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أم����������������ن ال��������ع��������اص��������م��������ة ي�������ض�������ب�������ط ع������������ش������������رات امل��������ت��������اع��������ب��������ن مب�������������������ادة ال��������������غ��������������از  امل�������ن���������������زيل

امل�����رت�����ض�����ى ي����ك����ش����ف ال������ع������وائ������ق أم����������ام ت���ن���ف���ي���ذ ات����ف����اق����ي����ة ت������ب������ادل األس��������رى
ناطق القوات املسلحة: املرتزقة يصّعدون يف الحديدة ويرتكبون 353 خرقاً خالل 48 ساعة

ضربة بالستية ناجحة غربي تعز تخلف عشرات القتلى من املرتزقة

قطع المرتبات: سالح أخفق في تحقيق مهامه
ت��ف��اص��ي��ل ل���ق���اء ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د وال����وف����د ال����وط����ي ب���امل���ب���ع���وث األمم������ي »غ���ري���ف���ي���ث«:

إعادة االتفاق إىل مساره الصحيح

وص����رف  االت�����ف�����اق  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اإلس���������راع  ع���ل���ى  حث 
ال����ي����م����ن����ي����ة اجل�������م�������ه�������وري�������ة  ع�������م�������وم  يف  امل��������رت��������ب��������ات 

وإع��������ادة  ع���س���ك���ري���ة  هت����دئ����ة  ع���ل���ى  ي���ن���ص  االتفاق 
هي كما  األم��ن  وق��وات  احمللية  السلطة  وبقاء  االنتشار 

إىل  وأش�������������������ار  وال�������ت�������ب�������اط�������ؤ  امل�������م�������اط�������ل�������ة  استنكر 
ال����ع����راق����ي����ل واخل�������روق�������ات ل��ت��ن��ف��ي��ذ ات�����ف�����اق »ال����س����وي����د«

وض�����ع  ع�����ل�����ى  امل�����ش�����ت�����رك�����ة  ال����ل����ج����ن����ة  أع�������ض�������اء  اتفق 
آل�����ي�����ة ت���ن���ف���ي���ذي���ة إلع������������ادة  االن�����ت�����ش�����ار  يف احل�����دي�����دة

واإلف��راج  ال��دويل  صنعاء  مطار  فتح  أمهية  على  أكد 
ع�����ن األس���������رى وال�����ب�����دء ب���ال���ت���ه���دئ���ة يف حم���اف���ظ���ة ت��ع��ز

واإلق���������������دام  االت���������ف���������اق  ب����ت����ن����ف����ي����ذ  ب������ات������ري������ك  أبلغ 
ع�����ل�����ى خ������ط������وة إع��������������ادة االن�������ت�������ش�������ار ب�������ص�������ورة ع����اج����ل����ة

ن������ش������ط������اء ع�����������رب ي��������ش��������ارك��������ون يف 
مح���ل���ة ل���رف���ع احل����ص����ار ع����ن ال��ي��م��ن
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 بدرP_1 يستهدف تعزيزات العدو وآلياتهم غرب تعز:

 أّكــد أن أدوات العدوان تستغل األداء الضعيف لرئيس الفريق األممي:

 تدمير مدرعة للمرتزقة بنهم:

 : سبأ
أّكــد مملتحدُث مل سايُّ باسم ملُقــوَّمت 
مملسـلحة، ملعايد يحيى رسيـع، أن ملغزمَة 
 م تِزقته يحا لون ملتلّصَل من ملتزمماتهم 
 مسـتغالل مجىمء ملضعيـف ل ئيس ملف يق 
مجماي لتصعيد خ  قاتهم  يصعد ن من 
خ  قاتهم حيـث مرتكبوم 353 خ قاً خالل 

ملـ 8  ساعة مملاضية. 
 قال يف ترصيح لوكالـة مجنباء مليالية 
سـبأ: إن مدفعيَة م تِزقـة ملعد من أطلقت 
787 قذيفًة عىل مجحياء ملسـكلية  مومقع 
77 قذيفـة  ـا ن عـىل  ُقــوَّمتلـا ملهـا 
غـ ب  شـاال حيـس  قذيفة  ـا ن إ1 
ملخاسـا  قذيفة  ا ن من شـاال غ ب 
ملدريهاـي إ1 شـاال ملكوعـي  3 قذمئف 
 ا ن عىل ملشـجن  3 قذمئـف  ا ن عىل 
شـاال ق ية ملشـيخ  قذيفتا  ا ن من 
مصلـع ملحاشـدي إ1 لهـة ملـرق َ م1 
قذمئـف  ا ن من حـول ق يـة ملرف إ1 
ق ية ملشـيخ  ما حولها  قذيفة  ا ن إ1 
مديلة ملشعب من رشقها  3 قذمئف  ا ن 
مـن ملج يبـة إ1 ملزعفـ من َ 6  قذيفـة 
 ا ن من للـوب ملج يبة  مدرسـتها إ1 
ملزعف من  محيطهـا    قذمئف  ا ن من 
غـ ب مصلـع ملحاشـدي إ1 شـاال غ ب 
ملسفيلة  3 قذمئف  ا ن من غ ب مصلع 
ملحاشـدي إ1 مصلـع ملعـوىي  5 قذمئف 
 ـا ن إ1 غ ب محل ملشـيخ  مـا حولها 
 3 قذمئـف  ـا ن إ1 ق يـة محل ملشـيخ 
 5ن قذيفـة مدفعية باتّجاه للوب  رشق 
 غ ب ملتحيتا  13 قذيفة  ا ن إ1 شاال 
 رشق حيس  م1 قذمئـف من ملج يبة إ1 
ملزعفـ من  محل ملشـيخ  قذيفـة  ا ن 
عاـالق مـن غـ ب ملشـعب  17 قذيفـة 

 ا ن من غ ب مملديلة باتّجاه للوب غ ب 
مملديلة. 

ُمشريمً إ1 أن ممل تِزقة أطلقوم 17 صار خ 
كاتيوشـا مـن ملج يبة إ1 ملزعفـ من، كاا 
نّفـــذ م محا لة تسـّلل من شـاال ق ية 
مغاري باتّجاه مومقع ُقــوَّمتلا يف حيس. 

ممل تِزقـة  أن  ملعايـد رسيـع   أ ضـح 
 مصلـوم إطالق مللار من مختلف مجسـلحة 
ملـد مر  مملتوسـطة  ملخفيفـة مـن رشق 
باتّجـاه مملطـار  كليـة ملطب  مـن حول 
مملق مي  مملـزمرع باتّجاه ملكليـة  مالتحاى 
 رشق مديلة ملشعب إ1 ىمخل مملديلة  من 
مصلـع يااني باتّجاه سـيتي ماكس  من 
ملصحـ مء للوب غ ب ملكوعـي عىل ق ية 
ملكوعي  من شاال مجملية لهة ملخباتية 
باتّجـاه ملجلـوب  مـن بيـوت ملخباتيـة 
 شـاال رشق ملخباتية عىل ملشـجن  من 
رشق ملخباتيـة عـىل رشق ملدريهاي  من 
خلف ملعاارة مملدّم ة  من77 مايو باتّجاه 
مالتحـاى  ملكليـة  مـن مملطاحـن باتّجـاه 
سـيتي ماكس  شـارع صلعاء  من لهة 
رشق ملشـعب باتّجاه مملديلة  من مدرسة 
إ1  ملزعفـ من  مـن كاـ من  إ1  ملج يبـة 
لهة ملرق  من ملرف إ1 ق ية ملشـيخ 
 من ملعقد إ1 حول مسـجد ملفاضيل  من 
ملصحـ مء باتّجاه ملكلية  من مملستشـفى 
 خلف ملعاارة مملدّم ة إ1 شارع ملخاسا 
 حارة ملضبياني  ملحلقـة  من متّجاه 77 
مايو إ1 ملخاسـا  رشق  غـ ب مالتحاى 
 مـن متّجـاه ملعاـارة مملدّمـ ة إ1 عاـارة 
ملخام ي  من حول ملغ ميس إ1 ى مر ملك ة 
 مـا حوله  مـن للوب ملج يبـة  للوب 
مدرسـة ملج يبـة  مـن للـوب مسـجد 
ملج يبة إ1 ملزعف من  محيطها  من ملعقد 
إ1 غ ب ق ية سـابحة  من شاال مصلع 
ملحاشـدي إ1 رشق مملصلـع َ مـن شـاال 

ق ية ملرف إ1 شـاال محل ملشـيخ  من 
غ ب ق يـة ملرف إ1 ق ية محل ملشـيخ 
 مـن حول 77مايو إ1 ى مر موبايل  ملك ة 
 مـن ممللصـة باتّجاه كلية ملطـب  حولها 
 مـن رشق ملـد مر باتّجـاه مملطـار  كلية 
ملطـب كاـا قامـوم بتاشـيط كثيـف عىل 
رشق مملطار ملح بي  عىل قلب ملجاح  عىل 
للوب ملتحيتا  عىل شـاال حيس  شاال 
 غ ب ق ية مغاري  شـاال خط ملخوخة 

بحيس. 
ملح بـي  ملطـريمن  أن  إ1  ملّو ـاً 
 مالستطالعي  طريمن مالسـتطالع مملسلح 
 مصـل تحليَقه فوق ألـومء مملديلة  حيس 
مملدي يـات   ملدريهاـي  ملتحيتـا  كل 

ملرقية. 
 أضـاف مملتحدُث مل سـاي أن ُقــوَّمتلا 
رصدت تعزيـزمت للا تِزقـة إ1 ملدريهاي 
 تحـّ كات من ملد مر ملكبـري باتّجاه ق ية 

ملظـ   تَحـّ ك أطقـم إ1 محيـط ملخزمن 
شـاال رشق ملشـعب  مـن ملغـ ميس إ1 
مستشفى 77 مايو  مملزرعة خلف ملعاارة 
مملدّم ة  ملعكس  تَحّ كات م تِزقة  أطقم 
خلـف مملق مي  مـن ملعقـد باتّجاه رشق 
ملشعب  من حول أحومش مملق مي باتّجاه 
ملشـاال  من رشق ملشـعب باتّجاه مديلة 
ملشـعب  تَحـّ ك أطقـم من خلـف ملبيت 
مليالور  غ ب ملخزمن إ1 لهة للوب رشق 
ملشـعب  من ممللظـ  إ1 ممللصـة  مملحطة 
 مملدرسـة  تَحـّ ك أف مى يف تبـة ملدفاع  يف 
مملدرسـة  تَحـّ كات أطقـم  مدرعة رشق 
بيـوت ملخباتيـة  للـوب ملج يبة  رشق 

مدرسة ملج يبة  حول ملشلاان. 
ُمشـريمً إ1 أن طـريمن ملعد من شـن 33 
غـارة، ملها غارتان عـىل ملبقع  5 غارمت 
عىل كتـاف  8 غارمت عىل باقم  غارة عىل 
رمزح  غـارة عىل كهالن  3 غـارمت قبالة 

نجـ من  غارتـان قبالة ليـزمن  3 غارمت 
ملها غارة لالستطالع عىل ملجوف  غارتان 
عـىل نهم  6 غـارمت عىل حـ ض  حريمن 
سـقط عـىل إا  ـا 5 مومطلا 3 شـهدمء 

 ل يحان. 
 أّكــد ملعايـد رسيع أن أبطاَل ملجيش 
 مللجان ملشـعبيّة صـد م االاـَة زحوفات 
يف  ُقــوَّمتلـا  مومقـع  باتّجـاه  للا تِزقـة 
مملثلث بحـ ض  ملعصيدة  ما حولها بلهم 
 رشـاحة ملغ بيـة بالبقـع كاـا تصـد م 
لعالية  جومية للا تِزقـة باتّجاه مومقع 
ُقــوَّمتلـا للـوب تبة ملعلـم  للوب رشق 
ملباحة  مف ق خايل بال بوعة  أن مقاتليلا 
كبّد م ممل تِزقة خسـائ  فاىحة حيث سقط 
أكثـ  مـن م3 م تِزقـاً با قتيـل  مصاب 
فياـا ال تزمل مجاوعة ملهم محارصين يف 

ملسائلة بلهم. 
 رىم عـىل تصعيـد م تِزقـة ملعـد من 
أشـار إ1 أن مقاتـيل ملجيـش  مللجـان 
ملشـعبيّة نّفــذ م عدة عاليات  جومية 
عىل مومقع ممل تِزقة ملها عالية  جومية 
عـىل لبـل ملخومرضين بحـ ض  عالية 
 جوميـة أُْخـــَ د باتّجـاه آل ملحااقي 
قبالة نج من، كاا نّفــذ م عالياٍت نوعيًة 
عـىل مومقـع ممل تِزقـة يف تبة مسـتحدث 
باملالحيط  يف ملسوميل  ملسلطاء  ملحول 
بلهم  يف قانية  ناطع بالبيضاء  عالية 
نوعية بصار خ باليسـتي عىل معسـك  
خالـد غ ب مديلـة تعز  عاليتـي إغارة 
عـىل لبل«ميباى« قبالة نجـ من  عىل تبة 

ملشيكي بح يب نهم. 
مؤّكــدمً أنه  بفضـل من ملله تم تكبيُد 
ممل تِزقـة خسـائَ  يف مجر مح  ملعتـاى  تـم 
تطهـريُ تبَّتَـي م شـد  ملشـهيد بالبيضاء 
بحـ ض  مملـزمرع  ملخومرضيـن   لبـل 

ملرقية آلل ملحااقي قبالة نج من. 

مقتل وجرح العشرات من الغزاة واملرتزقة يف ضربة بالستية 
دقيقة على تجمعاتهم بمعسكر خالد

املتحدث الرسمي باسم القــوَّات املسلحة: املرتزقة يصّعدون من خروقاتهم يف الحديدة 
بارتكاب 353 خرقاً خالل 48 ساعة

 : خاص
لقي ملعرمُت من ملغزمة  ممل تِزقة مصارَعهم، أمس مجحد، برضبة بالسـتية 

ىقيقة مستهدفت تجاعاِتهم غ ب محافظة تعز. 
 أ ضـح َمْصــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ أن ملُقـــوََّة ملصار خية أطلقـت، أمس مجحد، 
صار خـاً باليسـتياً مـن ط مز بـدر بي1 ملذكـي عىل تعزيـزمت  آليـات للغزمة 

 ممل تِزقة يف معسك  خالد غ ب تعز. 
 أشـار ممَلْصـــَدُر إ1 أن ملصـار خ ملباليسـتي مسـتهدف تعزيـزمت ملغـزمة 
 ممل تِزقـة  آلياتهـم ملتي  صلت إ1 معسـك  خالد عرب ميلاء مملخـاء، مؤّكــدمً 

إصابة ملصار خ لهدفه بدقة عالية. 
 أّكـــد ممَلْصــَدُر ملعسـك يُّ مرصَع  ل ح ملعرمت من ملغـزمة  ممل تِزقة، 

 تكبيد ملعدّ  خسائَ  فاىحًة يف ملعدة  ملعتاى. 

أبطال الجيش واللجان 
الشعبّية يسيطرون على 
عدد من التباب يف جبهة 

قانية بالبيضاء
 : خاص

 مصل أبطـاُل ملجيش  مللجـان ملشـعبيّة تقدَُّمهم يف لبهة 
قانيـة بالبيضـاء محّققـا منتصـارمٍت لديـدًة، تكبّـَد ملعـدّ  
عـىل إا  ـا خسـائَ  فاىحـًة يف مجر مح  ملعتـاى، حيـث نّفــذ 
مملجا د ن، أمس مجحد، عاليًة  جوميًة عىل عدٍى من ملتباب يف 

لبهة قانية باحافظة ملبيضاء. 
 أّكـــد َمْصــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ لصحيفة مملسـرية أن مجا دي 
ملجيـش  مللجـان ملشـعبيّة نّفـــذ م عاليـاٍت  جوميـًة عىل 
عدى مـن ملتباب ملومقعة تحت سـيط ة ممل تِزقة يف لبهة قانية 
بالبيضـاء منتهـت بسـيط ة مملجا دين عىل تلـك ملتباب  ط ى 
ممل تِزقـة ملهـا، مؤّكــدمً قتَل  لـ َح عدى مـن ممل تِزقة يف تلك 

ملعاليات. 
يشـاُر إ1 أن أبطاَل ملجيش  مللجان ملشـعبيّة تاّكلوم، أمس 
مج ل، من تطهري عدى من ملتباب  مملومقع يف قانية، سـقط عىل 
إا  ـا ملعديُد من ممل تِزقة با ل يح  رصيع، فياا الذ مآلخ  ن 

بالف مر. 
 عىل صعيٍد آخ ، أّكــد َمْصــَدٌر َعْسَكِ يٌّ بادي ية نهم أن 
أبطال ملجيش  مللجان ملشـعبيّة نصبوم عبوًة ناسـفة تاّكلت 
مـن تدمري مدرعة مل تِزقـة ملعد من يف لبهـة ملحول بادي ية 

نهم. 

سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة الجيش 
السعودّي يف كسر زحف واسع لهم بنجران

 : نجران
ملسـعوىّي  ملجيـش  م تِزقـة  مـن  عـدٌى  لقـي 
مصارَعهم  ُل ح آخـ  ن بعد تاّكن أبطال ملجيش 
 مللجان ملشـعبيّة، أمس مجحد، من صد زحف  مسع 

لهم عىل مومقع مملجا دين بلج من. 
َمْصـــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ بلجـ من أ ضـح لصحيفـة 
مملسـرية أن ملزحـف ملومسـع للا تِزقـة عـىل ملبُقع 
مسـتا  لعـدة سـاعات باسـاندة ملطـريمن ملح بي 
ملقتـىل  مـن  عـدى  سـقوَط  مؤّكـــدمً   مجباتـي، 

 ملج حى يف صفوف ملعدّ  ى ن تحقيق أي تقد7. 
 يف سـياق آخـ ، أ ضح َمْصـــَدٌر َعْسـَكِ يٌّ أن 
مملدفعيـة مسـتهدفت بعـدى مـن ملقذمئـف تجاعاٍت 
مل تِزقة ملجيش ملسـعوىّي يف صح مء مجلارش قبالة 

نج من محّققة إصاباٍت مبارشًة. 
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 : إبراهيم السراجي
عقـد مملبعـوُث مجَُمـاـيُّ إ1 ملياـن، 
مارتن غ يفيث، أمس مجحد، بالعاصاِة 
صلعـاَء ملتااعاً حاسـااً مـع أعضاء 
ملوفـد ملوطلي، رّكَز بشـكل رئييس عىل 
ملحديـدة  مالتّفاقـاِت  متّفـاِق  تطبيـِق 
مجُْخــَ د مللاتجة عن مشا رمت ملسويد 
دِة بقـ مر مجلـس مجمـن 51 7   مملؤيَـّ
 كذلك أللدمت مملشا رمت ممل تقبة نهاية 

ملشه  ملجاري. 
ملوطلي  بالوفـد  َمْصـــَدٌر   كشـف 
مـع  ماللتاـاَع  أن  مملسـرية  لصحيفـة 
مملبعـوث مجَُمـاـي حسـم ملكثـريَ مـن 
باتّفـاق  مملتعلقـة  خصوصـاً  مجمـوِر، 
ملحديـدة بعدمـا ظه ت مـؤرشمٌت عىل 
منحـ مف رئيس ملبعثـة مجَُمـاية بات يك 
ملعـد من  ل غبـة  كاياـ ت  منصياعـه 
بالقفـز عىل بلوى مالتّفاق، مشـريمً إ1 أن 
ماللتااَع أعاى تصويَب ملوضع ملذي كان 
سـيهّدُى مسـتقبَل مالتّفاق  كذلك يهّدى 
ملعاليَة ملسياسـيَّة ملتـي ت عا ا مجَُمـم 

مملتحدة عربَ مملبعوث غ يفيث. 
حديثـه  يف  ممَلْصـــَدُر   أ َضـَح 
للصحيفـة أن ماللتااَع حـرضه أعضاُء 
ملوفـد ملوطلـي مملتوملـد ن بالعاصاة 
صلعـاَء، ب ئاسـة نائـب رئيـس ملوفـد 
مللومء لـالل مل  يشـان، مشـريمً إ1 أن 
مجخريَ سـلََّم للابعـوث مجَُمـاـي ِمَلـّفاً 
ـُن خ  قـاِت ملعـد من  م تِزقته  يتضاَّ
التّفـاق  قـف إطـالق مللـار يف ملحديدة 
ملـذ رسيـان مالتّفاق ملـذي أُعلن عله يف 
ختا7 مشـا رمت ملسـويد، حيث شـّدى 
مل  يشـاُن عىل أ ايِّة مضطـالع مجَُمـم 
مملتحـدة بد ر ـا يف إلزم7 ملطـ ف مآلخ  

بتلفيذ مالتّفاق. 
َث مملبعوُث مجَُمـاي،  من لانبه، تحـدَّ
مارتن غ يفيث، مشـيدمً بتاسـك ملوفد 
ملوطلي بتلفيـذ متّفاق ملسـويد  إعاىة 

مالنتشار يف ملحديدة. 
 أشـار مملبعوث مجماـي إ1 أن متفاق 
ملسـويد كان  مضحـاً للوفديـن،  أنـه 
يقترص عـىل تهدئـة عسـك ية  إعاىة 
منتشـار للقومت ملعسك ية فقط  تبقى 
ملقومت مجملية مملحلية  كذلك ملسلطات 
مإلىمرية مملحلية عىل مـا  ي عليها مآلن، 
حيث تم تأليل ملحديث حول »ملسـلطة 
مملحليـة ملجديـدة« ليتـم بحثـه يف إطار 
ملحل ملسـيايس عـىل مملسـتود ملوطلي 
بشكل عا7،  ذلك علدما يتم مالتفاُق عىل 
ملسلطات مجملية  مإلىمرية ملتي ستتو1 
مجمـن  مإلىمرة يف ممل حلـة مالنتقالية باا 

فيها أمن ملحديدة.
 قـال مملصـدر: إن مملبعـوث مجماـي 
أبلغهـم بأنـه ملتقـى بات يـك  أن لجان 
مل قابة مملشـركة مـن ملط فا متفقت 
عىل  ضع آلية تلفيذية إلعاىة مالنتشـار 

يف ملحديدة.
 أفـاى مملبعـوث مجماـي بأنـه حـثَّ 
بات يـك  أّكـد عليـه بـرض رة ملتقـد7 
إعـاىة  آليـة  تلفيـذ  يف  عالـل  بشـكل 
مالنتشار مملتفق عليها كأ لوية يف ملوقت 

مل م ن.
  فقـاً للَاْصــَدِر بالوفـد يف حديثه 
لصحيفة مملسـرية، فقد حَسـَم مملبعوُث 
مجَُمـاـيُّ موضـوَع ملقـ مءمت مملضلِّلـة 
ملعـد من  قبَـِل  مـن  ملحديـدة  التّفـاق 
 م تِزقتـه،  أّكـــد خـالل ماللتااع أن 
نـصَّ مالتّفـاق  مضٌح من حيـث ت كيزه 
عىل إنهاء ملوضع ملعسك ّي يف محافظة 

 مديلـة ملحديدة فقـط،  أن مالتّفاَق لم 
ْن تغيريَ ملسـلطة مملحلية ملقائاة  يتضاَّ
أَْ  ملقود مجمليـة مملتوملدة يف ملحديدة، 
مؤّكـــدمً أن  ـذم مجَْم  تات ملاقشـتُه 
بشـكٍل  مضـٍح  رصيـٍح مـع ملط فا 
خـالل مشـا رمت ملسـويد، مشـريمً يف 
ملوقـت ذمتـه إ1 أن موضـوَع ملسـلطة 
مملحليـة  ُقـــوَّمِت مجمـن مـر ٌك للحل 
ملسـيايّس ملشـامل يف ملياـن  لـم يُكْن 

ضاَن متّفاق ملسويد. 
كاـا شـّدى مملبعـوُث مجَُمـاـي خـالل 
خطـوة  متّخـاذ  عـىل رض رة  ماللتاـاع 
عاللـة لتلفيذ متّفاق ملحديدة،  فياا كان 
رئيُس ملبعثة مجَُمـاية بات يك كامريت قد 
أظه  منح مفاً عـن مملهاة مملوكلة إليه من 
خـالل منصياعه للعد من  سـعيه لف ض 
مجَْمـ  ملومقع ملـذي ال يُلهي حالـَة ملح ب 
يف ملحديدة، إال أن مملبعوَث مجَُمـايَّ حسـم 
 ذه مملسـألة أيضاً خالل ماللتااع  أّكــد 
عىل رض رة تلفيذ متّفـاق ملحديدة  ملبدء 
بخطوة إعاىة مالنتشـار مـن قبل ملط ف 
مآلخـ  بعدمـا بـاىرت ُقـــوَّمُت ملجيـش 
 مللجان ملشعبيّة مجسبوَع مملايَض  سّلات 
ميلاَء ملحديدِة لُقــوَّمت خف  ملسومحل. 

 أشار ممَلْصــَدُر إ1 أن ملوفَد ملوطليَّ 
ـَك برض رة تلفيذ متّفـاق ملحديدة  تاسَّ
 حّذر مملبعوث مجَُمـاي من تأاري ملتلّصل 
عن مالتّفـاق عىل ملثقـة باجَُمـم مملتحدة 
ِتها،   كذلك عىل ملعالية ملسياسـيّة بُ مَّ
مضيفـاً أن ملتااَع مللجلة مملشـركة يف 
ملحديدة مجربعاَء مملايَض شهد متّفاقاً عىل 
آلية تلفيذ مالتّفاق  كذلك حّدَى مملسـافَة 
ملتي يجُب أن تلسـحَب ملهـا ملُقــوَّمُت 
ملعسك يّة قبل أن يلقلَب ماثلو ملط ف 
مآلخـ  عىل ما تم مالتّفـاُق عليه،  بالتايل 

طالـب ملوفـُد مملبعـوَث مجَُمـاـي بإلزم7 
ملط ف مآلخ  باا تم مالتّفاُق عليه. 

خالل ماللتاـاع أيضاً، أّكــد مملبعوُث 
مجَُمـاـيُّ أن مهاـَة مللجلـة مملشـركة 
ب ئاسة بات يك كايا ت تلفيذيٌة التّفاق 
ملحديـدة  ليسـت مخولـًة بتعديل بلوى 
مالتّفاق أَْ  مإلضافـة إليه أَْ  حتى تجا ز 

بعض بلوىه. 
 حـول ملقضايا ملتـي لم تُحَسـْم يف 
مشـا رمت ملسـويد، أ ضـح ممَلْصــَدُر 
لصحيفة مملسـرية أن مملبعـوَث مجَُمـاي 
ذكـ  أنه يحـا ُل إنجاَز بعـِض ملقضايا 
قبل منطـالق مملشـا رمت ملقاىمة نهاية 
ملشه  ملجاري، عىل رأسها قضية مطار 
صلعاء  ِمَلـّف مالقتصـاى ملذي يتضاُن 

رصَف م تبات موظفي ملد لة. 
مـن لانبهـم، أّكـــَد أعضـاُء ملوفد 
ملوطلي للابعـوث مجَُمـاي عىل رض رة 
أن يتـم مالتّفاُق عىل مإلطـار ملعا7 للحل 
ملسيايّس ملشـامل يف مليان قبل ملذ اب 
للاشا رمت مملقبلة نهاية يلاي  ملجاري، 
 أن ملوفـد لن يقبَل أن يتـمَّ ملتعاُمُل مع 
مملَِلـّف كاا حدث يف مشا رمت ملسويد يف 

ىيسارب مملايض. 
 مـن لانب آخـ ، كشـف ممَلْصــَدُر 
لصحيفـة مملسـرية أن ماللتاـاَع شـهد 
ملاقشـَة تلفيـذ متّفاق تبـاىل مجرسد، 
ملوطلـي  ملوفـد  ماثـَل  أن  إ1  مشـريمً 
مللجلـة  رئيـس  ممل تـى  عبدملقـاىر 
ملوطليـة لـأرسد سيسـافُ  إ1 مجرىن 
لعقـد ملتاـاٍع مع ماثل ملطـ ف مآلخ  
يف ملعارش من ملشـه  ملجـاري بحضور 
ماثلـا عـن مكتـب مملبعـوث مجَُمـاي 
للاـي خطـومٍت إ1 مجمـا7 يف تلفيـذ 

مالتّفاق ذي ملطبيعة مإلنَْســانية. 

أخبار

 خالل لقائه المبعوث اأُلمـمي:

 أّكــد غريفيث أن االّتفاَق كان واضحًا ويبقي السلطَة المحليَة والقوى األمنية القائمَة في مكانها:

 استعرض اإلشكاالت التي خلقها تحالف العدوان لوضع العراقيل أمام االتفاق:

السيد عبدامللك الحوثي يؤّكــُد ضرورَة تنفيذ اّتفاق السويد والبدء 
بخطوات صرف املرتبات وفتح مطار صنعاء وإطالق األسرى

اجتماٌع حاسٌم للوفد الوطني مع املبعوث اأُلممي يعيد اّتفاق الحديدة إىل مساره الصحيح

املرتضى: نرفض أية تجزئة لالتفاق ونطالب األمم املتحدة بالضغط على الطرف املعرقل وإعالنه للرأي العام

 : خاص
ملتقى قائُد ملثورِة ملسيُد عبُدممللك ملحواي، 
أمـس مجحـد، باملبعـوِث مجَُمـاـي، مارتـن 
غ يفيـث، خـالل تومُلِد مجخـرِي يف ملعاصاِة 
صلعاَء؛ مللاقشِة تلفيذ متّفاق ملسويد،  كذلك 
أللـدمت مملشـا رمت ملقاىمة نهايـة مملزمعة 

يلاي  ملجاري ب عاية مجَُمـم مملتحدة. 
 بحسِب مللاطِق مل سـايِّ جنصار محاد 
عبدملسـال7، أشار قائُد ملثورة ملسيُد عبدممللك 
ملحواي خالل مللقاِء إ1 »ملع مقيل  مإلعاقات 
 ملخ  قات ملتـي توملُه متّفاَق سـتوكهولم 
من ِقبَِل أطـ مف تحالف ملعد من  أّكــد عىل 

أ ايِّة مإلرسمِع يف تلفيذ مالتّفاق«. 
كاـا أّكـــد قائـُد ملثـورة خـالل لقائه 

مملبعوَث مجَُمـايَّ عىل رض رة »ملبدء بتلفيذ 
ملخطـومِت مجُْخـــَ د مملتعلقـِة بالتهدئة يف 
محافظـة تعـز  رصِف ممل تبـاِت يف عاـو7 
ملجاهوريـة ملياليـة  فتِح مطـاِر صلعاَء 
ملد يلِّ  مإلف مِج عـن مجرسد،  فقاً ملا قد تم 

مالتّفاُق عليه«. 
 مسـتلك  ملسيُد عبدممللك ملحواي ملتباطَؤ 
 مملااطلَة يف تلفيِذ متّفاِق سـتوكهولم حسب 

مملدة ملزملية مملتفق عليها. 
كاـا لـ د خـالل مللقـاء ملحديـُث عـن 
ملقاىمـة  للجولـة  ملالزمـِة  مالسـتعدمىمِت 
 ملتحضـري لهـا  ملتهيئة ملالزمـة؛ ملا يؤىي 
إ1 عقد حومر سـيايّس نالح تسوُىه ملجدية 
 ملح ص عىل تحقيق ملسـال7  إنهاء ملح ب 

ملعد منية. 

الرويشان يطالب األمـَم 
املتحدة ومبعوثها باعتماد 

تسمية »وفد حكومة اإلنقاذ 
الوطني« يف املشاورات

 : خاص
طالب نائُب رئيـِس ملوفد ملوطلي، لالل مل  يشـان، من 
مملبعـوث مجَُمـاـي معتاـاَى تسـاية ملوفد بـ » فـد حكومة 
مإلنقـاذ ملوطلي«؛ كونـه يَُاثِّلُها  ياثُّل رشيحًة  مسـعة من 
مجحزمب ملسياسيّة  مملكونات مليالية  ال يقترُص عىل مكون 

 محد. 
  فقـاً مَلْصـــَدٍر يف ملوفد ملوطلي،  خـالل ملتااع ملوفد 
ملوطلـي، أمس مجحد، مع مملبعوث مجَُمـاـي مارتن غ يفيث 
يف ملعاصاـة صلعاء، أشـار مل  يشـان إ1 أن ملوفَد ملوطلي 
م تكٌز عىل قاعدة شـعبيّة  سياسـيّة  رشعية  مسـعة  أن 
ملوفَد أحاط قياىَة مملجلس مجعىل  ملحكومة  مجليَس مللومب 
 ملشـورد  مجحزمَب ملسياسـيَّة  رلاَل مجعاـال عىل نتائج 
مشا رمت ملسويد  َحِظَي أعضاُء ملوفد بتأييد  مباركة ُكــلِّ 

تلك ملجهات، باا يؤّكــد أن ملوفَد ال ياثُّل مكوناً  محدمً. 
 طالـب مل  يشـان مجَُمــَم مملتحـدَة بالتعاُمِل مـع ملوفد 
ملوطلـي باعتبـاره  فـدمً لحكومـة مإلنقـاذ مليالية، أُسـوًة 
بتسـاية مجَُمــم مملتحدة للحكومات ملثـالث يف ليبيا كاا  ي 

رغم أن مجَُمـَم مملتحدة تعرُف بحكومة  محدة يف ليبيا. 

وصف ما حدث بالمهزلة الدموية:

تقرير أملاني: الدعم 
األمريكي للسعودّية منع 

إجراء تحقيق دولي محايد يف 
جرائمها باليمن

 : خاص
قال تق يـٌ  نرته صحيفـة أملانية: إن ملدعـَم مجم يكيَّ 
لتحالـف ملعد من ملسـعوىّي عىل مليان ملـح مجخريَ ملحقَّ يف 
ملتحقيـق يف ل مئاه   ضع مللتائج ملتي تتلاَسـُب مع رغبة 

ى ل تحالف ملعد من  مللع إل مء تحقيق ى يل محايد. 
 تحـت علـومن »تحقيقـات سـعوىيّة - مهزلـة ىموية« 
نرت صحيفـُة »ىر ف ميتـاغ« مجملانية تق ي مً أشـار إ1 أنه 
بفضل ملدعم مجم يكي، يسـتطيُع ملسـعوىيّون ملتحقيَق يف 
رضباتهـم ملجوية يف مليان بأنفسـهم  صياغـة نتائج تلك 

ملتحقيقات باا يتومفق مع  وم م. 
 أضـاف ملتق يـُ  أن ملتحالـَف ملسـعوىّي شـكَّل »ف يَق 
تحقيـق« خاصاً به مللع مجَُمـم مملتحـدة من بدء تحقيق ى يل 

مستقّل يف ل مئم ملح ب يف مليان. 
 أشـار ملتق يـ  إ1 أن لجلـَة مجَُمــم مملتحـدة لحقـوق 
مإلنَْســـان  ملظاـات ى لية  سياسـيّا يف لايـع أنحاء 
ملعالـم طالبوم بإل مء تحقيـق ى يل، مضيفاً أن من  صفهم 
»ملحوايا« طالبوم أيضاً بإل مء تحقيق ى يل محايد حتى لو 

كانوم  م أنفسهم قد مُتهاوم بارتكاب ل مئم. 
 أضاف ملتق يُ  أنه  رغم مملطالبات يف ُكــّل أنحاء ملعالم 
إال أنه  مع ذلك، نجح ملتحالُف ملسعوىّي يف ع قلة ُكــّل  ذه 
ملجهوى،  ذلك بدعم قوي من حلفائه يف مجلس مجمن ملد يل، 

ملواليات مملتحدة، ب يطانيا  ف نسا. 
 قـال ملتق ي : إن » ذه بحدِّ ذمتهـا فضيحٌة  ىليٌل إضايفٌّ 
عـىل ملتومطـؤ ملغ بـي، فضيحة تبـا بكل  ضـوح من  م 

ملجلاة مل ئيسيون يف  ذه ملح ب«. 
 تابـع ملتق ي  قائالً: إنه »من ألـل إحباط ُكــّل ملجهوى 
لتحقيق ى يل مسـتقّل، أعلـن ملسـعوىيّون  حلفاؤ م أنهم 
سـيحّققون يف غارمتهم ملجوية بأنفسـهم؛ لذلك، تم تشكيل 
ف يق ملتحالف مملشرك لتقييم ملحومىث  لم يقم ملف يق بأية 

عالية بحث لاىة«. 
 أضـاف ملتق ي  أنه » بدالً عن ذلك، لعب ملجاني نفُسـه 
ى َر مملحّقـق  ملقـايض.  ىعاـت ملحكومـاُت ملغ بيُة  ذه 
مملهزلة،  أشارت إ1 تحقيقات ف يق ملتحالف مملشرك لتقييم 
ملحـومىث، ملتي لـم تتوصل إال إ1 رفض أيـة مطالب تحقيق 

أُْخــَ د«. 

 : خاص
كشـف رئيـس لجلـة مجرسد عبدملقـاىر ممل تى 
عن مإلشـكاالت ملتي خلقها تحالف ملعد من  م تزقته 
لوضـع ملع مقيـل أمـا7 تلفيـذ متفاق تبـاىل مجرسد 

 مملفقوىين.
 يف ترصيح خاص لصحيفة مملسـرية، أكد ممل تى 
أن »عـد7 تجـا ب ملط ف مآلخ  حتـى مآلن مع متفاق 
تشـكيل لجلـة منتشـال ملجثـث  مملااطلـة يف رفـع 
مإلفـاىمت ملصحيحـة عن ملكشـوفات  إنـكار  لوى 
مئـات مجرسد ملذين نع ف أماكن سـجونهم« ع قل 

خطـومت تلفيذ مالتفاق مملوقـع عليه قبل  أالاء متفاق 
ملسويد با ملوفد ملوطلي  تحالف ملعد من.

عـن  مإلفصـاح  »رفـض  أن  م1  ممل تـى   أشـار 
مملخفيـا قرسيـاً مـن مجرسد  مملعتقلـا  معرمض 
مإلمـارمت  م تزقتهـا عىل مالتفـاق  رفـض ملتعامل 
معـه  مااطلة ملسـعوىية  إخفائها ملئات مجرسد يف 
سـجونها رغم معرمفها بهم مسـبقاً« شكلت عومئق 

كبرية أما7 تلفيذ متفاقية تباىل مجرسد.
 لفـت ممل تـى أنه ناقش مسـاء أمـس مجحد كل 
 ذه مإلشـكاالت »مع نائب مملبعـوث )معا رشيم( يف 

للسـة خاصة بالـف مجرسد«، مضيفـاً » قد أكدنا 
خـالل مللقـاء عـىل أن كل  ـذه ملعومئق تأتي بشـكل 
متعاـد من ملطـ ف مآلخـ ، يف محا لة مله إلفشـال 
مالتفـاق  تعطيله، كاا أكدنا أنلا مسـتعد ن للتعامل 
بكل إيجابية مع مالتفـاق  تلفيذه ح فيا يف حال كان 
ملط ف مآلخ  لا زمً لذَلك«، مؤكدمً مل فض مملطلق جية 

تجزئة أ  منتقائية لالتفاق. 
 طالـب ممل تـى مجمـم مملتحـدة »بالضغـط عىل 
ملطـ ف مملعيـق  مملع قـل لالتفاق  إعـالن ذلك لل أي 

ملعا7«.
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أخبار

 دعت فيه تّجار األدوية وماّلك الصيدليات لاللتزام بالتسعيرة المحّددة

 بينهم ماّلك محطات مركزية وتجار وعقال حارات:

صنعاء: األجهزة األمنية تضبط عددًا كبريًا من املتالعبني بمادة الغاز 
 : صنعاء 

أعلـن مصـدٌر أملـي مسـؤ ٌل يف محافظـة 
صلعـاء، مسـاء ملسـبت، عـن تاّكـن مجلهزة 
مجمليـة مـن ضبط عـدٍى مـن مـالك مملحطات 
ممل كـزة  تجـار ماىة ملغـاز ممللـزيل لتالعبهم يف 

توزيعها  بيعها يف ملسوق ملسوىمء. 

أن  »مملسـرية«  لصحيفـة  مملصـدر   أ ضـح 
مملضبوطـا أعاقوم  صوَل مقطـورمت ملغاز إ1 
ممللاطق ملومقعة تحت سـيط ة ملجيش  مللجان 
ملشـعبية ببيعها يف ملسـوق ملسـوىمء.   أشـار 
مملصدر مجملي إ1 أن من ضان مملضبوطا عقاَل 
حارمت ببعض مدي يـات محافظة صلعاء ملتي 
لم يساها، مبيلاً أنه تم تكليف أشخاص آخ ين 

نيابًة علهم لتوزيع ملغاز يف تلك ملحارمت. 
ملجديـ  ذكـ ه أن ملخطـوة ملتـي قامت بها 
مجلهـزة مجمليـة يف ضبط مه بي ملغـاز ممللزيل 
 مملتالعبا يف توزيعها  باـا تاثل أ ايّة كبرية 
باللسـبة لكافة مملومطلـا، إال أنهم ال يعري نها 
أيَّ م تاـا7 مـا لـم يلاسـوم آااَر ـا بومقعهـم 

مملعيي يف ملتخفيف من معاناتهم.

اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة 
يناقش الالئحة التنظيمية لهيئة 

تنسيق الشؤون اإلْنَسانية

 : صنعاء 
ُعقـد بصلعاء، أمس مجحد، ملتااٌع ملجلس إىمرة ملهيئة ملوطلية 
إلىمرة  تلسـيق ملشـؤ ن مإلنَْســـانية  موملهة ملكومرث ب ئاسة 
مدي  مكتب رئاسة ملجاهورية رئيس مجلس مإلىمرة أحاد حامد. 
ناقش ماللتااع ملالئحَة ملتلظياية للهيئة  آليَة تيسـري أعاالها 
لتحقيـق أ دمفها  فقـاً للقومنـا  مللومئح  ملتريعـات ممللظاة 

لعال ملهيئة. 
 تطـ ق ماللتاـاع إ1 لومنـب تلسـيق ملعال مإلنَْســـاني با 
ملجهات مل ساية  ممللظاات ملعاملة يف مليان من خالل بلاء رشمكة 
حقيقـة  فاعلة تلبـي مالحتيالات مإلنَْســـانية  فقـاً لأ لويات 

ملوطلية. 

عمران: وساطة قبلية تنهي 
قضية قتل بني أسرتي آل 

الحمزي وآل القيدلة وتوّحد 
الصفوف ملواجهة العدوان 

 : عمران 
بحضـور محافظ محافظـة عا من فيصل لعاـان َ أما عا7 
محـيل مملحافظة صالح مملخلوس، نجحت  سـاطٌة قبَليـٌة يف َحـّل 
قضيـة قتل  قعت بالخطأ با أرستـي آل ملحازي  آل ملقيدلة من 

أبلاء مدي ية لبل يزيد عزلة عيال يحيى. 
 خالل ملصلـح ملذي حرضه  كيل مملحافظة حسـن مجشـقص 
 مديـ  مكتب حاايـة ملبيئة نايف ملحايطي  مديـ  ملهيئة ملعامة 
للوملبـات ملزكويـة محاد ملشـه مني  عـدى من  لهـاء مملدي ية 
 م ليـاء ملد7، أعللت أرسة مملجلي عليه فائز َعبدملله ملحازي ملعفو 
ملعا7 عن ملجاني طايف محيي ملقيدلة من أبلاء مدي ية لبل يزيد، 

 ملتلازل عن ملقضية  إغالق ِمَلـّفها لأبد. 
 عـرّب أ لياء ى7 مملجلي عليـه عن تقدي  م للجهـوى ملتي بُذلت 
لحـل ملقضية بط ق أخوية، مؤّكــدين أن ما يتع ض له مليان من 
عـد من  حصار يتطلـب َحـّل ملخالفات  ملتوله نحـو ملعدّ  ملذي 

يستهدف ملجايع. 
من لانبه، أشـار محافظ عا من إ1 أ ايِّة تعزيز ر مبط مإلخاء 
ـًة يف ظـل مج ضاع  بـا أبلـاء مملجتاع  إصـالح ذمت ملبـا، َخاصَّ
مل م لـة ملتي تا  بها ملبالى ل مء ملعـد من، مؤّكــدمً أ ايَّة توحيد 
ملجبهة ملدمخلية  تعزيز ملتااسك مملجتاعي  ملتوله نحو ملجبهات 

ملوملهة ملعد من  إفشال ُمَخّططاته. 
 أّكـــدت أرستـا آل ملحاـزي  آل ملقيدلة أن مثـل  ذه ملجهوى 
تزيـد من تعزيز لُحاة  قوة ملجبهـة ملدمخلية، ىمعا ُكــّل ملقبائل 

مليالية إ1 توحيد ملصفوف ملوملهة ملعد من. 

الصحة تدّشن حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على األدوية بصيدليات العاصمة صنعاء
 : صنعاء 

ىّشـن مكتُب ملصحة ملعامة  ملسـكان بأمانة 

ملعاصاـة، أمس مجحد، حالـًة ميدمنيـًة؛ لل قابة 

 لتفتيـش عـىل أسـعار مجى يـة يف ملصيدليـات 

 ممللشآت ملطبية بصلعاء. 

  أشـار مدي  مكتـب ملصحة ملدكتـور مطه  

ملحالـة  أن  إ1  »مملسـرية«  لصحيفـة  ممل  نـي 

إ1  باإلضافـة  مم75 صيدليـة،  نحـو  تسـتهدُف 

ـة.  صيدليات مملستشفيات ملَخاصَّ
 أ ضـح ممل  نـي بـأن مهـا7 لجـان مل قابـة 
 ملتفتيش مملشـّكلة مـن موظفي مكتـب مجمانة 
 مكاتب مملدي يات ملتابعة لها  باشاركة عدى من 
مللاشـطا  ملعاملا يف مملجـال ملصحي، تتاثُل يف 
كشـف  ضبط مجى ية ممله بة  مملز رة، باإلضافة 
ملصيدليـات غـري ممل ّخصـة بعـد ىرمسـة ملوضع 
ملقانونـي للصيدليات  مـدد مطابقتها للر ط 

مملحّدىة  فقاً لقانون ملصحة. 
 أّكــد عىل أ ايّة ملتزم7 ملصيدليات بالتسعرية 

مملحّدىة من ملهيئـة ملعليا لأى ية،  عد7 مالحتكار 
أَْ  مملغاالة يف مجسـعار لتخفيـف معاناة مملومطلا، 
الفتاً إ1 أنه سيتم متّخاذ مإلل مءمت ملقانونية بحق 
مملخالفا كاإلغالق  ف ض غ ممات مالية  غري ا 

من مإلل مءمت. 
 نـّوه ممل  ني إ1 أن ملحالة سـتتخللها ب ممُج 
توعـويٌّ صحي يهدُف إ1 توعيـة ممل ىض مملرّىىين 
عىل ممل مفـق  ممل مكز ملصحية حول كيفية ملوقاية 
مـن مجمـ مض ملوبائية  ملها ملكولـريم  ملحصبة 

 ملدفترييا.

أبناء وصاب العالي ينّددون 
بخروقات العدوان وجرائمه 

ويؤّكــدون االستمرار يف مواجهته 
ورفد الجبهات باملقاتلني

 : ذمار 
نّظـم أبلـاُء مدي يـة  صـاب ملعـايل باحافظة ذمـار، أمس 
مجحد،  قفـًة محتجاليًة؛ تلديـدمً بخ  قات ملعـد من  م تِزقته 
 مسـتا مر م يف مرتـكاب ملج مئـم بحـق مملدنيـا مـن مجطفال 
 مللسـاء  ملتي كان آخ  ا، أمس ملسبت، حيث مستهدف طريمن 
ملعد من بغارتا َعَدىمً من مجطفال بادي ية مستبا كانوم يلعبون 
ك ة ملقد7، ماا أَىَّد إ1 مستشهاى االاة  إصابة مالا آخ ين. 

 خالل ملوقفة ملتي شاركت فيها قياىمُت ملسلطة مملحلية 
 ملتلفيذيـة  عـدٌى من مملشـايخ  ملولا ات  ملشـخصيات 
ماللتااعيـة باملدي ية، أشـار مدي  مدي يـة  صاب مجا د 
مملصلـف إ1 أ ايّـة تضافـ  ملجهـوى للحفـاظ عـىل مجمـن 
 مالسـتق مر  ملسلم ماللتااعي، مشـّدىمً عىل رض رة تعزيز 
ر ح مإلخـاء  ملرمحم يف أ سـاط مملجتاع مـن خالل تفعيل 
ى ر ملتكافل ماللتااعي  مال تاا7 بارس ملشهدمء  ملج حى. 
 ىعا مملصلف ملجايع لإلسـها7 ملفاعل يف ملتحشيد  رفد 
ملجبهات بال لال  ملعتاى  قومفل ملدعم.. مشـيدمً بد ر أبلاء 

 صاب ملعايل يف موملهة ملعد من  إفشال ُمَخّططاته. 
بد ر ـم، نّدى أبلـاء مدي ية  صـاب باسـتا مر ملعد من 
 ل مئاه ملوحشية بحق أبلاء ملشعب مليالي  ممللافية لكافة 
ملقومنا ملد لية  مإلنَْســـانية، مؤّكــدين عىل مالستا مر يف 
ملصاـوى  ملثبات  ىعم  رفد ملجبهـات حتى تحقيق مللرص 
 تح يـ  كافـة مجرميض مليالية.  حّال مملشـاركون تحالَف 
ملعد من  مجمَم مملتحدة  مملجتاَع ملد يل مملسـؤ ليَة عن كافة 
ل مئم ملح ب ملتي مرتكبها  ي تكبها ملعد من بحق ملشـعب 
مليالـي، مطالبا مجمَم مملتحـدة بتحال مسـئولياتها تجاه 
مسـتا مر خ  قات ملعد من التّفاق ملتهدئة يف ملحديدة  رفع 

ملحصار عن ملشعب مليالي،  يف مقدمتها مطار صلعاء. 

حجة: قبائل كحالن الشرف تؤكد استمرار النفري 
العام نحو جبهات القتال ملواجهة العدوان 

 : حجة 
نّفــذ أبلاُء عزلة مد 7 بادي ية كحالن 
حجة، أمس مجحـد،  قفًة قبليًة مسـلحة 
ملعـد من  قـود  بخ  قـات  فيهـا  نـّدى م 
ملحديـدة  ملج مئـم  التّفـاق   ممل تِزقـة 
ملوحشية ملتي ي تكبونها بحق مملدنيا من 

مجطفال  مللساء.
 خـالل ملوقفـة، معتـرب أبلـاء مدي ية 
ملعـد من  خ  قـات  مسـتا مَر  كحـالن 
 مااطلتهم يف تلفيذ متّفاق ملسويد تلصالً 
 مضحـاً عـن مالتّفـاق  سـعياً إلفشـاله، 
مطالبـا مجمـم مملتحـدة  مجلـس مجمن 
بالقيا7 باسـؤ لياتهم يف إيقاف خ  قات 
ى ل ملعـد من  فـك ملحصـار عـن كافـة 

مملا مت  مملطارمت  مملومنئ مليالية. 
 لّدى مملشـاركون تأكيَد م يف ملوقوف 
ملشـعبية  ملجيـش  مللجـان  لانـب  إ1 
يف موملهـة ملعـد من  ملتصـدي لكافـة 

ُمَخّططاته ملخبيثة  ملهاىفة إ1 مسـتعباى 
ملشـعب مليالـي  نهـب ا  متـه، ُمبدين 
ملتـا7 ملوملهة  لهوزيتَهـم  مسـتعدمَىه 
أية حااقات قد يقـد7 عليها ملعدّ   ىعم 

 رفد ملجبهات باملال  مل لال. 
 أشار مملشـاركون إ1 أن مستا مر ى ل 
ملعـد من يف مرتكاب ملج مئـم بحق مملدنيا 
من مللسـاء  مجطفال لـن تزيد م إال قوة 
حتـى  موملهتـه  عـىل   عزمـاً  إرصمرمً 
تحقيـق مللـرص  تح يـ  كافـة مجرميض 

مليالية.
 ىعـا أبلـاء مدي ية كحـالن مملجتاَع 
ملد يل  مجمَم مملتحدة للتحيل بالشـجاعة 
 إنصاف ملشـعب مليالي مملظلو7 باتّخاذ 
موقـف حاسـم يقـي بوقـف ملعد من 
 رفع ملحصـار،  ملتخفيف مـن معاناة 
ملشـعب مليالـي ملـذي يعاني مـن أزمة 
إنَْسـانية  كاراـة  ي مجسـوأ عاملياً ملذ 

أربعة أعوم7. 
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 : هاني أحمد علي:
أطلـق ناشـطون ياليـون علد ملسـاعة 
ملثاملة من مساء أمس مج ل، حالَة تغ يدمت 
 مسـعًة تطاِلُب مجمَم مملتحـدة بالضغط عىل 
تحالف ملعد من ملذي تقوُىه ملسـعوىيّة ملذ 
76 مارس 15م7 لفتـح مطار صلعاء ملد يل 

 فك ملحصار مملف  ض عىل مليان. 
ملتغ يـدمت عـىل   يأتـي إطـالُق حالـة 
بعـد   »ENDYEMENSIEGE#« ملهاشـتاق 
أن حالت قود ملعـد من ى ن ملتوصل التّفاق 
يفتـح باولبه مطـار صلعاء ملـد يل خالل 
مشا رمت ملسويد، مجم  ملذي تسبّب يف  فاة 
مآلالف من ممل ىض  أصحاب ملحاالت ملصحية 
ملح لة  ملخطرية ملتي كانوم بحالة للسف  
إ1 ملخارج لتلقي ملعالج، فياا ال تزمل مجعدمُى 

ت تفُع بشكل يومي جرقا7 ملضحايا. 
 القـت ملحالـُة مملطاِلبـُة بفتـح مطـار 
صلعـاء ملد يل تفاعالً غريَ مسـبوٍق من قبل 
ناشـطا ع ب  ألانب ملذين بد ر م عرّب م 
عن تضاملهم مع مظلومية ملشـعب مليالي 
 تع ضهم جبشـع عد من  حصار مقتصاىي 
عىل أيدي تحالف ملعد من ملسعوىّي مإلمارمتي 
مجم يكـي  و مجكثـ  مأسـا ية  كاراية يف 
ملتأريـخ ملقديـم  مملعارص، مجمـ  ملذي ىفع 
ملظاات مجمم مملتحدة مإلنَْســانية  مملجتاع 
مإلنَْســـانية  ملحقوقية  ملد يل  ممللظاـات 
 مإلغااية إ1 إطالق ندمءمت مستغااة ملوملهة 
عاليات مملجاعة ملتي يتع ض لها أبلاء مليان 

 ي مجخط  عىل مستود ملعالم. 
 يف ما ييل تلر صحيفة »مملسـرية« عدىمً 
من تغ يدمت مللاشـطا ملع ب مملشاركا يف 
 اشـتاق مملطالبة بفتح مطار صلعاء ملد يل 

:»ENDYEMENSIEGE#«

تضامٌن عربي واسع مع 
الشعب اليمني

أّكــد مللاشـط ملعاانـي ى. حيدر مللومتي 
 حسـاب مواّـق @DRAL_LAWATI خـالل 

مشـاركته يف ملحالة بـأن مملغ ىين ملياليا 
يلاشـد ن يف  ذم ملوسـم ضاريَ ملعالم ممليت 
ب فـع ملحصـار ملال إنَْســـاني عـن بلد م 

ممللكوب!
مـن لانبها، طالبـت مإلعالميـة مملرصية 
 CمTCFKWCHIKJE7Z@ ملعسـال  رمنيـا 
ب فـع ملحصار عـن مطـار صلعـاء ملد يل، 
مشـرية إ1 أن ملشـعب مليالي يتـم حصاره 
من قبل مسـلاا  بلسـان ع بـي، ناطقا 
يقولوم إنهم خدم7ُ ملح ما، مضيفة: أطفال 
يرصخـون، كبار من مآلال7 ياوتون، شـباب 
للعلم مشـتاقون، أمهاٌت من رؤيـة أبلائهم 
مح مون، آه يا زمان ملعون، يحارص مليان 

ف عون. 
 أ ضـح مللاشـط ملع بـي شـاك  زلـو7 
مشـاركته  يف   ZALLOUMSHAKER@
ملهاشـتاق بأن مليوَن مومطـن يالي ع ضة 

للاوت؛ بسبِب ملحصار  بسبب إغالق مطار 
صلعاء، مبيلاً أن ل مئَم قود ملر  ملعد من 
 ي ل مئـُم موصوفٌة تجب محاسـبة ُكــّل 
أمـا7  حـ ب  كاج مـي  فيهـا  مملتورطـا 
ملصات ملعدل ملد ليـة، مضيفاً: أَما آن أ من 
فتح مطـار صلعاء ملد يل لتخفيـف مملعاناة 

عـن أ للـا يف ملياـن  عـن م ضا ـم،  ذه 
ملح ُب ملقـذرة عىل مليان يجـب أن تتوقف، 
مـن ال يتضامـن مع أ له  ناسـه فهو ليس 

من مللاس. 
 أشـار زلو7 إ1 أنه  خالفـاً لكل مجع مف 
قامت قود تحالف ملعد من ملصهيوسـعوىّي 

بإغـالق مطار صلعاء، مطـار صلعاء ميلاء 
لوي لخدمة ملشعب  ملعد من عليه ال يقو7 
بـه إاّل مـن فقـد إنَْســـانيته  تاّكلت مله 
ملوحشية بأبشـع صور ا، فلللاشـد ملعالم 
بوقف ل مئـم قود ملعدمن ملصهيوسـعوىّي 
عـىل ملياـن  شـعبه، مؤّكـــدمً أن حصـاَر 
مليان غريُ مسـبوق  لم ياارسـه مللازي  ال 
ملفايش، مليان  و موطُن أصل ملع ب  موئل 
مملسـتضعفا  نـارص لفلسـطا..، مملـوت 

لقود ملر  مللرص لليان. 
ملفلسـطيلي  مملحامـي  قـال  ذلـك،  إ1 
 ملباحث يف ملشـؤ ن ملقانونية  ملسياسيّة، 
 SALEH_ABU_IZAH@ صالـح أبـو عـزة
بأنـه مهاا طالـب ملياليـون مملجتاَع ملد يل 
بفتـح مطـار صلعاء لـن يقو7 أحـٌد بتلبية 
مطالبهـم!! الفتاً إ1 أن ممللظومـة ملد لية ال 
تُحّ كها مإلنَْســـانية  ملعدملـة ملبرية، بل 
حسـابات مملال  ملقوة  م مكـز ملتدمفع  ي 
من تصلع ملف ق!!  أضاف: أ لعوم آل سعوى 
 عيال زميد يا أبلـاء ملبأس مليااني  مصلعوم 

مملعجزة بأيديكم. 
@    FATIMA ALI مللاشـطة   لفتـت 
FTMNDN إ1 أن عـد7 تحـّ ك مجمم مملتّحدة 
َ مملجتاع ملد يل بشكل فوري َ حاسم يف رفع 
ملحصار عن مطار صلعاء يُثِبت أنهم رشكاء 
فيـه، إذَم كان إغـالق مملطـار بلـدمً مـن بلوى 
ملتسوية ملسياسيّة، فلتُكن مج ليّة لحّل ممللف 
مإلنَْســاني ملذي تتلازعون عىل ملتدّخل فيه. 

تقارير

مغّردون عرب يتضامون مع مظلومية الشعب اليمني

2018 كابوس مرعب للطفولة في اليمن بسبب تدهور الوضع الصحي في البالد نتيجة استمرار العدوان والحصار 

 مشاركة واسعة في حملة تغريدات أطلقها ناشطون يمنيون للمطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي:

إحصائيات رسمية: إصابة أكثر من 12 ألف طفل بمرض الجدري خالل العام المنصرم 

 : متابعات 
كشـفت  زمرُة ملصحة ملعامة  ملسكان عن تع ُِّض 
أكثـَ  من 17 ألف طفل يالـي لإلصابة با ض ملجدري 
خـالل ملعا7 ممللـرص7 18م7، يف ظل مسـتا مر ملعد من 
ملسعوىّي مإلمارمتي مجم يكي  ملحصار مالقتصاىي عىل 
ملشعب مليالي ملذ أربعة أعوم7، ما أَىَّد إ1 منهيار ملبلية 
ملتحتيـة  منعـدم7 ملخدمات مجساسـية  ملرض رية، ال 
سـياا ملقطاع ملصحي ملذي يشـهد تد ورمً كبريمً ل مء 
قطـع حكومـة ممل تِزقـة ل  متـب مجطبـاء  مملا ضا 
 ملكاىر ملصحي  منعدم7 ملكثري من مجى ية ملرض رية. 
 قال ملدكتور يوسـف ملحارضي -مملتحدث مل ساي 
باسـم  زمرة ملصحة-: إن إلاايل عدى ملحاالت مملصابة 
با ض ملجـدري بلغ  ن171 طفالً خـالل عا7 18م7، 

أغلبُهم يف أمانة ملعاصاة  محافظة صلعاء. 
 أضاف ملحارضي يف ترصيح ملوقع صحيفة ملع بي 
ملجديـد ملللدنيـة، أمس مجحـد، أّن ملعـا7 ممللرص7 كان 
باثابـة كابوس م عب للطفولـة يف مليان، حيث حصد 
أر مح عرمت مآلالف ملهم جسباب عدة، ملها ملقصف 
ملجـوي  مجم مض  مج بئة ملتي منترت بشـكل كبري؛ 
بسـبِب تد ور ملوضع ملصحي يف ملبالى ل مء مسـتا مر 

ملعد من ملذ مارس 15م7. 
 يُ لع أخصائي مجطفـال يف صلعاء، ملدكتور ملري 
ملدغـي، أسـباَب منتشـار ممل ض يف أ سـاط مجطفال، 

إ1 ضعـف ممللاعـة،  غياب ملتغذية ملسـلياة؛ بسـبِب 
ملظ  ف مالقتصاىيـة ملصعبة ملعظـم مملومطلا  ملتي 
خلفهـا ملحصار، إضافًة إ1 محتـكاك مجطفال مملصابا 
بالطلبـة يف مملدمرس،  عـد7 ملوعـي مملجتاعي بامل ض 

 بط ق ملوقاية مله. 

 أّكـــد ملدغي أن م َض ملجدري مملائي أَْ  ملجدري 
ملـكاذب CHICKEN POX م ٌض فـري يس حاى، غالباً 
ما يصيب ملصغار تحت عا  ملخامسـة عرة،  يلتج 
 VARICELLA- ZOSTER VIRUSعـن مإلصابـة بــ
 ملتعـ ض ل ذمذ مملصـاب، أَْ  مالتصال مملبـارش معه أَْ  

مسـتخدم7 أى مته ممللواـة، مضيفاً: ياكـن للاصاب أن 
يلقـَل ملعد د لآلخ يـن ملذ فـرة ملحضانة للفري س 
إ1 أن تتقـَر كافة ملدمامل من عىل لسـده، حيث أن 
فـرة ملحضانة ترم ح با 7  3 أسـابيع،  بعد ا تبدأ 
أعـ مض ممل ض بالظهـور، كالحاى  فقدمن ملشـهية، 
 طفـح للـدي يكـون بدميًة لظهـور فقاعـات للدية 
تلتر عـىل ملوله  ملصدر  ملظهـ   مجط مف ملعلوية 

للشخص مملصاب. 
 أشار مختصايص مجطفال إ1 أن ملجدري كغريه من 
مجم مض ملفري سـية، ال ى مَء لها  ياكن ملوقاية ملها 
فقط عرب مللقاحات،  عاىًة ما يكون مللقاح غري متوف  
ا7 كغري ا من  يف ممل مفـق ملصحيـة ملحكومية  ذه مجَيَـّ
مجى ية مملعد مة؛ بسبِب ملحصار ملذي يف ضه ملعد من 

ملسعوىّي عىل ملشعب مليالي ب مً  بح مً  لومً. 
 بحسـب ملظاة ملصحـة ملعاملية، فـإن مجم مض 
مملزملـة  سـوء ملتغذية  مجم مض ملتـي ياكن ملوقاية 
ملها تتسبُّب يف  فاة ملعديد من مللاس أكث  ماا تتسبُّب 
به ملغـارمت  ملقلابل، مؤّكـــدًة أن ملوضع ملصحي يف 
مليان يسـريُ نحـو مالنهيار؛ بسـبِب ملحـ ب ملعد منية 
للتحالـف ملذي تقوىه مملالكـة ملتي تصاعدت يف مارس 

15م7. 
  فـق ممللظاـة، فـإّن 3.ن ماليا يالـي يف حالة 
ماسـة إ1 رعايـة صحية. كاا سـا م ملوضع ملصحي 

مملتد ور يف تفي ملكولريم  ملدفترييا. 

العدوان والحصار والجدري.. ثالوث يفتك بأطفال اليمن
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 استهداُف موارد املوازنة العامة 
كمظهر الستهداف املرتبات 

من مملعلـو7 أن مملاليَة ملعامـَة تلعب ى رمً 
حيوياً يف ملتلاية مالقتصاىية  ماللتااعية يف 
مليان،  أن مستهدمفها بشكل أَْ  بآخ  يؤىي 
إ1 شـل  ظيفتهـا ملتلاويـة  ماللتااعيـة 
مملأمولـة،   ـو مـا رّكـزت عليـه ملحـ ب 
مملومزيـة للعـد من ملعسـك ّي  مالقتصاىيـة 
عىل مليان، مـن خالل  سـائَل عدة  ضعت 
مصاىر مومرى مملومزنة ملعامة للد لة يف ىمئ ة 
مالسـتهدمف فشـكل توقيف تصديـ  مللفط 
 ملغـاز  فـ ض ملحصار عىل مومنـئ مليان 
ملبح يـة  ملجوية أحد أقـود أََىَ مت ملح ب 
مالقتصاىيـة  مثّـل تهديدمً مبـارشمً مل تبات 
موظفـي ملد لة ممل تبط توف  ـا باإلي مىمت 

ملعامة للبلد.. 
يف  ذم ملسـياق يذك  أن ما فقدته مملومزنُة 
ملعامُة؛ بسـبِب توقف تصديـ  مللفط ملخا7 
 ملغـاز يعـاِىُل حجَم نفقات ملبـاب مج ل يف 
مملومزنـة ملعامـة »ممل تبات  مجلـور«،   و 
بالتايل ما يؤّكــد مسـتهدمَف م تبات لايع 
موظفي ملد لة  يف ممل حلة مج 1 من ملعد من 

عىل مليان )7(. 
يف مملقابل  خالل ملتسعة شهور مج 1 من 
عا  ملعد من عا7 15م7، مسـتطاعت مللجلُة 
ملثوريـة ملعليا  بجهوى مختلف ممُلؤّسسـات 
محـارَصَة تدمعيـات مسـتيالء ملعـد من عىل 
أ ّم مصاىر مومرى مإلي مىمت ملعامة  ف ضه 
ملحصـار، فلـم يلـل مـن م تبـات موظفي 
ملد لة،  نجحت ملثورية ملعليا يف مالسـتا مر 
برصف م تبات موظفي ملد لة، ُخُصــْوصاً 
مع ح صه عىل تحييد ملبلك ممل كزي مليالي 
عـن مجال ملـرصمع  توفـري ممللـاخ مملالئم 
ملومصلـة ى ره باهلية عالية   فق شـهاىة 

ُمؤّسسات ى لية.. 

لقطع  مباشرة  ضغوط  حملة 
صرف املرتبات 

عقـب إخفـاق قـود ملعـد من يف تحقيق 
ُكـّل مج ـدمف ملتي رم لت عـىل أن تح ز ا 
عن ط يق ملضغط مالقتصاىي  تجفيف أ ّم 
مـومرى ملد لـة  ملها  قـف رصف م تبات 
موظفـي ملد لة قاىت عرب حكومـة ملَخَونَة 
حالـة ضغـوط عـدة مسـتهدفت موظفـي 
ملد لـة يف ر متبهـم  بشـكل مبـارش َ ملذ 
مطلـع ملعـا7 16م7، كاا كشـف قبـل أيا7 
 ج ل م ة نائُب محافظ ملبلك ممل كزي حا 
ذمك ملدكتـور محاـد ملسـياني،   ـذم نص 

حديثه ح فياً: 
»كان  لـاك ضغـط عـىل ملبلـك ممل كزي 
إليقاف رصف ممل تبات  بشـكل عا7  يف ظل 
إمكانيـة ملرصف  توفـ  ملسـيولة مللقدية 
ملالزمة«،  يتابع ملسـياني  لكن يف مع ض 
إيضاحه ل ىة ملفعل من قياىة ملبلك ممل كزي 
»يف مملقابل ملبلـك ممل كزي ممتلع عن ماللتزم7 
بتلفيـذ توليهـات حكومـة  ـاىي   زي  
مملالية ملرص ملقعيطي حيلها،  أّكــد ملبلك 

أن ممل تبات حق لكل أبلاء مليان«. 
مـع ذلك مسـتا ت حالة ملضغـوط ملتي 
قاى ـا طابـوُر ملَخَونَة  يف مـارس من ذمت 
ملعـا7 تكّ رت ملضغـوط باتّجاه تجايد ىفع 

ممل تبات. 
 لكـن مع حشـد تهديدمت عـدة يف  له 
مجلـس إَىمَرة ملبلك ممل كـزي يف ماللتااعات 
ملتي ُعقـدت مع حكومـة ملَخَونَة يف مجرىن؛ 

بهـدِف ملحيلولـة ى ن مسـتهدمف مل  متب، 
  ذم حديُث نائـب محافظ ملبلك آنذمك » يف 
مـارس 16م7 تـم مللقـاء باجلـس مإلَىمَرة 
يف عّاـان،  علقـت ملحكومة عـد7 ملدخول 

بتصعيد يشال تغيري ملُعالة ملوطلية بوقف 
رصف م تبـات ملجيش يف ملحـد مجىنى، مع 
ذلـك  جن ااـة إمكانيًة يف مالسـتا مر بدفع 
ممل تبات  جنها مستحقات لكل أبلاء ملشعب 

مدنياً  عسك يّاً تم رفض ذلك«. 
  كـذم يتبـا أن قيـاىَة ملبلـك ممل كزي 
-ماثلـًة باجلـس مإلَىمَرة  رئيسـها ملقامة 
مالقتصاىيـة ممل موقة محاد بـن  ّاا7- قد 
نجحت يف إفشال ُمَخّطط مستهدمف م تبات 
موظفـي ملد لـة َ مسـتا  رصف ممل تبات، 
نهايـة  ملضغـوط،  يف  تفلـح حالـة  َ لـم 
مفا ضـات ملكويت ملثانية مايو 16م7  ّدى 
ملسفري مجم يكي بتصعيد لديد ضد ملشعب 
مليالي أ ّم أسلحته تصعيد ح ب مالقتصاى، 
 كان ذلك يف للسـة لسـف مء ملـد ل ملـ 18 
َ ملوفـد ملوطلـي، كاـا أ ضح ذلـك يف  قت 
سـابق رئيس ملوفد ملوطلي مجسـتاذ محاد 
عبد ملسـال7 بالقول: »يف نهايـة مفا ضات 
ملكويـت آخ  ملجلسـات كانت مع ملسـفري 
مجم يكي  سف مء ملد ل ملثاانية عر  قال 
أمامكـم مآلن صفقـة إمـا أن توقعو ا  إما 
ملحصـار مالقتصاىي، سـللقل ملبلك  نالع 

مإلي مىمت  نغلق مطار صلعاء«. 
ملعـد من  قـود  فقـد  ضعـت    كـذم 
 بالتحديد أم يكا م تبات موظفي ملد لة يف 
ىمئ ة مالستهدمف  بشكل مبارش  بوحشية 
تتبا ى باإلقدم7 عـىل رضب ملحصن مجخري 
جكثَ  مـن مليـون موظف يعيلون خاسـة 
أضعافهم من ملشعب مليالي، َ يف ملشه ين 
مللذين أعقبا تهديدمت ملسفري مجم يكي كان 
أََىَ مت ملغزمة يعالون عىل سـحب ملسـيولة 
مللقدية من ملُعالة ملوطلية  محارَصة ملبلك 
عـن مالسـتا مر بـرصف م تبـات موظفي 
ملد لة  حا تلبه ملبلك ممل كزي مليالي لذلك، 
 حشـد سـبل موملهتها،  ملها مالتّجاه إ1 
طباعة أ رمق نقدية لديدة، سـعت حكومة 
ملخونة إ1 ع قلة ذلك  رشعت يف أغسـطس 
16م7 يف ملعاـل عـىل تجايـد مالحتياطيات 
مللقدية للبلك ممل كـزي يف ملبلوك ملخارلية، 
بالتـومزي مع مالسـتيالء عىل عائـدمت ملغاز 
مملحيل  إي مىمت ملرضمئب  ملجاارك َ غري ا 
مملحتّلـة  الحـت مـؤرشمت  مملحافظـات  يف 
منقطاع ممل تبات، لكن ملبلك ممل كزي نجح يف 

رصفها  حتى أغسطس.. 
 

نقُل البنك َوردوُد الفعل 
الذابلة دولياً 

مـع متّجـاه حكومـة ملخونـة للخطومت 
ملسـابقة، خـ ج محافـظ ملبلـك ممل كـزي 
محاـد بن  ّاـا7 عن صاتـه  تـو1ّ تفليَد 
ملذرمئع ملتي سوقت مستهدمف ملبلك ممل كزي 
 تجايـد محتياطاتـه مـن ملُعالـة ملصعبة، 
 أّكــد يف مذك ة لـه َ  لهت للخائن  اىي 
أن ملبلـك ملذ بـدء ملح ب عـىل مليان يعاُل 
بحياىية مطلقة،  أعلن مستعدمَىه ملحاَسبة 
ى ليـة لفحص ُكـّل عاليـات ملبلك ملدمخلية 
َ ملخارليـة،  الحقـاً كشـف بـن  ّاا7  يف 
مقابلـة مـع ر يـرز أن مالسـتهدمف للبلك 

السيد عبدالملك الحوثي أكد أن استهداَف البنك المركزي في الــمقام األول يعني اختطاَف لقمة عيش اآلالف من موظفي الدولة
ُدعاُة  ارتكبه  الدولة خطاأً  يكن قطُع مرتبات موظفي  مل 
ب�سبق  متعمدة  ج��رمي��ة  ب��ل  عجلة،  اأَْو  جهل  ع��ن  ال�سرعية 
ه��ادي حتقيَقه  ح��اول طابور  ا�سرتاتيجيٌّ  وه��دٌف  تخطيط، 
يف  ت�سُع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  اال�ستعمار  م�ساريع  �سمن  لل�سر 
ال�سكاين  توزعه  وخارطة  ال�سعب  قناعات  تغيَر  ح�ساباتها 
التي  احُل��رة  الكتلة ال�سخمة يف املحافظات  واحل��د من ثقل 
ي�سُعُب اخرتاقها، واإفراز غ�سب �سعبي جتاه القوى الوطنية 

وتفكيك  ال�سمود  زعزعة  يف  وا�ستثماره  للعدوان  املواجهة 
البنك  وظائف  �سل  ا�ستكمال  ذلك  وغر  الداخلية،  اجلبهة 
املركزي قبيل نقل وظائفه وم�ساعفة ا�ستهدافه واحلد من 
واحلفاظ  للدولة  النقدية  ال�سيا�سة  اإَداَرة  يف  البنك  ق��درة 
ال�سلع  فاتورة  وتغطية  الوطنية  الُعملة  �سعر  م�ستوى  على 

االأ�سا�سية من النقد االأجنبي. 
واملقارنة،  التحليل  من  ب�سيء  ي�ستعر�ُض  التقرير  َوه��ذا 

الفعل  وردود  ال��دول��ة  موظفي  مرتبات  ا�ستهداف  مظاهَر 
جت���اه ذل����ك، ث���م ال���ت���ط���ورات اخل���ط���رة ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ف�سل 
بدء  وقيادته  املركزي  للبنك  واال�ستهداف  ال�سغط  حمالت 
اآخر ع�سو  من حمافظ البنك ال�سابق حممد بن هّمام اإىل 

يف جمل�ض االإَداَرة فيه.. 

 : عبُدالحميد الغرباني 

ما فقدته الموازنُة العامُة؛ بسبِب توقف تصدير النفط الخام والغاز يعاِدُل 
حجَم نفقات الباب األول في الموازنة العامة »المرتبات واألجور«

قطع املرتبات: سالٌح أخـــــفق يف تحــقيق مهامه 
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ممل كزي يلصبُّ عىل ممل تبات أ الً، محذرمً 
من تدمعيات ذلـك،  ذّك  حكومة ملخونة 
أن ممل تبـات مسـتحقات لـكل أبلـاء مليان 
 نفى ملتهـم مملختلفة مملولهة للبلك سـومء 
تلـك مملتعلقـة بتاويـل مملجهوى ملح بـي أَْ  
سـحب محتياطيات ملبلد من ملُعالة ملصعبة 
 تعالت مجصومت مملعارضة الستهدمف ملبلك 
 كلهـا، كانت تعرب عـن مخا فها من قطع 
رصف م تبات موظفي ملد لة  ما سيلحقه 
ذلـك من آاـار ر يبة عـىل فئة  مسـعة من 

ملياليا.. 
كان محافـظ ملبلـك ممل كـزي محاد بن 
 ّاـا7 عىل ىرلة عالية من ملكفاءة،  يقو7 
بعالـه إ1 َحـــّد كبري يف ظل ظـ  ف بالغة 
ملتعقيد،  كانت صيحته كافيًة لوقف    لة 

طابور  اىي لكن ذلك لم يحصل.. 
فاـع عد7 رضـوخ قياىة ملبلـك ممل كزي 
إلمـالءمت ملخارج ملتي كان بيـاىق مل ياض 
يحالونها، أعلن يف سبتارب عن نقل  ظائف 
ملبلـك ممل كـزي إ1 مجاوعـة موظفا غري 
تعّهـد  ـاىي  َ حيلهـا  عـدن  يف  رشعيـا 
 من مقـ  ملجاعيـة ملعامة لأمـم مملتحدة 
باسـتا مر رصف ممل تبات  ماللتزم7 بجايع 
ملتزممـات ملبلك ملوطلية  ملد لية  حتى  لو 
 صـل ملبلك إ1 ملصف ، كاا قال ملفار  اىي 
يف حالـة مـن ملتبا ي بـرضب ملـد ر مملهم 
 ملوظائف مجكث  أ ايّة ملذي يقو7 به ملبلك 

ممل كزي مليالي.. 
قوبلـت  ذه ملخطـومُت ملخطـرية ب ى ى 
فعل ى لية غلب عليها ملتلديُد بتوظيف ملبلك 
ضان ملة ملرصمع  شـّكل ملتحذي  من مآلاار 
مملدّم ة للقل ملبلك ملفك ة ممل كزية يف تحليل 
مالقتصاىيـا  ملعاملا يف مملجال مإلنَْسـاني 
 غري ـم، غـري أنهـا لـم تفعـل شـيئاً عىل 
أرض ملومقـع َ أ قـف بشـكل متعاد رصف 
م تبـات ملد لة ملتـي منتظات لسـتَة عَر 
شـه مً قبيل نقـل ملبلـك  يف م حلة صعوبة 
مقتصاىيـة متصاعـدة، كاـا أّكــد صلد ق 
مللقد ملد يل مطلع أكتوب  16م7 عىل لسـان 
ناطقه مل سـاي لريي رميس: »من ملومضح 
أن ملبلـك ممل كزي مليالي لعب ى رمً حاسـااً 
خالل مجشه  ملستة عر مملاضية يف تسهيل 
ملحـد مجىنى من  مرىمت ملسـلع مجساسـية 
 بالتـايل تجليب أزمة إنَْسـانية شـاملة مع 
ملحفاظ عىل مستق مر مللظا7 مملرصيف  نظا7 

ملدفع«.. 
كان نظـا7ُ ملدفـع أَْ  رصف ممل تبات  و 
ما شّدى عىل رض رة مالستا مر فيه صلد ق 

مللقد ملد يل ى ن فائدة تذك .. 
 

القوى الوطنية ومبادراُت الحل 
عىل مملستود مملحيل، خ ج ملسيُد عبُدممللك 
يف 71 سـبتارب 16م7 َ أّكــد أن مسـتهدمَف 
ملبلـك ممل كزي يف مملقا7 مج ل يعلي مختطاَف 
لقاـة عيـش مآلالف مـن موظفـي ملد لـة 
مملجتاعـي  ملتااسـك  زعزعـة  إ1   يهـدُف 
 مسـتط ى قائد ملثورة يف بيان ملصورة ملتي 
كان ملبلـك عليهـا قبـل نقله  ملسـطو عىل 
 ظائفـه، مـع أن ملبلـك عاـل يف حالة من 
ملحياى ملتـا7  بدعم من ملقود ملثورية ملتي 
غلبـت مملصلحة ملعامة  ت كـت للبلك ح ية 
ملعاـل لدرلـة أنه مسـتا  يف ىفـع م تبات 
طابـور مملجـ 7  ـاىي ملع يض  ُحّ مسـه 
َ مملجـ 7 ملعجـوز عيل محسـن  ح مسـه، 
فضـالً عـن غري م،  ىعـا حيلهـا إ1 حالة 
ىعم  مسـعة للبلك ممل كزي ت فده بالسيولة 
ملالزمـة، غـري ذلك  مـع مسـتا مر منقطاع 
رصف ممل تبـات باىرت قيـاىة ملبلك ممل كزي 
ملسـابقة إ1 طـي ملذرمئع ملتـي كان طابور 
 ـاىي يذر ا رمـاىمً عىل عيون ملـ أي ملعا7 
 قدمت عـدىمً من مملبـاىرمت ملهامة بغ ض 

ملدفـع بالط ف مآلخـ  إ1 مسـتئلاف رصف 
ممل تبـات،  تضالـت أ 1 مملبـاىرمت لاـع 
مإليـ مىمت ملعامة مملختلفـة  رصف م تبات 
موظفـي ملد لـة،  فقـاً لكشـوفات ملعـا7 
15م7 مدنيـا  عسـك يّا،  لكـن ملط ف 
مآلخـ  رفضهـا، كاـا أّكــد نائـب محافظ 
ملبلـك ممل كـزي ملدكتـور محاـد ملسـياني 
ملذي أشـار أَيْضاً إ1 أن قيـاىة ملبلك ممل كزي 
يف صلعاء قدمت مبـاىرًة اانية ع ضت عىل 
ملط ف مآلخ  مستئلاف رصف ممل تبات  فقاً 
لكشوفات 15م7 َ للاوظفا مملدنيا فقط، 
 كان مصري ـا مل فـض أَيْضـاً مـن ف يـق 
 ـاىي  مإلصـالح، مع ذلك مسـتا ت لهوى 
ملبلـك ممل كزي،  قد7 مبـاىرة االثة ع ضت 

مسـتا مر رصف مل  متـب  فقاً لكشـوفات 
 1م7 للادنيا  ملعسك يّا  لكلها رفضت 
من حكومة ملخونة، فقدمـت مباىرة رمبعة 
نصت عىل ىفع م تبات موظفي ملد لة  فقاً 
لكشوفات  1م7  لكن مملدنيا فقط   كذم 
يتضـح أن مل فـَض مملتـوميل لهـذه مملباىرمت 
 مالقتصار عىل ىفع م تبات بعض مملوظفا 
يف ممللاطـق ملومقعة تحت سـيط ة مالحتالل 
 أََىَ متـه يأتي يف سـياق ملدفع ملقرسي نحو 
تغيري ملتوزع ملسـكاني  ظلـاً من ملغزمة أن 
ملتحديات سـتدفع ضحايـا منقطاع مل  متب 
إ1 حـز7 ممتعتهـم  مالنتقـال للعيش ضان 
مملـدن ملومقعة تحـت سـيط ة ممل تِزقة كاا 
يقـ أ ملبعض، فضالً عن ممل م لة عىل إحدمث 

فـوىض ملتااعيـة ضـد ملقـود ممللا ضة 
للعد من  مشاريعه  أََىَ مته. 

يف  ذم ملسياق يذك  أن ىبلوماسياً أ ر بياً 
نتحفـظ عـن ذكـ  مسـاه نَقـَل يف ملتااع 
الائي مـع قياىمت من أنصـار ملله أن ف يق 
 اىي يتخذُ من مالسـتا مر يف قطع م تبات 
موظفي ملد لة سـالحاً لدفـع ملجاا ري إ1 
ملشارع ضد أنصار ملله  رشكائهم،  بالتايل 
مسـتثاار ذلـك من قبـل ملتحالـف باختلف 
ملطـ ق،   ذم مل  ان  ملهدف سـقط بفعل 
ملوعي ملشعبي ملعايل ملذي يع ف من يبسط 
ملسيط ة عىل مصاىر تاويل مملومزنة ملعامة 
للد لـة  مـن ملطـ ف ملذي مسـتهدف حياى 

ملبلك ممل كزي  عطل  ظائفه.. 

املفاوضاُت ومساعي تثبيت 
آلية عملية لصرف الرواتب 

لـم تتوقـِف ملقـود ملوطليُة عـن ملبحث 
عـن إيجاى نومفـذ ياكن من خاللهـا ملعبوُر 
إ1 متّفـاق يضاـن رصَف م تبـات موظفي 
ملد لـة، يف مملقابـل كان ملعـد من يعال عىل 
محتالل محافظة ملحديدة  يج  ذرمئَع عدة، 
ملها تجفيـف مملومرى ملتي يسـتفاى ملها يف 
ملدفـاع عن ملبلـد َ ملتي تحصل مـن مومنئ 
مملحافظـة؛  جن مج ـدمَف ملتي يسـعى لها 
مملعتد ن غري ذلك  ليـس مملقا7 لذك  ا  لا 
رّحبـت ملقـود ملوطلية بد ر فلـي  رقابي 
لأمـم مملتحدة عىل ميلـاء ملحديدة يف مقابل 

تثبيت آلية عالية لتوفري ممل تبات  مستئلاف 
رصفها. 

كان ذلـك يف 17م7، رفضـت  ذه مملباىرة 
من تحالف ملعـد من  نّفذت حاالت تصعيد 
بالتزممـن مـع تلويـع أسـاليب  عسـك ّي 
مستهدمف مالقتصاى ملوطلي  شكل ذلك مل ى 
ملدمئـم عىل مقاربـات ملقـود ملوطلية ملتي 
ح صت عىل تغليب مصالح ملشـعب  رمعت 
كثريمً، بل  بشـكل مطلـق  اومه  معاناته 
 كان مملجلـس ملسـيايس مجعىل يح ص عىل 
ىفـع نصـف رمتـب كلاـا سـلحت ملف صة 

 بجهوى كبرية بفعل شحة مملومرى.. 
َ يف ملعـا7 18م7 توّلـت ملقـود ملوطليُة 
موقَفهـا مجخالقـي  ملوطلي تجاه ملشـعب 
مليالي ب بـط مملفا ضات بإلـ مءمت فورية 
تحسـن ملوضع مإلنَْسـاني  توقف مستهدمف 
مالقتصـاى، أعطـى ملوفـد ملوطلـي مملِــَلـّف 
مالقتصـاىي أ لوية كبرية مع لهوزية كاملة 
للاحية مل ؤد  ملدرمسـات  ملحلول ملشاملة 
ملتـي تضاـن مسـتئلاف رصف مل  متب لكل 
َ يتوقـف معهـا  بهـا  ملد لـة..،  موظفـي 
تد ـور مالقتصـاى ملوطلـي َ تتعـايف ملُعالة 
ملوطليـة  يتـم تحييـد ملبلك ممل كـزي  يجد 
ملقطاع مملـرصيف  ملتجـاري ملحااية ملالزمة 
من تعسـفات أََىَ مت مالحتالل،  باا يؤىي إ1 
تدفق مإلمـدمىمت ملتجارية  مللفطية بشـكل 
طبيعـي  يف ظـل آليـة تلسـق إَىمَرة ملهياكل 
مملاليـة لكـن  فـد مل يـاض رفـض  صفـة 
ملشـفاء ملتـي قدمها ملوفد ملوطلـي لحلحلة 
ملف مالقتصاى بشكل كامل  تم ملتومفق فقط 
عىل آلية تضان تحصيل إي مىمت ملحديدة من 
قبل فـ ع ملبلك ممل كـزي يف ملحديـدة مقابل 
ملتزم7 حكومة ملخونـة بدفع ر متب موظفي 

ملحديدة  بقية محافظات ملجاهورية، 
  و ما لم تلتز7 به حتى مللحظة،   كذم 
يتضـح يف مملحصلة أن قطـع رصف م تبات 
موظفي ملد لة كان  دفاً مسرمتيجياً لقود 
ملعـد من  أََىَ متهـم  لم يكن ملبتـة نتالاً أَْ  
أاـ مً عن نقـل مسـتهدمف ملبلـك ممل كزي بل 
 ـدف قائم بذمته  عجز عـن مملي يف تلفيذ 
مملها7 ملتي ربطت به بشـكل كيل أَْ  تلك ملتي 

ربطت به بشكل لزئي.. 

مقاتل بدون بندقية
 نجـح يف تقويـض مملصـدر مج ل إلعالة 
عرمت مآلالف من ملياليا،  ياكن ملقول: 
إن أرَُسَ أكثـ  من مليون  مائتي ألف موظف 
تتعـ ض مـذمك ملجـزرة ىمئاـة تأكلها ى ن 

توقف.. 

السيد عبدالملك الحوثي أكد أن استهداَف البنك المركزي في الــمقام األول يعني اختطاَف لقمة عيش اآلالف من موظفي الدولة

دبلوماسي أوروبي: 
هادي وحكومته 

يتخذون من 
االستمرار في قطع 

مرتبات موظفي 
الدولة سالحًا لدفع 

الجماهير إلى 
الشارع ضد أنصار 
اهلل وشركائهم

قطع املرتبات: سالٌح أخـــــفق يف تحــقيق مهامه 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ال بديَل لألحرار غير 
مواجهة األشرار

عبدالباسط سران 

بثقـة ملقائـد ممللترص قال 
قائُد ملثـورة ملسـيد عبدممللك 
يف  ملحواـي  بدرملديـن  بـن 
ملـذ  ملاسـبة  أَْكثَـــ  مـن 
أ ل يو7 للعـد من بأن مللرص 
حليفلا  أن ملتَحــّ ك ملومعي 
أفشـل  صـول  للجبهـات 

مجَْعَدمء إ1 أ دمفهم. 
 قـال: إن ملجايـَع معليٌّ 
بتحال مملسؤ لية  ملتَحــّ ك 
بكل لدية للتصـدي لتصعيد 
ملعـد من،  أن أي مخرمق للعدّ  ال يعلـي نهايَة مملع كة، بل 
يعلـي أن ملتَحـــّ ك  ملقتال أصبح  ملبـاً،  أن ملتخاذل يف 
مثل  ذه ملظ  ف أمٌ  خطريٌ،  ملجايُع معليٌّ بدعم مملسـار 

ملعسك ّي مليو7 جنه مسار رئييس  فاصل  أسايس. 
 مـن  لا نقول كاا قال ملقائـد ملذي ال يكذب أ له:  ذم 
خياُرنا،   ـذم َقَدُرنا،  نحن يف موقـع مظلومية،  حقلا يف 
ملدفـاع عـن بلدنا مـر ٌع  معليـون بالصاـوى  ملثبات؛ 
منطالقاً من إيَْاانلا  حفاظاً عىل عزتلا  ك ممتلا،  أن أعظم 
ق بة إ1 ملله سبحانه  تعا1 حيلَاا نتَحــّ ك من ممللطلقات 
مإليَْاانيـة قائـالً: حيلاا نتَحـــّ ك من ممللطلقـات  ملقيم 
 مجخالق  ـو ذلك ملجهاى ملذي ممتـأت صفحاُت ملُقــْ آن 
ملك يم بالحديـث عله،  لم ي ى يف ملُقـــْ آن ملك يم حديٌث 
عـن أي عال من مجعاال باثل ما تحـدث عن ملجهاى ق بًة 

إ1 ملله. 
 ذك  قائُد ملثـورة أن نغاَة أم يكا يف ملعد من عىل مليان 
تسا ي ملح َب  مملع كة؛ كونها تعتاُد عىل ملخدمع  مالبتزمز 
بعـد أن قبضـت ملثاـَن،  حصلت عىل مكاسـَب مقتصاىية 

كبرية لدمً عرب صفقات ملسالح. 
مليـو7  بكل ابـات  مقتدمر، يقـوُى ملسـيُد ملقائد مع كَة 
ملتحّ ر من ملهيالة  ملتسـلط مجم يكيـة، مولهاً رضباِته 
ملبالستية جََىَ مت أم يكا يف ممللطقة )ملسعوىيّة  مإلمارمت( 
مملهز مة ميدمنياً  عسك يّاً  بفضحه  تع يته ُمَخّططاتهم 

ملشيطانية يف ممللطقة. 
رسائُل عدة حالتها خطاباُت ملسيد ملقائد للعا7 ممللرص7 

18م77، ال يجهل ق مءتها إال لا ل. 
رسـائل تقوُل: كونوم عىل اقة بـأن مللرَص حليفلا، حيث 
 عد به مللُه عباَىه مملسـتضعفا ملومعا ملوماقا به حيث 
يقـول: )أُِذَن ِللَِّذيـَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهـْم ُظِلُاـوم، َ إِنَّ مللََّه َعىَلٰ 

ِ ْم َلَقِديٌ (.  نرَْصِ
 لـذم كانـت أ ّم نقطـة ركـز عليهـا ملسـيد ملقائد  ي 

)ملتااسك  مالطائلان  ملحذر من مالرتباك(. 
 كذلـك ملركيز عىل بث ر ح مللخوة  ملحاية يف مللفوس 
ملحـ ة مجبيـة ملتـي ال تقبـُل ضياـاً، من رلـاالت ملجيش 
 مملشـايخ  ملولا ات من كانت أحذيتهم أرشَف من أ لئك 

ملذين باعوم أنفسهم للاحتل ملغازي بثان بخس. 
ل مملسـؤ لية،  ىعـومٌت  ّلههـا للجايـع بـرض رة تحاُّ
  ـذم يجعل ملجايَع يف قلب ملحدث، فليس أحٌد يف ملشـاال 
أَْ  ملجلـوب بالأًد عاـا يحصل يف لبهة ملسـاحل ملغ بي 
أَْ  أي لبهـة أخ د. فلو تاّكن ملعـدّ  من تحقيق أطااعه 
فالجايـع خـارٌس  لن يكـون أحٌد يف ملأًد عن ماارسـات 

مملحتل  إذالله. 
ـَد بذلك   مليو7  نحُن تدشـن ملعا7 ن1م7 يجُب أن نجسِّ
عظاـة ملوملبـات ملديليـة  ملوطليـة  مإلنَْسـانية مملاالـة 
أماملا يف مثل  كذم ملعطف تأريخي حسـاس يولب عليلا 
كياليـا أح مر أن نلتـرَص ضد ملطغـاة مملعتدين متوكلا 
 معتاديـن َعىَل ملله سـبحانه  تعا1  َعىَل صاوى شـعبلا 
ملعظيم  يف طليعته أبلاؤه مملياما ملتسبو ملجيش  مللجان 
ملشـعبيّة ملذين يصلعـون مملآاـ   مالنتصـارمت ملخالدة يف 
مياىيـن ملعزة  ملرف  مومقع ملك ممة  يسـط  ن أر ع 
مالحـم ملتضحيـة  ملفـدمء؛ ىفاعـاً عـن مجرض  ملع ض 
 ك ممـة ملياليـا مجحـ مر مل مفضا للخلـوع لقَود ملر 
 مالستكبار  ملجرب ت ملصهيوأم يكي ملسعوىّي مإلمارمتي 
ملذي يحصد مليـو7 ملهزمئم ممل ي ة  مإلخفاقات مملتومصلة يف 

لايع ملجبهات ملدمخلية  ما  رمء ملحد ى. 
يف مجخري نقـول لد ل مالحتالل: إن ملشـعَب مليالي يأبى 

ملخوَف  ملخضوَع  مالستسال7.  

أنصار اهلل وموضوع السلطة 
زيد البعوة

يصور ملعد مُن  م تِزقتُه يف  سائل إعالمهم 
أن ملعـد مَن عىل مليان 
 و من ألل ملسـلطة، 
بـل إنهـم لعلـوم أب َز 
مملـربّرمت للعـد من عىل 
ملياـن  ـو إعـاىة ما 
يسـاى ملرعية مان 
باالنقالبا  يسـاونهم 
ملحوايا   ذم  و أكرب 
ملخـدمع  مملك ؛  أنـومع 
مجيـا7  مجحـدمث  جَنَّ 
مابتـت عكس ما يّدعي 
ملعد من  م تِزقته  أن 

ملعد من عىل مليان مستعاار خارلي  عد من 
أللبـي ال عالقـة لـه بتلـك ملخزعبـالت ملتي 

يدعيها ملعد من. 
ملحواي يقاتل من ألل ملسـلطة ال من ألل 
ملوطن  ال من ألل ملشـعب  ال ضد ملطاغوت 
 مإللـ م7  و فقط يدفع باللـاس إ1 مياىين 
ملقتال من ألل أن يبقى يف ملسلطة  أن يكون 
 و ممللك  مإلَما7  صاحب ملق مر مج ل  مجخري 
ملحواي ال ي يد ملسـال7  ال يهاه مم  ملشعب 

 ملوطن
ممـا أم يـكا  ملسـعوىيّة  مإلمـارمت فهم 
يحاربون ملحواي؛ جَنَّه سـيط  عىل ملسـلطة 
 ملحواـي يوملـه ى ل ملعـد من مـن ألل أن 
يبقى يف ملسلطة  ملشـعب  و مملترضر  كذم 
يقولـون   كذم يربّر ملبعـض موقفه مملخزي 
  كذم يه بون من ملحقائق بكال7 سـخيف ال 

يستلد إ1 أي ملطق. 
 كذم يقولـون   كذم كانـوم يعتقد ن  ال 
يزمل ملكثري ملهم يعزف عىل  ذه ملسافونية 
يف  ذه ملظ  ف ملتي يا  بها ملشـعب مليالي 
يف ظل ملعـد من ال يلظ  ن إ1 أ دمف ملعد من 
ملتي ليسـت سياسيّة فحسـب  ال مقتصاىية 
فقط بـل تسـتهدف ملدياوغ مفيـا للاجتاع 
مليالي بشـكل عا7 ملُهويـة  مالنتااء  ملدين 
 ملح ية  مالسـتقالل  ملركيبـة ماللتااعية 

 ملُهوية  مملباىئ  ملقيم. 
 كأن أم يـكا  عاالئهـا مل سـعوى  عيال 
زميـد لم يعتـد م عـىل مليان من ألـل أطااع 
سياسـيّة  أ ـدمف  ألـل  مسـتعاارية  مـن 
تسـتهدف ملياـن مرضـاً  إنَْسـاناً تهـدف إ1 
ملسـيايّس  فـ ض  ملقـ مر  عـىل  ملسـيط ة 

ملوصايـة ملخارلية  نهب ملث  ة  مسـتعباى 
ملشعب مليالي  كذم يربّر ن للعد من ل مئاه 

بأن ملحواي ي يد ملسلطة. 
لكن ما حصل يف مشا رمت ملسويد فلد ُكـّل 
ذلك  كشـف ملحقائق حيـث كان أب ز 
أ دمف ملوفد ملوطلي  و  قف ملعد من 
 تحقيق ملسـال7  رحيل ُقــوَّمت ملعدّ  
ملخارلـي  رفـع مملعاناة عن ملشـعب 
مليالي  معلن ملوفد ملوطلي عرب رئيس 
ملوفد محاد َعبدملسـال7 مللاطق باسـم 
أنصار ملله عن سـعيهم ملحثيث إليجاى 
ف صـة لفـرة منتقالية تشـال لايع 
مجطـ مف ملياليـة ى ن مسـتثلاء   ذم 
يثبـت أن أنصـار ملله ال يسـعون  رمء 
ملسـلطة  أن  اهم ملوحيد  و ملح ية 
 مالستقالل للشعب مليالي بشكل عا7 

يف لايع مملحافظات. 
اـم من خـالل ملجـد  مال تاـا7  ملح ص 
 ملصـدق لدد أنصار ملله  مملجلس ملسـيايّس 
مجعـىل عىل تلفيـذ متّفاق ملسـويد  ملذي كان 
أب ز بلوىه ملتهدئـة يف ملحديدة نجد أن أنصار 
مللـه  مفقـوم بـكل ُقـوَّة عـىل تسـليم ممليلاء 
للسلطة مملحلية يف ملحديدة بإرشمف أماي من 
ألل ملحديـدة  من ألل مليان  من ألل أن ال 
تكون ملحديدة مستعا ة لد ل ملعد من مليس 
 ذم شا دمً عىل أن أنصار ملله ال يسعون  رمء 
ملسلطة بقدر ما يسـعون إ1 بقاء مليان ح مً 

مستقاّلً ال  صاية خارلية عليه؟
مال يـدرك  ؤالء مجغبيـاء أن لد ملحواي 
 و مإلما7 عيل عليه ملسـال7 ملذي قال  ملله 
أن خالفتكـم  ذه ال تسـا ي علدي رشمك 
نعـىل إاّل أن أقيم حقاً  أبطـل باطالً؟ رباا 
لـم يسـاعوم بهذم لكـن عليكـم أن تبحثوم 
علـه يف أمهـات ملكتـب  ملسـري  ملتأريخ 
 قبل أن تتعبوم أنفسـكم رملعوم خطابات 
ملسـيد َعبدممللـك   و يتحدث عـن ملوحدة 
 ملجاهورية  ملتومفـق  ملرمكة  ملحومر 
ملسـلاي  ملسـلاي  ملتـدم ل   ملتعايـش 

للسلطة 
ملحواـي ال يبحث عن لـاه  ال عن ملصب 
 ال عـن مـال  ال عن سـلطة ملحواـي يبحث 
عن أشـياء عظياة  يضحي مـن مللها نحن 
يف ممس ملحالة مليهـا ملحواي ي يد أن نكون 
أحـ مرمً أعـزمء ك مـاء ي يـد أن ال يسـتعبدنا 
أحـد  ال يسـتذللا  يهاـا عليلـا ملطومغيت 
 مملج مون ي يد للا أن نكون أقوياًء كاا ي يد 

ملله. 

ملحواـي لم يأِت بثقافـة تتلاىف مع ما ي يد 
مللـه ملحواـي فقـط يالـك اقافـة ملُقــْ آن 
  ـل  لاك مرقـى  معـىل  مشـال  منبل من 
اقافـة ملُقـــْ آن ملك يـم؟ ال  رب ملُقــْ آن 
ليسـت اقافـة مالنبطـاح  ملعاالـة  مللفاق 
 مالرتزمق  ملخيانة  ملذلة  مالنحطاط بأفضل 
مـن اقافة ملعـزة  ملك ممة ملتـي يدعوم مليها 

ملحواي من خالل ملُقــْ آن. 
 مللـه ملـذي ال مله غريه أن ملسـيد َعبدممللك 
عىل أتم مالسـتعدمى لدعوة ُكـّل علارص أنصار 
ملله ملذين يعالون يف ُمؤّسسات ملد لة إ1 ت ك 
عالهم إذَم كان ذلك سـيؤىي إ1  قف ملعد من 
 أن يكون مليان مسـتقاّلً  شـعب مليان ح مً 
ملعـد من  ُقـوَّمتهـا  عزيـزمً  أن ت حـل ى ل 
ملياـن  أن يقـد7 ملخونـة   ليوشـها مـن 
 ملُعَاـاَلء للعدملـة  أن يكـون  لـاك رشمكة 
 تومفـق ال مانـع أن يكـون مملّشـاط مومطلاً 
عاىياً كاا  و ملحال باللسـبة للسيد َعبدممللك 
ملذي ال يالك أي ملصـب يف ملد لة  ال يقبض 
رياال  محدمً من أمومل ملشـعب  خزيلة ملد لة 
 ملسلطة  ملاصب ملد لة ليست غاية يسعى 
لها أنصار ملله عىل حساب مظلومية ملشعب؛ 
جَنَّ ملهدف ملوحيد جنصار ملله  و مالسـتقالل 
 ملح يـة  ملعـزة  ملك ممـة للشـعب مليالي 

بشكل عا7  ليس فقط جنصار ملله
ليسـت مملسـألة مسألة حب تسـلط  لاه 
 ممومل  ت ف باللسبة للسيد َعبدممللك  أنصار 
ملله بشـكل عا7 مملسألة مسـألة ُ وية  ىين 
 قيم  مباىئ مملسـألة مسـألة ح ية  ك ممة 
 مسـتقالل  ُقـوَّة بل أن مملسألة أكرب من ذلك 
بكثري فهـي قضية يرتب عليها مصري أمة يف 

ملدنيا  مآلخ ة.
 أكـرب ىليـل عىل ذلـك أن ملحواـي لو كان 
ي يـد ملدنيـا  ملسـلطة ملـا حاـل ر حه عىل 
كتفيـه موملهـاً ُكــّل ملتحديـات  مجخطار 
كان سيحصل عىل ملسـلطة  ملجاه  ممللصب 
 مملـال بد ن أي تعب فقط يحلي رأسـه ملذي 
ال يلحلـي إاّل ملله جم يكا  منتهـى مجم  لكن 
مقابل ذلك ذل  ممتهان  خزي  عار  سـخط 
مللـه  عقابه ليس فقط عليـه لوحده بل عىل 
ملشـعب مليالـي بأرسه  للا عـربة يف م تِزقة 

ملعد من 
لهـذم نقول للجايع من ال يـزمل لديهم ذرة 
مـن ملشـك أَْ  ال تـزمل يف أذ انهـم بقايا من 
أكاذيـب ملعـد من  م تِزقته نظفـوم قلوبكم 
 عقلوكـم  منظـ  م إ1 ملومقـع  سـتع فون 

ملحقيقة. 

مسرية الحديدة رسالة بصوت مرتفع 
للمبعوث األممي

وهذا بحد ذاته ليس فقط انتهاكاً لتفاهمات السويد، بل جريمة 
حرب ضد اإلنَْس���انية بدع�م إماراتي واضح وصمت دويل مخٍز ال 

ينسجم واّدعاَءهم بدعم الَح�ّل السيايّس يف اليمن. 
الجماه�رُ التي خرجت يف مدينة الحدي�دة تريُد لهذا الصوت أن 
يس�مَعه مارت�ن غريفيث وأن يصغَي إليه ويدعَم�ه حتى ال تخرَج 
األم�وُر عن الس�يطرة وعندها لن يك�وَن هناك ل�وٌم تجاه الطرف 
الوطني يف اس�تخدام كافة الوس�ائل املكفولة وفق القانون الدويل 
للدف�اع عن األرض والس�يادة، فال خي�ار إاّل أن تتحم�َل املجموعُة 
الدولي�ة مس�ئوليتَها أَْو أن يداف�َع اليمن�ي ع�ن أرض�ه، وق�ادُم 
األَيَّ�ام كفيل�ٌة بمعرفة هل س�يقوُم مجل�ُس األمن واألم�ُن العام 
بمس�ئولياتهم أم س�يرتكون الحبَل عىل غاربه ويتج�ّرع املدنيون 
وي�الت الحرب َوس�يكتب التأري�خ عندها أن األمم املتحدة فش�لت 

فشالً ذريعاً أمام الدرهم اإلماراتي. 

الشعب السوداني ضد »إسرائيل«
املدافعن عن أرضهم وعن أعراضهم. 

ق�رأُت قبل أيام ما تناولته صحيفُة »إرسائيل اليوم« الصهيونية 
واملقّرب�ة من نتنياهو بعنوان: »الس�ودان يتغر مع إرسائيل وضّد 
اإلره�اب« عن حج�م التطبيع والصفق�ات والتع�اون الثنائي بن 
نظام املجرم عمر البش�ر يف الس�ودان وحكوم�ة بنيامن نتنياهو 
الصهيوني�ة وعن الدور اإلرسائي�ي الكبر يف رفع الحظر عن نظام 
البشر والعقوبات الدولية واألمريكية التي ُفرضت عليه أثناء وبعد 
انتهاكات دارفور والتي جعلت من هذا املجرم مطيًة البتزاز اإلدارة 
األمريكية والكيان الصهيوني لسنوات عدة حتى وصل به الحاُل إىل 

أن يجنَِّد ويُرِسَل إىل اليمن ُقطعاناً من املرتِزقة السودانين. 
ليخ�رج اليوَم الش�عُب الس�وداني يف معظم واليات�ه ليقول لكل 
العال�م: الس�ودان يتغ�ّرُ نع�م، لكنه ض�د إرسائيل، وض�د عمالء 

إرسائيل. 
الش�عب الس�وداني خرج مطالباً للتغير َوبرحيل »البشر« عن 

السلطة واالحتكام إىل خيارات الشعب السوداني. 
تضامنُنا مع إخواننا وأش�قائنا يف الس�ودان يف ثورتهم السلمية 

ة.  املباركة بمطالبها املرشوعة وامُلِحقَّ
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ُرَبى يوسف شاهين

كثـريٌة  ي مرتـدمىمُت ملسياسـات 
كانـت  إْن  ملخاطئـة 
أَْ   ملدمخليـة لبلد مـا 
ملخارليـة،  تختلف 
نتائج  ذه مالرتدمىمت 
 فقـاً لحجم مجخطاء 
تتباين  بد ر ـا  ملتي 
بـا أخطاء بسـيطة 
تكـون  قـد   أخـ د 

نتائجها مدم ة. 
عـىل  يحـدث  مـا 
ملع بيـة  ملسـاحة 
مـن مشـا د لثورمت 

ملشعوب كاا يف ملسوىمن، ملذي يعاني 
مـن  يالت مالنقسـا7  مالقتتـال ملذ 
11م7 حيـث مل بيـع ملع بي مملزعو7، 
 ملذي أ لدتـه أم يكا، كانت نتائجه 
عليه باتّفاق مع ى ل ع بية سا ات 
يف منقسـا7  ذم ملبلد ملغلـي بث  مته، 
ليتم تقسـياه إ1 ى لة شـاال  ى لة 
للـوب،  لتكون ملجهـة ملقائاة عىل 
فعل تقسـياه لها مليـد عىل ملجزئيا 
يف  فتتحكـم  َ ملجلوبـي،  ملشـاايل 
ملرصمع ملدمئ  للسوىمن، حيث مسالة 
مللزمع عـىل مومرى مللفـط فيه لعلت 
 ذم ملبلد يلقسم بفضل ىعم ملجهات 
ملتـي لهـا مملصلحـة يف  ـذم ملخ مب 

 تقديم ملدعم للاتا ىين. 
أم يـكا  ملسـوىمن،  لكـن  ُقسـم 
 حلفاؤ ا لـم يكفيهاا مجم ، لتلدلع 

اورة عـىل مل ئيـس ملبشـري  حكاه 
باومالتـه  تلفيـذه  يعـ ف   ملـذي 
إلمـالءمت ملغـ ب، َ مـا يحـدث عىل 
مجرض ما  ـو إال تبعات 
 ذه ملسياسات ملخاطئة 
ال  ملخارليـة  ملتـي 
ملدمخليـة  تلفصـل عـن 
أن  فاملعلـو7  بلـد،  جي 
مالقتصـاىي  مالسـتق مر 
مـن  يأتـي  بلـد  جي 
ملسـيايّس،  مسـتق مره 
ملحـ  ب  عـ ف  يف  جن 
ملهجيـة تدمـري ملبلـى 
ملتحتية أساس أي ح ب. 
ما مـن بلـد  إن كان 
يف ملغـ ب، بالـأد عـن مجخطاء بكل 
أنومعهـا،  لكـن أن يكـون ملخطـأ يف 
ملدمخلية لالقتصاى  يصل  ملسياسـة 
مالقتصـاىي،  ملتد ـور  م حلـة  إ1 
فهذم سـبب كفيل يف ملح مك ملشعبي، 
فلقاـة ملعيـش  مملطالبـة بحقـوق 
بالشـكل  ملفـ ى السـتكاال حياتـه 
ملالئـق، مطلب للجايـع  عىل لايع 
تحسـا  عـىل  ملعاـل  ملحكومـات 
مسـتود ىخل ملف ى ليشـع  مملومطن 
بأن حقوقـه مصانة، لكـن ممللهجية 
ملغـ ب  ـي  ى ل  تتبعهـا  ملتـي 
مالنقضـاض عىل ما يشـكل ملشـعلة 
بلـد،  أي  يف  ملوضـع  ملتـي سـتفج  
َ لتبدأ ممللظاات  ملح كات مملسـلحة 
بالتغلغـل لتتاّكن من زعزعة ملوضع 
مجملـي  مسـتا مر حالـة ملغضب يف 

تطالـب  ملسـوىمن،  ملتـي  شـومرع 
ب حيل مل ئيس ملبشـري لفشله يف أىمء 

مهاته. 
ملشـعب ملسـوىمني بهـذم ملحـ مك 
ملشـعبي يعـرب عن غضب سياسـات 
حكا7 لم يسـتطيعوم تأما ما يسعى 
إليـه أي فـ ى يف حيـاة يسـتطيع بها 
تأما مملسـتود ملالئق جف مى عائلته، 
 ملتـي تذ ـب إ1 ملذيـن ليسـت من 

حقهم. 
َ عـرب  أم يـكا  مآلخـ ،  مملقلـب  يف 
ملد بتهـا يف مجلـس مجمـن  ايـيل 
رصحت “بأن خطة ملسـال7 سرسم 
خ يطـة للط يـق مختلفة عـن ُكـّل 
مـا سـبقها”، فالهزمئـم ملتـي مليت 
تثبيـت  يف  أم يـكا  حلفاؤ ـا  بهـا 
أقدممهم يف سـوريا،  أن ملخسـارة يف 
ميزمنيـة  مشـلطن بلغت حـد ى غري 
مقبولة، لذلك البـد من تغيري ملخطة، 
 مالتّجـاه نحـو منتهاز مجخطـاء ملتي 
ملشـعوب،  ملتـي  ماثلـو  ي تكبهـا 
 ـي بصلاعتهـم  ع  ضهـم، لتبـدأ 
ملجديـدة، ليكون  مللعبـة مجم يكيـة 
مملومطـن ملع بـي  ـو ملشـعلة ملتي 
ستاهد لهم ت سـيخ خيوط لعبتهم، 
إن كان يف صلـع ملق مر أَْ  مسـتحالل 
مجرض؛ لتلفيـذ ُمَخّططـات أبعد ماا 
نتوقع،  ملتي تصب حتاا يف مصلحة 
ملصهيـو  مالسـتعاارية  مإلمربياليـة 
أم يكيـة، َ لعـل ملقـاى7َ مـن مجيا7 
سيشـهد اـورمت أم يكيـة مـن نوع 

آخ ، لللتظ . 

إسماعيل صالح *

بلـغ ملسـيُل ُزبـاه  لم يبـق يف قوس 
ملصـرب ملزع، بعـد أن أضحـت أ دمف 
ملعـد من عـىل ملياـن  مضحـة مملعالـم 
مق  نة بالشـوم د للجايع باسـتثلاء 
»ملهاـج مل عـاع« حـا باتـت أ  ـا7 
ملسـيط ة مإلمارمتية عىل سقط د ذمت 
ملهـا7  ملتلـوع  مملوقـع مالسـرمتيجي 

ملبيئي ملف يد حديث ملجايع. 
 بكل  ضوح أفصح مسؤ ل إمارمتي 
عـن حجم تغول ملغزمة يف مليان  تحدث 
بالتهى ملوقاحة  مالستفزمز عن إرصمر 
بـالىه عـىل منتهـاك ملسـياىة ملوطلية 
بإبـدمء مل غبـة ملجامحة يف مسـتقطاع 
لأطاـاع  تحقيقـاً  لزيـ ة سـقط د 
ملجيوسياسيّة جبو ظبي ملدمئ ة يف ملفلك 

مجم يكي. 
 السـتكاال فصول مملؤمم ة كشـف 
مملسـؤ ل مإلمارمتـي عـن خطـة ملـح 
ملجلسـية مإلمارمتية إ1 ملسـقط يا يف 
محا لة قدياة متجـدىة إلحدمث تغيري 
ناعـم يف ملركيبـة ملسـكانية للجزيـ ة 
تعزز من مللفوذ مإلمارمتي  تالح ملغزمة 
ح ية ملتلقل  صالحية ملتحكم بالث  ة 

 مملوقع معا. 
 يف مقطع فيديو تدم له ر مى مومقع 
ملتومصـل ماللتااعـي، معترب مملسـؤ ل 
مإلمارمتـي خالل ملتاـاع مع قطيع من 
ملعاالء،  خلفه ت تفع صور قاىة بالىه 
معتـرب سـقط د لـزءمً من مإلمـارمت، 
 قال إن أبلاء ا يسـتحقون ملجلسـية 

مإلمارمتية، بد ن طلب ملهم. 
 قوبـل حديـث مملسـؤ ل مإلمارمتـي 
لدد طابور من مملطبّلا ملَخَونة بح مرة 
تصفيـق توحـي بأن ااـة َمـن تجا ز 
قيـاىمت  حـد ى  عاالتـه  مرتهانـه  يف 
ملرعيـة مملزعومـة ملصامتـة صاـت 
ملقبور أما7  ذم ملعبث  ملجلون ليكون 
أقىص طاوحه ملحصول عىل ملجلسـية 
مإلمارمتيـة عوضـا عن غ فـة يف فلاىق 

مل ياض. 
 ال تكتف مإلمـارمت يف مليان ملجا ل 
مسؤ ليها بحقائق ملتأريخ  ملجغ مفيا 
ملتكفريية  ملفصائل  ملجااعـات  بدعم 
مملسـلحة إلىممة ملـرصمع  ال بارتكابها 
ىمخـل  ملج مئـم  مالنتهـاكات  أبشـع 
باملحافظـات  ـــة  ملَخاصَّ سـجونها 
ملجلوبية بل بتعاملها مملستكرب  مملتعايل 
مع ملياليا  كأن ملبلد  سـكانه حرص 

لها   مقع يف ملكيتها. 
 مـع أن ىعا د مالرتبـاط ملتأريخي 
مإلمـارمت  سـكان  بـا  ماللتااعـي 
سـقط د ملذي يرىى بـا فرة  أخ د 

عىل لسان أَْكثَــ  من مسؤ ل إمارمتي ال 
تسقط أرضاً  ال تسلب حقاً لم يا  عىل 
مملؤرخـا  ملباحثـا يف ملتأريخ  لوىم 
لد يلة إسـاها مإلمارمت حتى إ1 ما قبل 
أربعة عقوى  بالتايل فإن أصغ  شـج ة 
يف  ذه ملجزي ة أقد7 بائات ملسلا من 
مإلمارمت  حتى ملسعوىيّة ممللشغلة  ي 
مجخ د بكيفية قضم أرميض حرضموت 
 تا ي  مـر ع أنبـوب نفطي خاص 

بها إ1 ملبح  ملع بي عرب ممله ة. 
ملـذي  أرخبيـل سـقط د   يحظـى 
لقـب بأَْكثَــ  ممللاطق غ مبـة يف ملعالم 
نظ مً لتلوعـه ملحيـوي  ملبيئي باوقع 
مسـرمتيجي  ـا7، إذ يقـع يف ملسـاحل 
ملجلوبي للجزيـ ة ملع بية رشق خليج 
عدن حيث نقطة ملتقاء مملحيط ملهلدي 
ببح  ملع ب  كذلك إ1 ملرق من ملق ن 

مجف يقي. 
 يتحّقـق للُاسـيط  عـىل ملجزيـ ة 
ملعامليـة  ملتجـارة  بخطـوط  ملتحكـم 
 ملسـيط ة عـىل أ ـّم مملضايـق مملائية 
يف ملعالـم، كاضيق باب ممللـدب،  ملذي 
بد ره يؤا  يف مملالحة بقلاة ملسويس. 

لزيـ ة  مـن  لعـل  مملوقـع   ـذم 
سـقط د مطاعـاً للقـود ملغ بية، إذ 
تعاقبت عليها مولـات من ملربتغاليا 
 مل  مـان؛ بهـدِف محتاللها، فضال عن 

مإلنجليز خالل محتاللهم لعدن. 
 مـع حلـول ملتسـعيليات، حا لـت 
ملجزيـ ة  إخضـاع  مملتحـدة  ملواليـات 
 سـعت لا دة لبلاء قاعدة عسـك يّة 
ـــة بهـا تحـت ذريعـة مكافحة  َخاصَّ
ملق نصة  محاربة ما يساونه مإلر اب 
 ذلـك مـن بومبـة إنشـاء سـجن بديل 

لسجن غومنتانامو. 
 يتشكل مجرخبيل من عدة لزر ملها 
ىرسة  ساحة  عبد ملكوري، إ1 لانب 
سـت لزر صخ ية.  عاصاة سقط د 
 ـي حديبو،  تبلـغ مسـاحة ملجزي ة 
م365 كيلومرمً، أما عدى سكانها فيقدر 

بلحو م15 ألف نساة. 
 تعد سـقط د أكرب محاية طبيعية 
يف بح  ا  ب  ا،  أ سـع متحف للث  ة 
مللباتيـة  مجعشـاب ملطبية  مجشـجار 
مملعاـ ة،   ـي موطـن مشـجار مللبان 
مملشهورة  أشـكال من ملطيور ملجايلة 
ملدمللة  مملهالـ ة  تلف ى بتلوع نباتي 
يضم مملئات من مجنـومع مللاىرة،   و ما 
لعل ملظاـة مليونسـكو تصلفها عا7 
8مم7 ضان قائاة ملـرمث ملعاملي، كاا 
أىرج مجرخبيـل يف كانـون ملثاني/يلاي  
17م7 كأحد مملومقع ملبح ية ملعاملية ذمت 
مج ايّة ملبيولولية من قبل مليونسـكو. 
* العهد اإلخباري

سقطرى اليمنية وأوهاُم السيطرة اإلماراتية!!ثورات الشعوب تنهض من جديد.. لماذا السودان؟
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ثقافية 

قراءة في محاضرة )ال عذر للجميع أمام اهلل( للشهيد القائد:

الحجج املعيقة للتَحّرك يف مواجهة أعداء األمة
 : خاص

تعد  ـذه مملحارضُة من أ ـم مملحارضمت 
ـِهيُْد ملَقاِئـُد -ِرْضـَومُن مللِه  ملتـي ألقا ا ملشَّ
تلاقـُش  كونهـا  ممل حلـة؛  تلـك  يف  َعَليْـِه- 
بشـكل مبارش  رصيـح ملكثريَ مـن ملُحَجِج 
 ملتسـاؤالت مملاالة يف ملساحة حيلها،  ملتي 
ال تـزمل تتجـدُى مليـو7،  كانت تاثـل عائقاً 
عـن ملتَحّ ك يف موملهة أعـدمء مجمة باجمس 
 مليـو7،  تبلي  ذم مملـر ع ملُقـْ آني ملذي 
ِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه- تَحّ ك فيه ملشَّ
،  ناىد مآلخ ين إ1 ملتَحّ ك فيه،  أعلن أنه ال 

عذر للجايع أما7 ملله!

حقيقة الواقع اليوم:
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن  يف ملبدمية  ضعلا ملشَّ
مللـِه َعَليِْه- أمـا7 ملومقع ملذي نعيُشـه مليو7 
 ملـذي يتلّخُص يف قول رسـول ملله صىل ملله 
عليه  آله  سـلم: »كيف بكم إذم رأيتم ممللك  
مع  ًفا  مملع  ف ملكً م؟«  ما من شـك أنلا 
أن سـبَب  ـذه ملحالة مملؤسـفة ي لع إ1 ما 
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضـَومُن مللِه َعَليِْه-   صفه ملشَّ
بأنـه »مملألوف ملذي نشـأنا عليـه«، فأصبح 
مإلسـال7ُ  ـو ما معتـاى ُكـــّل مجاوعة من 
مللاس أن يعيشـوم عليه بالغث مله  ملسليم، 
 بـات ُكــلُّ من لاء من بيئـة أُْخــَ د غري 
ملتـي نعيش فيا يأتي  معه إسـال7 مختلف، 
  كـذم بات لإلسـال7 ملومحد مليـو7 أكث  من 
 له،  أكث  من تفسـري،  أكث  من ط يقة، 
 أصبـح ممللكـ  مع  فـاً،  مملعـ  ف ملك مً، 
 تعـدىت مج ـومء بعـد أن تلبسـت بثيـاب 
مإلسـال7،  عاى مإلسـال7 غ يباً،  لـم يعد من 
حـّل لهـذم ملومقـع إال ملعـوىة إ1 كتـاب ملله 
تعا1،  ملتخيل من ُكــّل مملور ث ملديلي ملذي 
نتعّصب له، حتى نجَد مملساحَة ملتي ياكن أن 
نلتقـي حولها،  ملتي لن تكون سـود مائدة 
ملله، ملُقـْ آن ملك يم،  حيلها سلتخلص من 
ملومقـع ممل  ملذي حذرنا مل سـول مجك 7 مله 
حا قال: »كيف بكم إذم رأيتم ممللك  مع  ًفا 
 مملع  ف ملكـً م؟«   و ملومقع ملذي  صفه 
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللـِه َعَليِْه- بقوله:  ملشَّ
»نحن نـ د مآلخ ين، مليهـوى  مللصارد  م 
مـن يتَحّ كـون يف ملبحـار، يف مختلـف بقاع 
ملدنيا مقاتلا يحالون أسـلحتهم طائ متهم 
ىباباتهم قومعد م ملعسك يّة ب ية  بح ية، 
ف ًقـا من ملجلوى من أم يكا  من أملانيا  من 
ف نسا  إسبانيا  كلدم  مختلف بلدمن ملعالم 

ملغ بي«. 
من ملشوم د ملغ يبة عىل ضياع  ذه مجمة 
 غيـاب ملُقـْ آن يف  مقعها أنـك ت د ملحديث 
عن ملجهاى  بذل مللفـس أم مً غ يباً إن  لد 
 إال فهـو مالوع، تتحاشـاه كتـب ممللا ج 
ملتعلياية،  تتجا زه خطب ممللاب ،  ملتوعية 
ملعامة يف  سـائل مإلعـال7،  كأن ملُقـْ آن لم 
يهتم بهذه ملقضايا،  لاءت ملبدمئل لتسحق 
 ـذه مجمـة يف  عيهـا   مقعهـا، فامتـأت 
ملشاشـات ملتلفزيونية باسلسالت مفسدة، 
 نبحـت حلـاج ملوعـاظ بالتثبيـط  تاجيد 
ملسـلطة،  حذفت آيات ملجهاى  مإلنفاق من 

ُكــّل كتب ملتعليم مملدريس. 

الواقُع االفرتاضيُّ لنا يف 
الُقـْرآن الكريم:

 باسـتثلاء مـا يلتظـُ  ملعالـم أن يحدث 
يف مـارس مملقبـل ن1م7 مـن إرسـال إيـ من 
مجاوعة سفن ح بية إ1 مملحيط مجطليس لم 
يحصل أن كان للاسلاا قطعا بح ية يف أي 
مكان من ملعالم بعيدمً عن شـومطئهم،   و 
ملومقع ملـذي كان يلبغي أن يتحّقق ملذ زمن 
بعيـد لوال غياب ملُقــْ آن ملك يم عن  مقعلا، 
 مـن اـم غيـاب ملقدرة عـىل تحديـد  وية 
ملعدّ ، فضالً عن تهديده أ  ملتلويح بتهديده، 
 ما ىم7 مجسـطول مملرصي مثالً من صلاعة 
ف نسـية  أملانية فلن يتَحّ ك  ذم مجسـطول 

ىم7 مجسـطول  ليهـّدَى مـن صلعـوه،  مـا 
ملسـعوىّي أم يكي ملصلاعة فلن يشـكل أي 
خطـ  عىل صانعيه، فكل آلـة ح بية تحتاج 
إ1 صانعها بشكل ىمئم لصيانتها،  لو تخىل 
علهـا لتحولت إ1 خ ى مـن ملحديد ال تلفع؛ 
 لذلك ال تجد ع بياً يسـتخد7 سـالحاً بح ياً 
أ  لوياً إال بإذن من صلعه، فكل طائ ة  كل 
قلبلة  كل صار خ  كل سـفيلة أم يكي أ  
ب يطانـي أ  ف نـيس يحتاج من مشـرمه أن 
يسـتخدمه فياا سـاح له ملبائـع فقط من 
مملجـاالت،  إذم خالـف ذلـك فإنه سـيع ض 
نفسه لخط  مملوملهة معهم   و ليس أ الً 

لها. 
ملومقـُع ملـذي أرمى ملله أن نكـون فيه  و 
 مقع ملسـيط ة  ملهيالة  مالستقالل، حتى 
تكـون مليد ملعليا مع ملحق  ملعدل،  ليس أن 
ِهيُْد ملَقاِئُد  نعيش حياة ملخزي كاا يقول ملشَّ
-ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه-: »  ذم خزي للاسـلاا 
يف ملحقيقة، خزي،  تقصري عظيم أما7 ملله 
سـبحانه  تعا1،  نبذ لكتابه، نبـذ للُقـْ آن 

خلف ظهورنا«. 

أوهاٌم ال أعذار: 
 لن يجَد مللـاُس لهم عذرمً أما7 ملله تعا1 
يـو7 ملقيامـة،  لن يقبـل منتظار ـم حتى 
يتَحـّ ك ملعلاـاء،  ملعلاـاء غـري معذ رين 
إذم لم يسـتجب لهم مللاس،  لـن يأتي  قت 
يتَحـّ ك فيـه لايـع ملعلااء يف خـط  محد، 
ِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن   ذه ملقضايا أاار ا ملشَّ
مللِه َعَليِْه- أماملا كونها من أكث  مإلشكاالت 
تجاه ملتَحّ ك ملفاعـل،  طاملا مثلت  ال تزمل 
ـِهيُْد  للقعـوى  ملتقاعـس،  ملشَّ شـااعات 
ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه- قد سد ملباب عىل 
ملجايع من خالل مستدالله بالُقـْ آن ملك يم 
عـىل أ ايّـة مللظـ  يف مضاون ملـكال7 مع 
إ اال شـخصية مملتكلـم، فاضاون ملكال7 
مملفيد  و أسـاس مملوقف ملـذي يتخذه حيال 
ذلـك ملـكال7، حتى لو كان من شـخص غري 
معلي، أ  من شخص فضويل، أ  من مجلون 
لـو أمكن ذلك،  مـا ألال مللفتـة ملُقـْ آنية 
ـِهيُْد ملَقاِئُد عليهـا يف قوله  ملتـي أضـاء ملشَّ
تعا1: }مْىُخلُـوم مْجَْرَض مْلُاَقدََّسـَة ملَِّتي َكتََب 
مللَُّه َلُكـْم َ ال تَْ تَدُّ م َعـىَل أَْىبَاِرُكـْم َفتَلَْقِلبُوم 
يـَن َقـاَل َرُلالِن ِمـَن ملَِّذيـَن يََخاُفوَن  َخارِسِ
أَنَْعَم مللَّـُه َعَليِهَاا مْىُخلُوم َعَليِْهـُم مْلبَاَب َفِإذَم 
َىَخْلتُُاـوُه َفِإنَُّكْم َغاِلبُوَن َ َعـىَل مللَِّه َفتََوكَّلُوم 
إِْن ُكلْتُـْم ُمْؤِمِلَا{، فذكـ  ملله كال7 مل للا 
 سطِّ ه ككال7 نبيه موىس مع  لوى ملعلااء 
 ملعبّـاى  ملز ـاى  ملقاىة ملشـجعان يف أمة 

نبي ملله موىس. 
ِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه-  مكتفى ملشَّ
باعيـار  محـد يف قبول كال7 أحـد كائلا من 
يكـون أ  رفضه،   و ما حدىه بقوله: »أن 
تع ض ما ساعته ملا عىل مآلخ ين باعتبار 
 ـل مثل  ـذم عال يـ يض ملله سـبحانه 
 تعـا1؟«  بهـذم تجـا ز ُكـــّل ملـرمث 
ملثقـايف مملغلـوط ملذي حـال بيللـا  با 
ملُقــْ آن ملك يـم،  تجا ز ملشـخصيات 
مملاثلة للدين ملتي بات ملدين لديها أمورم 
مألوفـة ال تحا ل أن تفحـص صحتها 

من خالل ملُقـْ آن ملك يم. 

ضرورة املقارنة بني واقعنا 
وواقع اليهود:

ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللِه   أاار ملشَّ
َعَليْـِه- قضيـًة عاليًة مهاـة تغيب 
مليـو7 عـن  مقعلا بصـورة إيجابية 
 مثاـ ة،  رباـا نا  عليهـا م  َر 
ملك م7، بل قد نتخذ مومقف سـلبية 
ماـن يذك نـا بهـا  نعـّده متأا م 
بسطوة ملثقافة ملغ بية، فكل من 
توله بلظ ه  تفكريه إ1 مملقارنة 
با  مقع ملعالـم ملغ بي   مقعلا 
ال شك بأنه سـيجد أن مليهوى قد 
سـبقوم يف كافة مملجـاالت، حتى 

يف تحقيـق ملعدملـة يف أ سـاطهم،  محاربة 
مظا   ملفسـاى مملايل  مإلىمري،  مملسا مة يف 
ملحقوق،  مل عاية ملصحية،  مملحافظة عىل 
ملذ ق ملعا7 يف ُكــّل مجال، حتى بات رئيس 
 زرمء ملكيـان ملغاصـب يف إرسمئيل نتليا و 
يتفاخـ  بأنـه  قومـه يصـدر ن إ1 ملعالم 
ملحياة مجفضل،  أن ملشعوب مجُْخــَ د باتت 
تتطلـع إ1 مليهـوى با تاا7 بالـغ لرد ماذم 
سـيقدمون من أللها  من ألل رفا ها، بل 
صـار مليهوىي مليـو7 أكث  م تاامـاً بالدين 
ِهيُْد ملَقاِئُد  من مملسلاا أنفسـهم، يقول ملشَّ
-ِرْضـَومُن مللِه َعَليْـِه-: » خالصة مملســألة 
 ـو: أنلا كاسـلاا، أن نقـارن با أنفسلا 
-   ـذم كاا قال مإلما7 عيل )عليه ملسـال7(: 
))متى معـرض مل يب يفَّ حتـى رِصت أُْقَ ن 
بهـذه مللظائ (( - نحـن مآلن يجب أن نق ن 
أنفسـلا باليهوى، فـإذم ما  لدنـا أن مليهوى 
 م أكث  م تااًمـا بقضايا م، أكث  م تااًما 
بشـؤ نهم، أكث  م تااًما بديانتهم فإن  ذم 

سيكشف بأنلا أسوأ من مليهوى«. 
 ـذه مملقارنـة مملهاـة تأتـي فائدتها من 
خـالل تحديدنـا ملوقعلا كأمة مسـلاة، فإذم 
كان مليهـوى قـد تسـلطوم عليلـا  سـبقونا 
يف كافـة مملجـاالت   ـم مملغضـوب عليهـم 
ممللعونا مملرض با بالذلة  مملسـكلة فلحن 
نعيـش يف  مقـع أسـوأ ماـا نتصـور، حيث 
تشـري مملقارنـة إ1 أنلا بتلا أكث  مـن مليهوى 
يف مسـتحقاق ملغضب مإللهي،  مللعلة  ملذلة 
 مملسكلة، فاليهوى ال يزملون  م عىل حالهم 
يف ذلـة  صغـار لم يلقلـب حالهـم إ1  مقع 
آخـ ،  إناـا ن م م فوقلـا؛ جَنَّلـا من رصنا 
تحتهـم بدركات؛  ليس جَنَّهـم صار م فوقلا 
أعزمء شامخا مهيالا،  ذه مملقارنة تأخذ 
أ ايّـة؛ جَنَّها تبا للا أنلا كأمة رصنا أسـوأ 
مان رضبت عليهم ملذلة  مملسـكلة بشهاىة 

ملومقع. 

واقع الغضب اإللهي علينا 
وأسبابه: 

كل  ـذه ملغضـب مإللهي عليلـا لاء باا 
يلاسب فدمحة ملخسـارة ملتي تسببلا بها يف 
 مقـع ملبرية، فبـدال من أن نحاـل ملهدد 
إ1 ملعالم بعـد أن مّن عليلا ملله به، ضيعلاه؛ 
فتخبـط ملبر بعيـدمً عن  دد مللـه،  بات 
ملبديـل أمامهـم  ـو ضـالل أ ـل ملكتـاب، 
 تعوملـت ملدنيا مليو7 يف اـوب يهوىي، فبات 
ملحيـاة ملعرصيـة بـكل تفاصيلهـا يهوىية 
مللكهة، ت د ذلـك يف ملتكلولوليا، يف مجزياء، 
يف ملسيلاا، يف 

مالقتصاى، يف ملصلاعات ملعسك يّة، يف ُكــّل 
مـا يحيط بلا، ُكــّل  ذم نتحال نحن كع ب 
 كأمـة إسـالمية مملسـؤ لية ملكاملـة عله 
بسـبب تقصرينا؛  لذلـك كان حجم ملغضب 
مإللهـي أكـرب من ملغضـب ملذي نـال مليهوى 
قتلـة مجنبيـاء  ملقائلا عىل مللـه بغري علم 
ـِهيُْد   مملح فا لكال7 ملله يف كتبه، يقول ملشَّ
ملَقاِئـُد -ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه-: » ملع ب ضيعوم 
ُكـــّل  ذم فكان ما يحصل يف ملدنيا  ذه من 
فسـاٍى ملع ُب مسـؤ لون عله، ما يحصل يف 
ملدنيا من فسـاى عىل أيدي مليهوى  مللصارد 
ملذيـن أرمى ملله لو مسـتجبلا  ع فلا ملرف 
ملذي ملحلا إياه،  ملوسا7 ملعظيم ملذي قلدنا 
ـٍة أُْخِ َلْت ِلللَّاِس تَأُْمُ  َن  به: }ُكلْتُْم َخرْيَ أُمَّ
ِباْلَاْعـُ  ِف َ تَلَْهـْوَن َعِن مْلُالَْكـِ  َ تُْؤِملُوَن 
ِباللَِّه{ )آل عا من: من مآليةم11( لو تَحّ كلا 
عـىل  ذم مجسـاس، لـكان ملع ب  ـم مجمة 
مملهيالة عـىل مجَُمـم كلها،  السـتطاعوم أن 

يصلوم بلور مإلسال7 إ1 ملدنيا كلها«. 

املسلمون ليسوا يف مأمن من 
مصري اليهود:

يظن ملبعض بأنه كاسـلم من أمة محاد 
صىل ملله عليه  آله  سـلم ال ياكن أن يلاله 
مـا نال مليهـوى مـن عقوبات مللـه يف ملزمن 
مج ل  ال تزمل مليـو7،  يف يو7 ملقيامة أيضا، 
بـل باتوم يجزمون أنه متـى ما كلت من أمة 
محاـد فسـوف تكون مـن أ ـل ملجلة  إن 
رسقت  زنيـت  رمبيت  مفريت، فاج ى »ال 
إله إال ملله« كفيلة بأن تخ لك من لهلم إن 
صاىف  ىخلت فيها،  إال فإن ف ص مللجاة 
قبل ذلك يـو7 ملقيامة كثرية، فان شـفاعة 
مللبـي محاـد إ1 رضبـة حظ تلالهـا بعال 
بسـيط يف ملدنيـا، إ1 غري ذلـك ماا مخرعته 
بعـض طومئف مجمة، إرلـاء لللاس،  إغ مء 
لهـم،  تتبعا لط يقة أ ـل ملكتاب يف ملتالي 
ملتي ذمهم ملله عليه بقوله تعا1: }َ َقالُوم َلْن 
لَا مللَّاُر إاِلَّ أَيَّاًما َمْعُد َىًة ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعلَْد  تََاسَّ
مللَّـِه َعْهًدم َفَلْن يُْخِلَف مللَّـُه َعْهَدُه أ7َْ تَُقولُوَن 
َعىَل مللَِّه َما اَل تَْعَلُاوَن بىََل َمْن َكَسـَب َسـيِّئًَة 
َ أََحاَطْت ِبِه َخِطيئَتُـُه َفأُ َلِئَك أَْصَحاُب مللَّاِر 
ـِهيُْد  ُ ـْم ِفيَها َخاِلـُد َن{،   لا يؤّكــد ملشَّ
ملَقاِئـُد -ِرْضَومُن مللـِه َعَليِْه- عىل أنلا لسـلا 
باأمـن مـن أن نلـال لعلـة ملله ملتـي نالها 
مليهوى من قبللا، حيث يقول: » علدما يقول 
ملله لـك يف ملُقـْ آن ملكـ يم: }ذَِلَك ِبَاا َعَصْوم 
َ َكانُـوم يَْعتَـُد َن{  و ليقول لـك  لآلخ ين 
بأنـك  أنت إذم مـا عصيت  معتديـت، إذم ما 
قرصت يف مسـؤ ليتك، ستَُع ض نفسك جن 
ترضب عليك ملذلة  مملسكلة، 
 أن تَـِتيـه كاـا تاه بلو 

إرسمئيل من قبلك«. 

ملاذا نحن أذالء 
تحت من ُضربت 

عليهم الذلة 
واملسكنة؟

حـا نـ د ملومقـُع ملذي 
تعيُشـه مجمـُة نعـ ف أنهـا 
باتـت تحـت سـلطة مليهـوى 
 مللصارد، ليس جنهم أعزمء؛ 
 إناا جنهـا باتت أكث  صغارم 
 ذلة ملهـم،  كل ذلـك نتيجة 
ملـذي  ملتقصـري  ملتف يـط 
عشـلاه من قبل  ال زللا نعيش 
يف تفاصيله ُكــّل يو7،  يف ُكــّل 

موقف. 
ملفسـاى  فـكلُّ   عـىل  ـذم 
ملـذي مأ مليهـوى بـه ملدنيا نحن 
مملسؤ لون عله قبلهم، سومٌء أكان 
مقتصاىياً أ  اقافياً أ  ملتااعياً أ  
ِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن  ىيلياً، يقول ملشَّ
مللِه َعَليْـِه-: »قرّصنا تقصريًم كبريًم 

لعللـا لدي ين بأن نكون كذلك،  إال ملا كان 
مليهوى ياتلكون  ـذه ملهيالة،  ملا كانوم قد 

مأ م ملدنيا فساًىم«. 
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضـَومُن مللِه   قد رضب ملشَّ
َعَليِْه- نااذج من ملومقع يف موضوعات عديدة 
كال با  سـفور مللسـاء، حتى باتت مجمة يف 
 مقع أسوأ بكثري من ملفساى ملذي يعيش فيه 
مليهـوى أنفسـهم،   و ما يعلـي أن ملغضب 
مإللهـي عليلـا كأمـة إسـالمية قـد تجـا ز 
ملغضـب ملـذي نالـه مليهـوى،   ذم تجسـيد 
للسـلة مإللهيـة ملتـي  رىت يف قولـه تعا1: 
}َ َمـْن أَْعَ َض َعـْن ِذْكـِ ي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشـًة 
ُه يَـْو7َ مْلِقيَاَمِة أَْعَاى{، يقول  َضلًْكا َ نَْحُرُ
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللـِه َعَليِْه-: »أليس  ملشَّ
 ضـع مجمـة ملع بيـة  ضًعا سـيئًا لـًدم يف 
حياتهم مملعيشية، يف ُكــّل شؤ نهم؟ أصبح 
ملع بـي ال يفتخـ  بأنه ع بي، مـن  و ذلك 
ملـذي يفتخ  بأنه ع بي؟  ـل أحد أصبح إ1 
ىرلة أن يفتخ  بأنـه ع بي؟ أصبح ملع بي 
ملذي تجلّس بجلسـية أم يكية أ  ب يطانية 
يفتخـ  بأنه مسـتطاع أن يتجلـس أن يأخذ 
ملجلسـية مجم يكية أنه ع بي أم يكي، لكن 
ملع بـي مجصيل ملع بـي ملذي ال يـزمل ع بيًا 
أصبـح ال يـ د بـأن  لاك بـا يديـه  ال يف 
 مقـع حياته ما يجعله يفتخـ  بأنه ع بي«. 
  ذم ملومقع يختلف تاامـا عن  مقع ملُهوية 
مإلياانيـة ملتي يتصف بهـا مملؤملون، فومقع 
بـال عـزة  ال ملعـة  ال ُقـــوَّة  ال ك ممة ال 
ياكـن أن يوصـف ذ  ه بأنهم عـىل ملط يق 
مملسـتقيم،  أن مصري م غـدمً إ1 ملجلة يو7 
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضَومُن مللِه  ملقيامة، يقول ملشَّ
َعَليْـِه-: » فلحـن ن يد أن نفهـم من  ذم أنلا 
إذم لـم نتدمرك أنفسـلا مع مللـه أ اًل، أنه غريُ 
صحيـح أنلـا نسـري يف ط يـق ملجلـة،  إن 
كلت ترّكع يف مليـو7  ملليلة ألف ركعة،  ذه 
ملصـالة إذم لم تكن صالة تدفعك إ1 أن ت تبط 
بالله أكثـ   أكث   أن تلطلق لالسـتجابة له 
يف ُكـــّل مملومقع ملتي أمـ ك بأن تتَحّ ك فيها 

فإنها ال تلفع«. 
قـد يسـتغ ب ملكثـري ن رصمحـًة  ـذم 
ـِهيُْد ملَقاِئـُد  ملطـ َح ملـذي يوملـه بـه ملشَّ
-ِرْضَومُن مللِه َعَليِْه- مملجتاع مملسـلم  لكن 
بعد يشء من ملتأمل سيعرفون بصومبيته، 
 يذعلـون بأنـه ال عذر للجايع أمـا7 ملله، 
 مـن ال يصل إ1  ذه ملحقيقة فال شـك أنه 
مان  صفهـم ملله بأنهـم يؤملون ببعض 
ملكتـاب  يكفـ  ن ببعـض،  قـد  ضـح 
ـِهيُْد ملَقاِئـُد -ِرْضـَومُن مللـِه َعَليِْه-  ذم  ملشَّ
ملُكف من بأنه قـد ال يكون باللك من مملبارش 
 لكن برك مالمتثـال ملقتضيات بعض ما يف 
ذلـك ملكتاب،   ـو ملومقع ملذي نعيشـه يف 
مسألة مل با مثالً، أ  ط يقة توزيع ملزكاة، 
 كثري مـن ملتفاصيـل ملتي تعيشـها مجمة 
مليو7، يقول -ِرْضـَومُن مللِه َعَليِْه-: » فلحن 
ن يـد أن نفهـم من  ـذم أنلا إذم لـم نتدمرك 
أنفسـلا مـع ملله أ اًل، أنه غـري صحيح أنلا 
نسـري يف ط يق ملجلـة،  إن كلت ترّكع يف 
مليو7  ملليلـة ألف ركعة،  ذه ملصالة إذم لم 
تكـن صالة تدفعك إ1 أن ت تبـط بالله أكث  
 أكثـ   أن تلطلق لالسـتجابة لـه يف ُكــّل 
مملومقع ملتـي أم ك بأن تتَحـّ ك فيها فإنها 

ال تلفع«. 
ـِهيُْد ملَقاِئُد -ِرْضـَومُن مللِه  لقد  ضـع ملشَّ
أفـ مىمً  عليلـا  ملكاملـة  مملسـؤ ليَة  َعَليْـِه- 
 لااعـاٍت حيـال  ـذم ملومقع مملـزري لهذه 
مجمة،  قالها بصوت  مضح )ال عذر للجايع 
أما7 ملله(،   و لم ي فع  ذه ملعبارة شعارمً، 
بل صـدع بها إنـذمرمً،  من يفهـم ما ط حه 
-ِرْضـَومُن مللـِه َعَليْـِه- يفهم ملد مفـع ملتي 
لعلتـه يقد7 حياته رمضياً يف سـبيل تحقيق 
ما أرمىه من توصيـل  ذه ملدعوة بالعوىة إ1 
كتاب ملله  تصحيـح مفا يالا حول ملدين، 
 تصحيح مسـارنا }ِمْن َقبْـِل أَْن يَأِْتَي يَْو7ٌ اَل 
بَيٌْع ِفيِه َ اَل ُخلٌَّة َ اَل َشـَفاَعٌة َ مْلَكاِفُ  َن ُ ُم 

ملظَّاِلُاوَن{. 

 للدرس بقية.. 
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 إصابة فلسطيني بجراح خطيرة في الضفة الغربية واالحتالل يستهدف بالدبابات أراضَي زراعية بغزة:

 في مقابلة تلفزيونية طالبت الحكومة المصرية عدم بثها:
أمريكا تعلن شروطها 
لالنسحاب من سوريا 
والجيش السوري يعزّز 

قواته بريفي حماة 
وإدلب بصورة مفاجئة

 : وكاالت
أعلن مستشـاُر مل ئيس مجم يكي، لـون بولتون، 
أمـس مجحـد، أن » مشـلطن ال ت غـب بـأي تَحــّ ك 

عسك ّي ت كي يف سوريا بد ن ملتلسيق معها«. 
 قال بولتون يف ترصيحات للصحفيا خالل زيارته 
للكيان ملصهيوني ضان لولة إقلياية: إن منسـحاب 
قومت بالىه من شاال رشقي سوريا مر ط بهزياة 
بقايا ىمعش  ضاان مجت مك لسالمة مملسلحا مجك مى 
حسـب تعبريه، مضيفـاً »سـللاقش مالنسـحاب من 

سوريا مع إرسمئيل  ت كيا خالل لولة إقلياية«. 
 شـّدى عـىل أن مل ئيـس مجم يكي، ى نالـد ت مب، 
يتاسـك بـأن »مالنسـحاب مجم يكـي من سـوريا لن 
يحـدث ى ن متّفـاق لحاايـة مجكـ مى«، مشـريمً إ1 أن 
»أم يكا ستلسحب من سوريا، لكلها ستحاي قومتها 

خالل فرة مالنسحاب«. 
 لفـت بولتـون إ1 عد7  لوى لـد ل زملي لتلفيذ 
عالية مالنسـحاب، لكله أشـار إ1 أنها لن تحدث ى ن 

متّفاق لحااية مملقاتلا مجك مى، حسب قوله. 
 ي د م مقبون أن مإلعالن مجمريكي عن مالنسـحاب 
من سـوريا ما  و إال خدعٌة من ت ممب إلعاىة منتشار 
ملقـومت مجمريكية يف سـوريا  ملعـ مق،  إلعاىة إحياء 
ملجااعـات مإلل مميـة يف ممللطقة ملشـاالية ملرقية 

السياا لااعة ىمعش مإلل ممية ملو ابية. 
مـن لانب آخ ، أرسـل ملجيُش ملسـوري تعزيزمٍت 
عسـك يًّة إضافيـة إ1 َلبَهـات ريفي حااة ملشـاايل 

 إىلب ملجلوبي؛ تحسباً جية تطورمت. 
ملجيـش  »إن  سـورية  إعالميـة   قاَلـت  سـائل 
ملسـوري ي مقب ملتطورمت مجخريَة يف إىلب حيث بدأت 
ملجااعـاُت مإلر ابيُة تسـيطُ  عىل معظـِم ريِف حلب 
ملغ بـي، يف منتهاك  مضـح لتفا اات سـوتي حوَل 

ممللطقِة ملعازلة يف إىلب«. 
 نقلـت ملوسـائل عن مصـاىر عسـك يّة أّكــدت 
أن تَحــّ ك ملجيش ملسـوري ملجديـد لاء بعد مرتفاع 
 ترية ملتصعيد من قبل ملجااعات مإلر ابية مملسـلحة 
 عىل رمسها لبهة مللرصة ملتي باتت تبسط سيط تها 
عـىل معظم ملاطـق ريفي حااه  إىلـب  محا التها 
مملستا ة إلحدمث خ  قات  شن معتدمءمت عىل مومقع 
ملجيـش ملسـوري  عـىل ملبلـدمت  مجحياء ملسـكلية 

مملجا رة ملومقعة تحت سلطة ملد لة ملسورية. 

مجموعات من املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى
 : فلسطين المحتلة
مـن  مجاوعـاٌت  مقتحاـت 
مملستوطلا ملصهايلة، صباح أمس 
مجحد، باحاِت مملسجد مجقىص مملبارك 
باديلـة ملقـدس مملحتّلـة، بحاايـة 
مشـّدىة مـن ملرطـة ملصهيونية 
مملدلجـة  ــة  ملَخاصَّ  ملقـومت 

بالسالح. 
إعالميـة  مصـاىر   أفـاىت 
فلسـطيلية، بأن عرمت ملصهايلة 
مقتحاوم مملسـجد مجقـىص،  تجولوم 
يف باحاته،  سـط تلقيهم رش حات 

حول »ملهيكل« مملزعو7. 
 ذم  شـّدىت قـومت مالحتالل من 
إل مءمتها علد أبومب مملسجد مجقىص، 
 محتجزت عدىمً من ُ ويات مملصلا، 

 أعطتهم بطاقـاٍت ملّونة بدالً علها؛ 
لتضان عد7 رباطهم يف مملسجد. 

إضافـًة إ1 ذلـك  مصلـت قـومت 
أمـس،  ملصهيونـي،  مالحتـالل 
معتدمءمتها عىل مجرميض ملفلسطيلية 
 مملومطلـا ملفلسـطيليا يف قطاع 

غزة  ملضفة ملغ بية مملحتّلة. 
إعالميـة   ذكـ ت  سـائل 
فلسـطيلية إصابة شاب فلسطيلي 
تع ضـه  عقـب  خطـرية،  بجـ مح 
إلطـالق نـار مـن قـومت مالحتـالل 
ملصهيونـي خالل مقتحامهـا مديلة 

ملبرية بالضفة ملغ بية مملحتّلة. 
ملصحـة   أعللـت  زمرة 
ملفلسطيلية يف بيان لها، عن إصابة 
ملـ أس  يف  ب صاصـة  فلسـطيلي 
باديلة ملبـرية، أَىَّت إ1 حد ث كرس 

يف ملجاجاـة  نزيف عـىل ملدماغ، 
 مصفًة حالته بـ »ملخطرية«. 

مـن لانب آخـ  أطلقـت قومت 
نريمنهـا  ملصهيونـي،  مالحتـالل 
بشـكل متكّ ر، صـوب نقطة رصد 
ملفلسـطيلية  أرمض  للاقا مـة 

زرمعية للوب قطاع غزة. 
»صفـا«   أفـاىت  كالـة 
ملفلسـطيلية لأنبـاء بـأن قـومت 
مالحتالل مستهدفت بلريمنها علارص 
مـن رصد للاقا مـة رشقي مديلة 
رفح، ى ن ذك  سقوط إصابات. 

 أشـارت ملوكالـة إ1 أن »ىبابة 
فتحـت  مالحتـالل  لجيـش  تابعـة 
نريمنها أكث  من م ة  بشكل مكثف 
تجـاه مجرميض ملزرمعية للاومطلا 

يف ذمت ممللطقة«. 

الشرطة السودانية تعتدي على املتظاهرين املطالبني بإسقاط نظام البشري
 : متابعات

أطلقـت ملرطُة ملسـوىمنية، مجحـد، ملغاَز مملسـيَل للدمـوع، لتف يق 
متظا  ين،  سط ملعاصاة، ملخ طو7. 

 أفاىت مصاىُر إعالميٌة نقالً عن شهوى عيان »أن مملتظا  ين تجاعوم 
يف شارع ملحومىث ملق يب من أحد ملشومرع مل ئيسية ملذي يؤىي إ1 شارع 
ملقـرص،   ـو أحد أماكـن مجربعة ملتـي حّدى ا تجاـُع مملهليا النطالق 
مومكبه نحو ملقرص لتقديم مذك ة للاطالبة بتلّحي مل ئيس عا  ملبشري«. 
 حّدىت مللقابُة، يف بيان لها، أمس، أربع أماكن للتجاع: شـارع ملسيد 

عبدمل حان،  حي ملديم،  حي ملسجان،  ملطقة ب ي يف ملعاصاة. 
 نفذ أسـاتذة لامعة ملخ طو7 )أع ق ملجامعات ملسـوىمنية(  قفًة، 
أمـس مجحد، أما7 ىمر مسـاتذة ملجامعة؛ محتجالاً عـىل مج ضاع ملقائاة 
بالبـالى،  مملطالبة بتلحي ملبشـري.   قال تجاع مملهليا ملسـوىمنيا عىل 
صفحته مل سـاية يف موقع ملتومصـل ماللتااعي”)فيس بو ك( إن قومت 

مجمن معتدت عىل مجساتذة،  معتقلت عدىمً ملهم. 
 يشـهد ملسوىمن ملذ ن1 ىيسـارب مملايض، محتجالات ملّدىة بتد ور 
مج ضاع مملعيشـية عّات عدة ُمُدٍن بيلها ملخ طو7،  شـهد بعضها أعاال 

علف.  

السيسي يعرتف: لدينا تعاون مع »اإلسرائيليني« على نطاق واسع
 : متابعات

أّكـــد مل ئيُس مملـرصي عبُدملفتاح ملسـييس، بأن 
با نظامه  كيـان ملعد  مإلرسمئييل تعا ناً عىل نطاق 
 مسـع، موضحـاً أن ليَشـه يعاـُل مع كيـان ملعد  
مإلرسمئيـيل ضد من سـاا م “مإلر ابيا” يف شـاال 

سيلاء. 
لـاء ذلـك يف مقابلة أل تها شـبكة “يس بي إس” 
مجم يكية مع ملسـييس، يف ب نامج )م6 ىقيقة( يف رى 
عىل سؤمل حول ما إذَم كان  ذم ملتعا ن مع »إرسمئيل« 
 ـو مجق ب با عد ين كانا يف حالة ح ب يف  قت من 
مج قات، ألاب مل ئيس ملسـييس: “ ذم صحيح، لديلا 

تعا ٌن مع »مإلرسمئيليا« عىل نطاق  مسع”. 
 نقلت شـبكة يس بي إس مإلخبارية مجم يكية عن 
مل ئيـس مملرصي عبِدملفتاح ملسـييس قولـه إن بالىه 
ساحت لسـالح ملجو مإلرسمئييل بالتدخل ضد مقاتيل 
مـا يع ف مـا يسـاى ىمعش يف سـيلاء، مضيفـاً أن 
ملتعا ن مملرصي مع ملعد  مإلرسمئييل يف أفضل حاالته 

خالل  ذه ملفرة. 
 يف ملسـياق، نفي مل ئيس مملـرصي ما ذك ه مملذيع 
“سـكوت بيـيل” نقالً عـن ملظاات حقوقيـة من أن 
 لاك نحو م6 ألف معتقل سيايّس يف مرص، قائالً: “ال 
أعـ ف من أين أتـوم باثل  ذه مجرقـا7، نحن ال يولد 
لديلا معتقلون سياسـيّون. علدمـا تكون  لاك أقليٌة 
تحـا ل أن تف َض أيديولوليتهـا مملتط فة، فيجب أن 

نتعامَل معها بغض مللظ  عن عدى م”. 

 كانت مل ئاسـُة مملرصية قد أعللت يف 76 سـبتارب 
مملايض أن ملسـييس قـد أل د حومرمً مـع يس بي إس 
عىل  امـش مشـاركته يف فعاليات ملجاعيـة ملعامة 
لأمم مملتحدة، تلا ل خاللـه مختلَف ممللفات ملدمخلية 
 مإلقلياية  ملد لية  لهوى مكافحة مساى مإلر اب. 
بد ر ا، قالت يس بي إس، يف تق ي  لها، إنها أل ت 
ملحومَر مع ملسييس أالاء زيارته ملديلة نيويورك أ مخ  
سـبتارب مملايض،  لكلها فولئت بعد  قت قصري من 
إل مء ملحومر بإبالغهم من قبَل ملسـفري مملرصي عد7َ 

رغبة ملحكومة مملرصية بإذمعته. 
لكن ملشـبكة مإلخبارية، ملتي بثـت مقتطفاٍت من 
مللقاء مملصـور عىل موقعهـا مإللكر ني  شاشـتها، 
ق رت إذمعة ملحومر، أمس مجحد، تحت علومن “مملقابلة 

ملتي ال ت غب ملحكومة مملرصية يف إذمعتها”. 
 كان ملجيـش مملـرصي أطلـق يف فربميـ  مملـايض 
18م7”  “سـيلاء  ملشـاملَة  ملعسـك يَّة  ملعاليـَة 
باملشـاركة مع قـومت ملرطة عىل كافـة مالتجا ات 

مالسرمتيجية للد لة. 
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وهذا بالتوكل على الله بتحّمل املس���ؤولية بالتضحية باجلهاد باملوقف بالعمل بالقتال بالثبات، هذا الذي يُفيد، وميثل 

استجابة واعية ومسؤولة وصحيحة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى.
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كلمة أخيرة

د. عبدالملك عيسى
  

مس�رٌة  تخ�ُرَج  أن 
حاشدٌة هذه األَيَّاَم ويف ظل 
الغاشم وتصعيده  العدوان 
ويف مدين�ة الحدي�دة فهي 
مؤّك��د تحم�ُل الكثرَ من 
الدالالت التي يجُب قراءتها 
��ًة  بدق�ة وعناي�ة وَخاصَّ
م�ن قب�ل األم�م املتح�دة 

ومبعوثها الدويل. 
ال�دالالت  أوض�ُح ه�ذه 
أن هذه املظاه�رَة خرجت 

به�دٍف وحي�د، وه�و املطاَلب�ُة بتنفي�ذ 

تفاهمات السويد. 
ويتض�ُح م�ن معطيات هذه املس�رة 
وبه�ذا الزخ�م ويف مناطق 
السيايّس  املجلس  سيطرة 
حماي�ة  وتح�ت  األع�ىل 
الجيش واللجان الش�عبية 
ب�أن هناك دعم�اً حقيقياً 
وس�عياً واعياً نحو السالم 
م�ن قبل الط�رف الوطني 
بمعان�اة  يش�عر  ال�ذي 
الحديدة ويستش�عر  أبناء 
أبن�اء  أم�ام  مس�ئوليته 
إب�داء  يف  كاف�ة  الش�عب 
حس�ن النية إذَا كانت هناك 

حقيقًة نيٌة لدى األمم املتحدة وما يسمى 
باملجتمع الدويل يف إحالل السالم يف اليمن 
وإنهاء العدوان وتقزي�م الدور اإلماراتي 
املتضخ�م واملته�ور الذي يق�ود املنطقة 
نح�و الهاوش�ية باس�تعالء ال ينس�جم 

ومعطيات الواقع اإلقليمي. 
ث�م إنه�ا باملق�ام األه�م رس�الة ذات 
أبع�اد متع�ددة لألم�م املتح�دة ومجلس 
األمن ملعرف�ة َمن املعرق�ل لالتّفاق وَمن 
الذي يس�عى إلفش�اله ومن الذي ال يهتم 
بالش�عب اليمن�ي ومعانات�ه؛ ول�ذا عىل 
املبع�وث األمم�ي ومراقب�ه لوقف إطالق 
يف  كامل�ًة  املس�ئوليَة  يتحم�ل  أن  الن�ار 
�ار الحروب، وعدم  فض�ح املتالعبن وتُجَّ

��ًة  التس�رت عليه�م ومراعاته�م وَخاصَّ
أن ق�رار مجلس األم�ن ٢٤٥١ ينُصُّ عىل 
رف�ع تقري�ر أس�بوعي م�ن قب�ل األمن 
الع�ام لألمم املتحدة ملجل�س األمن الدويل 
عن أي انتهاك لتفاهمات الس�ويد أَْو أية 
عرقلة لوصول املس�اعدات اإلنَْس���انية 
واالمتناع عن فتح املمرات اإلنَْس���انية، 
وهذا م�ا حدث بش�كل فاض�ح من قبل 
مرتِزقة الع�دوان عن فتح طريق صنعاء 
الحدي�دة والحدي�دة تع�ز وغره�ا م�ن 
الط�رق الرضوري�ة لوصول املس�اعدات 

اإلنَْس��انية إىل كافة أنحاء اليمن،

مسرية الحديدة رسالة بصوت مرتفع للمبعوث األممي

الكبائر واأّم  الأمم  لـمبعوث  قولوا 

وظاهر باطن  لنا  حقيقتكم  بانت 

املخاطر يجتاز  باهلل  اليمن  �شعب 

وعَد اهلل لن�شاره مبا�شر والن�شر 

واحنا يف املا�شي وم�شتقبل وحا�شر

واحللف الأمريكي باإذن اهلل خا�شر

ـــعـــكـــم فــــتــــح املــــطــــار ـــو�ـــش ب

ــف الــ�ــشــتــار ــعــب خــل يــكــفــي ل

ـــه احلــ�ــشــار ـــع ـــرّك ــــا ي مــــا ب

ــــرار ــــق والأمـــــــــر اأمــــــــره وال

ـــه نـــعـــيـــ�ـــش النـــتـــ�ـــشـــار ـــع م

نـــــهـــــايـــــتـــــه لـــــانـــــهـــــيـــــار

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

حزام األسد
  

تمادى املجرُم عمر البشر 
يف غي�ه وجرائم�ه وجناياته 
بح�ق  والش�نيعة  الفظيع�ة 
ش�عبه وأمته، فمن�ذ انقالبه 
العسكرّي بمساعدة الواليات 
املتح�دة األمريكية لم تتوقف 
انتهاكاتُ�ه اإلجرامي�ة بح�ق 
الس�ودان  ش�عب  أح�رار 
يف  واملس�تضعفن  الش�قيق 
ذلك البل�د املطح�ون بالفقر 
والفس�اد والعمالة معاً، ولم 
يك�ن أبن�اُء ونس�اُء وأطفاُل 
دار ف�ور هم فق�ط الضحايا 
لوحدهم، بل سعى عربَ كثر 
من املمارس�ات والسياسات 
اإلجرامية الهوجاء والتي أَدَّت 
إىل فصل جنوب السودان عن 
ش�ماله، وإش�عال العرشات 
م�ن الحرائق والحروب داخل 
محيط�ه،  وم�ع  الس�ودان 
حت�ى وص�ل ب�ه الح�ال إىل 
التجّرؤ عىل بيع أبناء ش�عبه 
كمرتِزقة يف صفقات تجارية 
مع النظام السعودّي تخضع 
يف أس�عارها لعوامل العرض 
والطل�ب؛ ليهلك الكثرُ منهم 
اليم�ن  وقف�ار  يف صح�ارى 

بقوة الله وبأس اليمنين

الشعب 
السوداني ضد 

»إسرائيل«
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