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احتجاج���ات يف مدين���ة تع���ز تطال���ب بتس���ليم قتل���ة الطفل���ة »ن���وران« بع���د إطالقه���م م���ن قب���ل قي���ادة املرتزق���ة
�ضحيفة اأمريكية تك�ضف تدخالً اأمريكياً مبا�ضراً يف املفاو�ضات اليمنية عرب مندوب رفيع من البنتاغون

الربوعة يف  ال�ضعودي  اجلي�ش  جتمعات  يق�ضف  اجلو  و�ضالح  ع�ضري  جم��ازة  يف  مواقع  على  ال�ضيطرة 
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 : خاص
ـذ سـاُح عبجـورّ عملسـ�رّ بلجلـش اعبلجـان  نفرّ
عبثاثـا ، 4ُُجومـاً لويـاً عـى  عبشـابلرّة، أمـا 
تجأاات بجلش عبادارّ عبسـاوىيرّ يف لبهة عس�، 
ارع  عبحداى، اتكبرّد للش عبادارّ خسائ0َ فاىحة. 

اأفاى َمْصَدٌر يف سـاح عبجورّ عملس�رّ لأن عبهجو3َ 
يف  عبسـاوىيرّني  بلجنـوى  كبـ�ًة  تجأاـاٍت  رضب 
ق إصالات  منطقة عب0لوعة، مؤكرّـدعً أن عبهجو3 حقرّ
ىقلقة، اأسـف0 عن مرصع اإصالة عبارشعت من 

 . عنارص للش عبادارّ
الا  عبهجو3ُ لاد رصد ىقلق بتَحـ0رّكات للش 
، حلـث أظه0 عب0صد الـوى تجأاات كب�ة  عباـدارّ
من عبجنوى عبسـاوىيرّني يف عملنطقة عملستهدفة، اتم 

تحديد موقاهم لدقة. 
ذ مسا  أما عمال  اكان سـاح عبجورّ عملس�رّ نفرّ
4ُُجومـاً مشـركاً عـى تجأاات مل0تِزقـة عبجلش 
عبساوىيرّ رشق لبل اعوع يف عس� أَيْضاً، اسقط 

عرشعٌت من عمل0تِزقة قتى ال0حى ل0ع  ذبك. 
ايأتي ذبـك يف إطار عأللات »عا3 سـاح عبجورّ 
عملسـ�« عبذي أعلنته عبُقــوَّعُت عملسلحة مطلع 4ذ 

عباا3، كشااٍر مل0حلة لديدة من عملوعلهة. 
ـا3ُ عملاضلـة كثافـًة ملحوظة يف  اشـهدت عمَيَـّ
قت تلك عباأللات  ، احقرّ عأللات ساح عبجورّ عملس�رّ
نجاحـاً َكب�عً اكبرّدت عبادارّ خسـائ0 فاىحة يف عدى 

من عبجبهات. 

 : عسير
قـت ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجان عبشـابلرّة، أما  حقرّ
عبثاثـا ، تقدمـاً ملدعنلاً َكبـ�عً يف لبهة عسـ�، حلُث 
تأكرّنت من عبسـلط0ة عـى عدة تباب اموعقـَع مل0تِزقة 
، يف عأللة نوعلة، سقط فلها عرشعٌت  عبجلش عبساوىيرّ

من عمل0تِزقة قتى ال0حى، اتم أرس عدى منهم. 
اأفاى َمْصَدٌر َعْسـَك0ِيٌّ بصحلفة عملس�ة لأن عبتقد3 
ذته احدعت من عبجلش اعبلجان  لا  إث0 4جو3 نوعي نفرّ
عبشابلرّة، ال0د خابه عقتحا3 متارس اثكنات م0تزقة 
عبجلش عبسـاوىيرّ يف تلك عبتبـاب اعملوعقع غ0ب مجازة 
عسـ�، اتم عبهجو3 لشـكل مباغت أحدث إرلاكا َكب�عً 

يف صفوف عمل0تِزقة. 
اأكرّــد عمَلْصَدُر أن عبارشعت مـن عمل0تِزقة عبذين كانوع 
يتأ0كزان يف تلك عملوعقع اعبتباب، سقطوع قتى ال0حى 

لن�عن عبوحدعت عملهالأة. 
ااقع عدى مـن عمل0تِزقة أرسد للـد ُقــوَّعت عبجلش 
اعبلجـان خال عباأللـة عبتي عنتهت لإحكا3 عبسـلط0ة 

عى تلك عبتباب اعملوعقع اتأملنها. 
اعغتنأـت عبوحدعُت عملهالأـة كألـاٍت متنوعًة من 
عباتاى عباسك0يرّ عبذي كان عمل0تِزقة يأتلكونه ايرزرّنونه 

4ناك. 
ايأتـي 4ـذع عبتقـد3ُ لابتـوعزي مـع تقـد3 متوعصل 
قـه ُقـــوَّعُت عبجلش اعبلجـان عبشـابلرّة يف لبهة  تحقرّ
ا3ُ عملاضلة عأللاِت سـلط0ة  نج0عن، حلث شـهدت عمَيَـّ
متتابلـة عى عـدى من موعقـع اتباب م0تزقـة عبجلش 

عبسـاوىيرّ يف عببقع اقبابة عبسديا، اذبك إث0 4جأات 
نوعلة سقط خابها عرشعت من عمل0تِزقة قتى ال0حى. 
ايأثـل 4ـذع عبتقد3ُ تحـوالً نوعلاً يف مسـار عأللات 
عبجلـش اعبلجـان عبشـابلرّة لجبهات مـا ارع  عبحداى، 
اعنتقاالً عسـرعتلجلاً إ4 م0حلة عبهجو3، ا4و ما أكرّـدته 
ـا3 عملاضلـة،  قلـاىعُت عبُقـــوَّعت عملسـلحة خـال عمَيَـّ
دة لأن عباا3َ عبقتايل عبحايل سلشهد تطورعٍت كب�ًة  متوعرّ

عى مرتلف عملجاالت عباسك0يرّة. 

إ4 ذبك، شـهدت لبهة عس�، مسـا  أما، 4ُُجوماً 
ذته احدعٌت من عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة عى  نوعلاً نفرّ
عدى من موعقع للش عبادارّ عبسـاوىيرّ ام0تزقته قبابة 

منَفذ علب. 
اأاضـح َمْصـَدٌر ملدعنـي بلصحلفة، لأن َعـَدىعً من 
عبجنوى عبسـاوىيرّني اعمل0تِزقة عبذين كانوع يف تلك عملوعقع 
سـقطوع لني رصيع ال0يـح، خال عبهجـو3، فلأا الذ 

لقلتهم لابف0عر.

 بالتزامن مع هجوم نوعي على عدد من مواقع الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب:

سالح الجو املسريرّ يقصف تجمعات الجيش السعودي يف ربوعة عسري 

السيطرة على عدة تباب ومواقع غرب مجازة عسري ومصرع وأسر عدد من املرتزقة

6 صواريخ »زلزال1« 
تضرب تجمعات املرتزقة 
يف نجران وتدمري آليتني 

يف جيزان
 : الحدود

ذت ُقـــوَّعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة، أما  نفرّ
عبثاثـا ، عـدة عأللـات نوعلـة يف لبهتَـي نج0عن 
اللزعن، ارع  عبحداى، اسـقط خـال تلك عباأللات 
عرشعت من م0تزقة عبجلش عبساوىيرّ قتى ال0حى، 

اتكبرّداع خسائ0َ ماىية متنوعة. 
ففـي نج0عن، أطلقـت ُقــوَّعُت عبجلـش اعبلجان 
عبشـابلرّة 6 صوعريـخ من نـوع »زبـزعل1« عى عدة 
، صاراخان منها  تجأااٍت مل0تِزقة عبجلش عبساوىيرّ
عستهدفا تجأاات يف صح0ع  عببقع، اأرلاة عستدفت 

تجأاات أخ0د قبابة عبسدس. 
اأاضـح َمْصَدٌر َعْسـَك0ِيٌّ بصحلفة عملسـ�ة أن 
عبرضلـاِت عبصاراخلـَة لـا ت لاد عأللـات رصد 
ىقلقـة بتَحــ0رّكات عمل0تِزقة يف عملناطق عملسـتهدفة، 
قت إصالـات عابلة عبدقة،  اأكرّــد أن عبصوعريـَخ حقرّ
اأسف0ت عن مرصع اإصالة عبارشعت من عمل0تِزقة، 

اكبرّدتهم خسائ0َ ماىية. 
لـا  ذبـك فلأا تـمَّ تدم�ُ آبلـة مل0تِزقـة عبجلش 
عبسـاوىيرّ يف صح0ع  عملارش قبابة نج0عن، اذبك يف 
كأني 4نديس، حلث عنفج0ت عبوٌة ناسـفٌة زرعتها 
احدة عبهندسة عباسك0يرّة بلجلش اعبلجان، اأىرّت إ4 
تدم� عآلبلة، امـرصع اإصالة عمل0تِزقة عبذين كانوع 

عى متنها. 
الابتزعمـن مـع ذبـك، رضلـت مدفالـُة عبجلش 
اعبلجان عبشابلرّة تجأااٍت مل0تِزقة عبجلش عبساوىيرّ 
قـت عبرضلـاُت  يف موقـع عملنـارة امـا حوبـه، احقرّ
إصالـاٍت ىقلقـة أاقاـت قتى ال0حـى يف صفوف 

عمل0تِزقة. 
ــ0ت ُقـــوَّعُت عبجلـش اعبلجان   ايف للـزعن، ىمرّ
عبشـابلرّة آبلًة عسـك0يرًّة مل0تِزقة عبجلش عبسـاوىيرّ 
ه  رشق لبـل عبـداى، اذبك لوعسـطة صـاراخ مولرّ

أصالها لشكل مبارش. 
لا  ذبـك فلأا أعطبت احـدة عبِقنَاصـة عبتالاة 
 ، بلجلش اعبلجان مادرّالً رشاشـاً مـن علار33 بلادارّ

يف عملنطقة ذعتها. 
اعبلجـان  عبجلـش  مدفالـُة  رضلـت  لدار4ـا، 
تجأااٍت مل0تِزقة عبجلش عبسـاوىيرّ رشق لحفان، 
قـت إصالـاٍت ىقلقًة، موقاـًة قتى ال0حى يف  احقرّ

صفوف عمل0تِزقة. 

املئات من الجنود املرتزقة يف مأرب يتهمون 
حكومة الفار هادي بسرقة مرتباتهم 

 : مأرب
شـهدت مدينُة مأرب عبوعقاُة تحت سـلط0ة 
عالحتـال، أمـا عبثاثـا ، تظا4ـ0ًة عسـك0يرّة 
حاشـدة بلتنديد لانتهاكات عبقلاىعت عباسك0يرّة 

يف حكومة عبفار 4اىي. 
ايف عبتظا04ة عبحاشـدة عبذي لالت شـوعرَع 
مدينـة مأرب، عترّهـم عملئاُت من عبجنـوى عمل0تِزقة 
عبتالاني ملا يسـأى عملنطقة عباسك0يرّة عبسالاة، 
صاتهـم  مرصرّ لرسقـة  عمل0تِزقـة،  حكومـة 

امأارسة سلاسة عبتجويع يف حقهم. 

اقـال َمْصَدٌر َعْسـَك0ِيٌّ يف مـأرب: إن عبجنوَى 
عمل0تِزقـة عحتشـداع أمـا3 عبقـرص عبجأهـوري 
لاملدينـة عملحتلرّـة بلأطاببـة لأ0تباتهـم عبتـي 
يصاىر4ـا عللهم قلاىة ما يسـأى عبلوع  عب0علع 
صاتهم  عبتالاة باحتال، إ4 لانـب نهب مرصرّ

من عبتأوين عبغذعئي. 
لرسعـة رصف  عمل0تِزقـة  عبجنـوُى  اطابـب 
م0تباتهـم عملنقطاة منذ سـتة أشـه0، مهدرّىين 
لاترّراذ إلـ0ع عت تُغِضُب حكومة عبفاررّ 4اىي يف 

حال بم تستِجب ملطاببهم.

جمعية البنوك تكذرّب شائعات إعالم العدوان حول فرض إتاوات على البنوك 
 : صنعاء

نفـت لأالـُة عببنـوك عبشـائااِت عبتـي تناابتهـا لاُض 
عملوعقع عملحللة نقاً عن قناة عبا0للة عبتالاة بتحابف عباداعن 
عمم0يكي عبسـاوىيرّ لرصـوص ف0ض عبسـلطات يف صناا  
إتـااعٍت إلباريًة عى عببنوك عبلأنلة، اأنها تصُل إ4 30 % من 

أرلاحها، مؤكرّـدًة عد3 صحتها. 
َت عبجأالـُة يف للانها عن عسـتنكار4ا عبشـديد إزعَ   اعـ�رّ
عباأـل غـ� عملهني عبتـي تنتهُجه لاـُض عملوعقـع اعبقنوعت، 
ىععلًة كافة عبصحفلني اعبااملني يف عملجال عإلعامي إ4 تحأل 
مسـؤابلتهم عإلعاملـة يف نقل انرش عمخبـار افقاً بلأااي� 

اقوعنـني عبصحافـة اعإلعـا3 ايف مقدمتهـا عبحـ0ص عـى 
عسـتقا  عملالومة من مصاىر4ا عب0سـألة، اكذع تح0ي عبدقة 

اعملصدعقلة يف نقل اكتالة عمخبار. 
انـورّه عببلاُن إ4 مـا يأثلُه تـدعاُل عمخبـار عبكاذلة عملبنلة 
عى عبشـائاات اعختـاق عمكاذيب من خطـورة عى عبقطاع 
عملرصيف؛ كون للئة عباأل عملرصيف للئًة حساسـًة، فلأا تنتُجه 
من مضاعفات سـلبلة عى اضع عببنـوك اعالقتصاى عبوطني 

ل0مته. 
ايف ختـا3 عببلـان طاببـت لأالـُة عببنـوك كافـة عملوعقع 
عملحللة اعبدابلة مأن سا4أت يف نرش عمخبار عبكاذلة إ4 نرش 
4ذع عببلان عملكـذرّب بتلك عمخبار اذبك عأاً لحق عب0ى عملكفول 

افقاً بقانون عبصحافة اعإلعا3. 

أخبار
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 طائرة الصليب األحمر غادرت مطار صنعاء وعلى متنها األسير:

 بعد قيام مدير األمن المعّين من العدوان بإطالقهم:

 رئيس الوفد الوطني: قوى العدوان أثبتت عمليًا أنها من تعرقل خطوات السالم
 فيما المبعوث األممي يلتقي السلطة المحلية ولجنة المراقبة ويؤّكـد التزاَم األمم المتحدة بتنفيذ اّتفاق السويد:

مرتزقة العدوان يستهدفون فريق نزع األلغام يف الحديدة أثناء تواجد الفريق األممي

املبعوث األممي يرحب باملبادرة اإلنسانية لقائد الثورة بإطالق األسري السعودي املريض دون شروط

 : الحديدة:
لـدرّىت قود عباـداعن ام0تِزقتُها عبتأكلَد 
عى سالها إلفشـال عترّفاق عبحديدة لتصالد 
خ0اقاتهـا بوقـف إطـاق عبنار لشـكل غ� 
مسـبوق؛ بتصل، أما عبثاثا ، إ4 عستهدعف 
ف0يـق نزع عمبغا3 عبـذي كان ياأل عى فتح 
عبط0يـق إ4 مطاحـن عببح0 عمحأـ0، ما أىرّد 
الستشـهاى أحد مهنـديس عبف0يـق لحضور 

ف0يق عممم عملتحدة. 
اأاضح عملتحدُث لاسـم عبُقــوَّعت عملسلحة 
عباألد يحلى رسيع أن أحَد أعضا  ف0يق نزع 
عمبغا3 ا4و عملهندس محأد عباذري عستشهد 

لاسـتهدعٍف مـن قبـل م0تِزقة عباـداعن أثنا  
أىع  عأله ايف توعلـد عبف0يق عممأي اضباط 
عالرتبـاط بفتح ط0يق لاتجـاه مطاحن عببح0 
عمحأـ0.  اععت� عباألد رسيـع أن خ0اقات 
م0تِزقـة عباـداعن عملتوعصلـة تكشـُف عـد3َ 
لديتهـم يف تنفلذ عبتزعماتهم اعسـترفافهم 

لابف0يق عممأي. 
اىعا عملتحدُث لاسـم عبُقــوَّعت عملسـلحة 
ل مسـئوبلتهم إزعَ   عبف0يـَق عممأـي إ4 تحأرّ
عبر0اقات عملستأ0رّة بلاداعن، مطابباً عملباوَث 

عممأي ارئلا ف0يق عمل0عقبني لإىعنتها. 
اعلـق محأد عبدعبسـا3 -رئلـا عبوفد 
عبوطنـي عملفااض- عـى عبوعقاـة قائاً: إن 

قـود عباـداعن أثبتت عأللاً أنهـا من تا0قل 
خطوعت عبسا3، مش�عً إ4 أن خ0اقات قود 

عباداعن لاتت تتسُع لشكل أك�. 
عبحاىثُة تزعمنت مع زيارة عملباوث عممأي 
مارتـن غ0يفلـث ملدينـة عبحديـدة اعقـده 
علتأاعاً مع بجنـة م0عقبة اقف إطاق عبنار 

اعبسلطة عملحللة لابحديدة. 
ايف علتأـاع عملباوث مع عبسـلطة عملحللة 
ابجنـة عمل0عقبة، لـ0ت مناقشـُة عبرطوعت 
عإلل0عئلـة اعبفنلـة بتنفلـذ عترّفـاق عبسـويد 

عبراص لابحديدة. 
الحسـب اكابـة عمنبـا  عبلأنلـة سـبأ، 
عستا0ض عاللتأاُع عبذي ضم عبقائَم لأعأال 

محافظ عبحديدة محأد علاش قحلم اعضَو 
عب�ملانلـة  عبكتلـة  رئلـَا  عبنـوعب  مجلـا 
لاملحافظة محأـد صابح عب�عـي، عماضاَع 
عإلنسـانلة عملتفاقأة لابحديدة ازياىة أعدعى 
عبنازحني اصاولة إيصال عملسـاعدعت إبلهم 
ل0ع  تصالـد عباداعن اخ0اقاته عملسـتأ0رّة 

باترّفاق. 
ايف عاللتأاع، أشار قحلم إ4 أ4ألرّة زيارة 
عملباـوث عبراصرّ بألمني عباـا3 بألمم عملتحدة 
إ4 مدينـة عبحديدة ملتالاة عبرطوعت عمللدعنلة 
عبرـاص  عبسـويد  عترّفـاق  بتنفلـذ  اعبفنلـة 

لابحديدة اموعنئها. 
اأشـاى لجهـوى عملباـوث عممأـي بلدفع 

عماضـاع  اترفلـف  عبسلاسـلرّة  لاباأللـة 
عإلنسـانلة عملتفاقأة بلشاب عبلأنى اإحال 
عبسـا3 لاملحافظة، رغم ساي عبط0ف عآلخ0 
با0قلـة تنفلـذ عالترّفاق من خـال خ0اقاته 

عبلوملة بوقف إطاق عبنار. 
من لانبه، ع�رّ عملباوُث عممأي عن شك0ه 
بحفااة عالسـتقبال اعبتااان اعبتفهم عبكب� 
عبذي الده من قلاىة عبسلطة عملحللة، مؤكرّـدعً 
عى عملوقِف عبثالِت بألمم عملتحدة من مشاارعت 
عبسويد عبقائم عى عالبتزع3 لأر0لاتها اعد3 
عبسأاح مي ط0ف لتشتلت مساعلها عبهاىفة 
عبدفع لاباأللة عبسلاسلرّة نحو عبسا3 اإنها  

عبح0ب يف عبلأن. 

 : صنعاء
غـاىرت، أما عبثاثـا ، طائ0ٌة تالاـٌة بلصللب عمحأ0 
، موىس  من مطـار صناا  اعى متنها عمسـ� عبسـاوىيرّ
عوعلي، عبذي أُطِلَق رسعُحه لأباىرة من قائد عبثورة عبسلد 
عبدعمللك عبحوثي؛ تقدي0عً بظ0افه عبصحلة لاد رفض نظا3 
لـاىه اىال عباداعن مباىبتَـه عبتي ُع0ضت عللهم من قبل 

عبلجنة عبوطنلة بشؤان عمرسد مسباٍب إنسانلة. 
اقال عبُدعبقاىر عمل0تىض -عضو عبوفد عبوطني رئلا 
عبلجنة عبوطنلة بشـؤان عمرسد: إنه »خال عمسبوعني 
عملاضلـني حاابنا لكل عبط0ق اعبوسـائل إقنـاَع عبجانب 
عبسـاوىيرّ لإلـ0ع  عأللـة تباىل مسـتاجَلة لامسـ� 
عبسـاوىيرّ عمل0يـض مقالـل عإلفـ0عج عـن مجأوعة من 
أرسعنا عبج0حى بديه اقد ىخل يف عبوسـط عدة اساطات 
سـوع  عممم عملتحدة احتى مشـايخ اشـرصلات قبللة 
اعلتأاعلـة تااطفـوع مع عمسـ� عمل0يـض إال أن أحدعً 

منهم بم يستطْع إقناَع عبجانب عبساوىيرّ لذبك«.
اأضـاف أنه »انظ0عً بهذع عبتجا4ل اعالسـتهتار لحلاة 
ه عبسلُد عبقائُد لاإلف0عج  4ذع عمس� اكباىرة إنسـانلة الرّ
عنه اتسللأه م4له. اعلله فقد طلبنا من مكتب عملباوث 

اعبصللب عمحأ0 لصنااَ  عستاَمه اإيصاَبه إ4 أ4له«. 
اعقـَب مغاىرة عمسـ� عبسـاوىيرّ عى متـن طائ0ة 
َب عملباـوُث عممأي مارتن غ0يفلث  عبصللب عمحأ0، رحَّ
لاملبـاىرة عإلنسـانلة بقائـد عبثـورة يف إطـاق عمسـ� 
عبسـاوىيرّ عمل0يـض ىان رشاط«، ماـ�عً عـن تطلاـه 
»بقلا3 عبط0فني لتنفلذ عترّفاق تباىل عمرسد اعملاتقلني«. 
اكان عمسـ� عبسـاوىيرّ موىس شـوعي عيل عوعلي 
ه لابشـك0  عبـذي يااني من مـ0ض فـ�اس عبكبرّد تولرّ
اعبتقدي0 بلسـلد عبدعمللك عبحوثي عـى مباىرته لإطاق 

رسعحه مسـباب إنسـانلة لادما رفضت لاُىه اتحابُف 
عباداعن مباىبتَه رغم م0ضه. 

اعبتقت صحلفُة عملسـ�ة لامس� موىس شوعي عيل 
عوعلـي، أمـا عمال، يف عملستشـفى عبـذي يتلقـى فله 
عباـاَج لاد إلـاغ قائد عبثورة عبسـلد عبدعمللـك عبحوثي 
بلأباوث عممأي مارتن غ0يفلث أنه سلتم إطاُق رسعح 
ه عبشك0َ إ4  عمسـ� مسـباب إنسـانلة، اعبذي لداره الرّ

قائد عبثورة عى مباىرته عإلنسانلة.
اقال عمس�ُ عبسـاوىيرّ بصحلفة عملس�ة مالقاً عى 
عملباىرة: »عبله يبارك يف عبسلد عبدعمللك عى مباىرته عبتي 

ي عبااَج يف عبرارج«، مش�عً إ4 أن حابتَه  سـتتلُح يل تلقرّ
0عً اأنه بم ياد يسـتطلُع عبنو3َ،  عبصحلة تد4ـورت مؤخرّ
حلـث اأن فرة عبنـو3 بديه بم تاد تتجـااُز من 5 – 10 

ىقائق يف عبلو3 عبوعحد.
اأضاف مالرّقاً عى عملباىرة لاد رفض تحابف عباداعن 
 ، مباىبتَـه: »لزعه عبلـُه خ�عً، عبسـلد عبدعمللـك ما قرصرّ
فأباىرته سـتنقذ حلاتي اتنقذني من عبتاب عبيل فلني 

اعآلال3 اعالبتهاب«.
اعندمـا سـأبته عبصحلفـة عن اضاه خـال عمرَْس 
اعب0عاية عبطبلة عبتي تلقا4ا، أكرّد عمسـ�ُ عبسـاوىيرّ أنه 

ـى كامَل عب0عايـة اعال4تأا3 اقال: »أشـُك0ُ عإلخوة..  تلقرّ
اع ماي من ناحلـة أي يش  أحتاله، من  إنرّهم مـا قرصرّ
ناحلـة عبااج، أَا أي غـ0ض ألغاه يجلني، ياني أي يش 
أطلبـه يجلني«، الفتاً إ4 أنهم سـأحوع به لابتوعُصِل مع 

أ4له اتطألنهم عى حابته عبصحلة.
احـول ما تدعابه إعـا3ُ تحابف عباـداعن اعبتي نفت 
أن يكـون عمسـ�ُ عوعلي يااني مـن أي م0ض، أاضح 
عمس�ُ عبساوىيرّ موىس عوعلي أن ف�اَس عبكبد م0ٌض 
ارعثـي مولوى بديه منذ عبصغ0، إال أنه كان خاماً، اقد 

نشط 4ذع عبف�اس أثناَ  فرة أرسه.

عّينت المسئوَل الثالَث في وزارة الدفاع مندوبًا في المفاوضات

صحيفة أمريكية تكشف عن تدخل أمريكي مباشر 
يف املفاوضات اليمنية 

 : ترجمة:
عملونلتـور  صحلفـُة  أبقـت 
عمم0يكلـة عبضـوَ  يف تق0ي0 نرشته، 
أما عبثاثـا ، بلصحفي ىعك ىيتش 
م0عسل عبصحلفة يف عببنتاغون، عى 
ل عبساسـة عمم0يكلني يف سـ�  تدخرّ
عبلأنلـة اضغوطاتهم  عملفااضـات 
يف  عملتحـدة  عممـم  عـى  عملسـتأ0رّة 
تسـل� عملفااضات، مش�ًة إ4 بقا  
لأع عبفائت ازي0 عبدفاع شـانهان 
اعملباـوث عممأـي إ4 عبلأـن مارتن 

غ0يفلث عمحد عبفائت. 
اكشـفت عبصحلفـُة عـن قلـا3 
ازي0 عبدفاع عمم0يكي قبل سـاعات 

من توقلع عترّفاق ستوكهوبم عبشه0 
ىابتَـي  مـع  لابتوعصـل  عبفائـت، 
عباداعن عبساوىيرّة اعإلمارعت ايأيل 
عللهـم عملندعت حسـب ما تقتيض 
عملصلحـة عمم0يكلـة، موضحـًة أن 
ماتلا ظـل ي0كز عـى عبلأن حتى 

آخ0 أيامه يف عببنتاغون. 
اتحـدث مسـئوٌل كبـ�ٌ يف ازعرة 
عبدفـاع عمم0يكلـة بــ »عملونلتـور« 
قائـاً: إن ازيـ0َ عبدفـاع لابوكابـة 
لـون  عنتـدب  شـانا4ان  لات0يـك 
عبـوزعرة،  عبثابـَث يف  راى، عملسـؤاَل 
عملتحـدة يف  عممـم  بلأشـاركة مـع 
أن  موضحـاً  عبلأـن،  مفااضـات 
ازي0َ عبدفـاع عبجديـد امندالَه راى 

يف  ىار  لـأي  لابقلـا3  ياتزمـان  ال 
حـل عبنزعع، مضلفاً أنـه ال يولد أيُّ 
تغلـ� فلأا يتالـق لأابوية عبجهوى 
أن  إ4  الفتـاً  عبجاريـة،  بلاأللـات 
تاامـل راى مع مهأته 4و عناكاس 

بثقة شانا4ان يف اكلله. 
اأضاف عملسـؤاُل عبكب� يف ازعرة 
سـلوعصل  عببنتاغـون  إن  عبدفـاع: 
مـع  منتظـم  لشـكل  عالنرـ0عط 
غ0يفلث لنفـا عبوت�ة عبتي حدثت 
يف ظل ماتلا م0ة ُكــلرّ أسـبوعني، 
الأولـب عبرتلب عبجديد، سـ�فُع 
عبدفـاع  ازيـ0  إ4  تقاريـ0َه  راى 
لابوكابـة قبـل الاـد محاىثاته مع 

مباوث عممم عملتحدة. 

احتجاجات يف مدينة تعز تطالب بتسليم قتلة الطفلة »نوران«
 : تعز

شـهدت مدينـُة تاـز، أمـا، اقفـًة عحتجاللـًة 
شابلرًّة، طابب سلطاِت م0تِزقة عباداعن، لتسللم قتلة 
عبطفلة »نورعن« عبتي عستشـهدت ل0صاص مجأوعة 
مـن عمل0تِزقة قبل أيا3 ىعخـل عملدينة، لاد أن قا3 مدي0ُ 

عممن عبتالع بلاداعن لإطاق رسعح عبقتلة. 
اأفـاىت مصاىر محللـة لأن عبوقفـة أقلأت أما3 
منزل عبطفلة نورعن، اشـارك فلها عدٌى من عملوعطنني 

للنهم أطفاٌل حرضاع بلتضامن مع عبقضلة. 
تطابـب  االفتـاٍت  شـاارعٍت  عملشـاركون  ارفـع 
سـلطات عمل0تِزقـة يف عملدينـة لتسـللم قتلـة عبطفلة 
نورعن، امحاكأتهم، كأا ندرّىاع لاالنفات عممني عبتي 

تشهده مدينة تاز تحت سلط0ة عمل0تِزقة. 
اكانـت عبطفلـة »نـورعن عبزغ0اري« ذعت عبسـتة 
أعوع3، ُقتلت عبرألا عبفائت ل0صاص مجأوعة من 
عمل0تِزقـة يف محطة ملاه »عبصفـا « لأدي0ية عملظف0، 

حلث عقتحـم عمل0تِزقـُة عملحطَة اأطلقـوع عبن�عن عى 
َمـن فلهـا، اكانت »نـورعن« 4ناك تحـاال عبحصوَل 
عـى عبقللل من عملا ، فأصلبـت لالار ناري قتلها عى 

عبفور، اقتل شاب آخ0 كان 4ناك. 
اأفـاىت مصـاىُر محللٌة لـأن مدي0 عممـن عبتالع 
بسـلطات عمل0تِزقـة منصـور عمكحـيل، قـا3 عبجأاة 
عبفائتـة، لإطاق عبقتلـة، لاد أن كان قـد تم عبقبض 

عللهم. 
اتـدعال ناشـطون فلديـو بوعبـد عبطفلة نـورعن، 
يطابـب فله لرسعـة عبقبض عى قتله علنته، مشـ�عً 
إ4 أنه قا3 لتقديم مالومات عبسـلارة عبتي كان عللها 
عبقتلـة إ4 سـلطات عمل0تِزقـة، بكن بم يتـم عترّراذ أي 

إل0ع . 
اتشهُد مدينُة تاز فوىض أمنلة اعساة، اعنتهاكات 
متوعصلة تأارسـها فصائـل عمل0تِزقة لحق عملوعطنني، 
إ4 لانب عبرصععات عملستأ0رّة لني تلك عبفصائل اعبتي 

يترضر منها عملوعطنون لشكل ىعئم. 

أخبار
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في اجتماع لرؤساء المؤّسسات اإلعالمية لدراسة مواجهة أساليب إعالم العدو:

قبائ��ل »منبرّه« بصعدة تج��ود بقافلة 
مالية وغذائية متنوعة دعماً للجبهات 

وتجدد إعالن النفري العام 

 : صعدة:
يف ما0كـة عبدفاع عملقدَّس، يوعِصُل أابو عببأس عبشـديد خوَض 
ما0كـة عبتحـ0رّر اعالسـتقال ايجـوىان لابنفا اعملـال، حلث 
أكرّــدت قبائـُل مدي0يـة منبرّه لأحافظـة صادة يف اقفـة قبللة 
مسـلحة، أما عبثاثا ، موعصلـة عبنف� عباـا3 اعبتَحـ0رّك عبجاى 
نحو لبهات عبقتال ملوعصلة ىح0 عبغزعة اتح0ي0 عمرض من ىنا 
عملحتلرّني.  اخال عبوقفة، س�رّ ألناُ  عملدي0ية قافلًة غذعئلة امابلة 
متنوعـة؛ ىعأاً ملطـال عبجلش اعبلجـان عبشـابلرّة عمل0علطني يف 
ملاىيـن عبازة اعبك0عمة اعبرشف، اعحتـوت عبقافلة عى عدى من 

عملوعيش اعمغنا3 امبابغ مابلة كب�ة اموعى غذعئلة متنوعة. 
اخـال تسـل� عبقافلـة، أكرّـد ألنـاُ  االها  منبرّـه موعصلَة 
رفـد عبجبهات لاملـال اعب0لال حتـى تحقلق عبنرص عـى عبغزعة 
اعملاتديـن.  اععت� عملشـاركون تقديم عبقوعفـل أقل ما يأكن ملن 
يضحـوع لأراعحهم اىمائهم يف سـبلل عبدفاع عـن عبوطن اأمنه 
اعسـتق0عره. مشـ�ين إ4 عالسـتادعى اعبجهوزيـة عبكاملة ب0فد 
عبجبهـات لقوعفل عب0لال اتقديم عملزيد من عبتضحلات يف سـبلل 

عبذاى عن عبوطن. 

في فعالية ختامية إلدارة توعية المرأة ومركز 
التدريب باألوقاف في ذكرى الشهيد

وكيل وزارة األوقاف: الشهداء يحَظون 
باملكانة الرفيعة يف الوجدان الشعبي

المسيرة: خاص 
أكرّـد اكلُل ازعرة عماقاف بقطاع عبتولله اعإلرشاى، عبازي رعلح، 
يو3 عالثنـني، يف عبفاابلـة عبرتاملة لذك0د عبشـهلد لصناـاَ  إلَىعَرة 
توعلة عملـ0أة ام0كز عبتدريب لاماقاف، عى عملكانة عب0فلاة بلشـهلد 
يف عبولـدعن عبشـابي؛ ع0فاناً لتضحلات عبشـهدع  اعسـتذكار عبقلم 
عب0احلـة اعباطـا  عبذي لذبـوه يف سـبلل عبدفاع عن عبديـن اعمرض 
اعبا0ض.  اخال عبفاابلة عبتـي نظرّأتها عإلَىعَرُة عباامة بتوعلة عمل0أة 
ام0كـز عبتدريب اعبتأ4لل تحت شـاار »لدما  شـهدعئنا ننترص عى 
ـن عبوكلـُل رعلح ىاَر عبنسـا  اصأوَى4ـن يف موعلهة  أعدعئنـا«، ثأرّ
عباـداعن لتقديم فلـذعت أكباى4ن إ4 لانِب قوعفـل عببذل من مرتلف 
عملحافظـات؛ ىعأاً اإسـناىعً بلأ0علطني من ألطـال عبجلش اعبلجان 
عبشـابلرّة يف لبهات عبازة اعبك0عمة، حاثاً عمل0أَة عبلأنلة عى مزيد من 
عبصأوى اعببـذل اعباطا  إ4 لانب أح0عر عبلأن يف سـبلل عبدفاع عن 

ت0عب عبوطن اعبس� عى ُخَطى عبشهدع  حتى تحقلق عبنرص. 
فلأا أشارت كلأاٌت أبقلت يف عبفاابلة، إ4 أن إْحـلَـاَ  عبذك0د 
عبسنوية بلشهلد تا�رّ عن عبوفا  بتضحلاتهم اتجسلد لطوالتهم 
ُل عبتـأيس لهم يف موعلهـة أعدع   يف أاسـاط عملجتأـع، لأـا يكفرّ
عإلنسـانلة، ىععلًة إ4 رضارة إيا  أرس عبشـهدع  رعاية اع4تأا3 
لاعتبار4ـم أمانًة يف أعناق عبجألع؛ تقديـ0عً بتضحلات ذايهم يف 

عبدفاع عن عبلأن اأمنه اعستق0عره اسلاىته اعستقابه. 
ابفتـت عبكلأات إ4 أ4ألرّة عبتأـاس عب0احلة عإليأانلة اعإلنسـانلة 
اعبوطنلة من ذك0د عبشـهدع  اعبس� عى نهجهم اعالستزعىة من راح 
عبتضحلة اعالستبسال اعبفدع  يف نرصة ىين عبله عز الل اإعا  كلأته. 

ر بهم بمحافظة املحويت اإلفراج عن 26 من املغررّ

اد وروضة الشهداء وزارة التعليم الفني تزور ضريح الرئيس الشهيد الصمرّ

المسيرة: المحويت 

أف0لت عملهزُة عممنلة لأحافظة عملحويت، أما 

عبثاثا ، عن 36 من عملغ0ر لهم كانوع ياألون بصابح 

عباداعن ام0تِزقته. 

ـع لحضـور عدى مـن عبوكا   اخـال بقا  موسرّ

امـدرع  مدي0يات امشـايخ االها  اشـرصلات 

علتأاعلـة.. أكرّــد اكلـُل عملحافظـة بشـئون عممن 

عباألـد عبدعبقـاىر عملأخـذي أن عإلف0عَج عـن عملغ0ر 

لهـم يأتي يف إطار عبذك0د عبسـنوية بلشـهلد اافَق 
توللهـات قائـد عبثـورة ارئلا عملجلا عبسـلايسرّ 
عمعـى ضأـن عملبـاىرعت عبتي تجسـد عبحـ0ص عى 

تنفلذ ق0عر عبافو عباا3. 
فلأـا أكرّـد مديـ0 أمـن عملحافظة عباألـد محأد 
عبحأـزي أن عملفـ0ج عنهـم أُىينـوع لأعأـال ترـُد3ُ 
لبهات قود عباـداعن ام0تِزقته اتأثل تهديدعً ممن 

اعستق0عر عبباى اسكلنة عملجتأع. 
احث عملف0ج عنهم عى عالتجاه نحو عباأل ضأن 
عبقـود عبوطنلـة اعملجتأالة اعبشـابلرّة بلدفاع عن 

عبوطن اأمنه اعستق0عره. 
لدار4ـم، عـ� اكا  عملحافظـة عـن تقدي40ـم 
بلقلاىة عبسلاسـلرّة بهذع عبقـ0عر عبذي يؤكرّـد عبح0َص 
عـى مبـدأ عبتسـامح اتفويـت عبف0صة عـى عبادارّ 
اعملرلصني لاممن اعالسـتق0عر اعبنسلج عاللتأاعي 

لني ألنا  عبوطن. 
من لهتهم، أشاى مشايخ اقبائل عملحافظة لق0عر 
عإلف0عج عن عدى من عملغ0ر لهم.. حاثِّني عبجألَع عى 
تازيز عبتاحم اعبصأوى اىعم عمل0علطني يف عبجبهات 

بلدفاع عن عبوطن. 

المسيرة: صنعاء 
زعرت قلـاىعُت ازعرة عبتاللم عبفنـي اعبتدريب عملهني 
اصنداق تنألة عملهارعت، أما عبثاثا ، رضيَح عب0ئلا 
اى ارفاقه لألدعن عبسباني اراضة  عبشهلد صابح عبصأرّ

عبشهدع  لشارع عبرأسني لأمانة عبااصأة. 
ايف عبزيارة ق0أ عبوكلل عملساعد بقطاع سوق عباأل 
عيل ز4ـ0ة اعملدي0 عبتنفلذي بصنداق تنألة عملهارعت 
عبدعبله عبهاىي اعدٌى من قلاىعت عبوزعرة اعبصنداق، 
اى ارفاقه  عبفاتحَة عى أراعح عب0ئلا عبشـهلد عبصأرّ

اعبشـهدع  عبذيـن قدمـوع أراعحهم رخلصـًة ىفاعاً 
عن عبوطن.  اأشـاى عبزعئ0ان لتضحلات اعستبسال 
عبشـهدع  يف موعلهـة قـود عباـداعن اُمَرطرّطاته، 
مش�ين إ4 أ4ألرّة عستلها3 مااني عبتضحلة اعبفدع  

من عبشهدع . 

وزير الصحة يؤكرّ�د أهميرّة تعزيز الشراكة بني مختلف الجهات ذات العالقة للقضاء على الكولريا
المسيرة: خاص 

أكرّــد ازي0ُ عبصحة عباامة اعبسـكان، عبدكتور 
طه عملتـوكل، أ4ألرَّة تازيـز عبرشعكة لني مرتلف 
عبجهـات ذعت عبااقـة ملوعلهـة الـا  عبكوبـ�ع 
اعبقضا  علله اصـوالً إ4 إعان عبلأن خابلًة من 

4ذع عبولا  اعمالئة عمخ0د. 
اخال عختتا3ِ ارشـة عباأل عملشركة بكتلتَي 
عمللاه اعإلصحـاح عببلئي اعبصحـة حول م0علاة 
الـا   ملوعلهـة  اعبتأ4ـب  عالسـتجالة  تدخـات 
عبكوبـ�ع اعبتي نظرّأتها منظرّأتـا عبصحة عباامللة 

اعبلونلسـف لابتااان مع ازعرتَي عبصحة عباامة 
اعبسـكان اعمللـاه اعببلئة، أشـار عبوزيـ0 عملتوكل 
إ4 رضارة تكاتـف عبجهـوى لـني ازعرة عبصحـة 
ـة ازعرة عمللـاه اعبجهات عملانلة  اعبـرشكا  َخاصَّ
الترّرـاذ عبتدعلـ� عبااللـة بلقضا  عـى عبكوب�ع 

ـة قبل ىخول فصل عبصلف.  َخاصَّ
انورّه لابجهوى عملشركة اعبتنسلق لني ازعرتَي 
عبصحة اعمللاه اعبرشكا  عبدععأني اكتلتي عبصحة 
اعمللاه اعببلئة خال عباا3 عملايض يف مكافحة الا  
عبكوب�ع.. حاثًّا عى مضاعفة عبجهوى خال عباا3 
عبحايل اعبتنسـلق يف عملالومات اعبرصد اعبوقوف 

عـى نقـاط عبضاـف لشـكل لـدي اعباأل عى 
تجااز4ا. 

ا4دفـت عبورشـُة يف يومـني لأشـاركة 130 
م0علاـة  إ4  عبجهـات،  مرتلـف  مـن  مشـاركاً 
اتشـرلص عبتحديـات عبتي رعفقـت عباأل خال 
33018 اعبوقوف عى عإليجاللات بتازيز4ا خال 

عباا3 ي301. 
اناقشت عبورشـة َعَدىعً من أارعق عباأل حول 
عبوضع عبولائي بلكوب�ع يف 33018 اأ4م عبتدخات 
عالسـرعتلجلة  عبرطـة  إ4  إَضاَفـة  اعبتحديـات 

عبوطنلة بلتأ4ب اعالستجالة بلكوب�ع ي3301. 

إقرار مصفوفة من اإلجراءات التنفيذية ل� 2019م ووزير اإلعالم يؤكرّ�د أهميرَّة 
االرتقاء بالعمل اإلعالمي ملواجهة العدوان 

 عملس�ة: صناا 
 أكرّــد ازيـ0ُ عإلعـا3، ضلـف عبله 
سات  عبشامي، يف علتأاع ب0ؤسا  عملؤسرّ
عإلعاملـة، أمـا عبثاثـا ، لصنااَ ، 
ات0شـلد  اتصحلـح  تفالـل  ة  أ4ألرـّ
مسـار عباأـل عإلعامـي اعالرتقا  له 
لأـا يتوعكـُب مـع عملتغـ�عت ايلبـي 
عملجتأالـة  اعبتوعلـة  عالحتلالـات 

اأ4ألتها يف موعلهة عباداعن. 
مـن  عاللتأـاُع مصفوفـًة  اأقـ0   
عمىع   برطـة  عبتنفلذيـة  عإللـ0ع عت 
عبسـنوي عبحكومـي بقطـاع عإلعـا3 
بلاـا3 ي3301، عملؤكرّــدة عـى أابوية 
عملوعلهة عإلعاملة بلاداعن عبسـاوىيرّ 
عمم0يكـي، من خـال إلـ0عز عمحدعث 
اعبفاابلات اعمنشـطة عى عبسـاحة 
عبوطنلة اموعلهة عبح0ب عالقتصاىية 
اتحدياتها اتازيز عبصأوى عبشـابي، 
اتازيز عمىع  عإلعامي ملوعكبة ما0كة 
عبدفـاع عـن عبوطن اعحرع3 سـلاىته 
ة ت0سـلخ عبوحدة  اعسـتقابه اأ4ألرـّ
عبوطنلـة انبذ عملأارسـات عبانرصية 
اعبطائفلـة اعملناطقلـة، لاإلَضاَفة إ4 
عباأـل عـى ُكــلرّ ما من شـأنه كرس 
عـى  عملفـ0اض  عإلعامـي  عبحصـار 

عبلأـن اتفالل ىار عإلعـا3 عبرارلي 
لأا يضأن إيصاَل مظلوملة عبشـاب 

عبلأني. 
كأا أق0ت عملصفوفـُة آبلَة موعلهة 
عبحـ0ب عبناعأـة اكل مـا يسـتهدُف 
عبجبهـة عبدعخللـة اتفالـل تولهات 
عبحكومـي  عمىع   عبشـفافلة يف  مبـدأ 
من خـال لال عإلعا3 عبوطني صوت 
بلشاب اعبدابة عى حدٍّ سوع ، إَضاَفة 
عباأـل عإلعامـي  ة تنظلـم  أ4ألرـّ إ4 
اتحقلـق نقلة نوعلة يف أىعئه، اإيجاى 
رشعكة لني عإلعا3 عب0سأي اعبراص، 

ـُد من ح0يـة عبـ0أي اتادى  لأـا يجسرّ
اسائل عإلعا3 اأ4ألرّة عبتوثلق بج0عئم 
امجازر عباـداعن اعنتصارعت عبجلش 

اعبلجان عبشابلرّة. 
 اتهدُف عملصفوفة بوضع سلاسـة 
إعاملة موعكبـة بلتحديات اعملتغ�عت 
عإلعامـي،  عبـرشف  ملثـاق  اتفالـل 
اتصحلح أاضاع عملنشـآت عإلعاملة، 
عبسـبق  يف  عملوضوعلـة  اععتأـاى 
عبصحفي، اتطوي0 مستود عبتغطلات 
اعبتوثلـق  اعبتقاريـ0  عبصحفلـة 
عإلخباري، اعب0صد اعمرشفة بلصحف 

عبتوثلـق عإلعامـي،  اإصـدعر مجلـة 
إَضاَفـة إ4 إلـ0عز ىار عملـ0أة عبلأنلـة 
إعاملـا يف موعلهة عباداعن اعبصأوى 
عببنلـة  عبشـابي اتطويـ0 اتحديـث 
عبتحتلة اعبفنلـة اماابجة عالختاالت 
اإىعريـة  مابلـة  اإلـ0ع  إصاحـات 
اترشيالة، اتحسني اتنألة عإلي0عىعت 

عبذعتلة. 
 ايف ختـا3 عاللتأـاع أشـار عبوزي0 
عبشـامي إ4 إنشـا  غ0فـة عأللـات 
أىع   متالاـة  لهـدِف  لابـوزعرة؛ 
سـات عإلعاملة امـدد تنفلذ4ا  عملؤسرّ
ـة لها، اكذع  بلرطط اعب�عمج عبَراصَّ
عباأـل عـى رسعـة تنفلذ مشـاريع 
تأ4لـل عبكـوعىر عإلعاملـة، الفتـاً إ4 
عإلمكانـات  توفـ�  متالاـة  تـم  أنـه 
عبازمة بقناة عبلأن عبفضائلة؛ كونها 
عبوعلهـة عإلعاملة بللأـن، اتأكلنها 
من عبتوعصـل مع ناشـطني امحللني 
ىابلـني اكـذع إيصـال عببـث إلذععتَي 
صناـا  اصاـدة إ4 كافـة عملناطـق 
لأحافظة صادة ُاُصوالً إ4 تغطلة ما 
تبقى من مناطق يف عأو3 محافظات 

عبجأهورية. 
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دّغار: بصماُت الشهيَدين أنتجت عقواًل نّيرة وأّهلت اآلالَف من رجال القانون
حميد الدين: اغتيال الشهيَدين يهدف إلى إفراغ البلد من مفّكريه ومن علمائه 

جامعة صنعاء تنظم فعالية جماهريية بمناسبة الذكرى السنوية 
للشهيَدين الربوفيسور أحمد شرف الدين والدكتور راجي حميد الدين

 : نوح جالس
توعصُل لاماُة صناا  إْحـلَـا  عملناسبات 
عالحتفائلة؛ افـاً  اتقدي0عً ملنتسـبلها عبذين 
لذبـوع أراعحهـم اىماَ 4م يف سـبلل عبله ايف 
سبلل لنا  عبدابة عبلأنلة عبح0ة عمللة كاملة 
عبسـلاىة، فباد أسـبوع من إقامـة عبفاابلة 
عبسـنوية  عبذكـ0د  لأناسـبة  عبجأا4�يـة 
بلشهلد، نظرّأت لاماة صناا ، صباح أما 
عبثاثا  فاابلًة لأا4�يًة لأناسـبة عبذك0د 
عبسـنوية الستشـهاى عثنـني مـن 4اماتهـا 
أحأـد  عب�افلسـور  »عبشـهلد  عمكاىيألـة 
عبدعب0حأـن رشف عبدين، اعبشـهلد عبدكتور 

رعلي أحأد حألد عبدين«. 
اخـال عبفاابلـة عبتي حرض4ـا عدٌى من 
عبشرصلات عمكاىيألة اعبقبللة اعبسلاسلرّة 
اأرستـا عبشـهلَدين امحبلهأـا اأقارلهأا، 
ـب رئلُا  احشـد غف� مـن عملوعطنـني، رحرّ
لاماة صناا  عمُستاذ عبدكتور أحأد محأد 
عً عن ععتزعز  ار لابحارضين، ماـ�رّ 4ـاىي ىغرّ
لاماة صناا  لاحتضان 4ذه عبفاابلة عبتي 
تات�ُ محطًة السـتلها3 عبدراس عبتي اررّثها 

عبشهلدعن. 
ار أن عبشـهلَدين  اأكرّــد عبدكتور أحأد ىغرّ
اضاـا لصأـاٍت ع0يضـًة يف خدمـة عبوطن 
ــة، ملا قدماه  عامـة الاماة صناـا  َخاصَّ
مـن ماارف اعلـو3 امؤبفات ث0يـة لابفك0 
عبن�، اعبذي ىرج عللها كث� من عمللال عبتي 

تالأت عى أياىيهأا. 
ار، إ4 أن عستشهاَى عب�افلسور  اأشار ىغرّ
رشف عبديـن اعبدكتـور حألـد عبديـن، لقدر 

ما 4ـو فر0ٌ بجاماة صناـا  لتقديأها 4ذع 
عباطـا  فـدعً  بلديـن افـدعً  بلوطـن، إال أن 
رحللهأـا مثرّل خسـارًة بلـرصح عمكاىيأي 

ـًة ابلشاب عبلأني عامة.  َخاصَّ
ـار كلأتَـه لابتأكلـد عـى أن  اعختتـم ىغرّ
لاماة صناا  ستظل متأسكًة لاملآث0 عبتي 
خلرّفهـا عبشـهلدعن، الفتاً إ4 عملكانـِة عبازيزة 
عبتي يحتلها عبشهلدعن يف قلوب ُكــلرّ عمح0عر 
عامـة امنتسـبي لاماة صناـا  عى اله 

عبرصوص. 
لـداره، بفـت عبدكتـوُر عـيل رشف عبدين 
-نائـُب ازي0 عبتاللم عباايل اعببحث عبالأي-، 
إ4 عملحطاِت عبتي لأاته لابشـهلَدين خارج 
عببلـد، مؤكرّــدعً أنهأا لأا يحأانـه من فك0 
ن�رّ اثقافة أصللـة اما0فة أكاىيألة عابلة، 
لالتهأا محطَّ عسـتهدعف عمنظأة عبسالقة 
عبتي مارسـت عبضغوَط لحقهأا اِمن فوقها 
قود عبهلأنة اعالسـتكبار، اذبـك ملوعقفهأا 
عبسلاسـلرّة  عبقضايـا  مرتلـف  يف  عملرشفـة 
أل0ز4ا قضلة صادة سالقاً، اقضلة عباداعن 

عى عبلأن مؤخ0عً. 
بهـا حضـوٌر يف  عبشـهلَدين كان  أرستـا 
منصة عبفاابلـة بإلضا ة لباـض عبكلأات، 
حلث أبقى اعبُد عبشهلد عبدكتور رعلي حألد 
عبدين« عمُسـتاذ عبدكتور أحأـد حألد عبدين« 
كلأـة أكرّـد فلها عن مسـاعي قـود عباداعن 
اعالسـتكبار اأىاعتها يف عبدعخل، سات لقتل 
عبشـهلَدين إلف0عغ عبوطن مـن مفك0يه امن 
دت لرللـة عمللال  ة عبتـي تاهرّ عقوبـه عبن�رّ
عى نهـج ال يقبل عبرضـوع اعب0كوع بقود 
عبهلأنـة اعبطغلـان، فلأـا أبقـى عبدكتـور 

محأد محأد رشف عبدين أحد أقارب عبشهلد 
عب�افلسـور أحأد رشف عبدين كلأًة، تط0ق 
فلهـا إ4 مـدد عبفجوة عبتـي كاىت تقع عى 
عبرشيحـة عمكاىيألة بوال موعصلـة عمح0عر 
عبسـ�َ يف عبط0يـق عبذي شـقه عبشـهلدعن يف 
مرتلف عبالو3 اعملاارف، الفتاً إ4 أن مساعي 
قود عبطاغوت اأىاعتها يف عغتلال عبشهلَدين 
زعىت مـن قلأتهأا يف قلوب ُكـــلرّ عمح0عر، 
اشـدرّت أنظاَر عبكث� مأن لا اع بلق0أاع عن 
عبشهلَدين ايق0أاع عبرلفلات اعمسباب عبتي 
لالتهأا محطَّ عستهدعف تلك عبقود عبغاىرة 

اعملتغط0سة اعبجبانة. 
من لهته، أبقى عمُسـتاذ فلصل عبهطفي 
اعإلرشـاى  عماقـاف  مكتـب  مديـ0  -نائـب 

لأحافظـة عبحديدة- كلأًة، عسـتا0ض فلها 
مآثـ0 عبشـهلَدين اكـذع حجـم عالسـتهدعف 
عبذي يتاـ0ض به للدنا إلف0عغـه من عمىمغة 
امـن عملفك0ين امن عبشـرصلات اعبهامات 
عبوطنلـة عبتي تحأُل عى عاتقها مسـؤابلًة 

ة.  لحجم أُمرّ
اتطـ0ق عبهطفـي إ4 عمثـ0 عبكبـ� عبذي 
نفـوس  يف  عـا3  لشـكل  عبشـهدع   يركـه 
عمحـ0عر، الفتـاً إ4 عملسـارعت عبتـي ينتهُجها 
تحابف عباداعن اأىاعتـه، اخلارعته يف تدم� 
عبلأـن أرضـاً اإنسـاناً، مؤكرّـدعً أن عبشـاَب 
عبلأني سـلظلُّ عى عباهد يف عبس� عى نهج 
عبشهدع  عباظأا  اموعصلة عملشوعر عبذي فله 
ك0عمة اعـزة عبلأنلني اعبذي قدرّموع من ألله 

أراعحهم اىماَ 4م رخلصًة. 
ايف كلأـة كللـة عبرشياـة اعبقانون عبتي 
كان عبشـهلدعن يف اقت سالق قاىعتها، أشار 
عبدكتـوُر عبدعب0حأن عبضحلانـي إ4 عبفضِل 
عبكب� بلشـهلَدين عب0عحلـني يف عمليض لقافلة 
عبالـم اعبثقافـة اتأ4لـل عآلالف مـن رلال 
عبقانـون، فلأـا كان بضلـف عبـرشف كلأٌة 
ـا3 -رئلا  أبقا4ـا عبشـلخ ضلـف عبلـه رسرّ
مجلـا عبتاحـم عبقبـيل-، ىعا فلهـا ُكــلرّ 
عمحـ0عر إ4 موعصلة عبصأـوى اتازيز عوعمل 

عبثبات يف موعلهة عبتحديات. 
ابفـت عبشـلخ رسـا3، إ4 ىار عبقبللة يف 
موعلهـة عملؤعمـ0عت عـى لاىنا، اكـذع ىار 
عمللـال  تنألـة  يف  عمكاىيألـة  عبرشيحـة 
نـاً عبدار عبذي  عب0عفضـة بلـذل اعبرنوع، مثأرّ
يقـو3 له عمكاىيألـون يف سـبلل عبدفاع عن 
عبديـن اعبوطن، مرتتأاً كلأته لاإلشـارة إ4 
عملكانـة عبتـي يحظى لهـا عبشـهلدعن رشف 
عبدين احألد عبدين اكل عبشهدع  عباظأا  يف 

قلوب عبلأنلني، لكل رشعئحهم. 
ايف ختـا3 عبفاابلة ععتلت قلـاىة لاماة 
صناـا  اعمللتقى عمكاىيأي اعـدى من كبار 
أرستَـي  بتك0يـم  عبقاعـة  منصـة  عبضلـف 

عبشهلَدين لدرع عبوفا . 
ترلـل عبفاابلـة فقـ0ٌة إنشـاىيٌة بف0قـة 
شـباب عبصأوى عبتي قدمـت خابها أال0يت 
خاص لابشهلَدين، فلأا تم عستا0عُض لاٍض 
من مسـ�ة عبشـهلَدين عبنضابلـة عبجهاىية 
فـة، يف عـ0ض »ل0الوكـر« أعـاى إ4  عملرشرّ
عبذعك0ة أصوعَت عبشـهلَدين عملللئة لابشأوخ 
اعبك�يا  أما3 لحافل عبطغلان اعالستكبار. 

فيما الخارجية تحّذر االحتالل من استغالل حالة الفوضى الناجمة عن العدوان لتحقيق أطماعه التأريخية.. 
مسئول محلي باملهرة يحذرّر من انزالق املحافظة نحو الفوضى 

واالنصياع لرغبات االحتالل السعوديرّ 
 : المهرة

هاجم مس�ئوٌل يف الس�لطة املحلية بمحافظة 
حرضم�وت قي�اداِت املرتِزق�ة باملحافظ�ة وعىل 
رأس�ها املرتِزق راج�ح باكريت املع��نّ كمحافظ 
لحرضموت من قبَل االحت�الل، لدورها يف انهيار 
املحافظة ووقوفها مع االحتالل وتنفيذ مش�اريع 

وُمَخطنّطاته باملحافظة. 
ويف ترصيح�ات صحفية، أم�س الثالثاء، قال 
محمد س�عد يس�هول -رئي�س لجن�ة الخدمات 
بالهيئة اإلدارية للمجلس املحيل بمحافظة املهرة: 
إن املحافظ�ة تتجه نحو الفوىض؛ بس�بِب س�وء 
تقدير األمور من السلطة، وعشوائية العمل وعدم 

احرتام القانون والدستور. 
وتأت�ي ه�ذه التط�وراُت يف وق�ت تتواص�ل 
الث�ورات الش�عبية يف ع�دد من مديري�ات املهرة 
للتنديد بانتهاكات االحتالل الس�عودينّ ورفضهم 
مد أنبوب النفط الس�عودينّ إىل سواحِل املحافظة، 
كم�ا أقدم�ت الري�اُض ع�ىل اس�تقدام ُق��وَّات 
أجنبي�ة إىل امله�رة م�ن بينه�ا جماع�ات ديني�ة 
دة وحونّلت هذه الُق��وَّاُت املنشئاِت املدنية  متش�دنّ
والحيوية يف املحافظة لثكنات عس�كرينّة يمارس 
فيها الجن�وُد املرتِزقة أعماَل قم�ع واعتقال بحق 
املواطن�� املناهض� ملرشوع االحتالل ومطامعه 

االسرتاتيجية يف اليمن. 
م�ن جان�ٍب آخ�ر، ن�دنّدت وزارُة الخارجي�ة 
باألطماع التوسعية لالحتالل السعودينّ اإلماراتي 

يف محافظتَي املهرة وحرضموت. 

وقالت الخارجيُة يف بيان، أمس الثالثاء، تلقت 

صحيفة »املسرية« نسخة منه، إنها تتابع وتدرك 

األهداَف الحقيقية للعدوان العس�كرينّ السعودينّ 

والحصار الش�امل املفروض ع�ىل اليمن منذ 26 

م�ارس 2015 والت�ي ل�م تعد خافي�ة عىل أحد، 

ومنها األطماع التوسعية للسعودينّة يف محافظتي 

املهرة وحرضموت ومحاولته�ا مد أنبوب نفطي 

إىل البحر العربي وبناء ميناء نفطي عىل سواحل 

امله�رة، يف تج�اوز للس�يادة اليمني�ة والقوان� 

الدولية املتعارف عليها. 

وأش�ارت إىل أن االحتالل الس�عودينّ سعى إىل 

اس�تغالل حال�ة الف�وىض الناجمة ع�ن العدوان 

لتحقي�ق أطماعه�ا التأريخي�ة ومصالحه�ا الال 

مرشوعة يف محافظتَ�ي حرضموت واملهرة، حيث 

قامت دولة العدوان الس�عودينّ يف نوفمرب 2017 

بإرس�ال ُق��وَّاتها العسكرينّة إىل محافظة املهرة، 

وأحكمت الس�يطرة عىل منَفذي ش�حن وصريفت 

وميناء نش�طون ومطار الغيضة الدويل، الفتة إىل 

أن الرياَض قامت باستقطاب بعض الشخصيات 

السياس�ينّة والقبلية يف املحافظة تمهي�داً لتمرير 

األرايض  يف  التوس�عية  وأطماعه�ا  ُمَخطنّطاته�ا 

اليمني�ة، باإلضاف�ة إىل قيامها بتحري�ك معدات 

عس�كرينّة ثقيل�ة إىل العديد من امل�دن واملوانئ يف 

محافظة امله�رة، األمر الذي يعك�س النية املبينّتة 

وأطماع االحتالل للمحافظة. 

وأكنّ��دت وزارة الخارجي�ة يف حكومة اإلنقاذ 

الوطن�ي أن تل�ك خط�وات االحتالل الس�عودينّ 

العدائي�ة قوبل�ت برفض ش�عبي ع�ارم من قبل 

أبن�اء محافظة امله�رة الذين نظم�وا اعتصاماٍت 

ومظاهرات س�لمية ترف�ض الوجود العس�كرينّ 
دة عىل  واألطم�اع الس�عودينّة باملحافظ�ة، مش�دنّ
واإلمارات�ي  الس�عودينّ  العس�كرينّ  الوج�ود  أن 
ومحاولة م�د أنبوب النفط يعد انته�اكاً صارخاً 
لس�يادة الجمهورية اليمنية وميثاق األمم املتحدة 
وللقان�ون ال�دويل والقان�ون ال�دويل اإلنس�اني 
�ة اتنّفاقي�ة جنيف الرابعة واتنّفاقية الهاي  وَخاصَّ
لع�ام 1907 اللت� تحظران ع�ىل دول االحتالل 
��ة والعامة وتغيري  املس�اَس باملمتل�كات الَخاصَّ

معاملها. 
وح�ذنّرت الخارجي�ة م�ن مغبة تبع�ات تلك 
الترصفات العدائية بحق اليمن وش�عبه، مشرية 
إىل أن حالة الال اس�تقرار الت�ي خلقها العدوان 
الس�عودينّ اإلماراتي يف األرايض اليمنية س�وف 
تمتد إىل أرايض الدولت� املعتديت� ال محالة، كما 
أكنّ�دت أن اس�تمرار تل�ك التجاوزات يف األرايض 
اليمنية يعطي الحقَّ لليمن يف الرد بكل الوس�ائل 
السياسينّة والعس�كرينّة املتاحة وفقاً ملبدأ الدفاع 
عن األرض والنفس، داعيًة املجتمَع الدويل واألمَم 
املتح�دة لالضطالع بدورهم م�ن خالل الضغط 
ع�ىل دولتَ�ي الع�دوان الح�رتام س�يادة اليم�ن 
واس�تقالله ووحدته وس�المة أراضي�ه، والكف 
عن سياس�ة االحتالل وفرض األم�ر الواقع التي 
ل�م يعد لها مكان يف الق�رن الحادي والعرشين، 
والدع�وة إىل إقامة عالقات م�ع اليمن تقوم عىل 
احرتام مبدأ الس�يادة وعدم التدخل يف الش�ؤون 

الداخلية. 



6
عمرلاا  اعبرألا

عبادى

34 لأاىد عما4 41440ـ
30 يناي0 ي3301

)6ي5(
تقرير 

 : يحيى الشامي

يهوبُك عملشهـُد اأنت تْطويِه مشدا4اً 
لناظ0َيك قبـَل أن تبلَُغه قدَماك، اترىش 
-اأنت تشـق عبـاَب عبصحـ0ع - أن تطأَ 
لداعبلب سـلارتك لاَض أشـا  ألسـاى 
ـــًة يف تلك عمماكن عبتي  عمل0تِزقة، َخاصَّ
يحـوُل للنها الهـوَى عملجا4دين بدفنها 
ُن  كثافـُة نـ�عن عباـداعن، 4نابـك تتافرّ
ألساُى عمل0تِزقة اتأُكُل عب0ماُل اعبشأُا 
بحوَمهـم فا تـ0د إالرّ عظاماً مهشـأًة 
الأالَم مر0امة، يكرس بونُها عمللُض 
اأبوعُن حديد عملدرعات عبصدئ، عنسلاللَة 
مشـهِد عب0مـِل عملنحـرِس عـى صرـور 
»عبتبـاب« عملنتـرشة يف صحـ0ع  ص�ين 
اعبرللفني، عبجبهة عبتي عنكرست عللها 
ايف أط0عفهـا مئـات عبزحوفـات، اثبتت 
خطوُطها عبدفاعلـة ط0َف عملااىبة عبذي 
ال يتغ�، عملبني عـى عبصأوى اعإللدعع يف 
ط0ق عبقتال اعاللتكار يف أسابلب عبدفاع. 

املوقُع والتضاريس:
تقـُع لبهـُة ص�يـن اعبرللفني عى 
خـطٍّ ىفاعي يتجااز عمتدعُىه عبرأسـة 
اعرشيـن كللو مـرعً، يف عبجهة عبرشقلة 
ـَاف، ايتصـل  مـن مدي0يـة َخـب اعبشَّ
عمتدعى4ا عبصح0عاي من عبجهة عبرشقلة 
لأنطقـة عمل0عزيـق عملاَ� عبـ�ي لني من 
محافظتَي عبجـوف امأرب، امن عبجهة 
عبجنوللـة تتصل لسلسـلة لبال عباقبة 
عبتـي يُـرشف منهـا عبجلـش اعبلجـان 
مبـارشة عـى مدي0يـة عبحـز3 م0كـز 
محافظـة عبجـوف، ات0تبط مـن عبجهة 
عبشـأابلة مبـارشة مع لبهـة عبرنج0 
يللهـا لبهة عملهاشـأة فجبهـة عبلتأة 
اعملـارش عملتصلـة لابربـوت عملرعملة 
أما3 منَفذ عبرـرضع  امناطق البهات 
البـال نجـ0عن، كأا أن عمتـدعىعِت خب 
عملـزع   تأثـُل  عبصح0عايـة  اعبشـاف 

عبجنوللـة مـن صحـ0ع  عب0لـع عبرـايل 
عملأتـدة ىعخـل شـبه عبجزيـ0ة عبا0للة، 
الهـذع عالمتـدعى عبجغـ0عيف عبكبـ�، تاد 
لبهُة اعبشـاف إحـدد أَْكـَ�َ عبرطوط 
عبنارية عبتي تشـتاُل فلها خطوُط عبنار 
اتحتـد3ُ عملوعلهاُت منذ لدعيـة عباداعن 
امـا قبله لأشـه0، اقد اصـف عب0ئلُا 
ـاى مدي0يـَة خب  عبشـهلد صابـح عبصأرّ
تاـاِىُل  لأنهـا  زعر4ـا  حـني  اعبشـاف 
لأسـاحتها مسـاحَة قطـ0 اعبكويـت 
اخأا أضااف مسـاحة عببح0ين، كأا 
َخـصَّ لبهة ص�ين لابقول إن عسـَأها 
فلهـا فابصـ� فلهـا م0تني، صـ�ٌ عى 
، اصـ� عى للئـة عبجبهة  قتـال عباـدارّ

اتضاريسها عملنهكة. 

متى موعُد الزحف التالي؟!
قال أحـد مجا4دي عبجلـش اعبلجان 
موضحاً تاـوَُّى عملجا4دين عى زحوفات 
عبتـي   3 عبتقـدرّ امحااالتهـم  عملنافقـني 
تكـ0رّرت مئات عملـ0عت منذ أرلع سـنني: 

بدينـا يف ُكـــلرّ مـ0ة يزحـُف عملنافقون 
صـوب عبرللفني اص�ين أسـلوُب تََصدٍّ 

لديٌد أَا أكث0ُ، نفالئ له عمل0تِزقة.
ايضلف أنهم بلسوع متشوقني بلقتال 
لقدر شغفهم لتج0يب عبط0ُق عبدفاعلة 

عبجديـدة عبتـي ياكفون عى ىرعسـتها 
اتحسـلنها لـني ُكـــلرّ زحـف اآخـ0، 
ا4ي عأللاٌت عسـك0يرّة تاكـُا ت0عُكَم 
عبرـ�ة بدد مجا4ـدي عبجلش اعبلجان 
عبشابلرّة، خ�ٌة رعكأتها مئات عباأللات 
عباسـك0يرّة عبدفاعلـة اعبهجوملة ىعخل 
4ـذع عملحـور عبقتـايل عبوعسـع اعملتنوع 

عبتضاريا اعملتقلب عملناخ. 
ايأخـذُ ُكـــلُّ قسـم مـن عمقسـا3 
عباسـك0يرّة نصلبَـه امهأتـه عبدفاعلة 
يف عبتصدي بهـذه عبزحوفات مع تفاات 
نسـبي افقـاً بط0يقـة عبزحـف اكـمِّ 
اقـوعت  اعآلبلـات  عبزعحفـة  عملدرعـات 
عملشـاة عملشـاركة يف عبزحـف اعبغطـا  
عبجوي عملساند بها، اأياً تكن فإن احدة 
عبهندسـة عـاىة مـا يكون بهـا نصلب 
عمسد يف لألع عباأللات عباسك0يرّة ايف 
ت0سـلم خط ىفاعي قـوي يصاب – إْن 
بم يستحلل- علتلاُزه ايف تك0يا اعقع 
عبهزيأة عبتي بحقت لأ0تِزقة عباداعن يف 

4ذه عبجبهات.
 

هندسُة املوت:
فلأا يُصـحُّ توصلُفه لحـ0ب عبتباب 

اعملوعقع عبجاريـة يف ص�ين اعبرللفني، 
يتبـني لللـاً نجـاُح مجا4ـدي عبجلش 
تبـاب  تحويـل  يف  عبشـابلرّة  اعبلجـان 
عبجبهـة إ4 مقالـ0َ لأاعلـٍة يهلُك عى 
سـفوحها ام0تفااتها مئـاُت عمل0تِزقة، 
يف مـا يُاـ0َُف لابكأائـن عبتي يسـتدرُج 
إبلها مجاملع عمل0تِزقة لاد ت0علع قوعت 
عبجلش اعبلجان منهـا اإيها3 عملنافقني 
لنجاحهـم يف عبسـلط0ة عللها اعبتأ0كز 
فلها فلبارش عمخـ�ان عأللة تحويلها 
إ4 نقطـة تجأـع بهـم اآلبلاتهـم، ايف 
بحظـة عطأئنانهم اتوعلـد أعدعى منهم 

صحيفة المسيرة في جولة ميدانيـــــــــة خاصــة بجبهات محافظة الجوف

صربين والخليفني: األرُض أيضاً تقاتل 
أشرس المعارك 

وأشُدها 
على مستوى 

محافظة 
الجوف دارت 
في منطقة 

الخليفين 

في حرب التباب 
والمواقع 

تقاتل األرض 
بتضاريسها 

المعّقدة في 
صف المدافعين 

عنها 
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يف عملوقع عبجديد تبارش احدة عبهندسـة 
لتفج� حقـول عمبغا3 عملأور4ّة لشـكل 
علدععـي يث� عبد4شـة، اغابباً ما تنتهي 
عباأللـة لهـاك لألـع َمـن يف عملوقـع 
إضافة إ4 تدم� عباتاى عباسـك0يرّ فلها، 
ايف 4ـذع عبجانـب ي0ُفُض خـ�عُ  احدة 
عبهندسة عبكشَف عن كثٍ� من عبتفاصلل 
أرسعرعً  لاعتبار4ـا  اعبتنفلذيـة  عبفنلـة 

عسك0يرّة. 
عبافـُت بانتبـاه يف لوبتنـا عمللدعنلة 
عى مجأوعة من عبتبـاب أن لاَضها قد 
عً كبـ�عً يف عبشـكل نالم عن  شـهد تغ�ُّ

تفج� حقول عمبغا3 عبتي يُستدرج إبلها 
عمل0تِزقة، كأا أن لاَض 4ذه عبتباب شهد 
أكث0َ من كأني تتكـ0رّر خال عبزحوفات، 
ــًة تلك عبتباب عبتي تقُع يف عملدخل  َخاصَّ
عبرشقي صوب منطقة عبرللفني كابتبرّة 
عبسـوىع  اعبتي تا0ف بدد عمل0تِزقة لتبة 
لـوع اتاـد لأثالـة عببوعلـة إ4 منطقة 
عبرللفني، اقد شـهدت 4ذه عبتبرّة حوع4 
خأا كأائـن خال عباـا3 عمخ�، اما 
تـزعل تحتفُظ لكث� مـن لقايا عبكأائن، 
سوعً  خسائ0 عملنافقني أَا عبحف0 عبكب�ة 
عبتي أحدثتها عنفجارعُت حقول عمبغا3. 
اتؤكـُد مالومـاُت عبجلـش اعبلجان 
عبشابلرّة أن قاىَة عمل0تِزقة مضط0ان عند 
ُكـــلرّ تصالد لديـد إ4 تبديل مجاملع 
عمل0تِزقة لأُْخــ0َد لديدة تجهُل أي يش  

عن عملاارك عبسـالقة اعملص� عبذي القاه 
أق0عنهـم، حلـث أن عملجاملَع عبسـالقة 
تبقى ر4لنـَة حابتها عبنفسـلة عملرىية 
إث0 ماايشتها عمحدعث عب40لبة بلأاارك 

عبسالقة. 
امثلأـا أن مشـا4َد عإلعـا3 عبح0لي 
عبتبـاب  عملوثرّقـة باأللـات عبكأائـن يف 
إالرّ لانبـاً مـن اعقـع عملا0كـة  بلسـت 
الز عً من خسـائ0 عبغزعة عتاىعً اعديدعً، 
فـإن كأائَن عبتباب بلسـت إالرّ لز عً من 
عأللـات عبهندسـة، حلـث أن عبكأائـَن 
اعبُابْـوعت عبناسـفة تاحق أيضـاً آبلات 
يف  عباـرشعِت  منهـا  اتـأُكُل  عمل0تِزقـة 
ُكـــلرّ عأللة زحـف أَا محاابـة تقد3، 

فابصحـ0ع  ما تـزعُل تحتفـُظ لارشعت 
عآلبلات أَا 4لاكلها عبحديدية عملتبقلة إث0 
عبابـوعت عبتي تفج0ت لها، اقد أحصلنا 
يف لانب صغـ� من منطقـة عبرللقني 
ز4ـا  عبارشين آبلـة أَا لقايـا حديدية 
متناث0ة منهـا، مع عبالم أن عبادَى عمَْكَ�َ 
من 4ذه عآلبلات اماظُأها مدرعٌة يقو3 
عملنافقـون لسـحبها أثنـا  عنسـحالهم 
ات0علع َمن لقي من قوعتهم، فلأا يُباىر 
مجا4ـدا عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة إ4 
إحـ0عق عملاطـوب منهـا اتفج�4ا لاد 
عغتنـا3 مـا عللها من أسـلحة اذخائ0َ، 
اقبل عنتها  عبجوبة عمللدعنلة اللنأا كنا 
نَِهـمُّ لاباوىة يـدارّي عنفجـار كب� عى 
ُى صوُت  مسافة بلسـت لالدة منا، يتأدرّ
عالنفجار يف أرلا  عملكان اتبقى مشا4ُد 
عمىخنـة عبسـوىع  تلـوُح يف عمُفق خلف 
، امبارشًة  عبتبة عبق0يبة من موقع عبادارّ
يصُل عبرـ� إ4 عبف0يـق عملصطحب بنا: 
يا رلـي بك عبحأُد، طقم يحأل رشـاش 
مضـاى علـار 33 للحرق اقـد قتل عبيل 
مـن علله.. بم يُنْـِه عملبلرُّغ إتأـا3َ حديثه 
حتى يـداَِّي صـوُت عنفجار آخـ0، تبنيرّ 
أنـه بسـلارة أُْخــ0َد حاابـت عبوصوَل 
إ4 موقع عبكأني اعنتشال عملصالني اقد 
عنفج0ت عبورّة قبل اصوبها، كان عبوقُت 

يشـ� إ4 منتصف عبنهار، يتولُب عللنا 
عباـوىة إ4 موعقَع ق0يبٍة، الاـد تناابنا 
البـة عبغدع  كان عملجا4ـدان قد عاىاع 
لابغنائم عبتي كانت عى متن عبسلارتني 
اسلأت من عالنفجارين من للنها ساح 
عملضاى عبجـوي 33 مم، اقبـل أن تغ0َب 
شـأُا عبلو3 لـا  عبر�ُ لاحـرعق آبلة 
ثابثة حاابت أيضـاً للوغ مكان عآلبلتني 
عبسـالقتني، اقـد أمكننـا صبـاَح عبلو3 
عبتـايل عب0لـوُع إ4 ذعت عملـكان لنـوب 
رشق منطقة عبرللفني امااينة عآلبلات 

عبثاث. 
أما ص�يـن فتتجدى فصـوُل راعيتها 

مع ُكــلرّ زحف لديد عللها.. 

األرُض تقاتل يف صف املدافعني:
يُحاِاُل عباداعُن عالستفاىَة من عترّساع 
عملسـاحة عبجغ0عفلة برب اعبشاف عن 
ط0يـق عالبتفافات عباسـك0يرّة بتحقلق 
عخرعقات ملدعنلة، ا4ي عالسـرعتلجلُة 
عباسك0يرُّة عبتي ما فتئ يترّبُاها منذ لدعية 

عباداعن.
عبط0يقـَة  4ـذه  أن  عملالـو3  امـن 
تستغ0ُق قوًة لرشيًة 4ائلة يتم عبزج لها 
عـى كامـل عملناطق عملرعملـة عمط0عف، 
مصحولًة لاتاى عسك0يرّ متنوع اغطا  
لـوي شـبه متوعصل، ا4ـو مـا يُغ0ُِق 
عملنافقـني اِمـن ارعئهم عباداعن اسـط 
امتباينـة  عملناخـات  متناقضـة  للئـة 
بلطـ0ف  لابنسـبة  تأثـل  عبتضاريـا، 
عملهالم مسـتنقااً عسـتنزعفلاً ال يأكن 

لُه. تحأُّ
ايف عملقالـل تاـد 4ـذه عببلئة اسـطاً 
مائأاً، لل اتصنف كاامل مسـاِعٍد مَلن 
يقـف يف موقع عبدفـاع، ا4ـو لابتحديد 
مـا قصـده مجا4ـدا عبجلـش اعبلجان 
عبشـابلرّة من ضباط عملنطقة عباسك0يرّة 
عبساىسـة لابقـول: )إن عمرض تقاتـُل 

مانا(. 

صحيفة المسيرة في جولة ميدانيـــــــــة خاصــة بجبهات محافظة الجوف

صربين والخليفني: األرُض أيضاً تقاتل 
في ُكــّل تبة 

مقبرٌة جماعية، 
ولكل معركٍة 

كتائُب إضافيٌة، 
تأتي مكبًة إلى 
حتفها وتجهُل 

أنها قبل أن 
تدوَس حقول 

األلغام تطأ 
أشالء من سبقه
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مطهر يحيى شرف الدين 

َمن عشـتاق إ4 بقا  عبادارّ عشتاق عبلُه بلقائه، اَمن 
ل عبلـُه به ط0يَقه  عشـق ملاىين عبجهاى اعبازة سـهرّ

د به  َ بـه أموَر ىينه اىنلـاه امهرّ ايرسرّ
عبط0يـق عبوعضـح اعببني بللـو3 عآلخ0 
اعبفوز لابجنـة اعبنجاة من ذبك عبلو3 
عبـذي ال ينفـع فلـه مـاٌل اال لنون إال 
من أتـى عبلـه لقلٍب سـللم خـاٍل من 
عباأابـة اعبـوال  معدع  عبله ارسـوبه 
أَا عالرتهـان م4ـٍل أَا ابـٍد أَا مـاٍل أَا 
شهوة، امن عشتاق بلشهاىة عشتاقت 
عبشـهاىة إبلـه، ابلا 4نـاك أحب إ4 
عبنرص عى عمعدع  سـود عبشـهاىة يف 
سبلل عبله ايف سـبلل عمرض اعبا0ض 
اعبك0عمـة، ابلا 4نـاك ط0يق أق0ب 

إ4 عبلـِه ارسـوبه اإ4 لنتـه سـود ط0يـق عبجهاى 
بنلل عبنرص أَا عبشـهاىة، فإمـا أن يكون 4ناك نرٌص 
يُاـز له عملؤمنون اإمـا تك0يٌم إبهي لابشـهاىة عبتي 
تات� أعى رشفاً اأكـ30 ىرلًة اأفضل منزبًة ا4بها 
عبلـه بابـاىه عملرلصني، ابذبك يحدث كٌل منا نفسـه 
كلـف تنـال عبشـهاىة امـا عبسـبلل إبلها اسـلأتي 
عبلـو3 عبذي نقول فله يا بلتني كنت شـهلدع حتى بو 
عنترصنـا اُحزنا تأكني عبله اتأيلـده؛ مَنَّنا بن نا0ف 
لأاذع اعد عبله عبشـهدع  اماذع أعـد بهم إال إذع أىركنا 
تأامـاً افهأنا مانـى اىالالت عآليات عبك0يأات عبتي 
تتحـدث عن مكانتهـم افضلهـم امنزبتهـم، ابال 

عبكث� منا يتأنى عبشـهاىة بكنه يرىش صباررّة عبق0 
احأـاررّة عبقلـظ أا يراف موعلهة ت0سـانة عمعدع  
عباسـك0يرّة أَا كلف يتوقى بفح عب0ياح اح0رّ عبشأا 
أَا يرىش أن يلتحف عبسأا  ايفرش عمرض لجبابها 
اسـهوبها اشـطآنها اقلاانها، أَا 
يراف عملااناة اعبوصب اعملكالدة أَا 
عبتضحلة لاضٍو من أعضا  عبجسد 
بلكـون لاـد ذبـك عابـًة عـى أ4له 
اذايـه، ابذبـك فـإن من ي0يـد نلل 
عبشهاىة اعبفوز لها فالله أن يتذك0 
أن عبشهلد بم يات� بتلك عبتضاريا 
عملتنوعـة عبوع0ة أَا عملنـاخ عملتقلب؛ 
مَنَّه لاع مـن عبله اعنطلق يف ملاىين 
عبجهاى لبأٍس شديد اشجاعٍة اقوة 
إيأان اثبات عى عبدين ار4ان عى 
عبنـرص اعز3 عـى رفع رعيـة عبحق 
مجلجلة ايقني لجال كلأة عبله 4ي 
عباللـا اكلأـة عبذين كف0اع 4ي عبسـفى؛ ابذبك فإن 
عبشـهلد لحالة إ4 أن نتأىس لـه انرطو عى خطاه 
انسـ� عى عملنهج عبـذي عنتهجه يف سـبلل مقارعة 
عبطغـاة عملتج�يـن انرلـم إحلـا  تلـك عبذك0يات 
عبسـنوية بلشهلد إ4 فال اتح0ك يف عمللدعن، اعبشهلد 
لحالٍة إ4 أن يكـون ُكــلرّ اعحد منا صورة حقلقلة 
بـه يف عببـذل اعباطا  اعباـز3 اعبثبـات اعبتضحلات 
لامنفـا اعبجوعرح أكث0 من حالتـه إ4 صورة يتم 
تاللقهـا عى عملأ0عت اعبقاعات اعبشـهلد لحاله إ4 
أن يكون بتلك عمصوعت عب0نانة اعبجهورية حضور4ا 

يف ملاىيـن عببطوبة اعبرشف فاعـاً امؤث0عً اتدفانا 
اعحـدعً تلـو عآلخـ0 إ4 موعلهة عبطاغـوت اعبطغلان 
أكث0 من حالتـه إ4 زاعمل اأناشـلد ا4تافات ىان 
أن يكون بها أث0 اتح0ك يف نفوسـنا اعبشهلد لحالة 
إ4 نكـون قـد تهلأنـا نفسـلاً ايكون بنا عالسـتادعى 
عبتا3 بانطاق ىان عسـتثقال نحو ىح0 عبادارّ عبلداى 
ـَد عبانفـوعن اعب40بة عبتي تزبـزل محور عبرش  بنجسرّ
اعبطغلان ايقذف عب0عب يف قلوب عملنافقني اعباأا  
من لاعوع ىيـَن عبله لَا0ٍَض من عبدنلـا قللل أكث0 من 
حالته إ4 من يشـ� إبله لاببنـان ايضع إكللاً من 
عبز4ور عى رضيحه عملبارك، عبشـهلد عستحق اسا3 
ه عنطلق اتحـ0ك ابم يكـن بديه أىنى  عبشـهاىة؛ مَنَـّ
شـك يف عدعبة عبقضلة عبتي تح0ك من أللها، بم يكن 
يفك0 إال يف عزة ايف ك0عمة ايف عنتصار بلأستضافني 
عى عملسـتك�ين اعملتج�ين، بم يكن بديه إال شأوخ 
اك�يا  اأنفة احألة اِغ�ة عى ىين عبله اعى أرض 
َاسلاىة اعستقال أرضه ااطنه، بم يكن بديه إال أن 
يضحي ايبذل نفسـه الوعرحه رخلصة يف سبلل أن 
تترلص شـاوب عمرض من ل�ات اسلطان انفوذ 
عبصهلوأم0يكلـة عى مصابح عبابـاى اعبباى عبا0للة 
اعإلْسـَاملة، ابذبـك فإن عبذك0د عبسـنوية بلشـهلد 
سـتبقى لصأة محفـورة يف ذعك0ة عممـم َاعمللال، 
استولهنا تلك عبذك0د إ4 صوٍر صامتة بكن يألؤ4ا 
عببأُس عبشـديُد اتنباث منها رشعرعُت عبازة اعبك0عمة 
اىة يف قلولنا،  اسـتبقى تفاصلل تلك عبصور حلة اقرّ
فرلف ُكــلرّ صورة صالة اثبات اأما3 ُكــلرّ صورٍة 

لطوبة اعنتصار.. 

كتابات

توصيف حق.. الشعب اليمني والقائد بنظر سّيد المقاومة 
عبدالباسط سّران 

شـا0نا أن رؤاسنا تطاُل عبجباَل 
عرتفاعـاً اشـأوخاً اععتـزعزعً عنـد 
اصف عبسلد حسن نرص عبله عممني 
عباـا3 عبحزب عبله صأـوى عبلأنلني 
يف اله عباـداعن أرلاة أعوع3 انحن 
عـَى أيـا3 مـن عباـا3 عبراما لـ 
أن عبتج0لة  )عمُسـُطوري(، مؤكـدعً 
يف  تـدرس  لـأن  لديـ0ة  عبلأنلـة 
عالكاىيألات عباسـك0يرّة يف عباابم يف 

حـوعر عباـا3 مـع قنـاة عمللاىيـن. 
اقال سـلد عملقاامة: إن محأد 
لـن سـلأان آل سـلول بـم يـرك 

م0تِزقـة يف عباابم إالرّ الا  لهم يف ح0ب عبلأن اأن 
عبساوىيرّة اعإلمارعت عكتشفتا أنهأا ال يستطلاان 

إخضاَع عبشاب عبلأني رغم ح0لهأا عبرشسة.. 
 اكان قد قال سـلُد عملقاامـة يف يوبلو 33018: 

)يا بلتني كنُت مقاتاً مجا4دعً تحت قلاىة عبَقاِئـد 
عبشـاب عبشـجاع عبدعمللك لن لدرعبدين عبحوثي(.. 
أحسسـنا من كلأات قائـد عملقاامة 
أن َقاِئـدنـا 4و من يحـ0رّك عملوعلهة 
ضد عبقـَود عبصهلونلة عباامللة عبتي 
تتزعأهـا أم0يـكا اعـدٌى مـن عبدال 

عمارللة. 
امن عملؤكد أن كلأة عبسـلد حسن 
نرْص عبله َقاِئـد عملقاامة عإلْسَاملة يف 
عملنطقة عبا0للة 4ـي أنصاف بَقاِئـد 
عبثـورة م0تني 4ـذع عبَقاِئـد عبشـاب 
عبذي عنطلق من لبال م0عن إ4 ُكــلرّ 
عبلأن 4ا 4و يوسع من عنطاقته إ4 
عملنطقـة عبا0للـة اعإلْسـَاملة؛ مَنَّنا 
نشـُا0ُ أن 4ذع عبشـابَّ عملجا4د عبصاىق عملؤمن قد 
ــة عبلأنلة من  4زَّ عـ0اش عبطوعغلـت اح0رّر عمُمَّ
ل0عثن عبسـلط0ة عملنبلة اعبوصاية عبرارللة من 

لني سلول امن عرتأى يف أحضانهم. 

ا4ا 4و عباا3 عبراما عَى عملوعب ا4و يقوى 4ذع 
عبشاب عملجا4د عملؤمن لادعبة عبقضلة لكفا ة عابلة 
الشجاعة ناىرة الإخاص صاىق، عملا0كة عملص�ية 
مع عبكلانني عبساوىيرّ اعبصهلوني عبلذين يستظان 
لاملسـاندة عمم0يكلة الدعم عبصهلونلة عباامللة عبتي 
تتأ0غ ك0عمتها عبلو3 أما3 أقدع3 عملجا4دين عملقاتلني 
من ألطال عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة اعبنكف عبقبيل 
مـن ألنـا  عبقبائل عمحـ0عر ايف عملقدمة ألنـا  قبائل 
تهامـة عملطـال عبزرعنلـق عبذين يحصـدان رؤاس 
عببغـاة عبطغـاة اأذيابهـم يف عبلأـن لد عً مـن عبجاح 

اعبفازة اصوالً إ4 أط0عف صح0ع  ملدي. 
أخ�عً نا� عـن تقدي0نا عبكب� اععتزعز شـابنا 
لاملجا4ـد اعملقـاا3 عببطل عبباسـل َقاِئـد عملقاامة 
عإلْسـَاملة يف عملنطقة عبا0للة اعإلْسـَاملة عبسـلد 
حسـن نرصعبله حفظه عبله اأيده لإسـناىه إبهي؛ 
ــة اقا4ـ0 عبصهاينـة عملتج�ين  ه نصـ� عمُمَّ مَنَـّ
عملتآم0يـن عَى عباابم كلـه ايف عملقدمة منهم عمتنا 

عبا0للة اعإلْسَاملة. 

أسرى وحروب 
من نوع آخر 

سكينة حسن زيد

أعلـن  لاممـا 
عبدعمللـك  عبسـلُد 
عبحوثـي عـن مباىرة 
إلطـاِق  إنَْسـانلة 
عبسـاوىيرّ  عمسـ� 
عمل0يض اعبذي تجا4ل 
ندع عِتـه  سـاوى  آل 
مـن  اعقرعلَـه  بهـم 
مـن  لاب0غـم  عملـوت 
محـااالت أنصار عبله 
عاَلـه إالرّ أن حابتَـه 
اعبحصـار  متأخـ0ة 
اعإلمكانلـات عبشـحلحة لالـت عبوضـَع أصاـَب 

اأصاب.. 
يف عملقالل، ع0فنا 4ذع عمُسبُوع عن ل0يأة حدثت 
يف سنحان.. »سـأ�ة« ععتقلها علن عأها لابتااان 
اعبتآمـ0 مـع زالهـا ياتقلها ا4ي حامـٌل اي0لط 
قدمهـا لامغـال ا4ي »حامـل« اتلد علنتهـا ل0ع ة 

ا4ي 4كذع!
اتبقى مقلدة لهذه عبحال ملدة »أرلع سنوعت«!!

لالم عم4ل اعبق0ية!!
اتبقـى عبطفلـة ل0ع ة ع0ضـًة بتاذيـب علن عم 

اعبدتها حتى ي0حَأها عبلُه لر0اج راحها!!
تبلرّـغ أخـُت ل0ع ة عـن عختفا  أختهـا َالاد أيا3 
يُكَشـُف أن ل0ع ة مقتوبٌة امدفونة الأااينة عبجثة 
يتضـح أن عملجـ3َ0 كان يطفـئ يف لسـد4ا عبغض 

عبسجائ0َ اأصالع يديها مرلوعة!!
يارف عملج3ُ0 لقتله بلطفلـة الأنه كان ياذرّلُها، 
ايدخـل عبناس بفك عمغال عن قـد3 عم3 عملظلومة، 
عملـ0أة عبتي أعز4ا عبله لاإلنَْسـانلة اعبك0عمة َاأعز4ا 
لإرثهـا عـن أللهـا اأمـاك يف صناـا  اسـنحان، 
ابكـن طأع اإل0ع3 علـن عأها اعد3 خوفه من أي 
عقاب أَا حسـاب اسـكوت عملجتأـع اعبق0ية عى 
4ـذع عإلل0ع3 اعالنحـ0عف كان سـبباً بجالها تااني 
»أرلع سنوعت« يف ُكــلرّ ىقلقة اساعة ايو3.. أرلع 
سـنوعت من عآلال3 اعبروف عاشته 4ي اطفلتها ال 

يالم لقدر 4ذه عملااناة إالرّ عبله لل لابه!!
إن عبف0َق لني عبر�ين: خ� إطاق أس� ساوىيرّ 
حارلنا اععتـدد عللنا ابكنه صـار ضالفاً م0يضاً 
اتحـت رحأتنا ابكن منـه ال ىاعفـع اال نوعيا بدد 
عبسلد إلذالبه اتاذيبه فقد لاىراع لإطاقه اععاىته 

م4له.. 
 اخـ� أرس عمـ0أة يأنلة حـ0ة عزيـزة اإذالبها 
اقه40ـا من أ4لهـا اذايها بلا ميا3 اال بشـهور 
لل »أرلع سـنوعت«! إن عبف0ق لني عبر�ين ي�ز كم 
عبكثـ� منا لحالـة بلتوعلة اعبتثقلـف عن عبتقود 
اعبروف مـن عبله ام0ععاة حقوق عبنسـا  من إرث 
اك0عمـة عبحقوق عبتي كفلها عبله، حقوق عإلنَْسـان 
اك0عمتـه ااعلـب عملجتأـع يف عبحفـاظ عـى 4ذه 

عبك0عمة اعبحقوق.. 
ي�ز كم عبكث� منا لحالة بلتوعلة عبقانونلة عن 
حـداىه احقوق غـ�ه اعن عباقولـات عبتي ترتب 

عى تجاازه بحداىه. 
إننـا نبدا يف غايـة عبتناقض َايف اعٍى سـحلٍق من 

عبجهل اعبسلبلة اعبامباالة.
مؤبـم اموحـش ام0عـب أن نترلَل كـم ترفي 
عبجـدرعن من أنني عملظلومني اقـد ال نا0ف عنهم أَا 

عنهن إالرّ لابصدفة! 
إن عملؤمـَن عبحقلقي ال يسـُكُت عن منك0 يحُدُث، 
لل يغ�ه لقدر عسـتطاعته، إن عبرشفا  ال يصأتون 
عـى لاطـل اعضـح، اعمحـ0عر يشـا0ان لاإل4انة 

عبشرصلة حني يهان أي ضالف يف الوى4م.. 
من عمح0د لنـا أن نتذك0َ ىعئأاً قوبه تاا4 )ُكنْتُْم 
ٍة أُْخ0َِلْت ِبلنَّاِس تَأُْم0ُاَن ِلاْبَأْا0ُاِف َاتَنَْهْوَن  َخْ�َ أُمَّ

َعِن عْبُأنَْك0ِ َاتُْؤِمنُوَن ِلابلَِّه(. 
صدق عبله عباظلم.. 

الشهداء بصمات محفورة في ذاكرة األجيال 

شهداء اإلعالم اليمني شهداء الكلمة والحقيقة
محمد صالح حاتم 

ُكلُّ عبقوعنـني اعالترّفاقلـات اعملوعثلـق عبدابلـة 
اعباامللة تحـ0ر3ّ اتجـ0ر3ّ عسـتهدعَف عإلْعــَاملني 
اعبصحـف  عبقنـوعت  ام0عسـيل  اعبصحفلـني 
اعإلذععـات خـال عبحـ0اب اعبرصععـات عملحللة 
اعبدابلة اتدعو إ4 عبحفاظ عى حلاة عإلْعــَاملني 
اعبصحفلـني، ابكـن مع عبحـ0ب اعباـداعن عبذي 
يتاـ0ض به عبلأـن من قبل تحابـف عبقتل عبا0لي 
لقلـاىة مألكـة لني سـاوى اىايلة علـال زعيد ال 
تولـد عترّفاقلـات َاال موعثلـق اال قوعنـني تحأي 
اتحافـظ عـى حلـاة عإلْعــَاملـني اعبصحفلني 

عبلأنلني.
4ذع عبتحابف عبشـلطاني عبـذي تادد عبقوعنني 
عإلبهلة اأحلرّ قتـل عبنفا عببرشية عبتي ح0ر3ّ عبلُه 
قتَلها من فوق سبع سأوعت، فلن يحر3 عملوعثلق 
اعبقوعنني عإلنسـانلة، فرال عمرلاـة عمعوع3 من 
عبحـ0ب اعباداعن عى عبلأن، عستشـهد عبارشعت 
من عإلْعــَاملني اعبصحفلني ام0عسيل امصوري 
عبقنوعت اعبصحف عبلأنلة ا4م يؤىان اعلبهم يف 
نقـل عبحقلقة انقل عبصـورة اعيصال عبصوت إ4 

عباابـم، بلا0ف حقلقة ما يتاـ0ض به عبلأن من 
عداعن ظابم اغاشم احصار لائ0، فنظ0 بلتاتلم 
اعبتظللل اعبكذب اعبتزيلف عبذي عنتهجه إْعــَا3 
تحابـف عباـداعن منذ لدعيـة عداعنه عـى عبلأن، 
ارغـم عبفـارق عبكب� لـني عمكانلـات إْعــَامنا 
اإْعــَا3 عباـداعن اعبتي ال مجال بلأقارنة عال أن 
إْعــَامنا عستطاع فضح اكشف تضللل اتزيلف 
، اذبك مـن خال نقـل عبحقلقة  إْعـــَا3 عباـدارّ
اصـدق عبكلأة، فـكان بإلْعـــَا3 عبلأني كلأته 
اكذع شهدعؤه فقد قد3 عإلْعــَا3 عبلأني عبارشعت 
من كوعىره شـهدع  يف سـبلل عبدفاع عـن عبوطن 
لابكلأـة اعبصورة اعبصوت، لـل إن لاَضهم ت0ك 
قلأـه امايكـه اكام�ته ا4و سـاحه عبذي كان 
يتسلح له، احأل لندقلته اذ4ب إ4 لبهات عبازة 
اعبك0عمة اعنضم إ4 إخوعنـه من عبجلش اعبلجان 
عبشـابلة، الاضهـم سـقط شـهلدعً ا4ـو ينقل 
عبحقلقـة صوتاً اصـورة من قلـب عملا0كة امن 
اسـط عبحدث، فهنـا عختلط عبـد3 لابح� بلكون 
ن�عسـا ًمضلئـا ًبط0يق عبنـرص اعبازة اشـا4دع 
ًحلاً عـى عبحقلقة اصدق عبكلأة اعدعبة عبقضلة 
امصدعقـا ًبلأظلوملة عبتي يتا0ض بها عبشـاب 

عبلأني، فلإلْعــَا3 شـهدعؤه ابلكلأة شـهدعؤ4ا 
منهم عى سـبلل عبذك0 ال عبحرص عبشهلد زيد عيل 
مصلح اعبشـهلد صـاح عبازي اعبشـهلد عملقدعى 
مجـيل اعبشـهلد عالـد حأـزة اعبشـهلد محأد 
شأسان اعبشهلد عبدعبله عملنترص اغ�4م عبكث� 
عبكث�، عبذين ضحوع لدمائهم اأراعحهم يف سـبلل 
عبدفـاع عـن عبوطن اسـلاىته اعسـتقابه، انقل 

عبحقلقة اصدق عبكلأة. 
4ؤال  عبشهدع  عملطال عبذين ىحضوع لأقامهم 
اعدسـات كام�عتهم املك0فوناتهم زيف اكذب 
اتضللل إْعــَا3 تحابف عباداعن، انقلوع عبحقلقة 
عملاحـم  أعظـم  اأراعحهـم  لدمائهـم  اسـط0اع 
عببطوبلـة سـلكونون قناىيَل تـيض  ىراَب عبحق 
اعدسـاتهم  لح�4ـم  اسـلنحتون  اعبحقلقـة، 
امايكاتهـم اتقاري40م عبنرص اعباـزة اعبك0عمة 
بللأن عمرض اعإلنسان، ايلحقون لابادارّ عبهزيأة 
اعبرلبة اعبُررسعن، اسـلرلد4م عبتأريُخ لأح0ٍف 
لهم يف أنصع صفحاته لني عبشهدع   من نور ايسجرّ

عباظا3. 
اعاش عبلأُن ح0عً أللـاً، اعبرزي اعباار بلرونة 

اعباأا . 
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 أبــــــِشـــــــر
خدمة الرصيد اإلضافي 

MTN من

خدمة “أبِشر” تمكن مشتركي الدفع المسبق من الحصول  
 على رصيد إضافي عند عدم توفر رصيد لديهم. 

 
معك في كّل مكان

mtn.com.ye لطلب الخدمة أرسل “س” إلى 202
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واقتربت نهاية الزمن اإلسرائيلي 

ناصر قنديل*

– بم تكن إطابُة عممني عباا3 بحزب 
عبله عبسـلد حسـن نرص عبلـه بطأأنة 

لأهور محور عملقاامة، 
غـ� عبقلـق أصـاً، لاد 
عإلرسعئلللـة  عبشـائاات 
اعبرللجلـة حول اضاه 
عبصحـي، لل السـتثأار 
عبربلثـة  عبحألـة  4ـذه 
لصفتها حألة ت0ايجلة 
ملـا سـلقوبه، ابـم تكن 
موعقف  عإلطابة إلعـان 
عبلبنانـي  عبوضـع  مـن 
عبحكومـي  اعبتاثـ0 
عبسلاسـلرّة،  اعبااقـات 

لل باكتفا  لإيجـاز لتثبلت عملضأون 
عإليجالي بااقات عملقاامة اتحابفاتها 
اإىعرتهـا عبهاىئة بلألفـات عبدعخللة، 
خصوصـاً مـا يتصـل منهـا لابااقة 
لني حزب عبلـه اعبتلـار عبوطني عبح0، 

اعال4تأـا3 لام4ـم. 
– عبوعضـح أن عبسـلد نرصعبلـه أرعى 
رسم عملشـهد عالسـرعتلجي عبجديد يف 
عملنطقـة، اعنوعنه أن محـور عملقاامة 
من إيـ0عن إ4 عبلأن إ4 عبا0عق إ4 ببنان 
خصوصـاً،  سـورية  اإ4  افلسـطني 
قد نجح يف إفشـال عملـرشاع عمم�كي 
لكل تجللاته عباسـك0يرّة اعبسلاسـلرّة، 
فا عبحصـار عى إيـ0عن أنتـج ع4تزعز 
نظامهـا، اال صفقـة عبقـ0ن أقلاـت، 
اال عبحـ0ب عى سـورية لقي ثأة أمل 
بتغلـ� الهة عبنرص فلها عملحسـومة 
بلدابة عبسـورية ارئلسـها اللشها، 
اعالنسحاب عمم�كي من سورية لز  
، اعبـكل 4و عبفشـل عمم�كي  مـن ُكلرّ
اصـوالً إ4 أفغانسـتان، اعبااقـة لني 
م0يحـة  اراسـلا  عملقاامـة  محـور 
امطأئنـة، مـا أاصـل عمم�كـي إ4 
عبلـأس عبسـلايسرّ اعباسـك0يرّ عبلذين 

يرلأها ق0عر عالنسحاب. 
– من سـورية حج0 عب0حى يف رسم 
4ذع عملشـهد عالسـرعتلجي ثبت عبسلد 
نرصعبله، مسـار عبنرص عبـذي يكتأل، 
ارشق  إىبـب  عقدتـي  ة  أ4ألرـّ رغـم 
عالترّجـاه  أحـاىي  فابط0يـق  عبفـ0عت، 
فلهأا، اعنوعنه لسـط سـلطة عبدابة 
اعبقـ0عر  ح0لـاً،  أَا  سـلأاً  عبسـورية 
حارض اعبقـدرعت متوعف0ة، الابتوعزي 
مع 4ـذع عملسـار عبفشـل عإلرسعئليل يف 
تغل� سورية يكأله عبفشل عإلرسعئليل 
يف حصار عملقاامة امنع حصوبها عى 
عمسـلحة عبنوعلة، اعبتتويج لابفشـل 
عإلرسعئلـيل يف رسـم قوععـد عشـتباك 
لديـدة يف سـورية، سـلؤىي عبترصف 
عبطائـش بف0ضهـا إ4 تغل�4ـا فااً، 
بكـن يف غـ� صابـح »إرسعئلـل«؛ مَنَّ 
ُكلرّ يش  سـلصبح اعرىعً يف موعلهـة 
مفتوحـة قد يتسـبرّب لهـا أي ترصف 
طائش بإلرسعئلللني، امحور عملقاامة 
، ايـ0ى لقـوة رلأـا ال يتوقاها  سـ�ىرّ
عبا0للـة  اعبه0ابـة  عإلرسعئلللـون، 
إ4 ىمشـق، رغـم عبف0ملـة عمم�كلـة 
عبتكتلكلة، سـتتوعصل ا4ي تتوعصل، 
كتاب� عن عبتسـالق عبركـي عبك0ىي 
عبرللجـي نحـو ىمشـق، مع عبفشـل 

عمم�كي اعإلرسعئليل. 

– عبوعضـح مـن نسـبة توزيع كا3 
عبسـلد عى عملحـاار أن عالشـتباك مع 
»إرسعئلـل« 4ـو ت0لأة زمن عبفشـل 
عمم�كـي، اأن عملقاامـة اعثقـة مـن 
عمتاكها خطة امقدرعت 
نوعلـة  عأللـة  اإرعىة 
يف  عبجللـل،  يف  شـاملة 
عأللـة  زعىتهـا  أاعنهـا، 
عإلرسعئلللة  عبشأال  ىرع 
عمنفـاق  مَنَّ  حظوظـاً؛ 
منهـا،  تفصلـل لزئـي 
عمنفـاق  ُكلرّ  ابلسـت 
كشـفت،  عبتـي  4ـي 
امن عم4ـم 4ـو عبحـال 
بلأسـتوطنني  عملانويـة 
عباأللة  سـا4أت  عبذين 
عإلرسعئلللـة لجالهـم يصدقون لدية 
عملقاامـة يف عإلعـدعى باأللـة عبجللـل 
ازعىت منسـوب عبذع0 لني صفوفهم، 
مطلقاً مااىبة »عبشاكوش« لات كافلاً 
بل0عـب لـدالً عن عبصـاراخ، لسـبب 
عأللـة نتنلا4ـو تحت عنوعن كشـف 
عمنفاق ارفع مانويات عملسـتوطنني، 
اعبصوعريخ عبدقلقة لاتت متوف0ة الأا 
يكفـي، ايكفي أن يالم عملسـتوطنون 
أن حـ0ب نتنلا4ـو بتحللـد عبصوعريخ 
عبدقلقـة ال تهدف ملنع قـدرة عملقاامة 
عـى للـوغ عباأـق عإلرسعئلـيل، ا4ـو 
قائـم لصوعريخ ثقللة غـ� ىقلقة، لل 
يهدف بجال عملستوطنني ىراعاً لرشية 
بحأايـة منشـآت عبجلـش اعبحكومة 
ايف  عبصوعريـخ.  ستسـتهدفها  عبتـي 
عبحـ0ب عبقاىمـة، عبتـي قـد تتسـبب 
لهـا حسـالات إرسعئلللة خاطئـة، أَا 
لأوح عنترالي غ� محسوب سلشهد 
تجالهـم  مفالـآت  عإلرسعئلللـون 

يندمـون. 
– يف عبح0ب عبنفسـلة سـجل عبسلد 
ثاثة أ4دعف نوعلة، فاستثأاره حألة 
عبشـائاات حول اضاـه عبصحي منح 
حوعره حضـورعً عسـتثنائلاً ارسـائله 
عنتشـارعً اتأثـ�عً نوعلـني، ايف شـأال 
فلسـطني خلـق مااىبة عبذعـ0 لجدية 
عأللـة  ملفهـو3  تحلللـه  اصدقلـة 
عبجللل مقارنة لدرع عبشـأال، اضأن 
نزاحاً بلأسـتوطنني مـع أال »رضلة 
شـاكوش«، ايف عباأق ضأـن عرتباكاً 
عبسلاسـلرّة  عبقلـاىة  لـني  اع4تـزعزعً 
اعباسـك0يرّة مـن لهة اسـكان عملدن 
عبك�د من لهة أُْخــ0َد، لاد كشـف 
عبقلاىعت  عبحقلقـي ال4تأـا3  عملانـى 
عإلرسعئلللـة لأنـع عمتـاك عملقاامـة 
بلصوعريخ عبدقلقة، ا4و لوضوح ت0ك 

عبناس يأوتون لدالً عن عبقاىة. 
– َمن يـدرك مانى مااىالت عبسـلد 
محـور  أن  املرصهـا  نرصعبلـه، 
عبزمـن  لنجـاح  أنهـى  قـد  عملقاامـة 
عمم�كـي يف عملنطقـة، ا4ـو يسـتادرّ 
إلنها  عبزمن عإلرسعئليل، يا0ف سـبب 
عبهدا  اعإليجـاز يف عبتاامل مع قضايا 
تفصلللـة محللة اع0للـة تبدا مهأة 
بلو4لـة عما4، بكـن أ4ألتهـا ترعلع 
عندمـا تُقاس لحجم عآلتـي اما تتهلأ 
بـه عملنطقة، لأـا يكفل تلقائلـاً تغل� 
قوععد عملااىالت عبتي تحكأها لابتتالع 

اعبتدععي. 
* كاتب لبناني 

أربعة أعوام من الصمود اأُلسُطوري
صادق الغيثي

أرلاة عوع3 من عبصأوى اعبتحدي 
اعبصـ� عبلأني.. أرلاـة أعوع3 من 

اعبـرشف  عبك0عمـة 
اعبتضحلة  اعببطوبة 
عبلأني..  اعالنتصـار 
أثبتت  أعـوع3  أرلاـة 
بـكل يأني أن عبح0ب 
عَى عبلأـن عَى مَدد 
تأريرهـا بـم تجلـب 
اعبلأنلـني  بللأـن 
عبهزيأـة  أَا  عباـار 
عبقلم  للد  ألدعً؛ مَنَّهـا 
ُكـــلرّ  ايف  عمصللـة 
عبسـلايس  تأريرهـا 
اعبشابي اعبقبيل.. 

للٌد تحشـدت اتكاتفت اتوحدت 
اقاتلـت اقاامـت اعنتـرصت عـَى 
عدا4ـا َىعئأـاً، بكن لاـض عبنرب 
عبلأنلـة الـدان ماـارك احـ0اب 
احترّى يف عبسـلم للبـت بللأن عباار 
اعبهزيأـة ماـاً، اعبشـوع4د كث�ة 
ااعضحـة اللرّنـة عَى قبـح اىنا ة 

ألندة 4ؤال  عباأا  باحتال. 
إنَّ ُكـــلرّ يأني ح0 عبلـو3 يدعو 
عبلـه الأعـى صوتـه: )بـك عبحأـُد 
يـا عبلـه ابك عبشـك0 يـا عبلـه عبذي 
خلقتنـي يأنلاً يف 4ذع عبزمان الهذه 
عمل0حلة اتحت 4ـذه عبقلاىة عملؤمنة 
مـن   31 ثـورة  َقاِئــد  اعبحكلأـة 
سبتأ� عبسلد عبدعمللك لن لدرعبدين 

عبحوثي(. 
إنه ىعـاُ  عالنتصار عبلأني لاض 
أرلاة أعوع3 من عبصأوى عمُسُطوري 
انحن عـَى ألـوعب عباـا3 عبراما 
مـن  أعـوع3  أرلاـة 
اعبحصـار  عبتجويـع 
اعبجـ0ع3  اعبقتـل 
عبلوملـة..  اعملجـازر 
مـن  أعـوع3  أرلاـة 
اعبكـذب  عبتضللـل 
إلثـارة  اعبتدبلـا 
اعببغضـا   عبفتـن 
عبنسـلج  اتدمـ� 
عبلأنـي  عاللتأاعـي 
أعـوع3  أرلاـة  كلـه.. 
عبااملي  عبتحشـلد  من 
بلأ0تِزقة اعبرونة اعباأا  اعبقتلة 
اعالر4اللـني اعبداععـش اعبقاعـدة 
بقتل عبشاب عبلأني اعحتال للده.. 
بكـن عمقبح من ُكـــلرّ 4ذع اعمنكى 
أن لاـض عبلأنلـني بـم يسـتوعبوع 
4ـدَف ىال عباـداعن اعبغـزا.. بـم 
يسـتوعب لاُض عبلأنلني ال لاباقل 
لابديـن اعبقبللـة  َاال لاملنطـق اال 
أن  عبلأنلـني  اتقابلـد  لاـاىعت  َاال 
عبـرشف اعبك0عمـة اعباـزة اعبقـوة 
اعبحلـاة 4ـي لابدفاع عـن أرضهم 
اك0عمتهـم  ارشفهـم  اع0ضهـم 
اموعلهـة امحارلـة امقاتلة ىال 
تحابف عبغـزا اعالحتال اأن ال حل 
بهم َابللأن ابلشاب عبلأني بحفظ 
اسـلاىتهم  ارشفهـم  ك0عمتهـم 

اعسـتقابهم ااحدتهم إالرّ لابتابئة 
اعبتحشـلد بلجبهـات ال حـل بهـم 
ىال  عـَى  لاالنتصـار  إالرّ  اعبلأـن 
تحابـف عباـداعن عبصهلوسـاوىيرّ 

إمارعتي امن يقف خلفهأا. 
لاـض  يـزعل  اال  أعـوع3  أرلاـة 
عبلأنلني يات� نفسـه محايـدعً، لل 
ايساى مشككاً امتهااناً امنتظ0عً 
النتصـار قـَود اىال عباـداعن عَى 
شـابه األنا  اطنه اأ4لـه.. أرلاة 
أعـوع3 اال يـزعل لاض مـن يف قلبه 
مـ0ض مؤمناً لتضللـل عالنتصارعت 
عباـدارّ  قنـوعت  إلعـا3  عبو4ألـة 
عبسـاوىيرّ اعإلمارعتي.. أرلاة أعوع3 
ى  بـم يسـتوعب عبباض ملـاذع ضحرّ
رئلُسـهم اأَْكَ� رأس يف عبجأهورية 
عبلأنلـة عبشـهلد عملجا4ـد صابـح 
اى لحلاته ا4و يطابب ايدعو  عبصأرّ
ايتحـ0ك بلدفاع عـن عبحديدة اكل 
مـرشاع  بتنفلـذ  اياأـل  عبلأـن 
)يـٌد تحأـي ايـٌد تبني( عبـذي لدأه 
لأرشاع لنـا  ازعرة عبدفاع عبلأنلة 
اعسـتااىة ضبـاط اأفـ0عى عبجلش 

اعبتجنلد عب0سأي اعبطوعي.. 
لاـض  يـِع  ابـم  أعـوع3  أرلاـة 
عبلأنلـني عإللالة عن عبسـؤعل: ملاذع 
يضحـي عبشـاب عبلأنـي اعبجلش 
اعبلجـان عبشـابلرّة اعبنكـف عبقبيل 
قاىتهـم  اأطهـ0  اأرشف  لأنبـل 
اضباطهم ارلابهم اشبالهم ا4م 
يدعفاون عن ك0عمة ارشف اع0ض 

عبلأن اعبلأنلني. 
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ثقافيةثقافية 

مق0ر عمسبوعني عبقاىمني 

من ي1 لأاىد عما4 - 3 لأاىد عآلخ0ة

له ـ اعده ااعلده ـ عبدرس عبراما عرش
ما0فة عب

رصفنا إبلك نف0عً من عبجن
+ اإذ 

ثقافية

حمود عبداهلل األهنومي 
HAMOODALAHNOMI1@GMAIL.COM

ال يفتأ )ىناللع عبفنـاىق( ام0تِزقة عباداعن، 
من عبسـر0ية من عبلأنلني يوملـاً، اأكث0 أابئك 
إثـارًة بلغثلان 4م عبذين يتح0كـون من منَطَلٍق 
ُسايل اطائفي اِع0قي، امن احِي ما يالشونه 
من 4وعِن، امأا تألله عللهم ُعَقد حقارة تجذرت 
يف أعأاق نفوسـهم، بذبك ال يفتأان ي0مون لكل 
فاق0ة عمح0عر اعبرشفا  يف 4ذع عبوطن، فابشاب 
عبلأنـي بلا سـود لضاعة رخلصـة عند4م، 
لإمكان أي صاحب مال أن يشـريهم، اعبقبللة 
عبلأنلـة لاتت 4دفاً إلف0عزعتهم عبوقحة، اعبنتنة، 
اعبافنـة، أما عبهاشـألون اعبزيديـة فقد قابوع 

فلهم ما بم يقله مابك يف عبرأ0.
امة عى أنفي، اطِفْقت  ذعت يو3ٍ اضْاـُت كأَّ
أطوُف لني تلك عإلف0عزعت عبافنة اعمل0يضة، عبتي 
تصدر عن مسـؤايل مـا يسـأى لـ)عبرشعلة(، 

ابلا عن ُكترّاب أا 4وعٍة فقط. 
بقـد الدت تلـك عإلفـ0عزعت لقدر مـا تحأل 
من عنـٍف بفظـي، فإنهـا تُفرسرّ ذبـك عبجأوح 
عبهائج إ4 عبانـف عبدموي اعملتوحش اعبطائفي 
اعملذ4بـي عبـذي نـ0د عللـه مقاتـيل عباـداعن 
اىناللاهم ام0تِزقتهـم يف تااملهم مع عمرسد 
عبشـابلة  اعبلجـان  عبجلـش  مـن  اعملقاتلـني 

اعملوعطنني عبرشفا .
من خال تطوعيف رأيت سلا ل0عرع من صديد 
أقوعبهـم، اقلـح أفكار4ـم، تباث عـى عمىس، 
اعبحـزن، بكنهـا لابتأكلـد تاطـي اعلـا 4اما 
لأ4ألـة عبتصـدي ملـرشاع عباـداعن كرضارة 
اطنلـة، قبل أن يكـون اعلباً رشعلاً مقدسـاً، 
ا4ذه علناٌت منها، تـدل أَكَأتُها عى ما ارع 4ا 
مـن ُخبـٍث احقـٍد ابـؤ3ٍ ال0يأـٍة مبلرّتة لحق 

عبلأن اعبلأنلني.
بقد لات عبسـؤعل ملحا ااعلبا عى كل يأني، 
ا4ـو: ماذع بو عنترص 4ذع عملـرشاع عبتدم�ي يف 
عبلأـن؟ كلف سـلكون حـال عبلأنلـني عأوما، 

اعبزيدية، اعبهاشألني خصوصاً؟
.. إنه عإللاىة اعالستاباى اعبحقد ال غ�ه..

ع عباداعُن ظهوَر فئاٍت ُمنح0ِفة لدع،  بقد شجرّ
تُسـلئُ إ4 عإلسـا3، اإ4 رسـول عبلـه صى عبله 
علله اآبه اسـلم اأ4ل للتـه، اخصوصاً عإلما3 
عـيل، اعإلمـا3 عبحسـني، اعإلمـا3 زيد لـن عيل، 
اعإلمـا3 عبهـاىي يحلى لن عبحسـني؛ بهذع ظه0 
ايَْظَه0 فحٌش إعامي غ�ُ مسـبوق عى ل0عمج 
عبتوعصل عاللتأاعي، الدع سـباٌب مكشوف بكل 
أعا3ِ أ4ل عببلت مأا يسأى لـ)ح0كة عمقلال(، 
اغ�4ـا، لل عمى4ـى اعمَم0ُّ أن 4ـذع بلا فقط 
ه  عتجا4ـاً ُمالرّناً امحداىعً اخارج سـلاق عبتولُّ
عبسـلايس عبقائـم، لل 4ـو عتجاٌه اعسـٌع اكب�ٌ 
عنـد قلـاىعت عباـداعن امسـؤابله اُمثرّقفلـه 
اُكترّاله اإعاملله، اسأسـوق مثاال اعحدع بلو3ٍ 
اعحد مـ0ْرُت فله عى حسـالات أابلا  عباداعن 
ـا 4ائا يرتزن عإلسـا ة عبوعسـاة  فولدت كأًّ
اعمُلَأنهجـة إ4 عبلأنلني اإ4 أ4ل عببلت اعبزيدية 

اعبهاشألني.
ذعت تغ0يدة كتب عبُدعبله عبحرضمي عبصحايف 
اعإلعامـي عبـذي كان يـ0أس صحلفـة )عبلأن 
عبلو3( لتاريخ 14 سبتأ� 33018 فقال ُمغ0ِّىع: 
»بإلصاحلـني اأنصاِر مسـ�تِهم عبكارثلة، 4ل 
ت0يـدان منا عسـتبدعَل 1300 عا3 مـن حضوِر 
افاعللـِة عبزيدية يف تاريخ عبلأن سـلبا اإيجالا 
لـ38 سـنة مـن عبفشـل اعبكـوعرث اعالرتهان 

اعبتبالة، 4ي كلُّ تاريخ حزلكم؟ 
ن أسـايس من ُمكوِّنات  أفلقوع.. عبزيدية ُمَكوِّ

عملجتأع عبلأني ايف نَسغه اقلبه اىمه«.
4كذع تسا ل اأفاى.. بكن سلا من عإلسا عت 
باب اعبُفحش من مسؤايل حكومة عبدنبوع  اعبسِّ
اُكترّالها اناشـطلها عنهأ0 اسـال عى عبزيدية 
اأ4ـل عببلت، لشـكٍل سـاف0ٍ افج، اقـد أخذت 
لاض تلك عبتاللقات، اعبتي غ0رّى لها مسؤابون 
يف حكومـة عبدنبوع، ات0ْكُت ما سـوع4ا، فبأاذع 
رىرّ أابئك عملسؤابون عى 4ذه عبتغ0يدة عمُلنِصفة؟
-عباألـد يحلـى ألو حاتـم، مستشـار ازي0 
عبدفـاع لحكومة عبدناللـع، رىرّ قائـاً: »عبزيدية 
بلست إال لوعلة امذ4باً بلُأتورِّىين )عبهاشألني( 
بلوصول إ4 عبسـلطة، فباسـأها عحتلـوع عبلأن 
اقتلوع ألنـا ه، اال يزعبون إ4 عبلو3 يقتلون ألنا  
عبلأن لاسـم عبزيدية منذ قدا3 عبشلطان عمك� 
يحلى عب0يس إ4 عبلأن لاسـم عبزيدية. عرحل أنت 

ازيديتك إ4 عبجحلم«.
-أمانـي رىمـان )إعاملـة تالاـة بحكومـة 
عبدنبوع(: »بان عبله عبزيدية من يو3ِ أتت عبلأن، 
اسـلَْط0َْت عـى شـأال عبشـأال، اعمتـدت إ4 

أط0عف عبلأن يف فرعٍت محداىة«.
-سا3 غباري )مستشار رئلا ازرع  حكومة 
عبدناللـع(: »عبزيديـة ا4ْـم، عنرصيـة إماملة 
اعضحـة،.. اعبلـو3 يتالم كل يأنـي أن عبزيدية 
04ع  عنـرصي فـج.. اح0كة إر4اللـة منبُاها 
لاُى فارس.. عبزيدية 4ي عبتسـألة عبلأنلة بل0ِّق 

اعبابوىية اعبجهل«.
-فهـد طابب عبـرشيف )مستشـار ازي0 إعا3 
أكثـ0َ   - ـل  أفضِّ »بلالـم  عبدناللـع(:  حكومـة 
إصاحـيٍّ أك4ُ0ه ايك4ُ0ني - عللك؛ منك سـايل 
عنـرصي ت0د أفضللـة عبا0ق عبـ0يس عبلاني... 
ُراح ]عذ4ـب[ للَّ حقـك عملذ4ب أنـت األدعىك 
عملج0مون من عند عب0يس إ4 عند عبحوثي اعرشب 

ما ه يا اله عبرلانة..!!«.
-محأـد عبضبلاني )مذيع امسـؤال يف قناة 
سهلل(: »عبزيدية 4ي عبلانة اعبكارثة اعبج0يأة 
عبتـي أصالـت عبلأـن اعبلأنلـني يف مقتل، 4ي 
عملنبع عبشـلطاني بإلر4ـاب اعبقتل اعبانرصية، 
4ي عبر0عب اعالنح0عف عباقدي اعبسلايس، امن 
ُج بها فهـو عداٌّ خبلٌث  ال زعل يؤمـن لها أا ي0ُاِّ

بلدابة ابلُح0ية ابلجأهورية..!«.
-مرتار عب0حبي )    عبسك0ت� عبصحفي عبسالق 
بلدنبوع امستشار ازي0 عإلعا3(: »عبزيدية 4ي 
عإلمامة، اعإلمامة 4ي عبسـابة، اعبسـابة أك� 

كارثة عانت منها عبلأن قديأا احديثا«.
-الاممـا عـى موعقـع عبتوعصـل طاَبَانـا 
عبدنبوعـي عباتلد سـلطان عب�كانـي مع عملدعو 
سـا3 غباري )مستشـار رئلـا ازرع  حكومة 
عبدناللـع( ا4و يا0ض يف يده نسـرة من كتاٍب 
لديد، يبدا من عنوعنه عإلسا ُة برشيحٍة اعساة 
من عملوعطنني عبلأنلني، ا4م عبهاشألون، عبذين 
اعملكونـات،  عمحـزعب،  4ـم مولـوىان يف كل 

اعملذع4ب عبدينلة اعبفك0ية.
عسـم ذبك عبكتاب )عبقبللة عبهاشألة(، اباله 
ال يرتلـف يف 04عئـه اعَفنه عن كتاله عبسـالق 
)عبلأن للدي أنا(، عبذي 4و أشبُه يش  لصاحبه، 
اقد نضح فله لشكٍل لشع اساىي لكل ما يبكي 
ايضحك، امأله شـتلأة قبلحة، اسبالاً عنلفاً، 
ضـد عبلأنلـني، اعبقبائل عبلأنلة، اعبهاشـألني 

هاتهم، امذع4ِبهم.  لألاا، عى ُمْرتَلف تولُّ
بقد ىعا فله إ4 قتِل عبهاشألني اعستئصابهم، 
فهـم لألاـاً يف نظـ0ه مج0ى »قتلـة ابصوص 
ار افـ0س اُمراىعني،  امتآم0يـن اىخا  افجرّ
اعبقتـل  عإللاـاى  تَسـتحق  ىخللـة  اكائنـاٍت 
اعبط0ى...«، اأسـا  كذبك إ4 عبزيديـة اأعاِمها 
ارموز4ا، اإ4 عبقبائل عبلأنلة، اعى مدد مئات 

عمعوع3.

ا4ذه لاض عبنصوص من إف0عزه عبنتن يف ذبك 
عبكتاب، امج0ى إي0عى4ا كاف يف عب0ى عللها:

-يف ص14: ي0فـض عبصاة عـى عبنبي اآبه، 
ايقـول: »اصى عبله اسـلم عى سـلدنا محأد 
»فقط«، اعبحأُد بله، اال إبه إال عبله، اعبله أك�«.
-ص31 يقول: إن عبهاشـألني عحتلوع عبلأن، 

اعستابداع أ4َلها زنولاً يف خدمتهم.
فلـه  موعرلـة  ال  لشـكٍل  يتحـدرّث  -ص33: 
لأن عإلما3 عبحسـني لـن عيل ضأن عبهاشـألة 
عبتـي يلانُهـا يف كلِّ كتالـه، ايقـول لأنهـا )أي 
عبهاشـألة( »تزعالـت مع عبفارسـلة منذ أيا3 
عبحسني لن عيل«، اأن عبهاىي يحلى لن عبحسني 
»مـن ط�سـتان« ا4ـو لاحـث عن عبسـلطة، 

اعستابد أ4ل عبلأن.
إ4  ايُـي   عإلسـا3َ،  يهالـم  -ايف ص34: 
عبلأنلـني، فلتحـدَّث أن عبلأنلني عاشـوع 1400 
سـنة عبوىية ىينلة، اأنهم أغبلـا  بدرلة أنهم 
»بم ياوىاع قاىرين عـى تحديد مانى عبح0ية«، 
»عنتـزعَع  عسـتطاعوع  عبهاشـألني  عبسـاىة  اأن 

عبفك0ة من لذار4ا«. 
-ايف ص33: يَُشـكك يف نسـِب عبهاشـألني، 
نا مـن أيِّ ريح بالنة  ثـم يلانُهم قائـا: »ال يهأُّ

لا اع«.
-ايف ص34: يُك0ِّر أن عإلما3 عبهاىي يحلى لن 
عبحسني اَفد »من أىغال إي0عن«، ثم يُنِك0ُ عبنسب 
عبالوي تأاما، ايقول: »عائلة عإلما3 عيل أُللَدت 
عـى يـِد خصوِمهـم، اكلُّ َمن يتحدثـون عبلو3 
مج0ى ماك0ين ال شأن بهم لاب0سول اال لايل«.
عـى  عبحـ0ب  4ـذه  أن  يُاِلـن  -ايف ص40: 
عبلأن اعبتي عحتشـد ماه عباابم إنأا 4ي ح0ٌب 
ضـد عبزيديـة عبذين حَكأـوع أبف عـا3، لابقه0 

اعبح0مان اعبجهل اعبروف اعبجوع.
-ايف ص40 أيضـاً: يتجنَّى عى عإلما3 عبهاىي 
اياتِ�ُه غازياً إي0عنلاً، اأن بذريته لوقة نازية، 
ايطَان يف نسـبهم، فلقـول: »حضارتنا أللدت 
تحت سـنالك خلول عبُغزعة عبفارسـلني، مذ لا  
يحلى عب0يس من لاى ط�سـتان، اأا4م عبقبللة 
لانتساله عمشق0، اعلناه عبررضعاتان ]اعلنله 
عبررضعاتني[، اَشـَا0ِه عملجـدال حتى أكتافه، 
إ4 ىعر عبنبوة عبك0يأـة، بلأنح ذعته أبقاَب عملجِد 
اعبهـدد اعبتأبله، افـوق لأالم عرشة مللون 
يأني، عستأ0َّ لابحديد اعبنار بحكم عبوطن عبذي 
كان سالدعً، امن ارعئه تناسل أاالُىه كامرعنب، 
اعنضم إ4 لوقتهـم عبنازية آالُف عمىعلا  عبذين 
يا0فـون حقلقـَة َا4ْـِم عالنتسـاب إ4 عبنبـوة 

عملطه0ة«.
-ايف ص-43 44: يتحدَّث لُفحٍش شـديٍد عن 
ر نَسـبَها، اقد قطاه عبله  عبهاشـألة، اأنها تزاِّ
عى حسب عبارته عبوِقحة، فلقول: »عبهاشألة 
عبجحلـم، اغـ0اُر  عبـرش، افكـ0ة  للئـة  4ـي 
عملرلوق، اأنانلُة عبفرذيـن اعببطنني اعبنهدين، 
لـا ت 4ذه عبفكـ0ة عملتاابلة مرابفـة بلفط0ة 
رة بنسـٍب  عإلنسـانلة«، ايتهأهـا لأنهـا »ُمـزاِّ

قطاه عبله تاا4«.
لدي0ٌ لابذك0 أن 4ذع عبافن عسـتثار كث�عً من 
عمح0عر، امن عببرش عمسـويا ، فتح0َّك عمرشعُف 
يف عـدٍى مـن عببلـدعن عبا0للـة ملقاضـاة عبكاتب 
اعبنارش، اال سـلأا يف مرص، حلث تقد3َّ أرشف 
مـايض عضـو نقالـة عمرشعف يف مـرص لبـاٍغ 
ضدَّه لتهأة عزىرع  عمىيان اعإلسا ة إ4 عمز04، 
ثَـْت عن ذبك  لتاريـخ 17 مـارس 33018، اتحدَّ
عبصحـُف عملرصيـة ، 4ذع اقد تمَّ سـحب عبكتاُب 

من ُكلٍّ من عملغ0ب امرص اعأان .
عبَاَفـن  مـن  لقلـة  عبقاىمـة  عبحلقـة  ايف 

عبدناللاي..

 عفن الدنابيع ضد اليمنيني 
روُح والزيدية والهاشميني  )1 – 2(

الحسني

زياد السالمي

ثائـ0عً عاش ينشـد عبحق شـاباً 
شـبرّا  عآلل  مـن  بلهـدد  َعَلأـاً 

اصـدع عملاتديـن صـ�عً  اعلـه 
اكفـى بلحسـني لابلـه حسـبا 

عبـ0اح يف سـبلل 4ـدعه  ا4ـب 
ت0لـى عبظـا3  لهـا  لـاى  يف 

حارلـوه لـكل مـا عند4ـم من 
ااثبـا  عـزعً  فـزعى  مأكنـات 

يف نهـى عباارفـني مـا زعل يالو 
عبـورد مرشئبـا  اإبلـه ينظـ0 

يا حسـنَي عبحلاة قد فضت فك0ع 
سـاره عبح0ُّ منهجـاً بلا حزلا

صائـب عبـ0أي مسـتقاًّ ط0يقا 
ارعبـا  خوفـا  عبظاملـني  صـ�رّ 

ابلكن ما يكوُن عشـَت شـهلدعً
غـ� نهج عبهـدد نضـج انألى

رلـاٌل  لابدمـا   عباهـد  ـد  عأرّ
اصولـا  ـا  فجًّ ثائ0يـن  اأتـوع 

*    *    * 

لاـَد راِح عبحسـني 4انت حلاٌة
اأشالوع ضد طأ0ة عبظلم ح0لا 

بـم يهالـوع مصاعباً حـني ثاراع 
اعكتفـوع أن يف عبشـهاىة عقبى 

رلـي  أنصـاُر  عنـك  َىلَّ  4كـذع 
ثـورًة يـا حسـلننا عبشـاب ببا 

لألـي ل�يـل عبـذي ما تـوعرد 
من تنبـأت اعرتىض عمم0 غصبا 

عبـ�ع ة كونـاً  زبزبـت رصخـُة 
ا  ُمكبَـّ ذبلـاً  مـىض  اعألـاً 

نهجـاً  عملسـ�ة  رعيـة  رف0فـت 
يف لبـني عبكـ0ع3 ِسـْلأاً اح0لا 

ل0لـاٍل  ع0فنـاك شـامراً  قـد 
لذبـوع عبـ0اَح يف عملسـ�ة ُحبرّـا 

قـد ع0فناك منـ�َ عبنـور تدعو 
ىرلـا  عبظلـُم  أمـًة قـد أضلهـا 

*    *   *  

يأنـيُّ عبهـود عـى نهـج طـه 
رغم كلـد عباـدد ك0يأـاً محبا 

فا4نـأ عآلن يـا علـَن لـدٍر حلـاًة 
اعحأـد عبفـوز لابف0عىيـا رلا
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عمرلاا  اعبرألا

عبادى

34 لأاىد عما4 41440ـ..
30 يناي0 ي3301

)6ي5(
عربي ودولي 

إيران: أمريكا ارتكبت جرائَم يف املنطقة ويجب أن تحاَكم على 
دعمها العدوان على اليمن

 : متابعات 
أكرّـد عـا  عبديـن ل0الـ0ىي -عضو بجنـة عممن 
عبقومـي اعبسلاسـة عبرارللـة لأجلـا عبشـورد 
عإلسـامي عإلي0عني-، أما عبثاثا ، أن أم�كا عرتكبت 
عباديـد من عبج0عئم يف عملنطقـة ايجب أن تحاَكم أما3 

محكأة ىابلة. 
اقال ل0ال0ىي يف كلأة لأجلا عبشورد عإلي0عني: 
إن أم�كا 4ي أسـاُس محور عبرش يف عملنطقة اعباابم، 
ا4ـي تدعـم أعوعنهـا عإلقللألـني اال سـلأا عبكلـان 
عبصهلوني يف عرتكاب عملزيد مـن عبج0عئم اإرعقة ىما  
عمل0يـا  يف فلسـطني اببنان اسـورية، ُمضلفـاً أنها 

تدعم عباداعن عبساوىي عى عبلأن، ىععلاً إ4 موعلهة 
4ذه عبسلاسات عمم�كلة لكل لدية اقوة. 

ابفت ل0الـ0ىي، إ4 زياىة قدرة اقوة إي0عن خال 
عبسـنوعت عمرلاني عمخ�ة اال سلأا يف عملجال عبنواي 
اإطاق عمقأار عبصناعلة رغم عبقلوى اعبا0عقلل عبتي 

اضاتها أم�كا أما3 عبشاب عإلي0عني اتقدمه. 

الجيش السوري ينفرّذ عمليات دقيقة 
على مواقع املجموعات اإلجرامية 

بريف إدلب الجنوبي
 : سوريا 

َرىَّ عبجلـُش عبسـوري، أمـا عبثاثـا ، عـى خ0اقـات 
عإلل0عملـني التفـاق منطقـة خفـض عبتصالـد لرضلات 
م0كرّزة عـى تحـ0كات امحاار تسـلرّلهم لاتجـاه عبنقاط 

عباسك0يرّة اعبق0د عآلمنة ل0يف حأاة عبشأايل. 
اأفـاىت اكابـة عمنبا  عبسـورية »سـانا«، لـأن احدة 
ـذت رضلات م0كـزة لامسـلحة عبرفلفة  مـن عبجلش نفرّ
اعملتوسـطة عى تحصلنـات اموعقع إل0عملي ما يسـأى 
“كتائب عبازة” عى أط0عف للدة حرصعيا اعمرلاني، مبلنة 
أن عإلل0عملـني تكبرّداع خسـائ0َ فاىحـة يف عمراعح، كأا تم 

تدم� عدٍى من عماكار اعبتحصلنات عملتأ0كزين لها. 
أحبطـت  عبجلـش  أن احـدعت  إ4  عبوكابـة،  اأشـارت 
محااالت تسـلرّل إل0عملني من “لبهة عبنرصة” من عملحور 
عبرشقـي ببلـدة عبلطامنة شـأال غـ0ب حأـاة، موقاة يف 

صفوفهم قتى امصالني. 
ايف ريـف إىبب عبجنولي أاضحـت عبوكابة، لأن احدعٍت 
من عبجلش قضت لاأللات ىقلقة عى عدى من عإلل0عملني 
يف للـدة عبهبلـط غـ0ب إىبـب رىعً عـى تكـ0عر خ0اقاتهم 

اععتدع عتهم عى عملناطق عآلمنة ل0يف حأاة عبشأايل. 

اعتقال 9 من إجراميي داعش يف 
السليمانية بالعراق
 : متابعات 

أعلنت عبسـلطاُت عبا0عقلة، أما عبثاثـا ، عن ععتقال 
تسـاة إل0عملـني ينتأـون بتنظلـم »ىععـش« لأحافظة 
عبسـللأانلة بقلامهـم لاأللات قتل اتهجـ� ضد عملدنلني 
اعنارص عملهزة عممنلة.  َانقل موقُع عبسوم0ية نلوز عن 
م0كـز عإلعا3 عممني قوبه يف للان: إن قوًة من لهاز عممن 
عبوطني يف محافظة عبسـللأانلة أبقت عبقبَض عى تسـاة 
إل0عملني، مبلنة أنه تم رصد اتحديد أماكن توعلد4م لناً  
عى مالومات عسـتربارية ام0عقبة حثلثـة، موضحة أنه 

صدر لحقهم مذك0عت قضائلة لقضايا إل0عملة. 
يُذكـ0 أن عبقـوعت عبا0عقلـة توعصـل عأللاتهـا عالمنلة 
بلقضـا  عى فلول إل0عملـي تنظلم »ىععـش« لاد إعان 
تطهـ� ماظـم عمرعيض عبا0عقلة من عإلر4ـاب أاعخ0 عا3 
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إصابة فلسطينيَّني يف غزة برصاص جنود االحتالل واعتقال 12 فلسطينياً يف الضفة الغربية
 : فلسطين المحتلة 

أصلب موعطنان فلسـطلنلان، أما 

عبثاثا ، ل0صاص عالحتال عبصهلوني، 

خـال مشـاركتهم يف عملسـ� عببحـ0ي 

»04للـا«  لأرلـم  اعبارشيـن  عبثانـي 

شـأال قطاع غزة، فلأا ععتقلت قوعت 

عالحتال 13 فلسطلنلاً خال مدع4أات 

ذ4ـا عالحتال يف مـدن اق0د عبضفة  نفرّ

عبغ0للة. 

اأفاىت اكابة »سـوع« عبفلسـطلنلة 
بألنبـا ، لـأن قـوعت عالحتـال أطلقت 
قنالـل عبغاز اعب0صاص عبحـي، لاتجاه 
عبقـوعرب عملشـاركة يف عبحـ0عك عببح0ي 
عبثانـي اعبارشين لقطاع غزة، مضلفة 
أن موعطنني أصلبا لجـ0عح لللغة ل0ع  
تا0ضهم معـ�ة نارية نقلوع عى عث40ا 

بتلقي عبااج. 
ايف عبضفـة عبغ0للـة، قابـت اكابـة 
»ماـا« عبفلسـطلنلة بألنبـا : إن قوعت 
 13 ععتقلـت  عبصهلونـي  عالحتـال 

فلسـطلنلاً مـن مناطـَق مرتلفـة من 
قـوعت  أن  عبغ0للـة، مضلفـًة  عبضفـة 
عالحتـال ىع4أـت مـدن اقـ0د مرلم 
لنـني اللـت فجار لنـوب للـت بحم 
اعبرللـل اللـدة للاـا قـ0ب طوبكـ30 
اناللـا ارع3 عبلـه اقامـت لتفتلـش 

منازل عبفلسطلنلني. 
اكانـت قـوعُت عالحتـال ععتقلـت، 
أمـا عمال عالثنـني، 18 فلسـطلنلاً يف 
مناطـَق مرتلفة مـن عبضفـة عبغ0للة 

افلسطلنلة يف عبقدس عملحتلة. 

مهاتري محمد: موقفنا 
برفض انتهاكات الكيان 

الصهيوني للقوانني 
الدولية ثابت

 : متابعات 
ى رئلُا عبوزرع  عملابلزي مهات� محأد،  لدرّ
أمـا عبثاثـا ، عبتأكلـَد عـى موقـف لـاىه 
عب0عفض النتهاكات كلان عالحتال عبصهلوني 

اخ0قه عملتوعصل بلقوعنني عبدابلة. 
انقلـت صحلفـُة »نلـو سـريت تايأـز« 
عملابلزيـة عن مهاتـ� قوَبه تاللقـاً عى ق0عر 
عبلجنـة عماملبلـة عبدابلة بـذاي عالحتلالات 
ـــة، أما عمال، ح0مـاَن مابلزيا من  عبَراصَّ
عسـتضافة عببطوبة لسـبب رفضها مشاركة 
عبكلـان عبصهلوني فلهـا: »ال أفهم ملاذع يجُب 
عى عملـ0  أن ي0ععـي )عبكلـان عبصهلوني(«، 
مضلفـاً »نحن يف مابلزيـا ال نفال ذبك ابدينا 
عبحق يف عبتاب� عن مشـاع0نا اعبحصول عى 

ــة«.  سلاساتنا عبَراصَّ
إ4َ ذَِبَك، أكرّد ازي0ُ عبرارللة عملابلزي سلف 
عبدين َعبدعبلـه أن ععتأاَى لاىه موقفاً صارماً 
تجاه عبقضايـا عملتالقة لابكلان عبصهلوني ال 
يؤثـ0 عى عاقـات مابلزيا عبدللوماسـلة مع 

ىال أُْخــ0َد. 
احول رفـض مابلزيا عسـتقبال رياضلني 
من عبكلـان يف إطار لطوبة عبسـباحة عملق0رة 
ى َعبدعبله، عى مبدأ  يف مدينة كوتشـلنغ، شـدرّ
لـاىه عبثالـت اموقفها عبحـاز3 إزع  عبقضلة 
عبفلسـطلنلة امااناة عبشاب عبفلسطلني يف 

ظل عالحتال عبصهلوني. 

مادورو يهدرّد واشنطن بإجراءات قانونية ردًا على 
العقوبات ضد فنزويال

 : متابعات 
ى عب0ئلُا عبفنزاييل نلكوالس  4درّ
عبثاثـا ، لاترّرـاذ  مـاىارا، أمـا 
إلـ0ع عٍت قانونلـة اسلاسـلة ضد 
عبواليـات عملتحـدة رىعً عـى ف0ضها 
عقولات عى رشكة عبنفط عبوطنلة 

عبفنزايللة. 
اقال مـاىارا يف خطـاب متلفز 
خال حفـل ت0حلب لدللوماسـلني 
فنزايللني عسـتدعوع من اعشـنطن 
لاـد قـ0عر فنزايـا قطـع عاقتها 
»أعطلـت  عملتحـدة:  عبواليـات  مـع 
ىة ب0ئلـا رشكـة  تاللأـات محـدرّ
عبنفـط عبوطنلـة عبفنزايللـة ببـد  
إل0ع عت سلاسـلة اقانونلة بلدفاع 

عن مأتلكات اأصول رشكة سلتغو 
عمم0يكلـة عبتالاـة برشكـة عبنفط 

عبوطنلة عبفنزايللة«. 
اكانـت اعشـنطن ف0ضت، أما 
عمال عالثنـني، عقولـات عى رشكة 
عبنفـط عبوطنلـة عبفنزايللـة إال أن 
ازيـ0 عبرزعنـة عمم0يكـي سـتلفن 
منوتشـني قـال: إن رشكة سـلتغو 
سـتوعصل أنشـطتها رشط أن يتـم 
إيـدعع عائدعتها يف حسـاب مجأد يف 

عبواليات عملتحدة. 
اأاضـح مـاىارا تاقلبـاً عـى 
عبق0عر عمم0يكـي: إنهم لهذع عإلل0ع  
يحاابون رسقة سلتغو من عبشاب 
أغلبلتهـا  يف  اعملألوكـة  عبفنزايـيل 
بفنزايـا، ُمضلفاً: سـنترذ لألع 
اعبسلاسـلة  عبقانونلـة  عبتدعلـ� 

اعبتجاريـة  اعبفنلـة  اعبتشـغلللة 
بحأاية مصابح فنزايا يف عبواليات 

عملتحدة ايف اطننا. 
عب0ئلـا  مـاىارا  اطابـب 
لاـد3  ت0عمـب  ىانابـد  عمم0يكـي 
عبتدخل يف فنزايا ات0كها اشـأنها 
لأمان اقال »ىانابد ت0عمب، عالنقاب 
يف فنزايا ال يتـم لهذه عبط0يقة، ال 
تتدخل يف شؤان فنزايا اعرفع يدك 

عنها فورعً. 
اكان ت0عمب أقد3 عمرلاا  عملايض 
ايف مرسحلة مادة سلفاً عى ععتبار 
عبلألنلـة خـوعن  زعلـم عملاارضـة 
غوعيدا “رئلسـاً عنتقابلاً” بفنزايا 
لاـد اقت قصـ� من إعـان عمخ� 
توبلـه مهـا3 عب0ئاسـة يف محاابـة 

عنقاب عى عبسلطة عبرشعلة. 

احتجاجات السودان تتواصل واستعدادات للزحف األكرب الخميس القادم
عملس�ة| متالاات 

ىعت عملاارضُة عبسـوىعنلة، أمـا عبثاثا ، 
الحتجالات لديدة خال لقلة أيا3 عمُسـبُوع 
اصـواًل إ4 »عبزحف عمك�« مـن مرتلف عملدن 

اعبق0د يو3 عبرألا عملقبل. 
تنظلـم  إ4  عملاارضـة  تحابـُف  ىعـا  كأـا 
عحتجالـات اععتصامـات لديـدة بلأطاببـة 
ي عببشـ�، اإ4 موعصلـة عالعتصامات يف  لتنحرّ

عمللاىين عباامة. 
إ4َ ذَِبـَك، أفاىت مصاىُر إعاملة سـوىعنلة، 
لـأن عملتظا04يـن عبسـوىعنلني أحلـوع خـال 
مسـ�عت نظرّأت، أما عبثاثا ، ذك0د مذلحة 
لورتسـوىعن يف عباا3 3005 عبتي رعح ضحلتها 
33 شـرًصا مـن ألنـا  عملدينة عبذيـن خ0لوع 
يف ذبـك عبوقـت يف مسـ�ة سـلألة بلأطاببـة 
لابتفااض مع فصلل مسـلح يأثـل عملنطقة، 

موضحـة أن عملسـ�عِت حألـت عسـَم موكـب 
عبشهدع . 

ذ مئاُت عبااملني لألنا  لورتسوىعن  كأا نفرّ
عبجنولـي إرضعلـاً عـن عباأـل؛ عحتجالاً عى 
توقلـع عبحكومة عى عقد مـع رشكة فلبلنلة 
إذ  عامـاً،   30 ملـدة  عمللنـا   اإىعرة  بتشـغلل 
يرىش عبااملون من أن تـؤىَي تلك عبرطوة إ4 

ترشيد4م. 
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لرمبا ِمن أس���وِأ ما ميكُن أن يؤثَر على اإلنَْس���ان س���لباً ف���ي نظرته جتاه األحداث، والصراعات واملش���اكل 
والتحديات، عندما ينظر إليها نظرًة منفصلة، فيرى فيها مجرد أحداث طارئة في الساحة البشرية، ومجرد 
مش���اكَل ال يعرُف وال يفهم ما هي جذورها احلقيقية، وما هي آثاُرها على مس���توى هذه احلياة وما بعد هذه 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي احلياة.

رئيس التحرير:
ص�ي عبدراعني

كلمة أخيرة

طالب الحسني   
لم يش�ُعِر الكثريُ باملفاجأة؛ 
الس�يُد  أطلقه�ا  مب�ادرًة  ألَنَّ 
عبداملل�ك ب�در الدي�ن الحوث�ي 
األس�ري  رساح  بإط�اق 
لحالت�ه  نظ�راً  الس�عودّي؛ 
الصحية الحرجة دون االنتظار 
ألّي موقف »إنَْساني« سعودّي 
رغ�م املناش�دة الت�ي أطلقه�ا 

األسري. 
البعُض وفور ظهور األس�ري 
الس�عودّي أثناء املناش�دة قال: إن الس�عوديّة لن تحّرَك شيئاً 
إزاَء األس�ري، وبالت�ايل أنص�ار الل�ه س�يطلقون رساَحه دون 
صفق�ة، نعم ح�دث ذلك وبمبادرة من الس�يد، ولي�س غريباً 
أب�داً، نتذّكر فق�ط أرسى دم�اج، عمران، ع�دن واملحافظات 
الجنوبي�ة، والبيضاء، أرسى فتنة صال�ح َو...، با حرص من 
األمثل�ة، ُك��لُّ ه�ؤالء تم إط�اُق رساحهم حتى باتت س�مَة 
حرك�ة أنصار الله هي التعامل اإلنَْس�اني مع األرسى أياً تكن 
جريرتُه�م، أكثر من ذلك أن خصوَمهم يعلمون ذلك وش�هدوا 

به غري مرة. 
كج�زٍء م�ن عم�ي يف قن�اة املس�رية اس�تمعت مط�وَّالً إىل 
اعرتاف�ات الكثري من األرسى من خال التس�جيات املصّورة 
معه�م، هناك اطمئن�ان من لحظة وقوع الش�خص يف األرس 
وهن�اك من اإلط�راء الذي يقول�ه األرسى ال يت�م بثُّه حتى ال 

يقوَل أحٌد إننا نستخدُم هذا املديح لصالح الحركة. 
يجتمُع البأس واإلنَْس�انية يف حاالت كهذه يف حركة أنصار 
الله إىل جانب الش�هامة اليمنية املعهودة، هذه الثنائيُة يفتقُد 
إليه�ا خصوُمهم، قص�ُص إع�دام األرسى ش�واهُد حيٌَّة عىل 
انع�دام األخ�اق واإلنَْس�انية وقل ما ش�ئت، نعوُد إىل األس�ري 
الس�عودّي الذي س�يتم إطاق رساحه لنؤّكد للشعب العربي، 
وللس�عودينّي عىل وج�ه الخصوص لنقول لهم: إن آَل س�عود 
يقتل�ون أبناَءكم مرتني، مرة حني يرس�لونهم للقتال عدواناً، 
ومرة أُْخ��َرى حني يتخلَّون عنهم حني يس�قطون أرسى، وال 
يس�تجيبون أبداً الس�تغاثاتهم كما فعلوا مع األس�ري املفَرج 
عن�ه، بعد مناش�دة مؤمل�ة كما لو أن�ه كان يناش�ُد كوماً من 

النذالة. 
يف املقاب�ل تمنُح حركُة أنصار الله واليمنيون اإلنقاذَ مرتني 
ألبنائكم، مرًة حني يس�قطون أرسى بأيديهم، ومرة أُْخ��َرى 

حني يطلقون رساَحهم لظروٍف إنَْسانية. 

 أنصار اهلل.. 
البأُس واإلنسانية 

الديمقراطية األمريكية بني 
فنزويال والسعودية 

إبراهيم السراجي
اس�تيقظ رجٌل يف فنزويا وأعلن 
نفَس�ه رئيس�اً للدول�ة ول�م يتأخر 
الرئي�ُس األمريك�ي دونال�د ترامب 
س�وى دقائَق معدودٍة قبل أن يعلَن 
اعرتاَف باده به�ذا الرئيس املزعوم 
وينزَع الرشعيَة عن الرئيس الفعي 
للب�اد نيكوالس م�ادورو الذي فاز 
بانتخاب�ات نزيهة بش�هادة العاَلم 
وحص�ل ع�ىل 68 % م�ن أص�وات 
معه�ودٍة  وبغطرس�ة  ش�عبه، 
اعرتاَفها  األمريكي�ة  اإلَداَرُة  ب�ّررت 
باالنقاب ال�ذي خّططت له بأنه يف 
إطار دعم الديمقراطية يف فنزويا. 

باملقابل تقوُد الوالي�اُت املتحدة وأنْظمة العمالة 
يف الخلي�ج حرب�اً مدّم��رة وإجرامي�ة من�ذ أربعة 
أعوام عىل الش�عب اليمني ومقدراته؛ بُحّجة إعادة 
رئيس انتهت واليتُه وقدم اس�تقالتَه وكان قد تبّوأ 
املنصَب بانتخابات كان مرشَحها الوحيد، يف مشهد 

انتخابي هزيل لم يشهد له العالم مثياً. 
يف املوض�وع الفنزوي�ي ويف تعاظ�م للغطرس�ة 
والحماق�ة معاً من قبل األمريكي�ني، أعلنت اإلَداَرُة 
األمريكي�ة دعَمها ملا وصفت�ه »الرشعية الجديدة« 
عرب فرض عقوب�ات اقتصادية عىل فنزويا، هكذا 
بكل بجاح�ة، ليترّضر املاينُي من أبن�اء تلك الباد 
الذي�ن يعانون من وطأة العقوب�ات األمريكية منذ 

أكثَر من عرشة أعوام. 
 يف الوق�ت ذاته، يؤّك�د وزي�ُر الخزانة األمريكية 
عدَم اس�تعداد باده تقبَُّل أيَة خس�ائَر مادية نظريَ 
»دعمه�ا للديمقراطي�ة« بتأكي�ده أن من وصفهم 
الس�عوديني  -أي  األوس�ط  ال�رشق  يف  بالحلف�اء 
والخليجيني- سيعّوضون أيَّ نقص يف سوق النفط 
ق�د ينتُج ع�ن العقوب�ات األمريكية ع�ىل فنزويا 
املصّدرة للنفط، كيف ال وقد وافق النظاُم السعودي 
عىل رفع إنتاجه؛ اس�تجابًة ألوام�ر ترامب رغم أن 

ذلك يتسبُّب بخس�ائَر مبارشة وهائلة عىل ميزانية 
السعودية. 

لك�ن م�ا ال�ذي يجع�ل الوالي�ات 
املتحدة تدع�ُم انقاباً به�ذا الصورة 
الفّج�ة يف فنزوي�ا وتقات�ل ألربع�ة 
أع�وام دعم�اً لرشعي�ة مزعوم�ة يف 
اليمن؟ اإلجابة بكل بس�اطة هي أن 
الرشعيَة بالنس�بة لإلَداَرة األمريكية 
ه�ي املصال�ُح األمريكي�ة ومصالُح 
الكيان الصهيوني، فالنظاُم القائُم يف 
فنزويا مناِهٌض للهيمنة األمريكية 
لفلس�طني،  الصهيون�ي  واالحت�ال 
عاوًة عىل كونه يحُكُم بلداً يملُك أكربَ 

احتياطي نفط يف العالم. 
ه�ذه الحقيقُة بات�ت الوالي�ات املتح�دة تؤّك�د 
عليها علناً، ففي ذروة اإلدانات التي وّجهت للنظام 
الس�عودّي وخصوصاً ويل العهد محمد بن س�لمان 
ع�ىل خلفية قت�ل الصحف�ي جمال خاش�قجي يف 
قنصلية باده يف إس�طنبول وتقطيع جثته ووسط 
غض�ب الرأي العام ال�دويل، أرصَّ الرئيُس األمريكي 
ترامب ع�ىل الدفاع عن ابن س�لمان قائاً يف إحدى 
تربيرات�ه أن دفاَعه عن ويلّ العهد الس�عودّي يعوُد 
ُمها  للخدم�ات الكبرية التي قال إن الس�عودية تقدِّ

ألمريكا وإرسائيل. 
أخ�رياً وب�ني تأيي�د الوالي�ات املتح�دة لانقاب 
الفاشل يف فنزويا عىل رئيس منتَخب بديمقراطية 
وانتخاب�ات نزيهة وب�ني حمايتها ألكث�ر األنْظمة 
الديكتاتوري�ة القمعية امللكية يف الس�عوديّة ودول 
الخلي�ج، يبق�ى هن�اك مقي�اٌس وحي�ٌد للرشعية 
والديمقراطي�ة م�ن املنظ�ور األمريك�ي قائم عىل 
تقدي�م الخدم�ات والخض�وع للهيمن�ة األمريكية 
وتأيي�د االحت�ال الصهيون�ي؛ ولذل�ك ال عجَب أن 
ي�رى البيُت األبيُض أن هناك ديمقراطيًة س�عوديًة 

وديكتاتوريًة يف فنزويا!. 

عبداهلل هاشم السّياني
   

بش�كل  الدولي�ُة  املنّظم�اُت 
ع�ام التابعُة لألمم املتحدة وغري 
امُل�ُدَن يف  التابع�ة له�ا تصنِّ�ُف 
�ٍة،  العال�م أمنياً بمعاي�ريَ َخاصَّ
وكذَل�ك الدول؛ ولذَل�ك نرى هذه 
املنّظم�اِت ال تس�مُح ملوظفيها 
ع�دن  يف  التواج�د  أَو  بالس�فر 
الجن�وب  يف  مدين�ة  أي�ة  يف  أَو 
الع�دوان  تحال�ف  دوَل  أن  م�ع 
والعال�م يعت�ربون ع�دن مدينًة 
مح�ّررة ويُع�رتَُف بها كعاصمة 
املزعوم�ة،  للرشعي�ة  مؤّقت�ة 
وف�وق ذَل�ك تخض�ع مب�ارشًة 
الع�دوان اإلمارات  إلَداَرة دولتَي 
وأمني�اً  عس�كريّاً  والس�عوديّة 
وإداري�اً وتق�ُع مخابراتياً تحَت 
إرشاف بريطاني أمريكي ورغم 
ذَلك وم�ع ذَلك تراه�ا املنّظمات 
الدولية وبقية دول العالم مدينًة 
غ�ريَ آمنة وعالي�َة الخطورة وال 
يوجد فيها س�فاراٌت وال سفراء 
ل�دول تحالف  مقيم�ون حت�ى 
كالسعوديّة  الرئيس�ية  العدوان 

واإلمارات وأمريكا وبريطانيا.
ويف املقاب�ل نجُد صنعاَء تُعجُّ 
بمق�رات وموظف�ي منّظم�ات 
م�ن  وغريه�ا  املتح�دة  األم�م 
املنّظم�ات الدولي�ة، ول�م نج�ْد 
مبعوث�اً أممي�اً خال الس�نوات 
املاضي�ة امتن�ع عن الس�فر إىل 
�ة أنها مدينٌة غريُ  صنعاء؛ بُحجَّ
آمنة بل العكس، وكما نش�اهد 
خال األشهر املاضية أن صنعاء 
صارت محجة للمبعوث األممي 
غريفيث وقد يزورها عدة مرات 
يف الشهر الواحد، بل إن عواصَم 
املحافظات يزوُرها املس�ؤولون 
املنّظمات  وموظف�و  الدولي�ون 
الدولية؛ لذَلك ال نستغرُب إرصاَر 
اس�تهداف  ع�ىل  الع�دوان  دول 
أمنن�ا ب�كل الخط�ط والص�ور 
كإح�دى  والطُّ�ُرق  واألش�كال 

جبهاتنا يف مواجهة عدوانه. 

صنعاء محّجة 
املبعوث األممي 


