضهم. 

يف  ـذ   عسـياق، يقـول سـليم  ملغلس 
عضو  عوفد  عوطن  يف مشـاور ت  عسويد 
يف ترصيحـات عصحيفة  ملسـرية إره "من 
خـالل  علقـاء ت  ألوعيـة رالحـُظ  علحَث 
 عحييَث مـن وفد  عرياض عـن أية قضايا 
فنيـة وعوجسـتية تافهـة إلثارتهـا كعدم 
 عفنيني و إلم ريني  ملصاحلني علوفوم وعدم 
 إلْعاَلميني  عحارضين  عجلسَة  الفتتاحية 
وأحياراً يُظِهرون  عرت َضهم عىل مصاحلة 

 مللعوث علوفد ااعطائرة". 
و عتـ   ملغلس أن  عقضايا  عت  ييري ا 
وفـُد  ملرتِزقـة عيسـا سـوى "محاوعـة 
عتضييـل  عوقا َومن اـاب وضل مطلات 
وعر قيـل و ضحة علدشـاور ت"، مضيفاً 
أرـه "كنـا رتدنـى أن يرتفعـو  عـن  ـذه 
 عقضايا  عتافهة و عصغرية إاّل أرهم وقفو  

عند ا عألسف". 
وأشار  ملغلس إىل أره "اعد تجاوز  عوفد 
 عوطنـ  و مللعـوث  ألمد   ألمـور  عفنية 
و عشـكلية، حـاول وفـد  عريـاض عرقلَة 
أجنـدة  ملشـاور ت مطاعلاً اإعغـاء اعض 

 ألجندة خصوصاً موضوع  إلطار  ععا8 إاّل 
أره فشل يف ذعك". 

كدـا عفـا  ملغلـس إىل " رعـد 8 ثقـة 
أعضـاء وفد  عريـاض العضهـم  علعض 
يديـل  هاتهـم  وتوجُّ آر ئهـم  و ختـالف 
يف  عنقـاش  أمـا8  مللعـوث  صعواـًة 
معهم"، مؤّكـد ً أره يلدو و ضحاً محاوعُة 
 عسـعومية إعاقة أي إرجاز يف  ملشاور ت، 
معتـ  ً أن ذعـك "يعـّزز قناعـَة  ملجتدل 
 عدويل اأ ديّة حضور  عسـعومية كطرف 
مفـاوض إذَ  كان  ناك جدية رحو إيجام 

حلول سياسيّة". 
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 ععالقات  ععامة و عتوزيل:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محدد  علاشا

 ملقاالت  ملنشورة يف  عصحيفة 
تع  عن رأي كاتلها وال تع  
ااعرضورة عن رأي  عصحيفة

مدير التحرير:
إار  يم  عر ج   ععنو ن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أخبار

قبائل خمر بعمران تؤّكد استمرار  بحضور نائب رئيس الوزراء وأمين العاصمة ورئيس الجامعة:
تعزيز جهود التحشيد والتعبئة 

ملواجهة العدوان 

 : عمران 
عقـد أاناُء ومشـايُخ ووجهـاء قلائل  عسـنتني يف ان  صيم 
ادديريـة خدـر ادحافظة عدـر ن، أمس  ألول، عقاء ً موّسـعاً يف 
إطار تعزيز جهوم  عحشد و عتعلئة عالستدر ر يف مو جهة  ععدو ن. 
ويف  علقاء  عذي ضم أعضاَء  علجنة  ملكلفة من قيامة  ملحافظة 
 عتـ  تضم وكيـل  ملحافظة عشـؤون  ألمن  ععديـد  عركن محدد 
 ملتـوكل وعـدم ً من مـدر ء  ملكاتـب  عتنفيذية وأعضـاء  ملجلس 
 ملحيل، أشام عضو مجلس  عشورى أمني عاطف ااملو قف  ملرفة 
عقلائـل ان  صيم يف مو جهة  ععدو ن.  وأشـار إىل أ ديّة تطليق 
مخرجات  الجتداع  عسااق  عذي ُعقد اددينة خدر علجان  عحشد 
و عتعلئة وترجدتها عـىل  عو قل.. مؤّكد ً رضورة تَحـّرك  ملجتدل 

ملو صلة مختلف  ألرشطة و عفعاعيات  ملو جهة علعدو ن. 
فيدـا أّكدت  عكلدات  عت  أعقيـا يف  علقاء عىل أ ديّة  عخروج 

ارؤًى و قعيٍة عتنفيذ عجان  عحشد و عتعلئة ملهامها. 
وأُعلن يف ختا8  علقاء أسداُء عجان  عتحشيد و علجان  ملجتدعية 
 عفرعيـة يف ان  صيم ادديريـة خدر، وتوزيل  ملهـا8، و عتأكيد 
عىل رضورة تفعيل  ألرشـطة يف  ملجال  عتوعـوي كذ  تفعيل مور 

 عشلاب يف مختلف  ملجاالت. 

الجمعية السويدية تنّظم وقفة احتجاجية 
للمطالبة بإيقاف العدوان على اليمن

 : ستوكهولم 
أقامـا  عجدعيـة  عسـويدية  ملتضامنـة مل  عشـعب  عيدن  
يف  ععاصدـة سـتوكهوعم أمـس  ألول وقفة  حتجاجيـة علتنديد 

ااستدر ر  ععدو ن عىل  عيدن.
وخـالل  عوقفة رفل  ملشـاركون  ألعـال8  عيدنيـة، كدا رفعو  
 عالفتات  ملخاطلة عتحاعف  ععدو ن و ملطاعلة اإيقاف  عحرب عىل 

 عيدن.
ومعـا أعضـاء  عجدعية  عسـويدية كافـة  ملنظدـات  عدوعية 
و عحقوقيـة عتسـليط  ألضـو ء عـىل مظلومية  عشـعب  عيدن ، 

وإجلار تحاعَف  ععدو ن عىل إيقاف  عحرب ورفل  عحصار.
كدـا طاعلـو   ملجتدل  عـدويل ارعـة  عتدخل وإصـد ر أو مر 
عقيـامة تحاعف  ععـدو ن اإيقاف  عحرب ورفـل  عحصار وإمخال 

 ملساعد ت  إلرسارية و ألموية.
وع   ملشـاركون عن أملهم يف رجاح مشـاور ت  عسويد عرفل 
معارـاة أطفـال  عيدـن وإيقـاف  ملجازر  عتـ  يرتكلهـا تحاعف 

 ععدو ن.

وقفات مجتمعية يف العاصمة صنعاء تؤّكد استمرار رفد الجبهات والتحلي باليقظة مع مسار املشاورات

جامعة صنعاء تزيح الستار عن جملة من املشاريع وتفّعل األنظمة والخدمات اإللكرتونية 

 : صنعاء 
رُّظدـا اأمارـة  ععاصدة، أمـس، عقب صالة 
 عجدعـة، وقفـاٌت  حتجاجيـة؛ علتنديـد ااععدو ن 

 ع اري  عغاشم و عحصار  عجائر عىل االمرا. 
وأّكـد  ملشـاركون يف  عوقفـات،  السـتدر َر يف 

رفـد  عجلهـات ااعرجال و ملـال حتى محـر  عغز ة 
و ملحتّلني من ُكـّل ش  من أرض  عوطن. 

وحـّذر  ملشـاركون مـن  عتهـاون أَْو  الرخـد ع 
اأكاذيـب  ععـدو ن و عتحـيل ااعيقظـة ملو جهـة 
تصعيـد  ععـدو ن ومرتِزقته يف مختلـف  عجلهات 
ــًة جلهات رهـم و عسـاحل  عغرا ، و عت   وَخاصَّ

تتز مـن مل عقد  ملشـاور ت  ملنعقدة يف  ععاصدة 
 عسـويدية سـتوكهوعم.  ومعا  عليارات  عجهاِت 
 ملعنيـة تعزيز  عرقااـة وضلط  عتجـار  ملتالعلني 
اأقـو ت  ملو طنني.  وشـّدمت عـىل رضورة تعزيز 
وحـدة  عصف و عتالحم ملو جهة  ععدو ن وإفشـال 
ُمَخّططاته  عت  تستهدف  عيدن أرضاً وإرَْساراً. 

 : صنعاء 
ااعرغم من  ملعارـاة و عصعواات 
يو جُههـا  عشـعُب  عيدنـ    عتـ  
جـر ء  ععـدو ن و عحصـار و رعد 8 
 إلمكاريـات  عتـ  تسـارُد  ععدليـة 
 عتعليدية تظـلُّ جامعُة صنعاء    
 عـرصح  ععلدـ   عذي يرفـد أجهزة 
 عدوعة ااعكو مر و عكفاء ت ادختلف 
 ملجاالت و ا     عيو8 تزيح  عستار 
عن ُجدلة من  ملشـاريل و عخدمات 
وتدخل رظا8  عحوسلة  إلعكرتورية، 
عالوًة عىل إفشاعها ملؤ مر ت  ععدو ن 
يف إيقاف  ععدليـة  عتعليدية وجدح 
إاد ع  ملفكرين و ملخرتعني وو صلا 
و إلاد عيـة  مرحلتهـا  عنضاعيـة 

 عتعليديـة مون أي توقـف. 
ويف  عسـياق، عقد صلاح  ألراعاء 
 ملايض  جتدـاٌع ااعجامعة احضور 
أمـني  ععاصدة حدوم علـام ورائب 
رئيـس  عـوزر ء عشـؤون  عخدمات 
محدـوم  عجنيـد وعدم مـن قيام ت 
 عتعليـم  ععاعيـة و علحـث  ععلد ، 
تم خالعه تدشـنُي مـروع  عنظا8 
وحوسـلة   ألكاميدـ   إلعكرتورـ  
جامعـة صنعـاء، كدـا تـم إَعـاَمة 
 فتتاح مدرج يـارس عرفات  عقاعة 
أ.  عتااـل عكلية  عتجـارة و القتصام 

اعد  الرتهاء من أعدال  عرتميم فيه. 
وخالل  الجتدـاع  عذي ضم أيضاً 
قيـام ِت جامعـة صنعـاء يتقدمهم 
رئيـس  عجامعـة  ألُسـتاذ  عدكتور 
أحدد مغـار أّكد  عجنيـد أن جامعَة 
صنعـاء تحتـلُّ أ ديّـًة كلـرية من 
حيث  ملخرجـات  ععلدية وخريج  
 عجامعـة  عذيـن كان عهم  إلسـها8 
 ألاـرز يف تسـيري مؤّسسـات  عدوعة 
ُخُصوصاً يف  ذه  ملرحلة  عت  يو جه 
فيها  عشـعب  عيدن  عدو ن غاشم 
يقتل  عنساء و ألطفال ويدّمر  علُنَى 
 عتحتية وكل مقدر ت  عشـعب منها 
 ملؤّسسات  عتعليدية اكل أشكاعها، 
الفتاً إىل أن مروع حوسلة جامعة 

صنعاء يعـد  الرطالقة ألتدتة  ععدل 
 عحكومـ  يف كافـة مر فـق  عدوعة 
و عتطـور  ومو كلـة  عتكنوعوجيـا 
 عحاصل يف  عجارب  إلم ري و ملايل. 

وأّكد وقـوف حكومـة  إلرقاذ إىل 
جارـب جامعـة صنعـاء يف جديـل 
مشـاريعها، ميّدنـاً جهوم رئاسـة 
 عجامعة و إلرجـاز ت  عت  تحّققها 
كليات  عجامعـة  ملختلفة، و عجهوم 
 عت  يلذعها كامر  عتدريس الستدر ر 

وتجويد  عتعليم  عجامع . 
جامعـة  رئيـس  تطـرق  فيدـا 
صنعاء إىل  ملشاريل  عت  تم إرجاز ا 
يف  عجامعـة خـالل  ععـا8  عحـايل، 
و عتـ  رّفـذت اجهوم ذ تيـة ومنها 

مروع  عراط  عشـلك  وحوسـلة 
وأتدتـة جديـل أعدـال  عجامعـة، 
محطـة  مـروع  إىل  ااإلَضاَفـة 
 عوقوم، وترميم وصيارة سقف كلية 
 عطب، ومروع تشجري  عجامعة. 
أن  وأوضـح  عدكتـور  عدغـار 
 عجامعة حرصا عىل  السـتدر ر يف 
أعدال  إلرشـاء ت ااعكليـات ومنها 
ومـروع  طـب  ألسـنان،  كليـة 
 عطاقة  عشدسـية، ومروع إَعاَمة 
وإَعـاَمة  ورشـة  عنجـارة،  تأ يـل 
تأ يـل  ملكتلة  ملركزيـة، ومروع 
 عـري  ملرحلـة  ألوىل وغري ـا مـن 

 ملشاريل. 
واعد  الجتدـاع أز ح رائب رئيس 
 عـوزر ء عشـؤون  عخدمـات وأمني 
 ععاصدـة ورئيـس جامعة صنعاء، 
 عسـتار عـن جدلـة من  ملشـاريل 
 عت  تنّفذ ا  عجامعة، و طلعو  عىل 
مروع تشجري  ملساحات  عخرض ء 
يف  عجامعة ومروع محطة  عوقوم 
 عتااعـة علجامعـة اسـعة بب1 أعف 
ومعدـل  ورشـة  ومـروع  عـرت، 
 عزجـاج و ملكتلـة  ملركزيـة ومركز 
كليـة  عتجـارة  يف  إم رة  ألعدـال 
و القتصـام، كدـا  طلعو  عىل سـري 
 ععدلية  عتعليدية يف كليت   عهندسة 
و عتجارة وعدٍم من كليات  عجامعة. 

األمم املتحدة: 123 مدنياً 
ُيقتلون أسبوعياً بسبب 

العدوان على اليمن 
 : متابعات 

قاعا  ملفوضية  ععليا عشـؤون  عالجئني  عتااعة 
عألمم  ملتحـدة، أمس  عجدعـة: إن  ناك ما يقرب 
مـن بب15 ضحية من  ملدريـني يف  عيدن يف  عفرتة 
من أغسـطس حتـى أكتوار و و أحـدُث عدم من 
 عقتىل من حرب م ما أرال سـنو ت، حيث تجري 

أحز ب معارضة محامثاٍت يف  عسويد.
وأوضحا  ملفوضية أن ايارات من  عيدن تشري 
إىل أن ما متوسـطه 183 مدريـاً ُقتلو  وُجرحو  كل 
أسـلوع خالل فرتة  عيالثة أشهر، يف حرب أسفرت 

عن مقتل ما ال يقل عن 16 أعَف مدر .
وأضافـا  ملفوضيـة  عسـامية أن ي7 1  ـم 
ضحيـة من  ملدريني، 33 % منهم رسـاء وأطفال، 
و ذ  ما مجدوعه 817  مـرأة َوطفالً ُقتلو  َوي86 

جريحاً.

حقوق اإلنسان: العدوان يسعى إلفشال 
املشاورات وعلى املجتمع الدولي إيقافه 

ودعم مساعي املبعوث األممي
 : خاص:

 عت ت وز رُة حقوق  إلرَْسان  ستدر َر قوى 
تحاعف  ععدو ن  ألمريك  عىل  عيدن يف أعداعها 
و ملنشـآت  و سـتهد ف  ملدريـني   ععسـكرية 
 عخدمية؛ "سـعياً إلفشـال مشـاور ت  عسال8 

 ملنعقدة حاعياً يف  عسويد".
وحّذرت وز رة حقوق  إلرَْسـان يف ايان عها، 
أمس  ألول، تلقا صحيفة " ملسـرية" رسـخًة 
منـه تحاعُـَف  ععـدو ن مـن  سـتدر ر أعداعه 
 ععدو رية ضد  عشـعب  عيدنـ ، م عية  ملجتدل 
 عـدويل إىل رسعـة  عتدخل إليقاف  ععـدو ن ادا 
يدعم مسـاع   مللعوث  ألمد  مارتن غريفيث 
وتعليـد  عطريق رحو  عسـال8 و عتـ  خاصة يف 
ظل  ملشاور ت  ملنعقدة حاعياً يف  عسويد، و عت  
تعد تدهيد ً عحل سيايس شـامل يُنه   ععدو ن 

ويحّقق  ألمن و الستقر ر و عسال8.

وأشـار اياُن  عوز رة إىل أن تصعيَد تحاعف 
و سـتهد فه  ألعداعـه  ععسـكرية   ععـدو ن 
علددريني و ملنشأة  عخدمية يف مدينة  عحديدة 
ومديريتـ   عديهدـ  و عتحيتـا ادحافظـة 
 عحديدة و سـتدر ره يف فـرض  عحصار عىل 
 عيدنيـني يفاقـم مـن  ألزمة و ملجاعـة  عت  
يعيشـها ويعارـ  منها  عشـعُب  عيدن  منذ 

أراعة أعو 8.
وحّدلـا  عوز رة  ألَُمَم  ملتحدة وعىل رأسـها 
مجلـي  ألمن وحقـوق  إلرَْسـان  ملسـؤوعيَة 
 عقاروريـَة و ألخالقيـَة يف وقف  ععـدو ن ومعم 
مسـاع   مللعوث  ألمد  إىل  عيدن صوب وقف 
رزيـف  عـد8  عيدنـ  وتحقيق  عسـال8  ملأمول 
و رفـل  عحصار  ملفروض عـىل أَْكيَــَر من 88 
مليـون يدنـ  أرهكتهـم  ملجاعـُة و ألمـر ض 
و ألوائة  ملتفّشـية و عتد ور  القتصامي  عحاّم، 
وحرمـان أَْكيَـــر مـن 7 ماليـني موّظـف من 

رو تلهم  عشهرية منذ ما يزيد عن عامني.
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أخبار 

 : حجة
رّظـم أانـاُء ومشـايخ وعقـال مديرية 
وقفـًة  أمـس  عجدعـة،  حجـة،  مدينـة 
 حتجاجيـًة مسـلحة؛ تنديـد ً و سـتنكار ً 
ملـا يرتكلـه  ععـدو ن  عسـعومّي  ألمريك  
مـن مجـازر احـق  ملو طنـني يف محافظة 

 عحديدة. 
وأّكد  عحارضون  سـتدر ر معم جلهات 
 ععـزة و عكر مـة ااملال و عرجال و عسـالح 
حتى تحقيق  عنرص و ععزة عشعلنا  عيدن  

اإذن  عله، ااعيني رسـاعًة إىل وفدرا  عوطن  
 ملفاوض مفام ا »أرتم غامرتم وطنكم إىل 
مفاوضات  عسـويد وأرتـم تحلدون قضية 
وطن وشعلنا معتدى عليه وقضيتنا عامعه 

ومحقه«. 
ويف  عوقفـة  الحتجاجيـة  عت  حرض ا 
عدٌم مـن شـخصيات  الجتداعيـة وجدل 
غفـري من أانـاء مدينة حجـة، أعقيا عدم 
مـن  عكلدـات و عقصائد  عشـعرية  ملنّدمة 
ااعجر ئـم و ملجازر  عـذي يرتكلها  ععدو ن 

 عسعومّي  ألمريك  عىل  ملدريني. 

صـدر عـن  عوقفـة ايـان حدـل فيـه 
 ألمم  ملتحـدة و ملجتدل  عـدويل رتائج  ذ  
 عتصعيد، شـام ً عىل »أيامي أاناء ُقــوَّ تنا 
يف  و علجـان  عشـعليّة  و ألمـن   ملسـلحة 
 عيقظـة  ملسـتدّرة وتصدي عهـذ   ععدو ن 

وإفشال ُمَخّططاته وأ د فه. 
 كدا معـا  عليان  ألمم  ملتحدة و ملجتدل 
 عدويل إىل رسعة  سـتعد م قـر ر فتح كافة 
ومطـار ت  عجدهوريـة  عيدنيـة  مو رـ  

وإيقاف  ععدو ن وإحالل  عسال8. 

 : إب

جللـة  إب،  ريـف  مديريـات  عقـدت 
ـعاً  ادحافظـة إب، أمس  ألول، عقاء ً موسَّ
ارئاسـة وزيـر  عدوعـة عشـؤون مجلـَي 
 عنو ب و عشـورى  عدكتـور عيل أاو حليقة 
ورئيس  عكتلة  ع ملاريـة علدحافظة أحدد 
 عنزييل؛ علحث ومناقشة سلل وآعية تعزيز 
 عصدـوم و عتالحـم اـني أانـاء  ملحافظـة 
خـاص و عشـعب  عيدن عامـة يف مو جهة 
 ععـدو ن  ألمريكـ   عسـعومّي و عتصـدي 
ومؤ مر تـه  ُمَخّططاتـه  كافـة  وإفشـال 

 إلجر مية. 
و سـتعرض  علقاء  عـذي حرضه رئيس 
ورائب جامعة إب  عدكتور طارق  ملنصوب، 
وعـدم من  عدكاتـرة و ألكاميديني اجامعة 
صنعاء، ومديلو وأعضـاء  علجنة  ملركزية 
 ععليا علتعلئة  ععامة ومدير مديرية حليش 
محدد  عشليل  وعدم من  ملشايخ و ألعيان 
و عوجا ـات  الجتداعيـة ادديريات ريف 
إب، جللة، ُسـلَُل توحيد  عجلهـة  عد خلية 
وطـرق تعزيز حاعـة صدوم وتالحـم أاناء 
مو جهـة  ععـدو ن  يف   عشـعب  عيدنـ  

و عتصدي عه. 
ويف  علقـاء  عذي شـاركا فيـه مختلف 
رش ئـح  ملجتدـل و ملكورات واعـد تد رس 
سـلل تعزيز  عصدـوم و عتالحم يف مو جهة 
ـة يف ظل  ألوضـاع  عر  نة   ععـدو ن َخاصَّ
علدحافظـة أّكـد  ملشـاركون عـىل أ ديّة 
 السـتدر ر يف معـم ورفد  عجلهـات ااملال 
ـة يف ظل تصعيـد  ععدو ن  و عرجـال، َخاصَّ
ععدلياته  ععسـكريّة يف عدم من  عجلهات، 
كدا معا إىل تعزيز  عجهوم وتظافر ا عدعم 
خيار ت وأور ق وفدرا  عوطن   ملشـارك يف 

مشاور ت  عسويد. 
ادوره، شـّدم أاـو حليقة عـىل رضورة 
تعزيـز  عصدـوم و عيلـات، و السـتدر ر يف 
معـم ورفد  عجلهات و ملشـاركة يف معركة 
 عدفـاع عـن  عوطـن، مشـري ً إىل  عخطورة 
 عكلـرية  عتـ  يديلهـا  ععدو ن عـىل أاناء 
 عشـعب  عيدن  و عهامفـة إىل  حتالل  عللد 
وإخضاعه علوصايـة و عهيدنة  عخارجية، 
حاثـاً  عجديل عـىل أ ديّة تعزيـز  عوحدة 
و عتالحـم اـني أانـاء  ملجتدـل، ومو صلة 
عدليـات  عحشـد و عتعلئـة ومعـم ورفـد 

 عجلهات ااملال و عرجال. 
من جارله، أشام رئيس  عكتلة  ع ملارية 

ااملحافظـة  عنزيـيل اتضحيـات  عشـهد ء 
و عجرحـى  عذيـن قدمـو  أرو حهـم فـد ًء 
علوطن و عذوم عنه، الفتـاً إىل أن إب افضل 
وعـ  وتالحـم قيامتهـا وأانائها سـتظل 
حصنا حصينا إلفشال ُمَخّططات  ععدو ن. 
وأّكـد أن ال خيـار علشـعب  عيدنـ  إز ء 
 ستدر ر  ععدو ن و عحصار وما يرتكله من 
جر ئم إال  عصدوم ورفد  عجلهات وتسـيري 
قو فـل  ععطـاء معدـاً وإسـنام ً علجيـش 
مياميـن  علطوعـة  يف  و علجـان  عشـعليّة 
ًة جلهات  عساحل  عغرا ،  و عكر مة، َخاصَّ
حاثاً عىل توحيـد  عصف علدفاع عن  عوطن 
أن  ملرحلـة  وأمنـه و سـتقر ره.. مشـري ً 
 عر  نة مفصلية، تسـتدع  وعَ   عجديل 
عتحريـر  ملحافظـات  وتضافـر  عجهـوم 

 ملحتّلة. 
وز رة  ألوقـاف  وكيـل  ثّدـن  اـدوره 
و إلرشـام  عشـيخ صاعح  عخوالر  مو قف 
أانـاء إب يف مختلـف  عظـروف و ملر حـل 
 عت  تدـر اها  علالم، الفتـاً إىل أن  حتضان 
 ملحافظة ملـا يْقُرُب من مليون رازح، و   
رسـاعة ملا تو جهه  ملحافظـات  ملحتّلة من 

جر ئَم يندى عها  عجلني. 

 : خاص

اعد أرال سنو ت من  ععدو ن و عحصار وتضييق  عخناق  القتصامي عىل  عشعب  عيدن  
اكل ما أوت   عنظا8ُ  عسعومّي ومرتِزقته من ُقــوَّة واشتى  عوسائل و إلمكاريات، وصل 
إعيهـا  ملو طُن إىل حافة  الرهيار وسـط تحذيـر ت  ألمم  ملتحدة 
و ملنّظدـات  إلرَْسـارية  عدوعية و ملحلية مـن وقوع كارثة 
إرَْسـارية ومجاعة     ألك  عىل مستوى  ععاعم، خرج 
 ملرتـِزُق ورجل  إلخو ن  ألول يف مأرب سـلطان  ععر مة 
اترصيحات إعالمية، أمـس  عجدعة، يتهم من خالعها 
حكومـَة  عفار  امي انهـب  إليـر م ت  ملاعية وثرو ت 

 عدوعة طيلة  عسنو ت  ملاضية. 
ويف محاوعة مريئة يسـعى من خالعهـا  ملرتِزق 
و عخائـن  ععـر مة عت ئة رفسـه من رهـب ثرو ت 
 علـالم و السـتحو ذ عـىل إيـر م ت  عنفـط و عغـاز، 
مناقضـاً رفَسـه يف حديث صحف  سـااق اأره »عن 
يسـلم  إليـر م ت  عتـ  تحا يديـه و علاعغـة مئات 
 ملليـار ت إال اعد أن تؤّمن حكومـة  ملرتِزقة  عطريق 
مـن مأرب إىل عـدن«، حيث رفى  ملحافـظ  ملرتِزق يف 
ترصيح إعالم  مل قناة أاو ظل ، أمس، سيطرته عىل 
إير م ت  عنفط و عغـاز  ملاعية ورفَضه توريَد ا إىل  علنك 

 ملركزي اعدن. 
وعىل مد ر سـنو ت  ععدو ن عىل  عيدن، يقو8  عخائن 
 ععر مة اليل مـامة  عغاز علتجـار يف جديل  ملحافظات 
 عيدنيـة اأسـعار اا ظـة وخياعية مشـرتطاً تسـليَم 
ملاعـغ  عغاز ااعُعدلة  عوطنية، ما سـلّب أزمة خارقة يف 
 عسـيوعة و رعد مها من  ألسـو ق  ملحلية وااعتايل تكدسـها 
يف انـك مأرب  ملركزي و سـتئجار أماكن أُْخــَرى عها ضدن 
خّطـٍة محكدـة ومدنهجـة علقضاء عـىل  القتصـام  عوطن  
و رهيار  عُعدلة  ملحلية، إال أره ويف حدييه علقناة  عتااعة عالحتالل  إلمار ت  زعم أن مأرَب 

ال تصّدر شيئاً من  عنفط و عغاز وأن  عنفط يصّدر ع  ميناء رأس عيىس ااعحديدة. 
ويف محاوعـة عـذر  عرمام عـىل  ععيون، قـال  ملرتِزق  ععـر مة إن  ملحافظـة تأُخذُ من 
إير م تهـا من حصتهـا  ملاعية  ملقرة منذ  ععـا8  1ب8 وما تلقى من إيـر م ت  ملحافظة 
يتم توريُد ا إىل حسـاب  عحكومة.. رافياً ما يشـاع أن مأرب ال تـوّرم إير م ِتها إىل عدن، 
مليناً أن  ناك عجز ً ماعياً يف مأرب تو جُهه  عسلطُة  ملو عيُة علعدو ن و عت  يستلم جديُل 

مسئوعيها رو تلَهم ومخصصاتهم ااعريال  عسعومّي و عدر م  إلمار ت .

وقفة احتجاجية ألبناء ومشايخ مديرية املدينة 
بمحافظة حّجة تنديدًا بجرائم العدوان 

شّدد على ضرورة تضافر الجهود بما يعّزز أوراق وفدنا الوطني في المشاورات:

لقاء موّسع بمديرية حبيش بإب ملناقشة تعزيز 
الصمود والتالحم ملواجهة العدوان 

في محاولة لتبرئة نفسه من االستحواذ 
والسيطرة على ثروات المحافظة:

املرتِزق العرادة يناقض اّدعاءاته وينفي 
سيطرته على إيرادات النفط والغاز 

ويتهم حكومة الفار هادي بنهبها 

لمخالفتها الشروط والمواصفات واألسعار الرسمية:
ذمار: وزارة الصحة تغلق 37 فرعاً 

ومحاًل وصيدلية تابعة لشركات األدوية 
 : ذمار

أغلقا وز رة  عصحة  ععامة و عسكان، أمس  ألول، 37 صيدعية وفرعاً من فروع 
ومحـالت رشكات تجـار  ألموية، ااإلَضاَفة إىل مستشـفيني ومركز طل  ادحافظة 

ذمار ملخاعفتها علروط و ملو صفات و ألسعار  عرسدية. 
وأفـام مديـُر مكتب  عصحـة  ععامة و عسـكان ادحافظـة ذمار،  عدكتـور خاعد 
 عحجـ ، عصحيفـة » ملسـرية« اأن حدلـة  عرقااة عىل  ملنشـآت  عطليـة و عدو ئية 
تدّكنـا -خـالل  أليا8  ألوىل مـن رزوعها- من ضلـط  ععديد مـن صيدعيات وفروع 
ومحالت ايل  ألموية ااإلَضاَفة إىل مستشـفيني ومركز طل  ادحافظة ذمار، و عت  
كارا تقو8 اليل  ألموية  ملهراة و ملزّورة فضالً عن متاجرتها ااألموية  ملجارية  عت  
تُقد8َّ عها سو ء من قلَل  عوز رة أَْو  ملنّظدات  عحقوقية و إلرَْسارية عىل أن تقو8َ    

ادور ا اتقديدها علدو طنني مجاراً. 
وأشـار  عحجـ  إىل أن  عحدلـة قامـا اسـحب تلـك  ألمويـة » ملهراـة و ملزورة 
و ملجاريـة« من  عصيدعيـات و عفروع و ملحـالت  ملخاِعفة، وفرضـا عليها غر مات 
ماعيـة، الفتـاً إىل أن حدلَة  عرقااة عىل جومة وأسـعار  عخدمـات  عصحية وععالجية 

و عتشخيصية وضلط  ملخاعفني ما تز ل مستدّرة. 
وتعـد  ألمويـة  ملهراة و ملـزورة ااااً من أاـو ب  ملوت، حيث وأن معظـَم  ألموية 
 ملهراة يتم تهريلها ع  طرق غري رسـدية مدا قد يعرضها ألشعة  عشدس ألوقات 
طويلـة تـؤمي إىل تلفها اغـض  عنظر عـن تاريخ صالحيـة  عدو ء  ملـدّون عىل تلك 
ًة يف ظل  رتفاع  ألسـعار يف   ألموية، و و ما قد يعّرض حياة  ملو طنني علدوت، َخاصَّ
 عللـد و عت  قد تُلِجئُ  عكيريَ من  ملو طنني إىل  إلقد 8 عىل رش ء  ألموية  ملهراة و عت  

تكون يف  ألغلب اسعر أقل من  ألموية  ملرّصح عها. 
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نقط��ة انط��الق املطب��خ ودعوة الس��يد 
القائد

قـال أيدـن محسـن  عجـ ي – مسـئول 
مطلـخ ثدـار  عتكافـل  عخـريي-: إن  ـذ  
 ملروع أّسسه مجدوعٌة من  عشلاب اجهوم 
ذ تية يف اد ية رمضان  ملايض اعد أن شا دو  
اعض  ألَُســر ال تدتلك قـوت يومها، فقّرررا 
عدل جوعة  سـتطالعية احيية حول  ألَُسـر 
 عت  تسُكُن اجو ررا، فتفاجأرا ااعفقر يخيم 
عليها و ألمر ض تسـكن أجسامهم، و ملرال 
يحضن أكير  ألَُســر  عفقرية، حينها جلسنا 
وفكررا يف أمر م وكارا  علد ية أرنا رشـرتي 
 ألكيـاس  عحر ريـة و ألو رـ   علالسـتيكية 
وروّزعهـا عـألرس  مليسـورة يف  ملراـل اعـد 
 ععرص وأثناء  ملغرب، يتم جدعها من  ملنازل 
إىل مـكان محـّدم ومنـه روزعها عـىل  ألرس 
 ملحتاجة، و ذ   ملوضـوع كان يكلفنا جهد ً 
وتعلـاً، وال رَصل عنـد  ألرس  ملحتاجة إال اعد 
 ملغـرب، أي وقا متأخر؛ عذعك فّكررا يف اديل 

رضوري. 
خـاص  ترصيـح  يف  وأضـاف  عحـ ي 
عصحيفـة » ملسـرية«: عقـد رشـأرا مروَع 
مطلخ ثدـار  عتكافل  عخريي  سـتجااًة عله 
وعدعوة  عسـيد علد مللك  عحوث   عذي يشـّدم 
ويؤّكـد يف أكيـر مـن خطـاٍب عـىل  عتكافل 
 الجتداعـ ، ورحن عدينا أقـل  ملقومات عهذ  
 ملروع و ذ  كان يف شـهر رمضـان  ألول، 
ثـم جاء رمضـان  ألخـري ورحن عيـس عدينا 
أيـة مقومات من ذعـك، ثم  يّـأ  عله وا كة 

 عشلاب قدنا ااعلحث عن محل علدطلخ وعن 
إيجـار عـه وأمو ت مطلـخ، فحصلنـا اعض 
 ملسـاعدين عىل  عخـري أعطورـا  عقدور حق 
 عطلاخة وأسـطو رات  عغاز و عشـول، كلها 
حق  عناس و آلن ُكـّل ما يف  ملطلخ عيس ملكاً 

وإردا ُعهدة علينا. 
وأوضـح أن عـدم  ألرس كان خدسـدائة 
أرسة محتاجـة وعألسـف  عشـديد  عنـاس ال 
إال يف شـهر  و عخـري  ااإلحسـان  يتدتعـون 
رمضان فقط، و ذه كارثة ااعنسـلة علعض 
رمضـان  يف  معنـا  تفاعلـو   عذعـك   عنـاس؛ 
وتعاورـو  ومن ثَـمَّ  رتهى رمضـان وتغّلفا 

علينا ُكـّل  ألاو ب ما عد  ااَب  عله تعاىل. 

300 أس��رة تس��تفيد يومياً من املطبخ 
الخريي 

مـن جارلـه أشـار  ععقيد محدد  اشـم 
 ععو م  -مسـؤول  عتوزيـل يف مطلخ ثدار 
 عتكافـل  عخـريي-، إىل أن  ملطلخ يخد8 أكير 
مـن بب3 أرسة ارصف يومـ  عوجلة  عغد ء 
وعو تحسـنا  ألوضاع وحصلنا عىل م عدني 
أَْو متلنِّني علدطلخ يكون  عتوزيل ثالث مر ت 
يوميـاً، إَضاَفـًة إىل  عجهوم  عشـخصية  عت  
رلذعهـا رحـن  آلن رـوزع ععدم ثداريـة أفر م 
يف  ألرسة وجلـة و حـدة ومن فـوق  عيدارية 
وجلتني كيسـني طليخ وكيسـني رز وسـاَّ 
عرة حلة كـد8، و نا معنا كشـف  رتظار 
عـألرس  عتـ  رسـجلها وال رقـدر إعطاء م، 
منتظرون  عدعم حتـى رتدكن من إعطائهم 

ويللغ عدم م مائتني وسلعني أرسة. 
وأوضـح مطهـر عيل  عفقيـه – عطلاخ يف 
 ملطلخ  عخريي-، اأره عدل يف  ذ   ملجال من 

أجل  عله تعاىل وكذعك  سـتجااة عدعوة  عسيد 
علد مللـك ادر عديـن  عحوث  اشـأن  عتكافل 
 الجتداعـ ، »وأعدـل مقـا8 ثالثـة عدـال 
وار تب سـتني أعفاً، وأرا يف ظل ملامرة علعدل 
ومسـاعدة  ملسـاكني و عفقـر ء و ملحتاجني 
وعو ااملجان وأجري عىل  عله ُخُصوصاً يف ظل 

 عحصار و ععدو ن عىل  عيدن«. 

أسر متعففة تعتمد على املطبخ بسرية 
حتى ال يشعر بهم أحد 

وأوضـح أن مـن ضدـن فكـرة مـروع 
 ملطلـخ أن  ألرس  عتـ  تعتدـد عـىل  ملطلخ 
 آلن ترجل تعتدد عىل رفسـها وينفقون عىل 
 ملطلـخ و ذه رؤيا مسـتقللية و عت  تتكون 
عىل مسـارين،  ألول رفتـح مروعاً زر عياً، 
و ألرس  عتـ  تعتدد عـىل  ملطلخ تزرع، حيث 

تعوم خري ت  ألرض عها وعلدطلخ. 
و ملسـار  عيارـ  رفتـح مـروَع خياطة 
علنسـاء ورفتـح عهـن معـرض رسـّوق فيه 
منتجاتهـن ويكـون  ملسـتفيد من  ـذ   م 
 ملساكني أرفسهم، وعكن ُكـّل  ذ  إذَ  حصلنا 
ــة  معدـاً ومسـاعدة مـن  عجهـات  عَخاصَّ

و ععامة وفاعيلْ  عخري. 
مليناً أن  ألرس  عتـ  روّزع عها يف رمضان 
عدم ـا خدسـدائة،  آلن رـوزع عيالثدائـة 

أرسة، ومعنـا كشـف  رتظار عـألرس  علاقية 
يللـغ عدم ـا مائتـني وسـلعني، ورحـن ال 
رضيـف أي أرسة إال اعـد  عتحـري  عكامـل 
عنها ورنـزل ميد رياً إىل ُكـّل منـزل أَْو حارة 
رتأّكـد مـن  ألرسة؛ ألَرَّنـا ردـيض عىل خطة 
أوعويات و   أَُسـر  عنازحني، أرس  عشهد ء، 
و ـؤالء  أرس  عجرحـى،  أرس  ملر اطـني، 
رضوري يكورو  أول  عناس اعد ا رأخذ أرس 
ـة   ملعاقـني وأرس ذوي  الحتياجـات  عَخاصَّ
وأرس  أليتـا8 وأرس  ألر مـل ثـم أرس  عفقر ء 
و ملسـاكني و ملحتاجـني اعـد ذعـك رنظر إىل 
 ألرس  ملتعففة  عت  تدوُت وسط  عليا جوعاً 
وال يدكـن أن تسـأل أحـد ً وال تدتلك مصدر 
مخـل، و ـؤالء من قـال  عله فيهـم )) عذين 
ال يسـأعون  عنـاس إعحافـا((، أرس متعففة 
تعتدـد علينا ارية حتى ال يشـعر اهم أحٌد 

طاعلني منا أن ال يعرَف عنهم أحد. 

رمض��ان  يف  إال  ُيحِس��نون  ال  التج��ار 
والجهات الرسمية ال تستجيب

وأشـار مسـئوُل »مطلـخ ثدـار  عتكافل 
 عخـريي« أيدـن  عجـ ي، إىل أن  عتجـاَر ال 
أن  متناسـني  رمضـان،  يف  إاّل  يُحِسـنون 
 إلحسـاَن عله يف ُكــّل وقا، مضيفـاً: وصل 
 عحـال العـض  عتجـار إىل أن يقوعـو  عنـا ال 

تأتون إعينا إال يف رمضان فقط، يفتكرون أن 
 إلحسـاَن يف رمضان فقط، جاء اعد رمضان 
 سـتدرينا افضـل  علـه وتـم جدـُل اعـض 
 ملـال من فاعيل  عخري،  شـرتينا اـه علفقر ء 
و ملسـاكني عحدة عيـد  عفطـر، وكذعك قدنا 
ااععدـل رفسـه يف عيد  ألضحـى، ورغم ذعك 
مرررـا اظروف قاسـية حتى أرنـا  ضطرررا 
أن رنّزل من خدسدائة أرسة إىل ثالثدائة من 
 ألرس، رغـم أن اعضها يفوق عدم م عرة 
أفر م وما فوق؛ وعهـذ  رضطر أن رعط  مليل 
 ذه  ألرس وجلتـني؛ ألَنَّ  عوجلـة  عو حدة ال 
تكفـ  ومكورة من كيـس أرز وكيس طليخ 

وثدان حلات كد8. 
وأرمف  عجـ ي: »تااعنـا  عجهات  ملعنية 
سـو ٌء أكارا رسـدية أَْو قيام ت أَْو من جهة 
 عتجـار و عد عدـني الحظنـا تياقـالً كلري ً يف 
فعـل  عخـري، سـو ء  عتنصل عن  ملسـؤوعية 
أَْو  عهـروب منهـا،  ـذه ااعنسـلة علجهـات 
 عرسـدية واعـض  عقيـام ت، أما ااعنسـلة 
علتجـار أقـول عـىل سـليل  مليال رسرـا عند 
و حـد من تجار  ملنطقـة  عقريلة من  ملطلخ 
و عـذي يدتلك مخازن تجاريـة كلرية طرحنا 
عليـه  ملوضوع  عخـريي يف تقديم مسـاعدة 
خريية علدطلخ، قـال أرا أعرفه اس يجب أن 
تعلدـو  أرن  قطعا  عقات من أجل  مليز رية، 

صحيفة »المسيرة« في زيارة لمطبخ ثمار التكـــــــافل الخيرية بمنطقة دارس مديرية بني الحارث:

مطبخ »ثمار التكافل« الخريي.. نحو تعزيز التكافل االجتماعي

المطبخ كان يغّطي احتياجات أكثر من 500 أسرة يوميًا وتراجـــــــــع مؤخرًا إلى 300 أسرة بسبب عدم التفاعل الرسمي والشعبي 
والحصار الــعــدوان  مواجهة  في  اليمني  والثبات  الصمود  صــور  من  صــورة  يعد  الخــيريـة  المطابخ  مشاريع  إنجاح 

استجابًة لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي التي 
يحثُّ فيها عىل التكافل االجتماعي وإعانة املحتاجني ومساعدة الفقراء 

ـًة  واملترضرين من العدوان السعودّي األمريكي وحصاره، و«أن نكوَن أُمَّ
مسلمًة تقتدي برسولها الكريم محمد وباإلمام عيل يف إحسانهما وكرمهما 

وأن يكونوا مسلمني رحماَء فيما بينهم، صفتهم اإلحسان واملساَرعة إىل الخري 
يف أي مكان أَْو زمان، أخالقهم رفيعة وأيديهم سخية مفتوحة وأعينهم إىل 

الفقراء واملساكني شاخصة، مخلصني لله ولرسوله والناس أجمعني«، ومن 
قاعدة اإلحسان انطالق شباب الخري واملحبني إىل مساعدة األَُسـر الفقرية 

واملحتاجني وأرس املرابطني يف الجبهات وأَُسـر األرسى والشهداء والجرحى، 
حيث انطلقوا بأعمال الخري التي صداها يعود بربط النسيج االجتماعي 

وباالنتصار األسطوري يف ميادين العزة واإلباء. 
ويف إطار زياراتها امليدانية، قامت صحيفة »املسرية« بجولة استطالعية إىل 
مطبخ ثمار التكافل الخريي الذي يأتي يف إطار األحوال االقتصادية والنقاط 

االثنتي عرشة للسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي حفظه الله ومنها 
التكافل االجتماعي، وكانت الحصيلة كالتايل:
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مؤّكد ً اأرـه إذَ  توفر عهم  عدعم سـينتقلون 
يف ُكـّل  ملديريات و عحـار ت و ملراعات عفتح 
ميـل  ذ   ملـروع وحث  عنـاس إىل  عخري يف 
ظل  ععدو ن  عسـعومّي  ألمريك  ومساعدة 
 ملحتاجني و عنازحني و عفقر ء و ملساكني. 

الغ��از  وأس��طوانات  الق��دور  أصح��اب 
يطالبون إرجاعها 

وعفـا مسـئول  ملطلـخ  عخـريي إىل أن 
أصحـاب  عقـدور وأسـطو رات  عغـاز  عذين 
جااو ا عهدة عىل  ملطلخ  عخريي يطاعلورنا 
ويضيّقون علينـا، يريدون أمو تهم ورحن عم 
رقـدر عـىل رش ء أمو ت  ملطلخ؛ عذعك رسـأل 
من  عله أن يسـّهل ويسـخر من يفعل  عخري 
ويقـو8 اـر ء ذعـك وررجل حقهـم، فنحن 
يف موضـل صعب ِجـدًّ  وعكـن مر  نون عىل 

 ستدر ر مروع  ملطلخ. 
وأضاف  عج ي: عندما  رتفعا  ألسـعار 
حصـل عجـٌز يف عدلية  عر ء وعم رسـتِطل 
رش ء مصاريـف  ملطلخ  عت   ـ  ااعجدلة، 
وعهـذ  قدمنـا معوة إىل عقال  عحـار ت اأخذ 
مائـة ريـال فـوق  عيالثـة آالف قيدـة  عغاز 
مسـاعدة علدطلخ عىل ُكـّل أسـطو رة كآعية 
ملسـاعدة  ملطلـخ واسـند رسـد ؛ ألَنَّ  ذ  
يعت  مصدَر مخـل علدطلخ ويجب أن تكون 
اأمور رسـدية، وعكن  عفكرة القا معارضًة 
عجيلة وغريلة وسـخرية مـن  ععقال  عذين 
طرحا عليهم  عفكـرة ااجتداع خاص اهم 
و عـذي كان عدم ـم ثداريـة وأراعني عاقالً، 
حيـث طرحـا  عفكـرة عليهـم و ـ  عدل 
خـريي أن يدعـَو  عنـاَس ملسـاعدة  عفقـر ء 
و ملحتاجني وذّكرتهم اقـول  عله تعاىل ))ُخذْ 
ُرُ ْم َوتَُزكِّيِهْم ِاَها((  ِمْن أَْمَو ِعِهْم َصَدَقًة تَُطهِّ
وعهذ  عم يسـتجيلو  عله وال ملساعدة  عفقر ء 
حتـى أرهم قاعو  ال رسـتطيل أن رفرض عىل 
ـة   عنـاس  ـذ ، متجا لني أعداعهـم  عَخاصَّ
اخصوص  عغـاز، فأجلتهـم فتحنا مروع 
 ملطلخ اعون من  عله وسـوف يستدر اإذره 
وذّكرتهم اقـول  عله تعاىل ))َ ـا أَرتُْم َ ؤاَلِء 
ن  تُْدَعـْوَن ِعتُنِفُقـو  يِف َسـِليِل  علَّـِه َفِدنُكم مَّ
يَلَْخـُل، َوَمن يَلَْخْل َفِإرََّدا يَلَْخُل َعن رَّْفِسـِهۚ  
َو علَُّه  ْعَغِن ُّ َوأَرتُُم  ْعُفَقَر ُء(( مذكر ً عهم اقول 
 عله تعاىل ))َوإِن تَتََوعَّْو  يَْستَلِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم 
ثُـمَّ اَل يَُكورُـو  أَْميَاَعُكم(( ورحن أسسـنا  ذ  

 ملروع عىل قاعدة قرآرية. 

التثاق��ل يف فع��ل الخري واإلحس��ان من 
العوائق التي تواجهنا

 ورـّوه  عج ي اأره »ذ ت مرة تم إرسـال 
ب  رسـاعًة ألشـخاص ميسـورين وتجـار، 
م عـني إيا ـم اأره عـو تكفـل و حـٌد منهم 
اعرة أعف شـهرياً علدطلخ فإرنا سـنكف  
جديـل  ألرس، وعكـن عألسـف عم اـرم و حد 

منهم؛ وعهذ  عم رشـعر ااعيـأس أَْو  الحلاط؛ 
ألَرَّنا متوكلون عىل  عله«. 

وأتلَـَل  عج ي »فقـّررت أن ال أتوقَف وعو 
أايل ُكــّل ما أملك واعد ا اأسـلوع جاءر  
 تصـاٌل مـن و حد عم أعرفه فهـو فاعل خري 
يقول أرا أخو فالن وفالن صاحل  وسـدعا 
أن عديكـم مطلخاً خرييـاً قلا عه رعم فطلب 
منـ  موعد  ملجـ ء إيلّ فجاءرـ  ظهر  عيو8 
 عيارـ  وعرضُا عليـه آعية  ععدـل ااعكامل 
اعد ا ما جاء  ملغرب يف  عيو8 رفسه إال مع  
منه تدويل شهر علدطلخ و ذه جاءت إجااًة 
من  عله فقدا أحسـلها وجدُت أرها  عكدية 

 ملطلواة و عت  رلحث عنها«. 

تفاعل  عشلاب وحلهم علعدل  عخريي
مـن جهـة، قـال علد عله  اشـم  عكلي 
-أحد  عشلاب  ملسـئوعني عن  ملطلخ  عخريي 
»ثدار  عتكافل«-، اأّن فكرة  ملروع ادأ من 
عدـل تفاعيل شـلاا  خريي اـر ء أكياس 
حر ريـة وصحـون سـفري وتوزيعهـا عىل 
 ملنـازل يف  ععـرص، ورقـول عهم سـاعدو م 
اقدر ما تستطيعون ورجدعها يف  ملغرب. 

وأضـاف  عكلـي: »ففـ  أول يـو8 مـن 
رمضان ادأرا اعرين كيسـاً واعد ا اأكير 
مـن مائت  كيـس وكان  ععدم يف زيـامة ُكـّل 
يـو8 وكارـا  عوجلات مـن جديـل أرو عها، 
واعد  عجدل روزعها عىل  ملنازل  ملسـتهدفة 
و عت  قـد تـم تحديُد ا وعدلنا كان اشـكل 
رسي، حتى  ألرس رفسها عن تعرَف من رحن، 
حيث كارـا آعيـة  عتوزيل و الرتشـار أراعة 
أفر م و ـم: علد عله  عكلـي وأيدن  عج ي 
وأحدـد  ععـرصي وعـامل  عجـويس«  ؤالء 
كارو  يقومون اتوزيـل وجدل  عوجلات قلل 
أذ ن  ملغـرب َورر ا يف  عحـار ت عىل  ألرس 
، وكنـا رطرح   ملسـتهدفة واشـكل متخـفٍّ
 عوجلة عىل  علـاب وردقه ورذ ب؛ ألَنَّ اعض 
 ألرس مـا تقلـل أن تأخـذ حاجة رغـم أره ال 
تدتلـك إاّل حلة تدـر، و ذ  من عـزة  عنفس 
و عحدـد عله مـى رمضـان  ألول عىل رفس 
 آلعية ثـم جاء رمضـان  عفائـا ورحن عىل 
 آلعية رفسـها حتـى وصلا  عوجلـات  عت  
رجدعها إىل أكيَر من خدسـدائة وجلة حتى 

أرنا أصلحنا روزعها ااعهايلوكس«. 

إرجاُف املنافقني ضد األعمال الخريية من 
أبرز العوائق سابقًا

وأتلـل  عكلـي: »وايندا كنـا يف منتصف 
 ععدل يف جدل  ألعدـال  عخريية جاء إرجاُف 
اعـض  ملغـرر اهـم و ملنافقني، حيـث كارو  
يقوعـون اأرنـا رـوزع  عوجلـات علدتـارس 
و ـذ  كان ال يعجلهـم فأصيب اعض  عناس 
ااإلحلاط وخافو  فارقطعا علينا 75 % من 
رسـلة تجديل  عوجلات من  ملنازل، اعد ذعك 

جاءتنا فكرة مـروع مطلخ خريي وكارا 
مـن فكـرة وتصديم  ألُسـتاذ أيدـن  عج ي 
واـإَر َمة  علـه  يّأ عنـا  عله ادن يسـاعدورنا 
اـأمو ت  ملطلـخ واعـض  ملصاريـف، وأكير 
 ألشـياء كارـا اجهـوم شـخصية؛ وعهـذ  
تو صلنـا مل اعـض  ملنظدات  عتـ  أجااا 
ااعرفـض، م رين قوعهم عيس عدينا سـوى 
ثالثدائـة وجلة وال رقدر رعطـ  منها وكان 
مراـل  عشـغدري  عـذي رحـن فيـه يحتوي 
خدسـدائة أرسة إَضاَفـًة إىل أرس  ملراعـات 
 ملجاورة ادـا فيها حارة  عقو س و عسـائلة 
وغري ـا؛ وعهـذ  وصلنـا إىل مرحلـة عـم رعد 
قامرين رعطيهم  عوجلـات؛ ألَنَّ ُكـّل أعداعنا 
مجهـوم شـخيص، ومـن أجل إعطـاء  ألرس 
كاملـة رنتظر مـن فاعلني  عخـري و عد عدني 
و ملسـا دني يف تقديم  ملسـاعدة َومن ضدن 
 ألعدـال  عتـ  قدنا اهـا يف  ذه  عسـنة كان 
معنـا  ملـروع  ألول  عتجديـل، و عـذي كنا 
رسـتهدف مـن خالعـه أمريـن  ألول: رقيض 

حاجة  ملحتاجني.. 
 عيار : تنشـيط  ألرس  عتـ  تفّكر يف فعل 
 عخـري وعكن غري قامرة، كيـف توّصل  ععدل 

 عخريي، ُكـّل  ذ  يطهر  عنفوس. 

الثب��ات  م��ن ص��ور  الخريي��ة  األعم��ال 
والصمود ألبناء اليمن

 مـن جارلـه،  عتـ   ععديد منري  اشـم 
 عكلي -مدير مديرية صعفان، وأحد م عد  
 ملطلخ  عخـريي »ثدار  عتكافل«- أن  ألعدال 
 عخرييـة تعتـ  من اـاب  عيلـات و عصدوم 
 ألسـطوري  عـذي يسـّطره أانـاء  عيدـن يف 
ظل  ـذه  عظروف  عصعلة  عتـ  يتآمر فيها 
 ععدو ن عـىل  عيدن ملامرة خـري  عت  يقو8 
اها أانـاء  ععاصدة صنعـاء وااألخص أاناء 

مرال  عشغدري، واهذه ريلا أرنا رجااه ُكـّل 
 عجلهات  القتصامية أَْو  عسياسـيّة اصدوم 

أسطوري. 
وأّكـد حدـزة محدـد  ملرتىض -مسـؤول 
 عرقااة يف  ملطلخ-: »إنَّ  عرقااة يشء أسايس 
عنجـاح  ملطلخ، وعكل عدل مـن اد يته حتى 
 عتوزيـل، وأيضـاً  عرقااة عـىل  عجارب  ملايل 
و إلم ري و ملخازن وإيجام  آلعيات  ملناسـلة 
ادا يتناسـب مل وضل  ملطلـخ وآعية عدله، 
وآعيتنـا عهـا مور كلري يف إرجـاح  ملطلخ ويف 
تيسـري  ععدل، كدا رسـعى إليجـام  آلعيات 
 ألفضـل مسـتقلالً و ملو كلـة مـل تطويـر 
»رسـاعت   مضيفـاً  وتوسـيعه«،   ملطلـخ 
أوجههـا إىل  ملجتدل اأكدله عىل أن يتكافلو  
ويرت حدـو  فيدـا اينهم ويسـعو  إىل تكوين 
مطااـَخ خريية من أجـل أن يسـتفيد منها 
 ألرس  عفقـرية و ملحتاجـة وغري ـا، واهـذ  
 ععدـل رحـن ررم كيـد مؤ مر ت  ععـدو ن يف 
رحور ـم، أي ادل ما يعيش  عناس متدزقني 
متفرقـني متخاذعـني عن اعضهـم  علعض، 
يتعاورـو  ويرت حدـو  حتـى رقّوَي  عنسـيج 
 الجتداع ، و ذ  يسـاعد يف محاراة خطط 

 ععدو ن. 

من أب��رز املعوق��ات عدم وج��ود داعمني 
رسميني للمطبخ 

ادوره، أوضح حسن أحدد حسن  عريد  
- ملسـؤول  ملـايل علدطلـخ-، أن »من ضدن 
 ملعوقـات  عت  تو جهنا أره ال يوجد م عدون 
رسـديون علدطلـخ وقلـة  ملو رم حتـى أرنا 
رضطر أحياراً إىل تأخري  ملديوريات إىل خدسة 
عـر يومـاً وأكيـر«، مضيفـاً: وااعنسـلة 
علجارـب  ملـايل فإرنا عدينا سـند ت رسـدية 
ااسم  ملطلخ ورظا8 محاسل  وتتم مر جعة 

 عسـند ت و عتعرف إىل أين ُصفـا ومتااعة 
ُكـّل يشء ايقة ومصد قية.. رساعت  أوجهها 
إىل فاعيل  عخري عدعم  ملطلخ  عخريي اشـكل 
مسـتدر وعيس فـرت ت فقـط؛ ألَنَّ معم فرتة 
و رقطاع  ذ  يسـلب عنا مشاكَل كلرية حتى 
أرنا ال رقدر رسّدم مصاريف  ملطلخ وال أجرة 
 عطلـاخ، كذعـك ما رو جهـه أكيـر أن اعَض 
 عناس  عذين أعارورا اعض أمو ت  ملطلخ من 
قدور وأسـطو رات غاز يطاعلـون اإرجاعها 
وكذعك  رتفاع  ألسـعار يف  ذه  عفرتة سلّلا 
عنـا مشـاكَل يف رضب  عقيدـة  ملحاسـلية 
ضعـف  ملـو رم  إىل  أمى  و ـذ   يف  ملطلـخ، 
و ملرصوفات، موضحاً أن  عنفقَة  عتشـغيليَة 
عهـم تتكـون مـن مائة وسـتني أعفـاً، منها 
ستون أعفاً ر تب  عطلاخ وعرون أعفاً إيجار 
علدحـل، وثالثـون أعفـاً رقدمها كدسـاعدة 

ملسؤول  عتوزيل ومسؤول  ملخزن. 

رسالة أخرية 
ومعـا مسـئوعو  ملطلـخ  عخـريي »ثدار 
و عتجـار  جديـَل  مليسـورين   «  عتكافـل 
وأصحاب  عخري و أليامي  عليضاء، عالستجااة 
عله يف  إلرفاق و ع  و عخري، و الستجااة أيضاً 
عدعوة  عسيد علد مللك ادر  عدين  عحوث   عذي 
يحـثُّ  عناس عـىل  عتكافل و عرت حـم يف ُكـّل 
خطاااتـه منهـا خطااـات رمضـان وكذعك 
خطااه  ألخـري يف  ملوعد  عنلوي  عريف  عذي 
معـا إىل  عتكافل  الجتداع ، مليناً أن  عسـيد 
حفظـه  علـه ال يكـّرر وال ينـّوه إىل يشء إاّل 
ـة، ويجـب عىل  عجديل  وعـه أ ديته  عَخاصَّ
أن يعلدـو  أرهم يف محطة  ملسـؤوعية وأرهم 
محاسلون أما8  عله، وأرصحهم ااالستجااة 
ورحـن اهـم أَْو اغري ـم يسـتدر  ملـروع 
 ملطلـخ  عخـريي، طاعلاً  السـتجااَة من قلل 
 عجهات  عرسدية وقيام ت أرصار  عله  ملديلة 
ااملؤّسسـات  عخريية و ملنظدات، إَضاَفة إىل 

 عتجار و مليسورين. 
مشـريين إىل أن مؤّسسـَة انيـان تقـد8 
عهـم  عكد8 فقط عن طريـق  ألفر ن  عخريية 
 عتااعة عها، »منها فـرن  ملطار  عذي يعطينا 
ثداردائـة كدمـة ُكــّل يـو8 و ـ  كدية ال 
تغطـ  وال تكفـ  حيُث أن متوسـَط توزيل 
 عكـد8 ثدـان ال غـري عـكل أرسة وااعنسـلة 
ألكياس  ألرز يسـّهل  عله ويهـّ ء العضها، 
وعكـن تأتـ  اعـض  أليّـا8 ال ردلـك قيدـة 
مصاريف  عخـرضة؛ عذعك رضطر عليل كيس 
و حد أي رحول  ععينات إىل رقد ورشـرتي اها 
ورتد يـن إذَ  وجدرـا من يقللنا وأشـكر ُكـّل 
من سـا م يف إرجاح  ـذ   ععدل  عخريي من 
 ملحسنني و ملتااعني وشغاعني وم عدني ومن 
 عتجـار  ملتفاعلـني مل  ملطلـخ ومن وجهاء 

وشخصيات«. 

صحيفة »المسيرة« في زيارة لمطبخ ثمار التكـــــــافل الخيرية بمنطقة دارس مديرية بني الحارث:

مطبخ »ثمار التكافل« الخريي.. نحو تعزيز التكافل االجتماعي

المطبخ كان يغّطي احتياجات أكثر من 500 أسرة يوميًا وتراجـــــــــع مؤخرًا إلى 300 أسرة بسبب عدم التفاعل الرسمي والشعبي 
والحصار الــعــدوان  مواجهة  في  اليمني  والثبات  الصمود  صــور  من  صــورة  يعد  الخــيريـة  المطابخ  مشاريع  إنجاح 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
نزالء قلعة دراكيوال

كمـا انتزعـت جثمـان هـادي مـن اململكـة 
لتضـارب بهمـا حرصاً عىل مسـتقبل بلـد أفلت 
بـال رجعة من قائمة حظائرهـا.. يف حني ال مالذ 
للغـالم طارق يلتجـئ إليه يف رحلة التيه سـوى 
جمهورية عيل البخيتي اإللكرتونية وبقايا ريشة 

سامر الشمريي. 
وأما حاُل ياسـني سـعود نعمان فال يختلُف 
كثرياً عن حال خديجة جنكيز خطيبة خاشجقي، 
حيـث يتسـكع يف ضباب أزقـة لندن متسـقطاً 
أخبـاراً مسـتحيلًة عن جثة هادي، كما تتسـقط 
خديجـة أخبـار جثـة خطيبها املفروم بمنشـار 

الدب الدارش. 
يف القلعـة السـويدية األثريـة يشـاوُر وفُدنا 

الوطنـي أشـباحاً تسـمى وفـد الرشعية ليسـوا 
يف واقـع األمر سـوى الزمة ديكوريـة تقتضيها 
الواجهُة ومن ورائها يفاوُض الدراكيوال األمريكي 
املأزوم الذي غص بالدم اليمني وبأثمانه الباهظة 

عىل مستقبل كانتوناته الرشق أوسطية.. 
الحـرُب عىل مقـاب تحالف العدوان سـتأخذ 
منحنًى موازياً ملنحنى التشـاور كسـبيل قرسي 
عىل عشـم انتزاع معطيات تسـتنقذ بهـا أمريكا 
نفسـها ووكالءها مـن طائلة االنحسـار وتكبح 
بها الجزر املتفاقم عىل مستوى نفوذها التقليدي 
يف منطقـة تتغـري موازين القوى فيهـا عىل َوْقع 
انتصارات تكتـل املقاومة الذي باتت يمن الثورة 

والصمود عموده الفقري. 
محركات الصراعات اإلقليمية 

يف الرياضيـات نقـول: انظـروا إىل العامـل 
املشرتك يف ُكـّل هذه الرصاعات ستجدون عنرصاً 

واحداً فقط مشرتك.
هذا العنرُص العدواني القاتل وسـبُب مشاكل 
ُكــّل العالـم هـو الواليـات املتحـدة األمريكية 

الشيطان األكرب صفًة وفعالً. 
رحم اللُه الشهيَد القائَد »املوُت ألمريكا«..

لنتشاور معهم على طاولة »من نحن 
ومن هم«

وأكثف والحصار هو هو.. 
ولكنـه يريـد أن يجعَلنـا كشـعب نرتاخـى 
ونتوانـى ونتنـاىس واجبَنا الفطري واإلنسـاني 
واإليمانـي يف مقاومتـه وجهـاده ورفع حصاره 

عنـا؛ ألنه قد عجـز وَضُعـَف ويئس مـن قتالنا 
وأبهرته تلك الحشـود العظيمـة منا وأغاظه هذا 

البذل والعطاء يف الجبهات وميادين القتال.. 
حينها يقـوم باسـتخدام كل حيلـه وأالعيبه 

وأكاذيبه ليجعلنا نركن ونصدق إىل أباطيله.. 
لكنه تناىس أو نيس أن شـعبا قد جعل القرآَن 
إماَمـه وقائَده وموجَهه ال يمكـُن أن يصّدق تلك 
الحيـل وأن تنطيلَ عليه تلك األالعيب الشـيطانية 
األمريكيـة لسـبب جوهـري ال يمكـن أن يغَفَل 
يَْطاَن َلُكْم َعُدوٌّ  عنه هذا الشـعب املؤمن: )إِنَّ الشَّ
َفاتَِّخـذُوُه َعـُدوًّا، إِنََّما يَْدُعـو ِحْزبَـُه ِليَُكونُوا ِمْن 

ِعرِي( ]سورة فاطر 6[ أَْصَحاِب السَّ
)َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد 

ُكوا( ]سورة املائدة 82[ َوالَِّذيَن أرَْشَ

لذلـك ومـن املقطوع بـه، أن العـدو وكما يف 
املفاوضات السابقة سـيكثُّف أخبار املفاوضات 

ورصف املرتبات و... إلخ.
لـرضب الوعي الجهادي لدينـا وتخديرنا عن 

واجبنـا. 
وحينهـا وكما هو عهده بنا فـإن علينا وبكل 
جد وفاعلية أن نعمل ونساهم وننشط يف تكثيف 
أخبـار الجبهـات واملجاهدين ونـرش بطوالتهم 

وتضحياتهم والتفاعل معها بجدية.. 
ويف املقابـل أن نعمـَد إىل التغافـل وتغييـب 
أخبـار املفاوضـات وعـدم االهتمام بهـا فهناك 

رجاٌل لها سيقومون بدورهم حيالها 
وبهـذا نكون قد وجهنا للعدو وقيادته رضبة 

معلم.

مجاراة اليوم مفتوحة عن مشاورات )استوكهولم(!!
البداية للشاعر أبو صالح الغولي

م���������������س�������اورات )ج������ن������ي������ف(..
َو)�����������س����������ت����������وك����������ه����������ومل( ي����ا 
)م�������������ارت�������������ن غ���������ري���������ف����������..(

وح���������������وار م�������������دري ك�����ي�����ف..
ال���ت���ف���اف  ف���ي���ه  ول  ح���ي���ل���ة  ل 

ب����ع����د ال���������س����ت����ا وال���������س����ي����ف..
اخلريف  ف�سل  على  ن��ت��ح��اور 

َواحل����������������ل ب�����ال�����ت�����������س�����وي�����ف..
م���ا ي��ق��در ع��ل��ى ح���ل اخل���الف 

�����س����ي����ف.. ي�������ا  رح��������ّب��������وا  اإن 
م��ا���س��ي ب���ا حت����ّن ال��رج��ن��ي��ف 

وا�������س������دق ن����ب����ا ب���ال�������س���ي���ف..
دام����ك حم��ت��زم ح���د ال��ره��اف 

***

جواب الشاعر أ. ضيف اهلل سلمان

م���������ن امل��������������دن وال����������ري����������ف..
ن��زح��ف ب��ال��ث��ق��ي��ل وب��اخل��ف��ي��ف 

��������ن��������ا ت�����ك�����ث�����ي�����ف.. م����������ا َه��������مَّ
ال�سعاف  ال��ط��واغ��ي��ت  غ����ارات 

غ������ن������ي ع��������ن ال������ت������ع������ري������ف..
هذا ال�سعب يا احللف اللفيف

م�������ن ح������ال������ة ال�����ت�����خ�����وي�����ف..
ي��خ��اف  م���ا  واهلل  والرج��������اف 

ق���������د زادن�����������������ا ت�����������س�����ري�����ف..
احلنيف  ب��ال��دي��ن  ال���ك���ون  رب 

ن���ق�������س���ي ع����ل����ى ال����ت����زي����ي����ف..
ا�سطفاف  ن�سطف  كالبنيان 

***

الشاعر ياسر الجرادي

غ������اب������ت جن����������وم ال��������زي��������ف..
ونيف  م���رت  �سنني  ارب���ع  ب��ع��د 

ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����ف.. وب���������اق���������ي   
والعجاف  ال�سمينه  خو�س  يف 

اأم�����������ا ال�������ع�������دو ي�������ا ح�����ي�����ف..
واي�س عاد با يزيد واّل ي�سيف 

ب��������ال��������وان ُك���������������ّل ال�����ط�����ي�����ف..
ُك�����ّل ال��ه��زامي راأى و�ساف  م��ن 

ك���ي���ف.. ل�����ه  احل���������وار  يف  اإن 
ق���ل���ن���ا ي����ا خم�������ارج ي����ا ل��ط��ي��ف 

ال�����ت�����ك�����ث�����ي�����ف.. وده  واْن 
وا���س��ل��ن��ا ع��ل��ى ن��ف�����س امل��ط��اف 

***

علي الشرفي

ال���������زي���������ف.. زم���������������ان  ول 
م���ا ي��ن��ف��ع غ��ري��ف ول ظ��ري��ف 

ال���������س����ع����ب �����س����ب ال������ط������وق..
وت����ع����ال ع���ل���ى ُك���������ّل اخل���ف���اف 

ل��������و ي����ن����ف����ع ال�����ت�����ج�����ري�����ف..
ما اتال�سى خريطك يف جنيف 

خ����ل����ك ع����ل����ى ال����ت����ج����دي����ف..
يف الأوه����ام ي��ا حلف ال��وط��اف 

ان�����ظ�����ر ل�����وق�����ت ال���������س����ي����ف..
ح�سيف  م�سم�س  ي��ا  يديك  ب��ا 

ن�������اأخ�������ذ ع����ل����ي����ك ال�����ك�����ي�����ف..
ون��������وّري��������ك اأي������������ام احل��������راف 

***

محمد الوايلي

ال������ف������ر�������س وال�����ت�����ك�����ل�����ي�����ف..
ن��ع��ي��ف ول  ب���ال�������س���الم  ن��ق��ب��ل 

ب��������اب ال�����������س�����الم ي�������س���ي���ف..
ه واع�����رتاف  له����ل احل����ق ق�����وَّ

وامل����������ك����������ر وال��������ت��������زي��������ي��������ف..
م���ن ق����وم امل���ك���اي���د م���ا يخيف

�����س����ي����ف.. ب������ي������دي  زال  م�������ا 
باحرتاف  تفاو�س  والأخ���رى 

ب��ج��ن��ي��ف.. ان����ط����وى  م����ا  ذي 
لن يجنوه من بعثة غريف!!

وال�����������س�����ل�����م ل�������ه ت���������س����ري����ف..
وامل�������ي�������دان م���������رياد امل����ط����اف 

***

صالح أحمد الرمام

الأر��������س�������ي�������ف.. يف  ُح�������ط�������وه 
واك��ت��ب ف��وق��ه��ا ي��ل��ح��ق جنيف

ح���ل���ف ال�������س���ق���ي ب���ي�������س���ي���ف..
ك���ت���اف  ي�����وم�����ي�����اً جم���������ازر يف 

ه����������ذا ه��������و ال����ت���������س����ن����ي����ف..
اأ�سبح �سعيف  واإجناح احلوار 

م�������ن اأع�������ل�������ن ال����ت����ك����ث����ي����ف..
ل����ل����غ����ارات ي�����س��ع��ى ل��ل��خ��الف 

�����س����وف ال���ق���ط���ي���ف ال�����ي�����وم..
ال�سخيف اأع��م��ال  م��ن  يتوجع 

اح������رم������ه������م ال�����ت�����وظ�����ي�����ف..
الختطاف  �سنوف  عانوا  كم 

***

الشاعر عاقل بن صبر

اق����ط����ع ����س���وال���ي���ف ال�����ع�����داء..
ب���احل�������س���م واحل�������د ال��ن��ظ��ي��ف 

ن���زي���ف.. م���ن  ال�����س��واح��ل  ارو 
ال��������دم واق�����ط�����ع م�����ن خ����الف 

ه�������������ذا ع�����ل�����ي�����ه�����م ه�������ي�������ف..
واحلليف ال��ت��ح��ال��ف  يفنى  ب��ا 

وح����������رب����������ن����������ا ت�������ك�������ل�������ي�������ف..
بالن�سراف  يعلن����������وا  م��ا  ل 

����ي����ف.. ����ي����ف امل�����الح�����م �����سِ �����سِ
ل���الإر����س���ي���ف ي����ا ك���ّم���ن وت��ي��ف

و�������������س������������ّدد ال�������ت�������ه�������دي�������ف..
امل�ساف  را����س  يف  م��ر���س��وم  ذي 

***

الشاعر محمد مفلح

اأرب�����������������ع ������س�����ن�����ني ون�������ي�������ف..
واحلليف فيها  احل��ل��ف  خ���اب 

وح����������واره����������م ت�����������س�����ري�����ف..
ل���ل���واق���ع ورف�������س الع�����رتاف

وال�����ت�����ك�����ل�����ي�����ف.. والأم�����������������ر   
لأم���ري���ك���ا وك����م ل���ك ي���ا لفيف

غ����������ط����������اء ل������ل������ت������غ������ل������ي������ف..
ب�����س��م ال�����س��رع��ي��ة والئ���ت���الف

وح�����������وارن�����������ا ي��������ا ������س�����ي�����ف..
حيث املوت الحمر ي�ست�سيف

ه������ي������ف امل�������ن�������اف�������ق ه������ي������ف..
م��ن ب��ح��ر احل���دي���ده ل كتاف 

***

الشاعر بدر الكهالي

ب����ال����و�����س����ف وال����ت����و�����س����ي����ف..
ف��او���س��ه��م ع��ل��ى ح��د ال��ره��ي��ف

ن�������ت�������ف ب�������ه�������م ت������ن������ت������ي������ف..
ت��خ��اف ل  وح�������ده  اهلل  غ����ري 

و����������س���������ري ب������ال������ت������ك������ل������ي������ف..
اللطيف كّلفنا  ال��ذك��ر  يف  ذي 

اأم����������������ره ل������ن������ا ت�����������س�����ري�����ف..
اأو خ��ف��اف ث���ق���اًل  ن��ن��ف��ر  ق����ال 

و��������س�������ل�������ة ال�������ت�������ح�������ري�������ف..
ال�سقيف واحفاد  البغي  واهل 

اج������������رف ب�����ه�����م جت������ري������ف..
ف���او����س���ه���م ب�������س���رب���اٍت ع��ن��اف
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 ععدم

1 رايل  عيار  ب  1 ـ..
ي ميسد  ي1ب88

)557(
كتابات 

ة نتنياهو والغيظ من َصْمت حزب اهلل  ما وراء التصعيد الكبير على اليمن!40 مترًا تحت األرض.. ضجَّ

نمد أيدَينا للسالم وليس لالستسالم 

عبد الباري عطوان
ذ ـا  تُنَفِّ ـدال”  عتـ   اْعـَد عدليّـة “ِمرع  عشِّ
جّر فات جيش  الحِتـالل  إلرس ئييلّ عتَدمرِي أرفاٍق 
َمزعوَمـٍة َحَفر ـا ُمقاتِلـو “ِحـزب  علـه” تَحا 
ـؤ ل  ألكيَـر إعحاًحا ُ َو: ما ِ     عُحدوم، يََظْل  عسُّ

 عُخطوة  إلرس ئيليّة  عقاِمَمة؟
ر  عَجديد  ُ ناك رأيان ُمختَِلفان َحول  ذ   عتَّطوُّ
عـىل َجلهـِة جنـوب علنـان  عتـ  عـاَمت تتَصدَّر 

ًم :  عَعناوين  عرئيسيّة ُمَجدَّ
ـ  ألّول: عـّ  عنـه ِانيامـني ِرتنيا ـو، رئيس 
 عوزر ء  إلرس ئييلّ أثناء جوعته يف  عَجلهِة  عّشداعيّة 
اُصْحلَـِة َحْشـٍد ِمن ُضلّاطـه  عِكلـار، ِعنْدما قال 
ح  حِتداالت تََحـرُّك إرس ئييلّ م ِخل عُلنان  أرّـه يُرجِّ
رَفِسـه كَرمٍّ عىل ما َوصَفُه “اارتهاكاِت ِحزب  عله 

يامِة  إلرس ئيليّة”.  علسِّ
ـ  عيّار : تأكيد يؤ ف غاالرا، وزير  إلسـكان، وُعضو مجلس 
ر، و عِجنر ل يف  الحتيـاط، أّن ُحكومته   عـوزر ء  إلرس ئيـيلّ  مُلَصغَّ
تُعِطـ   ألوعويّـة عتَوجيـِه رَضاٍة قاسـيٍة وُمؤملٍة عِقطـاع غّزة يف 

 عَوقِا  مُلناِسب ووْفًقا عأل د ِف  عت  سيَِتم تَحديُد ا. 
***

أكيَر ما يُيري غيْْظ  إلرس ئيليني  و  عِتز 8 “ِحزب  عله” وقيامته 
دـا  مُلطِلق تُجاه َ ذِه  عَحركة “ السـِتعر ضيّة”  إلرس ئيليّة   عصَّ
ـطور عم  عـىل  عُحدوم  عللناريّـة  عجنوايّة، فحتّى ِكتااَة َ ذِه  عسُّ
يَصُدر أّي َرم ِمن  عسـيّد حسـن رـرص  عله أَْو  مُلتَحدِّثني ااْسـِده، 
و عرَّم  عَوحيد جاَء ِمن ِقلَِل حليفه  عسيّد رليه اري، رئيس  عَ ملان، 
 عذي تَحدَّى  إلرس ئيليني تَقديَم أّي معيل َعن ُوجوم َ ذِه  ألرفاق. 
ال رَعتِقد أّن ِانيامني ِرتنيا و  عذي ال يُوَجد يف تاريِخه  عسيايّس 
أرّه خاَض َحراًا و ِحدًة رئيسيًّة و رترََص فيها؛ ألرّه يتَِّصف ااعُجلن 
و عَجعجعـة  عفاِرَغـة، حسـب ُخصوِمـه، وال يَدلُـك أي خلفيّـة 
عسـكريّة قياميّة ِميل ُمعَظم رؤسـاء  عوزر ء  آلَخرين، ال رَعتَِقد 
ـدال وإشـعاِل فتيـل  عَحرب مل  أرّـه يَجـُرؤ عىل َفتِح جلهة  عشِّ

“ِحزب  عله” عَسلَلني رئيسينّي:
ـ  ألّول: أّن ُقـدَرة  عـرَّمع  عهاِئلة  عت  يَدلُكهـا “ِحزب  عله” ما 
ر وَعَصلها  ز عـا قويًّة وفتّاكًة، و ألكيَر ِمن ذِعك أرّها تَنُدو وتتَطوَّ

 عرئيّي ب15 أعف صاروخ. 

و ريـخ وَعْجز  عُقلب  خدة عَهذِه  عصَّ ـ  عيّارـ :  عكديّـة  عضَّ
 عحديديّـة  إلرس ئيليّـة يف  عتَّصـدِّي عهـا، و عُقـدَرة  عتدمرييّة 
 عدَّقيقـة عها،  عت  تُؤّ لها عىل رَضِب أ ـد ٍف رَوعيٍّة يف  عُعُدق 

 إلرس ئييلّ. 
يُر ِقـب  ـذ   مَلهرجـان  “ِحـزب  علـه” 
ورة،  وِت و عصُّ  السـِتعر يّض  إلرس ئييلّ ااعصَّ
ِمن ِخـالل ُقـدر ت َرصـد تصويريّـة عاعية، 
اِراَة،  يَجـِري ايّها ع  أذرعتـه  إلعالميّة  عضَّ
اِخرة  ِميل قناة “ ملنار”، وتُيري  عتَّعليقات  عسَّ
عَدى أرصـاِره وُمِحلِّيه تُجاه َ ـذِه  مَلرحيّة 
يّئة  إلخر ج و عتَّنفيذ.   عَهزيلة  عفاِشَلة و عسَّ
كل مـا  ّمعـى  مُلتَحدِّثـون  إلرس ئيليّـون 
كشـفه حتّـى  آلن  و رَفٌق ِاطـوِل بب8 ِمرت 
فقط، ِمـن اينها ب  ِمرْتً  ِمـن  عجاِرب  آلَخر 
ِمـن  عُحـدوم، أي  عِفلسـطينّ   مُلحتَـل، وإذ  
رظررا إىل إمكاريّات  عِحزب  عهاِئلة يف  نَْدَسة  ألرفاق، ورأينا ا 
يف َمتَحف “مليتا”  عذي يُوثِّق  عَخسـاِئر  عَعسكريّة  إلرس ئيليّة 
عـا8 6بب8، فـإّن  ـذ   عنََّفق يُْدِكـن أن يَحُفره “مهندسـو” 

 عِحزب يف يَو8ٍ أَْو يَوَمني عىل  ألكيَر. 
***

 عنُّقَطة  ألَ م وسط ُركا8 َ ذِه  ألرفاق  مَلزعومة  عت  جرى 
تدمري ـا، أّن “ِحزب  عله” عم يَُكن يَُخطِّط فقط عتَحقيِق  عرَّمع 
يف ُمو جهِة أّي ُعدو ٍن إرس ئييٍل ِمن ِخالل ترسارته  عصاروخيّة 
“ مُلرِعلَـة” وإرّدـا كان يََضـل ُخَطًطـا  سـرت تيجيًّة علُهجـو8ِ 

وتَحريِر ا أر ٍض يف  عَجليل، أي َشْن َحرٍب اَريٍّة أيًضا. 
ق طاِئر تـه  ألجو ء  ِمـن  مُلفاَرقـة أّن ِرتنيا ـو  عذي تَخـرَتِ
 عللناريّـة اِصفٍة يوميٍّة يف َمهّداٍت  سـتطالعيٍّة  سـتعر ضيّة، 
يتلاَكى عىل  رِتهاك ِسـياَمة “أر ضيه” اَسلب َحْفر رفق ُطوعه 
أراعـني ِمرْتً  فقط تحتهـا.. إرّها ُكوميديا ال تُضِحـك أحًد ، اَل 

تَكِشف مرجة  الرتِلاك  إلرس ئيليّة  ععاعية ِجدًّ . 
وء  ألخرَض عِنتنيا و  إم رة  عرئيس تر مب  عتـ  أعَطا  عضُّ
عإلقـد 8ِ عـىل َ ـذِه  ععدليّـة تعتقـد أرّهـا تَُصـب يف مصلحة 
غوط عىل إيـر ن، وعكن  عنَّتاِئج   سـرت تيجيّتها يف تَصعيـِد  عضُّ
جاَءت َعكسـيًّة تَداًما، وتَلـنّي حتّى  آلن عىل  ألقـل أّن  ألكيَر 
ًة  ـدال” ِ   إرس ئيل، خاصَّ ًر  ِمن َ ذِه  ععدليّة “ِمرع  عشِّ ترََضُّ

اعد أْن تَلنّي أّن ِمرَعها  ذ  َميلٌء ااعيُّقوب. 

حمزة الحوثي

 عيهـوُم ومـن اـني أيديهم 
أمريـكا و ملحتـّل  عصهيورـ  
يحسـلون عليدـن أعـف أعـف 
حسـاب خـالل  ـذه  ملحطة 
ــة  مـن مؤ مرتهـم عـىل  ألُمَّ
عحجـم  وذعـك   إلْســاَلمية؛ 
 عتأثـري  عريـامي  ألصيـل 
و عكلري ِجـدًّ   عذي قد يضطلل 
اـه  عيداريون مـل أيِّ تصعيد 
أَْو  رفجار و سل قد يتسللون 
فيـه عـىل مسـتوى  ملنطقـة 
ـًة مل عدو رهم  عظاعم،  َخاصَّ

حيـث أصلحا تلك  عحقيَقة ُمَجــرَّم رتيجة 
حتديـة وطليعيـة علو قـل  ملفـروض  عيو8 
 عـذي  يّأه  علُه عىل مـدى أكيَر من ١٧ عاماً 
مـن  عجهـام و عتضحيـة و عحركـة احركة 

 عُقـْرآن. 
عـذ  قد رر  م يف ظل تسـرت مفضوح عىل 
 ضطر ر ـم ومالمـح ضعفهـم يحاوعـون 
تكييـَف  عضغـط عـىل  عشـعب  عيدن  اكل 
 عوسـائل و عسـلل  ملدكنـة يف ظـل اَْوِحهم 
 - وترصيحاتهـم  ص خهـم  وتكييـف 
واومليـو  ملتكـررة  ماتيـس  ترصيحـات 
ردوذجـاً -  ملتناقضـة أَْو  ملتذاذاة عدد ً اني 
موقفني اغرض  ملسـاومة  مللطنة و الاتز ز 
 ملـدروس علدفل رحو أحد دـا وتحديد ً ذعك 
 عخيار  عذي يعدُل عىل تقديده تحا عناويَن 
مغلفـة غـري أرـه ال يعدو عـن كورـه مع  ً 
عـن  عرؤيـة  ألمريكية  ععدو ريـة يف أوضح 
صور ـا  عر ميـة يف  عحقيقـة إىل محاوعـة 
فـرض أَْو ضدـان تيليـا تداسـك  عوضـل 

 ملدزق و ملفتّا يف  عيدن مل محاوعة توسيل 
رقعتـه ما أمكن إىل ذعك سـليالً خالل  عفرتة 
 عر  نة ُخُصوصـاً، ااإلَضاَفة 
إىل محاوعـة فـرض وضدـان 
اعـض  عخطـو ت  تنفيـذ 
 عتـ  يهدف منهـا إىل ضدان 
تدوضـل جديد يطدـن معه 
علوعوج إىل مرحلة جديدة من 
 السـتهد ف وعكـن اأشـكال 
وعناويَن ووسائَل مختلفة. 

 كدـا يضدـن معـه أيضاً 
تحييَد أَْو تقييـَد  عيدن تََداماً 
عـن أي تأثـري عـىل محطته 
ـة   عتآمرية  ألخطر عـىل  ألُمَّ
و ملنطقـة و عيدـن  عتـ  يعدـل مـن أجلها 
قروراً مضا و عت  يعتز8ُ من خالعها تسديَد 
رضاتـه  عقاضية عـىل  عُقـْرآن و إلْســاَل8 
وحَدلتـه اغاية  جتياثه من عىل  ألرض  ذه 
 ملـرة كدا يحلـم، و عتـ  أصلح يعدـُل عىل 
 عتصعيد من أجلها حاعياً، وكأره يرى رفَسه 
مج  ً علدخول فيها يف ظل غرقه وفشـله يف 

 عيدن  عذي يرى منه عائقاً كلري ً عه.
و كذ  أصلحا  عيدن ااعنسلة عه كااوساً 
مزعجاً و اجساً يؤرقه كيري ً، وعىل كل حال 
ااعنسـلة علعدو ن يظلُّ ااب  عسـال8  ععامل 
و ملنصف مفتوحاً عىل مرص عيه، وتحقيُقه 
مر ـوٌن اـإَر َمة  علـه ومـدى توفـر  عجدية 

و إلَر َمة  عصامقة عدى  ععدّو. 
وصدق  عله تعاىل حيث قال: )َعيَْس َعَك ِمَن 
ٌء أَْو يَتُوَب َعَليِْهْم أَْو يَُعذِّاَُهْم َفِإرَُّهْم   أْلَْمِر يَشْ

َظاِعُدوَن( )وعله عاقلة  ألمور(
)و ععاقلـة  أمـره(  عـىل  غاعـب  )و علـه 

علدتقني(. 

أيمن محمد قائد

تحاعـُف  ععـدو ن  ـُل  يتحدَّ
مسـؤوعيَة  أساسـية  اصـورة 
 عفشل  مللكر ملفاوضات  عسويد، 
فاسـتدر ر  عغـار ت  عجويـة 
خـريُ معيل عىل سـوء ريـة  ععدّو، 
و عتنـازالت  علُهدرـة  و سـتغالعه 
من جارب  عوفد  عوطن  اصنعاء 

إلَعاَمة ترتيب أور قه. 
أيديهم  قوى  عد خـل يدـدون 

علسال8 وعيس عالستسال8..!
فنحن أوعـو ُقــوَّة وأوعو اأس 
شـديد، وقـد سـّطررا اصدومرـا 

وحـ  ممائنـا أحسـن  عقصـص  عت  سـتكون 
مفخرة  ألجيال من اعدرا، فإما سـال8 يتلعه من 
اعـده أمن وأمان وإَعاَمة إعدـار، وعن ترى  عيدن 
من اعده وصياً، وإما صدوم يلحقه صدوم فليس 
عدينـا ما رخره، إال أن رلـذل أرو حنا رخيصًة يف 
سـليل  عله علذوم عـن أرضنا وعرضنـا وكر متنا 

عزيزين شامخني. 
)وقـف  عغـار ت  عجويـة عتحاعـف  ععـدو ن، 
يقااله وقـُف  ععدليات  عقتاعية يف ُكـّل  عجلهات، 
إَضاَفًة إىل مفـل مرتلات  ملوظفني، وإرهاء جديل 
مظا ر  عحصار عىل رأسها فتح مطار صنعاء(.. 
 ذه     عروط  ملنطقية  عت  عىل أساسـها 
تُلنى أية مفاوضات، ما عم فلن تكون مفاوضاُت 
 عسـويد إال رسخًة من سلسـلة مؤتدر ت جنيف 
 عـذي ال أرى  عهدَف منها إال ُ درًة يسـتفيد منها 
 ععـدّو إلَعاَمة ترتيـب صفوفه، و السـتفامة من 
 عتنازالت  عت  تلذعها صنعاء إلاد ء ُحسن  عنية. 
تكاعلا علينا  ألمم، عسـكريّاً، و ستخلار تياً، 
وإْعـاَلمياً، فال تكام تجد صورة تُظهر ضحايا ما 

خلفته آعة  عحرب  ملعتدية من جر ئم  إلاامة  عت  
يتعرض عها شعلنا  ععظيم، 

أَْكيَـــر مـن ثالثـة أعـو 8 ورصـف عـا8 من 
و عتجويـل  و عحصـار   ععـدو ن 
 ملدنهج، وكل ما يف  ذ   ععاعم يف 
صدا  عقلـور، يغضون  عطرف 
يف  إرَْسـارية  كارثـة  أسـوأ  عـن 
 عتاريـخ  عحديـث، حيـث ال يدر 
يـو8 مون أن ترتكـب مقاتـالت 
أَْكيَـــر  أَْو  مجزرتـني   ععـدو ن 
احق  ذ   عشـعب  ملظلـو8  عذي 
إن رجا من غار ت  ملقاتالت، مات 
جوعـاً وحـرًة عيكـون ضحية 
آلعـة حرب تدـارس احقـه ُكـلَّ 

أساعيب  إلاامة مون أن يحّرَك  ععاعُم ساكناً.. 
عكنهم غياٌء كغياء  عسـيل أما8 صدوم شعلنا، 

واأس مقاتلينا. 
عن رعّول إال عىل  عله وحَده، وعيس عىل مجلس 
 ألمـن  عـذي مـا أر ه إال أم ة مـن أمو ت  ععدو ن 

 عخف  عىل  عيدن.. 
وعن رستسـلم، فهم أحوُج منا علسال8، وعيس 

عدينا ما رخره.. 
إن يجنحو  علسلم فذ ك خريٌ علطرفني، وإن أاو  

و ستك و  فنحن عها و ععاقلة عليدنيني.. 
فهـم  ملعتدون، وعسـنا إال مد فعني عن أرضنا 
وعزتنـا وكر متنـا، وال وصاية علينا اعـد  عيو8، 
ففـ   عيدـن أوجـاع وآال8 ومآيس شـعب ال ز ل 

يعار ، عكن عيس عىل حساب كر مته..!
حفظ  عله  عيدن من كيد  عكائدين.. 

وحقن  عله مماء  عيدنيني.. 
عاشا  عيدن حرة أاية موحدًة.. 

وال راما أعني  عجلناء..

mtn.com.yeمعك في كّل مكان
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 ععدم

1 رايل  عيار  ب  1 ـ
ي ميسد  ي1ب88

)557(
ثقافية 

 قراءٌة في درس معرفة اهلل الدرس الحادي عشر للشهيد القائد )1- 4(
غياُب المفهوم الُقـْرآني للتوبة مّثل كارثة في ماضي األمة وحاضرها

التوبة هي الخطوة األوىل للرجوع إىل الصراط املستقيم الذي يوصلك إىل رضوان اهلل وجنته

ملقام الشهيد العظيم أبي حيدر الحمزي

 : خاص

يف  ذ   عـدرس، أثار  عشـهيُد  عقائُد 
-ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه-  ععديَد من  عقضايا 
ذ ت  أل ديّة  علاعغة، و عت  تُدسُّ حياَة 
 ملجتدل  ملؤمن، و ألفر م أيضاً عىل حدٍّ 
سـو ء. وكل ذعك يف إطار رؤية  عشهيد 
 عقائد -ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه-  عت  ترتكز 
عىل منطلق أن ] إلسـال8 مين مرت اط، 
ميـن متكامـل ال يقلل منك  ـذ  وأرا 
تارك عهذ  ور فض عه، يجب أن تتَحـّرك 
يف ُكــّل  ملجـاالت، أن تتَحــّرك اـكل 
إمكارياتـك يف ُكـّل  ملجاالت[، ومن  نا 
تعـرض  عشـهيد  عقائد -ِرْضـَو ُن  علِه 
َعَليْـِه- عقضية  عتواة مـن عدة أاعام، 
متطرقـاً إىل  عضدارـات  ععدليـة  عت  
وضعها  عله تعاىل حتى ال رعوم إىل و قل 
 ملعايص مجـّدم ً، وادا يحفـظ علتواة 
أثر ـا، ويف  ـذه  عجـزء مـن  عقر ءة 
سـنيضء عىل  ستنكار  عشـهيد  عقائد 
-ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه- ملوضوع  ملجازفة 
ارمـ   ألعقـاب  إليَْداريـة عـىل ُكــّل 
من يظهـر عليه  عصـالح، مون  عنظر 
إىل و قعـه  إليَْدارـ  اا تدـا8. و ضعا 
إمكاريـة أن يأتيهم  ععـذ ب اغتة و م 

ال يشعرون. 
ّعلـق  عشـهيُد  عقائـُد  يف  علد يـة 
-ِرْضـَو ُن  علِه َعَليِْه- عـىل قوعه تعاىل: 
ُفو  َعىَل أَرُْفِسِهْم{  }يَا ِعلَاِمَي  عَِّذيَن أرَْسَ
يف سورة  عزمر، حيُث وصفها اأرها من 
أرق  آليـات يف  عُقــْرآن  عكريم وأعطف 
 ععلـار ت، تأت  اهذ   ملنطـق  ملتلطف 
ملن أرسفو  عىل أرفِسهم ااملعايص، ادا 
وقعو  فيه من ضـالل، ومن  ذ   عند ء 
 إلعه  علدرفني  رطلق  عشهيد  عقائد 
-ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه- عيؤّكَد أره ال مجاَل 
عليأس من رحدـة، اناء عىل قاعدة أره 
ال وجوم عذرب يدكن أن تعاعجه  عتواة، 
حتى عو كان ماضيك مظلدا، وأعداعك 
كارـا كلهـا أَْو معظدهـا قليحة؛ فال 
ينلغـ  يتعزز يف رفسـك  عيأس وتظن 

اأن مصريك  ملحتو8  و جهنم، وجهنم 
فقط، ومن  ذه  عروح  ملتفائلة ينطلق 
 عشـهيد  عقائد -ِرْضـَو ُن  علـِه َعَليِْه- 
عيؤّسـَس مفهـو8َ  عتواـة يف سـياقه 
 عُقـْرآرـ   عصحيـح،  عسـياق  مليدر، 
 عـذي يلتعـد عـن  عتغريـر ااععصـاة 
و عتشـجيل عهم، ويقطل  عطريق أما8 
عقائد  إلرجـاء  عت  ال تز ل منترًة يف 

أوساط  عكيري من أاناء  ألمة. 

التوبُة يف سياقها الُق�ْرآني
أسـاء اعُض  ملنتسـلني إىل  إلسـال8 
 سـتخد 8َ مفهـو8  عتواـة ادـا يُصبُّ 
يف خارـة  إلرجـاء، ادعنى أرهـم كارو  
يقدمون  ألمل و عرجاء علعايص أياً كان 
اـأن  عفرصة أمامـه علرجـوع إىل  عله 
حتى عو مات عىل تلك  ملعايص، وو فاه 
 ألجل و و من  ملقرصيـن يف  عتَحـّرك 
فيدـا أر م  علـه عـز وجـل مـن علامه 
 ملؤمنني، فاعفرصـة –كدا يطرحون - 
سارحة أمامنا حتى يف يو8  عقيامة، ال 
وحتى عو مخـل أحدرا إىل جهنم، و ذه 
 ععقائـد  ملنافيُة علسـياقات  عُقـْرآرية 
 ععديدة كارا     ععقائد  عت  يسعى 
إىل رر ـا؛ سـعياً   عحـكا8  عظَلدـة 
منهـم ور ء إخدام أثـر  إليَْدان  عيوري 
 عذي سينعكس عليهم سـللاً، ويطيح 
احكوماتهم  عظاملـة، ومن وقل عامة 
أاناء  ألمة فر ئس سـهلة عضالل أوعئك 
 عحـكا8  عظََّلدـة، وملن طلـل عهم من 

علداء  علالط  نا و ناك. 
 عشـهيد  عقائد -ِرْضَو ُن  علِه َعَليِْه- 
شّدم يف موضوع  عتواة عىل أن » عتواة 
   اد يـة رجوع،  ـ   عخطوة  ألوىل 
عىل طريق  ععدل  عـذي يتديل يف إتلاع 
أحسن ما أرزل  عله إىل علامه. وألن  ذ  
 و  عـذي يوفر عك أمنًا مـن  عوقوع يف 
 ملعـايص مـن جديد عىل  عنحـو  ألول، 
وأرا منطلـق التّلاع  عُقــْرآن  عكريم، 
إىل  ععدـل ااعُقــْرآن  عكريـم اهد يته، 
اإرشام ته، سيلعدك  ذ  كيريً  جًد  عن 

معايص  عله سـو ء ما كان منها ذروب 
تقرتف أَْو ما كان منها اشـكل تقصري 
وتفريـط«. فوضـل  عتواـة يف سـياق 
متكامـل مل مجدوعة مـن  إلجر ء ت 
 عتكديلية، أوضحها يف  ذه  عنقاط:
1-  عرجوع إىل  عله اإخالص. 

8-  إلخـالص عله و عتسـليم  ملطلق 
عتوجيهاته، ادا يحقق معنى  ععلومية. 
3-  مللامرة قلل فـو ت  عوقا، فلعد 
 ملـوت ال تنفل  عتواـة، وال يفيد  عند8، 

وعيس  ناك إىل عذ ب اال راص. 
مياميـن  ععدـل  يف   -  الرطـالق 
 عصاعـح، حتـى تتغري  عوضعيـة  عت  
سـللا  عوقل يف تلك  ملعـايص، عتكون 
ضدارة ععـد8  عوقـوع يف تلك  ملعايص 
مجّدم ً، يقول  عشـهيد  عقائد -ِرْضَو ُن 
 علـِه َعَليِْه-: »عكن عيس إىل  نا و رتهى 
 ملوضـوع،  رطلـق،  ـذه  ـ  اد يـة 
إىل  إىل  عـرص ط  ملسـتقيم،  رجوعـك 
 عطريـق  عذي يوصلـك إىل رضو ن  عله 
وجنته. }َو تَِّلُعو  أَْحَسـَن َما أُرِْزَل إَِعيُْكْم 
ِمـْن َراُِّكـْم{ ) عزمـر: من  آليـة55( ال 
تتـوب من ذرـب ثم تعـوم إىل  عوضعية 

 عسااقة، إىل حاعة فر غ«. 
عقـد كان  عشـهيد  عقائـد -ِرْضَو ُن 
 علـِه َعَليِْه- مهتدـاً جد ً ااألثـر  عد ئم 
علتواة، معلقا عليـه صحة قلوعها من 
 عله، واذعك وضل  عتواة يف سـياق آخر 
اعيد ً عـن  إلطار  عز ئف  عـذي وجدرا 
 عتواة فيه عدى اعض  عتيار ت  عدينية 
 عيو8،  عت  تسـتخد8 رـد ء ت  عُقـْرآن 
علدرفني عىل أرفسـهم ااملعايص اأن 
ال يقنطـو  مـن رحدة  علـه، تتخذ من 
ذعـك إغر ء أل ل تلـك  ملعايص ااعتدرغ 
يف آثامهم، و السـتدر ر فيها، مل توفر 

ضدارة  عنجاة من عو قلها. 

أثُر غياب املفهوم الصحيح للتوبة 
عقـد ميّل غيـاُب  ملفهـو8  عُقـْرآر  
علتواة كارثًة يف مايض  ألمة وحارض ا، 
فـكان سـللاً عركـون  ملجتدل  ملسـلم 

إىل  عسـكوت، و ـو يـرى رش ئـل  عله 
تنتهـك، وأوعيـاء  عله يقتلـون، وأعد ء 
 علـه يتخـذون مـن علـام  علـه عليد ً 
عهم، يسـتليحون أمو عهم وأعر ضهم، 
ويأكلـون حقوقهم وحقـوق أوالم م، 
ذعك  ملؤمن  عذي يـرى  ذ   عو قل يلوذ 
ااعصدـا و ـو يرجـ  رفسـه احياة 
أفضل يف  آلخرة، يقعد عن  عجهام و و 
يـرمم »إن  عله غفور رحيـم«، »إن  علَه 
يغفر  عذروب جديعاً«. عو كارا  عتواة 
و ضحة  ملعاعم ملا كان علدؤمنني أفر م ً 
وجداعات ميل  ـذه  ملو قف  ملخزية، 
كيف كان علدؤمـن ااعله و ملوقن اأعيم 
 ععذ ب يف  آلخـرة علدقرصين أن يقلل 
اـأن يكون مقرص ً، أَْو أن يدخل يف م ئر 
 ملقرصيـن اـأي شـكل من  ألشـكال، 
إن مـن تقاعسـو  عـن رـرصة  إلما8 
 عحسني ومن شـاركو  يف قتله  م من 
حدلة  ذه  ملفا يـم  عضلااية علتواة، 
 عت  وظفا معنا ا يف سـياق آخر غري 

سياقها  عُقـْرآر . 
ورحن إذ رسـقط مفهو8  عتواة عىل 
و قعنـا  عيو8 كأمـة إسـالمية عدوماً 
وكشـعب يدن  معتدى عليه؛ سـنجد 
أن  عتواـة ادفهومها  عُقـْرآر   عكامل 
 عـذي قدمه  عشـهيد  عقائـد -ِرْضَو ُن 
 علِه َعَليْـِه- تديل حافز  عتغيري  عو قل، 
و عتعامل  علدسـتضعفني،  و الرتصـار 
احذر كلري تجاه ما يرم إعينا من  ععدو، 
وااععكـس أيضـاً ميل  عفهـم  ملغلوط 
علتواـة سـللاً يف  الرقيام ألعـد ء  عله، 
فلات  عكيري من  عشـلاب يتاجر ادينه 
ويليل حياتـه مقاال ثدن اخس، و و 
يرى أن  عتواة ورظائر ا من أسـاعيب 
 عنجـاة  ملزعومـة سـتنجيه يف رهايـة 
 ملطاف ما م 8 يقـول: »ال إعه إال  عله«. 
واـات يف ذ نيـة  ملرتـِزق  عسـوم ر  
و عيدنـ  وغري دـا أرهدا سـيعامالن 
يـو8  عقيامـة معاملـة مختلفـة عن 
معاملـة  ملرتِزق  عكوعوملـ   عذي أتا 
اه رشكة اـالك ووتر ورحو ـا، وكأن 

، أَْو كأن  ميـز ن  ععد عة  إلعهية مختـلٌّ
وعـوم  علـه ووعيده يف  عُقـْرآن عيسـا 

ذ ت جدية ومصد قية. 

التحذيُر من الغفلة
عقد  ستنكر  عشهيُد  عقائُد -ِرْضَو ُن 
ايننـا  رتلـامل فيدـا  أن  َعَليْـِه-   علـِه 
مـن   عصفـات  عتعظيديـة  ملشـتقة 
أعدـال  إليَْدـان، كقوعنا: »يـا ويل  عله، 
أَْو يـا مؤمن، أَْو يا مجا د« ورحو ذعك، 
مـل معرفتنا اأرنـا رعيـش و قعا من 
 عتقصـري يف حياتنـا  إليَْداريـة، وأخـذ 
 عشـهيد  عقائد -ِرْضـَو ُن  علـِه َعَليِْه- 
 ـذه  ملسـأعة مـن اـاب  عتغريـر عىل 
أرفسـنا، ووضعهـا يف موضل مشـااه 
ملوضوع  إلرجاء و عتسويف ااعتواة، أَْو 
 سـتغالل  عتواة اصـورة تغريرية تدد 
علعـايص يف  السـتدر رية فيهـا، يقول 
-ِرْضـَو ُن  علـِه َعَليِْه-: »كيف أسـديك 
مؤمنًا وأرا تسـدين  مؤمنًا، أسـديك 
وعيًا من أوعياء  عله وأرا تسـدين  وعيًا 
مـن أوعياء  علـه ورحن جديعـا رعرف 
أرنا مقرصون يف  ععدل يف سـليل  عله، 
أعسـنا قـد تعارفنا عـىل رلـذ  عكتاب، 
وقـد  تفقنا عـىل أن  ذه عم تعـد ذرلًا 
وال معصيـة؟!« و نـا رجـد أن أخطر 
ما يحذر منه  عشـهيد  عقائد -ِرْضَو ُن 
 علـِه َعَليْـِه-  و  ملعايص  عتـ  عم يعد 
 عنـاس يصنفورهـا يف سـياق  ألعدال 
 عت  تغضب  عله، يقول  عشـهيُد  عقائُد 
-ِرْضَو ُن  علـِه َعَليِْه-: » عذروب سـو ء 
ما كارا اشكل معايص،  ملعايص  عت  
رحـن معرتفون اهـا ومتفقون عليها، 
أَْو مـن  ملعـايص  عت  قـد تعارفنا عىل 
أرها عيسـا معايص، يجب أن رتخلص 
منهـا وأن رعـوم إىل  علـه وإال فهنـاك 
 ععـذ ب  عذي كّرره يف  آلية مرتني: }ِمْن 
وَن{،  َقلِْل أَْن يَأِْتيَُكُم  ْعَعذَ ُب ثُمَّ ال تُنرَْصُ
}ِمْن َقلِْل أَْن يَأِْتيَُكُم  ْعَعذَ ُب اَْغتًَة َوأَرْتُْم 

ال تَْشُعُروَن{«. 
وعلدوضوع اقية. 

ضيف اهلل سلمان

يُْخِزي..  و ِقُعَها  ــال8ِ  أمــَة  إلس رأى 

)أْحَدَد  عِعزِّي(!!  م ر  ععىل  يف  فعارق 

و ثــُق  عُخَطى صــامٌق  مهاٌب  شجاٌع 

)حيدُر  عَحْدِزي(!!..  راَُّه  و ىف  عىل  ععهِد 

ــٌب  ذ   ــِه  ــلَّ إىل  ع إرِّـــ   عنا  وقـــال 

يف  ملوقف  ملخزي..!!  أعقاُه  أن  و يهاَت 
شامخاً موقِف  عحقِّ  يف  رَْحلَُه(  )قىض 

ساَعُة  عَفْوِز..!!  مرا  ملَّا  ينتظْر  وعم 

ُعطَِّلا  نَاَعاِت  َفخُر  عصِّ ــِدِه  يَ عىل 

)إار مِز(..!!  م َس  امة  كم  اأقد مه 

ــٌة أم اــاعــكــر مــة  عتحيا  تفارى 

و عَعْجِز..  ِ عيأِس  و قل  من  أُْخِرَجْا  اِه 

مــو قــٌف ــائــلــاِت  ــن ـــدِّ  ع أش ــه يف  ع

 .. صفحِة  عِعزِّ يف  يسطُِّر ا  عتاريُخ 

و ثقاً ااعلَِّه  ُجــيـُـوَش  عغزِو  وصــدَّ 

يَْغزي..!!  عهم  كان  يغزوه  أن  قلل  ومن 

تحيَدَرت  حني  و ُح(  )ِصْ اه  رترصْت 

وكم اعيرت.. من )َجنجويٍد( و)ماِررِْز(!! 

ــامر ً ُمــلَ ــاَش  ع اروحيِة  عــُقـــــْرآِن 

 !!.. ُمْهتَزِّ غريَ  ثااتاً  يخوُض  ملنايا 

ِاُرُموِزِ ْم..!!  َفخَرُ ْم  أاَدو   إذ   عناُس 

رمزي..  أرَّــُه  يف  عــورى  َفخر ً  كفارَ  

وأْســَوِتــ ..  ــَوالِء  ُحَسيِْن َّ  ع أعيُش 

عىل رهجِ  أعال8ِ  عُهَدى )حيدُر  عَحْدِزي(!!.. 
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 عسلا

 ععدم

1 رايل  عيار  ب  1 ـ..
ي ميسد  ي1ب88

)557(
عربي ودولي 

من التطبيع إىل التهويد.. الكشُف عن كنيس سري لليهود يف دبي 
 : متابعات 

كشـفا وكاعـُة "الومـ غ"  ألمريكيـة، أمس 
َل  عديارُة   عجدعة، عن كنيٍس يهومي يف ما ، عتتحوَّ
 عيهوميـة من  عرية إىل  ععلنيـة؛  رتلاطاً ادا قال 
مؤّسسـوه إره معيٌل آخر عىل تنامـ   ععالقات اني 
موعة  عكيان  عصهيور  وموعتَ   ععدو ن  عسعوميّة 

و إلمار ت. 
يعدـل  كان  إن  عكنيـس  وأضافـا  عوكاعـة: 
اشـكل رسي اعيد ً عن أعني  عجدهور، وعكن اعلم 
 عسلطات، ملدة ثالث سنو ت حيث تم تأسيسه من 
قلل  ععاملـني  عيهوم يف  إلمـار ت  ععراية  ملتحدة، 
واعضهـم مـن  إلرس ئيليـني،  عذيـن يعدلـون يف 

مجاالت  عتدويل و ملاس و عنفط وغري ا. 
يف  عسـعوميّة  أن  ألرْظدـة  َوذكـرت  عوكاعـة، 
و إلمـار ت، ترى  آلن إير ن خطـر ً أك  من  عكيان 
 عصهيورـ ، مؤّكـدًة أن إقامـة  عكنيـس و إلعالن 
عنـه يرتلـط ااإلعالن عـن  ععالقات اـني إرس ئيل 

و إلمار ت َو عسعوميّة. 

وكارا وزيـرة  عرياضة و عيقافـة  إلرس ئيليّة، 
مريي ريغيف، تجوّعا يف مسجد  عشيخ ز يد، يف أاو 
ظلـ ، ضدن  عزيارة  عتـ  أجرتها يف رهاية أكتوار 

عدوعة  إلمار ت، علدشاركة يف اطوعة موعية عرياضة 
 عجومو، إَضاَفة إىل زيارة وفد صهيور  علدشاركة 

يف مؤتدر مويل حول  التصاالت. 

السيناتور بوب كوركر: الشيوخ األمريكي يدرس 
3 إجراءات للرد على مقتل خاشقجي 

الكاتب الدولي روبرت فيسك: األمريكيون ينافقون يف تعاملهم 
مع قضية خاشقجي ويتغاضون عن جرائم اليمن 

 : متابعات 
قال  عسيناتور  عجدهوري اوب كوركر رئيس 
عجنة  ععالقـات  عخارجية ااملجلس، أمس  ألول: 
إن مجلـس  عشـيوخ  ألمريكـ  يـدرس  تّخاذ 3 
إجـر ء ت علـرم عـىل قتـل  عصحف   عسـعومّي، 

جدال خاشقج . 
عوكاعـة  ترصيحـات  يف  كوركـر  وأضـاف 
 سوشيتد، أمس  ألول: إن أعضاء مجلس  عشيوخ 

يدرسون  تّخاذ 3 تد اري و  : قر ٌر يدين ويل عهد 
 عنظـا8  عسـعومّي محدد ان سـلدان يف جريدة 
خاشـقج ، ومروع قارـون اتعليـق مليعات 
 ألسـلحة علددلكة، وقـر ر عتقليص  ملسـاعد ت 
 ألمريكية عحرب  عيدن  عت  تقوم ا  عسعوميّة”. 
يُذكـر أن سـتًة مـن أعضاء مجلس  عشـيوخ 
 ألمريك  من  عحزاني  عجدهوري و عديدقر ط  
قّدمـو   ألراعاء  عفائا، مـروع قر ر يحّدل ان 

سلدان مسؤوعية قتل خاشقج . 

 : متابعات 
سـّلط  عكاتـُب  ع يطارـ ، رواـرت فيسـك، 
 عضـوَء عىل سياسـة  ملعايري  ملزموجـة و عنفاق 
 عت  يدارسـها  عساسـة  ألمريكيون وال سـيدا 
يف  عتعامـل مـل قضية قتل  عصحف   عسـعومّي 
جدال خاشـقج  يف قنصلية االمه اإسطنلول يف 
أكتوار  ملايض.  وعفا فيسـك يف مقال اصحيفة 
) الرداندرـا  ع يطاريـة( رُر، أمـس  عجدعة، 
إىل تركيـز اعض  عساسـة  ألمريكيني عىل قضية 
قتل خاشقج  وتجا لهم  عجر ئم  عت   رتكلتها 
 إلم ر ت  ألمريكيـة  ملتعاقلة وما تـز ل يف  ععديد 
من  عدول وخاصة مول منطقة  عرق  ألوسـط، 
موضحاً أن مديرَة وكاعة  السـتخلار ت  ملركزية 
"يس آي أيه"، جينا  اسـلل،  عت  أمعا اشهامة 
رسيـة قلل أيّا8 أمـا8  عكورغرس حـول مور ويل 
عهد  عنظا8  عسـعومّي محدد ان سـلدان يف قتل 

خاشـقج     َمن أرشفا عىل تعذيب معتقلني 
يف سجن أمريك  اتايالرد عا8 8بب8. 

وتسـاءل  عكاتـب  ع يطارـ : إذَ  كان رئيس 
أمريكـ  و حـد عىل  ألقـل يدكن إم رتُـه اجر ئم 
حـرب يف  ععـر ق ومقتـل عـر ت  آلالف مـن 
 ألشـخاص، فلدـاذ  يجهـد  عنـو ب  ألمريكيون 

أرفَسهم من أجل شخص و حد؟!. 
وأشـار فيسـك، إىل أن مقتـَل آالف  ألارياء يف 
حـرب  عيدـن  عت  شـنها  ان سـلدان ادعم من 
و شـنطن وعنـدن عم يصـد8  عنـو ب  ألمريكيني 
وعم يشـريو  إىل  عتجويل  عذي يتعرض عه  عشعب 
 عيدن  مل علدهم اكل يشء من قصف  ملسـاجد 
و ملـد رس  و ملستشـفيات  وحفـالت  عزفـاف 
متسـائالً: ملاذ  عم يذرفـو   عدموَع من أجل  ؤالء 
 ألارياء؟، مشـري ً إىل أن  عجيش  ألمريك  قصف 
أيضاً مساجَد وحفالت زفاف ومد رَس يف سوريا 

و ععر ق وأفغارستان. 

سقوط مشروع قرار أمريكي ضد حماس يف األمم املتحدة وإصابة 17 فلسطينياً يف مسرية العودة بغزة
 : متابعات 

17 فلسـطينياً، أحُد ـم احاعـة  أصيـب 
حرجـة، وآخرون ااالختنـاق، أمس  عجدعة، 
إثر قدل ُقــوَّ ت  الحتالل  عصهيور  مسرية 
"جدعـة  رتفاضـة  عحجـارة  عك ى" رشق 
قطاع غزة، ضدن سلسلة مسري ت  ععومة. 
وقاعـا وكاعة وفـا  عفلسـطينية عألرلاء: 
إن ُقـــوَّ ِت  الحتالل أطلقا  عرصاَص  عح َّ 
و ملعدرـ   ملغّلـف ااملطـاط و عغـاز  ملسـيّل 
علدموع صـوب  ملو طنني، ما أَمَّى إلصااة 17 
مو طنـاً اجـروح، أحد م وصفـا جروحه 
ااعحرجـة، وآخرين ااالختنـاق، تم عالجهم 
ميد رياً، الفتة إىل أن جنوم  الحتالل  ستهدفو  

اشكل ملارش سيار ت  إلسعاف. 
إىل ذعـك، أسـقطا  عجدعيـة  ععامـة عألمم 
 ملتحدة، أمس  ألول، مروع قر ر أمريك  يدين 
حركة حداس  عفلسـطينية، إلطالقها صو ريخ 
عىل  ألر يض  ملحتّلة من قلل  عكيان  عصهيور . 
 وفشـل مـروع  عقر ر  عـذي تقدما اه 
 ملندواـة  ألمريكية، ريك   اييل، يف  عحصول 
عـىل غاعليـة  عيليـني  عالزمة إلقـر ره، وذعك 
اعدمـا رجحـا  عكويـا اأَْكيَــريـة ثالثـة 
أصو ت فقـط، يف تدرير قـر ر إجر ئ  ينّص 
عـىل وجـوب حصـول مـروع  عقـر ر عىل 
أَْكيَــرية  عيليني العتدامه، و   غاعلية تعذر 

عىل و شنطن تأمينها يف  عتصويا. 
من جارله، قـال رئيس  ملكتب  عسـيايّس 

عحركة حداس، إسـداعيل  نية: إن  عضدري 
 ععامل  أسـقط  ملـروع  ألمريكـ  يف  ألمم 
ومقاومـة  عشـعب  حركتـه   ملتحـدة ضـد 
 عفلسـطين ، ُمضيفـاً: عقد تااعنـا ما م ر يف 
أروقـة  عجدعية  ععامة عألمـم  ملتحدة، حيث 
وقفا غاعلية  عدول مل  عَحـّق  عفلسـطين ، 
ادـا فيـه حـق شـعلنا يف مقاومـة  الحتالل 
و عخـالص منـه، يف سـااقة  ـ   ألوىل  عت  
حاوعا فيهـا  عواليـات  ملتحدة  رتـز ع قر ر 

يدين  ملقاومة  عفلسطينية  ملروعة. 
وأثنى  نية عىل جديل  عدول  عت   تخذت 
ضـد  عكيـان  عصهيورـ ،  ملدئيـاً  موقفـاً 
وسياسته  ععدو رية ورفضا رو يته  عكاذاة 

وتحدت  إلم رة  ملنحازة. 

طريان التحالف الدولي األمريكي يرتكب 
مجزرًة جديدًة بحق السوريني

 : سوريا 
 رتكـب طـري ُن  عتحاعف  ألمريك  عىل سـوريا، أمـس  عجدعة، 
مجـزرًة جديـدًة يف ريـف إمعـب ر ح ضحيتهـا ي مدريني مـن عائلة 
و حـدة.  وقاعا وكاعة  الرلاء  عسـورية "سـارا"، أمس  عجدعة: إن 
طـري ن  عتحاعـف  ألمريك   رتكـب مجزرة جديدة احـق  ملدريني يف 
ريف مير  عزور  عجنوا   عرق ، مدا تسلب يف  ستشهام ي مدريني 

من عائلة و حدة. 
وكان طـري ن  عتحاعف  ألمريكـ  قصف مسـاء  ألراعاء  ملايض 
منازل  أل ايل يف مدينة  جني، ما تسلب ااستشهام 5 مدريني اينهم 

رساء وأطفال ووقوع أرض ر مامية ادنازل ومدتلكات  أل ايل. 
إىل ذعـك، عيـرت  عُقـــوَّ ت  ألمنيـة  عسـورية، أمـس  عجدعـة، 
عىل أسـلحة وأمويـة إرس ئيليـة وأمريكية  عصنل خالل  سـتكدال 
تدشـيطها  ملناطق  ملحّررة من  إلجر ميني يف ريف  ممشق  عجنوا  
 عغرا  و عقنيطرة  عشـدايل.  وقاعا وكاعة  ألرلاء  عسـورية " سارا 
"، أمس  عجدعة: إن  ألسـلحة تضدنـا صو ريخ 89 ن/ و/ب 9 / 
وصو ريخ متنوعة مضامة علدروع ورشاشـات متوسـطة 83 َو 1 
مم وأجهزة  تصال وآعيات مروقة، إَضاَفة إىل أموية وعتام وأجهزة 
طليـة وأغذية إرس ئيليـة وأمريكيـة واريطارية.  وعفتـا  عوكاعة، 
إىل أن  عجهـات  ملختصة تو صـل عدلها يف تدشـيط جديل  ملناطق 
 ملحّررة من  إلر اب يف ريَف  ممشق و عقنيطرة عتأمني عومة  أل ايل 

 ملهجرين اشكل آمن ملدارسة حياتهم  عطليعية. 

هيومن رايتس ووتش: ناشطات سعودّيات تعرضن 
للتعذيب والتحرش يف وجود مستشار بن سلمان 

 : متابعات 
طاعلـا منّظدـُة  يومـن ر يتـس ووتش رظـا8َ موعـة  ععدو ن 
 عسعومّي ااعسداح ملر قلني مستقّلني موعيني ااعوصول إىل راشطات 
حقوق  إلرَْسـان  عسـعوميّات  ملعتقالت منذ أيار  ملـايض علتأّكد من 
سـالمتهن.  وقاعا  ملنّظدة يف ايان عها، أمس  عجدعة، إرها تلقا يف 
 عـ ي8 من روفد   ملايض تقرير ً من مصدر مطلل يشـري إىل تعرض 
أراـل راشـطات علتعذيب، وأره ااالسـتنام إىل مصـامر مختلفة فإن 
تعذيب  عناشـطات قد يكون مستدّر ً، مؤّكدة أره ينلغ  عىل  عنظا8 
 عسـعومّي  عتحقيُق فور ً واشـكل موثوق يف  ّمعاء ت سوء  ملعاملة 
أثناء  الحتجاز ومحاَسـلة أي أشخاص متورطني يف تعذيب أَْو سوء 

معاملة  ملحتجزين. 
إىل ذعـك، رقلـا وكاعة رويرتز عـن مصامر سـعوميّة مطلعة، أن 
سـعوم  عقحطار   ملستشـار  عسـااق عويل عهد  عنظا8  عسـعومّي 
محدد ان سـلدان أرشف شخصياً عىل تعذيب راشطات سعوميّات، 
مضيفـًة أن مجدوعـًة مـن  ملحّققـني عذاـو  أراـل راشـطات من 
خـالل  عتحـرش  عجني و عصعـق ااعكهرااء و عجلـد يف  عفرتة اني 
أيّـار وآب  ملاضيـني يف منشـأة  حتجاز غري رسـدية يف مدينة جدة.  
وعفتا  عوكاعة، إىل أن  عناشـطات أّكدن أن مجدوعًة من ستة رجال 
مختلفـني عـن  ملحّققـني  ملعتامين  عذيـن رأتهم من قلـل ينتدون 
عالتّحام  عسـعومّي عألمن  عسـي  ر  و ع مجـة و عدرورز  عذي كان 
 عقحطار  رئيسـه يف تلك  عفرتة، موضحة أن  عقحطار  كان م خل 
 عغرفة يف عدة مناسـلات فيدا تعرضا إحـدى  ملحتجز ت علتحرش 
و عصعق ااعكهرااء وأره  ّدم إحد  ن ااعتعرض عالغتصاب و عقتل، 
مشـرية إىل أن محتجزتني أخريـني تعرضتا إل ارات جنسـية وجلد 

وصدمات كهراائية. 

انطالق حملة مساعدة من 90 ألف 
مسجد يف تركيا لجمع األموال 

ملتضّرري املجاعة يف اليمن 
 : متابعات 

يف إطار  عتضامن مل  عشـعب  عيدن  و عتنديد 
ااعحـرب  عظاملـة و ملسـاعدة يف  عحـد مـن أزمة 
 عجـوع  عت  يعارـ  منها  عيدـن، أطلقا  عهيئة 
 عدينيـة  عرتكية، أمـس  ألول، حدلة مسـاعد ت 
عجدل  ألمو ل علدترضرين من  ملجاعة يف  عيدن. 
وقاعـا مديريـة  عشـؤون  عدينيـة  عرتكيـة: 
إن حدلـَة جدل  ملـال تأت  ملترضريـن  عيدنيني، 
 عذيـن يناضلون ضـد  عجوع، و ملـرض، و عحرب 
 ععدو ريـة، ملينًة أن عدلية جدل  عت عات ادئا 
اعـد صالة  عجدعـة يف ب9 أعف مسـجد يف جديل 
أرحاء تركيا.  ورر إار  يم كاعني  ملتحدث ااسم 
 عرئاسـة  عرتكية، أمس  عجدعة، عىل حسـااه يف 
تويـرت، تغريدًة عىل  عحدلة تحا عنو ن "ال يلقى 
صامتـاً عىل ص خ  عيدن  عـذي يو جه أك َ أزمة 
 عجـوع يف  ععاعـم"، ُمضيفاً: "معورـا ردعْم  ذه 

 عحدلَة ملساعدة إخو رنا  عيدنيني".
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تريدون حاًل فاحلل متاٌح، حلٌّ عادٌل منصٌف، حلٌّ يقوم على أساس اإلنصاف، أما اإلستسالم لينتظروا 
املس����تحيل والل����ِه َلن نتح����وَل إلى ذرات تُبعثَُر في الهواء أش����رُف لدين����ا وأحبُّ إلينا وأرغ����ُب إلينا من أن 

نستسلَم لكل أولئك النذال اجملرمني املفسدين في الرض.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي  عدرو ر 

كلمة أخيرة

صالح الدكاك
مل�ف  زم�اُم  كان  إذا 
األرسى )وه�و أه�م مل�ف( 
واإلم�ارات  الس�عوديّة  بي�د 
وم�ن ورائهم�ا أمري�كا فما 
ال�ذي يملُك�ه وف�ُد الرشعية 
املزعومة من قيمة تشاورية 
امللفات  عىل مس�توى بقي�ة 
األقل أهميّة من امللف اآلنف.. 
حت�ى )زمام وزي�ر ماليتها( 

أفلت من يدها.. 
الرشعي�ة ال أم�ر له�ا وال 
الت�ي  الجغرافي�ا  يف  نه�ي 
بذريع�ة  احتالله�ا  ج�رى 
إَعاَدة الرشعي�ة واالنتقايل ال 
أم�ر ل�ه وال نه�ي يف الجنوب 
وخرافة )الدولة االنفصالية( 
انقش�عت عن شتات جنوبي 
مح�رب، للقاع�دة وداع�ش 
بمعي�ة التحال�ف اليد الطوىل 

فيه. 
احتفظوا  ال  اإلصالحي�ون 
ربح�وا  وال  وتركي�ا  بقط�ر 
واالش�راكيون  اإلم�ارات، 
العص�ا  أط�راف  خ�روا 
واإلماراتي�ة  الس�عوديّة 
وخرجوا م�ن مول�د العمالة 
فق�ط بمنتص�ف العصا فال 
ظف�روا بش�مال وال بجنوب 
انفص�ال،  وال  بوح�دة  وال 
وأم�ا النارصي�ون فخرج�وا 
من لعبة هز الوس�ط بسالل 
معظمه�ا  تعف�ن  غذائي�ة 
خارج سوق املجاعة ولم تدم 
لهم حروز أب�و العباس التي 
عّلقوها بعش�م أن تعلق تعز 
يف س�اللهم فط�ارت من بني 
أيديه�م )ق�دس( كرأس�مال 
وحيد مختلط وانترش الربص 
يف كام�ل الجس�د الن�ارصي 
الوح�دوي بعد أن ظل حرصا 
عىل أمانة رسه�م املباح من 

قبل ومن بعد.. 
وأما الديسمربيون فتمزق 
الكب�ر  عثمانه�م  قمي�ص 
الذي رفع�وه كدع�وى تحت 
لهيب ش�مس ورمال املخاء، 
وعوض�اً ع�ن أن تف�رج لهم 
واشنطن عن مليارات عفاش 
انتزعت منهم ومن السمسار 

اإلماراتي ورقة أحمد عيل، 

نزالء قلعة 
دراكيوال

د/ عبدالملك عيسى
من موقع�ني متقابلني يق�ُف محوران 
األمريك�ي  الع�دوان  تحال�ف  مح�ور 
الصهيوني ال�ذي ينّفذ ع�رب أدوات عربية 

كدويلتَي السعودية واإلمارات. 
ويف الجهة املقابلة تقُف جبهُة الشعوب 
الحرة التّواقة لالنعتاق من التبعية وليكوَن 
قراُره�ا الوطن�يُّ ح�راً مس�تقالً، وه�ذه 
الجبه�ة تضم قائم�ًة طويل�ًة كفنزويال، 
وس�وريا ولبنان وإيران واليمن وحركات 

املقاومة يف فلسطني والعراق. 
م�ن الطبيعي أن يقَف ه�ذان املحوران 

ع�ىل طريف نقي�ض، فهناك ط�رٌف محتّل يري�د إخضاَع 
الشعوب ونهَب ثرواتها ويصنُع حكوماٍت عميلة خانعة 

تأتمر بأمره.
وهن�اك ط�رٌف وطن�ي يري�د ُحْك�َم نفس�ه بنفس�ه 
والتحك�م يف ثروات ش�عبه بما يتناس�ب م�ع مصالحه 

الوطنية.
لذل�ك فمح�ركاُت ال�رصاع قائم�ة؛ بس�بِب الطم�ع 

والعقلية االستعمارية كسبب أول. 
أّما الس�بُب الثاني فوجوُد كيان�ات وظيفية ُزرعت يف 

قلب الوطن العربي كأحصنة طروادة تخرُق جسَد هذه 
األوطان ملصالَح خارجية كالكي�ان الصهيوني والكيان 
تأّسس�ت  الت�ي  واإلمارات�ي  الس�عودّي 
بأي�ٍد إنجليزية وال زال�ت تُداُر عرب ضباط 

إنجليزي حتى اليوم.
األمريكي يف ُك��ّل حركاته واعتداءاته 
يعتم�ُد ع�ىل ه�ذه األدوات لإليح�اء بأن 
الرصاع�اِت القائمَة م�ا هي إال رصاعات 
محلية بحتة عىل السلطة والثروة، بينما 
ه�ي يف حقيقته�ا حروٌب للس�يطرة عىل 
مقدرات األم�ة وثرواته�ا وقراِرها الحر، 
فكم ص�ّور األمريك�ي للس�ذج أن هناك 
ثورًة بسوريا ضد الظلم واتضح أخراً أن 
األمريكي هو املس�تفيُد األوحد مما حدث، وها هو يأتي 
بنفسه الحتالل أجزاء من األرايض السورية تحت غطاء 

ُعَماَلء محليني أكاذيب الثورة 
وك�م حدثتنا أمريكا أن املش�كلَة يف لبن�ان هو حزُب 
الله، متناس�ني القتَل الصهيون�ي للبنانيني وصّدق هذه 

ذَُّج وتياُر االنبطاح. الحديَث السُّ
كم حدثن�ا الجنراالُت األمريكي�ون أن العراق بحاجة 
إىل خمسني سنة للقضاء عىل تنظيم داعش، لكن رجال 

الحشد الشعبي قضوا عليه قي غضون عام واحد.
كم س�معنا أكاذيَب رشعية ه�ادي يف اليمن ومن ثَمَّ 

األم�ن القوم�ي الس�عودي و...، وانكش�فت األكاذي�ب 
َوس�قطت ع�ىل لس�ان الس�فر األمريك�ي يف اليمن، يف 
احتفالية رخيصة عىل الش�واطئ اليمنية بمدينة املكال 
قبل أيّام والتي أعلن فيها برصيح العبارة أن هدَف بالده 
عدوان�ي وبغ�رض احتالل الش�واطئ اليمني�ة ألغراض 

عسكريّة أمريكية بحتة.
وك�م س�معنا عن خط�ر الجه�اد اإلس�المي وحركة 
حماس عىل الفلس�طينيني وخلق ال�رصاع بينهما وبني 
حركة فت�ح عرب أياٍد أمريكية كمحم�د دحالن الذي هو 
باملصادف�ة مستش�ار أمني ل�دى عيال زايد وس�اهم يف 
اغتي�ال خاش�قجي واالغتي�االت التي حدث�ت يف مدينة 

عدن.
العقليُة السياس�يُّة والعسكريّة األمريكية هي عقلية 
استعمارية توسعية إخضاعية ال تقبَُل املشاركَة وإدارة 
األم�ور ع�ىل قاعدة راب�ح – رابح، بل ع�ىل قاعدة )عيلَّ 
وعىل أعدائي(؛ لذلك نرى الرصاعات ليس فقط يف واقعنا 
العربي، فإذا كان س�بب العدوان يف اليمن هم أنصار الله 
ويف لبن�ان حزب الله ويف فلس�طني الجهاد وحماس ويف 
العراق الحشد الش�عبي فلنا أن نسأَل: ما سبُب الرصاع 
يف أوكراني�ا ويف جنوب رشق آس�يا ويف ليبيا ويف أفريقيا 

ويف أمريكا الجنوبية؟!

محركات الصراعات اإلقليمية 

البقية ص 8

البقية ص 8

البقية ص 8

د. خالد القروطي  
ليس�ت جديدًة هي أخباُر املشاورات واملفاوضات 
بني اليم�ن املقاوم الصامد الثابت منذ أربع س�نوات 
وب�ني مرتزقة وعبي�د وأذيال أمريكا )آل س�عود وآل 

نهيان والخونة اليمنيني(..
وليس بعي�داً عنا ما آلت إليه الجوالُت املاضية من 

نهايات.. 
غر أن األكثر وضوح�اً وتجلياً هو ما عودنا عليه 
هؤالء من تصعيد كبر وتحش�يد مستمر يزداد كلما 

ازداد الحديث عن مفاوضات..
وهن�ا ينبغ�ي أن ن�درك جي�داً وكم�ا ق�ال قائُدنا 
وس�يُدنا الحس�ني بن بدر الدين الحوثي يرحُمه الله 
َمن هو عدونا أو بعبارة أوضح )من نحن ومن هم(..

ألننا حينها س�نكون ق�د ثبتنا يف وعين�ا الجمعي 
الطبيعَة املرتكزَة لعدونا والحقيقة املاثلة لواقعه بما 
ه�و عليه وترجمته أفعاله م�ن غدر وخيانة ونقض 

للعهود واملواثيق وخرق لكل صلح أو هدنة..
وه�ذه حقيق�ة س�ّطرها الق�رآن وثبتها ل�و كنا 
فع�الً نجعله ب�ني أعيننا كحقائ�َق ال يمكن تخلفها: 
)أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْه�ًدا نَبَذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم، بَْل أَْكثَُرُهْم 

اَل يُْؤِمنُوَن( ]سورة البقرة 100[ 
وهذا ال يعن�ي بحال عدَم الذه�اب إىل املفاوضات 
ومد يد الصلح وتخفيف واقع الحصار عن ش�عبنا ال 

أبداً.. 
فاالستجابة للصلح والس�الم قيمة قرآنية ونحن 
أوىل األمم بالتمسك بها فنحن أهل اليمن أهل اإليمان 
ولزاما أن نبادر إىل كل ما هو إيماني، فضالً عن كونه 
ْلِم َفاْجنَْح  أمراً إلهياً واجَب الطاعة: )َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ
�ِميُع اْلَعِليُم( ]سورة  َلَها َوتََوكَّْل َعىَل اللَِّه، إِنَُّه ُهَو السَّ

األنفال 61[
م�ع يقني واطمئنان بأن من اس�تجاب لذلك وهو 
يف موضع التس�ليم واالنقياد لله واالعتماد عليه فإن 
ذلك أحد أس�باب اس�تجالب معية الل�ه بالعون عىل 
من كان خالف ذل�ك: )َوإِْن يُِري�ُدوا أَْن يَْخَدُعوَك َفِإنَّ 
ِه َوِباْلُمْؤِمِننَي(  َحْس�بََك اللَّ�ُه، ُهَو الَِّذي أَيَّ�َدَك ِبنَ�رْصِ

]سورة األنفال 62[ 
وإنما يعني:

- أن يك�ون وفُدنا املف�اِوُض وكلنا ثق�ة فيه عىل 
وعي كبر بما قدمناه سابقاً )من نحن ومن هم(.. 

من نحن بما نمتلكه من إيمان وقيم ووفاء وثبات 
وع�زة وحري�ة وعدال�ة قضي�ة فضالً ع�ن الصمود 
والجهاد واالستش�هاد ال�ذي أرىض ربَّن�ا عنا وأذهل 

العالم من حولنا.
وَمن ه�م بما يمثلون�ه من نفاق وك�ذب وعمالة 

وخسة ونذالة وذلة وعمالة وارتهان.. 
ب�ل وأبلغ م�ن ذلك بم�ا يمثله قائدهم وس�يدهم 
األمريك�ي والغرب�ي من حقد وحس�د وبغض أكدها 

العالم الخبر بعباده.. 
)َها أَنْتُْم أُواَلِء تُِحبُّونَُهْم َواَل يُِحبُّونَُكْم( ]س�ورة آل 

عمران 119[
ِكنَي  )َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمرْشِ
َل َعَليُْك�ْم ِمْن َخْرٍ ِمْن َربُِّكْم( ]س�ورة البقرة  أَْن يُنَ�زَّ

]105
)َودَّ َكِث�رٌ ِم�ْن أَْهِل اْلِكتَ�اِب َلْو يَُردُّونَُك�ْم ِمْن بَْعِد 
اًرا َحَس�ًدا ِمْن ِعنِْد أَنُْفِس�ِهْم ِمْن بَْعِد َما  إِيَماِنُك�ْم ُكفَّ

تَبنَيَّ لهم الحق( ]سورة البقرة 109[ 
- كما يعني أن نكوَن كش�عب يمني عند مستوى 
اإليمان الذي قّلدنا الله ورسوله صىل الله عليه وعىل 
آله وس�امه وجعلن�ا س�ناَمه، وذلك أن�ا ومن خالل 
التجرب�ة )والعقل حفظ التجارب( تأكد لدينا أن هذا 
العدو يتعمُد وبش�كل الفت وعند بدء أية مفاوضات 
أو مش�اورات أن يبدأ بعملي�ة تخدير للعقل الجمعي 
والوع�ي اليمني الجهادي من خ�الل تكثيف الحديث 
عن فرص الس�الم وفتح املط�ارات ورصف املرتبات 
ويح�رك قنواته وإعالم�ه باملبالغة يف ذلك وذلك حتى 
يصور للمواط�ن اليمني املحارَص التواق للس�الم أن 
املفاوض�ات ق�د آتت ثماَره�ا وحان القط�اُف بينما 

الواقع يقول بخالف ذلك.. 
فالتصعيد عىل أشده والغارات أبلغ 

لنتشاور معهم على طاولة »من نحن ومن هم«


