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 قائد الثورة يوجه باالهتمام بمقبل والعمل 
على نقله إلى الخارج لتلقي العالج

ضربتان دقيقتان لـ »بدرP-1« تنسفان تجمعات مرتِزقة العدّو 
السعودّي يف جيزان وعسري

 : خاص:
نّفـــذت مثُقـــوَُّة مثصار خيـُة ثلجيـش  مثلجان 
مثشـعبيّة، أمس مالثنني، رضبتني نوعيتني بصار خني 
مـن منظومـة »بـدرP-1« مثباثسـتية مثذكيـة، عـى 
تجاعات ثلعدّ  مثسعوىّي  م2تِزقته يف لبهتَي ليزمن 
 عسـر  رما مثحـد ى،  حّققـت مثرضبتـان إصابتني 
ىقيقتني، كاا أ قعتا خسـائ2َ برشيًة  ماىية كبرة يف 

صفوف مثعدّ . 
 أعلنت مثُقــوَُّة مثصار خيُة، أنها أطلقت صار خاً 
باثسـتياً من نـوع »بـدرP-1« مثذكي عى تحشـيدمت 
مل2تِزقـة مثجيـش مثسـعوىّي يف ليـزمن،  أّكــدت أن 
مثصـار خ أصـاب 6دفة بدقـة متنا6ية،  أسـف2 عن 
سـقوط عدى كبـر من مثقتـى  مثج2حـى يف صفوف 

ممل2تِزقة. 
 يف مثوقـت ذمتـه، أعلنـت مثصار خية عـن إطلق 
صار خ آخ2 من مثنوع ذمته، عى معسـك2 تابع ثلعدّ  
مثسـعوىّي يف لبهة علب بعسـر، مبينة أن مملعسـك2 
يُسـتخد2 ثتحشـيد  تدريب عنارص مثعـدّ ،  أّكــدت 
أَيْضـاً أن مثصار خ حّقق إصابـة ىقيقة  أ قع مقتلة 

كربد يف صفوف عنارص مثعدّ . 
ىقيقـة  عاليـة رصـد  بعـد  مثرضبتـان   لـاات 
ثتَحـ2ّكات مثعدّ  مثسـعوىّي  م2تِزقتـه يف مملنطقتني، 
حيـث أ ضحت عاليات مث2صـد  لوى تجاعات كبرة 
من عنـارص مثعدّ  6ناك،  ذثك ضان مث2صد مثشـامل 
مثذي تقو2 به طائ2مت سلح مثَجـّو مملسّر  مثتي باتت 

تكشف لايع تَحـ2ّكات مثعدّ  بشكل  مضح. 

 يُعتـرَبُ صار خ »بـدرP-1« مثباثسـتي مثذكي من 
أحدث مثتقنيات مثعسـك2يّة مثتي كشفت عنها ُقــوَّمُت 
مثجيش  مثلجان مثشـعبيّة يف مجال مثتصنيع مثح2بي، 
 يتايز بدقة عاثيـة يف مإلصابة  قدرة تدمرية كبرة، 
إ6 لانب أنـه يتغلب عى أنظاة مثدفاع  مثحااية مثتي 

يستخدمها مثعدّ . 
 قد عـ2ض مإلعل2 مثح2بي أكا2َ من م2ة، مشـا6َد 
مصورًة  ثقت  صـول صومريخ من 6ذه مملنظومة إ6 
أ6دمفهـا يف معسـك2مت  مناطق مثعـد من  م2تِزقته، 
 أظه2ت تلك مملشـا6د ىقة متنا6ية يف مإلصابة  تأثر 

تدمري كبر ثلصومريخ. 

 كانت مثُقــوَّمت مملسـلحة قد أعلنت يف  قت سابق 
مـن مثشـه2 مثجـاري، أن مثجيـش  مثلجان مثشـعبيّة 
ياتلكون منظومات صار خيًة حدياة سـيتم مثكشف 
عنها خـلل ممل2محل مثقاىمة،  6و مـا يدل عى تطور 
كبـر يف مجال مثتصنيع  مثتطويـ2 مثصار خي مملحيل، 

 يعد بافالآت أكرب. 
 تأتـي رضبتـا »بـدرP-1« مثذكي ضاـن عاليات 
مثعـا2 مثقتايل مثجديـد مثذي أعلنته مثُقــوَّمت مملسـلحة 
تحت شعار »عا2 سـلح مثَجـّو مملسر« حيث أّكــدت 
أنه سـيتايز بافالـآت كبرة عى مسـتود مثطرمن 

مملسّر،  كذم عى مملستود مثصار خي. 

مصرع 3 من قيادات املرتزقة يف »الغيل« وكسر محاولة زحف يف »خب والشعف«
 : الجوف

ثقـي ثلثـٌة مـن قيـاىمت م2تِزقـة مثعـد من 
مجم2يكـي مثسـعوىّي مصارَعهم، أمـس مالثنني، 
بنرمن مثجيش  مثلجان مثشعبيّة يف لبهة مدي2ية 
مثغيـل، باحافظـة مثجوف، فياا سـقط عدى من 
ممل2تِزقة قتى  ل2حى خـلل عاليات أُْخــ2َد يف 

لبهة مدي2ية خب  مثشعف. 
 أفـاى َمْصـَدٌر َعْسـَك2ِيٌّ ثصحيفـة مملسـرة 
بأن ُكّلً مـن مثقياىي ممل2تِزقـة َعبدمثباري صاثح 
مملسـلاي،  مثقياىي ممل2تِزق لاب2 صاثح مثبخيتي 
مملسـلاي،  مثقيـاىي ممل2تِزق أحاد عبـده عوفان 

مملسـلاي، ثقوم مصارعهم، أمس، بنرمن مثجيش 
 مثلجـان مثشـعبيّة خـلل موملهـات يف مدي2ية 

مثغيل. 
 أ ضـح ناطـق مثُقـــوَّمت مملسـلحة، مثعايد 
يحيـى رسيـع، أن مثقيـاىي ممل2تـِزق َعبدمثبـاري 
صاثـح، 6و أحـد قياىمت ما يسـاى مثلـوما 2   

مشاه مثتابع ثلعد من. 
 يف مدي2يـة َخب  مثشـعف، تاّكنـت ُقــوَّمت 
مثجيش  مثلجان مثشعبيّة من كرس محا ثة زحف 
مل2تِزقة مثعد من عى منطقة أسط2،  أفاى َمْصَدٌر 
ميدمنـي ثلصحيفـة بـأن ممل2تِزقة تلقـوم رضبات 
مسّدىة أسف2ت عن مرصع  إصابة عدى منهم. 

 أ ضـح ممَلْصـَدُر أن ممل2تِزقة  قعـوم يف كاائَن 
نوعيـة خلل محا ثـة زحفهـم، إذ منفج2ت بهم 
عـدٌى مـن مثعبومت مثناسـفة مثتـي زرعتها  حدة 
إ6  أّىد  مـا  مملنطقـة،  يف  مثعسـك2يّة  مثهندسـة 
مضاعفة خسائ62م مثبرشية،  منتهت محا ثتهم 

باثفشل،  ثم يحّققوم فيها أي تقد2. 
 باثتـومزي مع ذثـك، ىّم2ت ُقـــوَّمت مثجيش 
 مثلجان مثشعبيّة طقااً عسك2يّاً مل2تِزقة مثعد من 
ذمتهـا،  ذثـك  باملدي2يـة  مملهاشـاة  يف منطقـة 
بومسـطة عبوة ناسـفة زرعتها  حدة مثهندسـة 
مثعسـك2يّة،  أسـف2 تدمـر مآلثيـة عـن مرصع 

لايع من كانوم عى متنها من ممل2تِزقة. 

السيطرة على موقع هام 
يف نجران ومصرع عدد من 

املرتزقة بكمني نوعي يف البقع
 : وراء الحدود

مثشـعبيّة،  مثجيـش  مثلجـان  ُقـــوَّمُت  حّققـت 
أمـس مالثنـني، تقدمـاً ميدمنيـاً لديـدمً يف لبهات ما 
 رما مثحـد ى، حيث سـيط2ت عى أحد مومقـع مثعدّ  
مثسـعوىّي يف نج2من، كاا أغارت عى مومقع أُْخــ2َد، 
 نّفـــذت رضباٍت  كاائَن نوعيًة يف مناطَق متف2قة، 
 سـقط خلل ذثك عرشمٌت من ممل2تِزقة قتى  ل2حى 

 تم تدمر آثيتني ثهم. 
 أفـاى َمْصـَدٌر َعْسـَك2ِيٌّ ثصحيفـة مملسـرة بـأن 
ُقـــوَّمت مثجيـش  مثلجـان مثشـعبيّة سـيط2ت عى 
أحـد مملومقع مثتـي كان يتا2كز فيهـا م2تِزقة مثجيش 
مثسـعوىّي قباثة مثسـديس يف نج2من،  أ ضح أن ذثك 
لاا إثـ2 6جو2 نوعـي نّفــذته  حـدمت من مثجيش 
 مثلجـان،  تـم خلثه مقتحـا2 ذثك مملوقـع  تطهره، 
 سقط عدٌى من ممل2تِزقة مثذين كانوم فيه قتى  ل2حى 
بنرمن مثوحدمت مملهالاة، فياا الذ بقيتهم باثف2مر. 

 باثتزممـن مـع ذثك، أغـارت  حدمٌت مـن مثجيش 
 مثلجان مثشعبيّة عى مومقع أُْخــ2َد مل2تِزقة مثجيش 
مثسعوىّي يف م2بع شجع غ2ب نج2من،  أ ضح َمْصَدٌر 
ميدمني ثلصحيفة أن مثعالية سبقت بتاشيط مدفعي 
مكاّـف، لـ2د خلثـه مسـتهدمف تجاعـات ممل2تِزقة 

 تحصيناتهم بقذمئف مسّدىة. 
 أّكـــد ممَلْصَدُر أن عـدىمً من ممل2تِزقـة مثذين كانوم 
يف تلك مملومقع سـقطوم قتى  ل2حى، ل2ما مثتاشيط 
مملدفعي، كاا سـقط آخـ2 ن منهم بنـرمن مثوحدمت 

مملهالاة خلل عالية مالقتحا2. 
لاا ذثـك فياا تكبّد ممل2تِزقة خسـائ2َ برشيًة ل2ما 
 قوعهم يف كاني نوعـي بصح2ما مثبُقع قباثة نج2من، 
حيث منفج2ت بهم عبوتان ناسـفتان زرعتهاا  حدة 
مثهندسـة مثعسك2يّة ثلجيش  مثلجان،  أسف2 ذثك عن 

مرصع  إصابة عدى منهم. 
يف مثوقـت ذمتـه، ىّم2ت ُقـــوَّمت مثجيـش  مثلجان 
مثشعبيّة آثيًة مل2تِزقة مثجيش مثسعوىّي بكاني 6نديس 
آخـ2 يف صحـ2ما مثبقـع أَيْضـاً، حيث منفجـ2ت عبوة 
ناسـفة باآلثية، مـا أّىد إ6 تدمر6ا  مرصع  إصابة 

من كانوم عى متنها. 
 يف لبهة ليزمن، ىّمـ2ت ُقــوَّمُت مثجيش  مثلجان 
مثشعبيّة ل2مفًة عسـك2يّة مل2تِزقة مثجيش مثسعوىّي، 
 تـم ذثك بومسـطة صـار خ موّلـه تـم إطلُقه عى 
مثج2مفـة أثنـاا توملد6ـا قباثة لبل قيـس،  أصابها 

مثصار خ إصابة مبارشة. 

املتحدث العسكرّي: املرتزقة نّفــذوا 306 خروقات يف الحديدة خالل اليومني املاضيني
 : خاص:

أّكــد مملتحدُث باسـم مثُقــوَّمت مملسـلحة، مثعايد 
يحيى رسيـع، أن م2تِزقَة مثعـد من كاّفوم خ2 قاتهم 
التّفـاق  قف إطلق مثنار يف محافظـة مثحديدة، الفتاً 
إ6 أن عدى تلك مثخ2 قات  صل إ6 326 خلل مثيومني 

مملاضيني. 
 أ ضـح رسيع، يف بيان حصلت صحيفة مملسـرة 
عى نسـخة منه، أن مدفعيـة ممل2تِزقـة أطلقت ي5  
قذيفـة عـى عدى مـن مجحياا مثسـكنية  مملـزمرع يف 

مملحافظة،  توزعت تلك مثقذمئف كاثتايل:
 5 قذمئـف 6ا ن  قذيفتـني مدفعيتني عى مدينة 
مثشـعب  2  قذمئـف 6ـا ن أطلقـت مـن 6نالـ2 
مثحاشـدي  مثعقـد باتّجـاه محيط لوثة مثسـفينة، 
 قذيفتـني مدفعيتني عـى حارة مثصبيانـي،  قذيفة 
6ـا ن  أُْخـــ2َد مدفعية عى سـيتي ماكس،  32 
قذيفـة 6ا ن عـى رشق مثفـازة،  8 قذمئف مدفعية 
عـى مملطـار مثح2بـي،  ي  قذيفة 6ا ن عـى ق2ية 
محـل مثشـيخ،  6 قذمئـف 6ـا ن عـى مثومحـة،  3 
قذمئف 6ا ن عى مثهندسـة،  3 عى مثقاة،  6 حول 
مثكليـة  مثعاارة مثبيضـاا،  6 قذمئف عى مثزعف2من، 
 72 قذيفة أطلقت من مثرشف عى محل مثشـيخ، إ6 
لانب إطلق 22 صار خ كاتيوشـا عى رشق مثفازة، 
 7  قنبلـة مقذ فة عى مثقاة  مثهندسـة  مثعاارة 

مثبيضاا. 
 أضاف رسيـع أن طـرمن مثعد من مالسـتطلعي 

 مثتجسـي  مصـل تحليَقـه فـوق مدينـة مثحديدة 
 مثدريهاـي  حيـس، فياا كاّـف ممل2تِزقـة قصفهم 
باجسـلحة مملتوسـطة  مثخفيفة عى مدينة مثشـعب 
 7 يوثيو  مثقاة  مالتّحاى  مثشجن  مثزعف2من  ق2ية 
محل مثشيخ  محيط لوثة مثسفينة  مثومحة  حيس 
 حي 6  أكتوب2، مع تاشـيط كايف من مملنصة  22 
مايـو  مثكوعـي  مخطط كاـ2من  مثج2يبـة  مثفلة 

 محومش مملق2مي باتّجاه مومقع مثجيش  مثلجان. 
 أ ضـح رسيـع أنه تـم رصـد ل2مفة عسـك2يّة 
ثلا2تِزقة تقو2 باسـتحدمث تحصينات شاال حيس، 
 ل2مفة أُْخــ2َد حول مثغ2ميس، كاا تم رصد م2تِزقة 
يقومون ببناا تحصينات شاال مدرسة خوثة بحيس 
 حـول مثفلة، يف حـني تم رصد تعزيـزمت  تَحـ2ّكات 

جف2مى  آثيات ممل2تِزقة بشكل مكاّف بني مثعقد  مدينة 
مثشـعب  مثصحـ2ما  مملطاحن  مثغـ2ميس  22 مايو 
 مثفلة  شاال 6نال2 مثحاشدي  تَحـ2ّكات أُْخــ2َد 

يف شارع مثخاسني  يف تبة مثدفاع  باتّجاه منظ2. 
 منـذ مثتوقيـع عـى متّفاق  قـف إطـلق مثنار يف 
مثحديـدة، يكاّـُف ممل2تِزقـُة مـن خ2 قاتهـم بشـكل 
متزميد،  سـط صات من مجمم مملتحـدة، باث2غم من 
مثقـ2مر مثد يل 2652 مثـذي أّكــد عى رض رة مالثتزم2 

باالتّفاق. 
 تومِصـُل ُقــوَّمُت مثجيـش  مثلجـان يف مملحافظة 
مالثتـزم2 بضبط مثنفـس؛ تنفيذمً ثلتّفـاق، رغم تزميد 
خ2 قـات ممل2تِزقـة،  تؤّكــد عى أنهـا تحتفظ بحق 

مث2ى. 

 : صنعاء:
مملكتـب  عـا2  أمـني  زمر 
مثلـه  جنصـار  مثسـيايس 
طاثـب  أبـو  فضـل  مجسـتاذ 
مثخارليـة   نائـب  زيـ2 
مثعلقـات  ىمئـ2ة   رئيـس 
مثسياسـية  مثدبلوماسـية 
جنصـار مثلـه حسـني مثعزي، 
أمـس مالثنني، عضـو مجلس 
عبـاى  صاثـح  عـيل  مثنـومب 
مقبـل -مجمني مثعا2 مجسـبق 
مثـذي  مالشـرمكي-  ثلحـزب 
يتلقى مثعـلج حاثياً يف إحدد 

مستشفيات صنعاا.
 خـلل مثزيـارة مّطلعا أبو 

طاثـب  مثعـزي عـى حاثـة 
تحايـا  ثـه  ناقلـني  ممل2يـض 
مثسـيد عبدممللك  مثاـورة  قائد 
باثشفاا  ثه  مثحوثي  أمنياته 
مثعالل، مشـرين إ6 أن قائد 
مثاـورة  ّلـه بتوفـر كافـة 
مإلمكانات  بذل كافة مثجهوى 
ثنقل مقبـل إ6 مثخارج ثتلقي 

مثعلج.
بـد ره مملناضـل عـرب عن 
شك2ه  تقدي2ه ال6تاا2 قائد 
مثاـورة، الفتـاً إ6 أنـه ال ي2يد 

مغاىرة مثوطن.
 يعـد مقبل مـن مثقياىمت 
مثتأريخيـة  مثفك2يـة ثلحزب 

مالشرمكي مثياني.

أمني عام املكتب السياسي ورئيس دائرة 
العالقات السياسية ألنصار اهلل ينقلون 

تحايا قائد الثورة للمناضل مقبل
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 : صنعاء
ُشـيِّع، أمس مالثنـني، لاااُن مإلعلمي 
مثياني مملخـرض2 عبدمث2حاـن مطه2 يف 
صنعاا، بحضور رسـاي  شعبي تقدمه 
 زيـ2 مإلعـل2 ضيف مثله مثشـامي،  عدى 
مـن قياىمت مملؤسسـات مإلعلميـة  عدى 
من مثنشـطاا  مإلعلميني  أ6ايل  أقارب 

مثفقيد. 
 خلل مثتشـييع أّكــد  زي2 مإلعل2 أن 
مثوسَط مإلعلمي فقد ب2حيل عبِدمث2حان 
مطهـ2 6امًة إعلميـًة كان ثهـا حضوٌر 
َكبـرٌ  ت2كت بصاـاٍت  مضحًة خاصة يف 

مجال مإلذمعة. 
 أشـار مثشـامي إ6 أن مثياـن خـرس 
ب2حيـل مثفقيـد أحـَد أعادتهـا مإلذمعيـة 
مثتـي عالت بصات يف كافـة مملومقع مثتي 
تقلد6ا،  كان أحد ر مى مثكلاة مثصاىقة.. 

سـتظلُّ  مإلذمعيـة  أعااثـه  أن  إ6  الفتـاً 

محفورًة يف ذمك2ة مجليال. 

أنفسـنا  مثوسـط  »نعـزي   قـال: 

مإلعلمـي  كافـة أبنـاا مثوطـن بفقدمن 

6ـذه مثهامـة مإلعلمية مثتي سـا6ات يف 

تطويـ2 مثعال مإلذمعـي  حظيت باتابعة 

 مسـعة من ُكّل أبناا مثيان عرب أثر إذمعة 
صنعاا«. 

من لانبهم، أشـاى مملشيعون باناقب 
مثشهيد  إسـهاماته مإلعلمية مثتي أث2ت 
مملكتبة مثوطنية، مشـرين إ6 ما تاتع به 
مثفقيد من سجايا  إخلص خلل مسرة 
حياته مثحافلة باثعطاا يف مختلف مملومقع 
مثتي شـغلها  مـا تاتع به مـن مهنية.. 
مع2بـني عـن خاثـص مثعـزما  مملومسـاة 

جرسته  محبيه. 
 ُ  ري لااـان مثفقيـد عبِدمث2حاـن 
مطه2 مثا2د باقربة مثعولاا بعد مثصلة 
عليـه يف لامـع مثوتاري بشـارع مثقياىة 

بعد صلة ظه2 أمس. 
يُذك2 أن مثفقيَد سا6م يف تقديم  إعدمى 
مثعديـد مـن مثربممج مإلذمعيـة مثهاىفة إ6 
تنايـة مثوعي مملجتاعي عرب إذمعة أب2ز6ا 
مثربنامج مملع2 ف بـ »مسعد  مسعدة«. 

 : تعز
أّكــدت مصـاىُر محليـٌة باحافظـة تعز، 
أمـس مالثنـني، مغتيـاَل ضابـط م2تـِزق من 
ثـوما مثعصبة عى أيـدي أحد لنـوى مالحتلل 

مإلمارمتي. 
 أ ضحـت مملصـاىر أن مثجنـدي ممل2تـِزق 
صـلح عبدمثجبـار مملجند يف ما يسـاى مثلوما 
35 مثتابـع ثلحتـلل مإلمارمتـي قـا2 مسـاا 
أمـس مج ل بقتـل مثضابط ممل2تـِزق عبدمثنور 
أحاـد محاـد  إصابـة مثجندي حامـد 6زمع 
مثلذيـن ينتايان ثلوما مثعصبة مثتابع ثلحتلل 

مإلمارمتي مبارشة. 
 أشـارت مملصاىر إ6 أن عالية مثقتل  قعت 

يف شـارع 26 سبتارب  سط مدينة تعز، مبينًة 
أن 6ـذه مثج2ياـَة ثيسـت مج 6  ثـن تكـون 
مجخرة يف ظل محا ثة ُكّل مجط2مف مملسـيط2ة 
عى مملدينة ثبسـط نفوذ6ا ال سياا ممليليشيات 
مثتابعـة ثكتائب ما يسـاى أبـي مثعباس مثتي 
تتلقى توليهاتها من أبو ظبي  بني ميليشيات 
حـزب مإلصلح مملنضوية تحت ثوما ما يسـاى 
35 مدرع  مثتي تتلقى توليهاتها من مث2ياض 

 مثجن2مل ممل2تِزق عيل محسن مجحا2. 
 تأتي 6ـذه مثعالية بعد يـو2 من مغاىرة 
مجم2يكيـة   CCN ثقنـاة  مإلعلمـي  مثف2يـق 
مدينة تعز عقب سـاعات من  صوثها بسبب 
تع2ضهـا ملضايقـات  معتـدمامت مـن قبـل 

م2تِزقة مالحتلل مثتي تسيط2 عى مملدينة.

أخبار

 بموكب جنائزي مهيب حضره حشد شعبي ورسمي:

 في ثورة شعبية غاضبة تدّشن االنتقاَل إلى مرحلة الكفاح المسلح بعد سنوات من االعتصامات السلمية:

اليمن توّدع اإلعالمي املخضرم عبدالرحمن مطّهر

مرتزقة االحتالل اإلماراتي يغتالون قيادياً منهم يف تعز

أبناء مديرية شحن باملهرة يحرقون كرفانات تابعة لالحتالل السعودي ويمنعون إقامة معسكرات على أراضيهم 

عدن: مرتزقة االحتالل 
اإلماراتي تقتحم منزالً 

يف منطقة بري فضل 
وتستولي عليه بالقوة 

 : عدن:
يف  مإلمارمتـي  ميليشـياته  مالحتـلُل  يومصـُل 
محافظة عدن نرَش مثفوىض مجمنية مملانهجة إلقلق 
مثسـكينة مثعامـة  مثعبث بأمـن  مسـتق2مر مملدينة 
مثومقعـة تحـت سـيط2ة مالحتـلل منذ 3 سـنومت، 
تحّوثت خلثهـا عدن  مدي2ياتُهـا إ6 مرسٍح يوميٍّ 
ثج2مئم مثقتل  مالغتياالت  مثتصفيات  مالختطافات 
 مالغتصـاب ي2مفقها تفشٍّ مخيٌف ثظا26ة منتشـار 
مملخـدرمت  مثحشـيش  مثخاـور  مختلـف أنـومع 
مملانوعات مثتي باتت تغز  ُكّل شارع  حارة  حي. 
 يف صورة من صور مثفوىض أح2قت قومُت مثحز2 
مجمنـي مثتابعة ثلحتـلل مإلمارمتي منـزالً يف مدينة 
عدن بعـد مقتحامه بقوة مثسـلح  معتقال صاحبه 
 مقتياىه إ6 أحد مثسـجون مثتابعـة ثها  مملخصصة 

ثلتعذيب. 
 أ ضـح مصـدٌر محـيل يف عـدن أن مسـلحني 
م2تِزقة يسـتقلون 3 أطقم عسك2ية  سيارة ب2مى  
بيضـاا يتبعون مثقيـاىي مملوميل ثلحتـلل مإلمارمتي 
صامد سـناح 6الاـوم، أمس مج ل، منـزَل مومطن 
يدعـى عوض بن قاسـم مثـوميل يف منطقة بر فضل 
بعـدن بغ2ض مثسـيط2ة عـى مملنزل  عـى أرضية 

بجومره. 
 أشار مملصدر إ6 أن ميلشياِت مالحتلل مملنطوية 
يف قـومت ما يسـاى مثحـزم2 مجمنـي أطلقـت مثنار 
باجسـلحة مملتوسـطة عى مملنزل  قامـت باالعتدما 
عى نجل مملاثـك مثذي ينتاي ملدي2ية يافع باحافظة 
ثحج، مجم2 مثذي ألرب صاحب مملنزل عى مثدفاع عن 
نفسـه  مندالع موملهات أسـف2ت عن مرصع أحد 

مثجنوى ممل2تِزقة. 
 أضـاف بأن مجاميَع مالحتـلل مإلمارمتي ىفعت 
إثـ2 تلك مملوملهـات بتعزيزمت عسـك2ية  مقتحات 
مملنـزل  مقتـاىت صاحبه إ6 سـجن لزيـ2ة مثعاال 
مثتابـع ثهـا  مثتـي يتـم فيهـا تعذيـب مملعتقلـني 

 إخفاؤ6م ثفرمت طويلة.. 

 : المهرة:
ىّشـن أبناُا مدي2ية شـحن باحافظة ممله2ة، أمس 
مالثنني، م2حلَة مثكفاح مملسـلح  مثدفـاع عن أرمضيهم 
بكل مثخيـارمت مملتاحة ثديهم من ألـل مثتح2ي2  ط2ى 
مالحتـلل مثسـعوىي  إنهاا أي لوى عسـك2ي ألنبي 
يااّل منتهاكاً صارخاً ثلسياىة مثوطنية، بعد عامني من 
مالعتصامات مثسـلاية مثتي تشـهُد6ا مدي2يُة مثغيضة 
 عاـو2 مدي2يـات مملهـ2ة ثلاطاثبة ب2حيـل مالحتلل 
 رفض تنفيذ مرش ع مجنبوب مثنفطي،  يف ظل تجا6ل 

تحاثف مثعد من ثتلك مملطاثب  عد2 مالكرمث ثها. 

  قاثـت مصاىر محلية يف مملهـ2ة إن مملئاِت من أبناا 
مدي2ية شـحن  يف خطوة غر مسـبوقة أح2قوم، أمس 
ك2فانات عسـك2ية تابعة ثلحتلل مثسـعوىي باثق2ب 
من منفذ شـحن مثحد ىي مع سـلطنة عاـان، كانت 
قاىمـة من مث2ياض إلنشـاا معسـك2 تدريبـي ثقومت 

مالحتلل يف مملدي2ية. 
 أّكــد أ6ـايل مدي2ية شـحن بـأن 6ـذم مملوقف 6و 
موقُف ُكّل أبناا مملهـ2ة، مجّدىين رفَضهم مثقاطَع جية 
مسـتحدمثات عسـك2ية لديدة ثلحتلل مثسعوىي عى 
أرمضيهـم، منّدىين بإنشـاا نقـاط أمنية  عسـك2ية 
بـني مملدي2يات ثتقطيع أ صال مملحافظة، مشـرين إ6 
أن محا ثة مث2ياض تشـكيل معسك2مت تدريبية يف ُكّل 

مدي2ية من مدي2يات ممله2ة يهدف إ6 مسـتكاال تنفيذ 
مرش ع مجنبوب مثنفطي مملاتد من مجرميض مثسـعوىية 
إ6 مثبح2 مثع2بي بامله2ة  6و مملرش ع مثذي ي2فضه ُكّل 
مج6ـايل؛ كونه ياال تدخلً سـاف2مً يف شـئون مملحافظة 

 منتهاكاً ساف2مً ثلسياىة مثيانية. 
 عرّب أبناا مدينة شـحن عن غضبهم  مستنكار6م 
ملومقـف محافـظ مملهـ2ة مملعـنيَّ مـن قبـل مالحتـلل 
مثسـعوىي ممل2تـِزق رملـح باك2يـت مثـذي يعاـُل عى 
مستقطاب مشايخ   لهاا مملحافظة ثصاثح مالحتلل 
 تجنيـد مآلالف مـن أبناا مثقبائل خـارج إطار مثجيش 
 مجلهـزة مجمنية يف مملهـ2ة ثلعال يف صفـوف تحاثف 

مثعد من  تنفيذ ألندمت  أ6دمف مملحتّل مثجديد. 

قيادات الدولة ينّظـمون زيارات لروضات ومعارض الشهداء بأمانة العاصمة 
 : صنعاء

نّظـم عـدٌى من مثوزرما  مثقيـاىمت  عدٌى من 
مثكومىر مثتعلياية، صبـاح أمس مالثنني، زيارمٍت 
ثعـدى من ر ضـات مثشـهدما بأمانـة مثعاصاة 
ثلشـهيد، حيـث  مثسـنوية  مثذكـ2د  باناسـبة 
 ضَع ُكلٌّ مـن  زي2 مإلعل2 ضيف مثله مثشـامي 
 مثصناعـة  مثتجـارة عبد مثو6اب مثـدرة أكاثيَل 
مـن مثز6ور عى رضيح مث2ئيس مثشـهيد صاثح 
مثصّاـاى  رفاقـه بايـدمن مثسـبعني باثعاصاة 
صنعاا، كاا زمر  زي2م مإلعل2  مثصناعة  معهم 
عـدى من قيـاىمت  منتسـبي مثوزمرتـني رياض 
مثشهدما يف مثسبعني  مثج2مف بأمانة مثعاصاة. 
 أشـاىم خـلل مثزيـارة بتضحيات مثشـهيد 

مث2ئيـس صاثـح مثصّاـاى  كل شـهدما مثوطن 
مجحـ2مر، الفتني أن زيارة رياض مثشـهدما تأتي 
ع2فاناً بتضحياتهم  مستلها2 ىر س مثتضحية 
 مثفـدما يف مثدفـاع عـن مثوطـن  مسـتقلثه.. 
منّو6ـني با6تاـا2 مثقيـاىة مثسياسـية بـأرس 

مثشهدما  مثج2حى. 
إ6 ذثـك زمر  زيـ2 مثنقـل زك2يا مثشـامي  معه 
رئيـس مثهيئة مثعامـة ثتنظيم شـؤ ن مثنقل مثربي 
 ثيـد مثومىعي  عدى مـن قياىمت مثـوزمرة  مثهيئة، 
ر ضة مثشهدما بشارع مثخاسني بأمانة مثعاصاة. 
 خلل مثزيارة  ضع مثوزي2 مثشـامي إكليلً 
من مثز6ور عى أرضحة مثشهدما  ق2أ مثفاتحة 

عى أر محهم. 
 أشـار  زيـ2 مثنقـل إ6 أن زيـارة ريـاض 

مثشـهدما يأتي ع2فانـاً بتضحياتهـم يف مثدفاع 
عن مجرض  مثع2ض.. الفتاً إ6 أ6ايّة مسـتلها2 
ىر س مثفدما من مثشهدما يف مثدفاع عن مثوطن. 
قيـاىمت  كـومىر  زمرة  زمرت  مثسـياق   يف 
مثتعليـم مثفنـي  مثتدريب مملهني ب2ئاسـة نائب 
مثوزيـ2 مثدكتـور خاثـد مثحـوميل مثيـو2 ر ضة 
مثشهدما بحي مثج2مف  رضيح مث2ئيس مثشهيد 

صاثح مثصّااى  رفاقه. 
 أّكـد مثدكتور مثحوميل أ6ايَّة مثوفاا ثلشهدما 
 مثسـر عى ىربهـم يف موملهة مثعـد من حتى 
تحقيق مثنرص بـإذن مثله،  مثدعوة إ6 ت2سـيخ 
مبـدأ مالحسـان  مثتكافـل يف أ سـاط مملجتاع 
 تقديـم كافة أ لـه مث2عايـة  مال6تاا2 بأرس 

مثشهدما. 
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مثعلقات مثعامة  مثتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محاد مثباشا

مملقاالت مملنشورة يف مثصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها  ال تعرب 
باثرض رة عن رأي مثصحيفة

مدير التحرير:
إب2م6يم مثرسملي مثعنومن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

إقامة ندوة ثقافية وعدد من الفعاليات بمحافظة ذمار واملقدشي يشيد بتضحيات أبناء املحافظة
 : ذمار

أشـاى محافُظ ذمار محاد حسـني 
مملقـديش، أمـس مالثنـني، باثتضحيات 
مثتـي قّدمهـا أبنـاُا محافظـة ذمار يف 
مع2كة مثعزة  مثك2ممة يف  له مثعد من 

 إفشال ُمَخّططاته. 
مثجاا6ريـة  مثفعاثيـة   خـلل 
مثتـي  ثلشـهيد  مثسـنوية  باثذكـ2د 
محافظـة  عنـس  بادي2يـة  نُّظـاـت 
ذمـار بحضور  كيـل مملحافظة عباس 
عـيل مثعاـدي  قيـاىة مملدي2يـة  أبناا 
 آبـاا  أرس مثشـهدما، ىعـا مملقـديش 
أبنـاا مملدي2يـة إ6 مالسـتا2مر يف إنجاح 
خطـط مثحشـد  مثتعبئـة مثعامة  رفد 
مثجبهـات باث2لال  مملال  مثحفاظ عى 
مالنتصـارمت مثتـي تحققـت يف مختلف 
لبهات مثعـزة  مثبطوثـة، مؤّكـدمً بأن 
ما قدمه مثشهدما من تضحيات ستظل 
محـل تقديـ2  معتـزمز أبنـاا مثوطـن 

 َمْصَدَر فخ2 مجليال مثقاىمة. 
بد ر6م، أّكـد أبنـاا   لهاا عنس 
مثشـهدما  مومصلـة  ثدمـاا   فاَا6ـم 
مثـدرب مثـذي سـلكوه  تقديـم مثغـايل 
 مثنفيـس مـن ألـل مالنتصار ثـإرمىة 

مثوطنية  إفشـال ُمَخّططات مثعد من، 
من خلل رفـد مثجبهات باث2لال  مملال 
 ىعم أرس مثشهدما  رعاية مثج2حى. 

  يف ختا2 مثفعاثيـة، مفتتح مملقديش 
 معـه  كيل مملحافظـة مثعادي  مدي2 
مدي2يـة عنـس أحاـد عـيل مملصق2ي 
معـ2ض صور مثشـهيد مثصاـاى تحت 
شـعار »نحو لبهاتنا  فاًا ثشهدمئنا« 
 مثـذي ضـم صور مثشـهدما مـن أبناا 

مملدي2ية. 
 فياـا نّفـــذت قيـاىُة أنصـار مثله 
 مثسلطة مملحلية، أمس مالثنني، بادينة 
ذمـار زيـارمٍت جرس مثشـهدما ملعاينـة 

مأحومثهـم، ل2د خلثهـا تقديم مثهدميا 
مملسـرة  قائـد  تحيـا  مث2مزيـة  نقـل 
مثُقـ2ْآنية مثسـيد عبدممللك بن بدر مثدين 

مثحوثي حفظه مثله. 
 يف مثزيارة، عرّبت أرس مثشهدما عن 
سـعاىتها باثزيارة  فخ62ا  معتزمز6ا 
مثشـهدما،  جبنائهـا  مثلـه  باصطفـاا 
معا6دين باثسـر عى ُخَطى مثشـهدما 

 مالنتصار ثقضيتهم  مظلوميتهم. 
فياـا مفتتـح مسـؤ ل أنصـار مثله 
باملحافظـة، فاضـل مثرشقـي، مع2َض 
مثشـهدما مثقـاىة بانطقـة َعِاـد مـن 
مملنطقـة مثوسـطى مثذين قدمـوم أر ع 

ملحـم مثبطوثـة يف مياىيـن مثتضحية 
 مثجهـاى، مؤّكـدمً عى أ6ايّة إب2مز مال 
6ـذه مجعاـال مثتي تشـكل لبهة فنية 
 ثقافيـة عايقـة مثـدالالت  عظياـة 

مج6دمف. 
إ6 ذثك نّظـم مكتب مثربية  مثتعليم 
 مثوحـدة مثربويـة بادينة ذمـار ند ة 
ثقافيـة باناسـبة مثذكـ2د مثسـنوية 
»مملسـؤ ثية  شـعار  تحـت  ثلشـهيد، 
 أ6ايتهـا  مثشـهاىة  عظاتهـا«، 
مثربيـة  أّكــد خلثهـا مديـ2 مكتـب 
باملحافظـة أحاد مثوشـيل عـى أ6ايّة 
إْحيَـاا مثاقافة مثجهاىية  6ذه مثذك2د 
 ىالالتهـا  معانيهـا،   لب غ2سـها 
يف مدمرسـنا  بيوتنـا  مجتاعنـا حتى 

نعيش بعزة  ك2ممة. 
أبنـاا  أّكــد  منفصـل  سـياق   يف 
مثسـافل  مدي2يـة  صـاب    لهـاا 
مثشـهدما  ىرب  عـى  مضيهـم 
 مسـتا2مر6م يف رفد مثجبهات باث2لال 
 مملـال حتـى تح2يـ2 مثوطـن، خـلل 
مثفعاثية مثجاا6رية باثذك2د مثسنوية 
قيـاىمت  أعضـاا  ثلشـهيد حرض6ـا 
مثسـلطة مملحلية  مثتنفيذية  مشـايخ 

 شخصيات ملتااعية. 

في خضم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد:

السلطة املحلية بمأرب تدّشن 
زيارات ميدانية ألسر الشهداء 

بمديرية صرواح 

خالل لقاء قبلي حاشد بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد:

محافظ إب: نستمد العزة واإلباء 
من الشهداء يف الدفاع عن سيادة 

وكرامة الوطن

 : مأرب 
رص مح  بادي2يـة  مملحليـة  مثسـلطة  قيـاىُة  ىّشـنت 
باحافظـة مـأرب، أمس مالثنـني، مثزيـارمِت ممليدمنية جرس 

مثشهدما باناسبة مثذك2د مثسنوية ثلشهيد. 
 خـلل مثزيـارمت ممليدمنيـة أّكـد مديـ2 مدي2ية رص مح 
م2عـي مثعامـ2ي أ6ايّـة مال6تاا2 بأرس مثشـهدما  تلاس 
محتيالاتهـم كأقل ما ياكـن تقدياه ثهم؛  فـاًا  ع2فاناً 
ثلتضحيات مثكبرة مثتي بذثها مثشـهدما يف سبيل مثدفاع عن 

مثوطن  عزته  ك2ممته  موملهة مثعد من  م2تِزقته. 
 قدمـت قياىة مثسـلطة مملحلية باملدي2يـة 6دميا رمزيًة 

 مباثَغ ماثية  سلة غذمئية ثكل أرسة شهيد. 
مـن لهتهم ثّاـن أرس مثشـهدما لهوى قياىة مثسـلطة 
مملحلية.. مؤّكـدين مثسـر عى ىرب مثشـهدما حتى تحقيق 

مثنرص  ىح2 مثغزمة  مملحتلني. 

 : إب 
نّظـم أبناُا   لهاُا  مشـايخ مدي2ية حبيش محافظة 
إب، أمس مالثنني، ثقاًا قبلياً حاشدمً يف إطار إْحيَـاا مثذك2د 
مثسـنوية ثلشـهيد  ىعاـاً ثلجبهـات، بحضـور مملحافـظ 

َعبدمثومحد صلح. 
 يف مثلقاا مثذي حرضه رئيس مثكتلة مثربملانية ثلاحافظة 
أحاد مثنزييل   كيل مملحافظة ثشؤ ن مجمن  مثدفاع صاثح 
حالـب  عضو مجلس مثنـومب أمني مخارش  مستشـار 
مملحافظـة َعبدمثعزيز مثعقاب.. ثان مملحافظ صلح مومقف 
أبنـاا مدي2يـة حبيش  ى ر6ـم يف رفد مثجبهـات باث2لال 
 قومفل مثعطاا خلل أربع سنومت من مثعد من  مثحصار. 
 أشـار مملحافظ إ6 أن مثذك2د مثسـنوية ثلشهيد محطة 
السـتلها2 مثـدر س من تضحيـات مثشـهدما يف مثدفاع عن 

مثوطن ضد مثطغاة  مملستكربين. 
 قال »نحن نسـتاد مثعزة  مإلباا من مثشـهدما يف مثدفاع 
عن سياىة  ك2ممة مثوطن«.. مااناً م6تاا2 قياىة مملحافظة 

بأرس مثشهدما. 
 حّث محافظ إب عى مسـتا2مر مثصاوى  مثتلحم  رفد 
مثجبهـات ع2فاناً بتضحيات مثشـهدما  منتصـارم ثلوطن يف 

موملهة مثعد من  ُمَخّططاته. 
فياـا أّكــد مديـ2 مملدي2يـة محاـد مثشـبيبي لهوزية 
 مسـتعدمى أبناا  قبائل حبيـش رفد مثجبهـات باملزيد من 
مث2لال.. مشـرمً إ6 مستا2مر مثابات  مثصاوى حتى تحقيق 

مثنرص مملؤزر. 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد

ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة الذكرى السنوية للشهيد:

أكاديميو ومنتسبو جامعة صنعاء يزورون ضريح الرئيس الشهيد وعددًا من روضات الشهداء
 : صنعاء 

نّظـات رئاسـُة لامعة صنعاا  ملتقى مثطاثب 
مثجامعـي، صباح أمـس مالثنني، زيـارمٍت ثعدى من 
ر ضـات مثشـهدما بأمانة مثعاصاـة،  كذم رضيح 

رئيس مثشهدما صاثح مثصااى. 
2َ مثزيارَة رئيـُس مثجامعـة مثدكتور أحاد   تقـدَّ
مثدغار  أعضـاا 6يئة مثتدريس  عدى من مملوظفني 
 طـلب مثكليات؛ ع2فانا منهـم ثعظيم مثتضحيات 
مثتـي قدمهـا مثشـهدما مجبـ2مر مـن أبنـاا مثجيش 
 مثلجـان مثشـعبيّة يف سـبيل مثلـه  مملسـتضعفني 

 مثدفاع عن مجرض  مثع2ض  مثرشف. 
 خـلل زيـارة رضيـح مث2ئيس مثشـهيد صاثح 
مثصااى  رفاقه مثعظااا ُ ضعت أكاثيل من مثز6ور 
 تليـت عى أر محهم مثطا26ة ما تيرس من مثُقـ2ْآن 

مثك2يم. 
 مسـتع2ض رئيـُس مثجامعـة  من معـه بعضاً 
مـن مآث2 مثشـهيد مث2ئيـس ثلسـتلها2 منها مثعرب 
 مثـدر س ملـا كان ناوذلـا يف مثنزم6ـة  مثعدمثـة 
 مسـتوًد عاٍل من مملسـؤ ثية مثتي ىثلتها خطومته 
ممللاوسـة يف مثحفاظ عى مؤسسات مثد ثة باث2غم 
مـن تكاثب مجعدما من قود مثـرش  مثعااثة،  لدى 

مثـز مر مثعهـد بامليض عى نهج مثشـهيد »يٌد تحاي 
 يٌد تبني«. 

إ6 ذثك توله مملشاركون م6 مع2ض شهدما أبناا 
مملحافظات مثجنوبية مثذين قدموم أر محهم زكيًة يف 

سبيل قضية  طنهم مملحقة  مثعاىثة.
 تلتها بعد ذثك زيارة م6 ر ضة مثشـهدما بشارع 
مثخاسـني مسـتع2ض مثجاـوع مثزمئـ2ة تضحيات 
شـهدمئنا مجبـ2مر بكل فخـ2  معتزمز  مملـيض قدماً 
عى مثط2يق مثتي مختطها مثشـهيد مثقائد مثحسـني 
بـن بدرمثدين بدمـه مثطا26 مثتـي أصبحت منهالاً 

يسلكه كل مجح2مر. 

قيادات أمانة العاصمة تزور أسر 
الشهداء وتفتح معرضاً لصور 

الشهداء بمديرية الوحدة
 : صنعاء 

تتومصـُل مثفعاثيـاُت  مملعـارُض  مجنشـطة مثخاصـة باثذك2د 
مثسـنوية ثلشـهيد يف مختلـف مملدي2يات بأمانـة مثعاصاة صنعاا، 
حيـث زمر عدى مـن  كلا أمانة مثعاصاة  مـدرما مملدي2يات، أمس 
مالثنني، أرَس مثشهدما يف أْحياا  مناطق أمانة مثعاصاة.   يف مثسياق 
مفتتح مستشار أمني مثعاصاة محاد أحاد مثحوثي مع2ضاً ثصور 
شـهدما حي مجمناا بادرسـة مثزبري  أّكـد مثحوثي أ6ايّة إْحيَـاا 

6ذه مثذك2د ثلتذكر بتضحيات مثشهدما يف مثدفاع عن مثوطن. 
إ6 ذثك زمر  كيـل أمانة مثعاصاة إب2م6يم مملأخذي  مثوكيل 
مملسـاعد مملهندس عبدمثك2يم مثحوثي،  مدي2 مدي2ية شـعوب 
مهدي ع62ب، عدىمً من أرس مثشـهدما يف حي مثج2مف مثرشقي 
 حي سبأ بشعوب،  تقديم مثهدميا مث2مزية  مثعينية  مملاىية. 
  أّكــد  كلا أمانة مثعاصاة عـى رض رة مال6تاا2 بأرس 
مثشهدما ث2ى مثجايل ثذ يهم مثذين بذثوم أر محهم  ىماا6م يف 

سبيل مثله  مثوطن. 

الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تدّشن فعاليات 
الذكرى السنوية للشهيد

 : صنعاء 
ىّشـنت مثهيئُة مثنسـائية بأمانة 
مثعاصاـة، أمـس مالثنـني، أنشـطة 
 فعاثيات محتفاا باثذك2د مثسنوية 
ثلشـهيد.   شهدت أْحياا  مدي2يات 
أمانـة مثعاصاة فعاثياٍت  أنشـطًة 
نسـوية  زيارمت ث2 ضات مثشهدما 
 مفتتـاح معـارض ثصور مثشـهدما 
مثذيـن سـط2 م ملحـم بطوثيـة يف 

مياىين مثعزة  مثك2ممة. 
 أشـارت ح2مئ2 أمانـة مثعاصاة 
مثسـنوية  مثذكـ2د  أن فعاثيـات  إ6 
ثلشـهيد تأتي تخليدمً  ع2فاناً   فاًا 

ثتضحياتهم. 
 أ ضحـن أن مثذكـ2د مثسـنوية 
ثلشـهيد محطـة السـتلها2 معاني 
مثتضحيـة  مثفـدما يف سـبيل مثدفاع 

عن مثوطن. 
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 : حاوره نوح جالس:
- بداي��ة دكتور.. أعَل��ن املرتِزق زمام عن 
إص��دار فئ��ة نقدي��ة جديدة.. م��ا إضاءتكم 

حول هذا املوضوع؟
ُب  بسـم مثله مث2حاـن مث2حيـم.. ن2حِّ
بكم ألاـَل ت2حيب.. 6ناك فئـٌة لديدٌة 
بـدَا  طباعتهـا  أعلنـوم  عـى  عالـوم 
خ2 لها إ6 مثسوق،  6ي فئة 22  ريال 

بشكل لديد. 
 6ـذم مجمـ2 مثذي معرضنـا عليه من 
 قت مبّك2،  6و مستا2مُر6م يف مالعتااى 
عى تغطيـة نفقاتهم عرب مثطباعة ى ن 

غطاا. 

- حس��ناً.. برأيك أين كانت تذاُب املبالغ 
النقدي��ة التي طبعتها حكوم��ة الفار هادي 
خ��ال الفرتة املاضية والت��ي عادلت ما تم 

طباعته خال 26 سنة؟
6ـذم 6و مثتسـاؤُل مثكبرُ لـدمً  مثذي 
عـى ضوئـه طاثبنـا بـأن تكـون 6ناك 
شفافيٌة  تقاري2ُ تبني أ لَه مستخدممها 
 كذثـك أ لـه مسـتخدم2 مملـومرى مثد ثة 

مملختلفة
فهنـاك مؤرشمٌت ثفسـاى  عبث كبر 

لدمً،  ثهذم ثم تعَط أية تقاري2. 

- برأي��ك ما هو ه��دُف مرتِزقة العدوان 
من استمرار طباعة الُعملة؟

طبعاً أيـة عالية طباعة تتم من ى ن 
غطاا أَْ  زياىة يف تحقيق ناو مثبلد  ناو 
مملومرى مثعامة ثلد ثة  يف حجم مثنشـاط 
مالقتصـاىي يف مثبلد، معنـاه طباعة عى 
مملكشـوف يؤث2 تأثرمً َكبرمً لدمً  سلبياً 

عى قياة مث2يال مثياني. 
 6ـذم نـوع مـن مثتدمـر  نـوع من 
مثح2ب مالقتصاىية،  باثتايل فإن مثهدف 
مالقتصـاىي  مثتصعيـد  مثجو6ـ2ي 6ـو 

 مستا2مر شن مثح2ب مالقتصاىية. 

- باألم��س أص��در املرت��ِزق حافظ معياد 
تقاريَر فس��اد كب��رة جدُا مارس��ها املرتِزقة 
لتدم��ر االقتصاد الوطني، ع��ر املضاربة.. 

ما نتائج هذه املمارسات وهذه املظاهر؟
6ذم مظه2ٌ من مظا26 مثفسـاى مثذي 
نشكو منه  مثذي نتكلم عنه ىمئااً  مثذي 
ظهـ2 يف مثفـرة مجخرة،  مثـذي أّىد إ6 
تد6ـور سـع2 مثـرصف  أّىد إ6 مرتفاع 

سع2 مثد الر إ6 822 ريال. 
مـن  تاّكنـوم  أنهـم  يّدعـون   6ـم 
مملـاىة  تغطيـة  يف  مثوىيعـة  مسـتخدم2 
مملسـتندية  مثومقـع أنهـم يعالون عى 

عاليـة مثـرشما مـن مثسـوق  سـحب 
مثعالت مجلنبية من مثسوق. 

يعني عـد2 إتاحة أية ف2صـة ثلتال2 
 مستورى مجشـياا مجساسية أن يغطَي 

محتيالاته من مثسوق. 
 بـدالً عـن أن يقـو2 مثبنـك ممل2كزي 
بضخ  توفر مثُعالة مجلنبية ثلتال2 باا 
ياّكنه من عالية مسـتا2مر مالسـترمى، 
قاموم 6م بسحب 6ذه مثعالت مجلنبية 

من مثسوق. 
 يسـحبونها بأسـعار م2تفعـة من 
ألـل أن يعيد م بيَعها بأسـعار م2تفعة 
أكاـ2َ،  6ذم يـؤىي إ6 مملضاربة بط2يقة 
أَْ  بأُْخــ2َد،  ال ياكن جي بنك م2كزي 

أن يقو2 بهذم مثد ر. 

- توقعاتكم الرتف��اع الصرف بعد إقدام 
املرتِزقة على استقدام أوراق نقدية ُأْخ��َرى؟
ُن بهذم مجم2؛ جَنَّ عالنا  ال ياكن مثتكهُّ
6ـو مثتهدئـة، ثكـن مسـتا2مر مثطباعة 
سـبٌب رئيي يف مرتفاع أسـعار مثرصف 

بشكل كبر. 

- ذكرتم باألمس أنكم قس��متم الوضع 
خال الع��دوان إىل أربع مراحل اقتصادية.. 
م��ا هي املرحلت��ان الثالث��ة والرابعة بحكم 

أنكم ذكرتم املرحلتني األُْوليني؟
قـ2مر  مـن  بـدأت  مثااثاـة  ممل2حلـُة 
نقـل مثبنك ممل2كـزي إ6 تشـكيل مثلجنة 
مالقتصاىيـة،  مثتي فيهـا كنا نعال عى 
معاثجة مسـأثة ممل2تبـات  توحيد إىمرة 
مثطباعـة  ممل2كـزي،  مسـتخدم2  مثبنـك 

مستخدمماً ليدمً. 
 عند ثقاا إىمرة مثبنَكني يف نر بي تم 

مثتوصُل إ6 نتائج يف 6ذم مثجانب،  كانت 
6ناك متصاالت مكاّفة مع مجمم مملتحدة 
 مـع مملجتاـع مثـد يل عـى تحقيقها، 
حيـث كنـا نعتقـد أن 6ـذه مثنقـاط ثو 
تـم تحقيقهـا ثكنا تجا زنـا مثكار من 

مملعضلت. 
ثكـن لـاات ممل2حلـة مث2مبعـة بعـد 
تشـكيل مثلجنة مالقتصاىيـة  مثتي أتت 
باظا6ـ2 تصعيـد لديدة، منهـا تغير 
عـى  مثُعالـة،  مثتصعيـد  يف   تذبـذب 
مثرصمفني  مثبنـوك  تهديد6م باإلغلق 
 تهديد مثرصمفـني بإىخاثهم يف مثقومئم 

مثسوىما  ما إ6 ذثك،  سحب مثسويفتات 
عى مثبنوك، أي عد2 تاكينهم من مثعال 
يف مثخـارج ثتغطية عالياتهم يف مثخارج 
مثتـي تشـكل  مثعاليـات   مثكاـر مـن 
تصعيـد،  مسـتا2مر عاليـات مثطباعة 
بشـكل مفـ2ط  كبـر،  مثضغـط عى 
مملؤّسسـات مالقتصاىيـة  مثتـي آخ62ا 
ق2مر نقل شـبكة مالتصـاالت »تيليان«، 
 كـذم مثعديد مـن مثقـ2مرمت مثتي أعاقت 
مسـتخدم2َ مث2يـال مإلثكر نـي،  غر6ا 
من مظا6ـ2 مثحـ2ب مالقتصاىيـة مثتي 

تاارسها حكومة 6اىي. 

- خال مش��اورات الكوي��ت عندما قّدم 
محمد بن هّمام مبادراٍت اقتصادية حيادية 
كفيل��ة بتجني��ب البل��د والش��عب الكوارَث 
االقتصادية، من كان الطرف املعرقل لتلك 

املبادرات؟. 
حكومـة بـن ىغـ2، أصـدرت مذك2ًة 
مث2 سـية بتوقيـع بـن ىغـ2  ثلرشكـة 
 منـرص مثقعيطـي  عبدممللـك مملخليف، 
بع2قلـة ما خططنا ثه إلنقـاذ مالقتصاى 

من مثتد6ور. 

- برأيك.. ما سرُّ قرار إقالة القعيطي؟
مالختيـاُر كان خطـأً،  مثعالياُت مثتي 
مارسـها  مثوعـوى مثتـي قدمهـا كانت 
كلها خاطئة،  مخ2لاتها كانت سـيئة 
 مـرضة باالقتصـاى،  ملمح مثفسـاى 
كانـت كبرة لـدمً،  باثتايل فـإن عالية 
مإلقاثـة تأخـ2ت كاـرمً، فقـ2مُر تعيينه 

محافظاً ثلبنك كان خطأ. 

- يف مش��اورات السويد.. املبادراُت التي 
قدمتموه��ا هل هن��اك وعوٌد فيم��ا يتعلق 
بالجانب االقتصادي أم أنه تم غض الطرف 

عن هذا الجانب؟
حقيقًة ثم يتم مثتوقيُع عى مخ2لات 
متّفـاٌق  6نـاك  كان  مالتّفـاق  ثكـن 
 سـتجد ن صفحة مملبعوث تحدثت عن 

مملخ2لات  عن مثوعوى بتنفيذ6ا. 

- حسناً.. ما هي املشاكل التي توصلتم 
إىل حلها يف حال تم التوقيُع على مخرجات 

االّتفاق؟
رصُف ممل2تبـات مملتأخـ2ة  مسـتا2مر 
رصف م2تبات مجشه2 مثقاىمة،  خدمة 
مثنفـط  تدفـق  ضاـان  مثعـا2،  مثدَّيـن 
 مبيعاتـه، مسـتق2مر أسـعار مثـرصف، 
توقف عالية مثطباعة، مسـتعاىة مثكتلة 
مثنقديـة مثتي تم رصُفها بعباية من قبَل 
حكومـة 6ـاىي،  مسـتعاىتها ثلقطاع 
مملرصيف،  غر6ا مـن مثعاليات مثتي من 

شأنها مستق2مر مثوضع مالقتصاىي. 

أن  باألم��س  إحاطتك��م  يف  ذكرت��م   -
الكتل��ة النقدية الت��ي كان يت��م تداوُلها.. 
كانت تتناقص م��ع مرور األَيَّام، هل هناك 
احتم��اٌل لوج��ود خط��ة ممنهجة لس��حب 

الُعملة املحلية؟
6نـاك محتااٌل كبرٌ لدمً   مرٌى ثولوى 
مساٍر ثسـحِب مثُعالة مملحلية،  ذثك من 
خلل كايات مثنفط مثتي كانت تأتي من 
مثسعوىيّة ثحكومة 6اىي،  باثتايل 6ناك 
محتاـاٌل يف مسـتخدم2 مملبيعات ثسـحب 

مث2يال مثياني. 
مـن  كبـر  تكـدس   6نـاك حصـل 
مثُعالت مملحلية يف محافظة مارب، مجم2 
مثـذي يؤّكـــُد  لـوَى ُمَخّطط ثسـحب 

مثعالت مملحلية من مثسوق. 

حوار

محافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني في حوار لصحيفة المسيرة: 
طباعة الُعملة بدون غطاء استمرار للحرب االقتصادية على اليمن

 : خاص:

يف ظل اس�تمرار الح�رب االقتصادية 
الكارثية عىل الش�عب اليمن�ي، يواصُل 
مرتِزق�ُة العدوان األمريكي الس�عودّي 
العب�ث بأموال ومق�درات الوطن، غري 
آبه�ن باملعاناة الكب�رية التي يعانيها 

أبناء الشعب. 
ويف فضيحة جديدة كشف املرتِزق 
حافظ معياد مستش�ار الفار هادي 

ورئيس ما يس�مى اللجن�ة االقتصادية 
يف حكوم�ة املرتِزقة، ع�ن وثائَق جديدٍة 
أظهرت جانباً من جوانب فساد املرتِزقة 
وعبثه�م بأموال الش�عب لزي�ادة وترية 
األزم�ة االقتصادية وإدخال املواطنن يف 
دهاليز املعاناة واألزم�ات حتى يف لقمة 

العيش. 

ئق  لوثا ا
التي كش�فها املرتِزُق معياد 

جاءت إثر خالف مسؤويل املرتِزقة فيما 
بينهم ع�ىل نهب م�وارد الدول�ة، حيث 
أظهرت جانباً بسيطاً من فساد املرتِزقة 
ومضاربتهم بالعم�الت، يف فرتة قصرية 
جداً، يف حن غض املرتِزق معياد الطرَف 

عن كشوفات السنوات املاضية. 
الكش�وفاُت الت�ي أثبت�ت تورط 
املرتِزقة يف االس�تيالء عىل 9 مليارات 
ريال، لم تكن إاّل حصيلة فرتة وجيزة 
ج�داً، ول�وال خ�الف املرتِزق�ة فيم�ا 
بينه�م، بم�ا فيهم املرت�ِزق معياد، ملا 

ظهرت هذه الفضيحة. 
يش�ار إىل أن املرتِزق�ة اس�تولوا عىل 
ه�ذه األم�وال الطائلة بط�رق ال تعمل 
فقط ع�ىل إهدار املال الع�ام، بل بطرق 
تدّم�ر االقتصاد الوطن�ي وتفاقم وترية 
الح�رب االقتصادية، من بينها املضاربة 
بالعمالت عرب س�حب العمالت األجنبية 
مرتفع�ة،  بأس�عار  بيعه�ا  وإَع�اَدة 
واس�تمرار ه�ذه العملية حت�ى وصول 
أسعار الرصف إىل أرقام نتائجها كارثية 

عىل الوطن واملواطنن. 

باعتراف رئيس اللجنة االقتصادية بحكومة الفار هادي:
املرتزقة ينهبون 9 مليارات ريال من 

أموال البنك املركزي خالل فرتة قصرية

كشف الدكتوُر محمد أحمد السياني -محافظ البنك املركزي- عن الجوانب 
االقتصادية ايل تم االتّفاُق عىل معالجتها يف مشاورات السويد، مشرياً إىل 

العراقيل االقتصادية التي وضعتها قوى العدوان أمام املبادرات االقتصادية 
التي ُقدمت من قبل قيادة املجلس السيايس األعىل والتي كانت كفيلًة بتجنيب 

الشعب مأزَق األزمة االقتصادية الناتجة عن تصعيد العدوان يف الحرب 
االقتصادية. 

ويف حوار خاص لصحيفة املسرية، تطرق الدكتور السياني إىل تفاصيل 
املراحل االقتصادية التي مرَّت بها البلد يف ظل اإلرصار من قبل حكومة 
الفار هادي عىل تدمري الُعملة املحلية وإدخال املواطن يف دهاليز الحرب 

االقتصادية. 
كما كشف السيّاني عن بعض أسباب تناقص الكتلة النقدية من داخل 
املحافظة الواقعة تحت سيطرة املجلس السيايس األعىل، متطرقاً إىل عدد 

من الجوانب االقتصادية نستعرُضها يف الحوار التايل، وكذا يف اإلحاطة التي 
قدمها، أمس األول بصنعاء:
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 : خاص:
 فياا يـيل تنرُشُ صحيفُة مملسـرة نَصَّ 
إحاطة مثدكتور مثسياني خلل مثند ة؛ نظ2مً 

ج6ايّة ما لاا فيها:
نشـُك2ُ لامعَة صنعاا  نشُك2ُ مملنظاني 
ثهـذم مثلقـاا  نشـُك2ُ نائـب رئيـس مثوفد 
مثوطنـي نائب رئيـس مثوزرما مثلـوما للل 
مث2 يشـان،  مثيـو2 سـأقد2ُ ثكـم مدمخلًة 
مثجانـب  يف  يتعلـق  مـا  حـول  مختـرصًة 

مالقتصاىي. 
طبعـاً نحـن شـاركنا يف مثوفـد بهـدِف 
إيصـال رسـاثة ثلقائاـني حول مـا يتعلق 
باثقطـاع مملرصيف  ح2صنـا أن يكوَن مثوفُد 
متضاناً عى لانـب مقتصاىي  عضو آخ2 
يعرب عـن  ضع مثبنـك ممل2كـزي،  أرىنا أن 
يكون 6ناك ع2ٌض مسـتقلٌّ حتـى ال نُدِخَل 
قضيـة مثقطـاع مملرصيف  مثبنـك ممل2كزي يف 
مثد6اثيـز مثسياسـية  مالقتصاىيـة  مثتـي 
6ي يسـتخدمها مثعدّ  كورقة ح2ب شديدة 

مثوطأة. 
فياا يتعلُق باثجانـب مالقتصاىي  مثبنك 
ممل2كـزي تـم مثرتيـُب ثلقاامت متسلسـلة 
 متدمخلة  قائاة  بـدأت مع أعضاا مثوفد 
حتـى يتم إيجـاى ثغة مشـركة بني أعضاا 
مثوفـد حـول مثجانـب مالقتصـاىي  كانت 
ثقـاامت موفقـة  بعد6ـا تـم مثلقـاا مـع 
مثسـف2ما يف مثجلسـة مالفتتاحيـة  بعد6ـا 
مع مثسـف2ما مثااانية ما بني سف2ما مثد ل 
مثخاـس ىمئاـة مثعضوية  كانـت ثقاامت 
رمئعة لدمً كان مثهدف منها توضيح موقف 
ـــة أن صنعـاا غـر قاىرة  صنعـاا َخاصَّ
خلل مثفرمت مملاضية عى إيصال رسـاثتها 
 تقديـم  لهة نظ62ـا،  كان 6ناك تعبئة 

 تظليل من ط2ف  محد. 
فكانـت ف2صة ثاينـة لـدمً أن نقد2 ما 
ثدينا  قد ملسـنا  الحظنا أن 6ذم مثط2ح نال 
مستحسان مثط2ف مآلخ2 يعني باا فيه حتى 
ط2ف مثعـد من، حيث كانـوم منطلقني من 
نظ2يـات  قومعد  معطيـات خاطئة 22  

%،  بعض منهم أح2لوم إح2ملاً كبرمً. 

مراحُل الوضع االقتصادي 
إ6  مالقتصـاىي  مثوضـع  نحـن قسـانا 

م2محل:
مج 6: م2حلـة مـا قبـل أحـدمث 2 22، 
 كيف كان مالقتصاى بشـكل عـا2  بينا أن 
6نـاك عجـزمً مسـتدمماً يف مملومزنـة مثعامة 
ثلد ثـة  كان تتم تغطية مثعجز من مصاىَر 
غر تضخاية تتاال يف مثسـندمت  مثصكوك 
 مثخزمنـة  ما إ6 ذثـك،  كان يتم مثلجوا إ6 

حساب مثحكومة يف مثحد مجىنى. 
طبعـاً يف ذثك مثتأريخ كانت مومرُى مثد ثة 

كلهـا مكتالـًة  إيـ2مىمت مثنفط مسـتا2ّة 
إي2مىمت مملومنئ مثربية مثبح2ية  مثجوية كلها 
كانت قائاـة  كانت كلها تعـوى إ6 خزمئن 
مثبنـك ممل2كـزي  كان مثبنـك ممل2كـزي بكل 
ف2 عـه منظومـة متكاملـة كان مالقتصاى 

متعافياً يف مثقطاع مثعا2 أَْ  مثخاص. 
فتأث2ت كاـرٌ من مثجومنـب مالقتصاىية 
 منخفضـت  ترتها  توصل مجم2 إ6 توقف 
مبيعـات مثنفـط باثـذمت مع فـرة ىخول 

مثح2ب آنذمك. 
 مثاانية: فرة ىخـول مثعد من إ6 تأريخ 
قـ2مر نقل مثبنـك ممل2كزي إ6 عدن يف شـه2 
سـبتارب 6 22 كان مثبنك ممل2كزي مستا2ّ 
يف خدمة ُكّل محافظـات مثجاهورية  كان 
يقـو2 برصف ممل2تبـات يف كافة محافظات 
مثسـيوثة  يعاثـج  مثجاهوريـة  يغطـي 
كانـت  يجاـل  أيناـا  مثسـيوثة  مشـكلة 
مإلي2مىمت  يغطي مإلنفاقات  يغطي لومنب 
مملومزنـة بـكل أبومبهـا مـا عدم مسـتاناامت 
بسـيطة كانـت يف مثـد ر مث2مبـع ثلحد من 

عالية مجزمة يف مثنفقات. 
 قتَهـا كان ثاة صدمـات تلقتها قطاع 
مملـرصيف  كان يعتقد مملخطـط ثلح2ب 6ذه 
أنـه سـيكون 6نـاك منهيـار  أن مملصارف 
سـتعلن إفلسـها  سـتُكون 6ناك طومبر 
ثلنـاس ثسـحب  ىمئعهـم  مكتنزمتهم من 
مملصارف بشكل عا2، ثكن مثحاد ثله بفضل 
تفهك ُكّل مجَْط2مف مستطاع مثقطاع مملرصيف 

ممتصاَص ُكّل مثصدمات. 
 طبعاً مجسـتاذ محاد بن 6ّاا2 محافظ 
باثحكاـة  مملعـ2 ف  مث2لـل  مثبنـك  6ـو 
 مثعقلنية مث2شيدة  باثقناعة  باالستقبال 
 مثتلقـي باالستحسـان  مثقبـول مـن ُكّل 

مجَْط2مف، كاَن ثُه مجث2 مثكبر لدمً. 

بدايُة أزمة السيولة 
بـدأت أزمـة مثسـيوثة من نهايـة 5 22 
 بدأنا بعالية ت2تيب ملوملهة أزمة مثسيوثة 
مـن خلل حـث مثقطاع مملـرصيف عى للب 
مثوىمئـع  من خـلل حث مملسـتاا2ين عى 
مثاقة يف مثقطاع مملرصيف  تسـليم مبيعاتهم 
يف مثبيوت مثتجارية بشـكل عا2  مملبيعات يف 
مختلف مجشياا باثذمت فياا يتعلق باثنفط 

 مملومى مجساسية  ما إ6 ذثك. 
كاـا بحانـا  قتهـا تطوي2 أمنيـة  آثية 
مثدفع مإلثكر ني،  بدأنا فياا يتعلق بتفعيل 
نقاط مثبيع  تفعيل ألهزة مثرصمفات مآلثية 
 تفعيـل مث2يـال مإلثكر نـي  بدأنـا نهاية 
5 22  بدمية 6 22 بإصدمر ت2مخيص أ ثية 
ثعدى من مثبنوك، منهـا بنك مثتضامن  كاك 

بنك  مرصف مثك2ياي  غر6ا. 
فسـارت مجمـور إ6 َحــّد مـا،  طبعـاً 
إ6  تحتـاج  مثخدمـات  مثتقنيـات  6ـذه 

خـربمت  إمكانـات  معـدمت  ألهـزة 
حدياـة  متطورة،  6ذم مـا معاقه مثعد من 

 مثحصار. 
بدأنا نناقش مسأثة مثطباعة،  مثطباعة 
6ي مصدر ثلتاويل مثتضخاي أي تؤىي إ6 
مرتفـاع أسـعار مثرصف إذَم ثم يتـم مثتعامل 

معها باثط2يقة مملاى. 

خي��ار طباع��ة الُعملة بالش��كل املعقول 
وعرقلة تحالف العدوان

 كان ثدينـا قبـل أزمة مثسـيوثة يف حد ى 
622 مليار، كخزين مسـرمتيجي من مث2يال 

مثياني. 
 كانـت مملباثـغ مثتـي تـدمر يف مثقطـاع 
مملـرصيف يف حـد ى 822 مليـار  مـع م2 ر 
مجزمـة بدأنـا نضـخ مـن مخـز ن مث2يال 
مثياني إ6 أن  صل حجـم مملتدم ل ت2يليون 
 222 إ6 322 مليـار،  كل مـا خـ2ج مـن 
مثقطاع مملرصيف كان يعـاى بصعوبة، أي إذَم 
خ2ج 22  مليار يعوى 72 مليارمً،  مع تادى 
فرة مثعد من كانت مملباثغ تقل بوترة عاثية 

 متسارعة. 
رشكات  مـع  باثرتيـب  بدأنـا   ثذثـك 
مثطباعـة،  تـم مإلعـلن  مثتخاطـب مـع 
من سـبق مثتعاقـد معهم،  كانـت مثرشكة 
مث2 سـية 6ـي آخـ2 رشكـة تعاقـد معهـا 
مثبنك ممل2كـزي،  أل2ينا مثرتيبات  مالتّفاق 
باثجومنـب مثفنيـة ثلعقد، إال أنـه يف مجخر 

تدخلت حكومة 6اىي  أعاقت مملسأثة. 
بعد6ـا تَحــ2ّك محافظ مثبنـك ممل2كزي 
مجسـتاذ محاد بـن 6ّاا2، عـى مث2غم من 
مثصعوبات  مملعوقـات مثتي خلقها مثعد من 
 مثحصار،  تع2ض ثلاشاكل، إال أنه تَحـ2ّك 
مـن ىمخل صنعاا إ6 مث2يـاض ثيوضح ثهم 
 يـربر أ6ايّة 6ـذه مثطباعـة،  كان مملبلغ 
مملسـتهدف طباعته ال يتجـا ز 622 مليار 
 سيكون خزين مسـرمتيجي ثسنومت،  ثن 

يتم مستخدممه يف فرة معينة. 
 عى مث2غم من لهوى مملحافظ مثحياىية 
 مثح2يصة عى مصاثح مثشعب مثياني  كل 
6ذم مثتوضيحات  مملـربرمت مثحقيقية مثتي 
قدمـت ثحكومة 6ـاىي، إال أنهم  ثألسـف 

مثشديد أعاقوم مثطباعة. 
 عاليـة مثطباعـة بـكل تأكيـد 6ي من 
مختصـاص مثبنـك ممل2كزي  فقـاً ثلقانون، 
 ال يحتاج أن يسـتأذن فيهـا من أي ط2ف 
كان؛ جَنَّهـا مختصـاص أصيـل، مـن أى مت 
مثسياسـية مثنقديـة مملكفوثـة قانوناً، ثكن 

ثألسف مثشديد حصل تدخل. 
ثم عا ىنا طـ2َح مملوضوع يف مفا ضات 
مثكويت،  قد2 محافظ مثبنك مجستاذ محاد 
بن 6اا2 ع2ضا رمئعا لدمً يف مثكويت، سومًا 
عـى مسـتود مثسـف2ما أَْ  عـى مسـتود 
مثلقـاامت مثانائية،  كان ذثـك يف تأريخ 22 

_6 _ 6 22 تق2يباً. 
 لـاات مشـكلة أُْخــ2َد فياـا يتعلق 
بعالية مثتعاقد مـع رشكات مثطباعة  6ي 
مثتي أّىت إ6 6ذم مثتَحـ2ّك  إ6 6ذه مثلقاامت 
يف مثخارج  مـع حكومة 6اىي، 6ي عالية 
إيصال مثشحن،؛ جَنَّ مثرشكة عندما تعاقدنا 
معها كان من ضان مثبنوى أن يتم مثتسـليم 
مصنـع مإلنتـاج، فقلنا ال.. يجـب أن يكون 
مثتسـليم يف مطار صنعـاا  ميناا مثحديدة، 

عى غ2مر مثشحن مثسابق. 
 بحكم مثحصار قاثوم: ال نستطيع، يجب 
أن يكـون 6نـاك ت2تيٌب مـع ى ل مثتحاثف، 
 طبعـاً كاّفنا مالتصاالت مـع ى ل مثتحاثف 
يف 6ذم مثجانب،  كانت آخ2 ف2صة كانت من 
مثجانب مثـ2 يس يف أن نتقد2 بطلب ثطائ2ة 
ـــة،  6م سـيتكفلون بهذم  إغاثيـة َخاصَّ

مجم2. 
 فعلً تم تح2ي2 مثطلب من مثبنك ممل2كزي 
عـرب  زمرة مثخارلية  ثكـن يف آخ2 ثحظة 

أيضاً تم إيقافها من قبل ى ل مثتحاثف. 
إلاـايل ما تم طباعته من تأريخ مثوحدة 
يف عـا2 2يي  )إ6 ما قبل طباعات حكومة 
ممل2تزقة(، حوميل ت2يليون  722 مليار، منها 
يف حـد ى 322 إ6 622 مليـار قد أتلفت مع 

كا2ة مالستخدم2. 
مملتبقـي من مثكتلـة مثنقديـة كانت تدمر 
يف مثسـوق ت2يليـون َ 222 مليـار،  كانت 
كلها خارج مثقطاع مملرصيف؛ بسـبِب مجزمة 
 خوف مثناس ثم توضع يف مثقطاع مملرصيف. 
فعاليـة مثطباعـة كانـت سـتغذي مـا 
6و مطلـوب يف مثحـد مجىنى مـن مثنفقات 
مثحتاية، ثكن عندما أعيقت ثم يتحّقق 6ذم 
مجم2،  ثم يتم توقيع مثعقد من قبل صنعاا؛ 
بسبِب تعنت مثتحاثف،  كذم إرصمر مثرشكة 
مث2 سـية عى عـد2 تسـليم مملطبـوع عرب 

مطار صنعاا  ميناا مثحديدة. 

هجوم العدوان على قيادة البنك املركزي 
بغرض ترير طباعة الُعملة بشكل مفرط
مثطـ2ف  مثحالـة مثرشسـة مـن  بـدأت 
مآلخـ2 ثإسـااة  مثتشـويه بقيـاىة مثبنـك 
ممل2كزي،  مثتشـكيك يف مثبنـك ممل2كزي  أنه 
يتم مسـتغلل مومرى مثد ثة مسـتغلال سيئا 
ثكـن  مثح2بـي  مملجهـوى  يف   مسـتخدممها 

حقيقة مجم2 ثم يكن مجم2 كذثك. 
 كانـت مسـتخدممات مـومرى مثد ثـة يف 
مثحتايـة،  مثنفقـات  مثنفقـات  تغطيـة 
مملستشـفيات  قطـاع  يف  تتااـل  مثحتايـة 
مثنظافـة  مثنفقـات   مج بئـة  صناىيـق 

مثتشغيلية يف حد6ا مجىنى. 
  6نـا نتحـدث عن مثنفقات مثتشـغيلية 
ثلجهـات مثحكومية يف ُكّل بقاع مثجاهورية 
باـا ال يتجـا ز مليـار  822 مليـون ريال 
شـه2ياً فهذه كلهـا كانت يف حد6ـا مجىنى 
 إمكانيـة ما ياكن توفـره ثنصف مث2متب 

مثذي نرصفه بني فرة  أُْخــ2َد. 
 ثـم عندمـا بـدأ م بإلـ2مامت مثطباعـة 
طبعـوم  تعاقـد م عـى 3 ت2يليونات  722 
مليـار، طبعـاً بعد مـا حصـل تغير ملنرص 
مثقعيطـي  لاا زما2،  كانـت 6ذه نقطة 
تؤخـذ عليهم بقـوة  يتم منتقاى6م بشـدة 
حوثها، زما2 شع2 بخطورة 6ذم مجم2  أث2ه 
كان ملاوسـا عى مثسع2 فعال عى إيقاف 
2 ت2ثيون ريال،  بقي ت2ثيون  722، يعني 
مثرثيـون  722 مثتـي بقيت  تـم طباعتها 
 مالتّفـاق عليهـا خلل سـنة تعـاىل ما تم 
طباعته يف 26 سنة، مثذي كنا نستخدمها. 

موارُد الدولة وتريرات العدوان
مليـار  ت2يليـون  722  طباعـُة  تاـت 
خـلل فـرة  ليزة  مـن لهة تاتلـك ُكّل 
مملقومات  إي2مىمت مثد ثة، عندما تتكلم عن 
مـومرى مثنفط، فاـومرى مثنفـط كلها ثديهم 
 إن كانـت متقطعـًة  متجزئـًة ثكنهـا ما 
تزمل 6نـاك مومرى ثلنفـط عندما تتكلم عن 

مثق2 ض  مملنح  مملسـاعدمت  مثتي 6ي 
كاـرة لـدمً فهي كلهـا ثديهـم، عندما 
تتكلم عن مـومرى مثجاـارك  مثرضمئب 
ـــًة مثتـي تتحّقـُق مـن مملنافذ   َخاصَّ
مثجويـة  مملنافـذ  فجايـع  مثجا2كيـة، 
ثديهم  لايع مملنافذ مثبح2ية باستاناا 
مينـاا مثحديدة ثديهم  مينـاا مثحديدة 
مملتقطع  خاضع ثلازمج  خاضع آلثية 
مثحصار  مثتفتيش مثتي كانت  ال زمثت 
تفـ2ض بصـورة تعنتية َ غـر مقبوثة 

عى مإلطلق. 
فياـا كانت مومرى مثد ثـة )صنعاا( 
تتحّقـق من مثرضمئـب  مثرضمئب َ من 
نشاط مقتصاىي يف  ضع طبيعي  6ذه 
كلها أيضاً تع2ضـت  تأث2ت، فاثحديث 
عـن أن 6نـاك مـومرَى تسـتطيع أَْ  من 
مملاكـن أن تغطـَي مـن طـ2ف مثد ثـة 
أمـ2ٌ غـر  مرى  غر صحيـح باملطلق، 
يعني آخ2 مجشـياا مثتي ساعنا6ا أن مومرى 
مثحديـدة 622 مليـار ريال نقـدمً  6ذم كل2 

غر صحيح. 

صنع��اء  يف  املرك��زي  البن��ك  حيادي��ة 
وتغذي��ة فروعه يف املحافظ��ات الجنوبية 

بالسيولة النقدية
للسـنا مع مجمم مملتحدة من  قت مبك2 
لدمً مع مبعوثها مثسـابق  ثد مثشيخ  بيّنا 
ثـه مـا 6ـي مإلعاقـات  مملخاط2  مـا 6و 
ى رنـا  ما 6ـي مثحياىية مثتـي عالنا بها، 
 أّكــدنـا ثهم أنه خلل مثفـرة مملاضية ثم 
يكن 6ناك أي تدخل بأي شكل من مجشكال، 
 كان 6ناك متّفاٌق  منسـجا2ٌ  مقتناٌع  ىعٌم 
ال محـد ى ثلبنـك ممل2كـزي عـى أن يعاـل 

باستقلثية  بحياىية مطلقة. 
  6ـذم أم2 ملاـوس فعلً  6نـاك أمالة 
كارة تدل عى ذثك،  عندما تحدثنا مالً عن 
عالية قيا2 مثبنك ممل2كزي بوملبه تجاه ُكّل 
محافظات مثجاهوريـة عندما كان يحصل 
أزمـة يف مثسـيوثة يف سـنة 5 22  بدميـة 
6 22 يف مملحافظات مثجنوبية  مملحافظات 
مثرشقية كانت تتَحــ2ّك طائ2مٌت من مطار 
صنعـاا تحال مملطبوعـات مثنقدية باث2يال 
مثيانـي  تتولـه إ6 مملحافظـات مثجنوبية 

 مثرشقية. 

العدوان عرقل عمليات التغذية النقدية 
من صنعاء إىل املحافظات الجنوبية

أذك2 ثكـم حاثًة من مثحـاالت »تَحـ2ّكت 
طائـ2ة من مطار صنعاا  نحن قد أصبحنا 
يف حاثـة ح2ب  كان مثوضـع متوت2مً ثلغاية 
 كان مثبنـك ممل2كـزي يحـ2ص عـى بقائه 
بنـكا م2كزيـاً ثلجاهوريـة مثيانيـة، كلها 
فتَحـ2ّكت مثطائ2ة من صنعاا  عى أساس 
أنها تذ6ب إلنقاذ مملوقف يف عدن  كان 6ناك 
يف 6ذه مضاعفات  قطع ثلشومرع  مح2مق 
مثطائـ2ة  إطـارمت مثسـيارمت، فتَحـ2ّكـت 
بصورة إسـعافيه إ6 عدن  ثكنها ثألسـف 
مثشـديد تع2ضـت ثلق2صنة  تـم توليُهها 
إ6 مطـار بيشـة  بقيـت يف بيشـة ملدة 26 
سـاعة  6ـي تحاـل مملطبوعـات مثنقدية، 
 بعد أن تم مثتومصـُل باثتحاثف  إح2ملهم 
أن 6ذه 6ي ثغ2ض تسـهيل  تسير أعاال 
 رصف م2تبات  تغطية نفقات مملحافظات 
مثجنوبيـة  مـا إ6 ذثـك تاـت مملومفقة عى 
منطلقها من بيشة  ثكنها ثم تصل إ6 عدن 
 إناـا  صلت إ6 ليبوتـي  بقيت 6ناك ما 
ال يقل عـن 26 سـاعة،  بعد6ـا تَحـ2ّكت 
مثطائـ2ُة بصعوبـة إ6 أن  صلـت إ6 مطار 
عدن  بصعوبـة  صلت إ6 مثبنك ممل2كزي يف 

عدن«. 
 نفس مثحـال  نفس مثوضع كان يحدث 
يف مطـار سـيئون، يعنـي كنـا نتاّكن من 
مسـتكاال ُكّل ت2تيباتنـا يف صنعـاا  نجـد 

إحاطة الدكتور محمد السياني محافظ البنك المركزي وعضو الفريق االقتصادي في الوفد الوطني خالل ندوة أقامـــــــــــتها جامعة صنعاء: 

العدوان صنع األزمة االقتصادية فـــــي اليمن ويعرقل أية جهود للحل 
أّك��َد الدكتوُر محمد السياني -عضو الوفد الوطني يف مشاورات 

السويد واملعني بامللف االقتصادي- أنه تم االتّفاُق، خالل املشاورات، 
عىل مختلف الجوانب االقتصادية وبشكل كامل، ومنها رصف املرتبات 

وتدفق كافة موارد الدولة من النفط والغاز والجمارك والرضائب إىل 
البنك املركزي وتحييدها، إال أن االتّفاَق فشل؛ بسبِب إعاقة مرتزقة 

العدوان والذين يسعون لتحقيق أهداف سياسية من خالل االقتصاد. 
وأوضح الدكتور السياني يف ندوة أقامتها جامعُة صنعاَء أن 

غريفيث واألمن العام لألمم املتحدة وعدوا بأن ما تم االتّفاق عليه يف 
السويد قائٌم وساري املفعول، إال أن الطرف اآلخر ال زال يعيق حتى 

اآلن. 
وقدم السياني خالل الندوة عرضاً شامالً للمراحل التي مر بها 

االقتصاد اليمني، واملؤامرات التي استهدفته من قبل العدوان، والحلول 
والتنازالت املقدمة من قبل السلطة يف صنعاء. 

اتفقنا في 
السويد على 

تحييد االقتصاد 
لكن الطرف اآلخر 

أعاق ذلك ألهداف 
سياسية



7
مثالثاا

مثعدى

6  لااىد مج 6 662 6ـ
22 يناي2 ي 222

)2ي5(
ورقة عمل 

مثعائق مثوحيد 6و مثتحاثف. 

الع��دوان  مس��اعي 
لتكديس الُعملة األجنبية

 نفُس مثحال فياا يتعلُق 
مجلنبيـة  مثُعالـة  بتغطيـة 
 كيفية مثتعامـل مع مثُعالة 
مثحـال  طبيعـة  مجلنبيـة، 
مـن  حومالتنـا  أن  مع2 فـة 
مملغربـني كبرة لـدمً،  6ي 
بعـد  مثاانـي  مملـورى  تعتـرب 
مثنفـط  عندما توقف مثنفط 
مملغربني  أصبحـت حـومالت 
6ـي مثتـي يعـول عليهـا يف 
مثُعالـة  مثبلـد مـن  تغطيـة 

مجلنبية. 
6ـذه  مجلنبيـة  مثُعالـة   
تأتي بشـكل حومالت بعضها 

يأتي حومالت مرصفيـة إثكر نية  بعضها 
يتـم بشـكل حـومالت عينيـة، تنقـل عـرب 
 سـطاا  عرب مسـاف2ين إ6 مثدمخل فكان 
يتـم تجايعها بـني فـرة  أُْخـــ2َد  يتم 
ت2حيلهـا ثلخـارج ثكي تتاّكـن من تغطية 
حسـابات مثبنوك مثتجاريـة يف مثخارج ثكي 
تتاّكـن من تغطيـة مالعتااىمت مملسـتندية 

 مستا2مر تدفق مملومى مجساسية. 
 صلنـا بلحظٍة من مثلحظـات إ6 تكّدس 
مثُعالـة مجلنبية يف خزمنـة مثبنوك مثتجارية 
 كان 6ناك طلٌب ُمِلحُّ لدمً ثعالية ت2حيلها 
ثلخارج؛ ثكي يتم تغطية مثحسـابات، ثكن 
ثـم نتاّكن رغـم ُكّل مثوسـاطات من مجمم 
مملتحدة  مملجتاـع مثد يل  كل مملحا الت، ثم 
نتاّكن من عالية مثرحيل  مثحاثة مثوحيدة 
مثتي أتـت بعدما ىخلـت مثبنـوك بعلقاتها 
 تاّكنـت من مثحصول عـى رخصة ث2حلة 
طـرمن إ6 مثبح2ين تَحـ2ّك مثطرمن من 6نا 
 تولـه إ6 مثبح2يـن  تم إنـزمل مثفلوس يف 
ــة مؤقتـة يف مطار مثبح2ين  خزينـة َخاصَّ
 بقيـت ملدة 26 يوماً  6ي يف مثبح2ين  بعد 
متصاالت كايفة لدمً تم نقلها إ6 مثسـعوىية 
 ىخلـت  ظلـت مقيـدة بعـد أن ىخلـت يف 
حسـابات مثبنوك ظلـت مجاـدة  مقيدة؛ 

بسبِب تدخل  تعنت سعوىي  مضح. 

قرصنُة العدوان على البنك املركزي
6ذم مجم2 أعاق مثكارَ من مملسـائل، أعاق 
مثقطاَع مملرصيف من مثقيا2 بوملباته،  عقب 
ذثك قا2 مثعد من بعالية سحب مثسورت من 
مثبنك ممل2كـزي يف صنعاا، ) مثسـورت 6ي 
مؤّسسات ى ثية مولوىة  مق62ا مث2ئيي 
يف بلجيـكا  ت2تبـط بهـا ُكّل مثبنـوك  6ي 
قطاع خاص(،  نحـن لزا من 6ذه مثحاثة 
 ثدينا كـوى مالاا مثكوى حـق رقم مثتلفون 
يعني خـاص بنا كوى خـاص باثجاهورية 
مثيانية  ال ياكـن أن يتع2ض ثلق2صنة إال 
أنه ثألسف مثشديد مستطاعوم أن يستخدموم 
أحد مثقياىمت مثفلسـطينية يف 6ذه مثرشكة 
 مثذي 6و مولوٌى كادي2 إقلياي ثلسـورت 
يف ىبي مستطاعوم أن يضغطوم عليه ثسحب 

مثسورت. 
 عندمـا ع2فنـا أن 6ذه قضيـة قانونية 
ذثـك  إ6  قضيـة  مـا  رفـع  إ6  سـارعنا 
مخاثفـة  ق2صنـة بـكل مـا يعنيـه مجم2، 
فتدخل 6اىي  سـف2ما مثجاهورية مثيانية 
مملعيّنـون من 6اىي ثـدد بلجيكا  مالمارمت 
باثضغـط  مثدعـم  توليـه ُكّل مملتطلبات 
 مملستاسـكات مالسـتانائية ثتربيـ2 6ـذم 

مثترصف. 
 6ـذم مثترصف معناه أنـه ُكّل ما ثدّي من 
حسـابات يف مثخـارج أصبحـت غـر قاىر 
عـى مثوصول إثيه  أصبحـت غر قاىر عى 
تغذية حساباتي،  باثتايل مثبنوك مثتي كانت 
مانوعـة من عاليـة مثرحيل فـكان مثبنك 

ممل2كزي يغطي تلك مثحسابات حتى تستا2 
مثحياة فشـلوم ح2كة مثبنك ممل2كزي  شـلوم 

ح2كة مثبنوك مثتجارية. 

قطاُع الصرافة ومش��اكله املختلقة من 
العدوان والحلول املقدمة

 بطبيعـة مثحـال منتقـل مجم2 مـا يتعلق 
بإىمرة مثُعالة مجلنبيـة إ6 قطاع مثرصمفة، 
 مثرصمفـة ثدينا عاليٌة غـر منظاة يعني 
مثجـزا مجكرب منها غـرُ م2ّخـص،  مثجزُا 
ممل2خـص عـدٌى كبـر ال ياكـن مثسـيط2ة 
عليـه بط2يقة أَْ  بأُْخـــ2َد  كاا تع2فون 
باثطبيعـة مالنتهازيـة ثبعض مجَْطـ2مف أَْ  
ثبعـض مثعاملني يف 6ذم مملجـال أّىد إ6 أنهم 
مسـتغلوم مملوقـَف  أصبحوم كتجـار ح2 ب 
يعالـون يف مملضاربة  يعالون عى مإلرضمر 
باثُعالـة،  تحقيـق مصاثـَح ذمتيـة  رباا 

مصاثح مدفوعة من مثخارج. 
فعالنا عى إَعاَىة ت2تيبها  أ قفنا عالية 
مثرمخيـص  بدأنـا يف عاليـة تنظيم  كلاا 
حا ثنـا أن ناـي يف خطـوة معينة ضان 
ب2نامج معني ثلتصحيح كلاا  لدنا عومئق 
 تدخـل من مثخـارج تحـا ل أن تحبط ُكّل 

 أي مرش ع يقد2. 
فعى سـبيل مملاال يف مثفرة مثحاثية مثتي 
نحن فيها مآلن نحن نعال عى معاثجة أزمة 
مثسيوثة بشتى مثوسائل باإلقناع باثتطاني 
مثوحيـدة  مثوسـيلة  فكانـت  باثرتيبـات، 
باثنسـبة ثنا 6ـو مثتدخل  مإلقنـاع فوصل 
مجمـ2 إ6 أننـا ح2ّرنـا مثتزمماً أمـا2 مملجلس 
مثسيايس بأن ما يتم إيدمعه نقدمً يتم سحبه 
نقـدمً  إذم كان 6ناك نسـبة معينة معاول 
بهـا يف مثبنـوك مثتجاريـة فنحـن يف مثبنـك 
ممل2كزي مستعدين ثلثتزم2 باثرصف بنسبة 
22  % نقـدمً ملـا يتـم رصُفـه نقـدمً، حتى 

نوصل إ6 حاثة من مثاقة  مالطائنان. 
 طبعـاً 6ـذه مثعالية فعـلً أّىت إ6 تغر 
يف أرصـدة حسـابات مثجهـات مثحكوميـة 
 نقلهـا إ6 مثبنك ممل2كـزي فاثذي كانت عى 
مسـتود مليني مرتفعت إ6 نسبة مليارمت 
مثاقة  مثح2ية  مالسـتقلثية   أعطينا6ـم 
مثكاملة عن مثنفقـات مثحكومية مثتي يجب 

أن تغطى من مومرى مثد ثة. 
 ماال آخ2 عى ذثك مسـتكاال مثرتيبات 
ثلتغذيـة مإلثكر نية  6و ثيس حد ث أزمة 
سـيوثة فقط  إناـا بحدث تحقيـق تناية 
من أ6ـدمف أي قطاع مـرصيف  من أ6دمف 
أي بنـك م2كزي 6و تحقيق مثشـاول مملايل، 
 مثشـاول مملايل باعنى أن ُكّل مومطن سومٌا 
أكان يف مث2يف أَْ  يف مثحرض يف أي مكان كان 
يستطيع إتاا2 عاليات ماثية معينة  6ذه 
تـؤىي إ6 مثتخفيـف مـن مسـتخدم2 مثنقد، 
 تؤىي إ6 مزيد من مثتناية يف ُكّل مكان. 

فبدأنـا يف فتـح مملجال  أحيينـا بط2يقة 
أَْ  بأُْخـــ2َد مـن منتصـف 6 22 رشكـة 
مثخدمات مملاثية مثتي تعترب مملنصَة مثتي من 

خلثهـا تنطلـق ُكّل مثخدمـات مإلثكر نية 
بشكل عا2؛  بسبب مثحصار طبعاً مثعالية 
كانـت بطيئـة،  مثقطـاع مثخـاص كان ثه 
فضـل كبر  ى ر كبر لدمً يف توفر مملعدمت 
مثلزمـة  مثخدمـات مثلزمـة  مثربمجيـات 
مثلزمـة يف 6ذم مجم2، ثكن نتفالأ بأن 6ناك 
تدخـلً  رسـائل مـن مثبنك ممل2كـزي بعدن 
باإليقـاف  عـد2 مالعـرمف بهـا، –  6ـذه 
مـن مجمالة مثتـي قلنا ثكم إن 6نـاك إعاقًة 
ثـكل ما يسـتهدف إصلح مملنظومـة مملاثية 
 مملرصفية بشـكل عا2–  مثتعقيدمت كارة 

لدمً  مملحا الت مع ذثك مستا2ّة. 

الجوانُب االقتصادي��ة املتفق عليها يف 
مشاورات السويد 

طبعاً يف مثلقاامت مثتي تات يف مشا رمت 
مثسـويد كان 6نـاك متّفـاق كامل عـى ُكّل 
مثجومنـب باا فيهـا رض رة رصف ممل2تبات 
ممل2تبـات  لد ثـة  يف رصف   مالسـتا2مر 
ممل2تبـات  مملتأخ2مت،  رض رة تدفق مومرى 
مثد ثـة بكل أنومعها مـن نفط  من مي2مىمت 
خارليـة، قنصليـات  أيـاً كانت إيـ2مىمت 
محلية، لاـارك، رضمئب، كلها تدفع ثلبنك 
ممل2كزي  فق مملبـاىرمت مثكارة مثتي قدمت 
من صنعاا عى أسـاس تحييد6ا كان 6ناك 

متّفاق كامل عى ذثك. 
 مثـذي أعاقهـا يشا  محـد 6ـو أنهـم 
أرمى م أن يوظفـوم 6ـذم مثهـدف مالقتصاىي 
ثهدف سـيايس  ثذثك حا ثـوم أن ي2بطو6ا 
بحكاية حكومة رشعيـة  ما إ6 ذثك  كان 
6ناك  عد قاطٌع مـن مبعوث مجمم مملتحدة 
 بعد6ا تـم تعزيزه من مجمـني مثعا2 ثألمم 
مملتحدة عى أنه ُكّل ما تم ط2ُحه  مناقشته 
يف متّفاقيات مثسـويد قائٌم  سـاري مملفعول 
سـوما تم مثتوقيـع عليه أَْ  ثم يتـم مثتوقيع 
عليـه،  كان 6ناك متّفاٌق عى أن يكون ثقاا 
يف خـلل أُسـبُوعني من منتهـاا مملفا ضات 
خاص باثجنة مالقتصاىية  ثكن أَيْضاً أعيق 
من قبل مثط2ف مآلخ2،  6ناك حديث يف 6ذه 
مجَيَّا2 أنه سـيتم خلل نهاية مثشه2 6ذم إن 

شاا مثله. 

إجراءاُت حكومة هادي يف تجزئة الوطن 
عر الورقة االقتصادية

طبعـاً مـن ضاـن مإللـ2مامت مجخـرة 
مثحديـدة  عـن  حكايـة  عـن  سـاعنا 
مثتوليهات برصف م2تبات مثحديدة رغم أن 
6ذه محا ثة  خ2 ج عن مالتّفاق  محا ثة 
ثتقسـيم مثياـن،  محا ثة ثعـزل مثحديدة 
عـن باقي مملحافظـات مثومقعـة تحت إىمرة 

حكومة مإلنقاذ. 
  رغـم أن ذثـك فيه بُعـٌد سـيايس ثئيم 
إال أنـه تـم مثتعامل معها بحاثـة من مثحذر 
 أرسـلنا ثألمم مملتحدة  قلنـا نحن عى أتم 
مالسـتعدمى ثتنفيذ 6ـذه مثتوليهات برصف 
م2تبات مثحديدة، عـى أن نعترب6ا كخطوة 
أ 6 نحو رصف بقيـة ممل2تبات  قدمنا آثية 
مكتوبة  مذك2ه رسـاية ثألمم مملتحدة بأن 
6ذم مالتّفاق نحن مسـتعد ن ثتنفيذه بعيدمً 
عـن أي تدخل من صنعاا  مـن عدن  ذثك 
بوضـع حسـاب خـاص خـارج مملنظومة 
مملاثية  مملرصفيـة باثبنك ممل2كزي باثحديدة 
يغـذد باملومرى مثتي سـوف تأتـي من عدن 
 يخصص فقـط ثرصف ر متـب مملوظفني 
باثحديـدة،  فقـاً ثكشـوفات ممل2تبات مثتي 

سلات يف  قت مبك2 من مثعا2 5 222. 
مثحديـث عـن مملوضوع 6ـذم كاـر لدمً 
 مثتنـازالت مثتـي قدمـت مـن قبـل مثبنـك 
ممل2كزي يف صنعاَا تنازالٍت كبرة  مستا2ّة، 
 ممل2 نـة كانـت مطلقًة باعنـى مثكلاة إ6 
ىرلة أننـا منتُقدنا  ما زثنـا نُنتَقُد من قبل 
مثكار يف مثساحة مثسياسية يف صنعاا  من 
مجشـخاص مملهتاـني  مثخـربما، بـأن 6ذه 

مثتنازالت ال يقابلها أي يشا يقد2، ثكن 6ذه 
6ي قناعتنا  سنستا2 يف 6ذه مثقناعة. 

ته��رب حكومة ه��ادي من املس��ؤولية 
وإذابة املطبوعات النقدية

عندما أتـت مملطبوعـاُت مثجديدُة  كانت 
بتوقيـع منرص مثقاعـدي أ ل ىفعـة منها 
 مثتي كنا بصدى إل2مامت مستكاال مملومفقة 
عليهـا كانت 622 مليـار، كان 6ناك حديٌث 
 قناعـة  حقيقـٌة ثيسـت مـن فـ2مغ 6ي 
مسـتندة إ6 نصوص صحيحة أنه ثن يلتز2 
مثطـ2ف مآلخ2 بأي متّفـاق ثن يقد2 أي يشا 
يخّفف مـن مملعاناة مالقتصاىيـة،  مع ذثك 
قلنا ثه 6نـاك مثتزممات أما2 مملجتاع مثد يل 
 يف مجمـم مملتحدة،  أن مختلف مملسـتويات 
أقـ2ت  باثتـايل ياكن مثقبول بهـا،  ىخلت 
622 مليـار  ذمبـت بـني مثكتلـة مملولـوىة 
مثكتلـة  مليـار  أصبحـت  ت2ثيـون  222 

ت2ثيون  622 مليار. 
  ثـم يرصف شـيئاً  كان 6نـاك حديٌث 
 مىعاٌا من قبل مملبعوث مثسـابق إسااعيل 
 ثـد مثشـيخ يف إحاطتـه ثألمم مملتحـدة أنه 
تـم رصف ممل2تبات،  بيّنـا ثهم أنه يف ثحظة 
زمنيـة معينـة ما تـم رصفه حتـى تأريخ 
تلـك مثلحظـة  مثتي كانـت يف بدميـة مثعا2 
مملتأخـ2ة  ممل2تبـات  إلاـايل  كان   ،222 7
2ي3 مليـارمً  ما تـم رصفه عـرب مثك2ياي 
 بعض مملؤّسسات مملاثية ال يتجا ز 2 مليار 
 22ي مليـون ريال، أي أن ما تم رصفه 6و 
ما يعـاىل   %،  عـاى كان فيهـا منتقائية 
 مزمليـة عجيبـة، كان ينتقـي مـن بـني 
مثجهات مثحكومية لهة معينة  ينتقي من 
مثجهـة مملعينة محافظة معينة  ينتقي من 
مملحافظة مملعينة كشوفات معينة،  مع ذثك 
تم مثسـااح بها، ينتقي مثسلطة مثقضائية 
 ينتقـي لامعة صنعاا، أحيانـاً  أُْخــ2َد 
تصل ملنطقة معينة، مملهم  مع ذثك تعاملنا 

بها. 
 تم تعيني منرص مثقعيطي  تعاملنا معه 
 سـلانا ثه زما2 مجمور بشكل عى أساس 
أنـه بنك م2كزي  محد، إال أن ثبت أنه خارج 
مملسـار  ال يفي باثتزمماتـه،  عندما تعيني 
زما2 سلانا ثه مجمور بكل ما تعنيه مثكلاة 
 أّكــدنـا ثه أننا مسـتعد ن جَن نتحول إ6 
أىمة مـن أى مته إذَم كان سـيعال عى خدمة 
مثجاهورية مثيانية بشكل عا2،  6ذم مجم2 
بصـورة معلنة  مـا 6و برسيـة  ال يشا، 
يعنـي قناعتنـا يف أن نخـد2َ أبنـاا مثياـن 
 نخفف من مثجانب مإلنسـاني  معاناتهم، 

 مع ذثك ثم يتم رصف مث2 متب. 

اس��تمرار تن��ازالت صنع��اء يف س��بيل 
تخفيف معانة الشعب

عندما تـم تشـكيل مثلجنـة مالقتصاىية 
معهـم  ثلتومصـل  سـعينا  مثحـال،  نفـس 
 تومصلنا معهم  كان 6ناك متّفاق عى أنها 

سـتعال عى مسـتخدم2 مصاىر مثُعالة 
مجلنبيـة يف تغطيـة مملومرى مجساسـية، 
ثكن ثألسـف مثشـديد مع بدمية أعااثها 
 لدنا أنهم أرمى م سـحَب مثبسـاط عى 
ما 6و متـاح ثصنعاا  مثذي يُسـتخد2 
باثشـكل مالماـل،  أسـتطيع أن ألـز2 
أنـه باثشـكل مجماـل رغـم مثشـائعات 
 رغـم مثطـ2ح مثسـيايس مملؤثـم  أنـا 
ثسـت سياسـياً  أنـا 6نـا أتكلـم عـن 
مثحاثـة مالقتصاىيـة، ثكن أسـتطيع أن 
ألز2  أقوثها أمامكـم مآلن  أنتم نخبة 
مملجتاع أسـتطيع أن مثبنـك ممل2كزي يف 
صنعـاا يعال  فـق مفا6يـم  معايرَ 
عامليـة ال تتاـاىش مع ظـ2 ف مثح2ب، 
 كان يفرض  يجب عى مثبنك ممل2كزي 
بط2يقـة أَْ  بأُْخـــ2َد أن ينسـجَم مع 
مثضغـط مث2م6ن ثكن 6نـاك ح2صاً منا 
عـى مثحفاظ عى 6ذه مملؤّسسـة تحت 
أي ظـ2ف كان  يف ظل أي متّفاق قاى2 يجب 
أن تكـون ثدينا مؤّسسـة مرصفيـة قاىرة 
عى مثعـوىة  مالنخـ2مط يف مملنظومة مملاثية 
مثعامليـة تحـت أي متّفـاق كان، لاهوريـة 
يانية  محدة أَْ  ُقّسـات تحت أقاثيم أَْ  أي 
كان، ن2يد أن نحافظ عى مؤّسسـة لا6زة 

الستئناف عالها يف مملنظومة مملاثية. 
 أنا أقـول ثكم من 6ذم مملـكان: إن مثبنك 
ممل2كـزي بصنعـاا عى أتـم مالسـتعدمى أن 
يخضـَع عالياتـه ثلا2ملعـة من قبـل أية 
رشكة من مثرشكات مثد ثية  أية مؤّسسـة 
من مملؤّسسـات مملاثية مثد ثية، مسـتعد ن 
أن نخضـع عالياتنا ثلا2ملعـة يف أية فرة 
زمنيـة أرمى م، ثيس ثدينا مـا نُخفيه  ثيس 
ثدينا ما نخـاف منه، فعالنـا مهني  عال 
مابت  موثق  تقاري2نا مستا2ّة  متدفقة 
رغـم معرمضهم عى مسـتلمها رغم إغلق 
ُكّل مثنومفذ عى صنعاا ثتقديم ُكّل مثبيانات، 
أصبحنا  ما زثنا نقد2 بياناتنا حتى بصورة 
غر رسـاية من تحت مثطا ثة ثلاؤّسسات 
مثد ثيـة  ثألَْطـ2مف مإلعلمية، قبـل 3 أيّا2 
كان 6نـاك زيـارة ثوفد مالتّحـاى مج ربي إ6 
عدن  باج2ى علانا أن 6ناك زيارًة ثلتّحاى 
إ6 عدن ُقانـا بتح2ي2 ُكّل مملعطيات مثلزمة 
ملجاوعـة مـن سـف2ما مالتّحـاى مج ر بـي 
 أرسـلنا6ا ثهـم عرب إيايلتهـم، فرفضوم 
بعـض مإليايـلت عندمـا يكون مثشـخص 
خـارج عن بلده عى أسـاس أنـه أنا خارج 
مثوطـن،  زيـارة خـارج  أنـا يف  أَْ   مملكتـب 
  صلتنـا 6ـذه مإللابـات مإلثكر نيـة، إال 
أن مثبعـَض من مثسـف2ما  صلتهم مثبيانات 
 ثم تا2 سـاعة أَْ  ساعتان إال  رى م ثنا أنه 
 صلـت مثبيانات  كان ثها أثـ2ٌ كبرٌ لدمً يف 
تغير مج2يات مثزيارة مثتي تات قبل مربعة 
أيّـا2 إ6 عـدن، رغـم أن مثحديـث يف مملومقع 
مإلعلميـة أن  فـد مالتّحـاى مج ر بي منبه2 
 أعجـب  كذم كذم 6ذم كله مج2ى كل2 فارغ 

ثيس ثه أساس من مثصحة. 
فياا يتعلق بسـف2ما مثـد ل مثـ8  ففي 
ا2 مثقليلـة مملاضيـة  لدنـا أن ممللـف  مجَيَـّ
مالقتصـاىي مثيل كان 6ناك زخـم كبر لدمً 
حوثـه  مرمى م من خلثه ممتصاص مثجانب 
مإلنسـانية  مثضغـوط مثحاصلـة مثتي عى 
مملجتاعـات مثد ثيـة بشـكل عـا2، يف 6ـذم 
مثجانـب فـأرمى م أن يجعلو6ـا يف تفـا ض 
ــة، ثكن يف مثومقع  مثسويد ثها أ6ايّة َخاصَّ

ثيس ثها أي أث. 
  ثذثـك نحـن قبـل 3 أيّا2 عالنا رسـاثة 
ملجاوعة سـف2ما مثـد ل مثــ8 ،  بينا ثهم 
أن ى ر6ـم كان إيجابيـة  أنه  أنـه  أنه... 
إثخ، ثكنه ثم نلاس أي أث2 ثذثك مثد ر أَْ  أية 
خطومت الحقة ثها،  فعلً  صلت رسـاثتنا 
ثهـم  كانت 6ناك رى ى إيجابية   عوى بأن 
يتم ت2تيـب ثلقاا مثجانب مالقتصاىي يف 6ذم 

مإلطار. 

إحاطة الدكتور محمد السياني محافظ البنك المركزي وعضو الفريق االقتصادي في الوفد الوطني خالل ندوة أقامـــــــــــتها جامعة صنعاء: 

العدوان صنع األزمة االقتصادية فـــــي اليمن ويعرقل أية جهود للحل 
كان من المقّرر عقُد 

لقاء خاص باللجنة 
االقتصادية بعد 

مشاورات السويد 
بأسبوعين وتم إلغاؤه 

من قبل الطرف اآلخر

األموال التي 
طبعتها حكومة 

المرتزقة خالل سنة 
واحدة تعادل ما 
تمت طباعته في 

26 سنة 
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جّددوا العهَد بالمضي على نهج الشهداء 
في مواجهة العدوان وُنصرة المستضعفين:

أبناء قبائل األهنوم الساكنون 
بمحافظة صعدة يرفدون 

املجاهدين بقافلة غذائية كربى 
 : صعدة 

سـّرت قبائـُل مج6نو2 مـن أبنـاا مدي2يتي شـهارة  مملدمن 
باحافظة حجـة، مثقاطنـني باحافظة صعدة، أمـس مالثنني، 
قافلـًة غذمئيـًة متنوعة؛ ىعااً  إسـناىمً ثلا2مبطـني يف لبهات 
مثقتال مـن أبطـال مثجيش  مثلجان مثشـعبية،  ذثـك بحضور 

محافظ صعدة محاد لاب2 عوض. 
 خلل تسـير قافلـة »مثوفاا ثلشـهدما« أشـاى مملحافظ 
عـوض بد ر قبائل مج6نو2 يف موملهـة مثعد من  ىعم  رفد 
مثجبهـات باملـال  مث2لال، ماانـاً مثتضحيات مثكبـرَة مثتي 
يقدمها أبناا قبائل مج6نو2 يف سـبيل مثله  مثدفاع عن مجرض 
 مثع2ض، الفتاً إ6 أ6ايّة مضاعفة  مسـتا2مر لهوى مثحشد 

 مثتعبئة. 
مـن لانبهم، أّكــد أبناا قبائـل مج6نو2 مالسـتا2مَر يف ىعم 
 رفـد مثجبهـات  مومصلـة لهـوى مثتعبئـة  مثحشـد ملوملهة 
مثعـد من  م2تِزقته حتى تحقيق مثنـرص  تح2ي2 كافة مجرميض 
مثيانية، مشـرين إ6 أن ىعم  رفـد مثجبهات باثقومفل مثغذمئية 
أقل  ملب ياكـن أن يقدموه مقابل مـا يقدمه مملجا6د ن من 
أبطـال مثجيش  مثلجان مثشـعبية ممل2مبطـني يف مثجبهات مثذين 
بذثوم أر محهم رخيصًة يف سـبيل مثله  مثدفاع عن مثدين  مجرض 

 مثع2ض. 
 لّدى مملشـاركون يف تسير مثقافلة مثتي محتوت عى كايات 
كبرة من مملومى مثغذمئية  مملرش بات  مثعصائ2، مثعهد ثلشهدما 
باملـيض عى ىربهم  مثسـر عى نهجهـم يف موملهـة مثعد من 

 مثدفاع عن مملستضعفني حتى تحقيق مثنرص.

قبائل كعيدنة بمحافظة حجة 
يؤّكـدون استمرارهم يف رفد 

الجبهات حتى النصر 
 : حجة 

نّظـم أبناُا  مشـايخ   لهاا قبائل مثحااريني 
بادي2ية كعيدنة محافظة حجة، أمس مج ل،  قفًة 
محتجاليـًة حاشـدة، أّكــد م خلثهـا لهوزيتهم 
مثكاملة ثلتصـدي جي تصعيد يقـِد2ُ عليه مثعد مُن 

مثسعوىي مجم2يكي  م2تِزقته.
 لدىت مثقبائُل مثعهَد بامليض عى ىرب مثشهدما 
مثذيـن ضحـوم بأر محهم يف سـبيل مثله  يف سـبيل 
مثدفـاع عن مثوطن  سـياىته  مسـتق2مره.  أشـار 
بيـاٌن صاىٌر عن مثوقفة أن قبائـل عزثة مثحااريني 
عـى قدٍر عاٍل مـن مثوعي باا يسـعى إثيه مثعد من 
 مخططاته مالسـتعاارية.   أّكـد مثبياُن مستا2مَر 
أبنـاا كعيدنـة يف رفـد لبهـات مثعـزة  مثك2ممـة 

باث2لال  مملال  مثسلح حتى تحقيق مثنرص. 

مكتب تربية عمران يقيم ندوة ثقافية 
بعنوان »مشروع الشهيد« بالتعاون مع الوحدة 

الرتبوية بعمران
 : عمران 

أقـا2 مكتب مثربيـة باحافظة عاـ2من، أمس مالثنني، نـد ة ثقافية بعنـومن »مرش ع 
مثشهيد« يف لامعة عا2من  ذثك باناسبة مثذك2د مثسنوية ثلشهيد. 

 خـلل مثنـد ة مثتي حرض6ـا  كيـل  زمرة مثربيـة  مثتعليـم رئيس م2كز مثدرمسـات 
 مثبحوث مثدكتور/ محاد ثطف مثسـقاف  مدي2 مكتب مثربية  مثتعليم باحافظة صنعاا 
مجسـتاذ 6اىي  عدى من مجساتذة  مجكاىيايني  مثطلب، أثقيت مثعديُد من مثكلاات مملعربة 
عن أ6ايّة إْحيَـاا مملناسـبة يف مستلها2 معاني مثبذل  مثعطاا مثذي يقدمه مثشهيد يف مثدفاع 
عـن مثدين  مجمـة  ى ره يف إْحيَــاا قيم  مباىئ مثدين مإلسـلمي يف مقارعـة قود مثظلم 

 نرصة مملستضعفني. 
بد ر6م مملشـاركون عرّب م عن مدد فخ62م  معتزمز6م باثشهدما مثعظااا مجدىين ثهم 
مثعهد بامليض عى ىربهم  ذثك بتجسـيد مث2 حيات مثزمكية  مثنقية  مثطا26ة ثلشـهدما عى 
أرض مثومقع  كذم مال6تاا2 بأرس  أبناا مثشهدما  رعايتهم..   ثفت مملشاركون إ6 أن إْحيَـاا 
مثذك2د مثسـنوية ثلشـهيد أقل  ملـب يتم تقدياه تجاه مثشـهدما مثذين ضحـوم بأر محهم 
رخيصًة يف سبيل مثله  مثدفاع عن مثدين  مثوطن،  من ألل أن يحيا مآلخ2 ن يف عزة  ك2ممة. 

صنعاء القديمة تكّرم أسَر الشهداء يف املديرية تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد 
 : حسين الكدس 

أقامـت مدي2ية صنعـاا مثقدياة بأمانة 
مثعاصاة أمس مالثنـني حفلً تك2ياياً جرس 
مثشهدما يف مملدي2ية  منحهم ىر ع مثشهدما 
 ذثك تزممناً مع مثذك2د مثسـنوية ثلشـهيد 
مثتي تشهد6ا عاو2 محافظات مثجاهورية، 
 ذثـك بحضور  كيل أمانـة مثعاصاة مثلوما 
عيل رشيم  مدي2 عا2 مملدي2ية مثشيخ محاد 
مثصااط،  مسئول مملكتب مثتنفيذي جنصار 
مثله باملدي2ية أبو مجد مثدين مملعاىف،  مثشيخ 
أحاـد صلح عضـو مملجلس مملحـيل بأمانة 
مثعاصاة،  مثشـيخ محاد محسن مجكوع، 
 لاع غفـر مـن مثولهاا  مثشـخصيات 

ماللتااعية.
 يف مثلقـاا أكد مثشـيخ أحاـد مثصااط 
– مديـ2 عـا2 مدي2يـة صنعـاا مثقدياـة، 
عـى أ6اية إسـتلها2  مثـدر س  مثعرب من 
عظاـة مثشـهدما مثذيـن قدمـوم أنفسـهم 
 أر محهـم رخيصـة يف سـبيل مثدفـاع عن 
مثدين  مثع2ض، الفتاً إ6 أن أرس مثشهدما يف 
مملدي2ية سـيحظون با6تاا2  رعاية كبرة 

من قبل مملجلس مملحيل.
مـن لانبهـم تعهـد أ6ـايل مثشـهدما يف 
مدي2ية صنعاا مثقدياـة بامليض قدماً عى 
نفس مثدرب مثذي سار عليه شهدمئهم حتى 
نيل مثح2ية  مثك2ممة  تح2ي2 كل شـرب من 

أرض مثيان مثغايل.

بحضور أمني العاصمة..  أسرة آل السياغي تقدم قافلة غذائية متنوعة دعماً 
وإسنادًا للمجاهدين وتؤّكـد املضي على درب الشهداء

 : صنعاء 
قّدمـت أرسُة آل مثسـياغي بادي2يـة معـني 
بأمانة مثعاصاـة، أمس مالثنـني، قافلًة غذمئية 
باناسـبة  مثجبهـات  يف  ثلا2مبطـني  متنوعـة 

مثذك2د مثسنوية ثلشهيد. 
محتـوت عـى كايـات مـن مملـومى مثغذمئيـة 
 مثعصائـ2  مملرش بـات باإلضافـة إ6 عدى من 

مملوميش  ممللبس مثشتوية. 
 خـلل تسـير مثقافلة مثتـي حرض6ا أمني 
مثعاصاـة حاـوى عبـاى، نّظــم أبنـاُا مدي2ية 
معني  قفًة محتجاليًة نّدى م باسـتا2مر ل2مئم 
مثعـد من  م2تِزقتـه بحق أبناا مثشـعب مثياني 
 مثتي رمح ضحيتها عرشمت مآلالف من مملدنيني، 

مؤّكـديـن أن 6ذه مثج2مئم ال تسـقط باثتقاى2 
 سـينال م2تكبو6ـا لزمَا6م مثـ2مىع عاللً أ2 

آللً. 
بد ره، أشـاى أمـني مثعاصاة حاـوى محاد 
ُعبـاى بعطاا آل مثسـياغي  سـخائهم يف تقديم 
مثقافلـة، مضيفاً أن مسـتا2مَر مثشـعب مثياني 
بتقديـم قومفـل مملـال  مث2لال  مثغـذما يعكس 
مدد تلحم مثشـعب مثيانـي   قوفه إ6 لانب 
مثجيش  مثلجان مثشعبية يف موملهة مثعد من. 

 أّكـد أمني مثعاصاة عى أ6ايّة مالستا2مر يف 
مثصاوى ملوملهـة مثعد من  ىعم  رفد مثجبهات 
باملـال  مث2لـال  مثغذما،  مومصلة مثسـر عى 

ىرب مثشهدما مثعظااا. 
من لانبه، ىعا عضو مجلس مثشـورد خاثد 

مملدمني كافة أبناا مثشـعب مثياني إ6 مالستا2مر 
يف ىعـم  رفد مثجبهات باملـال  مث2لال مومصلة 
مثنضـال  مثكفاح حتى تحقيـق مثنرص  تح2ي2 
كافـة مجرميض مثيانيـة، مشـرمً إ6 إىرمك أبناا 
مثشـعب مثياني ثلاؤمم2ة مثتي تحاك ضد بلد6م 
من قبـل تحاثـف مثعـد من، ما يفـ2ض عليهم 
تقديم مثتضحيات ثلدفاع عن مثوطن  سياىته. 
بد ر6م أّكـد آل مثسـياغي أن تسير مثقومفل 
مثغذمئية أقـل  ملب ياكن تقدياـه ثلا2مبطني 
يف مثجبهـات ماـن بذثـوم أر محهـم رخيصة يف 
سـبيل مثله  مثدفاع عن مثدين  مجرض  مثع2ض، 
مجدىيـن مثعهـد ثلشـهدما بامليض عـى ىربهم 
 مومصلـة مثبذل  مثعطاا يف ىعم  رفد مثجبهات 

ملوملهة مثعد من حتى تحقيق مثنرص.

وكيل املحافظة غالب يؤّكـد أهمّيَة شحذ الهمم وبذل الجهود لدحر قوى العدوان وفاًء للشهداء
 : إب 

أّكــد  كيـُل محافظة إب ثشـؤ ن مج قاف 
 مثتعليم، عبدمثفتاح غـلب، يف مثند ة مثاقافية 
باناسـبة مثذكـ2د مثسـنوية ثلشـهيد، أ6ايَّة 
شـحذ مثهام  بذل مملزيد من مثجهوى ثلنتصار 
ثلوطن  ىحـ2 قود مثعـد من  م2تِزقتهم  فاًا 

ثلشهدما. 
 خلل مثنـد ة مثتي نّظـاهـا مكتب مثربية 
 مثتعليـم  مثوحـدة مثربويـة، أمـس مالثنـني، 

باحافظـة إب حول عطاا مثشـهدما  فضلهم 
عى مجمـة، مسـتع2ضت مثنـد ُة  رقتَـي عال 
مج 6 حـول أ6ايّة إْحيَـاا ذك2د مثشـهيد  ما 
حصـده مثوطن بفضـل تضحياتهـم من نرص 
 تاكني  أمن  مسـتق2مر، فياا تط2قت مثاانية 

إ6 مفهو2 مإلعدمى ثلقوة  رباط مثخيل. 
كاـا أ ضح مثوكيـل غلب أن مثوفـاَا ثدماا 
 تضحيات مثشـهدما تتجسد يف مثوفاا ثلاباىئ 
 مثقيم مثتي ضحوم يف سبيلها إلفشال مؤمم2مت 

مثعد من  مخططاته. 

فياا أشـار مدي2 مكتب مثربيـة باملحافظة 
محاد ىر6م مثغزميل إ6 مملعاني مثسامية إلْحيَـاا 
6ذه مثذكـ2د  أث62ا يف موملهة مثعد من  قود 
ثلوطـن  مالنتصـار  أن  إ6  مالسـتكبار، مشـرمً 
 موملهـة مثعـد من 6و مثَهـمُّ مث2ئيـي جبناا 
مثوطـن  أن مثقطـاع مثربـوي  مثتعلياي يبذل 
مثتعليايـة  مثعاليـة  حاياـة إلنجـاح  لهـوىمً 
 مثربوية  تنفيـذ مثعا2 مثـدرميس ثلعا2 مث2مبع 
عـى مثتـوميل باثشـكل مملطلـوب  باـا يحقـق 

مثغاياِت مملنشوىَة منه. 

السجن املركزي بصنعاء يفتتُح معرضاً للشهداء 
بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد

 : صنعاء 
تفّقـد مثنائُب مثعـا2ُّ مثقايض مالد مثدربابي، أمس مالثنـني،  معه مملفتُِّش مثعا2 
بوزمرة مثدمخلية مثلوما إب2م6يم مملؤيد،  مسـاعد مملفتش مثعا2 مثلوما مثدكتور طا26 

ممليّايس، أ ضاَع مإلصلحية ممل2كزية بأمانة مثعاصاة. 
 خـلل مثزيارة، مسـتاع مثنائُب مثعا2 مـن  كيل نيابة مثسـجن مثقايض صار2 
مثدين مفضل  إىمرة مثسـجن ممل2كزي، إ6 رشح حول آثية إىخال بيانات مثسـجناا 
يف مثنظا2 مآليل  مستود مث2عاية مملقدمة ثنزالا مإلصلحية،  محتيالات  متطلبات 
مالرتقاا باثخدمات،  لد ل مثزيارمت ثذ ي  أقارب مثسجناا.   مفتتح مثنائُب مثعا2ُّ 
خلل مثزيـارة  إىمرة إصلحية مثسـجن ممل2كزي َمع2َِض صور مثشـهدما نّظـاته 
إىمرة مالصلحية.   محتود مملع2ض صورمً ثلشـهدما من أقارب  ذ ي نزالا مثسجن 

ممل2كزي. 
 مّطلـع مثنائـُب مثعـا2ُّ  مملفتش مثعا2 عـى ألنحة مملع2ض  مسـتاعا من مدي2 
مإلصلحيـة إ6 رشح عن محتويات مملع2ض مثـذي يأتي يف إطار مثفعاثيات مثخاصة 
باثذكـ2د مثسـنوية ثلشـهيد.  كاا تفقد مثنائُب مثعا2 قسـَم مجحـدمث باإلصلحية 

 مستاع إ6 عدى من مثنزالا حول طبيعة قضايا6م  كيفية مثتعامل معهم. 
 أشـاى مثقايض مثدربابي، باثجهـوى مملبذ ثة من قبَل رئيس مصلحة مثسـجون 

 كذم مدي2 مإلصلحية ممل2كزية باجمانة  مثقائاني عليها. 
 طـاف مثنائُب مثعا2 باملدرسـة  معاـل مثحاسـوب باإلصلحيـة.. مااناً ى َر 
مثجهـات مثتـي سـا6ات يف ىعم إنشـائها  توفـر متطلباتهـم، موّلهـاً بتوفر 

مستلزماتها مثدرمسية. 
 يف مملصحـة مثعقلية مثتابعة ثإصلحية، تفقد مثنائب مثعا2 أ ضاَع مثنزالا فيها، 
  ّله بتوفر مث2عاية مثطبية ثهم  تعزيز مثتنسيق مع  زمرة مثصحة بهذم مثجانب. 

 خالل ندوة بإب حول عطاء الشهداء وفضلهم على األمة النائب العام يتفقد أوضاع اإلصالحية المركزية بأمانة العاصمة
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مطهر يحيى شرف الدين 
كارٌة 6ي مثفضائيـات  مإلذمعات  مثصحف 

مإلعلمية  مجَْكاَــ2ُ   مثوسـائط 
من ذثك 6م مإلعلميون مثقائاون 
عـى تلك مثوسـائل مـن مختلف 
مملكونات ماللتااعية  مثسياسيّة 
 مثاقافية سومٌا أكانت مومقُفهم 
 تولهاتهم منا6ضًة ثلستكبار 
مثعاملـي مثـذي يسـعى إ6 مثنفوذ 
 مثسـيط2ة عى ممللحـة مثد ثية 
 مملا2مت مملائية  ف2ض مثوصاية 
عـى مثكار مـن مثـد ل مثع2بية 
أَ  كانـت تولهاتهـم متعاطفًة 
مثعـد من  ى ل  مـع   متعا نـة 

 مالسـتكبار مثعاملي  لعلت نفسها أىمة حقرة 
بيـد مثـد ل مثع2بيـة ممل2تهنة ثلقـ2مر مجم2يكي 
مثصهيوني مثذي يف2ض مثسياسات  مثتولهات 
مثغ2بية يف قضايا  مومقف مسرمتيجية إقلياية 

 ى ثية. 
محـوُر مثحديث 6نـا 6و مثخطـاُب مإلعلميُّ 
مملوله من قبل تلك مثشبكة مثخبياة مثتي تاارُس 
ى ر مثبوق مثكاذب مملشجع ملحور مثرش َ مثصوت 
مثخاى2 ثلسياسـة مثصهيو أم2يكية مثتي تسعى 
ثتا2ي2 ُمَخّططاتها  بناا مؤمم2متها عى مثد ل 
مثع2بيـة  باثذمت مثـد ل مملتح2رة مـن مثهيانة 

مثغ2بية كاثيان  سوريا. 
مثيـو2  عى مـدد أَْكاَــ2 من أربع سـنومت 
نشـا6ُد أى مت مثعد من تاارُس مثـد َر مثوضيَع 
 مملنحـط مثـذي تخلـت عـن مملبـاىئ  مثقيـم 
 مثاومبـت مثوطنيـة بعـ2ض مـن مثدنيـا قليل، 
أى مت ى ل مثتحاثف عرب  سـائلها   سـائطها 
مإلعلمية تاارس تضليل إعلمي يفوق مثتصور 

6ناك كذب  خدمع  م2م غة  تشويش ثلاشهد 
مثسـيايّس مـن خـلل بَـثِّ مثشـائعات  نسـج 
مثذرمئـع باسـتقبل أفضل  مثر يـج ثلحتلل 
 مثتاهيـد ثتحويل مثياـن إ6  الية غ2بية تابعة 
ثلانظومـة مث2أسـااثية مثغ2بية 
كاـا سـار يف ذثـك مثفلـك ى ل 
مثخليـج مثع2بي، أصبـح تغليب 
مصلحة مثوطن  مثشعب  تعزيز 
مثوطنـي  مثدينـي  مثـوالا  قيـم 
منعـد2 تااماَ مـن قاموس تلك 
مجى مت مملألـورة  6م ياهد ن 
يف  مثطامعـة  مالحتـلل  ثـد ل 
خرمت  ث2 مت مثوطن مثع2بي. 

مإلعلميون مـن م2تِزقة ى ل 
تحاثف مثعد من ينتهجون خطاباً 
إعلميـاً يهدف ثتازيق مثنسـيج 
ماللتااعي يف مملجتاـع مثع2بي عاوماً  مثياني 
 مثسـوري خصوصـاً  يسـعون يف سياسـتهم 
مإلعلمية إ6 تعزيز مملناطقية  مثطائفية  إثارة 
مجحقـاى  بـث مثف2قـة  مثك2م6يـة يف أ سـاط 
مثشـعوب مإلْسـَلمية  مثع2بية  ثن تتوقف تلك 
مآلثة مإلعلميـة مثكاذبـة إال إذَم تات موملهتها 
بتطبيـق مثقومنـني  مثترشيعـات مإلعلمية ضد 
مـن يار مثفتن  مجكاذيب،  باناسـبة مثحديث 
عن مثخطاب مإلعلمي تج2ني مجفكار  مثعبارمت 
إ6 ميااق مثـرشف مإلعلمي مثصـاىر عن متّحاى 
م2لعيـة  يعتـرب  مثـذي  مثيانيـني  مإلعلميـني 
معنويـة أَْخَلقيـة ينظاـه مجىما مإلعلمـي من 
خلل مالثتـزم2 بقومعـد مملهنـة مجَْخَلقية  حق 
متّحـاى مإلعلميـني يف متخاذ مإللـ2مامت مثلزمة 
بحـق أي إعلمي أَ  صحفـي ال يحر2 ضومبط 
مثنـرش  فقاً ملياـاق مثرشف مإلعلمـي  مثنظا2 
مثسـيايّس  مثلئحة مثدمخلية ثلتّحـاى  يتنا ل 

ممليااُق قومعَد سلوكيًة  مهنية  مباىئَ أساسيًة 
تؤّكـــُد محرم2َ مثدسـتور  مثقومنـني  مثاومبت 
مثدينية  مثوطنية  يف مقدمتها مثوحدة مثوطنية 
 تغليـب مصلحـة مثوطـن  مثشـعب عـى أية 
مصاثح ذمتيـة أَ  حزبية تخـد2 لهات ألنبية 
طامعـة أَ  مغ2ضة  تعزيز قيـم مثوالا مثوطني 
 مثسـياىة  مالسـتقلل  موملهة أي عد من أَ  
محتـلل ألنبي  أي قول أَ  فعل يؤىي إ6 ف2ض 

مثوصاية أَ  مثهيانة مثخارلية عى مثوطن. 
َ تجـدر مإلشـارة إ6 أن ممليااق قـد أّكــد عى 
أ ثويـات ممل2حلـة مث2م6نة   لـوب أن يصطف 
يف  َ مؤّسسـات  أفـ2مىمً  مثيانيـون  مإلعلميـون 
موملهـة مثعد من مثسـعوىّي مجم2يكي  كل من 
تورط يف خدمة مثعد من  إب2مز مظلومية مثشعب 
مثيانـي،  كشـف ل2مئـم  منتهـاكات مثعـد من 
 أى مته  مثعال عـى تعزيز  ىعم حاثة مثصاوى 
مثشـعبي  مـؤمزرة مثجيـش  مثلجان مثشـعبيّة 
يف مع2كـة مثدفـاع مملقدس عن مثوطـن   لوب 
مإلعلميـة  مإلعلميـون  مملؤّسسـات  تضامـن 
مملنا6ضـة ثلعد من  مثتلحـم يف موملهة مثح2ب 
مإلعلميـة مثتضليليـة مثعد منيـة،  بذثك يتحّقق 
مثخطاب مإلعلمي مثح2 مثذي يجعل رساثة مثشعب 
مثياني ثلعاثم مثخارلي صاىقة  مؤث2ة يف كشف 
مظلومية  فضح مالنتهاكات مثجسياة  مثج2مئم 
ممل2تكبة بحـق مثيان أرضاً  إنَْسـاناً،  يف مجخر 
 مـن خلل 6ـذم مملقـال أ يص مثجهـات مملعنية 
 مملسـؤ ثة برض رة تشـكيل ثجنة من مثخربما 
مثقانونيني  مإلعلميني يف مثدمخل  مثخارج ث2صد 
مثتجا زمت مملهنية  مجَْخَلقية  مثقانونية  تقديم 
من يخاثف مثقومنني  مثترشيعات  ميااق مثرشف 

مإلعلمي ثلعدمثة  مملحاسبة. 
قـال تعا6 ))َما يَْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َثَديِْه َرِقيٌب 
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شعٌب عزيٌز بعزة اهلل لن يتراجعميثاق الشرف اإلعالمي والقوانين في مواجهة التضليل اإلعالمي 
عبدالباسط سّران

اُس  مثنَـّ َثُهـُم   )مثَِّذيـَن َقـاَل 
َثُكـْم  َلَاُعـوم  َقـْد  اَس  مثنَـّ إِنَّ 
إِيَاانًـا  َفَزمَى6ُـْم  َفاْخَشـْو6ُْم 
َ ِنْعـَم  مثلَّـُه  َحْسـبُنَا  َ َقاثُـوم 
مْثَوِكيـُل( صـدق مثلـه مثعظيـم 
فهـا 6ـم مثنـاس قـد لاعـوم 
علينا يهوىمً  نصـارد ملحدين 
أع2مباً  مستع2بني   متأسلاني 
من ُكّل حـدب  صوب،  لاعوم 
مملاىيـة  إمكانياتهـم  ُكّل 
مثبرشيـة  أحـدث   طاقاتهـم 
تكنوثولياتهم مثعسـك2ية  كل 

قدرمتهـم مثتدمرية  ثبسـوم م2تِزقـات مثدمخل كـدر ع  منتعلوم 
قياىمت ممل2تِزقة كأحذيٍة  مقية.

أربعـة أعـوم2 كل  أثـف كل ملاذم ال نخشـا6م؛ جننـا  مثقون 
 متاسكون باثله مثعيل مثقدي2..  6نا نقول:

ال طب قاىرمً عى معاثجة لنون مثبق2 مثغشـو2  كرس ق2 نها 
سـود طب مملقاتل مثياني،  ال سـح2 غاثباً عى طلسـم مثد الر 
 مثتنويم مملغناطيي مثعاملي إال مثسـح2 مثذي يسـط2ه مملقاتلون 
ىمخـل عاق مثعد  تلك مجقدم2 مثحافية  مثذي تسـحق 6ذه مثهاثة 
مثعسـك2ية مملتطـورة  مثذي تم حشـد6ا مـن ُكّل أصقاع مجرض 
 بأغى مالثاان مقارنة باثعايل مملحيل  خاصة يف مملع2كة مجخرة 
مع2كـة مثسـاحل مثغ2بي  مثـذي تم مثتعهـد من قبـل مثعالا يف 
مثدمخـل ثلا2تِزقة يف مثخـارج بالتياح مثحديدة خـلل ثلثة أيا2 
 6ذم يذك2نا باثتعهد مثسـابق من قبل أم2يكا يف مملنطقة بالتياح 

مثيان خلل سبعة أيا2 إ6 عرشة أيا2 بدمية مثعد من.
 6نـا يابـت مثعد  غبااه  مـن يدعم مثعد  قبل فشـلهم فقد 
أثبت مثومقع غباا6م يف ُكّل مملعارك،  6ا 6ي مثحديدة عصية  بها 
نفاخ2 عى ُكّل مثشـعوب  كل مجمم..،  شـعب يسـتاد حضوره 
  لوىه من مومقف رسـول مثله محاد صى مثله عليه  آثه  سلم 
ثجدي2ٌ به أن يقف مثوقفة مملحادية يف موملهة مثهجاة مجم2يكية 
 عى 6ذه مجرض شـعب عزيز بعزة مثله ينتزع مثحياة منتزمعاً من 

بني أنياب مملوت.

ال مكاَن للموت يف عالم 
الشهداء

قطع�وه ع�ىل أنفس�هم بامل�ي يف 
سبيله يف مواجهة أعدائه حتى لو كلف 
األمر أن يبذلوا أموالهم وأرواحهم وقد 
فعلوا ذلك، فكان�ت النتيجة واملكافأة 
هي الش�هادة يف س�بيل الله التي هي 

الحياة األبدية التي ال موت فيها. 
قال تعاىل: )َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا 
يِف َس�ِبيِل اللَّ�ِه أَْمَواتًا، بَ�ْل أَْحيَاٌء ِعنَد 
َربِِّهْم يُْرَزُقوَن( �� ويف عدد من السور 
الُق��ْرآني�ة تحدث الله عن الش�هداء 
ووصفه�م بأوصاف عظمي�ة تنطبق 
عليهم بهم فهو س�بحانه من خلقهم 
وم�ن اتخذهم ش�هداء وم�ن منحهم 
الحي�اة األبدي�ة وخصه�م لوحده�م 
بمقام ال يرقى إليه سواهم من البرش، 
ب�ل إن الل�ه جع�ل الش�هداء مح�ط 
فخ�ر واعتزاز وتنافس مل�ن يرغب يف 
الحص�ول عىل رض�وان الله حن قال 
تع�اىل: )َوَم�ْن يُِط�ِع اللََّه َوالرَُّس�وَل 
َفأُوَلِئ�َك َمَع الَِّذي�َن أَنَْعَم اللَّ�ُه َعَليِْهْم 
�َهَداِء  َوالشُّ يِقَن  دِّ َوالصِّ النَِّبيِّ�َن  ِم�َن 

اِلِحَن َوَحُسَن أُوَلِئَك َرِفيًقاً(.  َوالصَّ
الش�هداُء قب�ل أن يكونوا ش�هداَء 
كان�وا برشاً كمثلنا لكنه�م آمنوا بالله 
ووثقوا به وانطلقوا يف ميادين الجهاد 

نرصوا الله يف مواجهة أعدائه فصاروا 
مجاهدي�ن، وح�ن أبلوا بالًء حس�ناً 
وعلم الل�ُه بصدقهم اتخذهم ش�هداَء 

حن قال )َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشَهَداَء(. 
وحن اتخذهم ش�هداَء أخذهم إليه 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا  أْحياًء )َويَْستَبرِْشُ
�ْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخ�ْوٌف َعَليِْهْم َواَل  ِبِهم مِّ
ُهْم يَْحَزنُوَن(، وهذا تأكيٌد قرآني إلهي 
عىل أن الشهداَء أصبحوا يف حالة أمان 
وطمأنينة إىل درج�ة أنهم يتمنون أن 
يلحَق بهم أهلُه�م وَمن ينتمون إليهم 
ويمضون ع�ىل نهجهم فيصبحون يف 

كرم الله وضيافته شهداء جميعاً. 

احت��ال بصف��ة  ذريع��ُة 
أممية!!

دخ�ول ُق���وَّات دولية ع�ىل غرار 
موافق�ة مجل�س األم�ن ع�ىل مقرتٍح 
ذات  لتحقي�ق  يرم�ي  بريطان�ي 

الغرض؟!
ه�ل سنس�مُع تندي�داً دولي�اً م�ن 
تحال�ف الع�دوان ومطاَلب�ًة بتعزيز 
حماي�ة اللجن�ة األَُم�مي�ة ب�رضورة 
ُق���وَّات ومدرع�ات تح�ت  إدخ�ال 
ذريع�ة إكم�ال دوره�ا يف الحدي�دة 

لتنفيذ قرار مجلس األمن 2251؟!

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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 : أمين النهمي
ما أن بدا مثعد مُن مجم2يكيُّ مثسـعوىيُّ 
يف مرتـكاب مملجازر مثوحشـية بحـق أبناا 
مثيان ى ن مستاناا،  أمعن يف تدمر مثبنية 
مثتحتية ثشـعب مثياني،  فـ2ض حصارمً 
ب2يـاً  بح2ياً  لوياً،  ضيّـق مثحناَق عى 
مملومطـن مقتصاىيـاً،  منكشـف مملـرش ع 
مالستعااري مثذي يسـتهدُف مثياَن، حتّى 
6َـبَّ مملؤمنون إ6 مياىيـن مثجهاى  مثفدما 
ثلدفاع عـن ىينهم   طنهـم  مجخذ بحق 
مجطفـال  مثنسـاا مثذيـن قتلتهـم نرمُن 

مثعد من  غارته. 
ــَهـَدمُا مثعظااا كاا يقوُل  6ـؤالِا مثشُّ
مثسـيد مثقائد »ثـم يقفوم مكتـويف مجيدي 
يتف2َّلـون عـى  مقـع مثظلـم  مإللـ2م2 
 مثفسـاى من حوثهم، بل سعوم  تَحـ2ّكوم 
إلَقـاَمـة مثَحــّق  إلقامـة مثعـدل مثذيـن 
6ـؤالا  مملسـتضعفني،  عـن  يدمفعـون 
حياتَهـم  6ـم  قّدمـوم  إناـا  ــَهَدمُا  مثشُّ

منَشـدُّ ن نحَو مثله ُسـبَْحانَُه َ تََعا6َ أ الً، 
 6م يُدِركون مسـئوثيتَهم تجاَه مآلخ2ين، 
 ثانيـاً إناا منطلقوم بقيم عظياٍة  عزيزة 
مملشـاع2  ثديهـم مـن  إنَْســانية عاثيـة 
مإلنَْســانية  مجحاسـيس مإلنَْســانية ما 
لعلتهم يتأملون حيناا ي2َ ن مثظلَم حيناا 

يشا6د ن مثطغياَن«. 
كغر6ـم  ثيسـوم  مملجا6ـد ن  6ـؤالا 
مـن مملقاتلني يف بلد يف مثعاثـم، إنهم مناس 
تسلحوم بسلح مإليَْاــان  سلح مثحديد، 
منطلـق مملجا6ـد ن إ6 مياىيـن مثجهـاى 
سـوما يف مثجبهات مثدمخليـة  مثخارلية، 
متز ىين باثاقافة مثُقــ2ْآنية،  متسلحني 
بسلح مإليَْاــان  سلح مثحديد، متوكلني 
عى مثله  مسـتادين قوتهم منه عز  لل 
 بـأن مثلـه أَْكبَــ2ُ مـن ُكـّل قـوة يف 6ذم 
مثكون، مجا6دين باعوم من مثله أنفسـهم 
بأن ثهم مثجنة مقابـَل مثتضحية باثنفس 
 مثشـهاىة يف سـبيل مثلـه تعـايل،  6و ما 
لعلهم يحّققون ما كان يعترب مسـتحيلً 

يف مثسـابق،  مـا 6ـو مسـتحيُل مآلن عن 
أغلـب ليـوش مثعاثـم مملـز ىة باملعـدمت 

مثحدياة. 

عزُة وكرامة
لّسد شعُب مثياِن مإليَْاــاَن  مثحكاَة 
مثيو2َ باسـار مرش عه مثُقــ2ْآني  حصد 
ثإْسـَل2،  مثحقيقـي  فهاـه  حصيلـَة 
 منهجه مثجهـاىي بصاوى أبه2 ممل2مقبني 
 ىحـ2 أَْكاَـــ2 مثجيوش مثع2بية تسـلحاً 
مثفتاكـة  مثغ2بيـة  مجم2يكيـة  باملعـدمت 
مملتطورة  مملح2مة ى ثيـاً، رغم إْمَكانياته 
مثعسك2يّة مثضئيلة حتى أصبح عى ىرلة 
كبرة مـن مثيقـني مثومعـي بـأن لهاَىه 
 مستشـهاى أبنائـه يف سـبيل مثلـه  حَده 
 أن مسـرته مثجهاىيـة يف ظـل مملرش ع 
مثُقــ2ْآنـي غايتها أن تكون كلاة مثله 6ي 
مثعليا،  أن ي2تفع مثظلم  يتحّقق مثعدل يف 
ضاائ2 مثناس  أَْخَلقهم  سـلوكهم، كاا 
يف أ ضاعهـم  ترشيعهـم  نظامهم عى 

مثسوما. 
 بتلك مثدمـاا مثزكية مثطا6ـ2ة تحّقق 
مثعـزة  مثك2ممـة،  كـرس م  ثليانيـني 
بتضحياتهم غط2سة مثظاملني  من معهم 
مـن شـذمذ مآلفـاق،  أسـقطوم مملـرش ع 
مجم2يكي يف مثيان  مملنطقة مثع2بية ككل، 
 ناثوم ما يتانـاه ُكـّل مؤمن صاىق  6ي 
مثشهاىة يف سـبيل مثله،  أن يكونوم أحياًا 
عند ربهم ي2ُزقون يف لنة مثله خلدين فيها 

يف مقابل تقديم أر محهم مثطا26ة. 

أهمّية الذِّْك��َرى 
إنَّ يف إْحيَـــاا 6ـذه مملناسـبة تخليـدمً 
ثلشـهدما  تضحياتهم  تك2يسـاً ثاقافة 
مالستشـهاى مثتي نجح مجعـدما يف تغييبها 
ـة عقـوىمً من مثزمـن، أ6ايّة أن  عـن مجُمَّ
تكـون ثقافة مثشـهاىة حـارضة يف  عي 
ـة  ــة،  أن غيابهـا يعني مفتقـاَى مجُمَّ مجُمَّ
ثجانـب إيَْاــانـي مهم تغيب معـه ُكـّل 
معاني مثاقـة باثله  نرصه  مثتوكل عليه، 

 كاا يدعو مثسـيد مثقائد يف 6ذه مثذِّْكـ2َد 
إ6 أن نسعى ثتعزيِز ر ح مالستعدمى مثعايل 
ثلتضحية  مإلرصمر عى مثحياة مثك2ياة أَْ  

َهـاَىة بك2ممة.  مثشِّ

مسك الختام 
ـِهـيْـد، يجُب أن نستذك2َ  يف ذك2د مثشَّ
مناقبَه،  أن ن2بّـي مجلياَل عى أن يكونوم 
ماَلـه،  أن نتذّكـ2َ تضحياِته  شـجاعتَه، 
 مكانتَـه عنـد رب مثعاملـني، فاثلـُه تعا6 
يغفـ2ُ ثه لايـَع ذنوبـه يف أ ل ىفقٍة من 
ىمه،  يـ2د مقعَده من لنـة مثف2ى س، 
ــِهـيْـد يف أعـى م2متـب مثجنة، مع  فاثشَّ
مجنبيـاا  مج ثيـاا  مثصاثحني، مثشـهاىُة 
6ي أعـى م2متب مثحياة بعـد مملوت،  6و 
سـبٌب ثفخ2ِ أيّة أرسٍة تقد2 شهيدمً،  فخ2ٌ 
ثوطنه،  أصدقائه،  أحبته، فهو عى ُكـّل 
حـاٍل رمُز مثرشف  مثتضحية، فاثشـهاىُة 
ك2ممـٌة  فضـٌل ال يؤتيه مثلُه تعـا6 إال ملن 

يصطفي من عباىه. 
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مثشهيُد 6و مثذي حرض مملوقَف مثحقَّ حضوَر 
َل مثشـهاىَة يف مثدنيا بشـكلها  مثتضحيـة،  تحاَّ
مثومقعي،  6و مثذي سـيُْديل بشـهاىته شـهاىة 
مثحـق  مملوقـف يف محكاة مثعـدل مإلثهية، يو2 
يقـيض مثله بـني عبـاىه مملختلفني؛ يقـول مثله 
َقـِت مْجَْرُض ِبنُـوِر َربَِّهـا َ ُ ِضـَع  تعـا6: )َ أرَْشَ
َهَدما َ ُقيِضَ بَيْنَُهم  مْثِكتَاُب َ ِليَا ِباثنَِّبيِّنَي َ مثشُّ

ِباْثَحقِّ َ 6ُْم اَل يُْظَلُاوَن( ]مثزم2:ي6[. 
 مثشـهيد بهذم مملفهو2  6ذم مالعتبار ينسجم 
مع معنى مثشـهاىة كاا  رى يف مقاثة سـابقة 

من 6ذه مثسلسلة. 
ثكنه باعتبار بقائه حيا،  عند ربه،  م2ز قا، 
 ياـارس نشـاطات مجحيـاا،  ثكن بـد ن أن 
يشع2 بنو آى2، فإنه أيضاً يعطي بُعدمً آخ2 ملعنى 
مثشـهاىة مثتي فاز بها 6ذم مثصنـف من مثناس 

مملق2بني من مثله. 

إىل س��ماوات  البس��طاء  الش��هادة مع��راج 
الفضل

إ6  مثعاىيـني  مثنـاس  معـ2مُج  مثشـهاىة  إن 
سـاا مت مثفضـل،  6ي ِلـرُس مثبسـطاا من 
مثناس مثذي يَِصـل بهم إ6 لومر مثله مثك2يم رب 
مثسـاا مت  مجرض،  إن فضـل مثلـه  نعاتـه 
مثلذين يسـتبرِشُ بهاا مثشـهدمُا 6و أن مثله 6يَّأ 
ثلنـاس مثعاىيني 6ـذم مثط2يَق مثـذي يِصُل بهم 
إ6 مقامـاٍت عاثيـة تُجـا ُر مقامـاِت مجنبيـاِا 

 مثصديقني. 
ثقد ذك2 مثله يف مثكتاب مثعزيز -  6و يتحدث 
عن مثجهـاى يف مثله حق مثجهـاى - أنه لعل من 
6ـذه مجمة شـهدمَا عى مثنـاس، ِماـَل ما لعل 
مث2سول شهيدم عليهم؛ ذثك أن مثجهاَى 6و أرسع 
مثطـ2ِق مملوصلِة إ6 تلك مملقامـات مثعظياة عند 
مثله،  مثتأ6ل ملنزثة مثشـهاىة؛ يقول مثله تعا6: 
)َ َلا6ِـُد م يِف مثلَّـِه َحقَّ ِلَهـاِىِه 6ُـَو مْلتَبَاُكْم 
لََّة أَِبيُكْم  يِن ِمْن َحـ2ٍَج مِّ َ َمـا َلَعَل َعَليُْكْم يِف مثدِّ
اُكُم مْثُاْسـِلانَي ِمـن َقبُْل َ يِف  إِب2َْم6ِيـَم 6َُو َسـاَّ
6َـذَم ِثيَُكوَن مث2َُّسـوُل َشـِهيدمً َعَليُْكـْم َ تَُكونُوم 
َلَة َ آتُوم مثزََّكاَة  ُشـَهَدما َعَى مثنَّاِس َفأَِقيُاوم مثصَّ

َ مْعتَِصُاوم ِباثلَِّه 6ُـَو َمْواَلُكْم َفِنْعَم مْثَاْو6َ َ ِنْعَم 
مثنَِّصرُ( ]مثحج:78[. 

6ـذه مآليُة تبنيِّ أن 6ناك شـهدمَا عى مثناس، 
لاا مثلُه بهم يف سـياِق مثجهـاى يف مثله،  ياكن 
إطلُقهم عى أعل2ِ مثهدد من أ6ل بيِت رسـوِل 
لوه من  مثله صى مثله عليه  آثه  سـلم باا تحاَّ
لهـاٍى،  عنـاٍا،  صـرٍب،  يقني،  إرشـاى، كاا 
يُْاِكن إطلُقهم عى أ ثئك مثذين  6بوم أر محهم 
يف سـبيل مثلـه،  شـهد م عى عدمثـة قضيتهم، 

 أحقيتها بدمائهم،  ل2 حهم. 
 بهـذم يتبنيَّ أن )شـهدما( يف قوثه تعا6: )إِن 
اْلُُه َ ِتْلَك  يَْاَسْسُكْم َق2ٌْح َفَقْد َمسَّ مْثَقْو2َ َق2ٌْح مِّ
مجيَّا2ُ نَُدمِ ثَُها بنَْيَ مثنَّاِس َ ِثيَْعَلَم مثّلُه مثَِّذيَن آَمنُومْ 
َ يَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشـَهَدما َ مثّلُه الَ يُِحـبُّ مثظَّاِثِانَي( 
مملسـؤ ثية،  شـهدما  6ـم  عاـ2من:62 [،  ]آل 
 شـهدما مملوقـف مثحـق،  مثحضـور مثفاعـل، 
مثذيـن قِتلـوم يف سـبيل مثلـه، بدالثة متخـاذ مثله 
ثهـم،  مختياره إيا6م،  كونِها لاات يف سـياق 
ذك2ِ مآلال2  مثعناا مثذي طال مملسـلاني يف غز ة 
أُُحد،  فتِح آفاق مآلمـال ثديهم، بعد تلك مثوقعة 

مجثياة. 
قال فقيه مثُقــ2ْآن مثسـيد مثعلمة بدر مثدين 
مثحوثـي رضـومن مثلـه عليـه: » قوثـه تعـا6: 
)َ يَتَِّخـذَ ِمنُكْم ُشـَهَدما( باـا يناثون من فضل 
مثجهاى يف سـبيل مثله،  سـبقهم يف ذثك ثغر6م 
حتـى يسـتحقوم أن يجعلهـم مثله شـهدما عى 
مثنـاس،  ثعـل 6ـذم 6ـو مملـ2مى يف قوثـه تعا6: 
)َ َلا6ِـُد م يِف مثلَِّه َحقَّ ِلَهاِىِه 6ُـَو مْلتَبَاُكْم... 
اِس(...«، إ6 أن قال  َ تَُكونُـوم ُشـَهَدما َعـَى مثنَـّ
رضـومن مثله عليه: » ثعل مثذين قتلوم يف سـبيل 
مثله سـيكونون يو2 مثقيامة شـهدما عى أعدما 
مثله باا شا6د م،  جنصار ىين مثله باا شهد ه 
وم شـهدمَا ثذثك؛ فتفسـرُ  منهـم،  ثعّلهم ُسـاُّ
مثُقـــ2ْآن باملعنى مجصيل ممُلَعربَّ عنه يف مثُقــ2ْآن 
أظهـ2، كقوثه تعا6: )}َفَكيْـَف إِذَم ِلئْنَا ِمن ُكلِّ 
ـٍة ِبَشـِهيٍد َ ِلئْنَـا ِبَك َعـَى 6َـُؤالا َشـِهيدمً(  أمَّ

]مثنساا: 6[..«. 
  يف قوثـه تعا6: )َ َمـن يُِطِع مثّلَه َ مث2َُّسـوَل 
َن مثنَِّبيِّنَي  َفأُْ َثـِئَك َمَع مثَِّذيَن أَنَْعـَم مثّلُه َعَليِْهم مِّ
َ َحُسـَن  اِثِحـنَي  َ مثصَّ ـَهَدما  َ مثشُّ يِقـنَي  دِّ َ مثصِّ

أُ َثـِئَك َرِفيقاً( )مثنسـاا:ي6(، ذك2 رضومن مثله 
عليـه أنـه: »يُْحتَال أنهم مثشـهدما عى مثناس، 
 قد م2َّ ذك62م عند قوثه تعا6: )فكيف إذم لئنا 
من ُكّل أمة بشـهيد.. (،  6ـذم أظه2،  يحتال: 
وم  أنهم مثذين قتلوم يف سبيل مثله،  ال يبعد أن ُساُّ
شـهدما؛ جنهم يشـهد ن عى مثنـاس، فيكون 

مملعنى  محدمً«. 

الش��هادُة يف اللغ��ات والثقاف��ات واألدي��ان 
األخرى 

مثشهاىة أم2ٌ مع2 ٌف ثدد كاٍر من مثاقافات 
 مثلغات  مجىيان مجخ2د، فاثشهيُد يف مثيهوىية 
 مثنرصمنيـة 6و ذثك مثشـخُص مثذي يُعـذَّب أَْ  
يُْقتَـل يف سـبيل ىينه، أَْ  مـن ألـل معتََقٍد من 
معتقدمته،  تأخذ إ6 حـدٍّ كبر معنى مثتضحية 

 مثفدما. 
ففـي مثلغـة مإلنجليزيـة عـى سـبيل مملاال، 
)MARTYRDOM(،  مثشـهيد  مثشـهاىة 
6ـو )MARTYR(،  يفـرسَّ يف معالـم مثلغـة 
ي بنفسه،  مإلنجليزية بأنه مثشخص مثذي يَُضحِّ
فيُْقتَـل أَْ  يَُعذَّب من ألـل معتقدمته مثدينية، أَْ  

مإلنسانية، أَْ  مثقومية. 
 تزُعم بعُض تلك مملعالم أن أصل 6ذه مثكلاة 
)MARTER( مأخـوذة مـن مثلتينيـة،  مثتـي 
تعني مثشـا6د )THE WITNESS(،  مثشـا6د 
ُل مضاوَن مثشـهاىة  6و مثحارض، مثـذي يَتََحاَّ
مثتي سـيديل بها الحقا؛  6و إن صح فإنه رباا 
كان ذثـك؛ ثكـون مملسـأثة من مسـائل مثوحي 
مإلثهـي عـى أنبيائـه  رسـله،  أثـ2ت مثوضع 

مثديني عى مثوضع مثلغوي يف كل مثلغتني. 
 عـى مث2غم من مثتشـابِه مثكبـر بني معنى 
)مثشـهيد( يف مثع2بيـة  مإلنجليزية ماـل إال أن 
بعـَض مثباحاـني يُجاىل بـأن ثلشـهيد يف مثلغة 
مثع2بية  يف مثدين مإلسـلمي خصوصيًة معينة، 
ال تولد يف تلك مثلغـة،  ثهذم يولب 6ذم مثبعُض 
عـى ممُلرلاـني ثلُقــ2ْآن مثك2يـم أَْ  مثنصوص 
مإلسـلمية من مثع2بية إ6 غر6ا من مثلغات أن 
ينُقلوم كلاة )شهيد( إ6 مثلغة مملرَلم إثيها كاا 

6ي، أي )شهيد(، َ )شهاىة(. 
إن مثفـ2َق بـني مملفهومـني 6ـو أن مثشـهيد 

ي2تبـط يف تلك مثاقافـات  مثلغات غـر مثع2بية 
 مإلسـلمية برمليديا مف2طـة،  يأتي ىمئاا يف 
سـياق مثحزن،  مثتضحية،  مثفـدما، بيناا ت2ى 
مثشـهاىة يف مإلسـل2 يف 6ـذم مثسـياق، ثكن مع 
ٌب به،  يسـأثون  م2معاة أن مثشـهاىة أم2 ُم2َحَّ
مثلـه ىمئاا أن ي2زقهم مثشـهاىة؛  ثهذم كارم ما 
تََقد2َّ مثشهدمُا يف مإلسل2  تاريخه إ6 مملوت  6م 

يبتساون ثه،  يضحكون ثلقياه. 
بـل ال يزمل مثتاريـَخ يد ِّي بتلـك مثكلاة مثتي 
أطلقها مإلما2 عيل عليه مثسـل2 سـاعة رَضبَه 
مبُن ملجم يف مسـجد مثكوفة عنـد صلة مثفج2 
يف رمضان سـنة662ـ،  6ي قوثه: )فْزُت  ربِّ 
مثكعبـة(،  ماله مإلما2 مثحسـني عليه مثسـل2، 
إذ قال عند مستشـهاىه سـنة  66ــ: )6يهات 
منـا مثذثـة(، َ )إن كان ىين محاد ال يسـتقيم 
إال بقتـيل فيـا سـيوف خذيني(،  كذثـك مإلما2 
زيـد ثحظـة  صـول مثسـهم إ6 لبينـه مجغـ2 
سـنة22 6ـ، قال: )مثشهاىة مثشـهاىة مثحاُد 

ثله مثذي رزقنيها(. 

وبهذا يتبني: 
ل صاحبَه إ6 منزثة مثشهاىة،  -أن مثجهاَى يُؤ6ِّ
 مثشـهاىة 6ي مثط2يق مجق2ب إ6 رضومن مثله، 
 مثجرس مجقـرص إ6 مقا2 مثخلـوى عند مثله عز 
 لل،  6ي مسلك مثبسطاا  مثعامة من مثناس 
مثذين ي2يد ن أن يصلوم إ6 مملقامات مثعاثية مع 

مجنبياا  مج صياا  مثصديقني. 
ـل  - أن مثشـهيد 6ـو مثشـا6د مثـذي يتحاَّ
لـه يف  باـا تحاَّ مثدنيـا،  سـيُْديل  يف  مثشـهاىة 
مملحكاة مإلثهية، مثتي تقا2 يو2 مثقيامة ثلفصل 

بني خصومات مملختلفني يف مثدنيا. 
مختلـف  يف  معـ2 ف  أمـ2  مثشـهاىة  - أن 
مثاقافـات  مثلغـات  مجىيان،  تتشـابه إ6 حد 
كبـر، غر أن مـا يَُايُِّز6ا يف مإلسـل2 أنها تأتي 
ىمئاا يف سـياق مثفـ2ح،  كونها نعاـة من مثله 
 فضل،  مثشـهدما 6م مثذي يسَعَون إثيها بكلِّ 
شـوٍق،  محبة، عى خلفها عند مآلخ2ين، فهي 

ت2تبط بصورة مملأساة،  مثحزن. 

...  ثلاوضوع بقية

مق2ر مجسبوعني مثقاىمني 

 إ6 /8 / لااىد مج 6 
من /5/

معنى مثتسبيح + ملزمة 
)ملزمة 

محياي  مااتي ثله(
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االحتالل الصهيوني يعتقل عشرات الفلسطينيني يف الضفة الغربية

الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان صهيوني والجيش يصد تسّلل إجراميني

 : فلسطين المحتلة 
معتقلـت ُقـــوَّمُت مالحتـلل مثصهيوني، أمس 
مالثنـني، 26 فلسـطينياً يف مناطـق مختلفـة من 

مثضفة مثغ2بية. 
 قاثـت  كاثـة معـاً مثفلسـطينية ثألنبـاا: إن 
ُقـــوَّمت مالحتـلل مقتحاـت عـدة مـدن  قـ2د 
فلسـطينية  قامت بتفتيش منازل مثفلسطينيني 
يف بيـت ثحم  نابلس  قلقيليـة  رم2 مثله  مثخليل 

 معتقلت  2 فلسطينياً. 

 أضافت مثوكاثة، أن ُقــوَّمت مالحتلل مقتحات 
بلدة سـلومن  تا2كزت عند مدخلها ثم منترشت يف 
شـومرعها كاا مقتحات عدة منازل ثلفلسطينيني 

 معتقلت خاسة فلسطينيني. 
سياسـاتها  مالحتـلل  ُقـــوَّمت   تومصـل 
مالستفزمزية بحق مثفلسطينيني من خلل عاليات 
مالقتحا2  ى6م منازل مثفلسطينيني  معتقاثهم. 

مملسـتوطنون  لـدى  أُْخـــ2َد،  لهـة  مـن 
مثصهاينـة، أمس مالثنني، مقتحا2َ مملسـجد مجقىص 

مملبارك بحااية ُقــوَّمت مالحتلل. 

 قاثـت  كاثـة  فـا مثفلسـطينية ثألنبـاا: إن 
عرشمِت مملسـتوطنني مثصهاينة مقتحاوم مملسـجد 
مجقىص من لهة باب مملغاربة  نّفــذ م طقوسـاً 
مسـتفزمزية يف باحاته  سـط ح2مسة مشدىة من 

ُقــوَّمت مالحتلل. 
 ينّفـــذ مملسـتوطنون مثصهاينـة مقتحامات 
مستفزمزية ثلاسجد مجقىص مملبارك بصورة يومية 
بحاايـة ُقــوَّمت مالحتـلل يف محا ثة ثف2ض أم2 
 مقع بخصوص تهويد مثح22 مثقديس  مثسـيط2ة 

عليه. 

 : سوريا 
مثجويـة  مثدفاعـاُت  تصـّدت 
مثسـورية، أمـس مالثنـني، ثعـد من 
مجرميض  عـى  لديـد  صهيونـي 
تحقيـق  مـن  مثسـورية  منعتـه 

أ6دمفه. 
 نقلـت  كاثـة مجنباا مثسـورية 
سـانا عـن َمْصـَدٌر َعْسـَك2ِيٌّ قوثه، 
إنـه يف تاا2 مثسـاعة مثومحدة  عرش 
ىقائق مـن فج2 أمـس مالثنني، قا2 
مثعـدّ  مثصهيوني برضبـات كايفة 
أرضـاً  لـومً  عرب مولـات متتاثية 
باثصومريـخ مملولهـة  عـى مثفـور 
تعاملـت منظومـات مثدفـاع مثجوي 
مملوقـف  معرضـت  مـع  مثسـوري 
مثصومريـخ مملعاىية  ىّم2ت أغلبيتها 

قبل مثوصول إ6 أ6دمفها. 
 بينـت  كاثـة سـانا أن مثعد من 
مثصهيونـي تـم مـن فـوق مجرميض 
مجرميض  فـوق  مثلبنانيـة  مـن 

فـوق  مملحتلـة  مـن  مثفلسـطينية 
بحرة طربيا  مستخد2 مختلف أنومع 
مجسـلحة ثديـه  تاّكنـت مثدفاعات 
مثجوية مـن مثتصدي ملعظم مج6دمف 

مملعاىية. 
 أ ضحت مثوكاثـة، أن مثدفاعات 
مثجوية مثسـورية أسـقطت عرشمِت 

مج6ـدمف مملعاىية مثتي أطلقها مثعدّ  
مثصهيوني باتّجاه مجرميض مثسورية. 
مثسـوري،  مثجيـش  رّى  ذثـك،  إ6 
أمس مالثنني، عـى خ2ق مملجاوعات 
مإلل2مميـة التّفـاق منطقـة خفض 
مثتصعيـد يف إىثـب من عـدة محا ر 
باجفـ2مى  ىّمـ2  خسـائ2   كبّد6ـا 

تحصينات 6ندسية ثهم. 
 قاثـت  كاثة سـانا، بأن  حدمت 
مثجيـش ممل2مبطـة عى أَْطـ2مف بلدة 
عطشـان نحو 65 كم شـاال مدينة 
حاـاة نّفــذت صليـات صار خية 
تحصـني  مومقـع  نقـاط  عـى 
مجاوعـات إل2مميـة مـن تنظيـم 
لبهة مثنرصة يف محيط بلدة سـكيك 
ب2يف إىثب مثجنوبي رىم عى محا ثة 
تسـّلل قاموم بها نحو مثق2د مآلمنة، 
أ قعـت  مثرضبـات  أن  موضحـة 
إصابـات  مإلل2مميـني  صفـوف  يف 

مبارشة. 
مثشـاايل، أشـارت  مملحور   عـى 
مثوكاثـة، إ6 أن  حـدة مـن مثجيش 
أحبطـت محا ثـة تسـّلل مجاوعة 
مثعـزة”  “كتائـب  مـن  إل2مميـة 
تَحـ2ّكـت من محور ق2يـة مع2كبة 
باتّجـاه نقـاط مثجيـش يف مملنطقـة 
معهـا  عليهـا  تعاملـت  ثلعتـدما 
مملناسـبة  رىتهـا عـى  باجسـلحة 

أعقابها. 

القوات العراقية تعتقل ستة 
إجراميني يف كركوك ونينوى

 : العراق
أثقـت مثُقــوَّمُت مثع2مقية، أمس مالثنني، مثقبَض عى سـتة من 

إل2مميي تنظيم “ىمعش” يف محافظتي ك2كوك  نينود. 
 نقلت  كاثـة مجنباا مثع2مقية » مع« عـن م2كز مإلعل2 مجمني 
مثع2مقـي قوثـه: إن “مفـارز مسـتخبارمت مثرشطـة مالتّحاىية يف 
محافظة ك2كوك أثقت مثقبض عى أحد متزعاي عصابات ىمعش 
مإلل2ممية فياا يسـاى  الية مثجنـوب بانطقة مثقاىرية، ُمضيفاً 
أنه تم معتقـال متزعم آخ2 يف مثتنظيم مإلل2ممي ق2ب تل رمبعة إ6 

لانب معتقال متهاني باإلل2م2 يف مملحافظة ذمتها. 
 يف محافظـة نينود قال مثناطق باسـم  زمرة مثدمخلية سـعد 
معـن: إن فـوج مث2ى مثرسيـع مثااني مثتابع ثقيـاىة رشطة نينود 
أثقـى مثقبَض عى مثنني مـن إل2مميي »ىمعش«  صـاىر آثيتهاا 
 ضبط بحوزتهاا مسدسا  كاتم صوت  قنبلتني يد يتني  عبوة 
ناسـفة.   أضـاف معـن: إن 6ـذه مثعاليـة لاات خـلل ى رية 

ثُقــوَّة من مثفوج يف منطقة حي مثرموك يف مدينة مملوصل. 
إ6 ذثك عا2ت رشطة محافظة صلح مثدين عى  ك2 إلل2مميي 
»ىمعش« تحت مجرض يف منطقة مثصينية  بدمخله أسـلحة  عتاى 

 متفج2مت. 

إيران: محور املقاومة انتصر على 
اإلجراميني ومليارات أمريكا لم 

تحّقق أي إنجاز 
 : متابعات 

أّكــد رئيُس 6يئة مجركان مثعامة ثلُقــوَّمت مملسـلحة مإلي2منية 
مثلـوما محاد باق2ي، أمـس مالثنني، عى أ6ايّـة مالنتصارمت مثتي 
حّققهـا محـور مملقا مـة يف محاربـة مإللـ2م2 مثتكفـري خلل 

مثسنومت مجخرة. 
 نقلـت  كاثـة مجنباا مإلي2منيـة مرنا عن باقـ2ي قوثه: إن 6ذه 
مثنجاحـات مثعظياـة قد تـم تحقيقها يف مملنطقة  قـد تم تطهر 
سـورية  مثع2مق من ىنـس مإلل2مميني، مشـرمً إ6 أن مجم2يكيني 
أنفقـوم مليـارمت مثـد الرمت بازمعـم مكافحـة تنظيـم ىمعـش 

مإلل2ممي يف سورية  مثع2مق  ثكنهم ثم يحّققوم أي إنجاز. 
 ىعا باق2ي  سـائل مإلعل2 يف بلىه إ6 مثقيـا2 بوملباتها عى 
أكاـل  له إلحبـاط محا الت  سـائل إعل2 مثقود مملتغط2سـة 
 مثكيـان مثصهيوني  سـيناريو6ات مجعدما مث2مميـة إ6 بث ر ح 
مثيـأس يف مملجتاع  تشـتيت مثوحدة مثوطنية، موضحـاً أن مثعدّ  
يعاـل عـى ىّس مملؤمم2مت عـى مثد م2 ضـد إي2من، ُمضيفـاً: ثقد 
 ملهتنا خلل 6ذه مثسنومت تهديدمٍت عسك2يّة خطرة ثكن مث2ىع 
مثفاعل إلي2من  6وملس مثعدّ  من مثخسائ2  مجرضمر مثباثغة حال 

ى ن نشوب أي رصمع عسك2ّي. 

قوات األمن السودانية 
تقمع املحتجني 

 : متابعات 
أطلقت ُقــوَّمُت مجمن يف مثسـوىمن، أمس مالثنني، مثغاَز مملسـيَل 
ثلدموع عى متظا26ين متجهني نحو مثقرص مث2ئايس، تزممنًا مع 

ق2مر مثحكومة زياىة ر متب مملوظفني باثد ثة. 
 قاثـت  سـائل إعـل2 سـوىمنية: إن مظا6ـ2مت خ2لـت يف 
مثعاصاة مثخ2طو2  بقية مملدن مثسـوىمنية محتجالاً عى خطاب 
مثبشر مثذي مثقاه، أمس مالثنني،  ثم يعلن فيه أية خطومت لديدة 

تاهد ثخ2 له من مثحكم. 
مـن لانب آخـ2، معرف مث2ئيس مثسـوىمني عا2 مثبشـر، أنه 
ُقـــوَّمت مجمـن مثتابعة ثـه تعتقل مئات مملتظا26يـن  ذثك خلل 

خطاب لاا6ري أثقاه يف  الية مثنيل مجبيض. 
 القت زيارة مثبشـر غضبـاً لاا6رياً كبـرمً يف لايع أنحاا 
مثسـوىمن، عقـب ترصيحه أنـه كان ينـوي أن يـرَك منصبَه إاّل 
أن مثجاا6ـر مثتـي مسـتقبلته يف مثنيـل مجبيض لعلت ثـه ىمفعاً 
أن يبقـى.   كانـت مملظا6ـ2مت قـد منطلقت يف مثتاسـع عرش من 
ىيسارب، عى إث2 مضاعفة مثحكومة أسعار مثخبز،  مرتفاع نسبة 

مثتضخم يف مثبلى. 

السيد حسن نصر اهلل األمني العام لحزب اهلل.. سيعلن 
عن مفاجات السبت املقبل 

 : متابعات 
أمـس  »مملياىيـن«،  قنـاة  أعلنـت 
مالثنني، أنها سـتبث يو2 مثسبت مملقبل 
حـومرمً مطوالً مع مثسـيد حسـن نرص 
مثله، أمني عا2 حزب مثله، يتحدث فيها 
ثلاـ2ة مج 6 بعـد غياب مسـتا2 ثلثة 
أشـه2، سيكشـُف فيه عـن مفالئات 

لديدة تخص محور مملقا مة. 
 نـرشت قنـاة »مملياىيـن«، إعلنـاً 
ثلاحطـة تظهـ2 فيـه صـورة مثسـيد 
نرص مثله مبتسااً، تحت عنومن »حومر 
مثعا2«، مثذي سيج2يه مإلعلمي غّسان 
بن لد ، رئيـس مجلـس إىمرة مثقناة 
 مؤّسسها، مثسـاعة مثاامنة  مثنصف 

مسـاا مثسـبت مثقاى2 بتوقيت بر ت 
 مثقدس مثرشيف، مثسـاعة مثساىسـة 
 مثنصف بتوقيت غ2ينيتش،  مثومحدة 

 مثنصف بتوقيت نيويورك. 
 تتكتـم أ سـاط مملحطة عـن أب2ز 
مثعنا يـن مث2ئيسـية ثـحـومر مثعـا2، 
مالاا لاا يف مإلعلن،  سـيفج2 مثسيد 
نرص مثله مثعديد مـن مملفالآت أب2ز6ا 
حدياـه عـن مرسحيـة أنفـاق »حزب 
مثله« عى مثحد ى مع فلسطني مملحتلة، 
 أزمـة تشـكيل مثحكومـة مثلبنانيـة، 
 لوثة  زي2 مثخارلية مجم2يكي مايك 
بومبيـو، يف مملنطقة إ6 لانب تطورمت 
مجزمة مثسـورية  منسـحاب مثُقــوَّمت 
مجم2يكية من سورية،  ممللف مثياني. 
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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:
صربي مثدر مني

كلمة أخيرة

زيد البعوة 
 

الش�هادُة حال�ٌة اس�تثنائية 
فريدة م�ن نوعها يف عالم املوت 
والحي�اة، هك�ذا خاطبن�ا الل�ُه 
)واَلاَ  قائ�اً:  وتع�اىل  س�بحانه 
�ِبيِل اللَِّه  ن يُْقتاَُل يِف ساَ تاَُقولُوا ِلماَ
اَْمواَاٌت(، ويف آية أخرى قال )واَلاَ  أ
�ِبيِل  �باَنَّ الَِّذي�ناَ ُقِتلُوا يِف ساَ تاَْحساَ
اَْحياَاٌء ِعنداَ راَبِِّهْم  اَْمواَاتًا، باَْل أ اللَّ�ِه أ
( ��� ول�و ناحظ من  يُْرزاَُق�وناَ
خال اآلية نجد أنه تعاىل بعد أن 
نهانا ع�ن أن نقول إنهم أمواٌت 
بل ش�هداء وإنه قد منحهم الحياة األبدية قال أيضاً عند ربهم 

يُرزقون ليؤّك��د لنا أنهم يف ضيافته. 
جميُع البرش من مختل�ف األجناس أمامهم أجٌل ينتظرهم 
وهو املوت ل يمكن أن يتأخروا عنه لحظة واحدة إّل الشهداء 
األبرار فهم اخترصوا املسافةاَ وجعلوا من املوت مسخرًة حني 
ق�ّرروا وصل حياة الدنيا بحياة اآلخ�رة األبدية، فربحوا الدنيا 
ان منقطع النظري  واآلخرة، ليس هكذا مصادفة، بل نتيجة إيْماَ
�ّد الروح والدم  وثقة بصدق وعد الله وبذل وسخاء وصل إىل حاَ

والنفس فكان عطاء الله لهم عظيماً بقدر عطائهم معه. 
ويف الذك�رى الس�نوية للش�هيد ويف الوق�ت ال�ذي ل ي�زاُل 
الش�عُب اليمني يقدُم املزيداَ من الشهداء يف مواجهة الطاغوت 
والستكبار بقيادة أمريكا وآل سعود وحلفائهم بعدوان ظالم 
يف ه�ذه الظ�روف الس�تثنائية من تأري�خ األُّمة الت�ي تعيُش 
حال�ةاَ رصاع مس�تمّر مع الباط�ل، وخصوصاً هن�ا يف اليمن 
ه الرابعاَ م�ن الِجهاد والتضحيات والصمود يف  ال�ذي يودّع عاماَ
مواجهة العدوان األمريكي الس�عودّي؛ وألن ُس�نةاَ الله تقيض 
ب�رورة أن تحص�ل تضحي�ات يف ميادين الجه�اد حني قال 
( لهذا كان لنا ول يزال رشف الدخول  يُْقتاَلُوناَ ياَْقتُلُوناَ واَ تعاىل )فاَ

ضمن سنن الله الصالحة واإليجابية. 
الش�هداُء رجاٌل صادقون أوفياء بالعهد كرماء أعزاء أحياء 
انهم ومبادئهم  أبطال أح�رار عظماء رشفاء ثابتون ع�ى إيْماَ
وقيمهم ل يقبلون بالعبودية ول بالذلة للطاغوت مهما كانت 
التحديات قهروا املوت حني عش�قوا الش�هادة وقهروا األعداء 

من الطواغيت حني جعلوا من دمائهم وقوداً للنرص. 
يف آي�ة واحدة تح�دث اللُه عن الش�هداء األب�رار ووصفهم 
ُدوا  اهاَ �ا عاَ ُقوا ماَ داَ اٌل صاَ بأوص�اف عظيمة يف قوله تع�اىل: )ِرجاَ
ا  �ْن ياَنْتاَِظُر واَماَ ��اَ ناَْحباَُه واَِمنُْه�ْم ماَ ْن قاَ ِمنُْه�ْم ماَ لاَيْ�ِه فاَ اللَّ�هاَ عاَ
لُ�وا تاَبِْديا( اآلية تتحدث عن املجاهدين يف س�بيل الله ومن  باَدَّ
أوساط املجاهدين يأتي الش�هداء فهم قبل أن يكونوا شهداء 
كان�وا مجاهدي�ن واملواصف�ات الُق��ْرآنية ه�ي التي جعلت 
منهم ش�هداء عظماء، فلو ناحظ من بداية اآلية نجد أن الله 
تع�اىل وصفهم بقوله )رج�ال( ومن هو ال�ذي وصفهم بهذا 
الصفة؟ إنه الله الذي خلقهم فهم رجال أبطال أقوياء أش�داء 
ع�ى الكفار رجال بما تعني�ه كلمة رجال ثم ق�ال عن هؤلء 
انهم بالله وانتمائهم لإلسام  الرجال )صدقوا( صادقني يف إيْماَ
صادقني يف مبادئهم وقياَمهم، صدقوا مع الله عى ما عاهدوه 
�ان به قولً وعماً وعندما ق�ال عنهم يف اآلية  علي�ه وهو اإليْماَ
اَيْضاً أن من صفاِت الش�هداء  لاَيْ�ِه(، نجد أ �ُدوا اللَّهاَ عاَ اهاَ �ا عاَ )ماَ

واملجاهدين هو الوفاءاَ بالعهد مع الله العهد الذي 

أمين الجوفي
�����ي ِف��ال��س��م��اء �����خ ال��ش��ّم��ا ارف��ع��ي راس����ش وُدقِّ �����مَّ ي�����اْ اْل�����شُّ

ش�هيد ريِّ�����س�����ن�����ا  ال�����ص�����ّم�����اد  ارت�����ق�����ى  �������مَّ(  )عاَ ورت��������ِّ 
وات�����ف�����ّج��ري ع�����زم�����ا ب�����ط�����وف�����ان��ش نُ�����ُخ�����ذ ث�����أر ال�����دم��ا

يزيد يسلم  م��ا  ال��ع��ار  ع�ل�ي�ن�ا  ال�ص�ّم�ا  ال�����ص�����ورع  ي�����ا 
ال�م�ج�رما ت�رك�ن�ا  ل  ���ا  وُح��مَّ وال��ل��ه  ق�ب�ي�ل�ة  ي��ا 

وال����ش����ور وال��ح��ك��م��ا ب���راس���ش ك��ي��ف م���ن ث����ار ال��ف��ق��ي��د؟!
ال�حما ص�����م��ّ���اد  ب�����ع�����د  ودّم�������ا  غ�����ي�����رة  ش�����ي  ع�����اد  إْن 

بي�د ك���ل  م���ن  ف�����وق��ه��م  ون�����ح�����ش�����د  �����ا  ن��ل�����ت�����مَّ ف��ال�����ص�����ح 
��ا ع���ى ال��ب��اغ��ي زح����ف وات��ق��دم��ا س�����ي�����ل ال�����ن�����ك�����ف ل�����مَّ

وال�����ن�����اي�����ح�����ة ع�����ج�����م��ا ل��وج��ع��ت��ه��ا م���ن ال���ب���أس ال��ش��دي��د
م�����يّ�����ت ظ�����م�����اء ش�����ع�����ب ال�����ي��م��ن ل��ل��ث��أر م���ا ي���روي���ه م��اء

م��زي��د م����ن  ه����ل  ف���وق���ه���م  وت���ح���م���ى  ت�����ت�����وق��د  واألرض 
رم�ى ذي  ورب�����ي  ت�وك�ل�ن�ا  ال��م��رم�ى  ق��ّدام��ن��ا 

ال�����ظ��ال��م رع��ي��د �����ا وب�������در ارع�������د ق�����وى  �����مَّ ب�����رك�����ان ل هاَ
��ا لاَ��ماَ ص��ع��دة  م��ن  ب���در  اف��ت��ق��دن��ا  ال�ظ�ل�م�اء  فِ�ال�ل�ي�ل�ة 

ال��س��دي��د وال���ق���ول  ال���ق���رآن  م�ن�ه�ج  م�����ن  ارت�������واء  ب�����در 
ان�ُج�ما م�����اي�����ني  م�س�ريتنا  ف��������ي  ن�ج�ما  غ�����������اب  ل 

وري�����د واح�����ن��ا  ب��ي��ن��ن��ا  م�����ا  ت�ختلف  الس�����م�����اء  غ�����ري  م�����ا 
ب�اي�ن�دما ف�ع�ل�ت�ه  م�����ن  ال�����ردى  ح�ل�ف  ي�ن�دم�ا  ب�����ا 

ال��ح��دي��د م�����اط�����ي��م  اّل  ل�ل�ح�دي�د  م�����ا  ال�����م�����ث�����ل  ق�����ال 

ال مكاَن للموت يف 
عالم الشهداء

أحالم عبدالكافي
اس�توكهولم  ع�ى طاولة 
�م�ي  كان هن�اك اهتم�اٌم أُماَ
غريُ مسبوق بتحريك ِم�لاَ�ّف 
الحديدة، مما أثار الجدلاَ لدى 
األوس�اط الوطني�ة اليمني�ة 
تجاه�ٌل  هن�اك  كان  ح�ني 
العراقي�ل  ووض�ع  واض�ٌح 
دون حلحل�ة باقي املِ�لاَ�ّفات 
رغ�م  �انية  اإلنْساَ اليمني�ة 

أهميتها. 
��ّرك  ث�م راف�ق ذل�ك التحاَ
�م  تس�ارٌع كبري من قبل األُماَ
املتحدة إلرسال لجنة تنسيق 
�مي�ة لوق�ف إط�اق النار  أُماَ
يف الحدي�دة بقي�ادة الجنرال 
الهولن�دي »باتريك كامريت« 
ة انتشار  اداَ ولإلرشاف عى إعاَ
لك�ن  الطرف�ني،  ُق���وَّات 
باتري�ك م�ا لب�ث أن خ�رج 
ع�ن مس�ار التّف�اق لصالح 
تنفيذ أجندة أخ�رى بانحياز 
مواقفه الواضح، والذي كان 
آخره�ا صمت�ه ع�ن اإلعان 
ال�دويل  للمجتم�ع  إعامي�ا 
عن اس�تمرار تعنت العدوان 
اتّف�اق  تنفي�ذ  الحائ�ل دون 
الس�ويد ميداني�اً يف الحديدة 
ومواصلته للخروقات وصولً 
املتواطئاَ  الصم�تاَ  للتزام�ه 
حي�ال إط�اق الن�ار من قبل 
مرتِزقة الع�دوان عى اللجنة 
األمني�ة املرافق�ة ل�ه أثن�اء 
فتح طري�ق لدخ�ول اللجنة 
تمرك�ز  ألماك�ن  �مي�ة  األُماَ
ُق��وَّات العدوان يف محافظة 
الحديدة وسط تأجيج ماكنة 
الع�دّو بأنه�ا كان�ت  إع�ام 
محاول�ة اغتي�ال م�ن قب�ل 
الطرف الوطني املرافق له؟!. 
�مي�ٌة مبيتٌّة  أُماَ نياٌت  أهي 
متواطئة مع العدوان لتكوناَ 
ذريع�ًة أمام املجتم�ع الدويل 

لتربيِر رضورة 

ذريعُة احتال 
بصفة أممية!!
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المسيرة: خاص
التقى األمنُي العامُّ للمكتب السيايس ألنصار الله، فضل 
أب�و طالب، مس�اء أمس الثنني، نائباَ املبع�وث األممي إىل 
اليم�ن معني رشيم وناقش معه عدداً من القضايا املتعلقة 
بمخرج�ات اتّف�اق الس�ويد وخصوص�اً اتّف�اق الحدي�دة 

واتّفاق تبادل األرسى والحل السيايس الشامل يف اليمن. 
وفيما يتعلق باتّفاق الحديدة أكد أبو طالب خال اللقاء 
أن م�ن ب�ني التحديات التي تواج�ُه تنفيذاَ اتّف�اق الحديدة 
انحيازاَ رئيس لجنة تنسيق إعادة النتشار باتريك كامريت 
بش�كل أثّر س�لباً ع�ى تنفيذ التّف�اق بمحاولت�ه تحريف 
التّفاق وجّره إىل س�ياقات خارج ما ت�م التفاهم عليه يف 

مشاورات السويد.
وح�ول مل�ف األرسى، قال أبو طال�ب : إن عدم تجاوب 
دول العدوان عى رأسها السعودية واإلمارات مع التّفاقية 
وعدم كش�ف تلك ال�دول ع�ن مص�ري األرسى املحتجزين 
لديه�م تس�بب يف عرقل�ة التّف�اق وع�دم إنج�از مراحله 

املزمنة.
كم�ا تطرق اللقاء إىل اإلطار العام للحل الس�يايس الذي 

سيكون محوراَ املفاوضات القادمة برعاية األمم املتحدة.
ويف ه�ذا الس�ياق أك�د فض�ل أبو طال�ب األم�ني العام 
للمكتب الس�يايس أنه لن يك�وناَ لعبدرب�ه منصور هادي 
وع� محس�ن األحمر مكاٌن يف العملية السياسية القادمة 
وأن ما يسمى بالرشعية ليست سوى ذريعة لدول العدوان 

لتحقيق أهدافها يف احتال الباد والسيطرة عى ثرواته.

أشار خالل اللقاء إلى أن انحياز باتريك كاميرت وعدم تجاوب 
دول العدوان يعرقالن اّتفاَقي الحديدة واألسرى:

األمني العام للمكتب السياسي ألنصار اهلل يلتقي نائب املبعوث األممي 
ويؤكد أنه ال مكان لهادي واألحمر يف العملية السياسية القادمة


