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واألج��اش��ر عسري  يف  املرتزقة  م��واق��ع  على  وهجومان  ج��ي��زان  يف  سعودية  م��واق��ع  على  السيطرة 

أمهات املعتقلني يف سجون 
االحتالل اإلمارايت يواصلن 

املطالبة بكشف مصري أبنائهن

وامل��������رت��������زق  م�����ك�����س�����ر  خ����������ور  يف  ال��������س��������الح  ب�����ت�����ه�����دي�����د  ري�������������ال  م�����ل�����ي�����ون   18 ت�����ن�����ه�����ب  ع�����ص�����اب�����ة 
م�����ع�����ي�����اد ي�����ت�����ه�����م م��������س��������ؤويل ال�����ب�����ن�����ك امل���������رك���������زي ب�������ع�������دن ب�����ن�����ه�����ب 9 م�������ل�������ي�������ارات خ����������الل ش���ه���ر

رئيس هيئة األركان: املعادلة العسكرية تغريت ولدينا أسلحة ردع وقوة بشرية أكثر تنظيمًا

تغاٍض أممي وتخبط سعودي أمريكي
ال����ع����اص����م����ة ب������� 24 غ����������ارة ه���س���ت���ريي���ة أح������ي������اء  ال��������ع��������دوان ي����ق����ص����ف 

استشهاد وإصابة 8 مواطنني وتدمري مصنَعني وعدد من منازل وممتلكات املواطنني

يف استهداف لالقتصاد: املرتزق »زمام« يعلن إصدار فئة نقدية جديدة

ظبي أب��و  إل��ى  ويرسلهن  سقطرى  م��ن  ف��ت��اة   100 يجّند  االح��ت��ال 

سقوط قتلى وجرحى وإحراق عدد من ناقالت النفط يف اشتباكات بني فصائل املرتزقة بشبوة 
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 مصرع وإصابة العشرات من عناصر الجيش السعودّي والمرتزقة خالل العلميات:

إغارة على مواقع املرتزقة وتدمري 3 آليات يف »خب والشعف« ومصرع فريق 
هندسي بكمني نوعي يف »املصلوب«

 : الجوف:
نّفـذت ُقــوَّمُت ملجيـش  مللجان ملشـعبيّة، أمس 
مجحـد، عـدَة عاليـات عسـك1يّة نوعيـة يف عـدى من 
لبهـات محافظـة ملجوف، تـم خاللها مقتحـا2ُ عدٍى 
مـن مومقـع م1تِزقـة ملعـد من مجم1يكي ملسـعوىّي، 
 مسـتهدمف آلياتهـم  تجاعاتهـم بكاائَن 5لدسـية 
 رضبات مسـّدىة،  سـقط خـالل ذلك عـرمت من 

ممل1تِزقة قتىل  ل1حى، بيلهم ف1يق 5لديس. 
ففـي مدي1ية خب  ملشـعف، أغارت  حـدمٌت من 
ملجيش  مللجان ملشعبيّة عىل عدى من مومقع ممل1تِزقة 
يف ملطقـة ملظه1ة،  أفاى مصدٌر عسـك1يٌّ لصحيفة 
مملسـرة بأن َعَدىمً من ممل1تِزقة سـقطوم قتىل  ل1حى 

بلرمن ملوحدمت مملهالاة. 
 أ ضح مملصدُر أن أبطـاَل ملجيش  مللجان أح1قوم 
آليـًة عسـك1يًّة للا1تِزقة خـالل عالية مإلغـارة، كاا 
مغتلاوم كاياٍت من ملعتاى ملعسـك1ّي بعد مقتحا2 تلك 

مملومقع. 
لاء ذلـك فياا ىّمــ1ت ُقــوَّمُت ملجيـش  مللجان 
ملشعبيّة آليتا عسك1يّتا إحدم5اا مدرعة يف مملدي1ية 
نفسـها،  أ ضح َمْصَدٌر َعْسَك1ِيٌّ للصحيفة أن تدمر 
مآلليتا تم بومسطة عبوتا ناسفتا زرعتهاا  حدة 
ملهلدسـة ملعسـك1يّة يف ملطقتي ملعقبة  ملخليفا، 
 أسـف1 ذلك عـن مرصع  إصابة مـن كانوم عىل متن 

مآلليتا. 
 بالتزممـن مـع ذلـك، تاّكلـت ُقـــوَّمُت ملجيـش 

 مللجان ملشـعبيّة من إحباط محا لة تسـّلل مل1تِزقة 
ملعد من يف ملطقة أسـط1 باملدي1يـة،  خالل ملعالية 
 قـع ممل1تِزقة يف كاا 5لـديس، إذ منفج1ت بهم عبوة 
ناسـفة زرعتها  حـدة ملهلدسـة ملعسـك1يّة 5لاك، 
 أىت إ5 مـرصع  إصابة عدى ملهم، فياا الذ بقيتهم 

بالف1مر. 
 يف مدي1ية مملصلـوب، لقي أف1مُى ف1يق 5لديس من 
م1تِزقة ملعد من مصارعهـم، أمس، ل1مء  قوعهم يف 
كاا نوعي، حيث منفج1ت بهم عبوة ناسفة زرعتها 
 حدة ملهلدسة ملعسك1يّة للجيش  مللجان، يف ملطقة 

ملسالن بالساقية. 
 كان علارُص ف1يق 5لديس تابٍع للا1تِزقة سقطوم 
قتىل  ل1حى، أمس مج ل، يف كاا مااال مستهدفهم 

يف مدي1ية خب  ملشعف. 
ملجيـش  ُقـــوَّمُت  ملغيـل، تاّكلـت   يف مدي1يـة 
 مللجان من إفشـال محا لة تسـّلل مل1تِزقة ملعد من 
يف  مىي شـومق،  أ ضـح َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ أنـه تم 
مملتسـّللا برضبـات مسـّدىة  ممل1تِزقـة  مسـتهدمُف 
أسـف1ت عن مـرصع  إصابة ملعـرمت ملهم،  الذ 

بقيتهم بالف1مر. 

السيطرة على مواقع سعودّية يف جيزان وهجومان على مواقع املرتزقة يف عسري واألجاشر
 : الحدود:

حّققت ُقــوَّمُت ملجيش  مللجان ملشعبيّة، أمس 
مجحـد، تقدمـاً ميدمنيـاً لديـدمً يف لبهات مـا  رمء 
ملحد ى،  سيط1ت عىل عدى من مملومقع ملسعوىيّة يف 
لبهة ليزمن، فياـا مقتحات عدَة مومقَع للا1تِزقة 
بجبهة عسـر  قبالة نجـ1من،  سـقط خالل ذلك 
عـرمٌت من للوى ملعدّ  ملسـعوىّي  ممل1تِزقة قتىل 

 ل1حى. 
ففي ليـزمن، نّفـذت ُقــوَّمت ملجيـش  مللجان 
5ُُجوماً نوعياً عدى من مومقع ليش ملعدّ  ملسعوىّي 
للـوب رشق لحفـان،  أّكـــد مصدٌر عسـك1ّي 
لصحيفة مملسـرة أن ملهجو2َ منتهى بالسيط1ة عىل 

عدة مومقع 5لاك. 

 سـقط عدٌى من ملجلوى ملسعوىيّا ملذين كانوم 
يف تلـك مملومقـع رصعـى  ل1حى بلـرمن ملوحدمت 
مملهالاـة، فياـا الذ بقيتهـم بالفـ1مر،  مغتلاـت 
ملوحـدمُت مملهالاُة كايـاٍت من ملعتاى ملعسـك1ّي 

ملذي كان 5لاك. 
 يف لبهـة عسـر، نّفـذت  حدمٌت مـن ملجيش 
 مللجـان ملشـعبيّة، 5ُُجومـاً نوعياً آخ1َ مسـتهدف 
َعـَدىمً من مملومقع ملتي يتا1كز فيها م1تِزقُة ملجيش 
ملسـعوىّي يف مل1بوعـة،  أ ضـح َمْصـَدٌر ميدمنـي 
للصحيفـة أن َعَدىمً مـن ممل1تِزقة سـقطوم رصعى 
 لـ1ح آخ1ين بلرمن ملوحـدمت مملهالاة، فياا ف1 

ملبقية. 
 بالتـومزي مع ذلـك، 5الات ُقـــوَّمُت ملجيش 
 مللجـان ملشـعبيّة مومقـَع أخ1د مل1تِزقـة ملجيش 
ملسـعوىّي يف ملتبـة مل1مليـة بالطقـة ملقذمميل يف 

صح1مء مجلارش قبالة نج1من. 
 أفـاى مصدٌر عسـك1ّي للصحيفة بـأن ملعالية 
ُسـبقت بتاشـيط مدفعـي مكثّف، حيـث أطلقت 
مدفعيـُة ملجيش  مللجـان عدة قذمئف مسـتهدفت 
تجاعـات ممل1تِزقـة  تحصيلاتهـم يف تلـك مملومقع، 

 حّققت إصاباٍت ىقيقة. 
 أّكـــد ممَلْصـَدُر أن َعـَدىمً من علـارص ممل1تِزقة 
ملذيـن كانـوم 5لاك سـقطوم قتىل  ل1حـى بلرمن 
ملوحدمت مملهالاة، كاا ضاعف ملتاشـيُط مملدفعي 
خسائ51َم ملبرية  كبّد5م خسائ1َ ماىية متلوعة. 
من لانب آخ1،  قع م1تِزقُة ملجيش ملسـعوىّي 
يف كاا 5لديس بصح1مء ملبُقع قبالة نج1من أَيْضاً، 
حيـث منفجـ1ت بهم عبوة ناسـفة زرعتهـا  حدة 
ملهلدسـة ملعسـك1يّة ملتابعـة للجيـش  مللجـان، 
 أسف1 مالنفجار عن مرصع  إصابة عدى ملهم. 

»زلزال2« يضرب تجمعات املرتزقة يف معسكر »خالد« ويوقع 
عشرات القتلى والجرحى

 : تعز
سقط عرمٌت من علارص م1تِزقة ملعد من 
مجم1يكي ملسعوىّي با رصيع  ل1يح، أمس 
مجحد، ل1مَء مستهدمف تجاعات لهم بصار خ 

من نوع »زلزمل2« غ1بي محافظة تعز. 
 أفاى َمْصَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة مملسـرة 
بأن ُقــوَّمت ملجيش  مللجان ملشعبيّة أطلقت 
ملصار َخ عىل تجاعات للا1تِزقة يف معسك1 
خالد، بجبهة موزع، غـ1ب تعز، مؤّكــدمً أن 
ملصـار خ أصاب 5دفه بدقة عالية،  أسـف1 
عن مرصع  إصابة ملعرمت من ممل1تِزقة. 

 لاءت ملرضبة بعد رصد ىقيق لتَحـ1ّكات 
ممل1تِزقة يف مملعسـك1، حيـث أ ضحت عاليُة 
مل1صـد  لوَى تجّاـع كبـر للا1تِزقة 5لاك، 

 ل1د مستهدمُفهم بدقة. 
 يُعتـَ�ُ صار خ »زلـزمل2« مملصلع محلياً 
5ـو ملجيـل ملثانـي مـن صومريخ »زلـزمل« 
 يتايز بقدرة تدمرية عالية،  ىّقة يف إصابة 

مج5دمف.

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم على 

مواقعهم يف جبهة حرض
 : حرض

نّفـذت ُقـــوَّمُت ملجيـش  مللجان ملشـعبيّة، أمس 
مجحـد، 5ُُجومـاً نوعيـاً عىل عـدى من مومقـع م1تِزقة 
ملعد من مجم1يكي ملسعوىّي يف لبهة ح1ض ملحد ىية، 

 سقط عدى من ممل1تِزقة قتىل  ل1حى. 
 أفـاى َمْصـَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفـة مملسـرة بـأن 
ملهجو2َ مستهدف عدة مومقَع للا1تِزقة رشق ملحصلا 

يف ملطقة مملزرق بجبهة ح1ض. 
 أ ضـح ممَلْصَدُر أنه لـ1د خالل ملعاليـة مقتحا2 
تلك مملومقع  مسـتهدمف مجاميـع ممل1تِزقة ملذين كانوم 
فيها بلرمن مسـّدىة أسف1ت عن مرصع  إصابة عدى 
ملهـم، فياـا الذ بقيتهم بالف1مر أمـا2 تقد2 ملوحدمت 

مملهالاة. 
 مغتلاـت ملوحـدمُت مملهالاـة كايات مـن ملعتاى 

ملعسك1ّي للا1تِزقة بعد مقتحا2 تلك مملومقع. 
 الحقاً، أعطبت ُقــوَّمُت ملجيش  مللجان ملشـعبيّة 
آليـًة عسـك1يًّة للا1تِزقـة رشق لبل مللـار يف ملجبهة 
ذمتها،  ذلك ل1مء مستهدمفها ب1صاص  حدة ملقلاصة. 

قتلى وجرحى من 
املرتزقة واغتنام عتاد 
عسكري بهجوم نوعي 

يف جبهة قانية
 : البيضاء

5الات  حـدمٌت من ملجيـش  مللجان ملشـعبيّة، 
أمس مجحد، َعَدىمً من مومقع م1تِزقة ملعد من مجم1يكي 
ملسـعوىّي يف محافظـة ملبيضـاء،  سـقط عـدٌى من 

ممل1تِزقة قتىل  ل1حى خالل ملعالية. 
 أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَك1ِيٌّ لصحيفة مملسرة بأنه تم 
خـالل ملهجو2 مقتحا2ُ عدة مومقـع مل1تِزقة ملعد من يف 

لبهة قانية، بعد رصد تَحـ1ّكاتهم يف تلك مملومقع. 
 أشار إ5 أن ملوحدمِت مملهالاة شلَّت رماياٍت ناريًة 
مسـّدىة عىل مجاميع ممل1تِزقة ملذين كانوم يتا1كز ن 
5لـاك، ما أَىَّد إ5 مرصع  إصابة عدى ملهم، فياا الذ 

ملبقية بالف1مر. 
 مّشـطت  حدمُت ملجيش  مللجان تلك مملومقع بعد 
مقتحامهـا،  مغتلاـت كاياٍت مـن ملعتاى ملعسـك1ّي 

للا1تِزقة.
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 : متابعات
كشـف مكتُب  زمرة حقوق مإلنسان باحافظة ممله1ة 
يف تق1ي1 رسـاي صـدر عله، أمس مجحد، عـن منتهاكات 
كثرة مرتكبها مالحتالُل ملسـعوىّي ىمخـل مملحافظة ملتي 
تشـهُد حـ1مكاً شـعبياً مسـتا1ّمً يطالب برسعـة رحيل 

ملُقــوَّمت ملسعوىيّة. 
 ذك1 ملتق1ي1 أن مالحتالل ملسـعوىّي مستقد2 ُقــوَّمت 
عسـك1يّة من للسـيات غر يالية إ5 ىمخـل مملحافظة، 
 أنه ملع أبلاء مملحافظة مـن ماللتحاق بُقــوَّمت ملجيش 

 مجمن،  5و ما يك1ُّس مالحتالَل مجللبي للاحافظة. 
 لاء يف ملتق1ي1 أَيْضاً أن ُقــوَّمت مالحتالل ملسـعوىّي 
أىخلـت كاياٍت كبـرًة من ملسـالح ملخفيف  مملتوسـط 
 ملثقيل،   زعته عىل لااعات مشبو5ة ىمخل مملحافظة، 
 أن مالحتـالل مسـتقد2 لااعـات متط1فـة إ5 مدي1يـة 

قشـن،  يقو2 بتاويلهـا مالياً  عسـك1يًّا،  ذلك يؤّكــُد 
صحـَة ملتقاري1 ممليدمنية ملتي تفيد بأن ملسـعوىيّة قامت 
بتف1يخ لااعات من ملتكفريـا  ممل1تِزقة ىمخل ممله1ة 

من ألل مستهدمفها من ملدمخل،  تهيئتها لالحتالل. 
 أّكـــد ملتق1يـ1 أن مالحتـالَل ملسـعوىّي متخذ مطار 
ملغيضة قاعدًة عسـك1يّة له،  قا2 بإنـزمل كايات كبرة 
من ملسالح فيه، كاا يستخدُمه كاعتقل يتم فيه محتجاز 
مملومطلا بشكل تعسفي،  ملتحقيق معهم،  ت1حيلهم إ5 
مل1ياض،  أشـار إ5 أن ُقــوَّمت مالحتالل رفضت ملسااَح 
لــ »ملليابة ملعامـة« أَ  أية لهة رسـاية بزيارة معتقل 

مطار ملغيضة لتقيص ملحقائق. 
كاـا كشـف ملتق1ي1 أن ُقـــوَّمت مالحتالل ملسـعوىّي 
حّولت ميلاء نشـطون إ5 اكلة عسك1يّة،  5يّأته لخدمة 
مملصالح ملسعوىيّة  تحديد ملسلع  ملبضائع ملتي يساح 

مالحتالل بدخولها،  ملعت مملومطلا من مستخدممه. 
 ذك1 أَيْضاً أن ُقــوَّمت مالحتالل مستحدات عدَة مومقَع 

 اكلـات عسـك1يّة بالق1ب من ملـازل مملومطلا يف كثر 
مـن ممللاطق ىمخل مملحافظة، ماا أَىَّد إ5 إلالء سـاكلي 
تلـك ممللازل لـ1مء مملضايقات ملتي تع1ضـوم لها من قبل 

علارص مالحتالل. 
 تذّك1 5ذه مالنتهاكات بااارسات مالحتالل مإلمارمتي 
يف محافظـة عـدن مملحتلـة، حيـث تدي1 مإلمـارمت 5لاك 
سـجوناً رسية  تغذّي ملجااعـات ملتكفرية  مالغتياالت 
 ملرصمعات ملدمخلية با فصائل ممل1تِزقة، كاا تسـتحوذُ 

عىل مملؤّسسات  مملومنئ. 
 تشـهد محافظـة مملهـ1ة حـ1مكاً شـعبياً متومصـالً 
يطالب ب1حيل مالحتالل ملسـعوىّي مـن مملحافظة، حيث 
يلظم مملومطلون فعالياٍت  مظا15مت   قفات متومصلة 
تؤّكـــد عـىل مل1فض ملقاطع للتوملد ملسـعوىّي سـومء 
كُقـــوَّمت عسـك1يّة محتلة، أَ  كاشـاريع مثل مجنبوب 
مللفطي ملتي تسـعى ملسـعوىيّة إ5 َمدِّه ع� مملحافظة، 

 ي1فضه مملومطلون.

أخبار

 تقرير رسمي لمكتب حقوق اإلنسان في المحافظة:

أسرته قالت إنها تلقت أنباء عن وفاته تحت التعذيب:

حسن زيد: استهداف العاصمة تعبير عن ضيق وعجز العدوان في تحقيق أي إنجاز عسكرّي في جبهات المواجهات الرئيس املّشاط يلتقي ممثلي الوفد الوطني 
بلجنة مراقبة إطالق النار يف الحديدة

 : سبأ:
ملتقـى مجخ مهـدي مملّشـاط رئيس 
مملجلس ملسـيايس مجعـىل، أمس مجحد، 
ماثيل ملوفـد ملوطلي يف لجلـة م1مقبة 
ــة بالحديدة   قف إطالق مللـار ملَخاصَّ
مللومء عيل مملوشكي  ملعايد عيل سعيد 
مل1زممي  ملعايد مل1كن محاد ملقاىري 
ملسـعاىي  أحاـد  ملصـور   ملعايـد 

 ملعقيد محاد ضيف ملله 5اشم. 
ناقـش مللقـاء ملذي حـرضه رئيُس 
مجلـس مللومب مجخ يحيـى عيل مل1معي 
 أمـا ملعاصاـة حاوى عبـاى،  نائب 

ملعـزي،  حسـا  ملخارليـة   زيـ1 
مسـتجدمِت مج ضاع بالحديـدة يف ظل 
مسـتا1مر خ1 قات قود ملعد من لوقف 

إطالق مللار. 
 تطـ1ق مللقـاُء إ5 ملصعوبات ملتي 
تعـرض تلفيـذ متّفاق ملسـويد  تعلّت 
قود ملعـد من  عـد2 ملتزممهـا باا تم 
مالتّفـاق عليـه ب1غـم مبـاىرة ملف1يق 
ملوطلي بتلفيذ بعض نقاط مالتّفاق من 

ط1ف  محد. 
 حّالـت لجلُة ملتهدئة ملط1َف مآلخ1 
مسـؤ ليَة عد2 تلفيـذ ما تـم مالتّفاق 

عليه يف ملسويد. 

االحتالل السعودّي جلب قوات أجنبية إىل املهرة وحّول مطار الغيضة وميناء نشطون إىل ثكنات ومعتقالت

عدن: وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصري تربوي مخفي يف السجون السرية لالحتالل

أمني عام املكتب السياسي ألنصار اهلل: قصف صنعاء جاء بتوجيه أمريكي 
ويعرب عن حالة اإلحباط واليأس لدى دول العدوان

مصرع 5 خرباء أجانب وإصابة 
آخرين بانفجار داخل أحد مقرات 

االحتالل السعودّي يف مأرب
 : خاص:

ُقتل خاسُة خ�مء ألانب  أصيب آخ1 ن يعالون 
لـدد ملعد من، أمـس مجحد، ل1ّمء منفجـار عدة ألغا2 
يف أحـد مملق1مت ملتابعة لُقــوَّمت مالحتالل ملسـعوىّي 
ىمخـل محافظـة مـأرب.   معرفـت  سـائُل إعـال2 
رسـاية تابعـة للعد من بـأن ملخ�مَء مجلانـَب ُقتلوم 
نتيجـة منفجار عـدة ألغا2 يف مق1ِّ ما يسـاى »م1كز 

مسا2« ملتابع لالحتالل ملسعوىّي باديلة مأرب. 
  يسـتخد2 ملخـ�مُء مجلانُب ممل1َكـَز يف عاليات 
ميدمنيـة عىل خطوط ملتااس، الستكشـاف مجلغا2 
 نزعهـا.   لـم تر مملصـاىر إ5 للسـيات ملخ�مء 
ملخاسة ملذين ُقتلوم أَ  للسيات مملصابا  عدى5م. 
 تاثل 5ـذه ملحاىاة ىليالً لديدمً عىل مسـتخدم2 
تحالـف ملعد من لعلـارص عسـك1يّة أللبية ضان 

ُقــوَّمته ملغازية. 

مكتب الصحة يغلق 5 مراكز 
للتداوي باألعشاب يف مدينة إب

 : إب:
يف إطـار ملحالـة ممليدمنيـة ملتـي تلّفذ5ـا  زمرُة 
ملصحـة بحق م1مكـز ملتدم ي باجعشـاب؛ بسـبب 
خطورتها عىل مملومطلا، أعلن مكتُب ملصحة ملعامة 
 ملسـكان باحافظة إب، أمس مجحـد، عن إغالق 5 
عيـاىمت  م1مكـز للتـدم ي باجعشـاب يف مدي1يتي 
ملظهـار  مملشـلة باملديلـة.   قال نائـب مدي1 عا2 
مكتـب ملصحة باملحافظة، عاار مملتوكل: إن ممل1مكز 
ملتي تم إغالقها 5ي ُكلٌّ من: عياىة خبرة مجسـااء 
 ملطاقـة ملكاملـة  ملطب ملبديـل بادي1ية ملظهار، 
 م1كـز ملجاـال للتـدم ي باجعشـاب،  كليوباتـ1م 
للطـب ملبديـل، َ أبـو مصعـب للعـالج باجعشـاب 
 ملزيوت ملطبيعية، باإلَضاَفة إ5 مجاع أبو حسـا2 

للطب ملتكاييل بادي1ية مملشلة. 

 : خاص:
أّكـــد مجمُا ملعـا2 للاكتب 
ملسـيايس جنصـار مللـه، فضل 
أبو طالـب، أن ملقصَف ملوحيشَّ 
ملـذي تع1ضـت لـه ملعاصاـُة 
صلعاُء ليل ملسـبت/ مجحد لاء 
بتوليهـاٍت أم1يكية  يعّ� عن 
حالة إحباط لدد ى ل ملعد من. 
 معت� أبو طالـب أنه »ليس 
ملعـد من  ى ل  عـىل  لديـدمً 
مسـتهدمُف ملعاصاـة صلعـاء، 
فصلعاُء ملصاوى تتع1ُض لهذه 
ملوحشـية  توملُه 5ـذم ملصلَف 
بكل شاوخ  ك�ياء  ابات ملذ 

سلومت«. 
 أّكــد أبـو طالب أن قصَف 
صلعـاَء  للعاصاـة  ملعـد من 
أم1يكيـة  بتوليهـات  »يأتـي 
مبـارشة«، مضيفاً أنه يف ملوقت 
مليـأس  حالـة  »يعكـس  ذمتـه 
 مإلحبـاط ملتـي تعيُشـها ى ُل 
ملعد من، حيث تحا ل من خالل 

5ذم مالسـتهدمف رفَع معلويات 
ملذيـن  ملدمخـل  يف  م1تِزقتهـا 
يتع1ضـون ُكلَّ يـو2 للازيد من 
ملهزمئم  مالنتكاسـات عىل أيدي 
أبطال ملجيش  مللجان ملشعبيّة 

يف مختلف ملجبهات«. 
 لـّدى مجما ملعـا2 للاكتب 
ملسـيايس جنصـار مللـه ملتأكيَد 
عـىل أن »ملغـارمت لـن تحّقـق 
أ5دمَفها  ستفشـل كاا فشلت 
تعـا5  مللـه  بـإذن  ملسـابق  يف 
 سيعلم ملذين ظلاوم أيَّ ملقلب 

يلقلبون«. 

كذلك رأد مجمُا ملعا2 لحزب 
ملحـق حسـن زيـد يف ترصيـح 
خـاص لصحيفـة مملسـرة، أن 
ملغارمِت ملوحشيَة عىل ملعاصاة 
»تعبرٌ عن ضيق  عجز  فشـل 
يف تحقيـق أَي إنجاز عسـك1ّي 
يف لبهـات مملوملهـات مملاتـدة 
عىل طـول ملاطق مملوملهات يف 
٤٢ لبهـة«، مضيفـاً أنه »عىل 
ملعكس تع1ضت أى مت ملتحالف 
 عاالئهـا  مدرعاتـه مملتطورة 
للحـ1ق  تلقـوم ملهزياـَة تلـو 
ملهزياـة يف ملحـد ى  ملجبهـة 

ملرقية  ملشاالية ملرقية«. 
 أََضاف زيـد أن »أزمة  خيبة 
 مـ1مرة تحالف ملـر تضاعفت 
بعد مالنتصـارمت مللوعية للجيش 
 مللجان ملشـعبيّة ملتي عكسـت 
ملقـدرمت  يف  مللوعـي  ملتطـور 
ملصار خيـة  ملطرمن مملسـر«، 
مشرمً إ5 أن »ملعد َّ بات يدرُك أن 
ملزمـَن لصالح مليان  مملسـتقبل 
للشـعب ملـذي قـّد2 ملتضحيات 
ملعظياَة  بات قـاىرمً عىل تلاية 
قدرمته  مالستفاىة من مالمكانات 
مملحد ىة  5و تحت ملحصار«. 

مـ�ّرمت  إ5  زيـد   لفـت 
ملعد من للقصف بأنها »معرمٌف 
متأخ1 بـأن ملطائ1مت مملسـّرة 
إنتاج محيل  طلـي بأياٍى يالية 
 باومى يالية  يِف مصانَع يالية 
مومقعهـا  مع1فـة   مّىعائهـم 
أَ   ملقصـَف سيسـتهدفها   أن 
مسـتهدفها كـذٌب عـىل مللفس 
 مدمرمٌة للهزياة، ككذبتُهم أ ل 
ميّـا2 ملعـد من  طومل سـلومت 

عد منهم«. 

 : خاص:
شـهدت محافظُة عدن، أمس مجحد،  قفًة شعبيًّة 
محتجاليًة طالبت بالكشـف عن مصر أحد مملخفيا 
قرسمً يف ملسـجون ملرسية ملتابعة لالحتالل مإلمارمتي، 

بعد تدم ل أنباء عن  فاته تحت ملتعذيب. 
 أقيات ملوقفـُة أما2 ملزل  زيـ1 ملدمخلية ملتابع 
لسـلطة ممل1تِزقة،  رفع مملشـاركون الفتـاٍت  صورمً 
تطالـب بالكشـف عن مصـر ملربـوي مملخفي قرسمً 

»زك1يا قاسم«  مإلف1مج عله. 
 نقلت مصاىُر محلية عن أرسة »قاسم« أنها تلقت 
قبـل أيا2، أنباًء تتحدث عن  فاته تحت ملتعذيب يف أحد 
ملسجون ملرسية ملتي تدي51ا مإلمارمت يف عدن، مشرة 
إ5 أن 5ـذه مجخبار أفزعت  ملدتـه  أرسته،  ضاعفت 
من قلقهم عىل مصره، يف ظل مستا1مر صات سلطات 

ممل1تِزقة. 
 قالت شـقيقة »قاسـم« خـالل ملوقفة:«مختطف 
أخي يف يلاي1 ملسـلة مملاضية  أخ�نا شـالل شائع أنه 

متوملد لديه ى ن أن يساح للا بلقائه  بعد5ا مختفى 
زك1يا  سأللا يف ُكّل سجون عدن  لم نعث1 عليه«.

 طالبت أرسة »قاسـم« سلطات  مسؤ يل ممل1تِزقة 
بالكشـف عن مصره  مإلف1مج عله برسعة،  حّالتهم 
مملسؤ ليَة عن سـالمته  حياته، ىمعيًة كافَة ممللظاات 
مملعلية بحقوق مإلنسـان للتَحـ1ّك يف سبيل ملكشف عن 

مصر »قاسم«  تح1ي1ه من مالعتقال. 
يشاُر إ5 أن ملربوي »زك1يا قاسم« مختطف يف يلاي1 
18ج2، بعد خ1 لـه من ملزله جىمء صالة ملفج1،  تم 

محتجازه ىمخل أحد ملسـجون ملرسية ملتابعة لالحتالل 
مإلمارمتـي،  لـم تتلـقَّ أرستُـه أيَّ أنباء علـه ملذ ذلك 

ملحا. 
لالحتـالل  ملتابعـُة  ملرسيـُة  ملسـجوُن   تحتـوي 
مإلمارمتـي، يف محافظـة عدن، عـىل آالف من مملعتقلا 
 مملخفيا قـرسمً،  قد أّكــدت تقاريـ1 لألمم مملتحدة، 
 تقاريـ1 إعالمية أللبية، أن مالحتـالَل ياارُس يف تلك 
ملسـجون منتهاكاٍت لسـياة  بشـعة بحق مملعتقلا 

 يقو2 بتعذيبهم بط1ق  حشية. 
 يقيم أ5ايل مملعتقلا  مملخفيا يف ملسجون ملرسية 
لالحتالل،  قفاٍت محتجاليـًة متك1ّرة ىمخل محافظة 
عـدن، يطالبون فيها سـلطات ممل1تِزقة بالكشـف عن 

مصر أق1بائهم مملحتجزين يف تلك ملسجون. 
 تدم ل ناشـطون يف  قت سـابق، مقطعـاً مصورمً 
تظهـ1 فيه مم1أٌة مـن أ5ايل مملخفيا قـرسمً  5ي تلّدى 
بااارسـات مالحتـالل مإلمارمتي بحـق مملومطلا خالل 
إْحــَدد ملوقفـات،  تؤّكــد »أع1مضلـا تُلتهك«، فياا 

يهتف مملشاركون من حولها »ب1ّع يا مستعاار«. 
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أخبار

قبائل مأرب تدّشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد وتفتتح معرضاً لصور شهداء املحافظة 

أبناء ووجهاء ذهبان ببني الحارث يسرّيون قافلة غذائية ومالية دعماً للمرابطني بالجبهات 

 : خاص
يف حـرضة ملشـهدمء مجب1مر  مـع منطالق 
أبلـاء  ىّشـن  للشـهيد،  ملسـلوية  ملذكـ1د 
  لهـاء  مشـايخ محافظة مـأرب، أمس 
مجحد، بصلعـاَء، فعالياِت ملذك1د ملسـلوية 
للشـهيد بحفـل خطابـي  معـ1ض صـور 
للشـهدمء شـارك فيـه  زيـ1 ملتعليـم ملعايل 
 ملبحث ملعلاي ملشيخ حسا حازب   كيل 
أ ل مملحافظـة محاد محسـن علومن  نائب 
مملدي1 ملتلفيذي ملؤسسة ملشهدمء َعبدملسال2 

ملطالبي. 
 ألقيـت يف ملحفـل ملذي حـرضه عدٌى من 
ملوكالء  مدرمء مملكاتب ملتلفيذية  مملدي1يات 
 مجعيان  مملسـئولا ملعسـك1يّا  مجمليا 
كلاـاٌت  قصائـُد شـع1يٌة  ملشـهدمء   أرس 
أّكـــدت يف مجالهـا عـىل أ5ايّـة إْحيَــاء 

ممللاسـبة؛ تخليدمً لتضحيات ملشهدمء مجب1مر 
 إب1مز عظاة ملشهدمء  بطوالتهم  مآا51م 
ملفدمئية؛ ىفاعاً عن ملوطن  عزته  ك1ممته. 
أن  إ5  ملكلاـات  ملقصائـد   أشـارت 
ملشـهدمَء رسـاوم بدمائهـم لوحـة مرقة 
ملسـتقبل ملياـن ملجديد، يان قـوي رمفض 
جشكال ملعاالة  مالرتزمق  مالرتهان للخارج. 
ت ملكلاـات عـىل أن تكـوَن ملذك1د   حثَـّ
ملسـلوية للشـهيد محطًة تعبوية للسـر يف 
ىرب ملشـهدمء  رفد ملجبهات باملال  مل1لال 
 موملهـة ملتصعيد بالتصعيـد حتى تطهر 
كامل ت1مب ملوطن من ىنس ملغزمة  مملحتلا 
 مالنتصار للاباىئ ملتي ضحوم بأنفسهم من 
أللها يف موملهة قود ملطغيان  مالستكبار. 
 لـّدى أبلاء قبائـل مأرب ملعهـَد  ملوفاء 
للشـهدمء يف ملسـر عـىل خطا5ـم  ممليضء 
مسـتلها2 تضحياتهـم  يف مسـرتهم  كـذم 

 مستبسالهم يف ملذك1د ملسلوية لهم  يف ُكّل 
مللحظات لتحقيق مللـرص  ملغلبة  ملتاكا 

أَْ  ملفوز بالشهاىة.

 أّكــد ملحارض ن عىل رض رة مال5تاا2 
بأرس ملشـهدمء  تقديم مل1عاية ملكاملة لهم 

باعتبار5م أمانًة يف أعلاق ملجايع. 

كاا مفتتح ملوزي1 حازب   كالُء مملحافظة 
مع1ضـاً لصور ملشـهدمء محتـود عىل صور 
لشهدمء مملحافظة  لوحات فلية  مجّساات 
عكسـت مملكانَة ملعظياَة للشهدمء يف نفوس 

أبلاء مملجتاع. 
مفتتـاح  ملوزيـ1 حـازب خـالل   أّكـــد 
مملعـ1ض أن ملشـهدمَء 5ـم مجَحياء علـد ملله 
 سـوم5م 5م مجمومُت، ف1حا  مستبرين 
ملـا  لد ه من نعيـم  رزق علد ملله  يف ربح 
تجارتهم مع ملله  كـذم تقدي51م  مكانتهم 

يف قلوب مآلخ1ين.
 تأتي 5ذه ملفعاليات  مملعارض القتباس 
ملـدر س  ملعَ� مـن حياة ملشـهدمء؛ إلالالً 
لتضحياتهـم   فـاء لدمائهـم ملزكيـة ملتي 
عبّدت لألليال ملقاىمة ط1يَق ملح1ية  ملعزة 
 ملك1ممة  تخليدمً لذك1م5م ملسلوية  ت1سيخ 

م1محلهم ملتأريخية  ملِجهاىية.

 : صنعاء
سـّر أبلاُء   لهـاء ملطقة ذ5بان 
بادي1ية بلي ملحارث بأمانة ملعاصاة، 
أمس مجحد، قافلًة غذمئيًة  ماليًة؛ ىعااً 
جبطال ملجيش  مللجان ملشعبيّة تزمملاً 

مع ملذك1د ملسلوية للشهيد. 
 خالل تسـير ملقافلـة، أّكــد أمُا 
ملعاصاـة حاوى ُعبـاى، بحضور عضو 
مجلس ملشـورد خالد مملدمني،  ملوكيل 
يحيى لايل  ملوكيل مملساعد مملهلدس 
مملدي1ية  ملحواـي،  مديـ1  َعبدملك1يـم 
عصـا2 عجالن، عـىل أ5ايّة مسـتا1مر 
تسـير قومفل ملدعم للجيـش  مللجان 

ملشعبيّة. 
 أشاى باملومقف مملرفة  ملتضحيات 
ملتي يقدمها أبلاء مدي1ية بلي ملحارث، 
باملـال  ملجبهـات  ملختلـف   رفد5ـم 
 مل1لـال.. الفتـاً إ5 أ5ايّة بـذل مزيد 

مـن ملجهوى يف ملحشـد  ملتعبئـة ل1فد 

ملجبهات. 

مال5تاـا2 بـأرس  إ5 رض رة   ىعـا 

 ذ ي ملشـهدمء يف مدي1ية بلي ملحارث 

ع1فانـاً  مجمانـة؛  مدي1يـات   كافـة 

بتضحياتهـم يف ملتصدي لقود ملعد من 

 ملدفاع عن ملوطن  أمله  مستق1مره. 

ملعاصاـة  أمـا  مفتتـح  ذلـك،  إ5 

حاـوى ُعبـاى  عضُو مجلس ملشـورد 

خالد مملدمني،  معهاـا ملوكيالن لايل 

 ملحواي، مع1ضاً لصور ملشـهدمء من 

أبلاء ملطقة لدر ببلي ملحارث. 

عـىل  مالفتتـاح  خـالل   مطلعـوم 

محتويـات مملع1ض ملتـي تضان صور 

ملشـهدمء  لوحات  مجسـاات ع�ت 
عـن ملتضحيـات ملتـي قدمهـا أبلـاء 

ملطقة لدمر يف مختلف ملجبهات. 
كاـا زمر ُعباى  مملدمنـي  م1مفقو5م 
ر ضَة ملشـهدمء يف ملطقة َلِدر يف بلي 
ملحارث،  ق1أ م ملفاتحة عىل أر محهم. 
ملسـياق، نظاـت فعاليـة  ذمت   يف 
إْحيَــاء للذكـ1د ملسـلوية للشـهيد يف 
مدرسة عا1 بن َعبدملعزيز بحي ىمرس 
بادي1ية بلـي ملحـارث بحضور عضو 
مجلـس ملشـورد خالد مملدمنـي  عاىل 

ملحلبيص. 
حرض5ـا  ملتـي  ملفعاليـة  تخلـل 
ملوكيـل يحيى لايل  ملوكيل مملسـاعد 
مملدي1ية  ملحواـي،  مديـ1  َعبدملك1يـم 
عصا2 عجالن  ملشيخ محاد لاعان، 
فقـ1مٌت اقافيـة  إنشـاىيه  قصائـد، 
لسـدت تضحيات ملشهدمء يف موملهة 

ملعد من. 

حرائر بني بهلول بخوالن يقدمن 
قافلة غذائية دعماً ألبطال الجيش 

واللجان الشعبّية 
 : صنعاء 

قّدمت ح1مئ1ُ مدي1ية بلي بهلول بصلعاء، أمس مج ل، 
قافلًة غذمئية جبطال ملجيش  مللجان ملشـعبيّة ممل1مبطا 
يف مياىيـن ملعـزة  ملك1ممة  ملدفاع عـن مجرض  ملع1ض 
 ملرف.   خالل تسير ملقافلة، أّكــدت ملح1مئ1 أن 5ذه 
ملقافلـة 5ي أقل ما ياكن تقدياـه ملن يقدمون أر محهم 
رخيصًة يف سـبيل ملدفـاع عن ملوطن  أمله  مسـتق1مره، 
ىمعيـاٍت ح1مئـ1َ مليان ل1فـد ملجبهات باملزيـد من قومفل 

ملعطاء حتى تحقيق مللرص. 
 تأتـي 5ذه ملقافلـة بالتزممـن مع ملذك1د ملسـلوية 
للشـهيد ملذي ضحـوم بدمائهم ملزكية مـن ألل مجع1مض 
 ملرف  ملك1ممـة  قّدموم أر َع مملالحـم ملبطولية حتى 

مصطفا5م مللُه أحياًء لديه ي1ُزقون. 

ُصلٌح قبلي ُينهي قضيَة ثأر بني 
أسرتني يف مديرية حبيش بإب

 : إب
أنهى ُصلٌح قبيلُّ يف ُعزلة ملتفاىي يف مدي1ية حبيش محافظة 
إب، قضيَة قتل  قعت قبل ااان سلومت با أرستَي قائد محاد 
ملحاج ملحيدري  أحاد محاـد َعبدملله ملفقيه.   خالل ملصلح 
ملقبـيل ملـذي تقدمه رئيـُس ملكتلة مل�ملانيـة للاحافظة أحاد 
مللزيـيل بحضـور  كالء مملحافظـة رمكان مللقيب  إسـااعيل 
سـفيان  حـارث مملليكي  ملقـايض َعبدمل1حاـن لاحز، أعلن 
أ ليـاء ى2 مملجلـي عليه من بيـت ملحيدري ملعفـَو عن ملجاني 
مـن بيت ملفقيه.   أّكــد أ لياء ملـد2 أن ملعفو يف ملقضية لاء 
مستجابًة لدعوة قائد ملثورة للتسامح  رص ملصفوف  ملتف1غ 
ملوملهة ملعـد من.. ىمعا ملجايَع إ5 تلايس ملخالفات  ملثارمت 

 ملتَحـ1ّك ل1فد ملجبهات بال1لال  مملال. 
 يف ملصلح، أشـاى رئيس ملكتلـة مل�ملانية للاحافظة 
باوقـف أرسة مملجلي عليه من خـالل تلازلها  ملعفو عن 
ملجانـي،  ملـذي يَُعدُّ من شـيم ملقبائل ملياليـة مملع1 فة 
بسااحتها  ك1مها.   نّوه باملساعي  ملجهوى ملتي بذلت 
من قبـل مملكلفا لتق1يـب  لهات مللظـ1 با مجرستا 

 حل ملقضية بط1ق أخوية  إغالق ملف ملقضية. 
حـرض ملصلـَح مدي1ُ عـا2 مملدي1يـة محاد ملشـبيبي 

 مملشايخ  ملشخصيات ماللتااعية يف حبيش. 

محافظ الجوف يحث على أن تكون هذه 
املناسبة محطًة تعبويًة لرفد الجبهات 

 : الجوف
ىّشـن محافـُظ ملجوف صالـح ىرمان، أمـس مجحد، فعاليـات ملذك1د 
ملسـلوية للشـهيد باملحافظة بفعالية م1كزية  مع1ِض لصور ملشهدمء يف 

مدي1ية ملزم15. 
 يف ملحفـل ملخطابي ملذي أقيم بامللاسـبة، أّكـــد مملحافظ ىرمان عىل 
عظاة ملشـهاىة  تضحيات ملشـهدمء  ما سـّط1 ه من بطوالت خالدة يف 

سبيل ملله  يف سبيل ملدفاع عن ملوطن. 
 أشار ىرمان إ5 أ5ايّة إْحيَـاء ممللاسبة  ملعلاية بأرس ملشهدمء  تقديم 

مل1عاية ملالزمة لهم  فاء لتضحياتهم. 
 حـثَّ مملحافـُظ عىل أ5ايّـة أن تكـوَن ممللاسـبُة محطًة تعبويـًة ل1فد 
ملجبهـات  مسـاندة ملجيش  مللجان ملشـعبيّة يف خـوض مع1كة ملرف 

 ملبطولة ضد قود ملغز   مالحتالل. 
 يف ملسـياق ذمتـه، مفتتح مملحافـظ ىرمان مع1َِض ملشـهدمء يف مدي1ية 
ملزم15 تضان صورمً للشـهدمء  مجسـاات  لوحات فلية عكسـت عظاة 

ملشهدمء  تضحياتهم. 
كاـا قا2 مملحافـظ  ملوفد ممل1مفـق له بزيـارة ر ضة ملشـهدمء  ق1مءة 

ملفاتحة عىل أر محهم ملطا15ة. 
أيضاً مفتتح أبلاُء مدي1يتَي مملصلوب  مملتون مع1ضا لصور ملشهدمء. 

حجة تنظم ندوة ثقافية وصباحية شعرية 
احتفاًء بالذكرى السنوية للشهيد 

 : حجة
نّظـم مملعهـُد ملعـايل للتدريـب  كليـة 
مملسـتقبل للعلو2 ملطبية باحافظة حجة، 
أمـس مجحـد، نـد ًة اقافيـًة  صباحيـًة 
شع1يًة؛ محتفاًء بالذك1د ملسلوية للشهيد 

تحت شعار »ملشهدمء علومن مللرص«. 
تلا لـت مللد ُة ملتي حرض5ـا عدٌى من 
مسـئويل مملحافظة  مسـئويل مملعهد ملعايل 
 كليـة مملسـتقبل عظاة  مكانة ملشـهيد 
ملوطـن  عـزة  ك1ممـة  صـون  يف   ى رة 

 عوممل مللرص يف موملهة ملعد من. 
 يف مللـد ة، ألقيـت عـدٌى مـن ملكلاات 
أشارت يف مجالها إ5 أ5ايّة مالحتفاء بهذه 
ممللاسبة؛ تخليدمً للذك1د ملسلوية للشهدمء 

ملذيـن بذلـوم أر محهـم رخيصـًة يف ملذ ى 
عـن حياض ملوطن مـن َىنَـس مملعتدين.. 
مؤّكــدًة رض رَة مستلها2 ملدر س  ملع� 
من تضحيات ملشهدمء  ممليض عىل ىربهم. 
 شـّدىت ملكلاـاُت عـىل رض رة إيالء أرس 
ملشـهدمء مملزيَد من مل1عايـة  مال5تاا2 تقدي1مً 
ملشـهدمء  ع1فانـاً  مـن  ذ يهـم  لتضحيـات 
باملالحـم ملبطولية ملتي سـّط1 5ا يف موملهة 
قود ملعد من  إفشال مخططاتها  مؤمم1متها 

ملتي تستهدف مليان أرضاً  إنساناً. 
 يف ختـا2 مللـد ة ملتـي تخللهـا ملعديد 
من ملقصائد ملشـع1ية مملعـّ�ة عن عظاة 
ممللاسـبة، تم تك1يم عدى من أرس ملشهدمء؛ 
تقدي1مً  معتزمزمً باا قدمه آباؤ5م  أبلاؤ5م 
من ملشهدمء يف سبيل عزة مليان  مستقالله. 

 خالل تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بالمحافظة:
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 : صنعاء:
أقامـت ملجبهـُة ملوطليـُة ملجلوبية 
ملقا مـة ملغز   مالحتـالل، أمس مجحد، 
ند ًة سياسيًة بعلومن )مالحتالل مجللبي 
ملحـارض  مملـايض  بـا  عـدن  ملديلـة 
»ملذرمئـع  مجطاـاع«(  ذلك بالاسـبة 
مالحتـالل  مـن  عامـاً  )ج18(  مـ1 ر 
مل�يطانـي ملديلة عـدن، ب1عاية مملكتب 

ملسيايس جنصار ملله. 
 خـالل مللـد ة، أشـار محافظ عدن 
طـارق سـاّل2، إ5 أن عـدن يف مالحتـالل 
ملجديـد تعيـش أسـوأ ماـا عاشـته يف 
أيـا2 مالحتـالل مل�يطانـي، ملّو5ـاً إ5 
أن مملسـتعا1 ليـس إال أىمة مـن أى مت 
مملسـتعا1 ملقديم  لكن بأسـاليَب أكث1َ 
تخلفـاً  5اجيـة  أنـه مليـو2 يحـا ل 
ه  تف1يـَغ ملجلوب مـن أبلائهـا  كل 5َاِّ
5و ملسـيط1ة عـىل مجرض ى ن مملباالت 

بأبلائها. 
 شـّدى سـال2 عـىل أ5ايّـة موملهة 
أبلـاء مملحافظات ملجلوبيـة ملخططات 
قـود ملغز   مالحتـالل  ملتصـدي لها، 

مضيفـاً: »يجب عليلا أبلـاَء ملجلوب أن 
نشـّكَل اورًة لرحيل ملغزمة من مختلف 

ملجلوب«. 
بـد ره، أّكد فـؤمى عبدملله حسـن يف 
كلاـة ألقا5ا نيابًة عن أبلاء عدن، أنه ال 
ياكن للشعوب أن تلترَص عىل مملستعا1 
إال ع� موملهتهم لـه، ضارباً لهم مثالً 
بخـ1 ج آبائهـم مج مئـل يف موملهتهم 
مل�يطانـي  إلبار5ـم له  للاسـتعا1 
عـىل ملخـ1 ج من عـدن، مشـرمً إ5 أن 
مملستعا1 ملجديد »ملسعوىي  مإلمارمتي« 
لـن يختلـَف خ1 ُلـه مـن مملحافظات 
ملجلوبيـة عن خ1 ج مملسـتعا1 ملقديم 

من عدن. 
 أضاف فؤمى حسن: »إن خ1 ج نساء 
ملجلوب مؤّخ1مً باظا5ـ1مت ضد مملحتّل 
مإلمارمتي  ملسـعوىي  ملتـي 5تفن بها 
»ب1ّع ب1ع يا مسـتعاار« ليسـت إال لزء 
من مملظا15مت ملتـي يلظاها مجح1مر يف 
ملجلوب بشكل مستا1، الفتاً إ5 أن 5ذه 
مملظا15مت ليسـت إال ملبدمية يف موملهة 
أبلاء مملحافظـات ملجلوبية لقود ملغز  

 مالحتالل. 

من لانبـه، عّ� ملدكتـور عبدملعزيز 
بـن حبتور -رئيس مجلس ملوزرمء- عن 
شك1ه ال5تاا2 مملكتب ملسيايس جنصار 
مللـه ملدمئم بالقضيـة ملجلوبيـة  أبلاء 
مملحافظات ملجلوبية  رعايته للفعالية، 
مؤّكـدمً أن اورة ملـ21 من سـبتا� 5ي 
ملثـورة ملتي أنصفـت ملقضية ملجلوبية 
 ستلهي ملوصاية ملخارلية عىل ملبلد. 
إ5 ذلك، أشار ملسق ملجبهة ملجلوبية 
ملوطليـة ملقا مة ملغز   مالحتالل أحاد 
ملعليـيل يف ترصيـح خـاص لصحيفـة 
مإلمارمتـي  مالحتـالل  أن  إ5  »مملسـرة« 
 ملسـعوىي، يسـعى من خـالل أى مته 
ملشـعب  إذالل  ت1كيـع  إ5  ملدمخـل  يف 
فعـل  كاـا  ا1 متـه،  مليالـي،  نهـب 
مملسـتعا1 مل�يطاني يف مملـايض، مؤّكدمً 
أنـه  يف ظل  لوى مجح1مر  ملرفاء من 
أبلـاء مملحافظات ملياليـة  يف مقدمتها 
مملحافظـات ملجلوبية، ال ياكُن جية قوة 
يف ملعالـم من غز  مليان،  نهب ا1 مته، 
 أنـه بتظاف1 لهوى مجحـ1مر يف ملجلوب 
 ملشـاال سـيدح1 مملسـتعا1 ملجديـد 
 سيتم تح1ي1 كافة مجرميض مليالية. 

 مـن لانـب آخـ1، قـال عبدملعزيز 
ملرب -مستشـار رئيـس ملجاهورية- 
يف ترصيح خاص لصحيفة »مملسـرة«: 
إن ملفعاليـة تأتـي يف إطار تذكـر أبلاء 
مل�يطانـي  مالحتـالل  بذكـ1د  ملياـن 
مملشـؤ 2 لجلـوب مليان،  ملـذي يومله 
لديـدم  بأسـاليَب  مسـتعا1م  مليـو2 
مسـايات  لديـدة  متلوعـة  تحـت 
متعدىة »يالي، م1تِزق، عايل« يسـعى 
5ذم مملحتلُّ إ5 تلفيـذ مجللدة مجم1يكية 
 مإلرسمئيليـة، ملّو5ـاً إ5 أنه كاا أخ1ج 
مجلـدمى يف مملايض مملسـتعا1 مل�يطاني 
سيخ1ج مجحفاى مملستعا1َ ملحارض  إن 

تعّدىت للسياته مملختلفة. 
ملسـيايس  مملجلـَس  ملـرب   طالـب 
مجعـىل بإلغاء متّفاقيـة ملطائف  إرلاع 
مملحافظات ملشـاالية مملحتّلـة من قبل 
ملعـدّ  ملسـعوىي، كاـا طالبـه بعـد2 
ملتفا ض مع م1تِزقـة ملعد من؛ كونهم 
ال يالكون أيَّ ق1مر،  إناا ملتفا ض مع 
ى ل ملعـد من »ملسـعوىية  مإلمارمت«، 
مؤّكدمً أن مليان لن ي1كَع  سـيلّقن قود 

ملغز   مالحتالل ىرساً لن يلسوه. 

 : المحويت:
شـهدت مدي1ياُت شـبا2  ملحـان  بلي 
سـعد باحافظة مملحويت، أمس مجحد، عدىمً 
مـن ملفعاليات ملثقافيـة  ملخطابية إْحيَـاًء 
للذك1د ملسـلوية للشـهيد،  ملتي تم خاللها 
مفتتـاح عـدى من معارض ملشـهدمء  سـط 

حضور شعبي  لاا5ري كبر. 
حيـث أحيا أبلـاء مدي1ية شـبا2 ملذك1د 
ملسلوية للشـهيد بفعالية اقافية  خطابية 
عبدملك1يـم  حسـا  ملسـيد  فيهـا  حـرض 
أمـر ملديـن ملحواـي   زي1 ملد لة مجسـتاذ 
عبدملعزيـز بكـر  عضـو مملكتب ملسـيايس 
جنصـار مللـه ملدكتـور حـزم2 مجسـد، قـا2 
محافـظ محافظـة مملحويـت مللـومء فيصل 
بن حيدر  معه مملسـؤ ل ملعـا2 جنصار ملله 

باحافظـة مملحويت مجسـتاذ عزيز ملهطفي 
  كيـل مملحافظة ملشـيخ حسـا ع1كاض 
بافتتـاح معـ1ض  ر ضة ملشـهدمء باديلة 

شبا2 كوكبان.
 تخلـل ملفعاليـة عدى من ملكلاـات ملتي 
رحبـت يف مسـتهلها بأرس  ذ ي ملشـهدمء، 
مشـيدًة باملآاـ1 ملبطولية للشـهدمء مجخيار، 
مشرة إ5 أن شهدمءنا 5م تاج رؤ سلا  5م 
فخـ1 أمتلـا،  5م علـومن عزتلـا  صاوىنا 
 ك1ممتلـا،  أيضاً يضاف إ5 ذلك مالسـتفاىة 
من 5ذه ملذك1د مالستلها2 ملها لكل معاني 
ملعزة،  لكل ما يسـاعد مإلنَْسان عىل ملصاوى 
 ملثبـات يف موملهة ملتحديـات، يف موملهة 

مجعدمء.
إ5 ذلـك، مفتتـح مجمـُا ملعـا2ُّ للاجلـس 
مملحيل باملحافظـة ملدكتور عيل أحاد ملزيكم 
بادي1ية ملحان مع1َِض ملشـهدمء بالاسـبة 

ملذك1د ملسلوية للشهيد.
حرض5ـا  كيـل  ملتـي  ملفعاليـة   يف 
مملحافظة ملشـيخ حاوى شـاالن  مدي1 أمن 
مملحافظة ملعايد محاـد حفظ ملله ملحازي 
 عضـو مجلـس مللومب ملشـيخ محاد بكر 
 مديـ1 عـا2 مدي1ية ملحان يحيـى ملقايض 
 مسـؤ ل أنصار مللـه بقبلة ملحـان نالي 
عاطـف  لاوع مـن أرس  ذ ي ملشـهدمء، 
ألقيـت عدى مـن ملكلاات مملع�ة عـن ملد ر 
مل1ئييس  مملثا1 للشهدمء يف موملهة ملعد من 
ملسـعوىي مجم1يكي عىل بلدنا  ما سـّط1 ه 
من مومقَف بطوليٍة خالدة يف  له أعتى قود 

ملظلم  مالستبدمى.
بتضحياتهـم  ملشـهدمء  أن  إ5  مشـرين 
 صاوى5ـم 5م ملـدرع ملحصا ملذي ضّحى 
ب1 حه من ألل سـالمة ملدين  سالمة رشف 
 ع1ض ملشـعب مليالي  5م مللبلة ملعظياة 

يف بُليان مإلسال2. 
تخلـل ملفعالية تك1يم للشـهدمء  فق1مت 

متلوعة بامللاسبة.
  يف ذمت ملسـياق، مفتتـح أبلـاء مدي1يـة 
بلي سعد مع1ضاً لشـهدمء مملدي1ية بحضور 
مجمـا ملعا2 ملدكتور عيل ملزيكم ملذي أشـاى 
بد ره بتضحيات ملشـهدمء مجب1مر يف سـبيل 
ملله  ملدفاع عن مجرض  ملع1ض، مشـرمً إ5 
أن ما تعيشـه ممللاطق ملومقعة تحت سيط1ة 
ملجيش  مللجان ملشعبية من أمن  مستق1مر 
5ـو بفضـل تلـك ملتضحيـات، مشـدىمً عىل 
أ5ايّة مالسـتا1مر يف موملهة ملعد من  ىعم 
 رفـد ملجبهـات باملـال  مل1لـال ملومصلـة 
مع1كـة ملتحـ1ر  مالسـتقالل حتـى تحقيق 

مللرص. 
بـد ره، أّكد مدي1 أمـن محافظة مملحويت 
ملعايـد محاـد حفـظ مللـه ملحاـزي خالل 

مالفتتاح أن بلي سـعد كانـت  ال زملت تاثّل 
ملارة ملتضحية  ملبذل  ملعطاء لهذم ملوطن. 
 أشـاَر إ5 أن 5ـؤالء ملشـهدمء سـّط1 م 
بدمائهـم أعظم مالحم ملفدمء ملتي سـتكتب 
يف أنصـع صفحـات ملتأريـخ لشـعب ناضل 

 لا5د النتزمع ح1يته  سياىته. 
 تحـدث مسـؤ ل ملوحدة ملسياسـية يف 
مملحافظـة عـيل ملقـايض، عن فضـل 5ؤالء 
ملشـهدمء  مكانتهم علد مللـه  ملعطاء ملذي 

لاى م به لهذم ملشعب  لألليال ملقاىمة.
إ5 ذلك قـا2 مجما ملعـا2  ملوكالء حاوى 
شاالن  5يجان  مدي1 أمن مملحويت ملعايد 
محاد حفظ مللـه ملحازي  معهـم مدي1ية 
مملدي1يـة إب1م5يـم ملقايض  مسـؤ ل أنصار 
مللـه يف مملدي1ية بزيارة إ5 ر ضة ملشـهدمء يف 

مملدي1ية

أخبار

بمناسبة مرور )180( عامًا من احتالل بريطانيا لمدينة عدن 
الجبهة الوطنية الجنوبية تقيم ندوة سياسية بعنوان )االحتالل 

األجنبي ملدينة عدن بني الحاضر واملاضي »الذرائع واألطماع«(

بحضور جماهيري كبير 
مديريات املحويت تحيي الذكرى السنوية للشهيد بفعاليات ثقافية 

وخطابية وتفتتح عددًا من معارض الشهداء

تزامنًا مع الذكرى 
السنوية للشهيد

 محافظة ريمة تفتتح 
معارض للشهداء يف 

عدد من املديريات 
 : ريمة:

  
يف ملذكـ1د ملسـلوية للشـهيد يُحيـي 
شعُب ملحكاة  مإلياان ملذك1د باختلف 
ملفعاليـات  مجمسـيات  مملعارض، ففي 
محافظة رياة مفتتح بادي1يات ملسلفية 
 بالى ملطعا2  كسـاة بـذمت مملحافظة، 
أمـس مجحـد، معـارَض ملشـهدمء  ذلـك 
مملحليـة  ملتلفيذية  ملقيـاىمت  بحضـور 

 مإلرشمفية  أرس ملشهدمء. 
 خالل مالفتتـاح مّطلـع ملزمئ1 ن عىل 
صـور ملشـهدمء ملذيـن بذلـوم أر محهـم 
 ىماء5ـم فـدمًء للوطـن.. مؤّكدين أنهم 
سائ1 ن عىل نهج ملشـهدمء ملذين خطوم 
بدمائهـم ط1يقـاً لللـرص للحفـاظ عىل 

ملعزة  ملك1ممة  ملح1ية. 
 حّث ملزمئ1 ن عىل مستا1مر ملتَحـ1ّك 
ملجـاى يف رفد ملجبهـات باملـال  مل1لال 
 مال5تاـا2 بـأرس ملشـهدمء  تقديـم ما 

ياكن تقدياه لهم كأقّل  ملب. 
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 : منصور البكالي:

يف تصعيٍد خطر يهّدُى عاليَة ملسال2، 
شن طرمُن ملعد من ملسعوىي مجم1يكي 
أكثـ1َ من ج2 غـارة عىل أحيـاٍء متف1قة 
من ملعاصاة صلعاء، مسـتهدفاً ملازل 
مملومطلا  مملصانع  ممللشـئات ملحيوية 

ملحكومية  ملخاصة. 
طـرمُن ملعـد من شـن عـدة غـارمت 
عىل مصلـع لأل رمق يف ملطقة شـاالن 
بادي1ية 5ادمن،  مصلع آزمل لإلسفلج 
يف ملطقـة لدر،  ملـزل مملومطن محاد 
ملكحالنـي يف حـي ىمرس، ماـا تسـبّب 
بتدمر عـدى من ممللازل، مستشـهد عىل 
إا51ا االاة مومطلا  أصيب 5 آخ1 ن، 

يف حصيلة غر نهائية. 
كاا شـن ملعـد مُن عدة غـارمت عىل 
عدى مـن ممللشـآت ملحكوميـة يف أحياء 
متف1قـة مـن ملعاصاة صلعـاء، كانت 
قـد قصفـت طيلـة ملسـلومت مملاضية، 
مجم1 ملذي يؤّكـــُد تخبَُّط قود ملعد من 
 سـعيها للسف عالية ملسـال2  إطالة 
أََمـِد ملعـد من؛ لقتل مملزيد مـن مجطفال 
 مللسـاء  مجب1يـاء مـن أبلاء ملشـعب 

مليالي. 
مملومطلـون مملتـرضر ن مـن غـارت 
ملعـد من مجخـرة يدعـون أبلاء شـعبلا 
مليالـي إ5 توحيـد ملصفـوف  ملتوله 
نحـو ملجبهـات  رفد ملجيـش  مللجان 
ملشـعبية بال1لال  مملال،  يسـتلك1 ن 
تومطـؤ مملجتاع ملد يل مع قود ملعد من 

 ل1مئاها ضد مإلنسانية. 
 إزمء 5ـذم، قامـت صحيفُة مملسـرة 
بزيارة ممللـازل  مملصانـع  ملورش ملتي 
مسـتهدفها طـرمُن ملعد من ملسـعوىي 
مجم1يكـي،  نقلت حجـَم مجرضمر ملتي 
خلفتهـا ملغـارمت  رسـائل مملومطلـا 
مللالا ملها إ5 قـود ملعد من أ الً  م5 
أبلـاء شـعبلا مليالي  ليشـلا  لجانلا 

ملشعبية اانياً. 

 غارت العدوان تزيُد الشعَب يقيناً بضرورة 
التَحـّرك ملواجهة العدوان

 5كـذم قـال مملومطـن محاـد محاد 
مسـتهدف  ملـذي  ملكحالنـي  عبدمللـه 
ملطـرمُن ملزَلـه ملكائـَن يف حـي ىمرس 
بالعاصاة صلعاء  تسـكله أربع عومئَل 
مكونـة من 26، أغلبهم أطفال  نسـاء، 
إال أنـه  بفضـل مللـه نجـت مجرسُ رغم 
تدمـ1 ألـزمء  مسـعة من ممللـزل، حيث 
أّكـــد للا أن غارت ملعـد من زرعت فيه 
 يف ُكّل أفـ1مى أرستـه ملصاـوَى  مإلباء، 
 زمىته يقيلاً برض رة ملتَحـ1ّك ملوملهة 

ملعد من  رفـد ملجبهات بال1لال  مملال، 
معللاً تَحـ1َّكه ملفوري مع كامل إخوته 

نحو ملجبهة. 
 شـّدى ملكحالني عـىل أ5ايّة توحيد 
ملعـد من  إعـالن  ملوملهـة  ملصفـوف 
أطيـاف  ُكّل  قبـل  مـن  ملعـا2  مللفـر 
ملشعب مليالي بكل مكوناته ملسياسية 
 مملذ5بيـة، قائـالً »ملعد  عـد ٌّ للجايع 
 لن يستثلَي أحدمً،  ملقاعدين يف ملبيوت 
ملذيـن ُكلت  محـدمً ملهم صـار م 5دفاً 
للعد من مملتخبط  يجب عليهم م1ملعة 

حساباتهم مملغلوطة«.

الغارات تعكُس فشَل وتخبط العدو يف 
امليدان األمني والعسكري

بـد ره، أّكـــد مملومطـن عـيل محاد 
عبدمللـه ملكحالنـي بأن مسـتا1مر قود 
ملعد من يف مسـتهدمف مجحياء ملسـكلية 
ىليـُل فشـلها  تخبطهـا عـىل ممليـدمن 
 ضعـف قدرمتهـا مملخاب1متيـة بفضـل 

ملله  ى ر ألهزة مجمن ملتي مسـتطاعت 
إفشال كافة مملخططات ملساعية إلنهاك 
شعبلا مليالي  مستهدمف مكامن قوته. 
ملغـارمت  مـا  5ـذه  أن    أّكـــد 
تخلُفـه من ل1مئـَم بحـق مملومطلا لن 
تزيـد شـعبلا مليالي إال عزياـًة  إرمىة 
لاللتحاق باعسـك1مت ملتدريب لجيشلا 
لجـان ملشـعبية  ملتوله ملفـوري نحو 

ملجبهات. 

ترويع األطفال والنساء والصمت الدولي
ملغـارمت  »إن  ملكحالنـي   أضـاف 
أصابت مجطفال  مللساء بالخوف  لكن 
رعايـة ملله تكفلت بحفظلـا رغم تدم1 
ألـزمء  مسـعة من ممللـزل«، مسـتلك1مً 
صات مملجتاع ملد يل  منحياز ممللظاات 
مإلنسانية  ملحقوقية إ5 صف ملعد من. 
 ىعا عـيل ملكحالني  سـائَل مإلعال2 
مجللبيـة إ5 نقـل ملصـورة ملحقيقيـة 
ملتـي تسـتهدُفها غـارمُت طـرمن ى ل 

ملعـد من ملصهيوأم1يكية بحق مللسـاء 
 مجطفـال  مملصانـع  مملتال1  ملشـايف 
 مجسـومق..  تقدياها بصدق  شفافية 
لكل مجح1مر  ملشـعوب ليتبا ملحقُّ من 
ملباطـل  ملزيف من ملحقيقة أما2 مل1أي 
ملعا2 ملعاملي  يكون للشـعوب موقُفها 
أما2 حكوماتها مملشاركة  مملتومطئة مع 
ملقـ1مرمت مجماية ملدمعاـة للح1ب عىل 

شعبلا مليالي. 

مـن لانبـه، تحـدث مملومطن سـليم 
محاـد نارص ملغاىر لار بيت ملكحالني 
ملـذي لم يسـلم أطفالـه  نسـاؤه  كل 
لرمنه يف ملحي من ملخوف  ملهلع،  لم 
يسـلم بيته من مجرضمر إاـ1 تلك ملغارة 
ملحاقـدة عىل أبلاء ملحـي  ماتلكاتهم، 
قائالً: بأنه أ ل ما ساع ملغارة خ1ج عن 
ملوعي  لم يشع1 إاّل  5و علد بيت لاره 
ملكحالني للاباىرة يف مإلسعاف  إخ1مج 
مللسـاء  مجطفال من با ملدمار إلنقاذ 
نفـس أَ  أنفـس بد ن خـوف أَ  مباالة 
من شـن طرمن ملعـد من لغارمت أخ1د 
حصلـت  مسـتهدفت مملسـعفا يف عدٍى 

من ممل1مت. 
 قال »رسالتي إ5 ملقاعدين يف ملبيوت 
تولهـوم إ5 أعدمء ملله، ملذين ال يخافون 
مللـه  ال ي1حاـون طفـال  ال كبـرم  ال 
صغرم  ال عجـوزم  ال شـيخا، تولهوم 
إ5 ملجبهـات ملوملهة أعـدمء ملله  أعدمء 

ملحق  أعدمء مإلسال2«.

 أّكــد ملغاىُر أن غارة ملعد من زرعت 
يف أعاـاق قلبـه  رشميا ىمـه ملحايَة 
 ملغرة  زمىتـه إيَْااناً بلرص ملله  قوته 
 تثبيتـه، معللـاً منطالقتـه إ5 ملجبهات 
ملعـد من  عـىل  باللـرص  يقـا   كلـه 
 طائ1مته  صومريخـه ملتي لن تلاَل من 

معلويات شعبلا مليالي. 

تصعيُد العدوان وردُة الفعل املضادة
 من لهته، قال مملومطن حار صالح 
يحيى ملعزمني -مالك ملزل يف نفس ملحي 
لومر »بيت ملكحالني«-: نحاد ملله عىل 
لطف  رعايته للا،  نؤّكــُد بأن أر محلا 
ملتـي كاىت مفارقـة ألسـاىنا ملبارحة 
لـن تعوى بعد مليو2 ملـكاً للا بل نذرنا5ا 
لله  يف سـبيل ملله  سـلكون يف مقدمة 
صفـوف ملجيش  مللجان ملشـعبية لل1ى 
عىل قود ملعـد من  موملهتها يف مملكان 

ممللاسب للاوملهة. 
 أّكــد أن 5ـذه ملغارمِت لن تزيَده إاّل 
عزياًة أما2 ملعد ، مقسـااً بالله إنه لن 
يبقى ملهم أحد  سـيتجهون لايعهم 
إ5 ملجبهـات، موضحـاً منـه كان نازحاً 
من محافظـة صعدة  نـزح ليلة ملغارة 
إ5 أحـد ملازل أقاربـه خارج حي ىمرس 
إ5 أن يعيـد ت1ميـم ممللـزل ليذ5ـَب إ5 

ملجبهات. 

استهداُف املصانع واملنشئات.. العدوان 
يزاول مهامَّه االعتيادي

يف  مالسـفلج  ملبالسـتيك،  مصلـع 
حـي لـدر بادي1يـة بلي ملحـارث كان 
5دفاً لطائ1مت ملعـد من ل1فع معلويات 
م1تِزقتها ممللهارة،  لكن ال مكاَن للكذب 
يف عالـم مإلعال2 ملح1   سـائله مملتلوعة 

 ال بد للعالم أن يع1َف ملحقيقة. 
 5لج1 لت�يـد مملياه  تخزيلها يف حي 
لـدر حا ل ملعد مُن إيها2 م1تِزقته بأنه 
مصلٌع لسالح ملجو مملسّر فقصفه بعدة 
غـارمت، مـا يؤّكـــد تخبطـه  مرتباكه 
بعـد تلقيه ملرضبـاِت مملولعـَة من قبل 
أبطال ملجيش  مللجان ملشـعبية،  لكن 
ملهلجـ1 ملذي يحوي االلـة لت�يد مملياه 
يكشـف ُكّل مّىعاءمتهـم، كاا 5و  مضح 

يف ملصورة. 
  رشـة خلف محطة ملبلزين بدمرس 
ملعـد من  فشـل  يؤّكـــد  آخـ1  5ـدٌف 
 تخبطه مملستا1، فهذه ملورشة  سكن 
ملعاال بجومر5ا قصفـت بغارة لطرمن 
ملعـد من لتؤّكــد حجم ملفشـل ملذريع 
 ملتخبط ممل1يع لقود ملعد من  م1تِزقته 
عـىل أرض ممليـدمن  إحساسـها بقـ1ب 
ملسـقوط  منعكاس مملعاىلة بعد عالية 
ملعلـد  عاليتَـي نجـ1من  ليـزمن ملتي 

نّفذ5ا طرمنلا مملسّر. 
أّما مصلع مج رمق يف ملطقة شاالن، 
فلم يحصـد تحالـُف ملعد من مـن  رمء 
مسـتهدمفه سـود ملفضيحة  مالعرمف 
بالهزياة، فالعد  قد معرف بأنه فشـل 
يف إيجـاى مملصانـع ملعسـك1ية للجيـش 
 مللجان ملشعبية،  لم تتاّكن مخاب1مته 
مـن فعـل يشء سـود مع1فـة أماكـن 
ممللشـآت  مملصانـع ملحيويـة  ملـازل 

مملومطلا مجب1ياء.
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 : خاص:

يخـوُض ممل1تِزقُة يف مملحافظـات مملحتّلة 
رصمعـاً قويـاً فياـا بيلهـم عىل ُفتـات ما 
تجوُى به ملـركاُت مجللبية مملشـّغلة آلبار 
مللفـط ملتـي تذ5ـُب إي1مىمتهـا إ5 خزمئـن 
ى ل ملعـد من،  ذلك مقابـل نقل مللفط من 
ذمت  »5« يف  ملقطـاع  إ5   »2 »إس  ملقطـاع 

ممللطقة. 
بـا  ملعلـن  إ5  ملرصمعـاُت   ظهـ1ت 
أقطاب ملـركات مللاقلة، مج 5 تتبع مللومء 
ملفـار عيل محسـن مجحا1  مجخـ1د تتبع 
تالـ1 م1تِزق للوبي مـومٍل لد لة مالحتالل 
مإلمارمتـي، تطـورت إ5 مشـتباكات عليفة، 

 كلٌّ يّدعي أحقية نقل مللفط. 
 قال مصاىر إعالمية باحافظة شـبوة، 

أمس مجحد: إن مشتباكات قوية مندلعت با 
قـومت ممل1تِزقـة ملتابعة للفار عيل محسـن 

 ملفـار 5اىي  با قبائل مملشـايعة مملوملية 
لد لة مالحتـالل مإلمارمتي، مبيلة أن سـبَب 

مالشـتباكات خـالف عىل نقل نفـط ملعقلة 
 .OMV ملذي تستخ1له ملركة مللاسا ية

مالشـتباكات  بـأن  مملصـاىر،   أفـاىت 
مندلعـت ملـذ صبـاح أمـس مج ل ملسـبت 
 مسـتا1ت حتى أمس مجحـد، مخلفة عدىمً 
مـن ملقتـىل  ملج1حى، كاا تـم إح1مق عدى 
من مملقطـورمت مللاقلة لللفط، مشـرة إ5 
متـن قبائـل مملشـايعة تحا ل ملـع رشكة 
مللقل ملسـابقة ملتابعـة لتال1 م1تِزق يتبع 

أحد قياىمت ممل1تِزقة. 
 لفتت مملصاىر، إ5 أن ملط1فا يحشدمن 
إ5 موقع ملعقلة تاهيدمً لتجدى مالشـتباكات 
بعـد تلقـي ملقبائـل ىعاـاً من ما تسـاى 
قومت مللخبة بشبوة مملوملية لد لة مالحتالل 

مإلمارمتي. 
 ت1تب عىل مالشـتباكات، قـ1مر ملركة 
مللاسا ية تعليق ملعال يف ممللشئة  توقيف 
مإلنتاج،  سـارعت إ5 مخالء مملوقع  ترسيح 

ملعاال كخطوة أ لية. 

 : سقطرى:

قالـت مصـاىر محليـة يف سـقط1د: إن مالحتـالل 
مإلمارمتـي يقـو2 بتجليد عرمت ملفتيـات يف ملجزي1ة 
للعاـل لصالحه  إرسـالهن إ5 أبو ظبـي جخذ ى رمت 
تدريبيـة، يف خطـوة غـر مسـبوقة تشـهد5ا قبائل 

لزي1ة سقط1د. 
 أ ضحـت مملصاىر أن نحو ج2 فتاة من سـقط1د 
سـاف1ت مالالـا مملايض إ5 ى لـة مالحتـالل مإلمارمتي 
لحضـور ى رمت يف مجمن  ملسـالمة  مإلنقـاذ كدفعة 
أ 5، بيلاا سـاف1ت ملدفعة ملثانية ملتي تضم ج2 فتاة 
أخ1د يو2 ملخايس ممللـرص2 كدفعة اانية، باإلضافة 
إ5 مجاوعـة أخ1د ستسـاف1 خالل ملشـه1 ملجاري، 
مؤّكــدة بأن ملعدى يصـل إ5 أكث1 من جج1 فتاة مان 
تم تجليد5ن  سيتم إرسالهن إ5 أبو ظبي عىل ىفعات 

متقطعة خالل مجيا2 ملقاىمة. 
 بحسـب مملصاىر فإن إقامتهن يف أبو ظبي يتوقع 
أن تسـتا1 أكث1 من أربعة أشـه1،  يخضعن لد رمت 
مكثفـة يف ملجومنـب مجمليـة،  يعتـ� مج5ـايل تجليد 
مالحتـالل مإلمارمتـي للفتيـات يف سـقط1د تغلغـالً يف 
ملريحة مللسوية  مستغالل مملجلدمت يف أعاال أملية 

لصالح مشاريع مملستعا1  أللدمته. 
 أشارت مملصاىر إ5 أن مدي1 أمن سقط1د ملسابق 
ممل1تـِزق أحاد عيىس محاـد مملكلف شـخصيا بامللف 
مجملـي مـن قبـل مالحتـالل مإلمارمتـي يف ملجزي1ة 5و 
مـن يرف عـىل ملف تجليـد ملفتيات، حيـث يومصل 
مملسـتعا1 تجليـد مل1لـال  مللسـاء بشـكل ىمئـم يف 

سقط1د. 
 كانـت مصاىر محليه قد كشـفت يف  قت سـابق 
عن توله مالحتالل مإلمارمتي لبلاء ألهزة تخدمه تحت 
مساى حزم2 أملي يف ملجزي1ة عىل غ1مر محافظة عدن 
 حرضموت  شـبوة  لحج  ملضالـع  بقية ممللاطق 
ملخاضعـة لسـيط1تها، الفتـة إ5  لـوى  اائق تثبت 
تـورط أبو ظبـي يف تجليـد عرمت مجطفـال  صغار 

ملسن بأرخبيل سقط1د. 
 كانـت حكومـة ملفـار 5ـاىي ملتـي ال تتوملد يف 
ملجزيـ1ة قد لّدىت تأكيد5ا عىل رفض أية تشـكيالت 
عسـك1ية يف سـقط1د، يجـ1ي إنشـاؤ5ا بعيـدمً عن 
 زمرتَي ملدفاع  ملدمخلية،   صف تق1ي1 لألمم مملتحدة 
تلك ملقـومت بأنهـا تعاـل بالوكالة لصالـح مالحتالل 
عليهـا  بتاويلهـا  مإلرشمف  تقـو2  ملتـي  مإلمارمتـي 

 تسخر5ا لخدمة أللدتها. 

 : عدن:

ي1تكبُهـا  ملتـي  مإلنسـانية  لالنتهـاكات  تومُصـالً 
مالحتـالل مإلمارمتـي ىمخـل سـجونه ملرسيـة باديلة 
عـدن  مملحافظات ملجلوبية ملومقعة تحت سـيط1ته، 
تظا5ـ1ت ملعرمُت مـن أمهات مملعتقلـا  مملخفيا 
قرسمً بعدن، أمس مجحد، أما2 ملزل  زي1 ىمخلية ملفار 
5اىي للاطالبة باع1فة مصر ملربوي زك1يا قاسـم 
مملعتقل يف سجون مالحتالل ملذ ملــ27 من يلاي1 ملعا2 

مملايض 18ج2. 

 قالـت أرسة مملعتقـل يف سـجون مالحتـالل زك1يا 
قاسـم إن تأكيـدمت تلقتهـا مجرسُة حول  فـاة مبلها 
زك1يـا تحت ملتعذيب يف سـجن برئ أحاـد ملتابع جبو 

ظبي باديلة عدن. 
 رفعت أمهات مملعتقلا  مملخفيا قرسمً بسـجون 
مالحتـالل مإلمارمتـي صـورَة ملربـوي زك1يا قاسـم، 
محاـالٍت مالحتـالَل  حكومـة ملفار 5اىي مسـئوليَة 
مـا يتعـ1ض لـه مملعتقلون ىمخـل ملسـجون ملرسية، 
مطالبات بالكشـف عن مصر ملربوي زك1يا قاسـم 

 عرمت مملفقوىين مآلخ1ين. 

 : عدن:

تتوم5 فضائُح حكومة ملفار 5اىي ما يؤّكــد تورط 
 زرمئهـا  مسـئوليها ممل1تِزقـة يف تدمـر مالقتصاىي 
ملوطلـي خدمـة جللـدمت ملعـد من  رفـع معانـاة 
مملومطلـا  خلقهـم معيشـياً يف عاـو2 مملحافظـات 
مليالية باا فيها ممللاطق ملخاضعة لسيط1ة مالحتالل. 

حافـظ  يف فضيحة لديدة كشـف  ممل1تـِزق 
ملفـار  معيـاى – مستشـار 
5ـاىي رئيـس مـا يسـاى 
مللجلة مالقتصاىية ملتابعة 
لحكومـة ممل1تِزقـة، عـن 
ماليـة  فسـاى  عاليـات 
مل1ياالت  باليارمت  تقدر 
مجشـه1  خـالل  تاـت 
مملاضية عـ� مملضاربة 
بالُعالـة مملحليـة عىل 
مسـئولا  أيـدي 
 نافذيـن بحكومـة 
ممل1تِزقـة يف مديلـة 

عدن. 
 قـال ممل1تـِزق 
معيـاى يف مذك1ة 
حصلت  رساية 
صحيفة  عليهـا 

إن  »مملسـرة« 
مللجلـة ملتي ي1أسـها طالبت برض رة 

ملتحقيق يف عاليات مملضاربة   لهت رسالة بذلك إ5 
ملفـار 5اىي  رئيس حكومـة ممل1تِزقة، حيث تتضان 
مملذكـ1ة طلبـاً مـن مللجلـة مالقتصاىية بشـأن طلب 
مملومفقة لهيئة مكافحة ملفساى بالتفتيش عىل عالية 
ملفسـاى ملتي حصلـت يف بيـع  رشمء ملُعالة بالاطق 

سيط1ة مالحتالل  م1تِزقته. 
 نر ممل1تِزق حافظ معياى عىل صفحته ملشخصية 
بـ »فيسـبوك«، أمس مجحد، قومئَم باملبالغ مملالية ملتي 
تات بها مملضاربـة مؤخ1مً، م1فقاً مع لد ل ملفومرق 
با أسـعار ملسـوق  أسـعار ملرمء للُعالـة بال1يال 
ملسعوىي، مجم1 ملذي يعد معرمفاً رصيحاً من ممل1تِزقة 
يف حكومة ملفار 5ـاىي بتحّالهم مملسـئوليَة ملكاملَة 
 رمء منهيار مالقتصاى  تدني قياة مل1يال مليالي أما2 
بقية ملعاالت مجللبية مجخ1د،  بالتايل أّىد إ5 مرتفاع 

للوني يف أسـعار مملومى ملغذمئية  مملشتقات مللفطية، 
فياـا لم يوضح رئيس ما يسـاى مللجلة مالقتصاىية 
مـا إذم كان حكومة ممل1تِزقة قـد  مفقت عىل فتح باب 
ملتحقيق مع نافذيها  مسئوليها مملتورطا باملضاربة 
أ2 ملتزمـت ملصات حيال عاليـات مملتال1ة 5ذه ملتي 

فاقات من ملوضع مملعييش للاومطلا. 
إ5 ذلـك علق ناشـطون  إعالميـون ياليون حول 
رسالة ممل1تِزق معياى بشأن تورط نافذين  م1تِزقة يف 
حكومـة ملفار 5اىي بتدمر ملُعالـة ملوطلية، مبيّلا 
أن عاليـات مملضاربة 5ذه  ملفسـاى لم تحدث 
يف أي عهـد حكومـي قـط، 
مشرين إ5 عالياِت 
ملفسـاى 5ـذه بـكل 
خالل  مملليـارمت  5ذه 
أشـه1 قليلة لم تحدث 
طومل ج3 عاماً مضت، 
إفـ1مط  إ5  باإلضافـة 
ممل1تِزقة  ملعبث  حكومة 
يف طباعة مج رمق مللقدية 
إ5  بالخـارج   صولهـا 
عـدن عـىل شـكل ىفعات 
بلغـت نحـو ت1يليونَي ريال 
بد ن أي غطـاء نقدي  5و 
مبلغ يفـوق ما تـم طباعته 
جيي1 بعـرمت  ملعـا2  ملـذ 

ممل1مت. 
 يف سـياق ملفـوىض مجملية 
ملتي تعيشـها مديلة عدن يف ظل 

ن  م لعـد  عصابـة م أقدمـت   مالحتـالل، 
مسـلحة عىل نهب 18 مليون ريـال يالي تحت تهديد 

ملسالح. 
 أ ضحـت مصـاىر إعالميـة مومليـة للعـد من أن 
مسـلحا يف مدي1ية خور مكـرس باديلة عدن، قاموم 
باهالاة سيارة »كأم1ي«  إنزمل ملسائق  نهب »18 
مليون« كانت عىل متلها، مشرًة إ5 أن مملسلحا الذ م 

بالف1مر. 
يشـار إ5 أن مملحافظـات ملومقعـة تحـت سـيط1ة 
مالحتالل مإلمارمتي  م1تِزقته تعيش حالة منفالت أملي 
غر مسـبوقة، ت1تب عليها مئـات عاليات مالغتياالت 
 مالختطافـات  مللهـب  ملرسقة،  سـط غطاء أملي 

توف1ه قومت مالحتالل مإلمارمتي. 

إحراق عدد من المقطورات وسقوط قتلى وجرحى:

اشتباكات بشبوة بني فصائل املرتِزقة على نقل النفط 
والشركة النمساوية تقّرر اإلغالق 

األهالي اعتبروه تغلغاًل في الشريحة النسوية واستغالل المجندات 
لصالح أجندات وأهداف المستعمر:

االحتالل اإلماراتي يجّند أكثَر من 100 فتاة بسقطرى 
ويرسلهن للتدريب يف أبو ظبي على دفعات 

عدن.. أمهات املعتقلني داخل سجون االحتالل اإلماراتي 
يواصلن املطالبة بالكشف عن مصري أبنائهن 

بينما عصابة مسلحة تنهب 18 مليون ريال في مديرية خور مكسر:

املرتزق معياد يكشف تورط مسئولني بحكومة الفار هادي 
يف عمليات فساد تقدر باملليارات عرب املضاربة بالُعملة
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

قيادة الثورة وفلسفة الشهادة
محمد عبداهلل اللساني 

ٌ مسـرمتيجيُّ أنتجتـه ملثورُة  تغـرُّ
عبدممللـك  ملسـيد  بقيـاىة  ملياليـُة 
ملقائد  ـِهـيْـد  ملحواي  ملشَّ بدرملدين 
ملحواـي  بدرملديـن  حسـا  ملسـيد 
يتاحـوُر 5ـذم ملتغـرُ يف مسـتلهاض 
قيم  مباىئ ملشـعب مليالي مجصيل 
بفك1   عـي  اقافة ُق1آنية شـاملة 
 كاملـة صلعـت تغيـرمً لو15ياً يف 
 عي  رؤيـة مملومطن بـكل مملقاييس 
 يف حق مملومطلة  ملسـياىة  ملح1ية 
 ملدفـاع عـن ملوطن  مملسـتادة من 
ملثقافـة ملُقــ1ْآنيـة ممل1لـع مجصـل 
ملـذي ال غبـاَر عليه  ال مختالفات متومت1ة يف 5كذم فك1 يسـتلر بلور 

ملُقــ1ْآن ملك1يم. 
ال ياكـن أن نتغـاىض أَ  نتجا5ل ملوعي مملجتاعي  ملذي رسـات 
مالمحـة يف ملعقوى مملاضيـة مإلرث مملاىي لفلسـفة ملحياة بتعامالتها 
 طاوحهـا  حقوقها يف ملعيـش ملك1يم  معاني ملوطليـة  مالنتااء 
بشـاوليتها  ملتي تسـببت يف خلل كبـر  أنتجت اقافـاٍت مغلوطًة 
ـة  تسـتهدُف مملومطـن مليالـي ضاـن سـيلاريو5ات تسـتهدُف مجُمَّ
ملع1بية  مإلْسـاَلمية بكل أطيافها  شـالت ملا5ـج ملتعليم ملتي من 
خاللهـا أمكن جعـدمء مإلنَْسـان إنتاَج ليل يتعلم سـلومت  سـلومت 
 يتخـ1ج باحصـول علاي  اقايف مـاىي بحت  مشـتت  يف »حالة 

ملال عي«،  5ذم ما نلاسه للياً ى ن مبالغة. 
مليـو2  يف ظل اورة اقافية تسـتاد  عيها بلـور ملُقــ1ْآن ملك1يم 
كونه ممل1لَع ملذي من خالله تستقيم حياتلا ملعلاية  ملعالية  تغير 

لذ ر مالفكار مملغلوطة بالفك1  ملتوعية  ليس باإلر5اب. 
ملذك1د ملسـلوية للشـهيد تُعِطي ىفعًة اقافيـًة  توعوية عايقة 
ــَهـَدمء مملسـتادة من  عي قياىة ملثورة ملتعبوية يف  ملباىئ  قيم ملشُّ

عظيم  ساو أ5دمفها. 
 فعالً تغرُّ مسرمتيجي يف ملوعي مملجتاعي  بالفعل أعاى للاجتاع 
مليالـي ملقوة ملفك1ية  ملثقافية  مإلنَْسـانية فعظيـم ملوعي ملثقايف 
ـة  ملتي تحتوي فلسـفة عاملية  رمقية  ــَهـَدمء َخاصَّ للاجتاع  ملشُّ
 قطعـاً أن ُكـّل مقاتل  شـهيد ياتلك اقافة »مملـوت جم1يكا  مملوت 

إلرسمئيل« ملابع ملر يف ملعالم..
 لذم فإن فلسـفة ملشهاىة يف حارضنا مملقا 2  مملرف لكل أح1مر 

ملعالم. 
فكل شـهيد مليو2 ي1سم مالمَح ملسياىة للوطن  ملتح1ّر من أذناب 
ى ل مالسـتكبار ملعامليـة ملتـي 5ي أسـاس ملتح1ّر ملعاملـي من ى ل 
ـًة.  مالستكبار ملتي عاات يف ملعالم فساىمً  يف ملعالم مإلْساَلمي َخاصَّ

باعلـى أن ُكــّل شـهيد يبلـي لبلـة أساسـية يف خطـى ملتحـ1ّر 
 مالسـتقالل مـن ى ل مالسـتعاار ملعاملي  عـىل رأسـها أم1يكا  ما 
يساى بإرسمئيل »عسك1يّا  سياسيّا  مقتصاىيا  اقافيا َ ... إلخ«. 
ـَهـَدمء ملعظا2 فعالً تسر بُخَطًى  إن ملتح1َّر مليالي  تضحيات ملشُّ
 مضحـة مملعالم لتح1ي1 فلسـطا ضاـن محور مملقا مـة يف مباىئ 
ملحقوق  ملح1يات  حقوق ملشـعوب ملسـياىية فاملباىئ مإلنَْسـانية 
للتح1ّر  ملسـال2  ملسـياىة عابـ1ة للحد ى فعظااء مملـايض ملق1يب 
باختـالف أىيانهـم يلتقـون يف ملحقـوق  ملح1يات  ملسـياىة  حق 
ملشعوب يف مستقالل ق1مر5م  مقتصاى5م  حقهم يف ملعيش ملك1يم. 
ــِهـيْـُد ملقائد ملسـيد حسـا ملحواـي مباىئه  5كـذم رسـم ملشَّ
ملعظياـة  ملعاملية بحق ملشـعب مليالي  ملشـعوب مملسـتضعفة يف 

ملعالم. 
حقاً.. رسـات للاجتاع مليالي  مجمة ملع1بية  مإلْسـاَلمية عظيَم 
مج5ـدمف  سـاو مملبـاىئ  ملتي لوال5ـا ملا تكالبـت ملـد ل ملعظاى 
 مالسـتكبارية يف 5جو2 رشس للفك1  للقضيـة  للاباىئ مبتدمء من 
ـة  ح1 ب صعدة  ممتدمىمً إ5 مليو2 ضان مخطط خبيث يستهدف مجُمَّ
يف  عيهـا  اقافتها  حقوقها بل  مسـتعباى5ا  ذلهـا  نهب ا1 متها 
 محتاللهـا بومسـطة مـن  يرع1عون يف كلـف ملد ل مالسـتكبارية 
كاجحـزمب  ملحـ1كات  ملتيـارمت ملتـي تتااىش مع قيم مالسـتعاار 
 أ5دمفـه كاـا 5و حاللا مليو2 فاـن 5م يف ملسـعوىيّة  مإلمارمت 5م 
أنفسهم أذرع مالستعاار مملحلية كاا 5و حال ملتحالف ملع1بي ملذرمع 

مإلقلياي للفس ملد ل. 
 5لـا تـ�ز عامليـة فلسـفة شـهدمء ملياـن مملقـا 2  مملدمفع عن 
ـَهـَدمء عىل خطى  أرضهم  حقوق مملسـتضعفا،  يستا1 عطاء ملشُّ
مللرص  ملتح1ّر مجكيد  5و مللرص لفلسـطا مملحتّلة  لكل ملشـعوب 

مملستضعفة يف ملعالم. 
ــَهـَدمء مليـو2 لـن يخلَد5ـم ملتأريـخ مليالي  حسـب بل  إن ملشُّ
سـيخّلُد5م ملعاَلُم كعظااء للتأريخ مإلنَْسـاني  ملع1بي  مإلْسـاَلمي، 
بعظيـم رسـالتكم  سـاو أ5دمفكـم  شـهاىتكم يف مقارعـة ى ل 
مالستكبار، ففي مليو2 ملذي تقاتلون فيه  تستشهد ن يخ1ج ملشعب 
مليالي  تخ1ج أرُسكم حاملا قضيَة فلسـطا يف قلوبهم   لدمنهم 
 نرصة لشـعب فلسـطا  يرصخـون يف  لـه أم1يكا  ما تسـاى 

بإرسمئيل. 

إىل شهدائنا
ِف مالنتااِء إليكم  َ ال نكافئُكم َ إناا نُلِْعُم عىل أنفسلا بَرَ

َ ملتعّلق ملكم بَسبٍب نبيل.. 
يا سـاىتَلا  َعظااَءنا َ ك1ماَءنا َ نُباَلَءنا 5ذه ليسـت أياماً 

للتذك1َكم َ نوقَد ملشاوَع عىل قبوركم، َ إناا 5ي موسٌم نوقُد 
ا2.  فيه مشـاعَللا من شاوسـكم للتبَا ىر بَلا يف بقية مجَيَـّ

َ ملسـال2ُ عىل أر مِحكم يف ِعلِّيِّا، َ عليلـا معكم يف ِرحاب 
ملخالدين. 

األنصار اليمنيون قادة الفتح المبين

اإلرهاب األمريكي.. وتطرُُّف النظام السعودّي

عبدالباسط سران 
ملعالُم يع1ُف أن ملشعَب مليالي ع� ملتأريخ 
شعب مسـالم ي1يد ملسال2 لكله ع� تأريخه 

ملع1يـق ال يستسـلم ملـن ي1يد 
غز ه  محتـالل أرضه  إذالله، 
أَْكثَـــ1 مـن   5ـذه حقيقـة 
يدركهـا مجم1يكان  حلفاؤ5م 
مل�يطانيـون  ملف1نسـيون 
 بقية ملد ل ملدمئاة ملعضوية 
باجلـس مجمـن،  تلـك مملؤا1 
ملـد يل  ملقـ1مر  عـىل صلاعـة 
 لو5ـ1 مملسـألة ليـس يف 5ذم 
ملتـي  ممُلَخّططـات  يف   إناـا 
أرمى م تلفيذ5ـا عـ� تحالـف 
ملصهيوسـعوىّي  ملعـد من 
مـع   ملصهيوإمارمتـي 

ملصهيوأم1يكـي ملباغـي كجـزء مـن إعاىة 
تفكيك ملد ل ملع1بية لصالح 5يالة إرسمئيل 
كوكيل حرصي للقود مالسـتعاارية ملغ1بية 
ملقدياة  ملجديدة،  5كذم أخطأ م يف ق1مر5م 
بشـن ملعد من عـىل مليان  5ـم متأّكــد ن 

أنه لن تأخذ عالية حسـم مملع1كة لصالحهم 
ا2 أَ  أسـابيع  إن طالت أشـه1مً،  سـود أَيَـّ
أذنابهـم يف  معتاديـن عـىل مـا ُقـد2 مـن 
ملدمخل من مجط1مف ملسياسـيّة  ملعسـك1يّة 
 مالرتزمقيـة ملخائلة لوطلها 
بحكـم   شـعبها  ملتـي 
طبيعتهـا حتّى 5ـي لم تكن 
ال  ملياانيـا  أن  مسـتوعبة 
يضا5ـون  يتجـىل بأسـهم 
ملشـديد متى ما مستشـع1 م 

ملخط1 يحيق بوطلهم. 
 5ـا نحـن نقـرب مـن 
ملعـا2 ملخامس لهذم ملعد من 
ملهاجـي ملـذي تحطات ُكّل 
عـىل  تقدي1متـه  حسـاباته 
صخـ1ة صاـوى شـعبلا  يف 
طليعته أبلائه مملياما أبطال 
ملجيش  مللجان ملشعبيّة ممل1مبطا يف مياىين 
ملجهـاى  ملعـزة  ملفـدمء  5ا 5ـم مملعتد ن 
ملتآم1ية  ُمَخّططاتهـم  يتخبطـون بأ حـال 
 ل1مئاهم ملتي لم يسـبق لقود إل1ممية أن 

مرتكبتها ع� ملتأريخ. 

 يف 5ـذم كلـه نلطلـق من فهـم عايق أن 
ص�نـا  صاوىنا طومل 5ذه ملسـلومت ليس 
يف صالح من يشلون ملعد من عليلا  أن ىماء 
أبلـاء ملياـن سـوف تج1فهـم  أن مملتغرمت 
مإلقليايـة  ملد ليـة من معاالهـم مإلل1ممية 
ليسـت ضد مليان بل  ممللطقة كلها ستكال 
مملهاـة  تأخذ5م إ5 حيـث يجب أن يكون يف 

مزبلة ملتأريخ. 
 5كـذم إْن أرص م عىل مسـتا1مر عد منهم 
إ5  ملصاـوى  ملتحشـيد  إاّل  أماملـا  فليـس 
ملجبهـات مملوملهة مملقدسـة، فاسـافة ألف 
ميـل نحـو مللرص قـد قطعلا5ا  لـم يبق إاّل 
ممليل مجخر ملذي يحتاُج مملزيَد من مالصطفاف 
ملوطلـي  توحيـد ملجبهة ملدمخلية ال سـياا 
 أن أ5َْــَدمف ملعد من مملعللة تثبت أنها كذبة 
 ملصحيح أن مليان كله مستهَدٌف من أقىص 
للوبه إ5 أقىص شـااله  أن مـا يتع1ض له 
خـالل أربع سـلومت  نحن عىل أبـومب ملعا2 
ملخامـس من عـد من  حصار لائـ1 5دفه 
مملبيت محتالل أرضلا  نهب ا1 متلا  تقسيالا 
إ5 كيانات متلاح1ة 5شة  مازقة مج صال.. 

فليكن عا2 ي1ج2 عا2 مللرص مملؤزر. 

عبُدالوّهاب الوشلي
ملخارليـة  للسياسـة  شـيطانيٍة  كأىمٍة 
مجم1يكية، يتصّدُر مإلر5اُب علا يَن ملصحافة 

مإلعـال2  أللـدمِت   ملابـ1َ 
ملسياسة؛  ملساسـة  كومليَس 
لتصلَع ملـه ى5اليُز مملخاب1مت 
ملعـرص  طاعـوَن  مجم1يكيـة 
ملعالـم  فـر َس   كابـوَس 

ملفك1 ملبغيض. 
فاإلر5اُب فعٌل شـليٌع تتقُن 
مجم1يكيـة  مإلىمرُة  صلاعتَـه 
مملتغط1سـة، تاامـاً كاا يتقن 
مملتطـ1ف  ملسـعوىّي  مللظـا2 
عالية إنتـاج  تصدي1  تاويل 
أيديولوليا مإلر5اب  ملعومطف 
ج5ـدمف  تحقيقـاً  ممللح1فـة، 

 مقاصـد ملصهايلة،  خدمـًة مللافع  أبعاى 
مملتحـدة  للواليـات  مإلم�ياليـة  ملسياسـة 
لإلْسـاَل2  عقيـدة  مجم1يكيـة،  تشـويهاً 
مملسـلاا،  تسـويغاً النتهاك سـياىة ملد ل 
ملبلـدمن  قتـل   محتـالل مج طـان  تدمـر 
ملشـعوب  نهـب ملثـ1 مت  نـر ملفـوىض 

 زعزعة مالستق1مر. 
فان أفغانسـتان إ5 ملع1مق،  من سـوريا 
 ليبيـا  ملصومـال إ5 غر5ـا مـن ملبلـدمن، 
تكّشـفت ملحقائـُق  تبـّدى زيـف ملتضليـل 
 سـقط قلاع مإلىمرة مجم1يكيـة ملتي صالت 
 لالـت مـن ى لـة جُْخـ1َد بُحَجـٍج قبيحة 
لتسويغ مآرب سياسـتها ملخارلية مل1ممية 
إ5 تحقيـق مملصالـح مالسـتعاارية  حااية 
مللفـوذ مملسـتبد  ف1ض ملسـيط1ة ملهاجية 

 بسط ملهيالة مجم1يكية. 
إن ُكـــّل تلك ملفظائع ملبشـعة  ملج1مئم 
ملوحشـية ملتي مرتكبها مللظا2 مجم1يكي من 
غـز  ملبلدمن  قتل مإلنَْسـان  تدمر مج طان 
 إسـقاط مجنظاـة  نـر ملفـوىض  5تك 
ملح1مـات  تريـد مجب1ياء  نهـب ملث1 مت؛ 
كانت بذرمئـع زمئفة أبـ1ز علا يلها محاربة 

ملدياق1مطيـة  حقـوق  مإلر5ـاب  تعزيـز 
مإلنَْسـان  ملارصة ملشـعوب  إرساء مجمن 

 تثبيت مالستق1مر. 
ملقيـَم  مملبـاىئَ  تلـك  أن   ملحقيقـُة 
 ملشعارمت  مجفكار  مللُُّظم 
مجم1يكيـة ممللاقة لم تكن يف 
 مقعها يوماً سـود  سـائل 
 أى مت ناعاة لخدمع ملعالم، 
ملشـعوب،  تجايل   تضليل 
مجم1يكـي  ملتدخـل  قبـح 
ملهـدم2،  إلخفـاء  تقليـع 
مج5ـدمف  مجبعاى   تسـويغ 
 مجطاـاع ملفعليـة للواليات 
مملتحـدة مجم1يكيـة، كاا أن 
ملفوىض  مإلر5ـاب  تازيق 
لحاة مجمم  تقسـيم  حدة 
سـود  ليسـت  ملجغ1مفيـا 
سياسـات أم1يكيـة مغلفـة بغطـاء ملزيف 
 ملتدليس لتحقيق مملصالح  حااية مللفوذ. 
إنَّ بشـاعَة مإلر5ـاب مجم1يكـي  فظاعة 
تط1ّف مللظا2 ملسـعوىّي لم تعـد خفيًة عىل 
أحـٍد يف ظـل ملحقائق مملاالة  مجىلـة ملدممغة 
ملتي ال تقبل ملتشـكيك،  ال يـرّىى مجم1يكي 
 ملسـعوىّي يف ملكشـف علهـا.  يكفـي أن 
نكـ1َّر 5لـا ملتذكـرَ ببعـض تلـك ملحقائـق 
ملثابتة باعرمفات مسـؤ يل مإلىمرة مجم1يكية 
 ترصيح أمـ1مء مللظـا2 ملسـعوىّي  توايق 
عدسـات مإلعـال2 ملـد يل  معـرمف علـارص 

مإلر5اب ملقاعدي. 
لقد صلع مللظا2ُ ملسـعوىّي مجيديولوليا 
ملو5ّابيّـَة مملتط1فـَة لصالح تحقيـق أ5دمف 
مخابـ1مت ملواليات مملتحـدة مجم1يكية،  5ذم 
مـا رّصح بـه  يلُّ عهـد مل1يـاض محاـد بن 
سـلاان لوسـائل مإلعال2 ملد لية، حيث قال: 
إن نظا2 آل سـعوى قد أنشـأ ملَو5ّابية بطلب 
من ملواليات مملتحـدة مجم1يكية ملتي باجمس 
 ّظفـت تلك ملعلارص يف أفغانسـتان،  تّدعي 

مليو2 محاربتَها. 
مملخابـ1مُت  أعـاىت  ملق1يـب،   باجمـس 

مجم1يكية توظيَف علـارص ملقاعدة  ىمعش 
يف ملعـ1مق  ليبيـا  سـوريا،  مليـو2 تّدعـي 
مكافحتهـا،  لـذمت ملغاية تسـتا1ُّ ملوالياُت 
مملتحـدُة مجم1يكيـة يف إىمرة  حاايـة  ىعـم 
كيانات مإلر5ـاب  لااعات ملتطـ1ف كأىمٍة 

لتحقيق ملسياسة ملخارلية. 
عدسـاُت  ملحقائـق  اّقتهـا  تلـك  ُكلُّ 
ملكامـرمت بالصوت  ملصور  مـا أَْكثَــ51َا 
عىل شـبكة مإلنرنت  موقـع مليوتيوب، فان 
معـرمف مل1ئيـس مجم1يكـي ملحـايل ت1ممـب 
بصلاعـة أم1يـكا لإلر5ـاب من قبـل أ باما 
ملسـابقة  مجم1يكيـة  ملخارليـة  َ  زيـ1ة 
5يالري كللتون، إ5 ترصيحات نائب مل1ئيس 
مجم1يكـي مجسـبق لون بايدن ملـذي تحّدث 
فيها عن ملد ر مل1ئييس للسعوىيّة  مإلمارمت 
يف إنتـاج  تاويـل  محتضان  ىعـم مإلر5اب 
 علـارص ملتطـ1ف ملتـي تّدعـي محاربتها، 
إ5 حديـث 5يالري كللتون أمـا2 ملكونج1س 
مجم1يكـي حول مسـتخدم2 َ توظيف علارص 
مإلر5اب ملَو5ّابي ملسـعوىّي يف أفغانسـتان، 
 حديث مسؤ لا أم1يكيا أما2 ملكونج1س 
أيضاً عن ى ر ملَو5ّابية  مللظا2 ملسعوىّي يف 
ىعم  تغذية مإلر5اب  علارص ملتط1ف مالياً 

 فك1ياً. 
تلك 5ي حقيقُة سياسـة ملواليات مملتحدة 
مجم1يكيـة ملتـي نسـجت خيـوط مؤممـ1ة 
مإلر5اب  ساند5ا يف ذلك ى ل  أنظاة مارقة 
يف ممللطقـة تدعـم مإلر5اب  تسـاند ملتط1ف 
 تعتدي مليو2 عىل ملد لة مليالية  سـياىتها 
ملوطلية.  5ا 5ي عدسات مإلعال2 ملد يل تواّق 
يف مليان مشـاركة لااعات ىمعش  علارص 
مإلر5ـاب يف ملقتال للباً إ5 للب مع ُقــوَّمت 
تحالف ملعـد من، فضالً عن عقـد ملصفقات 
مع تلظيم ملقاعدة بحسب  كالة مجسوشيتد 
بـ1س مجم1يكية َ ملتقاريـ1 مجماية  مجفال2 
ملواائقيـة  ملصحافة ملد لية، بل أَْكثَــ1 من 
5ـذم معرمف علـارص ملقاعـدة ملرصيح عىل 
شاشـات مإلعـال2 باشـاركتها يف ملقتـال إ5 
لانب تحالف ملعد من يف مختلف ملجبهات. 
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يف موكب للائزي مهيب شـيّع ملشـعُب مليالي ملعظيم 
مؤخـ1مً أحـَد قاىتـه لثاـان فقيـد ملوطـن  ملُقـــوَّمت 

مملسـلحة رئيـس مركان ملُقـــوَّمت ملجويـة 
 ملدفاع ملجـوي مللومء مل1كن طيـار إب1م5يم 
عـيل ملشـامي ملـذي  مفـاه مجلل إاـ1 نوبة 
قلبيـة بعد حيـاة حافلة بالعاـل ملوطلي يف 
ملُقــوَّمت مملسـلحة بحضور شعبي  رساي 
شـع1ت بحزن عايـق مع لاوع مملشـيعا 
لثاانه ملطا15  يف غزمرة مملشـاع1  ملدموع 
مملكتومـة ملتي أبـت  تأبى أن تُذرف خشـية 
شـااتة مجعـدمء  ملعهـا علفـومن مللفوس 
مجبية لشـعب بدل حزنه  مظلوميته إ5 فخ1 
 معتزمز يف ُكّل مملومقف  إْن كان مملصاب للالً 

مهاا بلغ حجم ملتضحيات. 
لقد ع1فلا ملفقيَد مللومَء إب1م5يم ملشـامي بتومضعه 
ملجم  ىمااـة أخالقه  بسـاطته يف ملتعامـل  ُقــوَّة 
بأسـه  شـجاعته علد مملحن  ملتحديات ما نجده با 
صفوف رلـال مل1لال يف ملُقــوَّة ملصار خية  ملدفاع 
ملجـوي  ملطرمن مملسـّر، حااّاً رلـاَل مل1لال يف 5ذه 
ملُقـــوَّة عـىل مملـيض  ملدفـاع عـن مجرض  ملع1ض 

 ملك1ممة. 
كاـا إن قاىتلـا كانوم 
 سـيظلون يف موملهـة 
ملعـد من  مبـارشة مـع 
 لم يعتـاى م أن يختبئوم 
مياىيـن  يركـوم  أَ  
مملوملهـة، بـل كانـوم يف 
مقدمـة ملصفوف،  5ذم 
ملوطن  5و حـاُل فقيـد 
مملسـلحة   ملُقـــوَّمت 
 مللجان ملشـعبيّة مللومء 

ركـن طيار إب1م5يم عيل ملشـامي ملذي لم يكن يهدأ له باٌل 
َ ال يسـتق1 له حاٌل إاّل علدما يكـون ق1يباً من مملجا5دين 
يف ملُقــوَّة ملصار خية  ملدفاع ملجوي  ملطرمن مملسـّر يف 
تجديد  تطوي1 مدم1ة ملعد من خالل أربع 

سلومت من ملعد من. 
كان من ملقاىة ملعسك1يّا ملذين ُع1فوم 
بتفانهـم يف ملعاـل يف خدمـة ملوطن بوالء 
 إخـالص للـه  ملوطـن  ملشـعب  مثاالً 
للقائد ملعسـك1ّي مللالـح يف تلفيذ ُكّل ما 
أسـلد إليه من مها2   ملبـات يف مختلف 
مومقـع  مياىين ملُقــوَّمت مملسـلحة ملتي 
عال فيها  كان له موقٌف صلٌب  شـجاع 
يف موملهـة ملعـد من ملغاشـم حتّى  مفته 

ممللية. 
 مع 5ذم مملصـاب ملجليل تفاعلت أبومُق 
ملعـد من مع  فـاة ممللاضـل  مملجا5د مللـومء مل1كن طيار 
إب1م5يم ملشـامي  معت�ته منتصارمً لهـم،  5ذم يعت� من 
حقارتهم  إفالسـهم يف حبكة آليتهم مإلعالمية ملتضليلية 
علدمـا قالـت إن مقتل مملجا5ـد ملبطل مللـومء ركن طيار 
إب1م5يم ملشـامي لاء نتيجة عالية مستخبارمتية فعليهم 

لعلُة إ5 يو2 ملدين. 
 أخرمً ملتعازي  مملومسـاة ج5ايل  أقارب ملفقيد  كافة 
آل ملشـامي، سـائلا 
أن  عـز  لـل  مملـويل 
بومسـع  ـَده  يتغاَّ
رحاتـه  يسـكله 
فسـيح للاته  يلهم 
أ5لـه  ذ يـه ملصـ� 
 ملسلومن، إنا لله  إنا 

إليه رملعون. 
بن�ي  منطق�ة  مدي�ر   *

الحارث- أمانة العاصمة. 
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 ّىعـت ملياـُن قبـل أيا2 أحـَد رلالها 
 ف1سانها  قاىتها ملعسك1يا ملشجعان 
مجبطال ملذين كانت لهـم بصاٌة عظياٌة 
ملـر  قـود  موملهـة  يف   ملاوسـٌة 
مإلمارمتي  مجم1يكي  ملسـعوىي   ملعد من 
عـىل مـدد أربـع سـلومت مسـتطاع من 
خاللها تخليَد موقفه مملرف  مسـاه يف 

أنصع صفحات ملخلوى  ملتضحية. 
رحل عن 5ذه ملدنيا ملفانية مل1لُل ملفذُّ 
 ملقائُد مملغومُر مللومء مل1كن طيار إب1م5يم 
ملشـامي –رئيس أركان ملقـومت ملجوية 
 ملدفـاع ملجـوي-، بعـد رحلـة طويلـة 
مسـتا1ت جَْكثَــ1َ من 3 عقوى قضا5ا يف 
خدمة  طله  شعبه  ىيله يف مجال عاله 
كطيار ح1بي مقاتل  مدرب متاّكن عىل 
مقاتـالت ممليـج ي2 تـدّرج عـىل إا51ا يف 
ـلَّم ملوظيفي حتى  صـل إ5 ملصب  ملسُّ
قائد ملقومت ملجوية يف أ5م م1حلة ح1لة 
تشـهد5ا بالىنا ل1مء ملعد من ملسعوىي 
 ملحصار ملظالم عىل ملشـعب مليالي ب1مً 
 بح1مً  لومً، رحل ملقائُد ملُهاا2ُ ملشامي 
علا  لكن مستطاع أن يخّلَد ذك1مه ملطيبَة 
 ملعطـ1ة يف قلـوب ُكّل ملتسـبي ملقومت 
ـة  ملجوية  ملدفاع ملجـوي بصورة َخاصَّ

 قلوب ُكّل ملياليا بصورة عامة. 
كان مللومُء ملطيار ملشـامي  محدمً من 
عامة مللاس ملذين مسـتهدفهم ملعد من، 
فلـم يكـن بالـأًد عـن ل1مئـم  مجازر 
ملسـعوىي  طائ1متـه  غارتـه  مللظـا2 
للاـوت  ُع1ضـًة  كان  أرستـه  أن  بعـد 
تحـت مجنقـاض عىل أيـدي 5ـذم مللظا2 
مإلل1ممـي بعـد أن تم قصـُف ملزله ليالً 
بالعديد من ملغارمت نجا ملها بفضل ملله 
 علايته  مستشـهد عىل إا51ا مجاوعٌة 
مـن م1مفقيـه مجبطال، مجم1 ملـذي يؤّكد 
بـأن 5ذم ملعـدّ  مملتغطـ1س ال يف1ق با 
رئيـس  م1ؤ س  قائـد  مومطن يف 5ذم 
ملبلـد، فجايـع أبلـاء مليان باللسـبة له 
أ5َْــَدمفا مر عة له  لطائ1مته  غارمته 

مإلل1ممية. 
ببصرة ملقائد  حلكة مملقاتل ملشجاع 
تاكـن مللـومء مل1كـن إب1م5يم ملشـامي 
رحاة ملله تغشـاه تغيـر مملعاىلة  قلب 
ملطا لـة عـىل ملعـدّ  ملسـعوىي علدما 
أابـت للعالم بـأن ملخـ�ة مليالية تفوق 
ُكّل ملخـ�مت  أن ملعقـل مليالي يعلو  ال 
يُعىل عليه،  ذلك من خالل تأ5يل  إعدمى 

ملكـومىر  ملخـ�مت مملحليـة مملتخصصة 
من أبلاء ملقـومت ملجويـة ذ ي ملكفاءة 
لتحديـث  تطويـ1  ملعاليـة   مملهـارمت 
ملظومات سـالح ملجو  ملدفـاع ملجوي 
باا يومكب مملوملهة مع ملعدّ  ملسـعوىي 
ملـذي يقاتـل بأحدث  أعتى مجسـلحة يف 
ملعالـم،  ملعاـل عـىل صلاعـة ملطرمن 
مملسـر بأياٍى يالية ياليـة  صل إ5 عق1 
ىمر ملعدّ   مطارمته  قصوره يف مل1ياض 
 ىبـي  أبو ظبـي  ليس آخ51ـا عالية 
ملعلد ملتـي كان للطرمن مملسـر قاصف 
K2 ملفضـل بعد ملله يف تحقيـق منتصارمً 
عسك1ياً كبرمً مسـتهدفت كبار ملقياىمت 
ممل1تزقـة مملومليـة للعد من قتـل  أصيب 

ملهم ملعرمت. 
لقد ت1ك رحيل ملقائد ملشجاع إب1م5يم 
ملجويـة  ملقـومت  قـاى  ملـذي  ملشـامي 
 ملدفاع ملجوي يف م1حلة ح1لة  صعبة 
 مسـتطاع ملحفـاظ عليهـا عجـز معها 
تحالف ملعد من  م1تزقته من مستلساخ 
5ذه ملوحـدة ملعسـك1ية ملهامة يف قوم2 
أاـ1مً  ملدفـاع،  مليالـي   زمرة  ملجيـش 
مؤملـاً يف نفـوس ُكّل ملتسـبي ملقـومت 
ملجويـة ملـذي كان ق1يبـاً ملهـم  كانوم 
ق1يبـا ملهم  عالوم معه كأرسة  محدة 
يسـوى5ا ملحب  ملوئـا2،  ح1صه ملدمئم 
لحصـول ُكّل ملتسـبي ملقـومت ملجوية 
مملاليـة  متابعتـه  مسـتحقاتهم  عـىل 
ملدؤ بـة لدد ملجهـات مملعلية حول ذلك، 
 رعايته  م5تاامه بشـكل مسـتا1 لكل 
ـَهـَدمء ممللتسـبا له،  ملج1حى  أرس ملشُّ
مجسـدمً بذلك أسـاى معاني مإلنسانية، 
إال أن صاـوىه  اباته  بسـالته يف  لوه 
ملعد من ملسعوىي ملذي ع1ض ما يقارب 
ج1 مليـون ى الر من ألـل ملقضاء عليه 
ضاـن الئحة كبرة من أسـااء ملرفاء 
 مجحـ1مر يف 5ذه ملوطن، سـيظل ىرسـاً 
5اماً يسـتلهم ملـه ُكّل أحـ1مر  رشفاء 
ملجيـش مليالي معانـي ملوفاء ملتضحية 

 ملبطولة  ملشجاعة.
رحم مللـه ملفقيد ملبطل مللـومء مل1كن 
ملطيار إب1م5يم ملشـامي  رحـم ملله ُكّل 
ا2  شـهدمء مليان ملذين نعيش 5ـذه مجَيَـّ
ذك1م5م ملسلوية  حفظ ملله مليان أرضاً 
 إنسـاناً  حّقق مللـُه مللـرَص مملبا لكل 
مملجا5ديـن مـن أبطال ملجيـش  مللجان 
ملشـعبيّة يف مختلـف مياىيـن ملبطولـة 

 ملرف. 
* قائد اللواء 101 رشطة جوية 
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ثقافيةثقافية 

 : بشرى المحطوري 
ما معنى: مــحــياي هلل؟

�ِهيْ�ُد الَقاِئُد -َس�اَلُم اللِه َعَليِْه-  واَصَل الشَّ
حديثَه عن كيفية أن يجعل اإلنَْساُن حياتَه لله، 
وأن�ه بالعمل الصالح س�يكوُن محطَّ رضوان 
الل�ه، وأنه يجُب علي�ه أن يعرَف الل�َه املعرفَة 
الحقيقية الكاملة، وأن يعرَف اإلنَْس�ان ما هي 
عالقته بالله، وأن يرسخ الشعور يف نفسه بأنه 
عبد لل�ه، فتكون بذلك حياته لل�ه، حيث قال: 
]وأن يعبِّد اإلنَْس�ان نفس�ه لله معناه يف األخري 
أن يسلِّم نفس�ه لله، فيكون مسلِّما لله ينطلق 
ه  يف ُكّل عمل يريض الل�ه باعتباره عبداً لله َهمُّ
أن يحص�ل ع�ى رض�وان الل�ه، ويتعامل مع 
الله ُس�بَْحانَُه َوتََعاَل باعتباره هو ملكه وإلهه 
وس�يده ومواله. يف هذه الحالة يكون اإلنَْس�ان 
أق�رب ما يكون إل اإلخ�الص، ويف هذه الحالة 
يكون اإلنَْس�ان قد رسم ومعنى أن حياتي لله: 
أنني ن�ذرت حيات�ي لله يف س�بيله يف طاعته، 
ومماتي أيضا لل�ه، كيف يمكن أن يكون موت 
اإلنَْسان لله؟ من الذي يستشعر لنفسه طريقاً 
يسري عليه هو نفس�ه الذي أمر الله به رسوله 
)صل�وات الله علي�ه وعى آله( عندم�ا قال له: 
}ُقْل إِنَّ َصالِتي َونُُس�ِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه 
ُل  يَك َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ال رَشِ
اْلُمْسِلِمنَي{. هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور 

الذي يجب أن يس�ود عى نف�س ُكّل واحد منا، 
ويسيطر عى نفس ُكّل واحد منا[. 

وأض�اف أيض�اً: ]ال يتحق�ق لإلنَْس�ان أن 
تك�ون حياته لل�ه إال إذا عرف الل�ه أوالً، وعبَّد 
نفس�ه لله ثاني�اً، حينه�ا س�ريى أن هناك ما 
يشده إل أن تكون حياته كلها لله، سريى بأنه 
فخر له: أن ينذر حياته كلها لله، سريى نفسه 
ينطل�ق يف هذا امليدان برغب�ة وارتياح أن ينذر 
حياته لله فتك�ون حركته يف الحي�اة، تقلباته 
يف الحي�اة مس�ريته يف الحي�اة كله�ا من أجل 
الل�ه وعى هدي الله وإل م�ا يحقق رضاء الله 

ُسبَْحانَُه َوتََعاَل[. 

ما معنى: مــمــاتي هلل؟
ويف ذات الس�ياق رَشَح -َس�اَلُم اللِه َعَليِْه- 
قوَله تع�ال: ]ومماتي لل�ه رب العاملني[، بأن 
اإلنَْساَن عندما ينطلق مجاهداً ألعداء الله، فإذا 
ما استش�هد فه�و لله، ويف س�بيله، حيث قال: 
]أم�رت أن يك�ون مماتي لل�ه أن يكون موت 
اإلنَْسان لله هو عندما يجند نفسه لله ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَل، عندما يطلب الش�هادة يف س�بيل الله، 
عندما يس�تعد للشهادة يف س�بيل الله، عندما 
يكون موطنا لنفسه أن يموت يف سبيل الله.. ال 
أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق لإلنَْسان أن 
يكون موته لل�ه إال عى هذا النحو وليس فقط 
أن يكون مس�تعداً، بل يس�عى ألن يكوَن موتُه 

يف س�بيل الله، بأن يحظى بالش�هادة يف سبيل 
الل�ه، وهذه هي صفة الُق��ْرآن الكريم جعلها 
م�ن الصفات الالزمة للمؤمن�ني أن لديهم هذا 
الشعور هو الشعور نفس�ه الذي نتهرب منه، 
هو الش�عور نفس�ه ال�ذي ق�د ينصحنا حتى 
بعض املتدين�ني به ]بطِّل ما ل�ك حاجة إمش 
عى ش�غلك وعملك...[ إل آخره. بينما الُق�ْرآن 
الكري�م الل�ه ُس�بَْحانَُه َوتََعاَل يص�ف عباده 
املؤمن�ني بأنه�م هم م�ن يعرضون أنفس�هم 
للبيع من الله عندما قال: }إِنَّ اللََّه اْش�َ�َى ِمَن 
اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَس�ُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِب�أَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة{

ي نَْفَس�ُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  }َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِ
اللَِّه{ وهذه اآلية: }إِنَّ َصالِتي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي 
َوَمَماِت�ي ِللَّ�ِه َربِّ اْلَعاَلِم�نَي{ أليس هذا يعني: 
أن املؤمنني ه�م دائماً يحملون هذا الش�عور، 
هو: أنه�م ينذرون حياتهم لل�ه وأن يموتوا يف 

سبيله[. 
وأض�اف -َس�اَلُم الل�ِه َعَليْ�ِه-: ]وال يمكن 
للمؤمن�ني أن يعل�وا كلمة الل�ه، وال أن يكونوا 
أنص�اراً لل�ه، وال أن يكونوا بش�كل أمة تدعو 
إل الخ�ري وتأمر باملعروف وتنه�ى عن املنكر 
ما لم يكن لديها هذا الش�عور هو: أنهم نذروا 
حياته�م وموته�م لله، ه�و أنهم يري�دون أن 
يموتوا يف س�بيل الله. من رحمة الله ُس�بَْحانَُه 
َوتََعاَل الواس�عة بعباده - وه�و يفتح أمامهم 
املجاالت الواس�عة واملتعددة مل�ا يحصلون من 

ورائ�ه عى رضوانه وعى م�ا وعد به أولياءه - 
فت�ح أمام اإلنَْس�ان إمكانية أن يس�تثمر حتى 
موت�ه الذي هو حتمي�ة ال بد منها، قضية ال بد 
منها لكل إنَْس�ان سواء كان براً أو فاجراً كبرياً 
أو صغ�رياً ال ب�د أن يموت، فإن الل�ه لرحمته 
بعباده فتح أمام اإلنَْس�ان ه�ذا الباب العظيم 
هو: إمكانية أن يس�تثمر موته عى أعى وأرقى 

درجة، أعى وأرقى درجة[. 

الشــعوُر باالنهــزام النفســي.. شــيٌء 
خطرٌي ومرفوض

حّذر -َس�اَلُم الل�ِه َعَليِْه- طلب�ة العلم وهو 
يلق�ي عليهم ه�ذه املحارضة م�ن خطورة أن 
يكون�وا مهزومني نفس�ياً، أن يعتق�دوا بأنهم 
لن يس�تطيعوا أن يغريوا من واقع األمة اليسء 
ش�يئا، وأن هذا الش�عور خطري، يجب تجنبه، 
وأن معي�ة الله نرٌص لإلنَْس�ان حت�ى ولو كان 
وحده، حيث ق�ال: ]اعمل ع�ى أن ترفع كلمة 
الل�ه عى أن تعيل كلمة الل�ه عى أن ترفع األمة 
وأن تعم�ل يف رفع�ة األمة من ه�ذه الوضعية 
املنحط�ة الت�ي تعان�ي منه�ا. ه�ل يمكن أن 
يحص�ل لدى أي ش�خص منا الش�عور بهذا؟ 
أو ق�د يك�ون ُكّل واحد منا يق�ول: ماذا يمكن 
أن أعم�ل له�ذه األمة؟ من أنا حت�ى أعمل عى 
رفعة هذه األمة! قد يق�ول واحد منا هذه ألننا 
أصبحن�ا كمس�لمني بابتعادن�ا ع�ن الُق�ْرآن 

الكري�م بابتعادنا عن الل�ه، وألننا لم نعد نعتد 
بقدرة الله بجربوت الل�ه بأنه هو القاهر فوق 
عب�اده، لم نع�د نعتد بمعيت�ه، أن معيته قوة، 
أن معيت�ه ن�رص، أن معيته تأيي�د، إذا ما كان 
معنا. أصبحنا مهزومني نفس�ياً ملا فقدنا هذه 
األش�ياء أصبحنا مهزومني نفسياً، وأصبح ُكّل 
واح�د منا تقريبا يرى بأن�ه ال يمكن أن يكون 
ل�ه دور يف إنقاذ األمة من ه�ذه الوضعية التي 

تعاني منها![. 
ورضب -َس�اَلُم الل�ِه َعَليِْه- مث�الً يؤيُّد به 
ويدعُم به كالَمه، بأن التأريخ مملوء بالتغيريات 
والثورات الكبرية التي حصلت عى أيادي أناس 
لم يكونوا مشهورين أو مغمورين يف املجتمع، 
وإنما كانوا أناس�ا مس�تضعفني، واستطاعوا 
أن يغ�ريوا، حيث ق�ال: ]لكن أنت لو ترجع إل 
أمثلة كثرية يف واقع الحياة س�تجد وعى طول 
التأريخ أن إنقاذ عباد الله جاء يف أغلب حاالته 
من حيث ال تحتس�ب األمة، وع�ى أيدي من لم 
تك�ن األمة تقدر أنه ممكن أن يعملوا ش�يئا يف 
تأريخه�ا ويف حياتها. ]الخمين�ي[ خرج وهو 
رجٌل فق�ريٌ مهاجٌر من قرية تس�مى ]ُخَمني[ 
لو لقي رجالً آخر وقيل له: إن هذا س�يعمل يف 
املستقبل عمالً عظيماً وس�يقيم دولة إسالمية 
ربما ألقس�م - هذا األخري - أن هذا مس�تحيل، 
ألقسم أن هذا مستحيل، لكن تحقق هذا وهكذا 

أمثلة كثرية[. 

برنامج رجال اهلل ]ملزمة ـ محياي ومماتي هلل[:
اإلخالص هلل أن يكون اإلْنَسان رسم طريقه ونذر حياَته ومماَته هلل يف سبيل طاعته
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أَْكثَــ1ُ ما يُْقِلق مإلنَْساَن ملعاىي 5و فقدمُن حبيِبه، 
 غيابُه عله،  5ذم أم1ٌ مؤِسف بالفعل يف حاالِت مملوِت 
ملعاىيـة،  يف حاالت مملوت بالقتل ملذي ليس يف سـبيل 
ملله،  لكله باللسـبة للقتيل يف سبيل ملله أم1ٌ مختلف 
تااما؛ فقد باَّ ملُقــ1ْآُن أن ملشهيَد لم يِغب،  أنه حيٌّ 

، شا5ٌِد، مطَّلع، يستبر،  يف1ح.  ي1َُزق،  حارِضٌ
بل إن ملشهيد حظي باؤرشمت ملحضور،  ملشهاىة 
مملسـتا1ّة،  تايز موته مالسـتثلائي، فرع مإلْسـاَل2 
بعـض ملتريعات ملتي نلاح مـن  رمئها تثبيت 5ذه 
ملحقيقـة، حقيقـة حضـور   لـوى ملشـهيد  عد2 

غيابه. 

ملاذا ال ُيْغَســل الشــهيد وال يكفَّن إال بثيابه التي 
استشهد فيها؟!

يأتي ملفقُه مإلْساَلميُّ ليؤكِّد أن 5ذم ملقتيل يف سبيل 
ل للشـهاىة،  أنه سيُديل  ملله شـهيد أي حارض متحاِّ
بشـهاىته أما2 ملَحـّق يف يو2 ملحق؛ فالفقه مإلْساَلمي 
ل ملشـهيد ) 5و ملقتيل يف مملع1كة(؛  يأم1نا أن ال نُغسِّ
ل إال ما كان نَِجًسا، لرتفع عله مللجاسة،  جَنَّه ال يُغسَّ
ـل؛ جَنَّ ممليتة معد ىة  أَ  حكُاهـا،  ممليّت 5و َمْن يَُغسَّ
ُه  لوُب ملتطهر  يف مللجاسـات،  إ5 مللجاسـة يتولَّ
 ملغسـل، لكن ملشـهيد لم يَُات،  ليس بايتة، بل 5و 
م  طا15م فال  ،  طا15ِ،  َمن كان حارِضً حارٌض،  حيٌّ

يُْغَسل. 
إن ممللَع من غسِل ملشهيد إمعاٌن يف تأكيِد حضوِره 
 حياته،  5و ملذي يحسـبه ملكثرُ أنه غـاَىَر ملحياَة، 
أَ  أنـه حلَّت به نجاسـُة مملوت،  ملحقيقـة أنه ال يزمل 
حيا،  ملحيُّ ال رض رَة لغسله،  أنه مكتسب بالشهاىة 
ملطهـارَة ملتي ليـس  رمء5ا طهارة،  ال يجب غسـُل 
ملطا15، بل 5ذم ملطا15 يح21ُ غسـلُه، إمعانا يف تأكيد 

طهارته  حياته. 
ـن يف ايابه ملتي قِتل فيهـا،  تُْرََك آااُر   أمـا أن يكفَّ
ىمائـه عليـه، ليُبَْعث يو2 ملقيامة كاـا 5و حالُه حا 
مغاىرتـه لتلك ملحياة، فإن 5ذم أَيْضاً تأكيٌد أنه بالفعل 
حيٌّ حـارض،  أن مللـه أرمى أن يَبَْقى ملشـهيُد عىل تلك 
ملحالة مـن آاار ملدمـاء  ملج1 ح،  كل تلـك مملظا15 

ملتـي توحي باا كان عليـه يف ملدنيا مـن موقف حق، 
 حضـور يف مملع1كـة مملقدسـة؛ ليظهـ1 يـو2 ملقيامة 
لها يف ملدنيا  فيؤىي شهاىتَه أَيْضاً 5لاك قوليا، كاا تحاَّ
عاليا،  إذم كان سـيُديل يف مملحكاـة مإللهية مجخ1 ية 
بشهاىة مملقال، فإن ىماءه  ل1 َحه ملتي تشَخُب ىما، 

 تتضّوُع مسـكا، سـتُديل بشـهاىة ملحال أَيْضاً. 
إنهـا شـهاىة ملحـال حـا تُظاِف1 شـهاىة مملقال، 
لتـؤىِّي مفعوَلهـا يف ملولـدمن،  تتأّكــــد مجحقيـة 
 مملسـؤ لية،  تتبا عدملة ملقضية، ملتي منطلق فيها 

ملشهيد  لقي ملله بها. 
 ال يبعد أن ملشـهيد سيظلُّ عىل تلك ملحال حارضم 
علد ربـه، حيًّا خالـدم، م1ز قا، مسـتبِرم، م1مقبا ملا 
يج1ي  رمءه من تطورمت  أحدمث، يبرِّ أ5ل موقفه 
باجمن  ملرس ر، ام سيقد2ِّ شهاىتَه أما2 مملو5 تبارك 

اا بكل ملتفاصيل.   تعا5 محدِّ
، فلهى  لقد شـّدى ملُقــ1ْآن ملك1يم أن ملشـهيد حيٌّ
عن ملقول بأن ملشـهدمء أمـومت،  أّكـــد أنهم أحياء 
ٍّ ملا بحياتهم، قال تعا5: )َ الَ   إْن بد ِن شـعوٍر ِحيسِّ
تَُقولُومْ ِلَاْن يُْقتَُل يِف َسـبيِل ملّلِه أَْمَومٌت بَْل أَْحيَاء َ َلِكن 
الَّ تَْشـُع1ُ َن( ]ملبقـ1ة:155[،  يف مآليات مجخ1د نهى 
ملله تعا5 عن حسـباِنهم أمومتـا،  أكَّد أنهم أحياء، بل 
عدَّى بعض مظا15 ملحياة ملتي يَحيونها يف مستق5ِّ1م 
ملـذي مختص ملله بـه؛ إمعانا يف تأكيد 5ـذه ملحقيقة 
ملتي يتجا5لها ملكثر؛ قال تعا5: )َ الَ تَْحَسـبَنَّ ملَِّذيَن 
ُقِتلُومْ يِف َسـِبيِل ملّلِه أَْمَومتاً بَْل أَْحيَاء ِعلَد َربِِّهْم ي1َُْزُقوَن 
* َف1ِِحـَا ِبَاا آتَا5ُـُم ملّلُه ِمـن َفْضِلِه َ يَْسـتَبِْرُ َن 
ْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهْم َ الَ  ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقومْ ِبِهم مِّ
َن ملّلِه َ َفْضٍل َ أَنَّ  5ُْم يَْحَزنُوَن * يَْستَبِْرُ َن ِبِلْعَاٍة مِّ
ملّلَه الَ يُِضيُع أَْل1َ مْلُاْؤِمِلَا( ]آل عا1من:-169 171[. 

: اآليات تبينّ
- أن ملشـهيد لـم يُاـْت، بل 5ـو حارِض  شـا5د، 
 ملحضـوُر 5و معلـًى من معانـي ملشـهاىة؛  عليه 
فإن عىل أحبَّاء ملشـهيد  أقاِرِبه أن ال يَحزنوم؛ بسـبِب 
فقدمنه؛ جَنَّه يف حقيقة مجم1 حارِضٌ شا5ٌِد لهم، ُمّطِلٌع 
عـىل أخبار5ـم،  م1مِقٌب لـكل أعااِلهم، ملتـي تتَِّصُل 
بقضيِته ملعاىلة ملتي ُقِتل من أللها، 5ذم من ناحية. 
- من ناحية أُْخ1َد بيَّلَِت مآلياُت أنهم )أي ملشهدمء( 
علد ربهم،  5و أعـىل  ألال  أقود  أفضل حضور، 

ياكن للا1ء أن يتالـاه، أَ  ي1لَوه،  5و أَيْضاً مظه1ٌ 
آَخـ1ُ يؤكُِّد شـهاىَة  حضـوَر  ِعلَم 5ذم ملـذي قِتل يف 
سبيل ملله، فإذم كان قد ُقِتل حا شهد مملوقَف ملَحـّق، 
فقد أك1مه ملَحـّق تبـارك  تعا5 بأن لعله حارضم يف 
حرضة ملَحـّق،  عىل مق1ُبٍة معلوية مله،  من علاه، 

 آياته،  مطالعه. 
-  بسـبب ق1بهـم مـن مللـه فإنـه من مملؤّكـد أنه 
سـتلالُهم ب1كة ذلك ملق1ب،  مـن مصاىيق ملق1ب أن 
يلال ملق1يب من فومضل ُمق1ِِّبه، فالله 5و ملحي ملذي 
ال ياوت، لكله ميز ملشـهيد بـأن ال ياوت كاا ياوت 
مآلخـ1 ن، إال ريثاا يلتقل من 5ذه ملدمر إ5 ىمر أخ1د، 
ٍء   ملله عىل ُكّل يشء شـهيد، )إِنَّ ملّلَه َكاَن َعىَل ُكلِّ يَشْ
َشـِهيدمً( )مللساء:33(  5و ملذي يالح 5ؤالء مملق1َّبا 
مله شـيئاً مـن تلك ملشـهاىة عـىل مجشـياء،  لعلها 
ملشهاىة مَلن  رمء5م من رفقاء ِلَهــاى5م،  مملاضا 
عـىل ىربهم، حيث ياكلهم مالطالُع عىل مسـتجدمتها، 
يُدلُّ عىل ذلك ما ذك1َتْه مآليُة مملباركة أنهم )يستبر ن 

بالذين لم يلحقوم بهم من خلفهم(. 
- أنهـم )ي1َُْزقـون( يضيـف مللـُه ذكـ1َ نـوٍع من 
مظا5ـ1 ملحياة ملتي يحيا5ا ملشـهدمء، حيث يبّا أن 
ِى أنومِع مل1زق  حضور5ـم حضور مبارك متجدِّى بتجـدُّ
 أ قاته  ظ1 فه، تج1ي عليهم مجرزمق،  من مملع1 ف 
أن مجرزمق ال تجـ1ي إال عـىل مـن كان حيـا، حارضم، 

 شا5دم. 
- أنهـم )ف1حا باا آتا5م مللـه من فضله(،  5لا 
لـاءت )ف1حا( حاال من  م  ملجااعة يف )ي1زقون(، 
 ملحاُل مبيِّلة لحال  5يئـة صاحبها، أي أنهم تج1ي 
عليهـم مجرزمق حـال كونهم ف1حا،  أن يـ1زق ممل1ء 
ـُة ملحياِة   5ـو يف حالـة ملفـ1ح ىمئاـاً فتلك 5ـي قاَّ
مملطائلَّة،  أ فا5ا،  أعظُاها،  ألالُها،  أصدُقها. 

- أنهـم )يسـتبر ن بالذين لم يلحقـوم بهم من 
خلفهم(، حيث أابت ملله لهم خاصية مالطالع  مللظ1 
إ5 مـا  رمء5م يف ملدنيا، فهـم يع1فون ما ملذي يحدث 
 رمء5ـم،  يسـتبر ن،  مالستبشـار 5ـو حصول 
ملبشـارة لهم، أي أنهم ف1ِحـون بانتصار5م مالنتصار 
ملشـخيص،  5و ملشـهاىة يف سـبيل ملله،  5ـم أَيْضاً 
مرس ر ن بحسـن ط1يقـة مملجا5دين مـن خلفهم، 

 بأنهم ال خوف عليهم  ال 5م يحزنون. 
-  مع1 ٌف - نحوياً - أن لالة )أن ال خوف عليهم 

 ال 5ـم يحزنون( بدٌل من )ملذين( مالسـم مملوصول يف 
قوله: )ملذين لم يلحقوم بهم من خلفهم(، فكأنه قال: 
 يستبر ن بأن ال خوف عىل أ لئك مملجا5دين ملذين 
خلَّفو5ـم  رمَء5م عىل نفس ملخط  ذمت مملسـار،  ال 

5م يحزنون، ال يف ملدنيا  ال يف مآلخ1ة. 
 5ـذم يبـا أنهـم يف أقود حيـاة،  أق1بهـا، حيث 
يطَِّلعـون عىل ما بَُعـد عىل كثر من أبلـاء ملدنيا، فها 
ن نَغيب عن مملع1كة  عن مملجا5دين،  نحن يف ملدنيا ماَّ
بتفاصيلهـا،  ال  مملعـارك،  ال  بكثـٍر مـن  نعلـم  ال 
باآالتهـا، لكن 5ؤالء ملشـهدمء مجحيـاء يطَّلعون عىل 

رمتها.  ُمْج1َيات مجموِر  تطوُّ
 رباا َفتَحت لهم يُد ملعلايِة مإللهية قلومٍت مبارشًة 
يشا5د ن من خاللها كلَّ تفاصيِل ما خلَّفوه  رمء5م، 

 5ل ذلك إال ملحضور ملقوي  ملشهاىة ملفاعلة؟!
-كاـا بيَّلِت ملسـلُة مللبوية ملصحيحة أن ملشـهيَد 
أَيْضـاً حارض،  ق1يٌب من ملَحــّق تبارك  تعا5، حيث 
قال رسـول ملله صىل ملله عليه  آله  سـلم يف ملحديث 
ملذي ر مه مإلما2 زيُد بُن عيل عن آبائه عليهم ملسال2 يف 
فضل ملشهيد  ىرلاته: )أنه ليس أحٌد أق1ب ملزال من 
ع1ش مل1حان من ملشـهدمء(،  5ذم أَيْضاً يعزِّز  يؤكِّد 
حضـوَر 5ـؤالِء ملك1م2ِ ملحضـوَر مملعلويَّ للـه ملَحـّق 
تبارك  تعا5، ملحضور ملذي سيلعكس عىل نشاطهم، 
 أىمئهم، فهم ق1يبون مله، مطَّلعون عىل تفاصيِل ما 
خلَّفوه من ِلَهــاٍى  مجا5دين  أعدمء، م1مقبون لكل 

يشء. 

وبهذا يتبي:
-أن ملشـهيد 5و ممليّت يف ظا15 مجم1،  ملحارِض يف 

ملحقيقة، ملذي يختلف عن ُكّل مجمومت. 
ـل إال مجمومت، أما 5و  ـل؛ جَنَّه ال يغسَّ - أنه ال يغسَّ
فهو حيٌّ ي1زق،  ال يغسل إال ممليتة مللجسة،  5و حيٌّ 
طا15، ك1يم، حظي باقا2 ملق1ب من ملله،  ملحضور 

لديه،  ملشهاىة علده. 
- أنـه يَُكّفـن بثيابـه ملتي مستُْشـِهَد فيهـا، لكي 
يتسـلى له أىمء ملشـهاىة بلسـان ملحال، مع شهاىة 
مملقـال، عـىل  مقعه،  عـىل قضيته،  عدملتهـا،  ظلم 
ين  ممُلف1ِّطا يف  مملعتدين،  ملطاغية،  مسـلك مملقرصِّ

مملحكاة مإللهية. 
...  للاوضوع بقية..

مق1ر مجسبوعا ملقاىما 

من /5/ إ5 /18/ لااىد مج 5 

معلى ملتسبيح + ملزمة 
)ملزمة 

محياي  مااتي لله(
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)ي58(
 

 : متابعات
ُث مل1سـايُّ باسـم رئيـس  زرمء ملكيان  أعلن مملتحدِّ
ملصهيونـي، مجسـبوع ملجـاري، أن مجلومء ملسـعوىية 
فتحت أما2 مستشـار مجمن ملقومـي ملصهيوني خالل 

زيارة قا2 بها إ5 ملهلد. 
 قـال مملتحدث خـالل تغ1يـدة عىل موقـع ملتومصل 
ماللتااعـي توير: إن ملسـلطات ملسـعوىية سـاحت 
لطائ1ة بامل1 ر من ألومئها تقلُّ مستشاَر مجمن ملقومي 

ملصهيوني يف زيارة قا2 بها إ5 ملهلد. 
تأتـي 5ـذه ملترصيحـاُت ملصهيونية  سـط صاٍت 
مطبق لللظا2 ملسـعوىي يف 5ذه مملـ1ة،  ي1د م1مقبون 
أن مـا يحـُدُث من تلـا2ٍ مطـ1ٍى لتطبيـع ملعالقات با 
مؤّسسـات ملكيـان مملختلفـة  ى ل ملخليـج مـا 5و إال 
حلقات م1سـومة يف مر ع صفقة ملق1ن مملتفق عليه 

 برتيب مجى مر با مجم1يكان  أنظاة ملخليج. 
يُذَك1ُ أن حلقات ملتطبيع مملتعاظاة تتوم5 يف ملوصول 
إ5 غاياتها ممل1يبة ما با ملكيان  أنظاة ملخليج،  كانت 

 زي1ة ملثقافة  مل1ياضـة يف حكومة ملعد  قد زمرت أبو 
ظبـي يف مجشـه1 ملقليلة مملاضية  كذلك قامت سـلطلة 
عاان باسـتقبال رئيس  زرمء ملكيـان ملصهيوني  قبل 
ذلك كانت زيارة ضابط مالستخبارمت ملسعوىي مملتقاعد 
مللـومء أنـور عشـقي إ5 ملكيـان ملصهيونـي  ت1 يجه 
لرض رة ملتلسـيق با ى ل ممللطقة  ملكيان ملصهيوني 

ملغاصب.
 مهاا حا لت تلك مجنظاـُة أن تتخّفى  رمء مجقلعة 
يف عالقاتهـا مع ملعدّ  ملصهيونـي إال أن تلك مجقلعَة ما 
تلبث أن تتسـاَقَط  يـ�َُز  لُه ملتطبيـع ملقبيح  ملذي 
يعتـ� إْحــَدد أللـدمت تصفية ملقضية ملفلسـطيلية 

تحت ما  صف بصفقة ملق1ن. 

عربي ودولي

قوات االحتالل الصهيوني تهدم منزالً يف الضفة وتقمع األسرى يف سجن عوفر 
 : فلسطين المحتلة 

5دمت قومُت مالحتالل ملصهيوني، أمس 
مجحـد، ملزالً يف مديلـة مللـد يف ق1ية كوب1 

باديلة رم2 ملله بالضفة ملغ1بية. 
 قالـت  كالة  فا ملفلسـطيلية لألنباء: 
إن قومت مالحتالل 5دمت ملزَل ملفلسطيلي 
محاـد أبـو صعلـوك يف حـي كـ21 ملتفاح 
باديلة مللد بذريعة ملبلاء ى ن ت1خيص. 

 أضافـت ملوكالـة، أن قـومت مالحتالل 
مقتحاـت ق1يـة كوبـ1 يف مديلـة رم2 مللـه 
 ىم5ات ملزل مجسـر ملفلسطيلي عاصم 
مل�غواي  سّلات عائلته إخطارمً بهدمه. 

إ5 ذلـك، قالـت  كالـة فلسـطا مليو2 
لألنباء: إن قومت مالحتـالل مقتحات، أمس 
مجحد، ملقسم رقم )17( يف سجن »عوف1«، 
 أل1ت تفتيش،  عبثت باقتليات مجرسد. 
شـؤ ن  5يئـة  عـن  ملوكالـة   نقلـت 
مجرسد  مملح1ريـن قولها: إن قومت ملقاع 
ملصهيونية مصحوبـًة بعلارَص من رشطة 
مالحتـالل، أغلقوم ج1 أقسـا2 ىمخل مملعتقل 
بعد عاليـة مالقتحـا2  ملتفتيـش، مؤّكدًة 
 لـوى حالـة مـن مالضطـ1مب  ملتوتـ1 يف 
أرلاء ملسجن ملذ ساعات ملفج1 مج 5. 

قامـوم  مجرسد  أن  ملهيئـة   أ ضحـت 
بإرلاع  لبات ملطعا2 من كافة مجقسا2؛ 

محتجاًلا عىل مالقتحا2. 

 : السودان 
ىعا زعيـُم حزب مجمة ملسـوىمني، أمس مجحد، 
إ5 تحقيـٍق أماـيٍّ يف ل1مئـم ملقتـل ملتـي تطـال 

مملتظا15ين ضد نظا2 ملبشر. 
تأتـي ىعوُة ملصـاىق مملهـدي بعد تزميـد أعدمى 
ملقتـىل من مملحتجا ل1مء قاع مللظا2 لهم  كذلك 
عـىل إاـ1 ملتهديـد ملعللـي للبشـر نفسـه  كبار 
مملسـئولا يف نظامـه بقتـل ُكّل مـن يتظا15 ضد 

مللظا2. 
ضـد  آخـ1  تصعيـد  أخـ1د  يف  لهـة   مـن 
مملتظا15ين مـن قبل نظا2 ملبشـر أصدرت نيابة 
أمـن ملد لة بالسـوىمن مذك1مت توقيـف بحق 38 
صحفياً َ ناشـطاً ملكر نياً بتهم ملتح1يض  نر 

أخبار كاذبة  إقالق ملسكيلة ملعامة. 

 انطالق أعمال القمة العربية 
التنموية االقتصادية واالجتماعية 

الرابعة يف بريوت

زعيم حزب األمة السوداني الصادق املهدي يدعو 
إىل محاسبة الجناة عن جرائم القتل التي تطال 

املحتجني يف السودان 
 : بيروت

َة  مفتتح مل1ئيُس مللبلاني ميشـال عون، أمس مجحد، ملقاَّ
ملع1بيَة ملتلاوية مالقتصاىية  ماللتااعية مل1مبعة بحضور 
أمر قط1 تايم بن حاد آل ااني  مل1ئيس مملوريتاني محاد 
 لـد َعبدملعزيز، إَضاَفـة إ5 عدى من مملسـؤ لا ملع1ب من 

رؤساء حكومات   زرمء؛ لتاثيل قاىتهم مملتغيبا
 أّكـد مل1ئيـُس عون يف مفتتـاح ملقاة، أن ملحـ1 َب ملتي 
رضبـت ممللطقـَة، إَضاَفـًة إ5 مإللـ1م2  ملتطـ1ف  ح1كة 

مللجوء أا1ت سلباً عىل مسرة ملتلاية يف ممللطقة. 
 أشـار عـون، إ5 ملثاـن ملغايل ملـذي ىفعه لبلـان ل1مء 
ملحـ1 ب  مإلل1م2  كذلك ما ىفعته ممللطقة من اان با5ظ 
ل1مء ملح1 ب  ما نتج علها من ح1كة نز ح  لجوء ىفعت 
رضيبتها شـعوب ممللطقة من ىمائها  أموملها، متط1قاً إ5 
مالحتالل ملصهيونـي  ى ره يف رضب ملُهوية ملفلسـطيلية 
 مـا يعانيـه لبلان مـن تهديـدمٍت  ضغوطـاٍت صهيونية 

مستا1ّة
 أََضـاف َقاِئـالً: )نأمـل أن تتكّلل لهوىنـا بلجاح يلبي 
طاوحـات شـعوبلا  آمـال مجليـال ملطالعـة  أن نخطَو 
خطـوًة عـىل ط1يـق مللهـوض  مالزى5ـار  تعزيـز ملعال 

ملتلاوي ملع1بي مملشرك(.

النواب العراقيون بصدد 
إقرار مشروع إلخراج القوات 

األمريكية من العراق
 :بغداد

أنهـى مللـومُب ملع1مقيـون، أمس مجحـد، مر َع 
ـة مجمركية  قانـون إخ1مج ملقـومت مجللبيـة  َخاصَّ
من ملع1مق للتصويت عليـه ىمخل مجلس مللومب بعد 

مستكاال ملتشكيلة ملحكومية ملحالية. 
 نقلت قلاة ملسـوم1ية نيـوز ملع1مقية عن لاال 
فاخـ1 مللائـب ملع1مقي عـن كتلة مإلصـالح قوله: إن 
مملـر ع أصبح لا5ـزمً  سـيُع1ض للتصويت ىمخل 
مجلـس مللـومب ملع1مقـي بعد مسـتكاال ملتشـكيلة 
ملحكوميـة ملحاليـة ملخاليـة مـن  زيـ1ي ملدفـاع 
 ملدمخليـة، الفتـاً إ5 أن 5لـاك ح1مكاً نيابياً  مسـعاً؛ 
لغـ1ض ملتصويـت عـىل مـر ع ملقانـون إلخ1مج 

ملقومت مجمركية بشكل فوري  عالل. 
يُذك1 أن مجصومت ملع1مقية تعالت يف ملفرة مجخرة 
تلـاىي بط1ى قـومت مالحتـالل مالمارمتي مـن ملع1مق 
ــًة بعـد ى ر5ا مملشـبوه يف تاكـا ملتلظياات  َخاصَّ
مإلل1ممية من ملسيط1ة عىل ألزمء من ملاطق ملع1مق 
يف ملعا2 15ج2،  كذم ملد ر مملشبوه للقومت مجم1يكية 
يف ملحد ى ملع1مقية ملسورية  آخ51ا مجسبوع ملفائت 
علدمـا تصدت ملقـومت ملع1مقية لف1قة مسـتخبارمت 

أم1يكية تاّشط ملاطَق يف ملحد ى

الدفاعات الجوية السورية تتصّدى 
لعدوان صهيوني يف املنطقة 

الجنوبية وتسقط معظم صواريخه
 : دمشق

تاّكلـت ملدفاعاُت ملجويُة ملسـورية، أمس مجحد، 
من ملتصدي لعد من صهيوني لديد مستهدف مجلزمَء 
ملجلوبيَة من سـوريا،  أسقطت عدىمً من ملصومريخ 
ملصهيونية.   نقلت  كالة مجنباء ملسـورية »سـانا » 
عن مصدر عسـك1ي قوله: إن  سائط ملدفاع ملجوي 
تصـدت لعـد من لـوي صهيوني مسـتهدف ممللطقة 

ملجلوبية. 
 يف ملسـياق، أفاىت مصاىر إعالمية يف ىمشق بأن 
مملعلومات مملتومف1ة تشر إ5 إسقاط معظم صومريخ 
ملعـد من ملصهيونـي.  يأتي ذلـك فياـا مّىعى ليُش 
مالحتالل ملصهيوني معرمَض صار َخا فوق ملجوالن 
ملدفـاع  ملسـوري مملحتـّل.  بد ر5ـا، أعللـت  زمرة 
مل1 سـية أن أنظاة ر سـية »بوك  بانتسر« للدفاع 
ملجوي ملسـوري أسـقطت 7 صومريـخ صهيونية يف 
ملهجو2 عىل ىمشق، مشرًة إ5 أن ملعد من مإلرسمئييل 

عىل مملطار لم يؤّى إ5 خسائ1َ برية أَ  ماىية.
5ذم  مع مسـتا1مر ملعد من ملصهيوني عىل سوريا 
با فرة  أخ1د يتومصل مل1ى ملسـوري ع� ىفاعاته 
ملجويـة مالعرمضيـة  كذلك ع� مسـتهدمفه ج5دمف 

عسك1ية صهيونية ىمخل مجرميض مملحتّلة.

إيران: املقاومة ستنتصر والكيان الصهيوني مصرُيه الزوال

السعودية تفتح أجواءها أمام طريان الكيان الصهيوني 

 : متابعات 

أّكد عيل أَك� صالحي -مسـاعُد مل1ئيس مإلي1مني، 

رئيُس ملّظاة ملطاقة ملذرية مإلي1منية-، أمس مجحد، 

أن ملكيـان ملصهيونـي يومصل طغيانـه  ظلاه  أن 

مصره ملز مل. 
 شـّدى صالحي يف كلاـة ألقا5ـا يف ملتقى “غزة 
رمـز مملقا مة” يف ى رته ملتاسـعة بطهـ1من، عىل أن 
مملقا مَة سـتلترُص رغم ُكّل مملؤممـ1مت ملتي تتع1ض 

لها ممللطقُة ملذ عرمت ملسلا. 
 أشار صالحي، إ5 ما يقو2ُ به مللظا2ُ ملسعوىي 

من ل1مئم بحق ملشـعب مليالي  غره من شعوب 
ملصحفـي  مقتـل  ل1ياـَة  أن  معتـ�مً  ممللطقـة، 
ملسـعوىي لاـال خاشـقجي يف قلصليـة بـالىه 
بإسـطلبول شـّكلت فضيحـة لهـذم مللظـا2 ملذي 
يعتقُد أن بإمكانه فعل ُكّل يشء بومسـطة ى الرمته 

مللفطية. 

  في موكب صفقة القرن:



دالالت الفرحة بقصف صنعاء بعد أربع سنوات من العدوان 

ملعدى 
)ي58(  
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إن كل أسرة قدمت شهيداً فإنها بنَت لبنًة من العزة لبنة من اجملد في بنيان اإلسالم 
الش����امخ، وأس����همت في إقامة احلق وفي أن يعم اخلير، وإزاحة الشر والباطل عن 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي احلياة.

رئيس التحرير:
ص�ي ملدر مني

كلمة أخيرة

سكينة حسن زيد 
ُص�َوُر  أمام�ي  تُم�رُّ 
�َه�َداء الذي�ن أعرفهم  الشُّ
ها الناُس يف  أَو الت�ي ينُشُ
الفيس بوك أَو يعلقونها يف 
الش�وارع وعىل السيارات، 
وتلف�ت نظري دائم�اً تلك 
ُكلَّ  التي تميّ�ز  البشاش�ُة 

َه�َداء.  الشُّ
توح�ي بس�ام داخ�ي 
جميل يشُع من أرواحهم، 
إن�ه الق�راُر ال�ذي اتّخذوه 

واالختي�اُر ال�ذي اخت�اروه بني التمّس�ك 

بحياة عادية وبني أن يكونوا هم »الفعل« 
ال رد الفعل!

أن يب�ادروا هم لحماية 
والِعرض  والكرامة  األرض 

والشف. 
حت�ى  ينتظ�روا  ال  أن 
بيوته�م  إىل  الع�دوُّ  يأت�َي 
كم�ا  ويذلَّه�م  ونس�ائهم 

يتمنَّى ويسعى. 
قّرروا واختاروا وفّضلوا 
لألل�م  والتق�دَم  الذه�اَب 
واحتم�االت  الجس�دي 
أعض�اء  أح�د  فق�دان 
للتش�ّوهات  التع�ّرض  أَو  أجس�ادهم 

والجروح الجس�دية الخطرة، بل وفقدان 
حياتهم تماماً. 

اخت�اروا هذا بكام�ل إرادتهم بدالً عن 
الوقوف مكت�ويف األي�دي وكرامة الوطن 
تداس، اختاروا ه�ذا حباً للحياة الكريمة 
ورفض�اً لحياة ال�ذل والخ�وف، اختاروه 
ش�فاًء لصدروهم وثأراً لضحايا القصف 

والعدوان. 
اخت�اروا الِجه�اَد إيَْماناً بالل�ه وثوابه 
وتقديراً للحي�اة التي وهبها لهم الخالُق، 
الحياة التي ال تس�تقيُم طاملا واملجرمون 
يعبث�ون ويس�فكون الدم�اَء وينتهكون 

الُحُرماِت ويرتكبون املظالم. 
وله�ذا ال ب�د أن يقف�وا بوج�ِه الُقبح 

 . واإلجرام؛ ألَنَّه ال يمكُن أن يستمرَّ
ذل�ك الن�وُر والضياُء ال�ذي يظَهُر عىل 
وجوهه�م يش�عُّ يف الحقيقة م�ن الروح 
الجميلة التي س�مت وتس�امت واقرتبت 

من الجنة وهي ال زالت يف الدنيا. 
تل�ك البشاش�ُة واالطمئن�اُن ه�ي ما 
ى يِف  ق�ال عنها جل جال�ه: )َلُه�ُم اْلبُْشَ
نْيَا َويِف اآلِخَرِة ال تَبِْديَل ِلَكِلَماِت  اْلَحيَاِة الدُّ
اللَِّه ذَِلَك ُهَو اْلَف�ْوُز اْلَعِظيُم(.. صدق الله 

العظيم. 
أس�ألك اللهم أن تشَح صدوَر ذويهم 
وتعينهم عىل فراقهم وأن تكّلَل ِجهادهم 
بالن�ر وأن تلحقنا به�م صالحني.. إنك 

عىل ُكّل يشء قدير. 

د. عبدالملك عيسى
 

الع�دوان  إلع�ام  متاب�ٍع  أيُّ 
يصيبُ�ه االندهاُش للفرح�ة العارمة 
َواملفاجئ�ة التي انتابت ه�ذا اإلعاَم 
عقب اإلعان من قب�ل ناطق الكيان 
الس�عودي بقصف طائ�رات اإلجرام 

بعَض املواقع بالعاصمة صنعاء.
مبعُث هذا االندهاش يتلخص يف:

١ - أن الحرَب قاربت عىل مشارف 
الس�نة الخامس�ة من عدوان عاملي 
اش�رتكت في�ه دوٌل ك�رى وصغرى 
وفرنس�ا  وبريطاني�ا  أمري�كا  م�ن 

وحتى أصغر ذيل كاإلمارات والسعودية والبحرين 
والس�ودان واملغرب ولفيف هائل م�ن متناقضات 

داعش والقاعدة واإلصاح وأمثالها.
٢ - أن م�ا تم قصُفه هو نفُس�ه ما يُقَصُف عىل 
مدى أربع�ة أعوام من الع�دوان، باس�تثناء منزل 
مواط�ن ومصن�ع للبف�ك، فهو قص�ف املقصوف 

وتدمري املدمر.
إذاً م�ا الجدي�د ال�ذي تس�بّب يف ه�ذه الفرح�ة 

الهستريية بقصِف مواقَع يف صنعاء.
املتتبُع ملسار الحرب العدوانية ضد اليمن يعرُف 
كي�ف بدأت باس�تكبار وتعاٍل واّدع�اءات ال حر 
لها عن تدمري كافة الصواريخ البالس�تية ومهابط 
لق�وى  الكامل�ة  الجوي�ة  والس�يطرة  الطائ�رات 
العدوان كما كان يّدعي ناعُقهم الرس�مي يف حينه 

القاتل أحمد عسريي.
لق�د قذفت دوُل العدوان بك�مٍّ هائل من القنابل 
تتج�اوز قيمتُها مليارات ال�دوالرات لتحقيق هذه 
االّدعاءات وبعد أربعة أع�وام يظهر ناعُق العدوان 

الجدي�د املالكي بأن�ه حّقق رضبًة نوعيًة لس�اح 
الجو املس�رّي اليمني، حقيقًة لدّي رغبٌة يف الضحك 

أفلم يقولوا أنهم مسيطرون جوياً.
لك�ن أتعلم�ون لديه�م الح�ق أن 
واللج�ان  الجي�ش  ألَنَّ  يفرح�وا؛ 
م�ن  عواصَمه�م  أهان�وا  الش�عبية 
الرياض إىل دب�ي وخلقوا ميزاَن ردع 
حقيق�ي ص�ارم ل�م يتج�رؤوا عىل 
تج�اوزه إال ليل�ة األم�س فكي�ف ال 

يفرحون؟!.
لكن ليعلموا أنهم س�يندمون عىل 
قرارهم وس�يذيقهم اللُه الهواَن عىل 
أي�دي املؤمن�ني املجاهدي�ن أنص�ار 
الله وس�تكفهُر وجوُه وتمتعر وتذهُب 

أفراُحهم أدراَج الرياح.
َم�ن كان يتصور ب�أن دوَل العدوان الس�عودي 
الصهيوني اإلماراتي وهم من يعتقدون بأن اليمَن 
ال يشء، أنهم بعد أربع س�نوات عدوان سيفرحون 

بقصف صنعاء!.
أتعرف�ون م�ا الجدي�ُد؟.. املعادالُت تغ�رّيت منذ 
حديث الس�يد القائد عن الخيارات االس�رتاتيجية 
وحتى اليوم بتنا نحن ال نقنُع من جيشنا ولجاننا 
إال بقص�ف أب�و ظب�ي والري�اض، لم نع�د نقتنع 
بقصف معسكر هنا أَو هناك، أما معسكر العدوان 

ومرتِزقته فأصبحوا يفرحون بقصف صنعاء.
إنها عاماُت الن�ر املبني الواضح الجي لليمن 
وعام�اُت ال�ذل واله�وان والهزيم�ة واالنكس�ار 
للعدوان ومرتِزقته، لقد تأّكَدت هزيمتُهم عسكرياً 
ع�ىل األرض، وها ه�ي عاماُت هزيمتهم نفس�ياً 

تعلن عن نفسها.
ِ األحوال، وما الن�ر إاّل من عند  س�بحاَن مغريرِّ

الله.

وجوٌه بشوشة وأرواٌح مطمئنة 

أحمد الحسني
ال  ك�ي  ذك�رى  ليس�ت 
ننساكم َوال أسبوعاً نكافئكم 
به ُكلَّ عام، فأنتم خالدون ال 
يدرُكك�م الباُء ب�دورة الفلك 
َوأحي�اٌء يف تفاصي�ل أيّامن�ا، 
ال يطالُك�م النس�ياُن بمرور 
ُق  يُ�ْشِ صباُحن�ا  الزم�ان، 
َوليلُنا  بَفيْ�ِض تضحياتك�م، 
دفء  م�ن  َكنَ�ٍف  إىل  ي�أوي 
ت�رف  ُكلُّ نس�مٍة  إيَْمانك�م، 
علين�ا بَعبَ�ِق بتس�بيحاتكم، 
َوُكلُّ رع�د يزمج�ُر بصيحاِت 
بأِس�كم، إذَا نظرنا إىل األعىل 
َوإن  إبائك�م،  س�ماَء  رأين�ا 
وجدن�ا  األعم�اق  يف  حّدقن�ا 
صموَدك�م الراس�َخ َوثباتَكم 

الذي ال يتزعزع.. 
إنه ليس أس�بوعكم َوإنما 
أس�بوٌع لنا يف رحابكم نغدُق 
رشَف  أنفس�نا  ع�ىل  في�ه 
االنتم�اء إليك�م َونظل�ُل فيه 
خلودك�م  ب�وارِف  فناَءن�ا 
تقصريَن�ا  في�ه  َونُرِك�ُع 
ع�ىل أق�دام بذلك�م َوجلي�ل 
ل�م نخصْص هذا  عطائكم.. 
األسبوَع لنشهَد لكم بالفضل 
فِمن ش�اهُده دُمه ال يحتاُج 
إىل شهود َومن سخى بنفسه 
ال يفتقُر ملن يقر له بالفضل، 
الي�وَم عن عظمتكم  ُث  نتحدَّ
ال لنتذكره�ا وإنم�ا لنُغ�رَي 
ملساماتها  بالتطلُّع  طموَحنا 
َونتغنَّ�ى ببس�التكم لنذكرِّيَها 
يف نفوس�نا َونمج�د إقداَمكم 
اس�تنكافاً للتخّل�ف َوالقعود 
َوثباتَك�م؛  َوثبتَك�م  َونك�ر 
استش�عاراً لش�ناعة ال�رتّدد 
َونس�تشُف  َوالنك�وص، 
حميَّتَكم استقباحاً للخضوع 
نستحرُض  َوال  َواالستس�ام، 
الدَّي�َن الذي لك�م يف أعناقنا؛ 
إقراراً به َوإنما التزاماً بأدائه 
َوعزم�اً ع�ىل الوف�اء.. َوحني 
كم َونرَّهم فإننا ال  نزوُر أَُسَ

نحسُن إليكم

إىل شهدائنا
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