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األح�������زاب ال��ي��م��ن��ي��ة ت���ب���ارك ث�����ورة ال��ش��ع��ب ال���س���ودان���ي

بنجران أسلحة  ويغتنمون  التباب  من  عدد  على  يسيطرون  واللجان  الجيش 
م����������������أرب يف  ج����������������������وي  هب��������������ج��������������وم  امل���������������رت���������������زق���������������ة  ع����������������ش����������������رات  وإص�������������������اب�������������������ة  م��������������ص��������������رع 

باتريك إلى صنعاء للقاء المبعوث األممي

المتحدث باسم القوات المسلحة: خروقات الغزاة ومرتزقتهم تجاوزت 214 خرقًا خالل 24 ساعة
مظاهرة كبرى بالحديدة تطالب األمم المتحدة بالضغط على 

الغزاة والمرتزقة لتنفيذ اتفاق السويد 

ط����ائ����رات االح����ت����ال ت��ق��ص��ف امل����ن����ازل واس���ت���ش���ه���اد 20 م����ن أب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل وامل���واط���ن���ن
مقتل 7 من مرتزقة االحتال بينهم قيادي بارز  وإحراق 12 طقمًا واغتنام ثاثة أخرى

اشتباكات هي األعنف من نوعها يف مديرية »مرخة« 

الطفل مسيح حكاية شعب 
كشفت الوجه احلقيقي للعدوان

شبوة تفاجئ االحتالل
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)577(
أخبار 

مقتل 23 مرتزقًا بينهم قيادي بارز وأسر اثنين آخرين

وحدة الهندسة تنّفذ كمائن محكمة تنتهي بقتل العديد من املرتزقة يف تعز
 : تعز

ُقتـل وأُصيـب عـدٌد مـن عمل تِزقـة، أمـس 
عيجمعة، يف إفشـال محاوية تسّلل يهم من قلل 
أثطال عيجيش وعيلجان عيشعليّة وثتافيذ وحدة 

عيهادسة كميااً يهم يف تعز. 
وأوضح َمْصَدٌر َعْسَكِ يٌّ يصحيفة عملسرية أن 
أثطال عيجيش وعيلجان عيشعليّة أفشلوع محاوية 
تسـّلل يلم تِزقة يف ماطقـة عيقحيفه ثحمري تم 
خاليه عسـتهدعف عيعدّو وُقتـل وُج ح عدد ماهم 

أحد9ـم ثلغـم أريض زرعتـه وحـدة عيهادسـة.  
وأضـاف عمَلْصـَدُر أن وحـدة عيهادسـة عيتاثعـة 
ألثطال عيجيش وعيلجان عيشـعليّة  ّفذت كمائَن 
محكمـًة يلم تِزقـة تم خاليها مـرع وإصاثة 

عيعديد من عمل تِزقة يف جلهة عيضلاب ثتعز. 
ويف سـياق آخ ،  ّفذ أثطال عيجيش وعيلجان 
عيشـعليّة عملية 9جومية عـى موعقا عمل تِزقة 
يف مف ق عيوعزعية ثتعـز، وأّكــد عمَلْصَدُر تدمري 
مدرعة وسـقوط عدد من عيقتـى وعيج حى يف 

صفوفهم. 

قبائل شبوة تلقن االحتالل اإلماراتي ومرتزقته درساً قاسيًا
 : هاني أحمد علي

شـهدت محافظُة شـلوة، أمس عيجمعة، 
عشـتلاكاٍت مسـلحًة عايفـة دعرت رحا9ـا 
ثـن مسـلحن قلليـن ماا9ضـن يالحتالل 
وُقــوَّعت ما يسمى عياُّخلة عيشلوع ية عيتاثعة 
يالحتالل عإلمارعت9 99 عألعاُف ماذ سـيط ة 

عألخري عى عملحافظة. 
ـٌة يصحيفة  وقايا مصـادُر قلليـة َخاصَّ
عملسـرية ثمحافظـة شـلوة: إن عشـتلاكاٍت 
عايفًة ع ديعا ثن رجـال عيقلائل يف ماطقة 
عيسادة ُعزية عيهج  ثمدي ية م خة محافظة 
شلوة، أمس عيجمعة، وثن ُقــوَّعت ما يسمى 
عياخلة عيشلوع ية عيتاثعة يالحتالل عإلمارعت9، 
وذيك عى خلفية عقتحا5 تلك عيُقــوَّعت مازَل 

أحد عملوعطان من ثيا عيحضار. 
وأوضحا عملصـادُر يصحيفة »عملسـرية« 
ثـأن م تِزقة عالحتالل عإلمارعتـ9 عملاظوية يف 
ما يسـمى ُقــوَّعت عياخلـة 9اجما ماطقة 
عيحضـار  ثيـا  عقتحـا5  عيسـادة وحاويـا 
يف عمل خـة عيسـفى عـى متـن تسـعة أطقم 
عسـك يّة محملـة ثمختلف أ وعع عألسـلحة 
ثذريعة عالشـتلاه ثا تماء أحد عأل9ايل يتاظيم 
عيقاعدة، مشريًة إىل أن عيقلائَل قاما ثتطويق 
عمل تِزقـة  عيُقـــوَّعت  ومحـاَصة  عألطقـم 
عملعتديـة وإطـالق عياـار عليهـم، ماّو9ة أن 
شـلوة  يف  وم تِزقتـه  عإلمارعتـ9  عالحتـالَل 
يحاويـون من 9ذه عيعملياِت وعقتحا5 عملاازل 
وعقتيـاد عيكبريين مـن عملوعطاـن إىل جهات 
مجهوية وإذالل عيااس وكرس شوكة عيقلائل 
عملاا9ضة يها تحا ذريعة عيقاعدة ومكافحة 
عإلر9اب و99  فس عيذريعة وعيسيااريو عيت9 
يلجـأ إييها عالحتـالُل عيسـعودّي يف محافظة 

عمله ة وغري9ا من عملحافظات عملحتّلة. 
وثحسـب عملصادر فإن عيشخَص عملطلوَب 
يـم يكـن موجـودعً إال أن ميليشـيات عياخلة 
أصوع عـى أخـذ إخوع ـه ثـدالً عاـه، عألم  
عيـذي قاثله عأل9ايل ثاي فـض، ييقو5َ م تِزقُة 
عالحتالل ثإطالق عياار عى عملاازل وعملوعطان 
ثايـ د ومحـاَصة  قامـوع  ثدور9ـم  عيذيـن 
عمل تِزقـة، الفتـًة إىل أن ُقـــوَّعت ما يسـمى 
ثمقاتـالت  عسـتعا ا  عيشـلوع ية  عياخلـة 
عالحتـالل عإلمارعتـ9 وطـريعن عألثاتـي يفّك 

عيحصـار عاهـا وقصـف ماـازل عملوعطاـن 
وعيت9  تج عاها عستشـهاُد عيعديد من عأل9ايل 
ثياهم أطفـال، ثاإلضافة إىل وصول تعزيزعت 
عسـك يّة ضخمة تقدر ثأكبَ  من 25 طقماً 
عـى دفعتن، كا ـا عيدفعـة عألوىل تُضمُّ 22 
طقماً، ثياما كان عيتعزيز عيبا 9 علارة عن 3 

أطقم أُْخــَ ى من ُقــوَّعت عمل تِزقة. 
وأّكــدت عملصادُر أن عملوعجهاِت عملسـلحة 
أسـف ت عن مقتل 23 م تِزقاً ثياهم عمل تِزق 
جـالل صايح ثـن عجـاج -قائد ما يسـمى 
عيُقــوَّعت عملشرتكة يلاخلة عيشلوع ية عيتاثعة 
يالحتـالل عإلمارعتـ9 وعيقائـم ثأعمـال قائد 
محور ثلحاف-، وم عفقة حمودي ثله، فيما 
عستشـهد 22 موعطااً من أثاـاء قلائل م خة 
ثياهـم طفـل، َوحصلا عيصحيفـة عى عدد 
من أسـماء عيشـهدعء عيذين ياتمـون يقليلة 
عيسـادة و9م »مسـاعد ثن محسـن ثن عيل، 
 ـاص ثن أحمد عيحاج،  ـاص ثن صايح ثن 
حسن، سـلمان ثن أحمد ثن طايب عيق عه، 
حسـن يذ ون، أثـو ثكـ  علدعيله أثـو ثك ، 

محمد علدعيقادر صايح«. 
وفيما يُخصُّ عيخسائَ  عملاديَة، أشارت عملصادر 
عيقللية يلصحيفـة إىل أن أثااء عيقلائل تمّكاوع من 
إح عق 22 طقماً عسـك يّاً يتلا م تِزقة عالحتالل 
فيما تم عيسيط ة عى ثالثة أطقم أُْخــَ ى ال تزعل 
ثأيديهـم وأرس 7 جاود من عياخلـة، ثاإلضافة إىل 
إصاثـة وج ح 29 جادياً م تِزقـاً وف عر عيعرشعت 

ماهم تاركن أسـلحهم عيشخصية وعتاد9م أما5 
رضثات عيقلائل عملوجعة. 

وقايا َمْصَدٌر محـيل يف مدي ية م خة إن 
عالحتالل وم تِزقته عستعا وع ثوساطة قللية 
من وجهاء ومشـايخ شلوة يلتدخل من أجل 
إ هـاء عالشـتلاكات وفك عيحصـار عملف وض 
عليهم من قلل أثااء عيقلائل وتسـليم عيجاود 
عمل تِزقـة عألرسى وعألطقـم عيعسـك يّة عيت9 
ثأيديهـم وجبـث عمل تِزقة عيقتـى يف ماطقة 
عيسـادة، موضحة أن عيوساطة عيقللية تقو5 
ثايتدخـل يف وقـا توعصـل ُقـــوَّعت عياخلة 
عيتاثعـة يالحتالل ثايحشـد يف عيوعدي عيق يب 

من موقا عملوعجهات. 
وأشـار عمَلْصـَدُر إىل أن عددعً مـن عيقيادعت 
عيقلليـة وعملجتمعيـة يف عملحافظـة تدخلـا 
الحتـوعء عملشـكلة ووقـف عملوعجهـات عيتـ9 
أسـف ت عن سـقوط قتى ثصفوف م تِزقة 
عالحتالل وإح عق ع ثات ودوريات عسك يّة، 
مما أَدَّى إىل ع سحاب ُقــوَّعت عياخلة عيتاثعة 
يلغـزعة ثعد تصـدي أثاـاء قلائـل يف مدي ية 
م خـة يهـا وعيتـ9 شـكلا قوتهـم صدمة 
ومفاجـأة يالحتالل، عألم  عيذي يكشـف عن 
تجهيـز وتهيئـة عيقلائـل عييمايـة يف شـلوة 
ملوعجهـة عيغزعة وعملحتّلـن يف أرعضيهم وعد5 
قلويهـم ثـأي شـكل من أشـكال عيتعسـف 
وعإل9ا ـة عيتـ9 يتلقا9ـا عملوعطاـون يف عدن 
وحرضمـوت وثقيـة عملحافظـات عيجاوثية 

عيوعقعة تحا سيط ة عالحتالل. 
إىل ذيك كشـف شـهود عيان عن تعزيزعت 
عسـك يّة ضخمـة مـن ُقـــوَّعت عمل تِزقـة 
وصلـا عر أمس عيجمعـة إىل مدياة عزعن 
قادمة من ثلحاف، تم عيدفُا ثها إلسااد جاود 
ما يسمى عياخلة عيشلوع ية عيتاثعة يالحتالل 
عإلمارعت9 وإ قاذ9م من قلضة رجال عيقلائل 
يف مدي ية م خة ثعد أن تم تلقياُهم درسـاً يف 
عي جويـة يجعُل أويئـك عمل تِزقة يفك ون أيف 
م ة قلل أن يقومـوع ثاقتحا5 عيق ى وعملاازل 
وعيعلـث ما تلـك عيقلائل عييمايـة عملاا9ضة 

يلعدوعن وعالحتالل. 
وحصلـا صحيفة عملسـرية عى أسـماء 

عيقتى وعألرسى عمل تِزقة و9م:

عألرسى:
صايح عوض ثادعس

محمد أحمد ثاقطم9 عيحمريي 

عيقتى:
عيقيادي جالل صايح عجاج

حمودي ثلة

أحمد سعيد محمد ثاوزي 
خايد علدعيله ثامح ز
عيل خايد عيل ثارحمه

سعد سيود عملعاق عيحكوم9
محمد ملارك عيل ثارعس
عيل علدعيله عيل عيديويل 

ملارك محمد ثلعيد يكرس 
صايح ثوثك  عيسليما 9 عملطهايف

حميد  اص عيل ثاعشن
عوض عيل عوزر ثاعوضه 
مربوك سعيد عيل عياعما 9 

علد عيك يم عويس عيحرضم9 
ماري صايح ثامح وس 

أحمد عيل صايح ثاعوضه 
عيل صايح عيل عيقميي 

ملارك دييو مساعد ثادعس 
عيل علدعيك يم عيسليما 9 

محمد ملارك ثن ثلعيد عملباا 
ملخوت سعيد صايح عيل 
9شا5 علدعيله خايد  اص
رعفا محمد أحمد ثاديان

أبناء قبيلة السادة في مديرية مرخة بشبوة يتصدون لحملة عسكرية حاولت اقتحام مناطقهم بمساندة الطيران الحربي
 استشهاد 11 مواطنًا بينهم طفل وإحراق 12 طقمًا وأسر ثالثة أطقم أخرى و7 جنود من مرتزقة االحتالل

أبطال الجيش واللجان الشعبّية 
يسيطرون على عدد من التباب 

ويغتنمون عددًا من األسلحة بنجران
 : نجران

تمّكـن مجا9دو عيجيـش وعيلجان عيشـعليّة ثفضـل عيله، أمس 
عيجمعة، من عيسـيط ة عى عـدد من عيتلاب ثاجـ عن، فيما كرسوع 
زحفاً يلم تِزقة عليها وقتلوع وج حوع عددعً ماهم وعغتاموع عددعً من 

عألسلحة عملتاوعة. 
 وأوضـح َمْصـَدٌر َعْسـَكِ يٌّ يصحيفة عملسـرية أن أثطال عيجيش 
وعيلجان عيشعليّة سيط وع عى عدة تلاب يف رشاحة عيغ ثية ثاج عن 

وُصع وأُصيب عدد من م تِزقة عيجيش عيسعودّي. 
وأّكـــد عمَلْصـَدُر أن مجا9دي عيجيـش وعيلجان عيشـعليّة  ّفذوع 
عمليـًة 9جومية عى عدة موعقَا وتلاب ثحوزة عمل تِزقة يف رشـاحة 
عيغ ثيـة تم خاليها قتـل عيعديد من عمل تِزقة وجـ ح آخ ون وعغتام 
عملجا9دين عددعً من عألسلحة عملتاوعة.  وأضاف عمَلْصَدُر أن عملجا9دين 
كـرسوع زحفـاً مل تِزقة عيجيش عيسـعودّي عـى ذعت عملوقا ثاج عن 

وسقط عدد من عيقتى وعيج حى يف صفوف عمل تِزقة. 
ويف سـياق آخ ، أطلقا عيُقــوَّة عيصاروخيـة صاروخاً من  وع 
زيـزعل2 عى تجمعات يلجاود عيسـعوديّن يف مجما عاكفة ثاج عن 

محّقق إصاثات ملارشة. 

مقتل وإصابة عدد من 
الغزاة واملرتزقة يف 

هجوم جوي استهدف 
تجمعاتهم بمأرب

 : مأرب
 ّفـذ سـالُح عيجـو عملسـرّي، أمـس عيجمعة، 
9جومـاً جويـاً جديـدعً عـى تجمعـات عيغزعة 

وعمل تِزقة يف معسك  عيار ثمأرب. 
وأّكــد َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ يصحيفة عملسـرية 
أن سـالَح عيجو عملسـرّي عيتاثا ملجا9دي عيجيش 
وعيلجـان عيشـعليّة  ّفـذ 9جومـاً جويـاً عـى 
تجمعـات عيغـزعة وعمل تِزقة يف معسـك  عيار 
ثمحافظـة مـأرب، فيمـا يعد معسـك  عيار 
من إحدى معسـك عت عيعـدوعن يف عملااطق عيت9 
يسـيط  عليهـا عيعدّو ويحشـد إييهـا عمل تِزقة 

ثإغ عئهم ثاملال. 

تدمري وإعطاب طقمني للمرتزقة يف الجوف
 : خاص

دّمــ ت وحدُة عيهادسـة، أمس عيجمعة، طقماً 

يلم تِزقـة وأعطلا آخَ  أحد9ما محّمـٌل ثامل تِزقة 

وعآلخ  يحّمل معدالً من عيار 29.5 يف عيجوف. 

وأوضـح َمْصَدٌر َعْسـَكِ يٌّ يصحيفة عملسـرية أن 

وحـدة عيهادسـة دّمــ ت طقماً محمـالً ثامل تِزقة 

ثعلوة  اسـفة ثايقـ ب من مجمـا عملتون وصع 
وج ح من عليه من عمل تِزقة. 

وأضـاف عمَلْصـَدُر أن وحـدة عيهادسـة أعطلـا 
طقماً يحمل معدالً من عيار 29.5 ثكمن محكم يف 

ماطقة عيخليفن ثخب وعيشعف. 
ويف محافظـة عيليضـاء ع فج ت علوة  اسـفة 
يف عـدد من عمل تِزقة ثجلهة قا ية وسـقط عدد من 

عيقتى وعيج حى يف صفوفهم. 
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 : خاص
خـ ج أثاـاُء محافظـة عيحديـدة، عر 
أمـس عيجمعـة، ثمسـرية حاشـدة طايلوع 
فيها عألمـَم عملتحدة وعيـدوَل عي ععية التّفاق 
عيسـويد ثايقيا5 ثمسـؤويياتهم يف عيضغط 
عى دول عيعـدوعن ووفد عي ياض وإجلار9م 
عى عيوفاء ثايتزعماتهم، ويف مقدمتها إعادة 
عال تشـار وعيتموضـا وعيخـ وج من تخو5 

عيحديدة. 
عيتـ9  عيجما9رييـة  عيتظا9ُـ ة  وخـالل 
حرض9ـا عيقائـُم ثأعمال محافـظ عيحديدة 
محمد قحيم وعدٌد من ممبيل عيسلطة عملحلية 
وحشـد غفري مـن عملوعطاـن، ععتـرب قحيم 
مماطلـَة دول عيعدوعن عألم يك9 عيسـعودّي 
عيقيـا5 ثخطـوة مماثلـة  وم تِزقتهـا عـن 

يلخطوة عيت9 قا5 ثها عيوفُد عيوطا9 يف تسليم 
مياـاء عيحديـدة يلسـلطة عملحليـة وإعـادة 

الً عن تافيذ عتّفاق عيسويد.  عال تشار، تاصُّ
وقـال قحيـم: »إنَّ عـى عيف يـق عألمم9 
عيعمـَل عـى تافيذ خطـوعت عتّفاق عيسـويد 
ثشـكل كامل دون ع تقاص، مطايلـاً عيلجاَة 
عألمميَة عملعايَة ثم عقلة تافيذ عتّفاق عيسـويد 
وعألمـم عملتحدة، ثايضغط عـى عيط ف عآلخ  
يلوفـاء ثايتزعماته وعيقيـا5 ثخطوته عملماثلة 
وعملتمبلـة يف إعادة عال تشـار من ط يق كيلو 

26 قلل فتحه. 
وأضـاف: »سـالُماا عييـو5 سـال5ُ محلة، 
و حن ما عيسـال5، سال5 عيشـجعان، عيسال5 

عملرّشف، وجا9زون ألي خيار«.
وحـول عيلقـاءعت عيتـ9 تعقُد9ـا يجاـُة 
عيتاسـيق عملشرتكة مؤخ عً، أوضح قحيم ثأن 

عيلجاة ييسـا يف وعرد عيحوعر وعيتشاور حول 
عتّفـاق عيسـويد وثاوده؛ كو هـا معايًة ثآيية 

تافيذه فقط. 
ويف عملسـرية، رفـا عملشـاركون عيالفتـاِت 
عملسـتاِك ة يج عئم عيعـدوعن وعملؤكِّــدة عى 
موعصلـة عيصمـود ورفد عيجلهـات يلتصدي 
ألي تصعيـد جديد تُقِد5ُ عليـه قوى عيعدوعن 
وم تِزقتُهم، 9اتفن ثشـعارعِت عالستهجان 
يلموقف عيدويل إزعَء مماطلة م تِزقة عيعدوعن 

يف تافيذ عتّفاق عيسويد. 
كما أّكــد أثااُء وقلائُل محافظة عيحديدة 
عـى ُجُهوزيتهم عيعايية وعسـتعدعد9م عيتا5 
ملوعجهـة كافـة عالحتمـاالت يف عـد5 عيتـزع5 
عيط ف عآلخ  ثاالتّفـاق، دععن عألمَم عملتحدَة 
وعيلجاـَة عألمميـَة عملمبلَة ثـرضورة عيضغط 
عى دول عيعدوعن وم تِزقتهم يتافيذ عالتّفاق 

ويف مقدمتهـا إعـادة عال تشـار وعيتموضا، 
مشـريين إىل أ هـم ين يقللـوع ثلقـاء عيغزعة 

وحصار9م يلمحافظة. 
وصدر عن عملسـرية ثياٌن  ـّدد خاليه أثااُء 
ل دول عيعدوعن عى عييمن عن  عيحديـدة ثتاصُّ
تافيـذ ثاود عتّفاقية عيسـويد وقـ عر مجلس 
عألمن 2952، وعيخ وقات عملسـتمّ ة يلعدوعن 

وم تِزقته. 
وأّكـــد عيليان أن تلك عيخ وقات تعرب عن 

عد5 رغلة دول عيعدوعن يف عيسال5. 
وحّمـل عيليـان عألمـَم عملتحـدة ومجلـَس 
عألمن عيدويل عملسـؤوييَة عيقا و ية وعإل َْسا ية 
وعألخالقيـة عن عـَد5 تافيـذ عآلييـة عملزماة 
التّفاق عيسـويد، مطايلاً ثإيزع5 دول عيعدوعن 
وعالحتـالل ثإعادة عال تشـار من رشق مدياة 
عيحديـدة وعملااطـق عيح جـة حسـب عتّفاق 

عيسويد. 
كما رّحب عيلياُن ثايخطوة عإليجاثية عيت9 
قاما ثها ُقــوَّعُت عيجيش وعيلجان عيشعليّة 
عملتمبلة ثإعادة عال تشـار من ميااء عيحديدة 
تافيذعً التّفاق عيسـويد وعيت9 تُدلُّ عى حكمة 
عيقيـادة عيبوريـة وعيسياسـية ورغلتهـا يف 

عيسال5 ألثااء عيحديدة. 
وأّكـــد ثيـاُن أثاـاء عيحديـدة عـى حق 
ـًة  عيشعب عييما9 عامة وأثااء عيحديدة َخاصَّ
يف عيسـال5 عملـرّشف وعيعـادل، محّذرين دوَل 
عيعـدوعن أ هـا إذع يـم تاّفذْ عتّفاَق عيسـويد يف 
عملـدة عملحّددة فسـوف يلاِدُر عيشـعُب عييما9 
إىل ط د عيغزعة وعملحتّلن من عيسـاحل عيغ ث9 
ثايكامـل ثاالسـتعا ة ثايلـه وثلـأس رجال 
عيجيش وعيلجان عيشعليّة وأثااء قلائل عييمن 

عيرشفاء. 

أخبار

 ممثلو المرتزقة يتراجعون عن تنفيذ االّتفاق بعد تواصلهم مع قيادات العدوان:
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مسرية حاشدة يف الحديدة تطالب بتنفيذ اّتفاق السويد وتؤّك��د عدَم القبول ببقاء الغزاة

 : الحديدة
ع تها، أمـس عيجمعة، عمُلهلُة عملحـّددة يلم حلة عألوىل 
من آيية تافيذ عتّفاق عيحديدة، دون أن ياّفذ عيط ُف عآلخُ  
عيتزعماِته ثإعادة عال تشـار رشق9 عيحديدة أُسوًة ثخطوة 
ُقـــوَّعت عيجيش وعيلجان عيشـعليّة عيت9 قاما ثتسـليم 
مياـاء عيحديـدة يُقـــوَّعت خف  عيسـوعحل وفقـاً يلاود 

عالتّفاق وعيت9 قوثلا ثرتحيب من قلل عألمم عملتحدة. 
عسـتم عُر مماطلة عيط ف عآلخـ  يف تافيذ عيتزعماته 
يعـّزز صحة عملعلومات عيت9 أّكــدت يف وقا سـاثق أن 
دوَل عيعدوعن وخصوصاً عإلمارعت يديها توجٌه إلفشـال 
عالتّفـاق وعيـذي ثدأته ثاحتجـاز ممبيل عيطـ ف عآلخ  
يف عيلجاة عملشـرتكة يف عـدن وماعتهم عـن عيذ9اب إىل 

عيحديـدة يف عملوعد عملحّدد وكذيك عسـتم عر أتلاعها عى 
عألرض يف خ ق عتّفاق وقف إطالق عياار. 

عيلجاـة  عجتمـاَع  أن  إعالميـة  مصـادُر  وكشـفا 
عملشرتكة ث ئاسة رئيس عيلعبة عألممية ثات يك كايم ت 
كان قد شهد، أمس عألول، عتّفاقاً عيتز5 ثموجله عيط ُف 
عآلخُ  ثتافيذ عيتزعماته ثإعادة عال تشـار، ما أعطى أمالً 
ثحـدوث تقـد5 إيجاث9، غريَ أن ذيك يم يسـتم  سـوى 
سـاعات إث  توعصل ثن ممبيل عيطـ ف عآلخ  ثقيادعت 
عيعـدوعن أعـاد خلـط عألورعق مـن جديد وعـّزز مجّددعً 
عيتكهاات وعملعلومات عيت9 تشـري يوجود توجه إمارعت9 

إلفشال عالتّفاق. 
و قلـا وكايُة عيصحافـة عييماية عـن مصدر وصفته 
ثاملطلـا أ ه وثعد توعصل ممبيل عيطـ ف عآلخ  ثقيادعتهم 

أثااء عالسـرتعحة عـادوع إىل صايـة عالجتماعـات ييتفاجأ 
عيجميـا ثمـن فيهـم رئيـُس عيلعبـة عألمميـة “ثات يـك 
كايمـ ت” ثتغيري موعقفهم وعال قالب عـى ما تم عيتوعفُق 
عليـه، حيـث خ جـوع عـن طليعـة مهمتهم عيعسـك يّة 
عيتافيذيـة يالتّفـاق وتحّويـوع إىل ف يق مفـاِوٍض يتعديل 
وإضافة  صوص ومفا9يَم جديدة إىل  ص عالتّفاق وعادوع 

ثايتفا9مات عيقائمة حايياً إىل م حلة ما قلل عالتّفاق. 
و قـل عمَلْصـَدُر ذعتُه أن رئيـَس عيلعبـة عألممية قال 
خالل عالجتماع: إن ت عجـا ممبيل عيط ف عآلخ  عن ما 
تم عالتّفاق عليه سـيعود ثهـم إىل عيورعء ويعترب خ وجاً 

عن مهمة ف يقه عيتافيذية يالتّفاق. 
وأضاف عمَلْصَدُر أن رئيَس عيلعبة عألممية عستغ ب أن 
يتم تغيريُ ُكّل يشء ثعد عالسـرتعحة وأن يزدعَد عيتلاُعُد يف 

عيجلسة عملسائية أكبَ  وأكبَ . 
وكان عالجتمـاع شـهد تقديَم ممبيل عيوفـد عيوطا9 
ثايلجاـة عملشـرتكة مقـرتَح أن يتـم فتـح ط يـق من 
مطاحن عيلح  عألحم  عرب جوية عيغ عيس م ورعً ثايدوعر 
عيكلري إىل عيدريهم9 وعيرشيط عيسـاحيل وكذع فتح مم  

من مطاحن عيلح  عألحم  ثاتّجاه صاعاء. 
من جا ب آخ ، كشـف َمْصَدٌر ثايسـلطة عملحلية يف 
عيحديـدة يصحيفـة عملسـرية أ ـه وثعد ع قـالب ممبيل 
عمل تِزقـة عى مـا تم يف عالجتمـاع، غادر رئيـُس عيلعبة 
عألممية ثات يك كايم ت مدياة عيحديدة، أمس عيجمعة، 
متوجهـاً إىل عيعاصمـة صاعـاء يلقاء عمللعـوث عألمم9 
مارتـن غ يفيث عيذي يُفرتَُض أن يصـل عييو5َ الطالعه 

عى عيصعوثات عيت9 توعجُه تافيذَ عتّفاق عيحديدة. 

ناطق الجيش: العدوان ومرتزقته يواصلون نسف اتفاق 
السويد ب� 214 خرقاً خالل ال�24 الساعة املاضية

 : متابعات

أوضـح  اطـُق عيُقـــوَّعت عملسـلحة عيعميـد يحيـى رسيا أن 
م تِزقَة عيعدوعن وعصلـوع خ وقاتهم يوقف إطالق عياار ثايحديدة 
خالل عيـ 29 سـاعة عملاضية ثارتكاثهـم 229 خ قاً ثايتزعمن ما 
تحليـق مكبّف يطريعن عيعـدوعن عيح ث9 وعالسـتطالع9 يف أجوعء 

مدياة عيحديدة ومختلف مدي ياتها. 
وأّكـــد يف تريـح يوكاية عأل لـاء عييماية سـلأ، أن مدفعيَة 
عمل تِزقـة أطلقـا 272 قذيفـًة ثاتّجاِه عألحياء عيسـكاية ومزعرع 
عملوعطاـن وموعقا ُقــوَّعتاا ماها 8ر2 قذعئف عى شـمال ورشق 
حيـس و8 قذعئـف 9ـاون إىل ق ية عيشـيخ وغ ثهـا و95 قذيفة 

ثاتّجاه جاـوب عيتحيتا وقذيفـة مدفعية حـول عيكوع9 وقذيفة 
9ـاون إىل عألمايـة وقذيفت9 9اون من غـ ب عيكوع9 إىل عيكوع9 
وقذيفـة 9ـاون عى عيشـجن وقذيفـة 9اون عى رشكـة تهامة 
وقذيفة 9اون عى رشكة عملقليل وقذيفة 9اون عى جاوب سيت9 
ماكـس و3 قذيـف 9ـاون عى عيوعحـة، كما أطلقـوع 2 صوعريخ 

هة من مدرسة خوية ثاتّجاه شمال ورشق حيس.  موجَّ
وقال عملتحدُث عي سـم9: إن عيطريعَن عالستطالع9َّ حلَّق ثشكل 
متوعصـل فـوَق أجـوعء عملياـاء وعيحـوك وعيدريهمـ9 وكيلو 26 
وعيتحيتـا وجزي ة كمـ عن وعيصليف وعيكبيـب وعيضح9 وعيكدن 
وعمل عوعة وثاجل وعملاصورية وعيسـخاة وثيا عيفقيه وعيحسياية 
وعيلحيـة وعيقااوص ما تحليق يلطريعن عيح ث9 ثشـكل متقطا 
يف أجوعء عملدياة وفوق عيتحيتا وحيس وعيجللية وعيفازة وعيجاح.

9 شهداء وجرحى ب� »عمران« و«تعز« يف جرائم جديدة للعدوان واملرتزقة 
 : خاص

يوعصُل طريعُن عيعدوعن عألم يك9 عيسعودّي عرتكاَب عيج عئم ثحق عملد ين 
يف شـتى محافظات عيجمهورية، فيما يوعصل م تِزقتُه خ َق عتّفاق عيسويد 
يف محافظة عيحديدة، حيث عستشـهد أرثعة موعطان وأصيب آخ ون ثياهم 
 سـاء وأطفال ثغارعت طريعن عيعدوعن عألم يك9 عيسعودّي وقصف عمل تِزقة 
عى محافظت9 عم عن وتعز، كما قصف عمل تِزقة ثمختلف عألسلحة مااطق 

متف قة يف عيحديدة. 
وقـال َمْصَدٌر محيل ثمحافظة تعز يصحيفة عملسـرية: إن ثالثة موعطان 
عستشـهدوع ثياهم طفلتان وأصيب ثالثة ثياهم عم أتان وطفل ج عء قصف 

عمل تِزقة عى ماطقة حوعم ة ثمدي ية ماوية ثاملحافظة. 

وأضـاف عمَلْصـَدُر، أن طريعن عيعدوعن أعاق عملسـعفن من ع تشـال جبث 
عيج حـى وإ قاذ عملصاثن؛ ثسـلِب عيتحليق عملسـتمّ  وعملاخفض يف سـماء 
عملاطقـة، الفتاً إىل تعـ ض ممتلكات عملوعطان وماازيهم إىل أرضعر وعسـعة 

ج عء عيغارعت. 
ويف محافظة عم عن، قال َمْصَدٌر محيل يلصحيفة: إن موعطاًا عستشـهد 
وُجـ ح عثاـان آخ عن ج عء أرثا غـارعت يطريعن عيعدوعن عـى ِجرْس عيعقلة 

ثمدي ية قفلة عذر يف محافظة عم عن. 
ويف محافظة عيحديدة، قال َمْصـَدٌر عما9 يلصحيفة: إن م تِزقَة عيعدوعن 
وعصلوع خ َق عتّفاق وقف إطالق عياار، حيث قصفا عملدفعية جاوب عيتحيتا 
ثايتزعمن ما تمشـيط ثاألسـلحة عملتوسـطة وتحليق يلطريعن عيتجسـي، 
ملياـاً أن عمل تِزقة عسـتهدفوع ثأكبَ  من 56 قذيفة 9اون وتمشـيط مكبّف 
ثاألسـلحة عملتوسـطة عى مدياة عيتحيتا، كما قصفا قـوى عيعدوعن ثأكبَ  

من 25 قذيفة مااطَق متف قًة رشق حيس. 
وأشـار عمَلْصَدُر إىل أن قوى عيعدوعن وعصلا عسـتهدعف مدياة عيدريهم9 
وتدمري ماشـآت وملان يف عملدي ية وقصف عشـوعئ9 ثاألسلحة عملتوسطة 
عـى عملدياة، كما عسـتهدفا ماطقة عيكوع9 ثاملدي يـة ثعدد من عيقذعئف 
عملدفعيـة، موضحاً أن م تِزقـة عيعدوعن قصفوع ثايعيارعت عي شاشـة عى 
مدياة عيشلاب ثشارع عيتسعن َوثاملدفعية عي شاشة ثاتّجاه شارع صاعاء 

ثمدي ية عيحايل. 
ويفا عمَلْصَدُر إىل أن قوى عيعدوعت تستحدث تحصياات جديدة مستخدمة 
ج عفة عسك يّة شمال رشق ق ية عيرشف يف ماطقة كيلو26، ُمشريعً إىل أن 
طريعن عيعدوعن عيتجسي يحّلق ثاستم عر يف سماء ماطقة كيلو26 مرتعفقاً 
ما عيقصف عملتوعصل يقوى عيعـدوعن عى عملاطقة وموعقا عيجيش وعيلجان 

عيشعليّة. 
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 خالل وقفات عقب صالة الجمعة للتنديد بجرائم العدوان:

قبائل الزهرة والقناوص بالحديدة 
يستنكرون خروقات العدوان ويؤّك��دون 

الجاهزية للتصدي ألي تصعيد قادم
 : الحديدة 

خـ ج أثااُء ووجهـاُء مدي يت9 عيقاـاوص َوعيز9 ة ثمحافظة 
عيحديـدة، أمـس عألول، يف وقفتـن قلليتـن مسـلحتن؛ يلتاديـد 
ثموعصلـة خ وقات عيعـدوعن عملتوعصلـة عى محافظـة عيحديدة 

ومدي ياتها وعرتكاثه أثشا عيج عئم ثحق أثااء عيحديدة.
وأّكــد عملشـاركون يف عيوقفتن عسـتم عر9م وتَحّ كهم عيجاد 
إلسـااد رجال عي جال من أثطال عيجيش وعيلجان عيشـعليّة ثاملال 
وعي جـال وعيتصـدي يلعدوعن وأدوعتـه عإلج عمية عيت9 تسـعى إىل 

عيتاصل من عتّفاق عيسويد وعستم عر9ا يف خ وقاتها عملتكّ رة.
وأشار عملشـاركون أن عيعدوعن وأدوعته من عملاافقن وعمل تِزقة 
مسـتمّ ون يف خ وقاتهم عييومية ثاسـتهدعفهم يألحياء عيسكاية 
وقتـل عألث ياء من عملد ين ثمختلف عملااطق وعملدي يات ثمحافظة 
عيحديـدة يف عيوقـا عيـذي تما إعـادة ع تشـار ُقـــوَّعت عيجيش 
وعيلجان عيشـعليّة ثمياـاء عيحديدة وفقاً التّفاق عيسـويد، دععن 
كافة أثااء عيشعب عييما9 عيتوّجه إىل محافظة عيحديدة ومسا دة 
عيجيش وعيلجان عيشـعليّة ملوعجهة عيعدوعن حتـى يتحّقَق عياُر 

ودح  عيغزعة من ُكــّل شرٍب من أرض عيوطن.

حجة: تكريم املزارعني األكثر إنتاجاً 
للحبوب يف العام 2018 بجائزة الرئيس 

اد الشهيد صالح الصمَّ
 : حجة 

تحا شـعار »يٌد تلا9 ويـٌد تحم9«، وث عايـة رئيس عملجلس 
عيسـيايّس عألعى مهدي عملّشاط،  ّظما عمُلؤّسسـُة عيعامة يتامية 
وإ تـاج عيحلوب ثايتعـاون ما مكتب عيزرععـة ثمحافظة حجة، 
أمس عألول، حفَل تك يم يلمزعرعن عألكب  إ تاجاً يلحلوب يف عيعا5 

اد.  28ر2 ثجائزة عي ئيس عيشهيد صايح عيصمَّ
وخـالل عيفعايية عيت9 شـهدت تك يم خمسـة مزعرعـن من أكرب 
ماتجـ9 عيحلـوب يلعـا5 28ر52 ثمحافظـة حجـة، أّكـــد وكيـُل 
عملحافظـة محمد عيل عيقيي رضورَة عسـتم عر 9ذه عيفعاييات يدعم 
ـة يف 9ذه عيظ وف، مضيفاً »يجب عى ُكــّل  عيزرععة وعملزعرعن َخاصَّ
عملزعرعـن عال9تما5 وتاميـة عإل تاج عيزرعع9 ملـا يلزرععة من أ9ميّة يف 
ظل 9ذع عيحصار عيجائ  من قلل عيعدوعن عيسعودّي عألم يك9«.  وأشار 
عيقيـي إىل ما تمبلـه جائزُة عي ئيس عيشـهيد يلمزعرعـن من خطوة 
إيجاثية يف سـليِل تعزيِز عي وح عيتااُفِسية ثن عملزعرعن يزياده عإل تاج 
وعملـي ُقُدماً  حـَو عالكتفـاء عيذعت9 مـن عيحلوب، مشـيدعً ثاملوعقف 
ـاد وما قّدمه يف سـليل عزة  عيلطوييـة يل ئيس عيشـهيد صايح عيصمَّ
عييمن يف جميا عملجاالت وعيت9 توجا ثمرشوع يد تلا9 ويـد تحمـ9. 

مـن جا لـه، أوضـح مديُ  عمُلؤّسسـة عيعامـة يتاميـة وإ تاج 
عيحلوب أحمد خايد عيخايد أ9ميَّة تامية إ تاج عيحلوب خصوصاً يف 
عمل حلة عي ع9اة عيت9 تم  ثها ثالد ا من حصار وح ب عقتصادية. 

قبائل بني حشيش ترفد الجبهات بقافلة غذائية وتدعو كل قبائل اليمن إىل 
االستمرار يف إسناد الجبهات 

 : صنعاء 
جاد عألح عُر من قلائل ثا9 حشيش 
ثمحافظة صاعاء، أمس عألول، ثقافلة 
وعيلجـان  عيجيـش  ألثطـال  غذعئيـة 

عيشعليّة يف ميادين عيصمود. 
تأتـ9  عيتـ9  عيقافلـُة  وعحتـوت 
عسـتعدعدعً إلحيـاء عيذكـ ى عيسـاوية 
يلشـهيد، عى كميات كلـرية ومتاوعة 
مـن عملـوعد عيغذعئية وعدد مـن عملوعيش 

وكميات كلرية من عيزثيب. 
أّكـــد  عيقافلـة،  تسـيري  وخـالل 
وجهاء وأثااء ثا9 حشيش أن عيقافلَة 
سـيتلعها عـدة قوعفل أُْخـــَ ى حتى 
تحقيق عال تصار عى عيغزعة وعملعتدين، 
إىل  عييمايـة  عيقلائـل  ُكـــلَّ  دععـن 

عالسـتم عر يف رفـد عيجلهـات ثقوعفل 
عيغذعء وعملال وعي جال. 

وععتـربوع تقديـَم عيقوعفـل أقـلَّ 
مـا يمكـن تقديُمـه ملـن يقدمون 

أروعَحهـم ودماَء9ـم رخيصـًة يف 
سـليل عيدفاع عـن عيوطـن وأماه 

وعستق عره. 
حشـيش  ثاـ9  قلائـُل  وأ9اثـا 
ثكافة عألحـ عر يف عييمن ي فد ميادين 
عيعزة وعيك عمـة وعيرشف، مؤّكــدين 
عالسـتعدعَد ي فـد عيجلهات ثـكل غاٍل 

ورخيص. 
وخالل حضور9ما تسيريَ عيقافلة، 
أشـاد عضـو مجلس عيشـورى فضل 
محمـود ما ا ومديـ  عملدي ية محمد 
عيقـايض ثسـخاء وكـ 5 قلائـل ثا9 
حشـيش ودعمهم يلجلهـات ثقوعفل 
عيعطـاء وعي جال، مبّمان عيتضحياِت 
عيتـ9 يقدمو ها يف سـليل عيدفاع عن 

عيوطن. 

أبناء ووجهاء أمانة العاصمة: الشعب اليمني لن يفّرط يف دماء الشهداء وسيظل على عهدهم حتى االنتصار 
 : صنعاء 

أقيمـا عقـَب صـالة عيجمعـة، ثأما ـة عيعاصمة، 
أمس، عدد من عيوقفات عالحتجاجية؛ يلتاديد ثاستم عر 

ج عئم عيعدوعن عيسعودّي عألم يك9. 
وأّكــد عملشـاركون يف وعيوقفات، عسـتم عَر عيصمود 
ُمَخّططاتـه..  وإفشـال  عيعـدوعن  ملوعجهـة  وعيتَحـّ ك 

ماّو9ـن ثتضحيـات عيشـهدعء عيذين قدمـوع أروعحهم 
رخيصًة يف سـليل عيدفاع عن عيوطن وأماه وعسـتق عره 
ماـذ ما يقـارب أرثا سـاوعت ملوعجهة جحافـل عيغزعة 

وعملحتّلن. 
وأوضحـوع أن عيشـعَب عييماـ9 يـن يفـ ط يف دماء 
عيشـهدعء، وسـيظل عى عهد9م سـائ ع حتـى تحقيق 

عيار عملؤزر. 

ودعا ثيا ـات صادرة عـن عيوقفات رجال 
وعاليتحـاق  عيجلهـات  رفـد  عألحـ عر  عييمـن 
ثجلهـات عيعـزة وعيك عمة يلدفاع عـن عيوطن 

عألرض وعيع ض. 
وأّكــدت عيليا اُت أ9ميّة إيالَء عيجميا أرَُسَ عيشهدعء 
وعيج حـى وعألرسى عال9تمـا5َ وعي عايـة وعيعمـل عى 
تعزيـز عيتكافـل عالجتماعـ9 وثـذل عملعـ وف يلفق عء 

وعملحتاجن. 
وأشادت عيليا اُت ثاإل جازعت عيت9 حّققتها عألجهزة 
عألمايـة وعيقضائيـة يف عمليـات عيضلـط وعملحاكمـة 
يلمج من وتافيذ أحكا5 عيله، وماها ما حصل ما قاتل 
عيطفلـة آالء يف محافظة إب وما يمبله من ردع يكل من 
تسّول يه  فُسـه عملساَس ثاألمن وعالستق عر وعيسكياة 

عيعامة. 

البيضاء: ُصلح قبلي ينهي قضية قتل 
بني أبناء مديريتي الرياشية والشرية

 : البيضاء 
عيصفـوف  توحيـد  سـياق  يف   
عملجتمع9 ملوعجهة  عيتالحم  وتعزيز 
عيعـدوعن، حّلـا وسـاطة قلليـة، 
أمس عألول، قضية قتل وخالف ثن 
عي ياشـية وعيرشية  أثااء مدي يت9 

ثمحافظة عيليضاء. 
 وخـالل عيصلـح عيقلـيل عيـذي 
حرضه وجهاء وأعيـان عملدي يتن، 
تـم إعالُن عيعفـو عثتغـاَء وجه عيله 
عيك يـم ورغلـًة يف توحيـد عيصـف 
وموعجهة عيعدّو عيحقيق9 يلشـعب 

عييما9. 
وأّكــد عيحارضون عى أن 9ذه 
عيخطوَة تأت9 يف سياق عيتللية يادعء 
عيوعجـب يف رص عيصفوف وتضميد 
عيجـ عح وتطليب عيافوس وشـحذ 

ث وحيـة وعحـدة  وعيعمـل  عيهمـم 
عيعدوعن ومجاثهة  يلتف غ ملوعجهة 
ماـا فقيـه وم تِزقتـه وعيـذي يـن 
روح  وثـث  ثايرتفـا  إاّل  يتحّقـق 
عإلخاء وعيعفو وعيتسـامح ثن أثااء 
عييمن عيصامدين يف وجه عيعدوعن. 

من جا له، أّكـــد مدي  ميارس 
مدي يـة  -مديـ   إدريـس  عـيل 
عيرشية- خالل عيوقفة عيت9  ّظمها 
ط فا عيقضية عن شـك ه وتقدي ه 
يـكل أثاـاء مدي ية عي ياشـية من 
»ملـا  وأعيـان؛  ووجهـاء  مشـايخ 
أثدوه مـن عسـتقلال وتك مـوع ثه 
مـن عفو، مما يديل عى أن عيللد ما 
زعل يف خري وأن 9ااك رجاالً أشـدعء 
رشفاء ين تسـتطيا أيـُة ُقــوَّة يف 
عيعايم أن تاال ماهم ومن عزيمتهم 

وشموخهم«. 

بنيان تختتم املرحلة الثانية من الربنامج 
التدريبي يف املجاالت البحثية واألنظمة التحليلية

 : صنعاء 
 عختتمـا ثأكاديميـة ثايان يلتدريب وعيتأ9يل، أمـس عألول ثصاعاَء، عمل حلُة 
عيبا يـُة من عيرب امج عيتدريلـ9 يف عملجاالت عيلحبية وعأل ظمـة عيتحليلية، ضمن 
ث  امج تامية وتطوي  عيقدرعت عمُلؤّسسية عيذي  ّظمته ُمؤّسسُة ثُايان عيتاموية. 
ويف عختتـا5 عمل حلـة عيبا يـة من عيرب امج عيـذي يهدف إلكسـاب 88 متدرثاً 
ومتدرثـة، يمبلون ثيوَت عمللادرعت من محافظتَـ9 إب وعيحديدة، وغ فة طوعرئ 
وعدي مـور، وغ فة عيصيادين يلطـوعرئ وعيتامية، إضافًة إىل عدد من عملتطوعن 
وعملتطوعـات من مختلف عملحافظات، مهارعٍت ومعـارَف حول عملجاالت عيلحبية 
عيكمية وعياوعية عيتشـاركية وعأل ظمة عيتحليلية، أشار عملدي  عيتافيذي مُلؤّسسة 
ثايان عيتاموية عيدكتور محمد حسن عملدع 9 إىل أن عيرب امج يأت9 ضمن عستعدعد 
عمُلؤّسسـة يال طـالق يف عيعمل عمليدع ـ9 عيتامـوي29ر52 يف عملجـاالت عيزرععية، 

عيسمكية، عملعد ية وعالجتماعية. 
وأوضح عملدع 9 أن ُمؤّسسة ثايان سرتكز خالل 29ر52 عى تافيذ ما يقارب 
رر2 مـرشوع يف جا ب عيلحوث وعإلرشـاد وعملجاالت عيزرععية ثشـقيها عيالات9 

وعيحيوع 9 وكذع عملجاالت عيسمكية وعملعد ية وعالجتماعية. 
وذك  أن عمُلؤّسسـَة ماذ إ شـائها  ّفذت ق عثة 225 مرشوعاً و شـاطاً،  سلة 
عيجا ـب عيتاموي ماهـا 65 ثاملائة، مليااً أ ه و ظـ عً يالحتياجات عإلغاثية ج عء 
عيعـدوعن عيذي ضاعف أعدعد عياازحن وعملترضرين، تم تافيذ عدد من عملشـاريا 

عإلغاثية ثما  سلته 99 ثاملائة. 
وتط ق إىل أن عمُلؤّسسـة سـرتكز خالل عيفرتة عيقادمة عى عيجا ب عيتاموية 
يف عالخـرتعع وعالثتكار وعيتدريب وعيتمكن، وعإلغاثة إىل جا ب عملشـاريا عيصغرية 

وعألصغ . 
فيما أشـار خايد عيعلوي يف كلمته عن عملشـاركن مـن ج حى عيح ب وذوي 
عإلعاقة، إىل أ9ميّة عيرب امج عيذي تلقوع فيه خربعت ومهارعت تمّكاهم من عيقيا5 

ثدور9م عيتاموي وخدمة عيوطن وعملجتما. 
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االحتالل اإلماراتي يمنع وزير الشباب يف حكومة الفار هادي من دخول 
أراضيها للمشاركة يف افتتاح كأس آسيا 

أبناء مديريتي سامع وماوية بتعز يستنكرون جرائم العدوان ويؤّك��دون 
مواصلة النفري العام لرفد الجبهات

 : متابعات 
ماعا دويُة عالحتالل عإلمارعت9، 
عمل تـِزَق  ايـف  عيجمعـة،  أمـس 
عيلك ي –وزي  عيشـلاب وعي ياضة 
عيفـار 9ـادي وأثـ ز  يف حكومـة 
عيقيادعت عيجاوثية عيت9 عسـتقللا 
يف  وعالحتـالل  عيغـزو  ُقـــوَّعت 
مدياة عـدن-، من دخول أرعضيها 
عألمـم  ثطويـة  عفتتـاح  يحضـور 
عآلسيوية يك ة عيقد5 عيذي يشارك 
فيها عملاتخب عييماـ9 ألول م ة يف 
تأريخه وعيت9 من عملقّ ر أن تاطلق 

عييو5 عيسلا. 
وقال عدٌد من عإلعالمين عملوعين 
يلعدوعن يف ماشـورعت وتغ يدعت، 
أمـس تـم تدعُويُهـا عـرب مختلف 
موعقـا عيتوعصـل عالجتماعـ9: إن 
عيوزيَ  عمل تِزَق وعيقياديَّ عملحسوَب 
عـى حزب عإلصالح  ايـف عيلك ي 
ى ثالغاً ثاي فض من قلل دوية  تلقَّ
عإلمارعت9 ثشـأن ماحه  عالحتـالل 
فيـزع دخـول أثو ظل9 يلمشـاركة 
آسـيا  كأس  ثطويـة  عفتتـاح  يف 
وعيطاقـم عإلدعري عيتاثـا يه، عألم  

عيذي يؤّكــد عسـتخفاَف عالحتالل 
ثايقيادعت عمل تِزقة عملوعين يها من 
أثاـاء عملحافظـات عيجاوثيـة ثعد 
أن قدمـوع يهـا ُكــّل عيتسـهيالت 
عيت9 تسـاعُد9ا عـى عيلقاء يف تلك 
وثأ هـم  عملسـتعم ة  عملحافظـات 
أصلحـوع غـريَ م غـوب فيهـم ال 
حـزب  عـى  عملحسـوثن  سـيما 
ف يديها  عإلصـالح عمل تِزق وعملصاَـّ

كجماعة إر9اثية. 
وأّكــدت مصـادُر مطلعٌة ثأن 
عالحتالَل عإلمارعت9َّ قا5 ثاسـتدعاء 
شـخصيات رياضيـة مـن جزي ة 
سـقط ى يحضـور عفتتـاح كأس 

آسـيا 29ر2 وتجا9ـل دعوَة وزي  
حكومـة  يف  وعي ياضـة  عيشـلاب 
عمل تِزقـة  ايـف عيلكـ ي وطاقـم 
دخـول  مـن  وماعهـم  عيـوزعرة 

أرعضيها. 
من جا ب آخـ ، عكتفى عيوزيُ  
عمل تـِزق  عإلصالحـ9  وعيقيـادي 
 ايف عيلكـ ي ثارش تغ يدة، أمس 
عيجمعة، عرب صفحته عيشـخصية 
ثــ »تويـرت«، أّكــد فيهـا ثأن »ال 
يأس أثدعً 9و شـعار عيحافلة عيذي 
سـيقل ماتخلاا عيوطا9 يف ثطوية 
آسيا عيت9 ستاطلق عييو5 عيسلا«، 
ملياـاً أن 9ـذه عيعلـارة تختـُر 

عيتحدي عيذي يحملُه العلو عملاتخب 
يف 9ـذه عملحطـة، دععيـاً عملغرتثن 
عييماين يف عإلمارعت ملسا دة ودعم 
عملاتخـب عييمـن، فيمـا يـم يصدر 
تريح رسم9 من وزعرة عيشلاب 
وعي ياضـة ثحكومة عيفـار 9ادي 
ثهذع عيشـأن تجالـاً ألي ح ج ما 

عالحتالل عإلمارعت9. 
ثطويـَة  أن  ثايذكـ   عيجديـُ  
29ر2  عيقـد5  يكـ ة  آسـيا  كأس 
عيتـ9 تسـتضيفها دويـة عالحتالل 
عإلمارعتـ9 تاطلـُق عييـو5 عيسـلا 
ثمشـاركة  حـو 29 ماتخلاً ثياها 
عملاتخـب عييماـ9 يُكـــَ ة عيقد5، 
حيـث سـيلعب ماتخلاـا ضمـن 
جا ـب  إىل  عي عثعـة  عملجموعـة 
ماتخلات عيع عق وفيتاا5 وإي عن. 
ومن عملقّ ر أن يخوَض عملاتخُب 
عيوطاـ9 أوىل ملارياتـه ثعـد غـٍد 
عالثان مـا  ظريه عإلي ع ـ9 تليها 
عمللـارعة عيبا يـة أما5 عيعـ عق يو5 
عيسـلا 22 يااي ، فيما سـيختتم 
عملجموعـات  دور  ملاريـات 
ثموعجهة عملاتخـب عيفيتاام9 يو5 
عألرثعاء عيـ26 من يااي  عيجاري.

 : تعز 
 ّظم أثاـاُء ومشـايخ مدي يت9 
سـاما وماِويـة ثمحافظـة تعـز، 
أمس عألول، وقفتـن عحتجاجيتن 
وعسـتاكارعً  تاديـدعً  مافصلتـن؛ 
يلج عئـم عيلشـعة عيتـ9 ي تكلهـا 
عألم يكـ9  عيعـدوعن  تحايـُف 
عيسعودّي عإلمارعت9 وم تِزقته ثحق 
أطفال و ساء تعز، وآخ 9ا ج يمة 

عالعتدعء وعغتصاب طفل عملخاء. 
ودعـا عملشـاركون يف عيوقفتن 
عملتحـدة وعملاظماِت  عألمم  ماظمَة 
عإل َْسـا ية، إىل عياظـ  يف عملجـازر 
عيتـ9 ي تكلهـا تحايـف عيعـدوعن 
عيغاشـم ثحق عملد ين، دععن أثااَء 
عيشـعب عييماـ9 إىل عالسـتم عر يف 

ــًة جلهات  دعـم عيجلهات، َخاصَّ
عيساحل عيغ ث9. 

وثّمـن عملشـاركون عيتضحياِت 
يحّققهـا  عيتـ9  وعال تصـارعِت 
أثطـاُل عيجيش وعيلجان عيشـعليّة 

يف موعجهـة عيغـزعة وم تِزقتهـم.. 
يوقـف  سـليَل  ال  أن  مؤّكــديـن 
عيعـدوعن عيسـعودّي عألم يكـ9 إال 
ــًة جلهات  َخاصَّ عيجلهـات  ث فد 

عيساحل عيغ ث9. 

عملشـاركون  عسـتاك   كمـا 
يألمـم  عملخـزَي  عيـدويل  عيصمـَا 
عيج عئـم؛  9ـذه  تجـاه  عملتحـدة 
مؤّكــديـن أ ها رشيٌك يف ُكــّل ما 
ي تكله عيعدوعُن من ج عئَم ثشـعًة 
ثحق أثااء عيشعب عييما9 عيلاسل. 
وأّكــدت قلائُل ماوية وساما 
عيعـا5 يلتصدي  عيافـري  عسـتم عَر 
يلعدوعن وعي د عى ج عئمه عييومية 
عألرَض  عييمـن  تسـتهدُف  عيتـ9 

وعإل َْساَن. 
حـرض عيوقفَة محمـد عيصغري 
مديُ  عا5 عملدي ية ومسؤوُل أ صار 
عيلـه يف عملدي يـة وعضـو عيوحـدة 
عالجتماعيـة فيصل عيذيلا 9 وعدٌد 
مـن عيوجهـاء وعألعيـان وجموٌع 

غفرية من عملوطان. 

قوات االحتالل السعودّي تهاجم 
الصّيادين يف املهرة

 : متابعات 
دع9ما ُقــوَّعُت عالحتالل عيسعوديّة ومسلحون م تِزقة تاثعون يها، أمس 
عألول عيخميس، مخـازن عيصيادين يف ماطقة عيفيدم9 م َكز مااطق ثلحاف 
عيساحل رشق عيغيظة ثمحافظة عمله ة، حيث قاما ثتمزيق شلاك عيصيادين 
ـة ثاالصطياد عيسـمك9 وإتالفها، وذيك يف إطار  وتخ يب ممتلكاتهم عيَخاصَّ

عيقما عملماهج من قلل عالحتالل ضد أثااء عملحافظة. 
وقايـا مصادر ثمحافظة عمله ة: إن أثااَء مااطق ثلحاف عسـتاك وع 9ذه 
عملمارسـاِت عيت9 تعتـرب ع تهاكاً يحقـوق عملوعطن، مضيفـًة أن أثااء مااطق 
ثلحاف عقدوع يقاًء تشـاورياً يلخ وج ثمعايجات وحلول يلحّد من عيتدخالت 
عالحتالل عيسعودّي يف شؤون عملوعطان، ومصايحهم عيعامة ومصادر رزقهم. 
والقـا 9ذه عيترفات سـخطاً شـعلياً وعسـعاً ثن أوسـاط عملجتما يف 
محافظـة عمله ة، حيث أن عالعتدعَء عى ممتلكات عيصيادين يم يكن عألوَل من 
 وعه، وسـلق أن قاما ُقـــوَّعُت عالحتالل ثخطوة مماثلـة يف ماطقة عتاب 

عيتاثعة ملدي ية سيحوت قلل أشه  قليلة. 
عيجديُ  ثايذكـ  أن أثااَء محافظة عمله ة ياّفذون ععتصاماٍت وعحتجاجاٍت 
سلميًة تطايُب ث حيل ُقــوَّعت عالحتالل عيسعوديّة، وذيك إث  عال تهاكات عيت9 

تاتهجها عيسعوديّة يف عمله ة. 

البيضاء: رابطة علماء اليمن تعقد ندوة 
توعوية حول أساليب العدوان التضليلية 

 : البيضاء 
أقامـا رعثطـُة علماء عييمـن، أمس عيجمعـة،  دوًة توعويًة عن أسـاييب 
عيعدوعن عيتضليلية ودور عيعلماء وُطُ ق عيوقاية وعيتصّدي يها ث عاية محافظ 
محافظـة عيليضـاء ومرشف عـا5 عملحافظـة وثايتعاون ما وحـدة عيعلماء 
ومكتب عألوقاف وعإلرشـاد. حيث عحتوت عيادوة عى ورقتن يكلٍّ من عيعالمة 

خايد موىس وعيعالمة طه عيحارضي عضَوي رعثطة علماء عييمن. 
َوقـّد5 عيعالمـة خايد موىس يف ورقتـه جا لاً من ُطُ ِق وأسـاييب عيعدوعن 
كاـرش ثقافـة عيك ع9ية وثث عألكاذيـب وعالّدعاءعت وصلغهـا ثصلغة دياية 
ييضلـل ثهـا عيعامة من عيااس وثايشـكل عيذي يوجههم  حـو عتخاذ موعقف 
تخد5 مصايحه وتلل9 غاياته وعطماعه..، مشـريعً إىل أن عيعدوعن وعرب قاوعته 
وأدوعته قد عستطاع أن يغيب عيوع9 يكبري من عيذين سلموع أ فسهم وعقويهم 
ملـا قدمـه يهم من أو9ا5، و9و مـا دفا ثهم إىل أن يتوجهـوع يلقتال معه ويف 

صفه وال يتالهون إىل أ ه قد خدعهم وغّ ر عليهم إال ثايوقا عيضائا. 
مـن جا له، أّكـــد عيعالمة محمد عيسـقاف -عضو رعثطـة علماء عييمن 
وأحد مشايخ عيليضاء- أن دور عيعلماء وقيامهم ثمسؤويياتهم يتوعية عألمة 
مـن خط  9ـذع عيتضليل 9و عيسـليل عيوحيد وعيذي يالغـ9 عليهم، ويتوجب 
أن ال يرتكـوع عياـاس ضحية يلعدوعن ويتضليله، ال سـيما وعيعامة من عيااس 
ال يمتلكـون عملقدرَة عيتوعوية يصد ورفض 9ذه عألسـاييب عيكاذثة وعملضللة، 
ن  دععيـاً إىل رضورة مضاعفة عيجهـود حول 9ذه عملسـؤويية؛ ألن 9اايك ممَّ
يسـمون علماء يقومون ثدور تضلييل ويخدمون عيعدّو مستغلن ثقَة عيااس 

ثهم، و9و ما يضاعف من خط  فاعلية 9ذع عيتضليل. 
مـن جا له، ثّمـن محافُظ عملحافظة عيشـيخ عيل محمـد عملاصوري 9ذه 
عياـدوة، شـاك ع ُكــلَّ َمن سـا9م وشـارك وحرض ثهـا.. دععيـاً إىل رضورة 

عستم عر مبل 9ذه عيادوعت عيتوعوية. 

األجهزة األمنية تضبُط خلية معادية وكمية كبرية 
من األسلحة والعتاد العسكرّي يف مديرية أرحب

 : صنعاء 
ضلطـا عألجهـزُة عألمايُة ثايتعاون مـا عملوعطان، أمـس عيجمعة، خليًة 
إج عميـًة تعمُل يصايح عيعـدوعن عألم يك9 عيسـعودّي عإلمارعت9 يف محافظة 
صاعـاء.  وأوضـح مصدر أما9، أ ه وثعد عمليات رصـد ومتاثعة، وعيتعاون 
مـا عيرشفاء مـن عملوعطان، تـم عيقلُض عى خليـة إج عمية تعمـُل يصايح 

عيعدوعن، وثحوزتها كمياٌت كلرية من عألسلحة وعيذخائ  عملتاوعة. 
وثحسـب عملصدر فإن عألسـلحة عملضلوطة علارة عن 2 معّدالت رشـاش 
شـيك9، ثاإلضافة إىل عرشة معدالت من عيار 22.7، وخمسـة قوعدف آر ث9 
جـ9، و9او ـات  وع كمادوز عدد2، و9ـاون عيـار 82، َومْدَفَعن عيار 75، 
ثاإلضافة إىل صوعريخ من  وع يو، ومائة قطعة ثادق آيل  وع جيرتي إف إن، 
وسـا قطا ج مل، وكميات كلرية من عيقااثل عييدوية، ثاإلضافة إىل كميات 
كلرية من عيذخائ  عملتاوعة، وعلوعت  اسفة وصوععق وقااثل مؤقتة أم يكية 

عيصاا. 
ا إحايتهـم إىل عيجهـات عملختصة السـتكمال  وأشـار عملصـدُر إىل أ ـه تمَّ

عيتحقيقات وعتخاذ عإلج عءعت عيقا و ية. 

 فيما قامت باستدعاء شخصيات رياضية من جزيرة سقطرى لحضور االفتتاح:

قبائل الجبني ومزهر بمحافظة ريمة يؤّك��دون استمرار الصمود 
ورفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق االنتصار 

 : ريمة 
 ّظـم أثاـاُء ومشـايُخ وأعيـان مدي يت9 
عيجلن ومز9  ثمحافظة ريمة، أمس عألول، 
وقفًة عحتجاجيًة؛ يلتاديد ثخ وقات عيعدوعن 
ثايحديـدة وج عئمـه عيتـ9 ي تكلُهـا ثحـق 

عيشعب عييما9. 
ويف عيوقفـة عيتـ9 شـاركا فيهـا قيـادُة 
وعألمايـة  وعيتافيذيـة  عملحليـة  عيسـلطة 
وعإلرشعفية ثاملحافظة، جـّدد أثااُء ووجهاء 
مدي يت9 عيجلن ومز9  عيتأكيَد عى موعصلة 
عيصمـود وعيبلـات ورفد عيجلهـات ثاي جال 

وعملال حتى تحقيق عيار. 
وثّمـن وكيُل عملحافظـة علدعيله عيضليل9 
موعقـَف قلائـل عيجلـن ومز9  ملسـا دتهم 
أثطـال عيجيـش وعيلجـان ثجلهـات عيعـزة 
عيعـدوعن  موعجهـة  يف  وعيلطويـة  وعيـرشف 

عيلقـاءعت  أن 9ـذه  ومخّططاتـه.  وععتـرب 
رسـايٌة قوية يلعدوعن وم تِزقته ثأن عيشعب 
عييماـ9 حـارض وثـكل ُقـــوَّة يف موعجهـة 

صلف عيعدوعن. 
وثّمـن ثيـاٌن صادٌر عـن عيوقفـة عملالحَم 
عيلطوييـة عيتـ9 يسـّط 9ا رجـاُل عيجيـش 

وعيلجان عيشـعليّة يف مختلـف ميادين عيعزة 
ـًة جلهة عيساحل عيغ ث9.  وعيك عمة َخاصَّ

وحّمـل عيلياُن قـوى عيعدوعن مسـؤوييَة 
عيخ وقات عيت9 تقو5ُ ثها يف عيسـاحل عيغ ث9 
وعيت9 تعتـرب تلك عيترفات عائقاً أساسـياً 

يلسال5 ثاييمن. 
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تحاوُل عيوالياُت عملتحدة أألم يكية تحسَن مظه  
9زيمتهـا عى عملسـتوى عالسـرتعتيج9 يف سـوريا. 
فايقـوعت عألم يكيـة عيتـ9 رعثطـا يف سـوريا يـم 
تكـن يف جو9 9ا قائمة يلحـ ب عى دععش -يتربر 
خ وجها ثهزيمة دععش- فقد كان وجود9ا عيفعيل 
كقاعدة عمليات عسك ية سياسيّة مؤث ة يف عملسار 
عيسـوري ومهادسـة يـه، ثاتجاه تقويـض عياظا5 
عيوطا9 عيسـوري، وتلا9  ظا5 سـوري عميل عى 
أ قاضه، وكذيك تقسيم سوريا إثاياً وطائفياً، وفق 

مرشوع عيرشق عألوسط عيجديد. 
تطورعُت عيوعقـا عملوضوع9 يف عيدعخل عيسـوري 
عيوطاـ9  عياظـا5  ع تصـار  عيتـ9 تمـي ثاتجـاه 
عيسوري، 99 عيسـلب عي ئيي عيذي دفا ت عمب إىل 
إعالن سـحب عيقـوعت عيغازية من سـوريا. وتكمن 
محاويـة تحسـن عيهزيمة يف صيغـة عيخ وج عيت9 

جاءت يف تغ يدة ت عمب:  تيجة يهزيمة دععش. 
تغ يدُة عي ئيس عألم يك9 عيت9 رثطا عال سحاب 
مـن سـوريا ثهزيمـة دععـش، تفـرس وجـود تلك 
عيقوعت طوعل عيفـرتة عملاضية ثقيامها ثايح ب عى 
»دععش«، فيما عيحقيقة عمللموسة كا ا مجافية ملا 
قايه ت عمب، فعالقات عيواليات عملتحدة ما »دععش« 
كا ا عى عياقيض من ذيك، عالقة تعاون ال عدعء. 
عيخطوُة عألم يكية ت سل إشارة إىل موسكو ثأ ها 
كا ا رشيكاً أساسـياً ي وسـيا يف 9زيمـة دععش، 
وثأ ها تخلا عن مسـار9ا عيخاص عملخايف يذريعة 
دخويها »مكافحة عإلر9اب«، وعسـتجاثا يلدعوعت 
عي وسية يلخ وج من دعئ ة عيغازي إىل دعئ ة عيرشيك 
يف عيح ب عى عإلر9اب، مما يضمن يلواليات عملتحدة 
عألم يكيـة ثعـض عملكاسـب، ماهـا عالقتصادي يف 

مستقلل إعادة عالعمار يف سوريا. 

العودُة الديبلوماسية
إىل  وعإلمارعتيـة  عيلح يايـة  عيسـفارعت  عـودُة 
سـوريا ثعد 8 أعوع5 من مقاطعتهـا، ثايتزعمن ما 
عال سـحاب عيعسـك ي عألم يك9، ال تعكس عإلرعَدة 
عيسياسـيّة عمُلسـتقلة يهذه عيدول وتطـور موقفها 
عيخارجـ9 طلقـاً ملصايحهـا عيدعخلية، ثـل تعكس 

موقفهما عيسيايّس عمُللحق ثاملوقف عألم يك9. 
عيسـعوديُة من جهتها ال تما ُا عودَة سـوريا إىل 
عيجامعـة عيع ثية ورثما سـتكون عيتايية يف طاثور 

عيحـج إىل دمشـق، عيسـفري عيربيطا 9 عيسـاثق يف 
عيلح ين وسوريا ثيرت فورد أّكــد أن قط  ين تتأخ  
عـن عيلحاق ثموسـم عيحج رثما ثمعية عيسـفريين 

عيربيطا 9 وعيف  ي أيضاً. 
كل 9ـذع جزء مـن ثا ورعما عمل حلـة عملقللة عيت9 

أعلن عاها عي ئيس عألم يك9 دو ايد ت عمب. 

املُس��تقبل للمقاوم��ة ومح��ور الدف��اع عن الس��يادة 
الوطنية

يـم تقتـْر تطـورعُت عيوضـا يف سـوريا عـى 
عال سـحاب عألم يك9، فقـد عتخذ عيجيـُش عيوطا9 
عيسـوري خطوًة متقدمـًة ثايدخول عيعسـك ي إىل 
ماطقـة مالـج رشق عيفـ عت. و9ـذه عال تصارعت 
عيعسك ية وعيسياسـيّة، دالالتها كبرية، يكاها عى 
صعيـد علم عالجتمـاع، تبلا أمـ عً جو9 يـاً. و9َو 
وجـود قوع ـن تحكم سـري عيتطـور عالجتماع9 يف 
ُكـــّل م حلة تأريخية. 9ذه عيحتميات عملالبقة عن 
9ذه عيقوع ن وعيت9 تتحّقق عرب عملمارسة عيلرشية. 
كا ا 9ـذه عيحتميـات ماذ ثادئ عألمـ ، تقول ثأن 
أم يـكا عإلمربياييـة تضعف وتاحرس مـن عملاطقة 
وتفقـد رشوط 9يماتهـا. وأن عيـرشوط عيتأريخية 
تعط9 قوى عملقاومة وعيدفاع عن عيسـيادة عيوطاية 

عألفضلية وعمُلسـتقلل يف عإلقليم، وتتجه ثايعلم  حو 
عيتعددية عيقطلية. 

تفاُهٌم أمريكي روسي إيراني
يأت9 عال سحاُب عألم يك9 متأخ عً، ثعد عال سحاب 
عمللك  يكل من عيقوعت عإلي ع ية وعيقوعت عي وسـية، 
عيتـ9 كا ـا متوعجـدة يف سـوريا ملهمـة محارثة 
»عإلر9اب« وغادرت عقب عال هيارعت عملتسـارعة يـ 
»دععش« وحضور عيدوية عيسورية محلها. ورغم أن 
عيواليات عملتحدة عألم يكية ثّ رت دخويها إىل سوريا 
ثحجـة مقاتلـة »دععـش«، وقدمـا دعمـاً يقوعت 
»سـوريا عيديموق عطيـة« عيتاثعة يلقـوى عيقومية 
عيك ديـة، إال أ ها أعلاا يف وقـِا الحق ثأن يقوعتها 
يف سـوريا مهمة جديدة، أال و9ـ9 »إضعاف عيافوذ 

عإلي ع 9 يف سوريا«. 
ثااًء عـى 9ـذِه عيحقيقة عيتأريخيـة، فليس من 
عمُلسـتلعد وجـود  ـوع مـن عيتفا9ـم أَْو عملسـاع9 
يتفا9م، أن يكون عال سـحاُب عألم يكـ9 يه ُمقاثل 
من ع سـحاب إي ع ـ9، ث عاية روسـية، فكما يلدو 
ثـأن عألم يكـ9 رمى ثايكـ ة يف ملعـب عي ويس من 
أجل صياغة رؤية توعفقية أم يكية روسية إي ع ية 
ثشـأن عملَِلــّف عيسـوري، أَْو عى عألقـل ثما يحفظ 

يلواليـات عملتحدة عألم يكية أد ى عملكاسـب. وكا ا 
عيقاـاة عيعـارشة عالرسعئيليـة قـد تحدثا سـاثقاً 
عـن وجود صفقـة كهذه، وقـد تااويتهـا من ثاب 
عالعرتعض عى عال سـحاب عألم يكـ9 فهذه عيقوعت 

كا ا تمبل مكسلاً يلكيان عيصهيو 9. 

مس��تقبُل منطقة ش��رق الف��رات بعد االنس��حاب 
األمريكي

عيتدععيـاُت عملحتملـة يهذه عيخطـوة، 99 إعطاُء 
أم يـكا دورعً ت كيـاً أكـرب يف عملاطقة، عى حسـاب 
عيـدور عيخليجـ9، مما سيسـلب ضغطـاً عى دول 
عيخليج يتقـد5 عيعطايا عالقتصاديـة يرتعمب، ومبل 
9ـذه عيف ضيـة يال سـحاب تتوعفـق مـا عيعقلية 
عيتجاريـة يل ئيـس عألم يكـ9. كما أ هـا تتفق ما 
عالسـرتعتيجية عألم يكية يتمزيق سوريا عيذي فشل 

تطليقه عى  طاق وعسا. 
فايحديـُث عألم يكـ9 عيرتك9 عن »مـلء عيف عغ« 
يف ماطقة رشق9 عيفـ عت، 99 محاوية تقديم 9ذه 
عملاطقة يرتكيـا يتحل محل عألم يكـ9، ويتفق 9ذع 
عملفهـو5 مـا ما حـدث يف ثالثيايات عيقـ ن عملايض 
من تسـليم ف  سا يوعء عسكادرون عيسوري يرتكيا، 

عشية عيح ب عيعاملية عيبا ية. 
عملؤرشعت عى 9ذه عيخطوة عألم يكية، يؤّكــد9ا 
وعقـا عيتهديـدعت عيرتكيـة عيت9 جاءت عى يسـان 
عيقيادة عيعليا ثدخول 9ـذه عملااطق ثحجة محارثة 
وحـدعت عيشـعب عيك ديـة، عيتـ9 تعترب9ـا ت كيـا 
ماظمـة »إر9اثيـة«. كما يتفق 9ـذع عملؤرش ما ما 
رسثتـه شـلكة »يس إن إن« عإلخلاريـة عألم يكية، 
حول  ص عملكاملة عيهاتفية، وعيت9 ج ت ثن ت عمب 

وأردوغان ثزعم »محارثة عإلر9اب«. 
دخول عيقوعت عيسـورية مدياة مالـج عيوعقا يف 
ريف حلب عيشـمايل عيرشق9 ثايتفا9ـم ما »قوعت 
سـوريا عيديموق عطية«، مبلا 9ذه عيعملية خطوة 
عيغـزو  سـورية ُمتقدمـة يف موعجهـة عحتمـاالت 
عيرتك9، و9و عألم  عيذي القى ت حيلاً شعلياً وكذيك 
من عيدول عيصديقة يلاظا5 عيسـوري ك وسيا عيت9 
تلعب دور عيوسـيط ثن عيجيش عيسوري و«قسد«. 
وما  جاح 9ذه عيخطوة تتجه عألوضاع يتعميم 9ذه 
عيخطوة، ويف حاية  جاحها سيؤدي ذيك إىل عيقضاء 
عياهائـ9 عـى عملحـاوالت عيرتكيـة، وتـاليف  موذج 
عف يـن عيت9 غزتهـا عيقوعت عيرتكيـة ثايتعاون ما 

م تِزقتها. 

االنسحاُب األمريكي من سوريا وتطورات منطقة شرق الفرات

أهابت بأحرار السودان لمواصلة انتفاضتهم ودعت أحرار العرب لمساندتهم:
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ثاركا عدٌد من عألحزعب وعيتاظيمات 
عيشـعب  ثـورة  عييمايـة  عيسياسـيّة 
عيسـودع 9 وعيهلّـة عيشـعلية عيعارمة 
عيت9 خ جا فيها عيجما9ري عيسودع ية 
يف مسـريعت ومظا9 عت سلمية ماددة 
ثايقه  وعالسـتغالل وتطايب ثإسقاط 

 ظا5 عم  عيلشري. 
َوأصـدر تكتـل عألحزعب عيسياسـيّة 
عملاا9ضـة يلعـدوعن ثيا ـاً أّكـــد فيه 
»أن جمهوريـة عيسـودعن تمـ  عييـو5 
أزمـات  أف زتـه  خطـرٍي  ثماعطـٍف 
وعجتماعيـة  وعقتصاديـة  سياسـيّة 
صاعها عياظا5، تجلا وثكل وضوح يف 
عيكارثـة عالقتصادية عيت9 رضثا عيلالد 

يف عأليا5 عملاضية وال زعيا تُلق9 ثظاليها 
عيسايلة عى حياة عملوعطان، فأصاثتها 
أوضاعـاً  وأفـ زت  ثايغـة  ثـأرضعٍر 
مأسـاوية ومعا اٍة ال قلـل يلااس ثها 
عيسـودع 9  عيشـعب  عييـو5  يعيشـها 
قيـادعت  »وتعتـرب  مضيفـاً  عألثـ9«، 
عألحزعب عيسياسـيّة عملاا9ضة يلعدوعن 
إن شـعلاً مبل 9ـذع ح ٌي ثأحـ عره أن 
يبوروع يف وجه 9ذع عياظا5 عيذي فشل يف 
إدعرته فشالً ذريعاً فأ9در ك عمة شعله 
وجيشـه وجعلهم م تِزقة عستلم ثمن 
موتهم يف عدوعن عى ثلد مسـلم ت ثطه 

ثهم عالقة د5 ودين«. 
عيسياسـيّة  عألحـزعُب  وأ9اثـا 
عملاا9ضة يلعدوعن »ثايشعب عيسودع 9 
عيشـقيق عالستم عر يف سـلمية ثورتهم 

حتـى إسـقاط حكـم عيطغـاة عيلغـاة 
عيذيـن زجـوع ثأثاـاء شـعلهم يف ح ب 
علبيـة وعيعمل عى عيتطليا ما عيكيان 
عيصهيو 9، مقاثل تازيل عسم حاكمهم 
من عيالئحة عيسـودعء وثقائه عى رأس 
عيسلطة وحفاة قليلة من عملال عملخضب 

ثدماء أثاائهم وإخوع هم«. 
عيشـعب  حـزُب  أّكـــد  فيمـا 
عيديموق عطـ9 »حشـد« أن عال تفاضة 
عيشـعلية عيعارمـة عيت9 خ جـا فيها 
عيجما9ري عيسودع ية ثوجه عيظلم عيذي 
يمارسـه  ظا5 عيلشـري »إحدى مالحم 
عيك عمة ي سـمها عيشـعب عيسـودع 9 
ثتضحيات أثااءه عيذي خ ج معربعً عن 
 فسه يف مسـريعت وتظا9 عت سلمية 
وعجهها عياظا5 ثإطالق عي صاص عيح9 

فقتل عيعرشعت من عألث ياء، كما ععتقل 
وعيقيـادعت  عملتظا9 يـن  مـن  عملئـات 

عيسياسيّة وع ضهم يلتعذيب وعيتاكيل 
مما يهّدد9م ثاملوت عملحّقق«. 
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وما ودععاا يلعا5 28ر52 وعستقلاياا 
يلعـا5 عيجديـد 29ر52، تلقـى يومياُت 
عيعـا5 عملار5 وما عقـرتف فيه عيعدوعن 
عيسـعودي عألم يك9 من ج عئم حارضة 

ين تطوى وتذ9ب ثايتقاد5. 
ج يمة عغتيال عي ئيس عيشهيد صايح 
ـاد سـتلقى ج حـاً عميقـاً ثقلب  عيصمَّ
عييماين عألحـ عر ويم يفصل ثياها وثن 
ج يمة عسـتهدعف عـ س ثمدي ية ثا9 
قيس ثمحافظة حّجة سـوى أيا5، 9ذه 
عيج يمـة عيت9 كان عيشـا9د فيها طفل، 
حايه يشـله كبريعً شـخصية ذيك عيطفل 
عيـذي جعل عيله ث عءَة  ليه يوسـف عليه 
عيسال5 عى يديه، حن أ طقه عيله وتكلم 
ثلسان فصيح و9و ال يزعل طفالً رضيعاً، 
كاشـفا خيوط عملؤعم ة عيت9 حيكا ضد 

يوسف عيال9. 
}سـميح{.. ومن ال يع ف 9ذع عالسـم 
و9ذع عيطفل عيذي  جا من عيغارة عيجوية 
عيتـ9 كان عـ س موعطن ثسـيط 9دفاً 
يهـا، رعح ضحيتهـا عـدٌد من عيشـهدعء 
}سـميح{  وعيـد  وفيهـم  وعيج حـى، 
وأعمامه عيبالثة أصحاب ف قة يلفلكلور 
عيشـعل9 عيتهامـ9، مـن أثاـاء كعيد ة 
فئـة أحفاد ثالل، يمارسـون مهاتهم يف 
إحيـاء عألع عس وزرع عيف حة وعالثتهاج 
يلحضور، ثطاثا ثقايف متميز، ومن أجل 
عيحصول عى ثعض عألج ؛ يتوفري يقمة 
عيش حـالل ألرستهم عيكلـرية عملتكو ة 
من أكب  مـن 25 ف دعً. يكـن ع س ثا9 
قيس كان  هاية أحال5 وطموحات ف قة 
}دمـان{ يلفلكلـور عيشـعل9 وعي قـص 
عيتهام9، حيث قطعا شظايا عيصاروخ 
عيف قـة  أعضـاء  أجسـاد  عألم يكـ9 
وقائد9ا وعيد عيطفل }سـميح{ عيشـهيد 
عـيل شـوع9 دمـان وإخوع ـه،  هـض 
}سـميح{ من  ومه مذعورعً خائفاً، يقد 
تغـري عملشـهد أمامـه تمامـاً، وييا ذيك 
كان أضغـاث أحال5 عاشـها }سـميح{ 
خالل  ومـه عيعميق!! ثل 9ـ9 عيحقيقة 

و9و عيحدث عيذي ع9تزت يه عيللد أجما، 
وشخصيات وجهات إعالمية كبرية عى 
مسـتوى عيعايـم، حـن وجد }سـميح{ 
وعيـده جبة 9امدة، سـميح يـم يتمايك 
 فسـه فجبى عـى صدر وعيـده عملقتول 
ظلمـاً ج عء 9مجية عيعـدوعن وم تِزقته 
وتخلطهـم عيكلـري، ثاكيـاً سـميح أثاه 
م تميـاً عـى صـدره يـرخ ثلهجتـه 
عيتهامية: )أشت9 ثوي وووثاه(، وأثوه ال 
يسمعه، فيأت9 عملسـعفون ألخذ سميح 
فريفض ثقوة رغم صغ  سـاه، ويقي 
تلـك عيليلـة عملشـؤومة عى صـدر وعيده 

وتوثق عيعدسات ذيك عملشهد عملحزن. 
عيعـا5  ودعع  ويف  عيعـا5  ق عثـة  ثعـد 
28ر52 عيتقا صحيفة عملسرية ثايطفل 
سـميح، يتأتـ9َ ثتفاصيل حياة سـميح 
وأرستـه عملاكوثـة ثعـد عن رحـل عيعا5 
عيـذي رحلا فيه 9ـذه عأل فـس عيربيئة 
وجد ـا }سـميح{ يحمـل إرعَدة شـعٍب 
ال يعـ ف عيهزيمـة رغـم مـ عرة عيعيش 
دون وعيـده، سـميح، شـا9د حقيقـ9 
عى  وعيـا وُمَخّططات عيعدوعن وأ9دعفه 
عيد يئـة قلـل حكايـة خاشـقج9 عيذي 
أَيْضاً ج يمـة عغتيايه وتقطيا جسـده 
دعخل قاصلية ثالده عيسـعودية يف ت كيا 
كشفا عيوجه عيحقيق9 ياظا5 آل سعود 
عيدمـوي، وأخـذت قضيتـه حيـزعً كلريعً 
عامليـاً وإعالميـاً يف عيوقا عيذي تسـفك 
وتز9ق فيه أروعح شـعب عـى يد  فس 

عياظا5 و فس عملتحايفن معه من يهود 
و صـارى وعمالء وين  جـد من يتلاكى 
عى شـعب عييمن سـوى عيقليل، أيتقياا 
ثايعـم عيوحيـد يلطفـل سـميح }ماجد 
دمان{ عيذي يم يكن يف ذيك عييو5 متوعجدعً 
ما عيف قة و9و حايياً وعى مدى أشـه  
مضـا يحاول جا9دعً مللمة ما تلقى من 

إرث يياهـض ثف قتهـم مـن جديد يكن 
دون جدوى، حيث عفتقـد ألث ز عااص 
عيف قـة عيذيـن يكربو ـه سـااً وتج ثة 
وخربة حيـث و9و أصغـ  إخوع ه، يكن 
يم ييأس ثعُد ويسـعى إليجـاد عيحلول، 
رغم أ ه يعول ثـالث أرس فقدت رجايها 
ويـم يتلـق ماهـا إال عياسـاء وعألطفال، 

ومـا ع9تما5 عيقيـادة وزيارتهم يألرسة 
ويلطفـل }سـميح{ ثتوجيـه مـن قائد 
عيبورة عيسـيد علدعمللـك عيحوث9 رضوعن 
عيله عليه ثعـد حدوث عيج يمة ملارشة، 
إال أ اا وعرب صحيفة عملسرية  اقل إييهم 
رساية أخ ى أن ال تشغلهم أعمايهم عن 
متاثعة حال سميح وأرسته فهم ثحاجة 
يلكبـري وعيكبـري من عي عايـة وعال9تما5 
حيث ويلطفل سـميح أخا تكربه سـااً 
وأخ رضيا أسـماه وعيده }ُجليليب{ ُويد 
قلل عيج يمـة ثأيا5 ال يعـ ف أثاه يكاه 
حتمـاً سـيع فه ويع ف عأليـادي عآلثمة 

عيت9 أز9قا روحه..
سـميح.. كان عيعاوعن عألث ز يحقيقة 
و9ـو  عملؤيـم  مشـهده  فمـن  عيعـدوعن 
ثجوعر جبة وعيدة أوصل رسـاية وعضحة 
يلمخدوعن ثو9م تحايف عيرش ورشعية 
عيفاادق وعاصفة ملـوك وأم عء عيافط، 
ثمايهـم  أرعدوع  ثاطـل  إال  9ـذع  مـا  أن 
ورشعء9م يلذمم وعيـوالءعت أن يصوروه 
أ ـه حق وثأ هـم رحمة يليمايـن وث دعً 
وسـالماً عليهـم، وما 9م إال  ـريعن من 
عيحقد وعإلج ع5 تصـب عى يمن عإليمان 

ماذ أرثعة أعوع5. 
سـميح  قـل مظلوميـة عآلالف ممن 
عيعـدوعن  طائـ عت  صوعريـخ  طايتهـم 
عيسعودي عألم يك9 ظلما وعدوع ا ثكبري 

من محافظات ومااطق عييمن. 
سميح.. ييس من فئة عألث ياء وييس 
مـن وطـن يتدفق فيـه عيلـرتول وعيغاز 
ثغـزعرة حتـى تحـ ص عليـه عيللـدعن 
وعملاظمات عألمميـة وتقف ثجا له، إ ما 
مـن وطـن ييـس عاـده سـوى ك عمته 
وقضيته عيعادية و9ذع ثكل تأكيد يم وين 
يف طوع فيه ويو عسـتم  عيعدوعن إىل يو5 
عيقيامـة، و9ذع وحـده كافيـا أن يحّقق 
يهم عيار ثإذن عيله، وسيظل يوعجههم 

أثااؤه عألوفياء ملظلومية ود
ماء عيشهدعء جيالً ثعد جيل دون و9ن 
أَْو تف يط حتى يادحـ  عيرش وأ9له عن 
عييمن إال غري رجعة، وحتى يتحّ ر ُكــّل 

شرب فيه من د س عيغزعة وم تِزقتهم. 

الطفل سميح حكاية شعب كشفت الوجه الحقيقي للعدوان

أهابت بأحرار السودان لمواصلة انتفاضتهم ودعت أحرار العرب لمساندتهم:
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ويف ثيـان صادر عاـه تلقا صحيفة 
عملسـرية  سـخًة ماه، عرب عيحزب »عن 

كامل تضامااا ما عيشـعب عيسـودع 9 
عيشقيق يف ثورته عيسـلمية، كما  حمل 

عملسـؤويية يلاظـا5 عيدموي عـن ُكــّل 
عيج عئـم عيتـ9 يعامـل ثهـا عيجما9ـري 

عملاتفضة«. 
ثدوره أشـاد حـزب عيسـلم وعيتامية 
»ثا تفاضة عيشعب عيسـودع 9 عيعظيم 
وح عكه عيبوري عيـذي وإن جاء متأخ عً 
إال أ ـه كفيـٌل ثعـون عيلـه ثإزعحة ذيك 
عيكاثـوس عيـذي يف ظلـه عـم عيفسـاد 
وتد9ورت عألوضاع عملعيشـية وسـللا 
عيحقوق وحصل عيتشظ9 وعال قسا5«. 
ودعا حـزب عيسـلم وعيتامية يف ثيان 
يه تلقا صحيفة عملسـرية  سـخة ماه 
عالسـتجاثة  إىل  عيسـودع 9  عياظـا5   «
ملطايـب شـعله وعيتوقف عن سياسـة 
مـا  عيتعامـل  يف  وعيتاكيـل  عيقمـا 
عحتجاجاته ويحث عملؤسسة عيعسك ية 

إىل عيوقـوف عملرشف إىل جا ب شـعلهم 
عيتـوعق ملسـتقلل أفضـل وأن ال يكو وع 
عو ـاً يلظايم عى ظلمه وثطشـه وإ ه 
ومهما كا ا عيتحديات فلتوحيد عيصف 
وعجتماع عيكلمة ووجـود إرعَدة وعزيمة 
سـيتحّقق يلشـعب أ9دعفـه عملرشوعة 
ويتم تجاوز مختلف عيتحديات عيدعخلية 

وعيخارجية. 
من جا له حيا حزب عيح ية عيتاموي 
ثورة عيشعب عيسودع 9 عيشقيق، مع ثاً 
»عـن موقفـه عيدععـم وعملؤيـد مللحمة 
عيك عمة عيت9 ي سمها عيشعب عيسودع 9 
ثتضحيات أثاائـه عيذي خ ج معربعً عن 
 فسـه يف مسـريعت وتظا9 عت سلمية 
وعجهها عياظا5 ثإطالق عي صاص عيح9 
مز9قـا أروعح عيعـرشعت مـن عألث ياء، 

 ا9يك عن حملـة ععتقاالت ومدع9مات 
عملتظا9 يـن  مـن  عملئـات  عسـتهدفا 
وتع ضهـم  عيسياسـيّة  وعيقيـادعت 
يلتعذيب وعيتاكيل«، محمالً »عملسؤويية 
يلاظـا5 عيدموي عن ُكــّل عيج عئم عيت9 

يعامل ثها عيجما9ري عملاتفضة«. 
ويف ثيـان يه تلقا صحيفة عملسـرية 
 سخًة ماه وجه حزُب عيح ية عيتاموي« 
 دعًء يكل عيقوى عيع ثية عيح ة ثايوقوف 
من أجل دعم شعلاا عملكافح يف عيسودعن 
عملعتقلـن  رسعح  ثإطـالق  وعملطايلـة 
وحمايـة أروعحهـم من ثطـش عياظا5 
عيدموي َوإطالق ُكــّل أشـكال عملسا دة 
وعيدعم يلشعب عيسودع 9 حتى تحقيق 

ُكــّل مطايله عملرشوعة«. 
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قـد يقـوُل عيلعُض ثأ اـ9 ومن خالل 
عاوعن كالم9 9ذع قـد ثايغا أَْو عّظما 
أَْو عستعظما عي ئيس عيشهيد عملجا9د/ 

ـاد  عيصمَّ عـيل  صايـح 
عيـذي القـى رثه شـهيدعً 
مـن جلهـات  جلهـٍة  يف 
عيعزة وعيك عمة وعيرشف، 
حسـب ما أرعده وتمااه، 
أرعد أن يكوَن يف عيصفوف 
أول  يف  فـكان  عألوىل 
عيصفوف ويف رأس ُكــّل 
عيجلهات سـوعًء يف دعخل 
عيجلهـات  يف  أَْو  عيوطـن 
يف  جـ عن  عيخارجيـة 
وجيزعن وعسـري، وتماى 

أن يلقـى رثَّه شـهيدعً يف إحـدى جلهات 
عيقتال فـكان يه عيلقـاء وعاليتقاء ق يلاً 

وعظيماً.. 
كان عي ئيـس عيشـهيد محلـاً أل9لـه 
و اسـه ووطاـه، كان مؤثـ عً مصلحـة 
عيوطن قلل مصلحة عيفئة أَْو عيشخصية 
أَْو عملصلحـة عيحزثيـة.. عـاش مجيـدعً 
مجا9ـدعً ومات ثطـالً شـهيدعً.. فحّقق 
تلـك عملعجـزة، معجـزة ثطلهـا يما 9، 
وصا عهـا وعحـدعً مـن فئـات عيشـعب 
عملغمورة وعملطمورة، وعييمن وثتأريخها 
عيع يـض وعيكلري والدًة يـكل يشٍء ف يد 

وجميل.. 
تتخلـق تلـك عيفـ عدة وتلـك عمليـزة 
عيشـعب  9ـذع  ع عقـة  يف  عيجميلـة 
تأثـى  وعيتـ9  وعافوع ـه  وشـموخه 
عيضيم وعيغلن وعالسـتعلاد، ومن 9اا 
 سـتفيد من ُكــّل عيـدروس وعألقوعل 
وعيِعرب عيت9 ت كها ياا عي ئيس عيشهيد، 
ت كها عاوعن م حلة، ورمز فرتة ال ثد 
من عيخوض يف غمار9ا ملا فيه تحقيق 
عيار وعال تصار يهذع عيشعب عملغلوب 

عى أم ه. 
يليمـن  ثاياسـلة  عيحديـدة  مكا ـة 
صايـح  عي ئيـس  جّسـد9ا  وعييمايـن 
كان  فقـد  صـورة،  أثهـى  يف  ـاد  عيصمَّ
عيشـهيد يع9 أ9ميّـة عيحديدة ورضورة 
عيتضحيـة من أجـل عيدفاع عاهـا وقد5 
دروسـاً وطايًة عستباائيًة 
وعيدفاع  عيحديدة  يتحصن 
مـن  وعيتضحيـة  عاهـا 
أجلها ويف آخـ  خطاب يه 
ثتأريخ  عيحديـدة  ثمدياـة 
عيعـا5  مـن  أث يـل   29
عي ئيـس  أّكـــد  عملـايض 
اد أن  عيشـهيد صايح عيصمَّ
عألمريكين 9م من يتلاون 
مع كـة عيسـاحل عيغ ث9، 
وعمل تِزقـة  فايسـعوديّون 
علارة عن خدع5 يهم، مشـريعً إىل إسقاط 
طائ ة أمريكية يم يكشـف عن  وعها يف 
عيسـاحل وكشف عيشهيد عيقائد عإل سان 
ـاد يف ذيـك عيخطـاب عـن  صايـح عيصمَّ
عيدفاعات عيجوية يو5 عألرثعاء 28 أث يل 
طائـ ة أ5 كيـو ريـرب عألمريكيـة متعدة 
عملها5 وعألكب  تطورعً يف عيعايم يف سـماء 

محافظة عيحديدة.
كلمتـه  يف  ـاد  عيصمَّ عيشـهيد  كان 
ثقيـادعت  عجتماعـه  خـالل  عألخـرية 
عيسلطة عملحلية شـّدد عَى خ وج أثااء 
عملحافظـة خ وجاً مرشفـاً يف عملظا9 ة 
عيحاشـدة ردعً عـى عيسـفري عألم يكـ9 
ثأ اا ساسـتقلله ثخااج  عيلاادق، ويف 
عيخامـس وعيعرشيـن من أث يـل عيعا5 
عملايض شـهدت مدياة عيحديدة مسـريًة 
حاشـدًة شارك فيها عرشعُت عآلالف من 
أثاـاء عملحافظة حاملن صور عيشـهيد 
عيقائد عإل سـان ومؤّكــدين عيسري عَى 

خطاه. 
يف ذكـ ى ر35 يـو5ٍ عـى عستشـهاد 
اد  عي ئيـس عيشـهيد صايـح عـيل عيصمَّ

 ستذك  ُكــّل عيعظات وعيِعرب من أقوعيه 
وأفعايه وثطوالتـه وتضحياته وإقدعمه 
عيشـجاع يف خوض غمار عدوعن غاشـٍم 
وثـاٍغ وظايـم.. وكا ا يه مـن عيصدعرة 

عاـوعن، ومـن عيلطويـة تـذكار، ومـن 
عيتأريخ سجٌل  اصٌا وعظيم. 

رحم عيلُه عي ئيَس عيشهيَد، ورحم عيله 
ُكــّل عيشـهدعء وشـاىف ُكـــّل عيج حى 

عيذين قّدموع أغى ما يديهم يف عيدفاع عن 
عييمن وأ9له وعستقالل ق عره. 

* رئيس الهيئة العامة املستشفى 26 
سبتمرب بمديرية بني مطر محافظة صنعاء

كتابات

ة الصّماد.. الُمعجزة الفذَّ

ثورة 21 سبتمبر تنتصر لثورتي سبتمبر وأكتوبر وتعيُد االعتبار للشعب اليمني
الدكتور محمد إبراهيم الهادي

رغـم مـ ور أرثعـة أعـوع5 عـى 
ثورة 22 سـلتمرب عيت9 تعـد عيبورة 
عيشـعليّة عألوىل يف عيوطـن عيع ثـ9، 
حيـث جاءت عَى أكتـاف عيجما9ري 
ويم تكن ع قالثاً قا5 ثه عيعسك  كما 
ععتادت عيشعوب عيع ثية خالل أكب  
من سـلعن عاماً وتحديدعً ماذ قيا5 
أول ع قـالب عسـك ي يف سـوريا يف 
 هاية عألرثعيايات من عيق ن عملايض 
ثقيـادة حسـا9 عيزعيم، ثـم توعيا 
ثعده عال قالثات عيعسك ية يف عيعديد 
مـن عيـدول عيع ثية، حيـث ثعضها 

ع قلـب عى عأل ظمة عمللكية وأخـ ى ع قللا عى 
ثعضها يتسـتلدل  ظـا5 جمهـوري ثجمهوري 

مبله، وتّدع9 أ ه أفضل مما سلق.
وعآلن عيبورة عيشـعليّة يف عييمن قد غرّيت 9ذه 
عملعاديـة وأثلتـا أن عيشـعوَب قـادرة أن تقـو5َ 
ثايتغيري ويكـون يها يف عياهايـة عيكلمَة عيفصَل، 
يكـن ألن 9ااك َمن يم يقـووع عى عالعرتعف ثهذه 
عيحقيقة؛ كو هـا 9زيمًة يهم ويتوجهاتهم فإ اا 
 جـد عيلعـَض ممـن ال يـزعل يف قلوثهـم م ض 
وتحمل أ فسـهم حقدعً دفياـاً ضد من يختلفون 
معهم فك عً ومذ9لاً ياظ ون إىل ثورة 22 سلتمرب 
عيشعليّة 29ر52 عى أ ها ع قالب وإيغاء يآلخ .

متجا9لـن 9ـؤالء حقيقـة 9ذه عيبـورة عيت9 

عيبـورة عأل5  جـاءت أساسـاً مصّححـة ملسـار 
)سلتمرب(، وعيعمل عى تحقيق أ9دعفها عيوطاية 
عيسـتة عيت9 تم إعال ها قلل أكب  
مـن خمسـن عاماً، ويـم يكتب 
يهـا عيرتجمة عيفعليـة عى أرض 
عيوعقا ومتجا9لن أيضاً حقيقة 
ما أتا ثـه ثورة 22 سـلتمرب يف 
 فـس يـو5 قيامهـا مـن عتّفاق 
عيسـلم وعيرشعكـة عيوطاية عيذي 
وعيوطـن  عيلـه  عيخائـن  أثقـى 
عيخيا ـة(  )د لـوع  وعيشـعب 
وتضمـن  رشعيتـه  عملاتهيـة 
تشـكيل حكومة رشعكـة تمبلا 
فيهـا ُكــّل عألط عف عيسياسـيّة 
ثمختلـف تااقضاتها عيسياسـيّة ما عـدع أ صار 
عيلـه صاحب عملصلحـة عألوىل يف عيبورة عيشـعليّة 
حيث يم يشـارك يف عيحكومة تجالاً التّهامه ثأ ه 
عسـتوىل عى عيسـلطة ثايقوة، كما يحلو يللعض 
أن يقول، إذن فبورة 22 سـلتمرب وعيت9 ع ترت 

يبورت9 
26 سـلتمرب و29 أكتوث  يم تقـم ت فاً ثهدف 
خلط عألورعق عيسياسـيّة يف عييمـن، ويم تقم من 
أجـل عالسـتحوعذ عـى عيسـلطة وإيغـاء عآلخ ، 
كمـا فعل عإلخوعن عملسـلمون فيما ع ف ثبورعت 
عي ثيـا عيع ثـ9 عـا5 22ر52 وعيتـ9 تحويا إىل 
خ يـٍف ُملك  ثورة 22 سـلتمرب 29ر2 5 أملتها 
عيظـ وُف عملوضوعية كـرضورة حتمية من أجل 

إ قاذ عيشـعب ثأكمله من سـيط ة عيخارج عى 
ق عره عيسـيايّس وعالقتصادي وحتى عالجتماع9 
وفـ ض عيوصاية عليه، وكأ ه يم يشـب ثعد عن 
عيطـوق ويف  فس عيوقـا قامـا يتصحيح كما 
أرش ـا آ فاً ملسـار عيبورة عأل5 عيت9 تـم عاليتفاُف 
عـى ملادئها وأ9دعفها عيعظيمـة ثعد أيا5 قليلة 
من قيامها يتتحول عيسـاحة عييماية ثعد ذيك إىل 
سـاحة صعع يتصفية حساثاٍت إقليمية ودويية 

دفا عييمايون ثماَها غايياً حتى عييو5.
َوعليه ما يجعلاا  ستذك  ما يبورة 22 سلتمرب 
من قيمة عظيمة أعادت عالعتلاَر يلشعب عييما9 
وجعلته يستيقُظ من ُسلاته عيعميق عيذي عستم  
ألكبَ  من خمسـن عاماً وق عره عيسـيايّس ر9َن 
عيخارج؛ ويذيـك أن عيزيزعل عيذي أحدثته ثورة 22 
من سـلتمرب وعيتـ9 رفعا شـعار )عيتح ي  من 
عيوصايـة عيخارجيـة( قـد أجرب تلك عيـدول عيت9 
ععتادت عى عيتدخل يف عيشأن عييما9 وعى رأسها 
عيسـعوديّة وأم يـكا وعيصهيـو إمارعتـ9 يتقو5 
ثشـن عدوعٍن ظايم عى عييمن وشـعلها عيعظيم 
ثعـد أن وجدت ثأن مصايحهـا عيت9 كا ا تعتقد 
أ هـا ين تتحّقق يف عييمن إال من خالل عيسـيط ة 
عى قـ عره عيسـيايّس وف ض عـى رأس عيحكم 
ُعَمـاَلء وم تِزقـة محلين ياّفذون يهـا أ9دعفها 
ثايط يقـة عيتـ9 ت يُد9ا عيـدول عملتدخلة، وييس 
من خالل إقامـة عالقات  دية ما شـعٍب يُعترَبُ 
ثايدرجة عألوىل عيعمَق عالسرتعتيج9 يدول عيجزي ة 
وعيخليـج؛ وألن 9ـذه عمليـزة عيتـ9 كا ـا تتمتُا 

ثهـا عيـدوُل عملتدخلة يف عيشـأن عييما9 ال سـيما 
أن عيسفريَ عيسـعودّي و ظريه عيسفري عألم يك9 
كا ا يترفان وكأ همـا صاحلا عيق عر يف عييمن 
ثدييـل أن عيسـفري عألم يك9 قال أثاـاء مغادرته 
يلعاصمـة صاعاء ثأ ه يم يعد ياـا يشٌء  فعله.. 

فخاب أمُل عألم يك9 ومن ثعده عيسعودّي.. 
و9ا 99 عييمن تتحّقق ق عَر9ا عيسيايّس ثعيدعً 
عن ُكـــّل عيتدخالت عيخارجية، وسـيأت9 عييو5 
عيـذي تحّقق فيه ُكــّل عيسـيادة وتلسـط ُكــّل 
عيسـيط ة عى مختلف عألرعيض عييماية، وتكون 
ثذيـك ثـورة عيـ22 من سـلتمرب 99 مـن  ّفذت 

أ9دعف عيبورة عيسلتمربية وعألكتوث ية.. 
وأملاـا ثعـد عيلـه يف عيجهـود رجاياـا عألثطال 
عألشـاوس.. عيذين عستقللوع عيعا5 عيجديد29ر52 
ثمعاويـات عاييـة ورثاطة جأش وقـوة إصعر 
عـَى دح  عيغـزعة وعمل تِزقـة وعجتباثهم من عَى 
أرض عيوطن يوعصلون يف عامهم عيجديد تسطري 
أروع عملالحم عيلطويية يف ميادين عيرشف وعيفدعء 
ثتوجيـه عيرضثـات عملوجعـة يلغـزعة وعمل تِزقـة 
وسـيج عو هم عيهزعئَم تلـو عيهزعئم ويكلّدو هم 
خسـائَ  فادحة يف عألروعح وعيعتاد وعيسـالح ردع 
عـَى عدوع هـم وععتدعءعتهـم ومجازر9ـم ثحق 

عملد ين عألث ياء.
29ر2 عـا5ٌ سـيكون عليهم ثـإذن عيله أ كى 
وأشـد مـن عألعـوع5 عيسـاثقة إْن يـم ياصاعـوع 

يلسال5.
وما عياُر إال من عاد عيله..، وعيلادئ أظلم.
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محمد لواتي*
َمـن يعتقد أن دويالت عيخليج كا ا تتّرف ثأموعيها 
ثحكمـة تجاه سـوريا يظـّن أن عيتأريخ قـد توّقف وأن 

عيجغ عفيـا ال تأخـذ توعز ها مـن عيربعكن 
ثمـلء عيفـ عغ فيهـا.. 9ـ9 إذن سـوريا 
عيصامـدة يف وجه عألعاصـري عيكربى ومن 
أكب  مـن ثما ن دوية!! وأيـف وثما مائة 
قاـاة إعالميـة ُمعاديـة وآالف عيصحـف 

وعملاشورعت عيرّسية.. 
ع تـرت عيجزعئـ  عى ف  سـا ومعها 
عيحلف عألطلي ثاملقاومة وصمود شعلها 
وتماسـك  سـيجها عالجتماعـ9، وعييـو5 
تاتـر سـوريا عـى أعتـى عـدوعن دويل 
)حـ ب كو ية( ثصمود شـعلها وثسـاية 
جيشـها وأصدقائهـا يف عملقاومـة، وتعيد 

عيعايم إىل عياظا5 عيـدويل عمُلتعّدد عألقطاب، وَمن ال يعرتف 
ثأن سـوريا ثصمود جيشها وشـعلها حّ رت عيعايم من 
عألحادية عيقطلية كَمن ال يعرتف ثوجود جغ عفية سوريا 
أصـالً.. وَمن يعتقـد أن دويالت عيخليـج كا ا تتّرف 
ثأموعيهـا ثحكمـة تجـاه سـوريا يظـّن أن عيتأريـخ قد 
توّقف وأن عيجغ عفيـا ال تأخذ توعز ها من عيربعكن ثملء 
عيف عغ فيها.. 99 إذن سوريا عيصامدة يف وجه عألعاصري 
عيكربى ومـن أكب  من ثما ـن دوية!! وأيـف وثما مائة 
وعملاشـورعت  عيصحـف  وآالف  ُمعاديـة  إعالميـة  قاـاة 
عيرّسية.. وكلها عختارت عيسوء.. دول عيخليج ثاملسا9مة 
ثاملليـارعت يف تخ يـب سـوريا ويكاها أخطـأت ثلحظة 
سـوء تقدي  وأخطأ عيغ ب معها يف تطويا سـوريا ثهذه 
عيح ب عيربث ية يصايـح إرسعئيل. يم يكن إذن ُكــّل 9ذع 
عياجاح عيسـوري ييحـدث يوال صالثة عيجيش عيسـوري 
وصمـود عيشـعب وعملقاومـة ثـكل أطيافها وثسـايتها 
وثقيادة سماحة عيسيّد حسـن  ر عيله. وثتعلري خلري 
رويس مختـّص يقـول«، يم يعـد أما5 عيواليـات عملتحدة 
خيار آخ ، حتـى ويو كان 9ذع عيخيار ثـال أمل« وثايتايل 
9ل ثإمكان أردوغان عمُلتهاِفا سياسـيّاً وعقائدياً تحييد 
أخطائه يف سوريا ييهّدد ويدّع9 أن أ ق ة »ستهد5 عيد يا 

عـى رأس عياظـا5 عيسـوري إذع 9اجما قوعتـه عيجاود 
عألتـ عك عملتم كزين يف  قاط عمل عقلـة يف محافظة إديب« 
عيسـورية طلعـاً، أ5 أن ما قايته عي ئاسـة عيرتكية مجّ د 
صوت ضفدعة يف مسـتاقا عي ذيلة عيذي أ تج »دععش« 
وأخوعتهـا، ثايتأكيـد فـإن مبـل 9ـذه 
عألقـوعل ال تحكمهـا ملـادئ ثاثتـة ثل 
تسـرّي9ا أصوعت ثقايا أثوعب عيعبما ية 
يف خ يـف عم 9ـا، وأن عالّدعـاء ثأ ـه 
يمبل عإلسال5 وعيديمق عطية يف عملاطقة 
ما 9ـو إال تكّهاـات عضط عرية يلقائه 
عي فـض  عيقائـم عـى  عيحكـم  دعخـل 
يل أي عآلخـ  وعملقيّم أصالً ضمن ثوعثا 
عيفشـل.. صحيح أ ه حـّول عف ين إىل 
ما يشـله عيبكاـة عيعسـك ية وجعلها 
ظا9 يـاً جزءعً مـن واليتـه، وأكيد أ ه 
ُمخطئ يف ُكــّل حساثاته ألن عيشعوب 
والؤ9ـا  يُشـرتى  وال  ثايقهـ   التُقـاد 
ثايوعـود. إن خيـار عيتجزئـة عيتأريخيـة كماطلق ييس 
مـن ماطق عيتأريخ وال عيجغ عفيـة وال 9و أيضاً من قّوة 
عيتأريخ، ثل 9ـو أحد أعمدة عال لهـار ثايلحظات عملؤقتة 
وعيتأريـخ فيها غري قاثل يلـدوع5.. إن خيا ة عيوعقا مبل 
خيا ـة عيـزوج يزوجتـه  هايتـه عيطـالق أَْو عال فصال. 
وإذع كان أردوغـان يلعـب عـى عمُلتااقضات ثن روسـيا 
وعيواليـات عملتحدة يف عهد ت عمب عـى وجه عيخصوص، 
فإ ـه يكون قد أسـاد ظهـ ه مُلاحايات عيفك  عيسـيايّس 
عملتكرّس، فأمريكا ذعتها تعيش يف يعلة عال هيار وتتصارع 
دعخليـاً وخارجياً ثـل عيغ ب كله، إن سـيادة عيغ ب عى 
كوكلاا ال تسـتاد إىل ِقيَـم رفيعة، أَْو تفـّوق تكاويوج9، 
عـى عي غم من أ9ميّة ذيك أيضـاً. يكن عيغ ب حصل عى 
رخائه، وتطّوره عيتكاويوج9 ثاعتماده حرعً عى عيقّوة 
عيعسـك ية، عيت9 مّكاته من رسقة عملستعم عت، وف ض 

إرعدته، وقوععد يعلته عى عآلخ ين. 
ثيد أن روسـيا تلعب ثايوقا ظا9 ياً وترّسع عألحدعث 
دعخلياً يلااء قّوة عسـك ية قادرة عى عإلطاحة ثاألحادية 
عيقطليـة حن يتأّكد عيوقا يذيك وعى وجه عالحتياط من 
أّي خطـأ من ت كيـا ذعتها ألن ت كيا ثزعامـة أردوغان ال 

يمكـن عيتالؤ ثما 99 عليه وعقفة أَْو ماتظ ة، إن روسـيا 
ال تهـّدد زعامـة عيواليات عملتحـدة عألمريكيـة عقتصادياً، 
ثيامـا تكمن خطورتهـا فقط، يف أ ها تتحّدى سياسـات 
عيقطب عيوعحد عيـذي تاتهجها عيواليات عملتحدة عألمريكية 
يف عيعايم، ثم إن عيسـعوديّة وإن كا ا تختف9 ورعء تدوي  
أسـعار عيافط كيف ما تشـاء ويصايح عيواليـات عملتحدة 
عألمريكيـة أمـالً من أمـريكا يف حماية ع شـها أَثد عيد9  
9ـ9 مخطئة ورثما تسـري  حو عإلسـقاطات عملتتايية ملا 
9ـو غري سـيايّس ثمـا من 9ـو قرشتـه، وإن عالرتماء يف 
سياسـة عآلخ  ملجّ د وعود أشله ثوعود ت عمب عملتما9ية 
ما عيكذب يدفعها إىل عال عزعل عن محيطها عإلقليم9 عيذي 
9و حج  عيزعويـة يف حمايتها من تالعلات عآلخ ين وعى 
رأسـهم إرسعئيل، ثإمكا ياتها عملايية وقد ّصح ثها أكب  
مـن م ة ت عمب ثقويه » عيلق ة عيحلوب« أوردت صحيفة 
عيوعشاطن ثوسا أن ويلّ عيعهد تسلّب يف زعزعة عستق عر 
عملاطقة ثتّرفاته عملتهـّورة، ثما يف ذيك عختطاف رئيس 
عيوزرعء عيللاا 9 عملـوعيل يلواليات عملتحدة ومقاطعة قط « 
وعألكيد أن »موجة تسـو ام9 مدّم ة تجتاح أجزعء كلرية 
من عيعايم وتصل إىل أوروثا عيت9 تشـهد ع هيارعً عقتصادياً 
كارثيـاً«، وعيحال 9ذه فإن ييس يلسـعوديّة ثصائ  ت كن 
عييهـا ويو يحظات وتعيد ثها حسـاثتها إال ثايتوجه  حو 
إيـ عن ثدالً مـن عرتلاطها ثإرسعئيل ثايتطليـا عمللارش أَْو 
ثايرس.. إن عيحكم عي عشد ال ياظ  يلوعقا من خلف عألثوعب 
عملغلقـة ثل مـن وسـط عيعوعصف يتغيـري مسـارعتها أَْو 
عالستفادة من مآسيها كحال عاصفة عيرش عيع  ث9 عيذي 
أيهوه ثاسـم »عي ثيا عيع ث9« وماذع تفعل عيسعوديّة عآلن 
وقد طارت أمـريكا من عملاطقة وت كـا وكالء9ا يف ثح  
من عييأس، يقول عيحاخا5 عألمريك9 »شـااي « يف  صيحة 
مغلفـة وفاقدة ألّي ماطق سـيايّس ثن سـلمان ورثما - 
صّدقه ثن سلمان أل ه مهووس ثايسلطة ومتهّور إىل حد 
قتل من ثخايفه عي أي ثصور ثشـعة مبل ما حدث ثمقتل 
خاشـقج9- أن »ع سـحاب عيقوعت عألمريكية من سوريا 
قد يسـا9م يف تقوية وتعزيز عالقـات إرسعئيل ما عيدول 
عيع ثية« ثيد أن عيتأريخ ال يصّدق إرسعئيل حتى يف جود9ا 
ككيـان إر9اث9 خالفاً إلي عن عيت9 أمـّدت عيعايم ثحضارة 
التزعل فاعليتها قائمة يف عيفعل عإل سـا 9 إىل عييو5 فضالً 

عن كو ها عيقوة عإلقليمية عيكربى يف عملاطقة.. إن سوريا 
وثعـد ثما 9 سـاوعت مـن عملوعجهة يحـ ب كو ية تعود 
عآلن ألدعء دور9ـا عي يـادي، وأ هـا مازعيا ثعـد 99 قلب 
عيرعع عيعامل9 ضّد عيهيماة عيغ ثية وثاألخص عألمريكية، 
ومـا تسـارع عيخطى مـن دويـالت عيخليـج إلعادتها إىل 
عيجامعـة عيع ثيـة إال أحـد عيشـوع9د عيكربى عـى ذيك، 
تقـول »صحيفـة عيغارديـان يف تق ي  يهـا، تحا عاوعن 
»جامعة عيـدول عيع ثية تعتز5 إعادة سـوريا ثعد ثما 9 
سـاوعت من عيط د«، تتحّدث فيه عن توّقا عودة سوريا 
يلجامعة عيع ثية ما تـاليش عملعارضة. وتورد عيصحيفة 
 قـالً عن مصـادر دثلوماسـية، قويها إ ه يوجـد ععتقاد 
متزعيد ثن عألعضاء عيـ22 يف عيجامعة عيع ثية ثأن سوريا 
يجب أن تعـود يلماظمة، عى عي غم من ضغوط عيواليات 
عملتحـدة عى عيسـعوديّة ومـر ثإرجـاء عيتصويا عى 
عألم . وما يـدل عى عيعودة عمل تقلة وثقـّوة تؤّكده عودة 
عإلمـارعت عيرشيك عالسـرتعتيج9 يلسـعوديّة فقـد أعلاا 
رسـمياً عيخميس »27/ 22 / 28ر2 عسـتئااف عالقاتها 
مـا عيدوية عيسـورية وعيتـ9 كا ـا قطعتها إثـ  ع دالع 
عيبورة عيسـورية يف عيعا5 22ر2. جاء ذيك يف ثيان  رشته 
وكاية أ لاء عإلمارعت عي سـمية، وعيسـؤعل عملهم 9و كيف 
تتشـكل خارطـة عملاطقة ثظهـور إي عن كقـّوة إقليمية 
وت عجا إرسعئيل أما5 عملقاومة وع تصار سـوريا عيحليف 
عيصلـب يلمقاومـة يف وجـه إرسعئيـل..؟ ماطـق عيح ب 
عيتـ9 خاضتها سـوريا يؤّكد عى أن محـور عملقاومة 9و 
عيقـادر عملقتـدر عى ت سـيمها وفـق ماظـوره عيع وث9 
وعإلسـالم9 وعيلاقـ9 رثمـا ي تّب يف آخـ  عيصفوف حتى 
وإن عدعى عيهيماة ثايقّوة عملايية، ومعلو5 أن عملال ال يلا9 
حضارة وال يؤّسـس يفك  حدعث9 ملاـ9 عى عمل جعيات 
عيتأريخيـة وعيجغ عفيـة. فايسـعوديّة تعيـش آخـ  أيا5 
ديكتاتورية ثن سـلمان، وثاياسلة ألمريكا ي ى عيصحايف 
عيلارز توماس ف يدمان »أن عملوعطان )عألمريكين( كا وع 
يطمحون إىل إرساء تغيريعت، يكن ت عمب قد5ّ يهم عيدمار 
وعالرتلاك وعيجهل عملطلق«. فهل من تقدي  سعودّي جديد 
يسياسـتها عملتهّورة يف عملاطقـة أ5 أن عيقيَد )قيد عيجهل( 

ثاٍق عى حايه؟. 
* رئيس تحرير يومية امُلستقبل املغاربي 
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انتصار سوريا.. المستحيل الذي ظّل ُممكنًا

يبلغون رساالِت اهلل 
علي حسين الهادي

قـال عيله جل جاليـه )إ ما يخـى عيلَه من 
علاده عيعلماُء(

وقـال تعـاىل )عيذين يللغـون رسـاالِت عيله 
ويخشو ه وال يخشون أحدعً إال عيله(..

 وقويـه صى عيله عليه وآيه وسـلم )عيعلماء 
أمااء عي سل... عيخرب(، ويف حديث آخ  عيعلماء 
ورثـة عأل ليـاء، فكيـف ثايلـه تكـون ورعثـة 
عيسـاكا عملتباقـل يلااشـط عملتَحــّ ك عملتلـا 
يكتاب عيله وسـاة رسـول عيله صـى عيله عليه 
وآيه ومحيـ9 ف يضة عألم  ثاملعـ وف وعياه9 
عـن عملاك ، فايعلمـاء ثكل مذع9لهـم معايون 
أكبـَ  من غري9ـم ثاالسـتجاثة يله وي سـويه 
وعيقيـا5 ثوعجب عياصح يله وي سـويه ويعامة 
عملسـلمن، ثمـا ي ضون ثه عمللـك عيعظيم، وإال 

فـأيُّ دور يهم إذَع كا ا جحافل عيافاق وعيكف  
وعيطغيـان تحشـد ُكـــّل مـا عسـتطاعا من 
قضهـا وقضيضهـا ث غم زعـم عيتهدئة، فعى 
عيعلماء عتخاذ عملوقف عيصحيح ثتحشيد عي جال 
وعيقوعفـل إىل عيجلهات وعيعلماء 9م عيطليعة يف 
ذيك ملـا أخذ عيلُه عليهم يف عيكتـاب من عملوعثيق 
عيت9 يعلمـون، فايلَه عيلَه عيلَه يف عيتَحـّ ك عيجاد 
وعملسـئول وخـوف عيوقـوف يف حـرضة عمللـك 
عيجليـل، وخشـية عالفتضاح عاـده، فهو وعيلِه 
عيُخرسعن عمللن، وعيد يا ع ض زعئل كم خدعا 
من جلاث ة ومتكربين وآيا ثهم إىل عيزوعل، ويف 

أحدعث 9ذع عيعدوعن موعقف وعرب.
و صيحتـ9 يافـي وكل إخوع ـ9 عيعلماء، 
فايعايـُم 9ـو عيعامُل أمـا من يكـون كايوعاء 

ففيهم ما تعلمون من مقا عمللك عيعال5ّ.
وأ فسـكم  عـى  فـي  عملسـتعان  وعيلـه 

وحسلُاا عيله و عم عيوكيل. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
باقري بَقَرهم! 

وحاشـيتُه عملتصهياـُة يف عيِعدعء يليمـن، ويف عي غلـة عيجامحة ثمحو 9ذع عيللد عملسـاِيم من 
عيوجـود ثـل ومن عيتأريخ، فأقَد5َ مـا رشكائه يف حلف عيعدوعن عى حـ ٍب متهورة، معتقدين 
أن ُكــّل عييماين 9م عى دين حكامهم عيسـاثقن يف عيفسـاد وعيتلعية وثيا عيسيادة عيوطاية 
وعملتاَجـ ة ثموع ئ عييمن وُجُزِر9ا ثل وثعاصمتها، ويكاهم فوجئوع ثشـعب يختلُف جذرياً عن 
حكاِمه عيخا عن، شـعٍب يقاتُل؛ دفاعاً عن أرضه وسيقاِتُل حتى تح ي  آخ  شرب من أرضه يف 

ث ه وثح ه وُجُزِره. 
يقـد ثق 9م ثاق ي ثزيارتـه وتريحاته فعادوع ييـدعووع  قَصهم وُجلاَهـم ثقتل عييماين 

وحتى ثتعطيل عتّفاق عيحديدة عل عيتعطيل يشع 9م ثأ هم يستطيعون أن يفعلوع شيئاً. 

أنظمة العدوان تتسابق نحو دمشق!!
ـُب ثعـودة سـوريا يلجامعـة عيع ثيـة ما أن سـوريا 9ـ9 عيحليَف  إعـال5ُ عيسـعودية ي حِّ
عالسـرتعتيج9 إليـ عن يف عملاطقة وإي عن تدعُمهـا ما حزب عيله عسـك ياً وتتوعجد عى أرضها 
ثعلم عيعايم أجما ثياما 9ذه عيدول تقاتُل عييماين ألرثا سـاوعت وتدّم  مقدرعِتهم يف عدوع ها؛ 

ثذريعِة موعجهة تمّدد إي عن عملو9و5 يف عييمن. 
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)577(
ثقافية 

قراءة في ملزمة »ال عذر للجميع أمام اهلل« للشهيد القائد:
ابتعاُد اأُلمَّ�ة عن أوامر اهلل أوصلها إىل وضيعة سيئة

 : خاص:
 

ـِهيُْد عيَقاِئُد -ِرْضَوعُن عيلِه  َص عيشَّ شخَّ
ـة عيع ثية وعإلْساَلمية يف  َعَليِْه- حال عألُمَّ
محارضته ]ال عـذر يلجميا أما5 عيله[، 
ووضا عيحلول عملاطقية يتلك عملشـكالت 

وعيخ وج ماها. 
ـِهيُْد عيَقاِئُد -ِرْضـَوعُن عيلِه  أّكـــد عيشَّ
ـة  َعَليِْه- من عيحال عيذي وصلا إييه عألُمَّ
9و يرتكها عيعمل ثأوعم  عيله -ُسـلَْحا َُه 
َوتََعـاىَل- يف عيُقـْ آن عيك يم، حيث أصلح 
عيحديُث عاها مسـتغ ثاً و ـادر عيوجود 
يف عيقاـوعت أَْو عيصحـف أَْو غري9ـا مـن 
وسـائل عإلعـال5، حيـث قـال: ]أصلـح 
عآلن عيحديـث عـن عيجهـاد، عيحديث عن 
عملوعقـف عيُقـْ آ يـة عيعمليـة يف موعجهة 
أعـدعء عيله، عيحديث عن  ـر دين عيله، 
عيحديث عن ثذل عملال عن ثذل عيافس عن 
عيعمل أصلح غ يلاً، أصلح ماطقاً  ادرعً 
ال  سـمعه من وسائل عإلعال5 يف مختلف 
عيللدعن عيع ثية إال يف عياادر، وال  سـمعه 
من عمل شـدين وعيعلمـاء وعملعلمن إال يف 
عياادر، وال ذك  يه يف ماا9جاا عيدرعسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفاا، أصلح غ يلاً 
أن يتحـدث عإل سـان عـن أ ـه يجب أن 

 تخذ موقفاً من أعدعء عيله[. 
مضيفـاً: ]عيـيء عيغ يـب ييس 9و 
طـ ح عملوعضيـا 9ـذه، عيغ يـب 9و أن 
تكـون غ يلـًة يف أ ظار ـا، وغ يلًة يدى 
عيكبري ماا، 9ذع 9ـو عييء عيغ يب، وما 

أكب  عألشياء عيغ يلة يف وعقعاا[. 
ـِهيُْد عيَقاِئـُد عى عيوضا  وتحـرّس عيشَّ
ـُة، حيث  عملخزي عيـذي صارت إييـه عألُمَّ
مـن  9ـم  َوعياصـارى  عييهـود  أصلـح 
يتَحّ كـون عسـك يًّا ويف ُكّل عملجـاالت، 
ـًة  يف ُكّل ثقـاع عيد يا، و حـن أصلحاا أُمَّ
خامـدة، فقـال: ] حـن  ـ ى عآلخ ين، 
عييهـود وعياصارى 9م مـن يتَحّ كون يف 
عيلحـار، يف مختلف ثقـاع عيد يا مقاتلن 
يحملون أسـلحتهم طائ عتهم دثاثاتهم 
قوععد9م عيعسك يّة ث ية وثح ية، ف قاً 
من عيجاود من أم يـكا ومن أملا يا ومن 
ف  سـا وأسـلا يا وكادع ومختلف ثلدعن 

عيعايم عيغ ث9. 
9ـم مـن ياطلقون فاتحـن، 9م من 
يتَحّ كون يحملون أسلحتهم يف مختلف 

ـة  ـة عإلْساَلمية أُمَّ ثقاع عيد يا، و9ذه عألُمَّ
عيُقــْ آن، عيُقــْ آن عيـذي أرعد أن ترتثـى 
عـى أن تحمل روحاً جهاديـة أن تحمل 
مسؤويية كربى، 99 مسؤويية أن تعمم 
دين عيله يف عألرض كلها، حتى يظه  9ذع 
عيدين عى عيدين كلـه عى عيديا ات كلها 

حتى يصل  وره إىل ُكّل ثقاع عيد يا. 
ـُة عيت9 قال عيله عاها مذّك عً  9ـذه عألُمَّ
ـٍة أُْخِ َجْا  ثاملسـؤويية: }ُكاْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس{ يلعايم كله }تَأُْمُ وَن ِثاْيَمْعُ وِف  ِيلاَـّ
َوتَاَْهـْوَن َعِن عْيُماَْكـِ  َوتُْؤِماُـوَن ِثايلَِّه{ 
أصلح عآلن عيحديُث عن عيجهاد، عيحديُث 
عن عملوعقف عيُقـْ آ ية عيعملية يف موعجهة 
أعـدعء عيله، عيحديثُ عـن  ر دين عيله، 
عيحديُث عن ثذل عملال عن ثذل عيافس عن 
عيعمل أصلح غ يلاً، أصلح ماطقاً  ادرعً 
ال  سـمعه من وسائل عإلعال5 يف مختلف 
عيللدعن عيع ثية إال يف عياادر، وال  سـمعه 
من عمل شـدين وعيعلمـاء وعملعلمن إال يف 
عياادر، وال ذك  يه يف ماا9جاا عيدرعسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفاا، أصلح غ يلاً 
أن يتحـدث عإل سـان عـن أ ـه يجب أن 

 تخذ موقفاً من أعدعء عيله[. 

املسؤوليُة تقُع على العلماء
مؤّكـــدعً -ِرْضـَوعُن عيلـِه َعَليْـِه- أن 
عيجميـَا مسـئوٌل عـن عيوضـا عملخزي 
ــة، حيث أصلحاا  عيـذي صارت فيه عألُمَّ
تحـَا أقدع5 من رضب عيلـه عليهم عيذِّية 
وعملسكاة، أي أ اا ص ا يف وضعية أسوأ 
مـن وضعية عييهود أ فسـهم، ومن أ9م 
أسلاب 9ذع عألم  أن ]عيعلماء ــ عيااس[ 
ُكّل وعحـد يلق9 ثاملسـؤويية عى عآلخ ، 
حيث قـال: ]وعادما يأتـ9 من يتحدث، 
 سـتغ ب ما يقول، وإذع ما عتضح عألم  
أكب  قد يتسـاءل عيكبري: ملـاذع عآلخ ون 
أيضاً يم يتحدثوع، 9ااك علماء آخ ون يم 
يتحدثوع!. إذع يم يتحدث أحد من عيعلماء 
قايـوع: عيعلمـاء يـم يتحدثـوع. ومتى ما 
تحـدث عيلعض قايوع: عيلاقون أيضاً الز5 
أن يتحدثـوع. فإذع يم يتحـدث عيكل قايوع 

إذعً فايقضية غري رضورية. 
ثياهـم  فيمـا  عياـاس  أن  عيوعقـُا 
يتهاد ون - إن صحا عيعلارة - عيعلماء 
9م ي ون أ فسهم معذورين؛ ألَنَّ عيااس 
ال يتجاوثون، وعيااس قد ي ون أ فسهم 
ييـس 9ااك مـا يجـب أن يعملـوه؛ ألَنَّ 

عيعلماء يم يقويوع شيئاً. أيساا متهاد ن 
يف ما ثيااا؟ يكن يو5 عيقيامة قد يكشف 
عيوعقـا فال  عذر ال  حن وال علماؤ ا، قد 

ال  عذر أما5 عيله -ُسلَْحا َُه َوتََعاىَل-[. 

الُق�ْرآن يوّجه الناَس بالتَحّرك
ـِهيُْد عيَقاِئـُد -ِرْضـَوعُن عيلِه  وثـّن عيشَّ
ـة، ثأ ه ال يشـرتط عإلجماع  َعَليْـِه- عألُمَّ
مـن جميـا عيعلمـاء حتى يُقـا5 عيحق، 
ويتَحّ ك عيااس، مسـتدالً عى ذيك ثآيات 

من عيُقـْ آن عيك يم.. 
عيدييـُل عألوُل:ـــ حيـث قـال: ]إذع ما 
تَحـّ ك أحـد عيااس وذك  ـا ثيء يجب 
علياا أن  عمله.. 9ل يكون عذرعً ياا أما5 
عيله -ُسـلَْحا َُه َوتََعـاىَل- 9و أن عآلخ ين 
يم يتحدثوع ثعـد؟. ال. يا جا إىل عيُقـْ آن 
عيك يـم، عيُقــْ آن عيك يـم يتحـدث عن 
قصة  لـ9 عيله مـوىس )عليه عيسـال5( 
عأْلَْرَض  }عْدُخلُـوع  يقومـه:  قـال  عادمـا 
عْيُمَقدََّسـَة عيَِّت9 َكتََب عيلَُّه َيُكْم َوال تَْ تَدُّوع 
يَن{ عادما  َعَى أَْدثَاِرُكـْم َفتَاَْقِللُوع َخارِسِ
رفـض ثاو إرسعئيل أمـ   ل9 عيله موىس 
ذك  عيله -ُسـلَْحا َُه َوتََعـاىَل- أيضاً كال5 
رجلـن من ثاـ9 إرسعئيل: }َقـاَل َرُجالِن 
ِمـَن عيَِّذيـَن يََخاُفـوَن أَ َْعَم عيلَّـُه َعَليِهَما 
عْدُخلُـوع َعَليِْهـُم عْيلَـاَب َفـِإذَع َدَخْلتُُمـوُه 
َفِإ َُّكـْم َغاِيلُـوَن َوَعـَى عيلَّـِه َفتََوكَّلُوع إِْن 
ُكاْتُـْم ُمْؤِمِاـَن{ )عملائـدة:23( أيم يذك  
عيله كال5 عي جلن ويسـطِّ ه ككال5  ليه 

موىس؟ رجالن. 
ــُة عيتـ9 كا ا مـا موىس  تلـك عألُمَّ
أيـم يكن فيهـا علماء وفيهـا علّاد؟ 9ل 
تتصـور  لياً من عأل لياء يعيش فرتة ما 
أمته ثـم ال يكون فيها علماء وعلّاد؟ ثم 
ال يكون فيها ُوجهاء وفيها شـخصيات 
كلـرية، وفيها.. مختلف فئـات عملجتما 
تكون متوعجدة، يكـن موقف أويئك وإن 
كا ـوع علماء وإن كا وع وجهاء وإن كان 
فيهم علّاد يعتربه عيله سلحا ه موقفاً ال 
قيمة يه، يعتربه عصيا اً يه وياليه، يكن 
رجلن ماهم: }َقـاَل َرُجالِن{ يم يقل قال 
عاملان أَْو قال عاثدعن أَْو قال شـيخان أَْو 

قال رئيسان }َقاَل َرُجالِن{[. 
عيدييل عيبا 9: ـــ حيث قال -ِرْضَوعُن 
عيلـِه َعَليْـِه-: ]كذيك قال عـن مؤمن آل 
ف عون يسـط  كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة ]غافـ [ ذيـك عيـكال5 عيجميل 

عيذي قايه مؤمن آل ف عون، ويذك ه كما 
ذك  كال5  ل9 عيله موىس[. و9و إشـارة 
إىل قويـه تعـاىل: ]َوَقاَل َرُجـٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْ َعـْوَن يَْكتُـُم إِيَما َـُه أَتَْقتُلُوَن َرُجالً 
أَْن يَُقوَل َرث9ِّ عيلَّـُه َوَقْد َجاَءُكْم ِثاْيلَيِّاَاِت 
ِمْن َرثُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذثًا َفَعَليِْه َكِذثُُه َوإِْن 
يَُك َصاِدًقا يُِصلُْكْم ثَْعُض عيَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ 
ٌف َكذَّعٌب[ إىل  عيلَّـَه الَ يَْهِدي َمْن 9َُو ُمـرْسِ

آخ  عآليات. 

الوع��ُي العال��ي لش��هدائنا من خالل 
الُق�ْرآن الكريم جعلهم ثابتني كالجبال 

الرواسي
يتاثـُا عيعاَيُم ُكلُّه خـالل أرثعة أعوع5 
مـن عيعـدوعن عى ثلد ـا عيحليـب ثلات 
وصمـود أثاـاء عييمـن يف وجـه عيغـزو 
عألجال9 عيظايم، ذيك عيبلات وعالستلسال 
عيذي أذ9ل عيعايم أجما ــ ثدون ملايغة 
ــ فما عيذي حصل؟ ما عيدوعفا وعيعوعمل 
وعألسلاب عيت9 جعلا مجا9دياا ياطلون 
إىل سـاحات عيعزة وعيك عمة، ال يخافون 
مـن أي يشء عى عإلطـالق، وعملوت عيذي 
يخافـه عيجميـا 9ـم ال يخافو ـه أثدعً، 
مبلهـم مبـل عإلمـا5 عيل ثن عثـ9 طايب 
عليه عيسـال5 عيـذي قـال: ))وعيلـِه اَلثُن 
أث9 طايـب آ َُس ثاملوت من عيطفل ثبدي 
أُّمه((.. إن ذيك عيبلات وعيصمود يعود إىل 

عاملن رئيسين 9ما:ــ
أوالً: عيوعـ9 كان عايياً يدى عيشـهدعء 

من خالل عيُقـ ْآن عيك يم. 
ثا ياً: عيوع9 كان عايياً يدى عيشـهدعء 
ـِهيِْد عيَقاِئِد  مـن خـالل محـارضعت عيشَّ
عيحسن ثن ثدر عيدين سال5 عيله عليه.. 

الوع��ُي ل��دى الش��هداء م��ن خ��الل 
الُق�ْرآن الكريم:��� 

من عملعلو5 قطعـاً أن عيُقـْ آَن عيك يم 
9و عيكتاب عيوحيد عيصحيح مئة يف عملئة؛ 
ألَنَّ عيلـاري تكفـل ثحفظه، قـال تعاىل: 
]إِ َّا  َْحُن  َزَّْياَا عيذِّْكَ  َوإِ َّا َيُه َيَحاِفُظوَن[ 
وقال تعـاىل: ]الَ يَأِْتيـِه عْيلَاِطُل ِمـْن ثَْنِ 
يََديْـِه َوالَ ِمـْن َخْلِفـِه تَاِزيٌل ِمـْن َحِكيٍم 
َحِميـٍد[، وقـال أيضـا: ]ِكتَـاٌب أُْحِكَمْا 
َلْا ِمْن َيـُدْن َحِكيٍم َخِلرٍي[  آيَاتُُه ثُـمَّ ُفصِّ
وقال تعاىل عاه: ]ذَِيَك عْيِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه 

9ًُدى ِيْلُمتَِّقَن[.. 
د عملسـلمن؛  يذع فهو  عمٌة كلريٌة توحِّ

ألَنَّ ُكّل عملسـلمن متفقن عى صحة ُكّل 
ِهيُْد عيَقاِئُد سال5 عيله  آياته، حيث قال عيشَّ
عليه عن ذيك: ]9ذع عيُقـْ آن  عمة كلرية 
جدعً؛ ألَ َّه ما يزعل ثن أيدياا وما  زعل كلاا 
متفقـن عليـه، ُكّل عملسـلمن متفقون 
عليه، 99  عمة كلرية ال يساويها  عمة، 
ال يساويها  عمة من ُكّل عياعيم. ]سورة 

عيلق ة عيدرس عيبامن ص:8[. 
وقال أَيْضاً سال5ُ عيله عليه عن عيُقـْ آن 
عيك يم: ]ق عءة كتاب عيله ثتأمل، وق عءة 
أحدعث عيحياة ثتأمل، وقـ عءة عيافوس، 
وسـلوكيات عيااس ثتأمل 99 ما يساعد 
عإل سان عى أن يهتدي، عى أن يسرتشد، 
عـى أن يسـتفيد مـن خـالل عيُقــْ آن 
عيك يـم. ]مع فـة عيلـه وعـده ووعيده 
عيدرس عيبايث عرش ص:2[. وقال أيضاً: 
]عادما تكـون ثقافتك ثقافـة عيُقـْ آن، 
9ديك 9ـدي عيُقـْ آن، يصلح ُكّل يشء يف 
عيد يا يعطيـك معلومات، ويطمئاك عى 
ما أ ا عليه، ويشـهد ملا أ ا عليه؛ فإذع 
أصلح عيُقــْ آن دعخلك، أصلح ماذع؟ ُكّل 
يشء يشـهد يلحق عيذي أ ا تحمله، ُكّل 
يشء. ]مديح عيُقـْ آن عيدرس عيسـادس 
ص:5[. وقـال أيضـا: ]يـن يحمياا من 
أعدعئاا إال عيعودة إىل عيُقـْ آن عيك يم، ين 
يلقـ9 عيعالقة قائمة ثيااا وثن ديااا إال 
عيُقــْ آن عيك يم، ال يمكـن أن يدفا عاا 
أيضاً إال عيُقـْ آن عيك يم إذع ما عد ا إييه. 
]عإلْسـاَل5 وثقافة عإلتلـاع ص:7[.. ومن 
خالل 9ذع عيوع9 عيُقـْ آ 9 تجى عآلت9:ــ 
عزدعد وع9ُ شهدعئاا من خالل عيُقـْ آن 
عيك يم، فصّدقوع ثه، وعمتبلوع ألوعم  عيله، 
فعادما ق أ شـهدعؤ ا عألثـ عر عيتهديدعت 
عإليهيـة عيتـ9 توعد ثهـا عيله سـلحا ه 
عملقرين، عملتخاذين، عملتقاعسـن عن 
عيجهـاد يف سـليله، مـن مبل:ـــ قويـه 
تعاىل:ــ ]إاِلَّ تَاِفـُ وع يَُعذِّثُْكْم َعذَعثًا أَِييًما 
وُه َشيْئًا  َويَْسـتَلِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َوالَ ترَُضُّ
ٍء َقِديـٌ [.. ومن مبل  َوعيلَّـُه َعـَى ُكلِّ يَشْ
قويه تعاىل: ]ُقْل إِْن َكاَن آثَاُؤُكْم َوأَثْاَاُؤُكْم 
َوإِْخَوع ُُكْم َوأَْزَوعُجُكْم َوَعِشريَتُُكْم َوأَْمَوعٌل 
عْقرَتَْفتُُمو9َا َوِتَجاَرٌة تَْخَشـْوَن َكَسـاَد9َا 
َوَمَسـاِكُن تَْ َضْو ََها أََحبَّ إَِييُْكْم ِمَن عيلَِّه 
َوَرُسويِِه َوِجَهاٍد يِف َسِليلِِه َفرَتَثَُّصوع َحتَّى 
يَأِْتـ9َ عيلَُّه ِثأَْمـِ ِه َوعيلَُّه الَ يَْهـِدي عْيَقْو5َ 
عْيَفاِسـِقَن[.. ع طلقـوع إىل ميادين عيعزة 

وعيك عمة غري آثهن ثيء. 

خالصـُة ما يشـع  ثه من ياته9 من قـ عءة ملزمة 
]مع فة عيله ــ عظمة عيله ــ عيدرس عيساثا[ يلشهيد 
عيقائـد رضـوعن عيله عليه 9ـو عيخجل من عيلـه عملاعم 
علياا ُكّل 9ذه عياعم عيعظيمة، و حن ال  زعل مقرين 
يف حقـه سـلحا ه أيما تقصـري، 9ذع من جهـة ، ومن 
جهـة أخ ى عإلحسـاس ثايفائـدة عيعظيمـة وعيكلرية 
ع من عملع فة، عيت9 تعزز ثقتاا ثايله، وأيضا عيشعور  ِجدًّ
ثايلهفة يقـ عءة عملزيد من عملـالز5، مادعما 9كذع تمأل 
عيعقـول  ـورع، وعيقلوب ثصـرية، وعيتما9 ثـأن تطول 
عمللزمة وال تاته9 أثدع، يااهل من 9ذع عيالا عيصايف حتى 
ت توي عقوياا وقلوثاا و ع ف عيله حق مع فته، و بق 

ثه حق عيبقة.

الثناء على اهلل بكماله، كماله املطلق:��
عثتـدأ عيشـهيد عيقائد رضوعن عيلـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ ]مع فة عيلـه ــ عظمة عيلـه ــ عيدرس 

عيسـاثا[ ثذك  عآليات عيت9 فيها ثااء عى عيله سلحا ه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم يه جل شـأ ه، و99 كبرية يف 
عيقـ آن عيك يـم، يم يأت ثهـا عيله ُسـدى، وإ ما يهدف 
وغاية من أسـمى عيغايات، أل ها من أ9م عيوسائل عيت9 
ت سـخ معا ـ9 مع فته يف  فوسـاا يتعزيـز عيبقة ثه 

سلحا ه وتعاىل..
مشـريعً إىل عيتسـليح أيضـا عملوجـود يف عيصالة عاد 
عي كـوع وعيسـجود، عيتـ9 رشعهـا عيلـه يعلـاده ك9 
ي ددو9ـا، ُكّل ذيـك كما قال رضـوعن عيله عليـه:] ُكّل 
9ـذع 9ـو يف عيوعقا خطـاب ثااء عى عيلـه، ياطلق من 
وجدعن عإل سـان ثم يعود إييه ثشـكل معاٍن ترتك آثارعً 

يف عيافس[..

نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا:��
مؤكدعً رضوعن عيله عليه و9و يرشح )ال إيه إال عيله( 

عيت9   دد9ا ُكّل يو5 يف عألذعن يلصالة ، وي دد9ا عيااس 
من عهد رسـول عيله صى عيله عليه وآيه وسلم إىل يو5 
عيديـن ثأ ه يو كان 9ااك آيهة غـري عيله يظه ت خالل 
9ـذه عيفـرتة عيطويلة، ويكن ييـس 9ااك إيـه إال عيله، 
ويكااـا  حن من  صاا آيهة دعخل أ فسـاا، وأضاف:] 
 صاـا آيهة من عألشـخاص ممن 9م عليـد كاأل عا5, 
وييسوع حتى مبل ثقية عيااس،  حن من  صاعهم آيهة، 
و حـن من  صاا دعخل أ فسـاا آيهـة، يف عيوقا عيذي 
 سـما قول عيله تعاىل يتك ر يف آذع اا وعى مسـامعاا: 
ُه ال إَِيَه إاِلَّ عيلَُّه{. وعملـؤذن يلصالة يقول ياا:  }َفاْعَلـْم أَ َـّ
)ال إيه إال عيله(. و حن  قول يف صالتاا: }سـلحان عيله، 
وعيحمد يله، وال إيه إال عيله{. ملاذع ال  فك  يف كيف يجب 
أن  سـتفيد من تك ي  }ال إَِيَه إاِلَّ عيلَُّه{   سـخ يف دعخل 
أ فسـاا أن ما سـوى عيله ال يجب أن يخيفاا، ال يالغ9 
أن  خاف ماه، ال يالغـ9 أن  عتمد عليه، و طمنئ إييه 
يف مقاثل عالثتعاد عن إيهاا عيذي ال إيه إال 9و، و9و عيله 

سلحا ه وتعاىل[. 

املؤمن.. ملاذا ال يستطيع أعداؤه استغفاله؟:��
موضحـا رضوعن عيله عليه صفـة أخ ى يله عيعزيز 
عيقهار تقوي ثقتاا ثه سـلحا ه، و9ـ9 ]}َعاِيُم عْيَغيِْب 
ـَهاَدِة{، من إذع وثقاا ثه فقد وثقاا ثمن ال يخفى  َوعيشَّ
عليه يشء يف عألرض وال يف عيسـماء، متسـائال:] فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلا9 أعدعئ9 إذع كان ويي9 9و من يعلم 
عيغيب يف عيسموعت وعألرض، 9و عايم عيغيب وعيشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعا9, متى أدعوه فال يسمعا9؟ 
ييس يه مجلس معن فقط متى ما رس ا إىل ثوعثة ذيك 
عملجلـس يمكن أن  قاثله.9و معكـم أين ما كاتم, 9و 
من يعلم عيغيب وعيشهادة.. ثاياسلة يه ُكّل يشء شا9د 
ييس 9ااك غائب ثاياسـلة يه سـلحا ه وتعاىل إ ما ما 

9و غائب وشا9د ثاياسلة ياا عيله يعلمه[.

ِحيُم( ْحمُن الرَّ تصرفاته يف تدبري شؤون خلقه.. تشهد بأنه )الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّ
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الجيش السوري يعثر على أسلحة 
أمريكية وطريان واشنطن يرتكب 

مجزرة جديدة
 : سوريا

عبَ  عيجيش عيسوري، أمس عيجمعة، عى كميات من عألسلحة 
وعيذخـرية يف محيط ق ية تلد9ب ث يف حمص عيشـمايل، خالل 
متاثعته أعمال تأمن عملااطق عيت9 تم تطهري9ُا من عإلج عمين. 
وقايا وكاية عأل لاء عيسورية »سا ا«: إن وحدعٍت متخصصًة 
يف عيجيـش عيجهـات ضلطـا كميـات مـن عيذخـرية عملتاوعـة 
وصوعريـخ تـاو أم يكيـة عيصاـا مـن مخلفـات عيتاظيمـات 
عإلج عميـة كا ـا مخلـأة يف عألرعيض عيزرععيـة عيتاثعـة يق ية 
تلد9ب يف ماطقة عيحوية، وذيك عستكمال تمشيط عملااطق عيت9 

أعاد إييها عيجيش عألمن يف ريف حمص عيشمايل. 
وأضافا عيوكاية، أن وحدعِت عيجيش توعِصُل عمليات تمشيط 
عيق ى وعيللدعت يف ريف9 حمص عيشـمايل وحمـاة عيجاوث9 ثعد 
تطهري9ـا من عإلج ع5 وذيك ي فا مخلفات عإلج عمين وتأمياها 

ثايكامل. 
إىل ذيـك، ععتدى طريعُن تحايف عيعدوعن عألم يك9 ثغارعت عدة 
عى ثلدة عيشـعفة ث يف دي  عيزور، َما أَدَّى إىل مجزرة عستشـهد 

إث 9ا 22 مد ياً ووقوع دمار كلري يف عملاازل عيسكاية. 
و قلا وكاية »سـا ا« عن مصادر أ9ليـة، أن طائ عِت تاثعة 
يلتحايف عألم يك9 شـاا مسـاء أمس عألول، عدوع اً عى ماازل 
سكاية يف ثلدة عيشعفة ما أسف  عن عرتقاء 22 شهيدعً من عائلة 

وعحدة. 
ويفتـا عملصـادر عأل9ليـة، إىل أن عـدوعَن طائـ عت عيتحايف 
عألم يكـ9 أيحـق دمـارعً كلـريعً ثعدد مـن عملاـازل ورشد عيعديد 
مـن عيعائـالت عيت9 ف ت مـن ماازيها  تيجة عسـتم عر عيقصف 
عيعشـوعئ9 عيذي ياّفذه عملد ين عيسـورين تحا ذريعة محارثة 

تاظيم دععش عإلج عم9. 

وزير الخارجية اإليراني: سياسُة 
القطب الواحد يف العالم انتهت

 : متابعات
أّكـــد وزيـُ  عيخارجية عإلي ع 9، محمد جـوعد ظ يف، أمس 
عألول، أن عيقـوَة يـم تعد حك عً عى أط عف معياـة ثل توزعا يف 

عيعايم، مشريعً إىل أن سياسَة عيقطب عيوعحد يف عيعايم ع تها. 
وقـال ظ يف يف تريحـات صحفية، إ ه: يم يعـد يف عيعايم 
مجموعة معياة تقّ ر  ياثًة عـن عآلخ ين، موضحاً أن تطورعت 
جديـدة يف عيعايم تحـدث ُكــّل يو5، الفتـاً إىل أن عيقوة يف عيعايم 
ثاتـا يف أيدي عيجميا حيث يم يعـد عمايقة عإلعال5 وعيدول عيت9 

تسمى  فسها عيكربى وحد9م »أدوعت عيقوة« يف عيعايم. 
وشـّدد ظ يف، عى أ9ميّة عملقاومة يهزيمة عألعدعء، مضيفاً: 
إن عملقاومة ال غاى عاها وحتمية، مشريعً إىل أ ه يمكن أن يكون 
عإلعـال5 عامالً يتجسـيد عيك عمة و9ـذه عألدعة متوعفـ ة يف أيدي 

عيجميا. 

إصابات يف صفوف الفلسطينيني يف جمعة »مقاومة التطبيع« برصاص االحتالل الصهيوني
 : فلسطين

عملتظا9 يـن  مـن  عيعـرشعُت  أصيـب 
عيجمعة، ث صاص  عيفلسـطياين، أمس 
خـالل  عيصهيو ـ9  عالحتـالل  جاـود 
مشـاركتهم يف مسـرية عيعـودة وكـرس 
عيحصـار عيتـ9 حملا عاـوعن » مقاومة 
عيتطليـا«، وعيتـ9 ع طلقـا عـى طول 
مااطـق رشق قطـاع غزة، فيمـا أصيب 
خـالل  عيفلسـطياين  مـن  آخـ   عـدٌد 
عقتحامـات  ّفذتهـا قـوعت عالحتـالل يف 

عيضفة عيغ ثية. 
عيفلسـطياية  عأل لـاء  وكايـة  وقايـا 
»وفا«: إن جاود عالحتالل أطلقوع عي صاَص 
عيح9 وعيقااثَل عيغازية عملسيلة يلدموع، َما 
أَدَّى إلصاثة عيعرشعت ثاالختااق، مضيفة 
أن عملصاثن تم عسعافهم إىل عملستشفيات 

يتلق9 عيعالج عيالز5. 
ويف عيسياق، أصيب أرثعة فلسطياين، 
أمـس عيجمعـة، ثجـ وح خـالل عقتحا5 
قـوعت عالحتـالل عيصهيو 9 ق يـة عملغري 

رشق رع5 عيله ثايضفة عيغ ثية. 
وذكـ ت وكايـة عأل لـاء عيفلسـطياية 
عقتحمـا  عالحتـالل  قـوعِت  أن  »معـا«، 
عيق يـة وأطلقـا عي صـاص عيحـ9 عى 
عيفلسـطياين، َمـا أَدَّى إىل إصاثـة أرثعة 

ماهم. 
كمـا توغلـا عـدة آييـات عسـك يّة 
يالحتالل عيصهيو 9 صلاح أمس عيجمعة، 
يف أرعيض عيفلسـطياين رشق رفح جاوب 

قطاع غزة عملحاص. 
وذكـ ت وكايـة »معـاً« عيفلسـطياية 
عسـك يّة  ج عفـات  ثـالث  أن  يأل لـاء، 
وقامـا  رفـح  رشق  توغلـا  وحفـارة 

ثأعمال تج يف يألرعيض يف عملاطقة. 

وتتوغـل قـوعت عالحتـالل يوميـاً يف 
أطـ عف  عـى  عيفلسـطياين  أرعيض 
قطاع غـزة عملحاص وتقـو5 ثتج يفها 
يح ما هم من زرععتها وعالستفادة ماها 
يف ظـل عيحصـار عيجائـ  عيـذي تف ضه 

عليهم ماذ ساوعت. 
إىل ذيـك، عقتحـم عرشعت عملسـتوطان 
عيصهاياة، أمس عيجمعة، عملاطقَة عألث ية 
يف ثلـدة سلسـطية شـمال غـ ب  اثلس 
ثايضفـة عيغ ثيـة تحـا حمايـة قـوعت 

عالحتالل. 
وقايا وكاية وفا عيفلسطياية يأل لاء: 
إن أكبَ  من خمسـن مسـتوطااً عقتحموع 

عملاطقة عألث ية ثحماية قوعت عالحتالل. 
وتتعـ َُّض ثلدُة سلسـطية القتحامات 
متكـ رة من قـوعت عالحتـالل عيصهيو ية 
ـة عملاطقة عألث ية يف  وعملستوطان وَخاصَّ

محاوية يتهويد9ا.

الوفاء للمقاومة: املنطقة تشهد هزيمة مخطط اإلجرام التكفريي
 : متابعات

أّكــدت كتلُة عيوفاء يلمقاومة عياياثية عيللاا ية، 
أمـس عألول، أن عملاطقـَة تشـَهُد ما عيعـا5 عيجديد 
»ع زياحـات« سياسـيًّة وتحـوالٍت ميدع يـًة يُصـبُّ 
معظُمها إيجاثاً يف مصلحة محور عملقاومة و9زيمة 

ُمَخّطط عإلج ع5 عيتكفريي. 
وقايـا عيكتلـة يف ثيـان يهـا: إن عيتصـدَع دعخل 

عإلدعرة عألمريكيـة جعلهـا يف حاية فـك عالرتلاط ثن 
موعقفهـا وموعقـف عالتحـاد عألوروث9، مشـرية إىل 
تاام9 عيـدور عي ويس وتصاعد عيقـدرة عالقتصادية 
عيصياية وث وز قوى ماا9ضة يسياسـات عيواليات 

عملتحدة يف مختلف أ حاء عيعايم. 
وععتـربت عيكتلة أن يللاان مصلحًة عسـرتعتيجية 
يف إيجـاد ماـاخ ع ثـ9 يلـادر إىل عيعودة يسـورية 
عملاترة ويكـون يف طليعة عمللادريـن؛ كو ه عيجاَر 

عألق َب إييه”. 
ثـدوره، رأى يقـاُء عألحـزعب وعيقـوى عيوطايـة 
وعيشـخصيات عيوطاية عيللاا ية أن ثدَء عودة عيدول 
عيع ثية إىل سورية 9و تتويج ال تصار9ا عملدوي عى 
عيحـ ب عإلج ع5 عيكو ية وسـقوط أ9ـدعف عيعدوعن 
وعإلج ع5 وثايتايل كـرس عيحصار عيجائ  عيذي ف ض 
عليهـا، دععياً إىل عيعمل عى تعزيز جسـور عيتوعصل 

ما سورية. 

األمم املتحدة تجّدد مطالبتها بتحقيق شّفاف بقضية مقتل خاشقجي
 : متابعات

عألول،  أمـس  عملتحـدة،  عألمـُم  جـّددت 
مطايلتَها ثتحقيق شـفاف وشامل ثقضية 
مقتل عيصحف9 عيسعودّي جمال خاشقج9 
وتقطيعـه يف قاصليـة ثالده ثإسـطالول يف 

أكتوث  عيعا5 عيفائا. 
عيدوييـة  جـاء ذيـك يف ثيـان يلماظمـة 
أصدرتـه تعقيلاً عى توجيـه محكمة تاثعة 
مجموعـة  إىل  عيتهمـة  عيسـعودّي  يلاظـا5 
من عألشـخاص ثزعم أ هم عملسـؤويون عن 
عيج يمة يف محاوية مستميتة يتضليل عي أي 

عيعا5. 
وسلق يلاظا5 عيسعودّي أن قد5 عددعً من 
عي وعيات عملتااقضة حـول عيج يمة ثدءعً من 
عـد5 مع فته ثمصري خاشـقج9 وخ وجه 
مـن عيقاصلية مـ ورعً ثأ ه قتل إث  شـجار 
دعخلهـا وصـوالً إىل قتلـه وتقطيعـه دعخل 
عيقاصليـة مـن قلـل عملتهمن عيذين تشـري 
ُكــّل عيوقائا إىل أ هـم قاموع ثتافيذ9ا ثااء 
عـى أوعم  من ويل عهد  ظـا5 دوية عيعدوعن 
عيسعودّي محمد ثن سـلمان، حيث كشفا 
عيوقائـا تورطـه شـخصيا فيهـا ثشـكل 

ملارش. 

الحشد والقوات األمنية 
ينّفذان عملية دهم 

وتفتيش شرق صالح 
الدين

 : متابعات
 ّفذت قوعُت عيحشـد عيشعل9 وعيقوعت عألماية 
ثغطاء من طريعن عيجيش، أمس عيجمعة، عمليَة 

د9م وتفتيش رشق صالح عيدين. 
يلحشـد  عيتاثعـة  عإلعـال5  مدي يـُة  وقايـا 
عيشـعل9: إن قوًة مشرتكًة من عيلوعء ٥٢ ثايحشد 
عيشعل9 ثايتاسيق ما قيادة ف قة ١٤ يف عيجيش 
عيع عق9 وثإسـااد طريعن عيجيـش  ّفذت عملية 
د9ـم وتفتيش يلقـ ى عيوعقعة يف قاطـا عيزركة 

رشق صالح عيدين. 
وأضافا مدي ية عإلعال5، أ ه تم تمشـيط عدٍد 
مـن عيق ى ماها زكللا ه وعيكيـا5 وعيدثج وق ية 
عيطامـور يتعقـب عملجاميا عإلج عمية عملسـلحة 

عيتاثعة يتاظيم دععش. 

السودانيون يواصلون االحتجاجات وقوات األمن 
تقمع املحتجني بعنف

 : متابعات
توعصلا مظا9 عُت عيسـودعن، أمـس عيجمعة، 
وقد شارك عرشعُت عآلالف من عملحتجن يف مسريعت 
يف مدن عيخ طو5 وأ5 درمان وثورت سودعن، تحا 

شعار »جمعة عيتغيري عيح ية«. 
وثحسـب وسـائل إعال5 سـودع ية فقد تع ض 
عملحتجون إىل قما من قلل قوعت عألمن عيسودع ية، 
مستخدمًة يف ذيك عيغاز عملسيل يلدموع وعي صاص 
عيحـ9 وعملطاطـ9، موقعـة عـرشعت عملصاثن تم 
 قلهـم إىل أماكـن آماـة يعالجهم ثعيـدعً عن أعن 
قوعت عألمن عيسـودع ية عيت9 تدع9م عملستشـفيات 

ـة ملالحقة عملحتجن.  عيَخاصَّ

 وكا ـا قوى عملعارضة عي ئيسـيُة يف عيسـودعن 
وتجمـا عملهاين وقعـا عألسـلوع عيفائا »إعالن 
عيح ية وعيتغيري«، يف خطوة مهمة وصفا ثاملهمة، 
ع يخالفات عملعارضن عيت9  سـيما وأ ها وضعا حدًّ

كا ا عى أَُشد9ِّا قلل أساثيا قليلة. 
وأعلاا قوى عملعارضة أن عألحد عيقاد5 سيشهد 
عملوكب عيبايث يلزحف  حو عيقر عي ئايس، عى أن 
يكون عملوكب عي عثا عألرثعـاء عملقلل ويتجه صوب 
ملا 9 عملجلس عيوطا9 يف أ5 درمان يتسليم مذك ة 

تطايب ث حيل عياظا5. 
وع طلقا مظا9 عت عيسـودعن يف 29 ديسـمرب 
عملـايض عحتجاجـاً عـى رفـا عألسـعار مـن قلل 

عيحكومة. 

عربي ودولي



ناشطون يطلقون حملة تغريدات 
للمطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي

عيعدد 
  )577(

عيسلا 
29 رثيا عيبا 9 ر9299ـ  -  5 يااي  29ر52

إن صمودن���ا اليوم هو تعبير عن إمياننا وجتس���يٌد ملبادئنا وإن مش���كلة حتالف 
العدوان معنا هي مش���كلة تعود إلى متس���كنا بهذا املبدأ وبهذه القيم وسيرنا في 

هذه الطريق طريق احلرية والعزة والكرامة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي عيدروع 9

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي 
  

ق�ادُة  كان  بينم�ا 
العدوان يأمرون ممثليهم 
يف لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ 
بش�أن  الس�ويد  اتّف�اق 
بالتس�ويف  الحدي�دة 
والت�ذّرع  واملماطل�ة 
والتمنُّ�ع ع�ن تنفي�ذ ما 
االتّف�اق،  م�ن  يلزُمه�م 
اإلمارات�ي  وكان اإلع�ام 
الفتيات  ويشوق  يحّرُض 
للذه�اب  اإلماراتي�ات 

وخوض ))مغام�رة العمر(( يف الحرب 
ع�ى اليم�ن، وكان مرتِزقته�م -وه�م 
أحق�ُر وأرخ�ُص مرتِزقة 
َعَرَفه�م تأري�خ االرتزاق 
كم�ا وصفته�م محق�ًة 
يف  بوليفي�ا  مندوب�ُة 
يبقرون  األم�ن-  مجلس 
بطوَن النس�اء واألطفال 
رئي�ُس  كان  والَعَج�َزة، 
اإليران�ي  األركان  هيئ�ة 
املج�ويس  )الراف�ي 
الصفوي( الجنراُل محمد 
جميعاً،  يبقُره�م  باقري 

من جزي�رة أبو موىس التي تّدعي دولُة 
اإلمارات أنها عربيٌة ولكنها تتناس�اها 
وتذهُب لتدم�ر اليمن بذريع�ة الدفاع 

عن الحق العربي. 
من جزي�رة أب�و م�وىس، وهي عى 
اإلم�ارات  دويل�ة  مرم�ى حج�ر م�ن 
يح�ذر  العرب�ي((،  الح�ق  َو))ُحَم�اة 
شاش�ات  وع�ر  باق�ري  الجن�راُل 
الب�ث التلفزيون�ي مب�ارشًة ممل�كات 
ومش�يخات الخلي�ج م�ن اإلمع�ان يف 
تحريض أمري�كا ملهاجمة الجمهورية 
لُهم مسؤولية َغيِّهم  اإلْس�َامية، ويَحمِّ
وركونهم املفرط ع�ى القوة األمريكية 

الت�ي س�تتخى عنه�م يف نهاي�ة األمر، 
ويدعوهم إىل التعاون املش�رك لحماية 

أمن الخليج. 
به�ذه الزي�ارة للجن�رال باق�ري إىل 
جزيرة أبو موىس لتفّقد قواته، ويف هذا 
الوق�ت بال�ذات، وباملواقف الحاس�مة 
والقوي�ة الت�ي أطلقه�ا وقابلها حكاُم 
وخض�وِع  الذلي�ل  بخن�وع  اإلم�ارات 
كرامته�م،  بَق�َر  ق�د  يك�ون  الحق�ر 
ورشَفه�م ورجولتَه�م إن كان لديه�م 

يشٌء من ذلك. 
لقد أفَرَط حاكُم أبوظبي 

باقري بَقَرهم! 

المسيرة: خاص
أطلق ناشطون يمنيون دعوًة لحملة تغريدات شعبية 
واس�عة تطال�ُب األم�م املتح�دة بالضغط ع�ى تحالُِف 
العدوان لفتح مطار صنعاء وفّك الحصار املفروض عى 

الشعب اليمني. 
ويف حملة التغريدات التي حملت هاش�تاق #ارفعوا_

الحصار_عن_مطار_صنعاء_الدويل، أشار الناشطون إىل 

املعاناة الكب�رة التي تجرَُّعها اليمني�ون جراء الحصار 
املفروض عى مطار صنعاء ال�ذي أغلقته قوى العدوان 

كورقِة ضغٍط عى الشعب اليمني للقبول باالحتال. 
وتطرق�ت الحمل�ة إىل اإلحصائيات الت�ي نتجت بعد 
قرابة 4 س�نوات م�ن العدوان والحص�ار املفروض عى 
اليمن، وبع�د أن حال تحالُُف الع�دوان دون الوصول إىل 
أي اتّف�اق لفتح مط�ار صنعاء الدويل خال مش�اورات 

السويد. 

حيازتك للسلع والسجائر المهّربة والمتاَجرة بها جريمٌة من جرائم التهرب الضريبي عقوبٌتها المصاَدرُة 
وفرُض الغرامات الكبيرة والحبس وفقًا للقانون

أخي التاجر:

مصلحة الضرائب الرقم المجاني 8000033

عبُداهلل هاشم السياني
غريب�اً  األم�ُر  ألي�س 
ويستدعي الحرَة والتعجَب 
أن الرئيَس الس�وداني الذي 
يقاِت�ُل يف اليم�ن مش�اِركاً 
يف  واإلم�ارات  للس�عودية 
س�فك دماء اليمنيني بأكثَر 
من أربع�ة عرش ألف جندي 
َم�ن  أوَل  يك�ون  وضاب�ط 
ودَّ  يطل�ب  س�وريا  ي�زور 

دمشق ورئيسها بشار. 
الت�ي  اإلم�ارات  كذل�ك 
واحتل�ت  اليم�ن  دّم�رت 
أراضيَ�ه وانتهك�ت ُكلَّ م�ا 
يعت�زُّ ب�ه الش�عُب اليمن�ي 
وحق�رة  دنيئ�ة  بص�ورة 
أحي�اًء  األرسى  وقتل�ت 
والنساء  الرجاَل  واغتصبت 
وأفق�رت وجّوع�ت س�كاَن 
عدن واملحافظات الجنوبية 
واحتضنت القاعدَة وداعَش 
تك�وُن أوَل دول�ة خليجي�ة 
يف  س�فارتها  فت�َح  تعي�ُد 
دمشق وتُطبُِّع عاقتَها مع 

سوريا. 
البحرين بعَدها يف  وتأتي 

فتح سفارتها، فيما 

أنظمة العدوان 
تتسابق نحو 

دمشق!!

التتمة ص 9

التتمة ص 9


