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اإ�صرائيل وال�صعودية والإمارات وم�صر تعرت�ض موؤمتر الربملانيني العرب يجّرم التطبيع مع 
جيزان يف  مرتزقاً   40 يح�صد  هند�صي  وكمني  وتعز  وحر�ض  جنران  يف  مواقع  على  ال�صيطرة 
ارتف���اع خس���ائر املرتزق���ة إىل 110 قتل���ى وجرح���ى ج���راء ضرب���ة »ب���درP-1« يف ميدي

حمافظ أبني: 
وزير خارجية بريطانيا يبلغنا رسالة 

»املستعمر القدمي ال يزال هنا«

ن�����ائ�����ب وزي����������ر اخل������ارج������ي������ة: ت�����ص�����رحي�����ات »ال��������ري��������ط��������اين«  اس����ت����ف����زت 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ي واألم������م امل���ت���ح���دة ت��غ��ط��ي ع��ل��ى ع��رق��ل��ة ال���ط���رف اآلخ���ر

وزير الخارجية البريطاني في ميناء عدن

اغتيال اتفاق ال�سويد

 رئ�����ي�����س ال������وف������د ال�������وط�������ي: ب����ري����ط����ان����ي����ا ت�����دي�����ر ع���م���ل���ي���ة ع���رق���ل���ة 
االت��������ف��������اق حت�������ت غ������ط������اء أمم����������ي و »غ������ري������ف������ي������ث« مي�����ث�����ل ل����ن����دن 

وفاة 31 ألف مواطن بسبب إغالق 
املطار وإصابة مليون ومائيت ألف 

مواطن بوباء الكولريا

اغتيال الشاهد الوحيد 
يف جرمية اغتصاب 

الطفل وغضب شعيب 
يعم املعال واملنصورة

اشتباكات بني مليشيا 
العدوان تسقط 3 قتلى 

وعبوة ناسفة تقتل 
وجترح 16 مواطنًا بتعز
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خسائر كبيرة في صفوف الجيش السعودّي والمرتزقة وتدمير 5 آليات:

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خالل العمليات:

السيطرة على موقع سعودّي يف نجران وكمني هندسي يحصد أكثر من 40 مرتزقاً يف جيزان
 : الحدود

واثلجـان  اثجيـش  ُقـــوَّاُت  واصلـت 
وتصعيد8ـا  امليدانـي  َرهـا  تقدُّ اثشـعبيّة 
اثهجورـي يف رختلـف آبهـات رـا وراا 
رـن  االثنـن،  أرـس  وتلّكنـت  اثحـدو ، 
اثسـيط 8ِ عـى روقع ثلعـدّو اثسـعو ّي، 
و8اآلت رواقَع أجـ ى، ونّفــذت كلائَن 
8ندسـية ورضبات رسّد 8، سـقط إث 8ا 
عرشاٌت رـن اثجنو  اثسـعو يّن وامل تِزقة 

قتى وآ حى. 
ففي نجـ ان، تلّكنت ُقـــوَّاُت اثجيش 
واثلجان اثشـعبيّة رن تطهـر أحد املواقع 
اثعـدّو  فيهـا آيـش  يتل كـز  كان  اثتـي 
اثسـعو ّي باثقـ ب رـن رقابة رـ اش، يف 
ر بع اثحلـا ، وأفا  َرْصــَدٌر َعْســَكِ ّي 
ثصحيفة املسـر8 بأن ذثك آـاا إث  عللية 
اثُقـــوَّاُت  نّفــذتهـا  نوعيـة  8جوريـة 
واقتحلـت جلثهـا املوقع بشـكل رباغت 

أربك اثجنو  اثسعو يّن. 
وأّكـــد امَلْصــَدُر عنارص حارية املوقع 
رن اثجنو  اثسعو يّن سقطوا آليعاً قتى 
بنران اثُقــوَّات املهاآلـة جلل اثعللية، 

فيلا الذ بقيتهم باثف ار. 
وأوضح امَلْصـــَدُر أنه تم جلل اثعللية 
تدرـر آثيتن سـعو يّتن بعبوات ناسـفة 
زرعتها وحد8 اثهندسـة اثعسك يّة ثلجيش 

واثلجان. 
وباثتزارن رع ذثك، نّفــذت وحداٌت رن 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة عللية 8جورية 
رعاكسـة عـى رواقـع مل تِزقـة اثجيـش 
اثسعو ّي قباثة اثسديس، عقب كرس زحف 

ثهم يف املنطقة. 
وأّكـــد َرْصــَدٌر َعْســَكِ ّي ثلصحيفة 

أن امل تِزقة وقعوا يف كلائَن 8ندسـية جلل 
اثزحف، وانفج ت بهم عد8 عبوات ناسفة 
زرعتهـا وحـد8 اثهندسـة اثعسـك يّة، را 
أسف  عن ررصع وإصابة اثعرشات رنهم، 
وبينهم قيا ات، كلا تم إح اق آثية ثهم. 
وأوضـح امَلْصـــَدُر أن امل تِزقة تكبّـدوا 
جسـائَ  برشيـة إضافيـة بنـران اثجيش 

واثلجان جلل اثعلليـة اثهجورية املضا 8 
اثتي أعقبت كرس اثزحف. 

اثجيـش  ُقـــوَّاُت  والحقـاً،  ّرـــ ت 
واثلجـان آثيتن مل تِزقة اثجيش اثسـعو ّي 
يف روقع اثحلا ، بواسـطة عبوات ناسـفة 
زرعتها وحد8 اثهندسة اثعسك يّة، وأسف  
تدرر امثيتن عن ررصع وإصابة عد  رن 

امل تِزقة كانوا عى رتنهلا. 
اثجيـش  تكبّــد ر تِزقـة  ويف آيـزان، 
اثسـعو ّي جسـائ  برشيـة كبـر8، جلل 
كرس زحف ثهـم قباثة آبل قيس، وأوضح 
َرْصــَدٌر َعْســَكِ ّي ثلصحيفة أن امل تِزقة 
حاوثـوا اثتقد5 8ناك بإسـنا  رـن طران 
اثعدوان، واستل ت املحاوثة أكا  رن سبع 

ساعات، إال أنها انتهت باثفشل. 
وأفا  امَلْصـــَدُر بأن امل تِزقـة وقعوا يف 
كلـن نوعي جلل زحفهم اثفاشـل، حيث 
انفجـ ت بهم عد8 عبوات ناسـفة زرعتها 
وحـد8 اثهندسـة اثعسـك يّة، رـا أَ َّى إىل 
سـقوط أكاـ  رـن 80 عنـرصاً رنهم بن 
رصيـع وآ يح، فيلـا الذ اثبقيـة باثف ار 

رذعورين. 
ويف عسـر، تلّكنـت ُقـــوَّاُت اثجيـش 
واثلجان رـن كرس رحاوثة زحـف مل تِزقة 
اثجيش اثسـعو ّي يف اث بوعـة، حيث تلقى 
امل تِزقـة رضبـاٍت رسـّد 8ً أوقعـت َعـَد اً 
رن اثقتى واثج حى يف صفوفهم، وأآربت 

بقيتهم عى اثرتاآع واثف ار. 
آـاا ذثك فيلا شـنّت ردفعيـة اثجيش 
واثلجان قصفاً ركاّــفاً عى عد8 تجلعات 
ثلل تِزقـة يف اث بوعة وقباثـة رنَفـذ علب، 
وأّكـــد َرْصــَدٌر َعْســَكِ ّي أن اثرضبات 
حّقــقـت إصابـات  قيقـة أسـف ت عن 

ررصع وإصابة عد  رنهم. 

السيطرة على مواقع وتباب شرق »صرب« وهجوم على مواقع أخرى يف مفرق »الوازعية«

السيطرة على موقع للمرتزقة يف 
حرض وتدمري مخزن سالح للعدو

 : حرض
حّقــقـت ُقــوَّاُت اثجيـش واثلجان اثشـعبيّة، أرس االثنن، 
تقدرـاً ريدانيـاً آديداً يف آبهـة ح ض اثحدو يـة، وتلّكنت رن 
اثسـيط 8 عى روقـع ثلعـدّو، يف علليـة نوعية تأتي اسـتكلاالً 
ثلحللة اثواسـعة اثتي تنّفــذ8ا ُقـــوَّات اثجيش واثلجان 8ناك 
واثتي أسف ت جلل اثفرت8 املاضية عن اثسيط 8 عى عرشات رن 

املواقع واثق ى واثجبال اثتي كان يتل كز فيها امل تِزقة. 
وأفا  َرْصــَدٌر َعْســَكِ ّي ثصحيفة املسـر8 بأن وحداٍت رن 
اثجيـش واثلجان نّفــذت 8ُُجوراً نوعيـاً عى روقع كان يتل كز 
فيه ر تِزقة اثجيش اثسـعو ّي، رشق آبل اثنار، وانتهى اثهجو5 
باثسـيط 8 اثكارلـة عـى املوقع بعد رـرصع وإصابـة عد  رن 

امل تِزقة اثذين كانوا فيه، وف ار بقيتهم. 
وباثتزارـن، أطلقـت ُقـــوَّاُت اثجيش واثلجـان صاروجاً رن 
نوع »زثزال1« عى رخزن أسـلحة وذجائ  ثلعدّو غ ب آبل اثنار، 
وحّقـــق اثصـاروخ إصابة  قيقة أسـف ت عن إحـ اق املخزن 

وتدرر آثية كانت بجواره. 
وكانـت ُقـــوَّاُت اثجيـش واثلجـان نّفــذت جلل األسـابيع 
املاضية سلسـلَة 8جلات واسـعة يف آبهة ح ض، أسـف ت عن 
تطهر َعـَد اً َكبراً رن املواقع واثتباب واثجبال واثق ى اثتي كان 
يتل كـز فيها امل تِزقة، وسـقط جلل تلـك اثعلليات عرشات رن 

عنارص اثعدّو قتى وآ حى.

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة 
بكسر زحف لهم يف جبهة نهم

 : نهم
سـقط اثعرشاُت رن ر تِزقة اثعدوان األر يكي اثسعو ّي قتى 
وآ حـى، أرس االثنن، آ اا كرس رحاوثة زحف واسـعة ثهم يف 

آبهة نهم. 
وأفا  َرْصــَدٌر َعْسـَكِ ّي ثصحيفة املسر8 بأن رجاريع كبر8 
رن ر تِزقة اثعـدوان حاوثوا اثزحف عى بعض املواقع يف رنطقة 
اثحول بجبهة نهم، إال أنهم تلقوا رضباٍت ركاّــفة ورسّد 8 رن 

قبل ُقــوَّات اثجيش واثلجان امل ابطة 8ناك. 
وأّكـــد امَلْصـــَدُر أن اثعـرشات رـن امل تِزقـة سـقطوا قتى 
وآ حـى، والذ بقيتهـم باثف ار رن املنطقـة، وانتهت رحاوثتُهم 

باثفشل، وبدون أن يحّقــقوا فيها أي تقد5. 

»بدرP-1« يضرب تجمعات العدّو يف عسري وارتفاع خسائر 
املرتزقة يف ميدي إىل 110 قتلى وجرحى

 : خاص
أطلقـت اثُقــو8َُّ اثصاروجيـة ثلجيش واثلجان 
اثشعبيّة، رسـاا األحد/ االثنن، صاروجاً باثستياً 
رـن نوع »بـدرP-1« اثذكي عـى تجلعات ثجيش 
اثعدّو اثسـعو ّي ور تِزقته يف عسر، فيلا ارتفعت 
جسـائُ  امل تِزقـة آ اا اثرضبـة اثباثسـتية اثتي 
أصابتهم يف ريدي أرس األول إىل أكاَ  رن 110 قتى 

وآ حى. 

 »1-Pوأعلنـت اثصاروجيـة، أن صـاروخ »بدر
اثباثسـتي اثذكي رضب يف وقت رتأج  رن رسـاا 
اثسـعو ّي  اثعـدّو  ثجيـش  تجلعـاً  األول،  أرـس 
ور تِزقتـه رشق علب يف عسـر، وحّقــق إصابة 
 قيقـًة أوقعت اثعـرشات رن اثقتـى واثج حى يف 

صفوف اثجنو  اثسعو يّن وامل تِزقة. 
وآـاا ذثـك بعد أقل رـن 58 سـاعة رن رضبة 
باثسـتية بصاروخ رلاثل، استهدفت تجلعاً َكبراً 
مل تِزقة اثجيش اثسـعو ّي يف صحـ اا ريدي قباثة 

آيـزان وكبّـدتهـم جسـائَ  كبـر8، إذ كان اثعدّو 
يجّهز تلك اثتجلعات ثشن زحوفات ركاّــفة. 

وأفـا  ناطق اثُقـــوَّات املسـلحة، اثعليد يحيى 
رسيع، أرس االثنن، أن جسائَ  امل تِزقة آ اا رضبة 

ريدي، وصلت إىل أكاَ  رن 110 قتى وآ حى.
وكان رسيـع أعلـن سـابقاً أن اثعـرشاِت رـن 
آ حى امل تِزقة اثذين سـقطوا آ اا رضبة ريدي 
إصاباتهـم جطـر8 آـداً، وأن حصيلـة جسـائ  

امل تِزقة ر شحٌة ثلزيا 8. 

 : تعز
تلّكنـت ُقـــوَّاُت اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف 
رحافظـة تعـز، أرس االثنـن، رن اثسـيط 8 عى 
عد  رـن املواقع واثتبـاب اثتـي كان يتل كز فيها 
امل تِزقة، كلا 8اآلت رواقع أج ى ثهم، وسـقط 
جلل تلـك اثعلليات عرشات رـن ر تِزقة اثعدوان 

األر يكي اثسعو ّي قتى وآ حى. 

وأفا  َرْصــَدٌر َعْسـَكِ ّي ثصحيفة املسر8 بأن 
ُقـــوَّات اثجيش واثلجان سـيط ت أرس عى عد8 
رواقع وتباب رشق صرب، وذثك إث  عللية 8جورية 
نوعيـة تم جلثهـا اقتحـا5 أوكار امل تِزقـة يف تلك 

املواقع واثتباب. 
وأوضـح امَلْصـــَدُر أن اثعـرشات رـن امل تِزقة 
سـقطوا بن قتيل وآ يح بنران اثجيش واثلجان 
جـلل اثعلليـة، فيلـا الذ بقيتهم باثف ار، وسـط 

حاثة إرباك وذع  يف أوساطهم. 
وباثتزارن رـع ذثك، نّفــذت ُقـــوَّات اثجيش 
واثلجـان 8ُُجوراً نوعيـاً عى عد8 رواقـع مل تِزقة 
اثعـدوان يف رفـ ق اثوازعيـة، وأوضـح َرْصــَدٌر 
ريدانـي ثلصحيفة أن َعـَد اً رن امل تِزقة سـقطوا 
املهاآلـة،  اثُقـــوَّات  بنـران  وآ حـى  قتـى 
وتـم تكبيُد8م جسـائَ  را يـة رتنوعـة يف اثعتا  

اثعسك ّي. 
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 بريطانيا تدير عملية عرقلة االّتفاق تحت غطاء أممي و»غريفيث« يمثل لندن 
 تصريحات الخارجية البريطانية خداع ومغالطة للحفاظ على مبّررات استمرار العدوان على الساحل الغربي

التصعيد الربيطاني ضد اّتفاق الحديدة يفضح الدور املشبوه لألمم املتحدة ومبعوثها 
 : خاص

تصاعـدت، أرـس االثنـن، ر وُ  اثفعـل 
وزيـ   ثترصيحـات  املسـتنك 8  اث سـلية 
اثخارآيـة اثربيطانـي، آرري 8نـت، اثتي 
بشـكل رصيـح،  اثسـويد  اتّفـاَق  جاثفـت 
ـه ورضلونـه بط يقـة  وج آـت عـن نَصِّ
فجة، كلـا راّلت علرًة واضحـًة عى توآه 
تحاثـف اثعـدوان ب عايـة ب يطانيـة نحـو 
ــًة بعد ظهور  إفشـال االتّفاق تََلاراً، َجاصَّ
»8نـت« يف عدن، أرـس األول، ُر تديـاً  رعاً 
واقياً ضـد اث صـاص ورتحدثاً عـن »إجلا 
ريناا اثحديد8 وتسـليله ثجهـات رحايد8« 
َو«روت عللية اثسل5 يف اثيلن« بعد أيا5 رن 
حدياه عن »انسـحاب« اثجيش واثلجان رن 
املحافظة، وأثقـى ذثك اثتصعيـُد اثربيطاني 
بظلِثـه عى اثدور األرلـي يف اثيلن، ثيتضَح 
أن األرـَم املتحـد8 وربعوثَهـا، رجـ   أ وات 
تَحــّ ُكهـا ب يطانيـا ثخدرة اثعـدوان اثذي 
8ي آزٌا أسـايس رنه، واثذي يخّطط بشكل 

واضح إلفشال االتّفاق. 

رئيس الوف��د الوطني: التصريحاُت 
الربيطانية خداٌع ومغالطٌة واملبعوث 

األممي ينّف��ذ توجيهات لندن 
رئيـُس اثوفـد اثوطني املفـاوض، رحلد 
َعبداثسـل5، نرش، أرس، بياناً شديَد اثلهجة، 
َر َّ فيـه عـى ترصيحـات وزيـ  اثخارآيـة 
اثربيطاني ورحاوالته ثلثتفاف عى االتّفاق، 
وقال َعبداثسـل5: إن »اتّفاق سـتوكهوثم ثم 
يرُِش بأي شكل رن األشكال إىل وآو  آهات 
رحايـد8 ال يف ريناا اثحديـد8 وال يف غر8ا«، 
االتّفـاق  يخاثـف  »رـن  أن  عـى  رؤّكـــداً 
بوضوح شـكلً ورضلوناً 8ي  وُل اثعدوان 
اثتـي ب يطانيـا أحـد ركائز8ا األساسـية«، 
ُرشـراً إىل أنـه املشـكلة ثيسـت يف رؤسـاا 
ثجان اثتنسـيق؛ ألَنَّهـم »كلا يبـدو يتلقون 

اثتوآيهات رن  ول اثعدوان«. 
وذّك  َعبداثسـل5 بأن االتّفاق »ينص عى 
ــًة يف  جطوات رـن ُكــّل األطـ اف« وَجاصَّ
رـا يتعلـق بإعـا 8 االنتشـار وأن »املطاثبة 
بإعـا 8 االنتشـار ثطـ ف  ون طـ ف ثيس 
انحيـازاً فحسـب بل كذٌب وجـداع ورغاثطة 
التّفـاق رعلن«، يف إشـار8 إىل حديث »8نت« 

عن انسـحاب اثجيش واثلجـان رن اثحديد8 
وإجـلا املينـاا.     وأضـاف َعبداثسـل5 أنه 
ثـو كانـت املسـأثة تسـليم رينـاا اثحديد8 
ثلط ف امج  -و8ـي اثفك 8 اثتي ي يد وزي  
اثخارآيـة اثربيطانـي تك يسـها- ملا كانت 
8نـاك حاآٌة ثوآو  األرـم املتحد8، روضحاً 
أن اثقبـوَل بـدور رقابـي أرـم يف امليناا آاا 
يف األسـا  »إلنهاا ذرائع ورـربّرات اثط ف 
امجـ  ورن يقف جلفهم وثيس عى أسـا  
تسـليم امليناا ثلط ف املعتدي فهذا ال يسلى 

حواراً وال نقاشاً«. 
وأوضـح رئيـُس اثوفـد اثوطنـي أنـه ال 
يسـتغ ب ترصيحـاِت ب يطانيـا »فهي رع 
اثعـدوان وتعرتف بذثك وتعلنه ر اراً ونحن ال 

نتعارل رعها كوسيط«. 
ويف ركاشفة رصيحة، أضاف َعبداثسل5، 
أن املبعـوث األرلـي »ال يبدو ربعوثـاً ثهيئة 
األرـم املتحد8 وإنلـا ربعوثـاً إنجليزياً يلال 
ـــًة بعـد توضيـح وزار8  َجاصَّ ب يطانيـا، 
اثخارآيـة اثربيطانيـة أ8داَفهـا وروقَفهـا 
بوضوح، واثذي ينسجم رع ع قلة االتّفاق«، 
و8و اثتفسرُ األكا  وضوحاً ثصلت املبعوث 
األرلي املتواصل إزاا اثتَحــّ كات اثربيطانية 
اثتـي تخاثف االتّفاق بشـكل رصيح، وكذثك 
إزاا ع اقيـل وج وقـات اثعـدوان ور تِزقته 
اثتـي وصلـت إىل َحـــّد اسـتهداف رئيـس 
ثجنة إعا 8 االنتشـار نفسـه، ُجُصوصاً وأن 

ب يطانيـا 8ي رن تبنت ق اَري رجلس األرن 
اثداعلن التّفاق اثسـويد يف إطار عللها عى 
اثتحكم بلسار علل األرم املتحد8 يف اثيلن. 
املوقـَف  فاضحـاً  َعبُداثسـل5  وتابـع 
اثربيطاني املخاثف التّفاق اثسويد واأل8داف 
اثحقيقية رنه: »أّكــدنا ر اراً أننا رستعدون 
إلآ اا إعا 8 االنتشـار يف اثخطو8 األوىل اثتي 
تـم اثتوافـق عليها رـع رئيـس اثلجنة حتى 
رن طـ ف واحد، وثكن 8م رـن ي فُض 8ذا 
اثتنفيذ؛ ألَنَّهم ال ي يدون أن ينكشـَف اثط ف 
امجـ  ويصبـح يف روقف رحـ ج ورن أآل 
أاّل يفقـد ذرائـع ورربّرات اسـتل ار اثعدوان 
عى اثسـاحل اثغ بي بل تبقـى قائلة؛ ألَنَّها 
ر تكـز8ٌ عـى أكذوبـة اثته يـب يف رينـاا 
اثحديـد8 وآلع اإليـ ا ات؛ وثهـذا فته بهم 
رن اسـتعدا نا إلعا 8 االنتشـار رـن روانئ 
اثحديـد8 املشـار إثيهـا يف اثخطـة األجـر8 
واملقـ 8 يابـت عللياً أنهـم 8م رـن يع قل 
االتّفاق ويع قل رسـار املساعدات اإلنسانية 
بـل ويع قـل اثحـل اثسـيايّس واثسـللي يف 

اثيلن«. 
وأشار إىل أن رحاوالت اثعدوان ور تِزقته 
عـى  »االتّفـاق  بذريعـة  اثتنفيـذ  ثع قلـة 
اثُقـــوَّات املحليـة« 8ي رحـاوالت رخاثفة 
التّفاق اثسويد اثذي »ثم نص عى أية سلطة 
أَو ُقـــوَّات رحليـة« إال أنـه باث غم رن ذثك 
فإن اثوفـَد اثوطنيَّ أّكــد اسـتعدا ه ثتنفيذ 

إنسـانية بحتـة  اثخطـوات األوىل؛ »كونهـا 
تساعد عى تشغيل امليناا و جول املساعدات 
وإزاثة االحتقـان وتخلق تقـد5 يف االتّفاق«، 
وأضاف: »ال نلانع بعد ذثك أن نذ8ب ثنقاش 
أي تفصيل أَو تفسـر ثلتّفاق إذَا ثز5 ذثك«، 
و8ـو را يعني أن اثعـدوان وُرعاتَه يحاوثون 
رـن جـلل ذرائعهـم إىل جلق عقبـات أرا5 

االتّفاق ملج   ع قلته فقط. 
ويف جتا5 اثبيان، آّد  َعبداثسـل5 اثتأكيَد 
عـى اثتـزا5 اثوفد اثوطنـي باتّفاق اثسـويد 
واسـتعدا ه ثتنفيذ اثخطو8 األوىل »حتى رن 

ط ف واحد«. 
وكـّ ر اثتأكيَد عـى اثدور املشـبوه ثألرم 
املتحـد8 وربعوثها قائـلً: إن »تهـ ب األرم 
املتحد8 عـن امليض يف اثتنفيذ حتى رن ط ف 
واحـد، يضُعهـا أرـا5 حقيقـة واضحة 8ي 
أنهـا ال تتَحـــّ ك وْفــقـاً ملصاثـح اثحل«، 
بـل إنها تخـد5 »حسـابات  ول االسـتكبار 
ويف رقدرتها ب يطانيا اثتي كشـفت بشـكل 
واضـح أنهـا تديـ  علليـة ع قلـة االتّفاق 
عـرب ربعوثهـا إىل اثيلـن تحت غطـاا األرم 

املتحد8«. 

نائب وزير الخارجية: بريطانيا جزٌء 
من العدوان وصم��ت األمم املتحدة 
عرقل��ة  عل��ى  للتغطي��ة  محاول��ة 

الطرف اآلخر
نائـُب وزيـ  اثخارآيـة، حسـن اثعزي، 
أّكــد بدوره أن ترصيحـات وزي  اثخارآية 
اثربيطاني »تستفزُّ رشاعَ  اثشعب اثيلني«، 
ُرشـراً إىل أن ب يطانيا  علـت اثعدوان وثها 

 وٌر كبر يف اثج ائم واثحصار. 
ثقنـا8  ترصيحـات  يف  اثعـزي  وأضـاف 
املسـر8، أن »اثصلت األرلـي عى اثتأج  يف 
تنفيـذ االتّفاق 8ـو رحاوثـة ثتغطية ع قلة 
اثط ف امجـ « و8و را يلتقـي رع ترصيح 
رئيـس اثوفـد اثوطني حـول اثدور اثسـلبي 
يخـد5  واثـذي  وربعوثهـا  املتحـد8  ثألرـم 

توآهات ب يطانيا واثعدوان. 
وأشار اثعزي إىل أن »اثط َف امج  يحاول 
تفسرَ االتّفاق كلا ي يد«، وأن »االتّفاق ُوِآد 
ثتعزيـز أرـن اثحديـد8، و8ذه رهلـة تفوق 
قدر8 اثط ف امج ، بدثيل اثفوىض يف املناطق 
املحتّلـة«، رؤّكــداً »اثجهوزيـة ملواآهة أي 

تصعيد«. 
وكان اثعـزي قـد أوضح يف حديث سـابق 
ثصحيفة املسـر8 أن 8ناك توآهـاً رن قبل 
اثعـدوان ور تِزقتـه ثلخـ وج عـن االتّفاق 
وأن ترصيحـات وزي  اثخارآيـة اثربيطاني 
اسـتل ار  عـى  امجـ   اثطـ ف  »تشـجع 
اثخ وقـات واثع قلـة« ُرشـراً إىل أن صلت 
األرم املتحـد8 إزاا ذثك، ال يخد5 االتّفاق، وال 

يدفع بعجلة اثسل5 إىل األرا5. 

ناط��ق الحكوم��ة: بريطانيا تعمُل 
الستعادة احتاللها لليمن

رن آهته، وصـف ناطق حكورة اإلنقاذ، 
ووزيـ  اإلعل5، ضيـف اثله اثشـاري، زيار8َ 
وزي  اثخارآية اثربيطاني ثعدن وترصيحاِته 
بأنهـا »جطـواٌت علليـٌة السـتعا 8 اثـدور 

اثربيطاني اثخفي الحتلل اثيلن«. 

رئي��س الثوري��ة العلي��ا: بريطاني��ا 
تمّهُد لتكرار معركة الحديدة

كلا عّلـق رئيـُس اثلجنة اثاوريـة اثعليا، 
رحلد عيل اثحوثي عى را آاا يف ترصيحات 
وزيـ  اثخارآية اثربيطاني، رن حديث حول 
»روت عللية اثسـل5 يف اثحديد8« قائلً: إنه 
تسـويق ثفشـل اتّفاق سـتوكهوثم؛ ثتك ار 

رع كة اثحديد8«. 

 : هاني أحمد علي:
عكسـت اثترصيحـاُت اثصحفيـُة اثتـي أ ىل بهـا 
آررـي 8نت -وزيـُ  اثخارآيـة اثربيطانـي- جلل 
زيارتـه اث سـلية، أرـس األول، إىل رحافظـة عـدن، 
حقيقَة املؤارـ 8 اثتي تحاك ضد أبنـاا اثيلن رن قبل 
 ول االستكبار اثعاملي رلالًة باثشيطان األكرب أر يكا 
وب يطانيـا وإرسائيـل عـرب أ واتهـم يف املنطقـة رن 
اثسعو يّن واإلراراتين وغر8م رن أع اب اثخليج. 
وأثـارت اثتهديدات اثتي أطلقهـا اثوزي  اثربيطاني 
رـن  اجل رينـاا عدن يف تسـجيل ر ئي باتـه وزار8ُ 
اثخارآية اثربيطانية بشـأن احتلال توسـيع اثح ب 
عى اثيلن و عوته ثلجيش واثلجان اثشـعبيّة اثخ وج 
رـن اثحديـد8، روآًة رـن اثغضب اثعار5 يف أوسـاط 
اثيلنين، سـواا عى املستوى اث سـلي أَو اثحزبي أَو 
اثشعبي، األر  اثذي يؤّكــُد أن ق ار اثح ب أَو إنهائها 
8ـو بيـد اثربيطانـي وثيـس بأيـدي  ويـلت اثخليج 
ور تِزقتها يف فنا ق اث ياض وأبو ظبي واثقا8 8. 

رن آانبه، قال أحلد غاثب اث 8وي -رحافظ أبن-
: إن زيـار8 آرري 8نت وزي  اثخارآية اثربيطاني إىل 
عدن، أرس األول، واثتقاط اثصور يف شـواطئ وريناا 
املحافظـة يؤّكـــُد را كانـت تط ُحه أ بيـاُت اثنخبة 
املاقفـة يف اثجنوب بأن االحتـلل اثربيطاني ثم يخ ج 

رن عدن وال زاثت روآـو 8ً حتى اثلحظة عرب أ واتها 
وعللئهـا حاثُكـــّل اإلررباطوريـات االسـتعلارية، 
رشـراً إىل أن 8ذه اثزيار8 سـبقها ت ريُم ساعة »بيغ 
بن« اثتي نصبها املحتّل اثربيطاني يف رنطقة اثتوا8ي. 
ثصحيفـة  جـاص  ترصيـح  يف  اث 8ـوي  وسـخ  
»املسر8« رن اثتهديدات اثتي أطلقها اثوزيُ  اثربيطاني 
ثوفد صنعاا بشـأن ع قلة اتّفاقية ستوكهوثم باث غم 
أنه يعلم حق املع فة أن اثط ف امج  8و رن ثم يطبّق 
االتّفاق ويسـعى إىل إفشـاثه، واثسـبب أنـه ال يلتلك 
ر آعيـات؛ كون امل تِزقـة آليعاً يعتربون أنفَسـهم 
ر آعياٍت وتحاثف اثعدوان 8و ر آعيتهم كلهم. 

وأشار رحافظ أبن إىل أن ر تِزقة اثعدوان يسَعون 
بـكل طاقاتهم إىل إعاقـة اتّفاق اثسـويد؛ ألَنَّه يف حال 
تـم نجاحـه باثحديد8 فـإن سـيتم تطبيُقـه يف بقية 
املحافظات، وباثتايل فإنهـم ال ي يدون نجاح االتّفاق؛ 
جوفـاً رن فقـدان رصاثحهم اثشـخصية ور تباتهم 
اثشـه ية املغ ية اثتي يتقاضونها باث يال اثسـعو ّي 
واثدر8ـم اإلراراتـي، فهم رصاصو  رـاا وطفيليات 
قذر8 تعيـش عى  راا اثيلنين ورعاناتهم، باإلضافة 
إىل أنهـم ثن يعو وا إىل اثيلن نهائيـاً وثن يقبلهم أحد؛ 
ثذا فهم يحاوثون آا8دين إفشـال أي اتّفاق سل5 رن 

شأنه أن يلفظهم. 
وأوضح اث 8وي أن ب يطانيا 8ي اثلعُب اث ئييس يف 

اثعدوان عى اثيلن و8ي صاحبة اثق ار5516، كلا أن 
ظهوَر وزي  جارآيتها رن شـواطئ عدن 8ي بلاابة 
رسـاثة ثكل اثعاثم رفاُ 8ـا نحن ال زثنا يف عدن، ربيناً 
أن رـا ثم يُقله املبعـوث اثيلنـي إىل غ يفيث فقد ور  
عى ثسـان 8ذا اثوزي  اثربيطاني، الفتاً إىل االستعلار 
اثربيطانـي ال يزال قائلاً حتى اثلحظة يف آنوب اثيلن 
عـرب أ واتهـا اثسـعو يّن واإلراراتيـن واثبح يـن، 

رؤّكــداً أن 8نـاك رناطَق يف عدن وثحج وأبن ويافع 
ال تزال حتى امن تتلتع بلسليات ب يطانية رنذ زرن 

اثربيطانين. 
وثفـت رحافـظ أبـن إىل  عـو8ِ رؤّسـس اثدوثـة 
اثصهيونيـة بـن آـورن قبل رائـة عا5 بـرضور8 أن 
يكوَن ثلدوثة اثيهو ية روضُع قد5 يف آزي 8 سقط ى 
وبـاب املندي رـن أآل اثسـيط 8 عى امللـ ات املائية 
واملحيطـات واثتحكم باثق ن االف يقي، ربيناً تسـليَم 
ررص آزي تَي تران وصنافر ثلنظا5 اثسـعو ّي إنلا 

8و آزا رن ذثك امُلَخّطط اثصهيوني. 
وأّكــد اث 8وي أن يد االحتـلل اثربيطاني وأ واته 
رـن األنْظلة اثخليجية طوىل ويحلـل ررشوعاً 8داراً 
ثنرش اثفوىض واثقتـل واالغتياالت، ثكن 8ناك صحو8 
كبر8 اثيو5 يف املحافظـات اثجنوبية، و8ناك عو 8ٌ إىل 
اثعقل وآاّ 8 اثصواب بعد أن تكّشـَفت ألبناا اثجنوب 
حقيقـة امُلَخّطـط واملؤارـ 8 اثتـي تحـاك ضـد أبناا 
اثيلن، روضحاً أن اثنرص قا 5 ال رحاثة بحسـب وعد 
اثلـه ثللسـتضعفن واملظلورن، رشـراً إىل أن اثلقاا 
املوّســـع ثقبائـل اثيلـن، عـرص أرـس األول األحد، 
يؤّكـــد اثعزيلة اثكبـر8 ثدى اثيلنين اثذي عاشـوا 
أح اراً وسيلوتون أح اراً رافعي رؤوسهم وثن يكونوا 
ا5 رطايا ثللسـتعل  واملحتّل وأ واته  يف يو5 رـن األّيَـّ

ور تِزقته. 

تقارير

رئيس الوفد الوطني يكشف مالبسات تعثر اّتفاق السويد:

في حديث خاص لصحيفة »المسيرة«:

محافظ أبني: زيارة وزير خارجية بريطانيا إىل عدن رسالة واضحة بأن املستعمر القديم ال يزال هنا 
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اثعلقات اثعارة واثتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
رحلد اثباشا

املقاالت املنشور8 يف اثصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
باثرضور8 عن رأي اثصحيفة

مدير التحرير:
إب ا8يم اثرساآي اثعنوان: 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

 بحضور المحافظ عوض وعدد من الشخصيات االجتماعية:

بحضور المحافظ والوكالء ومشايخ وأعيان مديريات المحافظة:

محافظة صنعاء تنّظــم فعاليًة جماهريية موّســعة احتفاًء بمرور 4 أعوام من الصمود وتدشني العام الخامس
 : صنعاء 

بإرشاف ركتب األوقاف واإلرشا ، 
نّظــلت رحافظة صنعاا وركاتبها 
اإلرشايف  واملجلـس  اثتنفيذيـة 
باملحافظـة، أرـس االثنـن، فعاثيًة 
ثقافيـًة وجطابيـة احتفـاًا بلـ ور 
8 أعـوا5 رـن اثصلـو  األسـطوري 
ثلشعب اثيلني يف رواآهة اثعدوان. 
ويف اثفعاثية، ثّلن رحافظ صنعاا 
يف اثكللـة اثتـي أثقا8ـا نيابـًة عنه 
اثوكيل عبداثلـه اثعنيس رواقَف أبناا 
ورشـايخ وأعيان املحافظة يف سبيل 

اثدفاع عن اثوطن وأرنه واستق اره، 
اسـتل ار صلـو  قبائـل  رؤّكـــداً 
يف  اثتنفيذيـة  وركاتبهـا  املحافظـة 
رواآهة أبشع عدوان ورفد اثجبهات 
باملزيد رن قوافل اثعطاا واث آال. 
وأشـار إىل أن اثعـدوان ثـم يُاـِن 
اثقطـاَع اثحكورـي باملحافظـة رن 
أ اا واآبـه عى أكلـل وآه.. رعترباً 
اسـتل ار األ اا املؤّسـيس آبهًة رن 
آبهات اثصلو  يف رواآهة اثعدوان. 
فيلا قال وكيـل املحافظة ثقطاع 
اثوحـدات اإل ارية آـربان غوب  »إنه 
ورغم تدرـر اثعدوان ثـكل رقدرات 

اثوطـن ورـا رافقه رـن حصار ب ي 
وبح ي وحظ  آوي إال أن ُكــّل ذثك 
تحطـم أرـا5 إيلان ووعـي وصلو  
رؤّكـــداً  اثيلنـي،  اثشـعب  أبنـاا 
آهوزيـة ردي يـات املحافظة ثدعم 
ورفـد اثجبهـات باث آـال واثعتا .. 
رشيداً بتضحيات قبائل املحافظة. 
وآـّد  غوبـ  تأكيد روقـف أبناا 
اثقضيـة  رـن  اثواضـح  املحافظـة 
اثتطبيـع  ورفـض  اثفلسـطينية 
إىل أن اثقضيـة  رـع اثعـدّو.. الفتـاً 
اثقضيـة  سـتبقى  اثفلسـطينية 

امل كزية األوىل. 

ويف كللة املكتب اثتنفيذي ألنصار 
اثله باملحافظـة، أثقى يحيى املؤيدي 
كللًة ثّلنت اثبطوالت اثتي يسّط 8ا 
ريا يـن  كافـة  يف  املدي يـات  أبنـاا 
اثعز8 واثك ارـة واثرشف.. رؤّكــد8 
اث فَض اثقاطَع ثكل أشكال اثتطبيع 

رع اثكيان اثصهيوني. 
وأشـار املؤيـدي إىل أ8ليّـة بـذل 
املزيـد رـن اثتضحيـات؛  فاعـاً عن 
األرض واثع ض واثسيا 8 اثوطنية.. 
الفتاً إىل تساقط ُكــّل أوراق اثعدوان 

ور تِزقته. 

لقاء موّســع بصعدة يناقش سبل تعزيز 
جهود التحشيد ملواجهة العدوان 

 : صعدة 
ناقش ثقاٌا روّســـٌع بلحافظة صعد8، أرس االثنن، ب ئاسة املحافظ 
رحلـد آاب  عـوض اثجوانَب املتصلـة بتعزيز آهـو  اثتحشـيد واثتعبئة 

ملواآهة اثعدوان. 
ويف اثلقـاا اثذي حرضه وكيـُل املحافظة عبداثله اثقاسـلي وردي  عا5 
ركتـب اثرتبية واثتعليـم باملحافظة عبداث حلن اثظ ايف وعد  رن رشـايخ 
ووآهاا آل ثابت بلدي ية قطاب ، أشـار املحافظ عوض إىل امُلَخّططات اثتي 
ينتهجهـا اثعدوان إلثار8 اثفتنة ورحاوثته شـق اثصف اثوطني واثتي باات 

باثفشل أرا5 صلو  وثبات اثيلنين. 
وحـث اثجليـَع عى رزيـد رن اثيقظـة واثحـ ص عى أرن واسـتق ار 
املحافظة، رؤّكــداً أ8ليّة اضطلع اثجليع باملسئوثية يف اثدفاع عن اثوطن 
وأرنه واستق اره و ح  اثغزا8 واملحتّلن وتطهر اثوطن رن رشور8م. 

وشـّد  عـوض عـى رضور8 رواصلة اثصلـو  واثابات ورفـد اثجبهات 
باث آال واملال حتى تحقيق اثنرص، رنو8اً بتضحيات أبناا قبائل املدي يات 

اثحدو ية يف رواآهة اثعدوان. 

بحضور وزيَري التعليم العالي والزراعة والري وعدد من األكاديميين والمسؤولين:

جامعة صنعاء تدشن موسم التشجري للعام الجديد بغرس العديد من 
األشجار بكليَتي اآلداب والعلوم

 : خاص
تزارنـاً رـع فعاثيات روسـم 
اثتشجر ثلعا5 ا5501، وانطلقاً 
رن ربـدأ اثوعي بأ8ليّـة اثزراعة 
اثعـدوان واثحصـار  يف رواآهـة 
اثخانق عى بل نا،  شنت آارعُة 
االثنـن،  أرـس  صنعـاا صبـاح 
اثجديد  ثلعـا5  اثتشـجر  روسـَم 
بحضور رئيس اثجارعة األُسـتاذ 
اثدكتـور أحلـد  غـار ووزيـ ي 
اثعللي  اثعـايل واثبحـث  اثتعليـم 
اثشـيخ حسـن حازب، واثزراعة 
واث ي املهند عبدامللك اثاور، وأرن 
اثعاصلـة األُسـتاذ حلـو  ُعبا ، 

وعد  رن املسؤوثن. 
ويف اثتدشـن اثذي أقيـم بكليتي 
ام اب واثعلـو5، غ   وزيُ  اثزراعة 
وأرـن  صنعـاا  آارعـة  ورئيـُس 
اثعاصلة عد اً رن األشجار يف ساحة 

اثكليتن؛ تدشـيناً ثعللية اثتشـجر 
املسـاحات  ُكـــّل  سـتغطي  اثتـي 
اثصاثحة ثلزراعة  اجل اثجارعة. 

اثجارعـة  رئيـس  وأطلـع 
اثحارضين  واملسـؤوثن  اثـوزراَا 
يف اثتدشـن، عى أنشطة وأعلال 
عـى  أطلعهـم  كلـا  اثتشـجر، 
احتياآـات اثكليـة فيلـا يتعلـق 
باثتشـجر سواا بشـتلت اثزينة 
أَو األشـجار اثظليـة، واثح اآية 
اثـلز5  األشـجار  رـن  وغر8ـا 
تواآد8ـا  اجل أسـوار اثجارعة 
بلا يتناسـب رع رعاير االعتلا  
األكا يلـي اثعاملـي، فيلا يخص 

تشجر اثجارعات اثدوثية. 
وجلل اثتدشـن أشـار رئيس 
آارعة صنعاا إىل جطة اثتشجر 
اثتـي تـرسي وفقهـا اثجارعـة، 
رالناً آهو  وزار8 اثزراعة وأرانة 
اثعاصلة عى اثجهـو  املبذوثة يف 

استغلل روسم اثتشجر ثلرتقاا 
باثبيئة. 

إىل ذثك، ناقش رئيس اثجارعة 
ووزي  اثزراعة يف اآتلاع بحضور 
وكيـل أرانـة اثعاصلـة اثدكتور 
وزار8  ووكيـل  امللـي  أحلـد 
اثزراعـة وعليـدي كليتـي ام اب 
واثعلـو5 ونائب رئيـس اثجارعة 
ثلشؤون األكا يلية، آثية اثتنسيق 
واثجارعـة  اثزراعـة  وزار8  بـن 
ثلستفا 8 رن املساحات املوآو 8 
 اجل اثجارعـة، وإركانية تنفيذ 
رشـتل زراعي ثلبن، أَو اثشـتلت 
األُْجــَ ى؛ ثللسـا8لة يف تغطية 
احتياآات اثجارعة وكلياتها رن 

اثتشجر. 
ويف ترصيـح جـاص ثصحيفة 
املسـر8 أّكـــد رئيـُس آارعـة 
صنعـاا األُسـتاذ اثدكتـور أحلد 
 غار، عى أ8ليّة غ   املساحات 

باألشـجار  ثلجارعـة  اثواسـعة 
واثالـار املختلفـة، بلا يسـهم يف 
تزايـد اثوعـي املجتلعـي بأ8ليّة 
اثحصـار،  رواآهـة  يف  اثزراعـة 
رشـراً إىل أن رـرشوع اثتشـجر 
يعترب آزااً رن رـرشوع اث ئيس 
اثشـهيد صاثح اثصلا  »يٌد تبني 

ويٌد تحلي«. 
ويعـد روسـم اثتشـجر رـن 
أ8ـّم اثفعاثيات ثرتسـيخ رفهو5 
اثزراعة، وغ   األشجار واثز8ور 
يف أوسـاط املجتلع؛ كونها تهدف 
اثحضـاري  اثسـلوك  تعليـق  إىل 
واثوعي اثبيئي ثدى املواطنن. 

وتحـ ص اثيلـن عى تدشـن 
8ذه اثفعاثية كتقليد سنوي يأتي 
يف إطار تشـجيع اثزراعة، واثعلل 
عى اسـتعا 8 اثنشـاط اثزراعي، 
ونرش اثوعي يف أوسـاط املواطنن 

حول أ8ليّة اثشج 8. 

مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة ينّظــم فعالية بمناسبة اليوم العاملي للمرأة املسلمة
 : صنعاء 

نّظــم ركتـُب اثتعليم اثفني واثتدريب املهني 
بأرانة اثعاصلـة، أرس االثنن، فعاثيـًة ثقافيًة 

بلناسبة اثيو5 اثعاملي ثلل أ8 املسللة. 
ويف اثفعاثية، أّكــدت عضُو املكتب اثسـيايّس 
ألنصار اثله أجلق اثشاري يف كللة ثها باملناسبة 

عى أ8ليّة  ور امل أ8 باملجتلع يف كافة املجاالت. 
وقدرـت اثشـاري نبذ8ً عـن اثسـيد8 فاطلة 
اثز8ـ اا باعتبار8ـا قدو8ً ثكل اثنسـاا وحياتها، 
رشـر8 إىل أ وار اثز8 اا االآتلاعية واإلنسانية 
واثتي رالت نلوذج وقدو8 ثلنسـاا املسـللات يف 

اثجها  واثصرب واثتضحيات 
فيلا أشـار ردي  ركتب اثتعليم اثفني بأرانة 

اثعاصلة اثدكتور عا ل املهدي إىل أن اثيو5 اثعاثم 
ثللـ أ8 املسـللة يأتـي ثلتع يف بفضائـل امل أ8 

املسللة كفاطلة اثز8 اا. 
بدور8ـا أشـارت رديـ  إ ار8 تعليـم اثفتـا8 
بلكتب اثتعليم اثفنـي باألرانة رنى اثصفدي إىل 
أن اإلْســـَل5 كّ 5 املـ أ8 وربط صـلح املجتلع 

بصلحها. 

الحديدة: فعالية نسائية بمديرية باجل احتفاًء بميالد فاطمة الزهراء عليها السالم 
 : الحديدة 

أقارـت اثهيئـة اثنسـائية بلدي يـة باآـل 
رحافظة اثحديد8، أرس االثنن، فعاثية ثقافية 
احتفـاا بذكـ ى روثـد سـيد8 اثنسـاا فاطلة 

اثز8 اا عليها اثسل5. 
تخللـت اثفعاثيـة اثعديد رن اثكللـات اثتي 
تط قـت إىل أ8ليّـة إحياا 8ذه املناسـبة ملا ثها 
رن أثـ  يف تهذيب اثجانب اثتوعـوي واألجلقي 
واثديني ثدى امل أ8 املسـللة اثتـي باتت اثيو5 يف  

أرسِّ اثحاآة إىل االقتداا بسـيد8 نساا اثعاملن 
فاطلة اثز8 اا. 

وأّكـــدت املشـاركات عـى أ8ليّـة ركانـة 
اثسيد8 فاطلة اثز8 اا عليها اثسل5. 

وأشـارت اثكللات إىل أن املـ أ8 اثيلنية اثيو5 
أحـوج را تكون فيـه ثلعو 8 إىل االقتـداا بهذه 
اثسـيد8 اثعظيلـة اثتي أطلـق عليها اث سـول 
اثك يـم بسـيد8 نسـاا اثعاملـن. رشـر8 عـن 
سـرتها اثعط 8 واث وحية اثتـي كانت تحللها 
سـل5 اثلـه عليهـا وعـى آل بيـت رسـول اثله 

اثطا8 ين. 
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 : حجة
ثللجلـس  االسـتانائي  االآتلـاُع  أعلـن 
املحيل بلحافظة حّجة، أرس االثنن، تأييَده 
ثجهـو  اثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة ثتابيت 
األرن واالسـتق ار،  اعيـاً آليَع األط اف إىل 
اثتوقيـع عى املبا ر8 املقدرة رن قائد اثاور8 
عبدامللـك بدر اثدين اثحوثـي اثداعية ثتحكيم 
اثعقل واثعـو 8 ثجا 8 اثصواب؛ حقناً ثلدراا 
وتجنباً ثويلت اثح ب واثدرار واثخ اب. 

ويف االآتلـاع اثذي ت أسـه املحافظ 8لل 
عبـده اثصويف بحضـور عد  رن املسـؤوثن 
واملشـايخ آ ى رناقشـة َعـَدٍ  رن اثقضايا 
اثتي تهم املحافظـة ويف رقدرتها اثتطورات 

اثحاصلة يف رنطقة اثعبّيسـة بلدي ية كرش، 
أّكـــد رحيل حجة تج يم ُكـــّل رن يلتحق 
باثعدوان أَو يخدره رن اثداجل واثخارج بأي 
شكل رن األشـكال، ُرديناً األعلال اثخارآة 
عـن اثقانون واثوقوف بحز5 ضـد ُكــّل رن 
يقو5 بقطـع اثط يق املسـبلة وإثار8 اثفتنة 

واقلق اثسكينة اثعارة. 
وأّكـــد املحافـظ اثصويف حـ َص اثدوثة 
عى حفظ األرن واالسـتق ار وتأرن اثط يق 
اثعـا5 يف رنطقـة اثعبّيسـة بلدي يـة كرش، 
رسـتع ضاً رجلـل اثجهـو  اثتـي بذثتهـا 
اثدوثـة جلل اثفـرت8 املاضية ثحقـن اثدراا 
وعـد5 اسـتخدا5 اثُقـــو8َّ، ورـا قابلها رن 
عصيان وتل   رـن قبل اثعصابات اثخارآة 

عـن اثقانـون يف رنطقـة اثعبّيسـة اثذيـن 
ثبـت ارتباطهـا املبـارش باثعـدوان وأ واته 

بهدف تقويض األرن واثسـلم االآتلاعي يف 
املحافظة جدرة ألآند8 أعداا اثوطن. 

وشـّد  اثصـويف عـى أ8ليّـة اثتَحـــّ ك 
اثجا  واملسـئول يف أوسـاط املجتلع ثتعزيز 
اثصلو  واثتلحم بـن أبناا اثقبائل ملواآهة 
تلزيـق  إىل  اث اريـة  وُرَخّططاتـه  اثعـدوان 
اثنسـيج االآتلاعـي واثدور اثـذى يجب أن 
تضطلـع به املجاثـس املحليـة يف املدي يات؛ 
باعتبار8ا رشيكاً أساسياً يف ت سيخ وتابيت 
األرـن واالسـتق ار ور ع املخاثفن واملخلن 
اثنظـا5  وإبـ از 8يبـة  اثعارـة  باثسـكينة 
واثقانون أرا5 اثجليع، رالناً آهو  رشايخ 
ردي ية ُكرَش اثرشفـاا ثوقف تلك اثترصفات 
واألعلال اثخارآة عن اثُع ف وتأكيد8م عى 
روقفهـم اثاابـت إىل آانب اثدوثـة يف تابيت 

األرن واالستق ار. 

دعت في االجتماع االستثنائي للمجلس المحلي بالمحافظة للتوقيع على مبادرة قائد الثورة حقنًا للدماء:
 قيادة »حجة« تؤّكــد مساندَتها لجهود الجيش واللجان الشعبّية لتثبيت األمن واالستقرار يف العّبيسة 

في وقفة احتجاجية مسلحة لهم:

أبناء ووجهاء القناوص: نرفض 
التطبيع مع العدّو ونؤّكــد جهوزيتنا 

العالية ملواجهة أي تصعيد للعدوان

السلطة املحلية ملديرية الثورة تناقش 
سبل ووسائل تعزيز الجبهة الداخلية 

وتشّدد على مواصلة دعم ورفد الجبهات

 : الحديدة
نّظــم أبناُا ووآهاُا ردي ية اثقناوص 
بلحافظـة اثحديـد8 صباح أرـس االثنن، 
تأكيـداً  رسـلحة؛  احتجاآيـًة  وقفـًة 
عـى تلسـك اثشـعب اثيلنـي باثقضيـة 
اثفلسـطينية ووقوفـه اثكارـل إىل آانـب 
اثفلسـطيني وكافـة  واثشـعب  املقاورـة 
ــة اثع بية واإلْســَلرية.  قضايا األُرَّ

َويف اثوقفة عرّب املشاركون عن رفضهم 
ثلتطبيـع رع اثكيـان اثصهيونـي، رعلنن 
اثـرباا8 رـن اثخونـة واثعلـلا »األنْظلة 
ثدينهـا  واثخائنـة  اثعليلـة  واثكيانـات 
وشـعبها وأرتها يف تعارلها وتطبيعها رع 

كيان اثعدّو اإلرسائييل«. 

وثفت املشـاركون إىل أن روقَف اثشعب 
اثيلنـي رـن اثتطبيـع رـع كيـان اثعـدّو 
بح يتـه  اثشـعب  وتلسـك  اثصهيونـي 
واسـتقلل كللته، نابٌع عن إرا 8 اثشـعب 
اثيلني وإيلانه اث اسخ واث افض ثلوصاية 

واثهيلنة اثخارآية. 
 وأّكـــد أبنـاُا ووآهـاُا اثقناوص عى 
االسـتل ار يف اثصلـو  واثابـات ورواآهة 
اثعـدوان ورواصلـة  عـم ورفـد اثجبهات 
باملـال واث آال،  اعن ُكــلَّ أبناا اثشـعب 
اثيلني إىل االستل ار يف  عم ورفد اثجبهات 
باملقاتلن حتى تحقيق اثنرص، رشرين إىل 
أ8ليّة اثتحيل باثيقظة واثحذر ورفع حاثة 
االسـتنفار واثجهوزية اثعاثية ملواآهة أي 

تصعيد ثلعدّو. 

 : صنعاء
عقدت اثسلطة املحلية بلدي ية اثاور8، 
أرس االثنن، اآتلاعاً روّســـعاً ب ئاسـة 
رديـ  املدي يـة رحلـد حلـو  اثدروانـي؛ 
ملناقشـة طـ ق ووسـائل تعزيـز اثجبهـة 
اثداجلية واستل ار  عم ورفد اثجبهات

ويف االآتلاع اثذي حـرضه رئيس ثجنة 
اثتخطيـط واثتنلية املاثية األُسـتاذ رحلد 
اثحبابي وعـد  رن ردراا ونواب اثسـلطة 
املحليـة واملكاتـب اثتنفيذيـة يف املدي يـة، 
أّكـــد اثدروانـي بـأن اثدفاَع عـن اثوطن 
واآب رشعـي ووطني رف وض عى ُكــّل 
رواطن يلني، رشـراً إىل أن كرس غط سة 
وركـ  قـوى اثعـدوان ثـن يكـون إال عى 
أيـا ي األح ار واثرشفاا رن أبناا اثشـعب 
اثيلني امل ابطن يف آبهات اثعز8 واثك ارة 

واثرشف. 
و عـا ردي  ردي ية اثاـور8 كافة أح ار 
ورشفـاا اثشـعب اثيلنـي إىل تلبيـة نـداا 
اثواآب واثوطن يف اثدفاع اثبلد و عم ورفد 
اثجبهـات باملـال واث آـال، ُرشـراً ًإىل أن 
 عـم ورفد اثجبهات باملال واث آال وزيار8 
امل ابطـن يف اثجبهـات أقـل واآـب يلكن 
تقديلـه ثللجا8ديـن رـن أبطـال اثجيش 
واثلجان اثشعبيّة امل ابطن يف اثجبهات«.
بدور8م، أّكــد املشـاركون أن اثشـعب 
اثيلنـي ثـن يتخى عـن تضحيـات و راا 
أبنائه رن اثشـهداا واثج حى وسـيواصل 
اثسـرَ عـى ُجَطا8م حتـى تحقيق اثنرص 
رـن  اثيلنيـة  األرايض  كافـة  وتح يـ  
 نـس قـوى اثغـزو واالحتلل«، رشـيدين 
باالنتصـارات واثبطوالت اثتـي يحّقــُقها 
أبطال اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف رختلف 

اثجبهات وامليا ين. 

تدشينًا للعام الخامس من الصمود األسطوري في وجه العدوان:

مدارس ذمار تنّظــم وقفات وفعاليات متنوعة بعدد من مديريات املحافظة 
 : ذمار

تتواصـُل اثفعاثيـاُت اثاقافيـة واثوقفات 
االحتجاآيـة بلـدار  ردي يـات رحافظة 
ذرـار؛ تنديـداً باثعدوان اثغاشـم عى بل نا؛ 
ورفضاً ثلتطبيع رع كيان اثعدّو اثصهيوني؛ 
واحتفاًا بل ور أربعـة أعوا5 رن اثصلو  يف 
وآـه اثعـدوان اثصهيو أر يكي وبلناسـبة 

ريل  اثز8 اا عليها اثسل5. 
حيـث أقيلـت بلـدار  ردي يـة عنـس 
وقفـات  األحـد،  يـو5  ذرـار،  بلحافظـة 
احتجاآية رتعد 8 يف ُكــلٍّ رن ردرسة اثدر8 
بخـ ار؛ واثوحد8 بيت اثضبيانـي، واملرشاق، 
واثوكـ ، و55 رايـو بقابل عـ ا5، وعبداثله 
بـن علـ  برشعـة؛ واثوحـد8 بسـية؛ نّد ت 
آليعهـا باسـتل ار اثعـدوان اثغاشـم عى 
بل نـا، وأّكـــدت اث فض اثقاطـع ثلتطبيع 

رع حكورة اثعدّو اثصهيوني. 
وأّكـــد املحتجون عـى رواصلة اثصلو  
اثبـل ،  عـى  اإلآ ارـي  اثعـدوان  وآـه  يف 
رسـتنك ين اثصلـت اثـدويل آـ اا اثج ائم 

امل تكبة عى ردى أربعة أعوا5. 
واسـتنك  املحتجـون را قا5 بـه ر تِزقة 
حكورـة اثفنـا ق وروقفهـم رـن اثقضية 
اثفلسطينية ووضع أيديهم بيد اثعدّو تلهيدا 
ثلتطبيع رع اثعدّو ملا اسلوه صفقة اثق ن. 
ويف ردي ية ذرار أقارت ردرسـة اثشهيد 
رحلـد إسـلاعيل ثلبنـات، فعاثيـة ثقافية 

احتفاا بليل  اثز8 اا عليها اثسل5. 
وتط قـت اثكللات إىل بعـض رن صفات 
اثز8 اا عليها اثسل5 ورنها: اثبتول اثطا8 8 

اثزكية اثصديقة اث ضية امل ضية. 
كلا نّو8ت اثكللات إىل بسـاطتها عفتها 
حشـلتها اثتـي آعلـت رنهـا اثشـخصية 

اثنلوذآيـة ثـكل ارـ أ8 رسـللة واإلسـو8 
اثحسنة ثكل نساا اثعاملن 

وتط قـت اثكللـات املعـرب8 عـن فضـل 
فاطلـة اثز8 اا؛ وكيف تكون قدو8 وأسـو8 
ثـكل ار أ8 ع بية رسـللة وكيـف غيب أ8ل 
بيـت اثنبو8 رـن املنا8ـج اثرتبويـة يف اثبل  
اثع بيـة واإلْســـَلرية واسـتبداثهم ب روز 

و8لية ورنحطة. 
ويف ردي ية ريفعة عنس أقيلت بلدار  
املدي يـة عـد  رـن اثوقفـات االحتجاآيـة 
يف ُكـــلٍّ رـن ردرسـة اثقا8ـ ، واثهـ وج، 
واثعساك 8، واثهج ؛ تدشيناً ثلعا5 اثخارس 
رن اثصلو  األسطوري يف وآه اثعدوان. 

كلـا أثقيـت اثعديـد رـن اثكللـات اثتي 
أّكــدت عى توحيـد اثصف اثيلني واثوقوف 
صفا واحدا أرا5 اثعدّو املحتّل واثغازي ثيلن 

اإليَْلان واثحكلة. 

»العليا لالنتخابات« 
تباشر استقبال 

اللجان اإلشرافية 
واألصلية عن الدوائر 

املزمع إجراؤها 
النتخابات ملء الفراغ

 : صنعاء
أقـّ ت اثلجنُة اثعليـا ثلنتخابات 
صنعـاا  باثعاصلـة  واالسـتفتاا 
اثبـدَا يف اسـتقبال اثلجـان األصلية 
واإلرشافيـة عن اثدوائـ  االنتخابية 
رـلا  النتخابـات  إآ اؤ8ـا  املقـ  
املقاعد اثشـاغ 8 يف رجلس اثنواب، 
وذثـك تلهيـداً ملبـارش8 أعلاثهـا يف 

املحافظات واثدوائ  املحّد 8. 
االآتلـاع  عقـب  ذثـك  آـاا 
املوّســع اثذي عقدته اثلجنة صباح 
أرس االثنن، ب ئاسة رئيس اثلجنة 
اثقـايض رحلـد عبداثله اثسـاملي، 
اإلآـ ااات  فيـه  ناقشـت  واثـذي 
واالسـتعدا ات السـتقبال وتدريـب 

اثلجان اإلرشافية واألصلية. 
وبـارشت اثلجنة، أرـس االثنن، 
استقبال اثلجان األصلية اإلرشافية؛ 
تلهيداً ملزاوثة أعلاثها يف املحافظات 
واثدوائ  املحّد 8 يف استقبال طلبات 
اثنواب،  اثرتشـح ثعضوية رجلـس 
ورـلا ثسـد اثفـ اغ ورـلا املقاعد 
اثشـاغ 8، واثناتجة عـن وفا8 عد  
ثيـس باثهـّن رـن أعضـاا رجلس 

اثنواب جلل اثفرت8 املاضية. 
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الحرب البيولوجية على الشعب اليمني 

ندوة يف »جنيف« حول الوضع الصحي يف اليمن ووزير الصحة 
يطالب األمم املتحدة بإيقاف العدوان ورفع الحصار

في تقرير لصحيفة »فوربس« األمريكية:
وزيُر التنمية الربيطاني السابق يحّمل حكومة بالده مسئوليَة الجرائم يف اليمن

بريطانيا تقتل الشعب اليمني

 : متابعات
اثدوثيـة  املنظلـات  أقارـت عـدٌ  رـن 
املعنية بحقوق اإلنَْسـان، أرـس االثنن، يف 
رق  رجلس حقوق اإلنَْسـان بجنيف ندو8ً 
توعويـًة؛ ثلوقوف عند اثوضـع اثصحي يف 

اثيلن. 
ويف اثندو8 اثتي تناوثت األوضاع اثصحية 
واثحاثة اإلنَْسـانية اثصعبة اثتي يعيُشـها 
اثشـعُب اثيلني آ اا اثعـدوان واثحصار، 
اسـتع ض وزيُ  اثصحة اثعارة واثسـكان 
اثدكتـور طـه املتـوكل جلل رشـاركته يف 
اثنـدو8 عـرب اثفيديـو كونفـ  ، اثوضـَع 
اثصحـيَّ يف اثيلـن واالنتهـاكات املبـارش8 
ثلقطـاع  يتعـ ُض  اثتـي  املبـارش8  وغـر 
اثصحي، رشـراً إىل أن اثعـدوان واثحصار 
تسـبّبا عى ردى أربع سـنوات بخ وج 60 
يف املائة رن اثقطاع اثصحي عن اثخدرة. 
اثصحـي  اثوضـَع  »إن  املتـوكل:  وقـال 
واإلنَْساني يف اثيلن أصبح رنهاراً وتصنُِّفه 
األرُم املتحد8 بأنه أسـوأ كارثة إنَْسـانية يف 
اثعاثم«، الفتاً إىل أن رؤرشات انهيار اثنظا5 
اثصحـي تتلاـُل يف تدرر طـران اثعدوان 
ثللنشـآت اثصحية بشـكل ربارش، رشراً 
ا وآزئيًّا  إىل أن عـد  املنشـآت املدر 8 كليًـّ
بلغ 800 رنشـأ8، فيلا وصل عد  سيارات 
سـيار8   73 نحـو  املسـتهدفة  اإلسـعاف 
إسـعاف، يف حن بلغ عد  شهداا وآ حى 
 85 رنهـم  كا راً   316 اثصحيـة  اثكـوا ر 

شهيداً 531 آ يحاً. 
وطاثـب وزيـُ  اثصحـة األرـَم املتحـد8 
واملجتلـع اثدويل بإيقـاف اثعـدوان ورفع 
اثربيـة  املنافـذ  آليـع  وفتـح  اثحصـار 
واثبح ية واثجوية ويف رقدرتها فتح رطار 

صنعـاا اثـدويل أرـا5 اث حـلت اثتجاريـة 
واألرلية واملساعدات اإلنَْسانية. 

كلا طاثـب بوقـف اسـتهداف اثحديد8 
ورينائها اثبح ي اثذي يلال رشيان اثحيا8 
ألكاَ  رـن 57 رليون يلني يف 17 رحافظًة 
واثسـلاِح بدجـول املسـاعدات اإلنَْسـانية 
اثدوائيـة واثغذائيـة يف ُكــّل وقـت وبدون 
اثفـوري  اثتسـليم  إىل  باإلضافـة  رشوط، 
مل تبات روظفـي اثدوثة علورـاً واثقطاع 

اثصحي جصوصاً. 
وأشـار املتـوكل إىل أن »انهيـار اثنظا5 
اثصحـي يف اثيلـن يتجى يف عـد5 حصول 
أكاـَ  رن 88 أثـف روظِّـف يف اثقطاع عى 
املسـتوى امل كزي واملحافظات واملدي يات 

عى ر تباتهم ». 
وأفا  بأن جسائ  اثقطاع اثصحي جلل 
أربع سـنوات رن اثعدوان وصلت إىل عرش8 
رليـارات  والر، فيلـا بلـغ عد  اثشـهداا 
واثج حـى املدنين 37 أثفـاً غاثبيتهم رن 

اثنساا واألطفال. 
وتطـ ق اثدكتـور املتـوكل إىل رعانـا8 
املـ ىض آ اا إغلق رطـار صنعاا اثدويل، 
جاصـًة رـ ىض األرـ اض املزرنـة، حيث 
يوآد أكاـُ  رن 130 أثـَف ر يض وآ يح 
بحاآة ثلسف  ثلعلج يف اثخارج، وأن أكاَ  
رـن 31 أثف رنهم توفوا؛ ثعد5 اثتلّكن رن 
اثسـف ، ُرشـراً إىل أن 8نـاك ثلانية آالف 
ر يض باثفشـل اثكلوي وآالف رن ر ىض 

اثرسطان واثسـك ي واثقلـب وغر8ا رن 
األر اض. 

وثفـت إىل أن تحاثـف اثعـدوان بقيـا 8 
اثسـعو يّة وأر يـكا اسـتهدف رشـاريع 
وجزانـات وآبـار امليـاه، رلا أآـرب امللين 
رـن املواطنن عى رشب ريـاه رن رصا َر 
غر آرنـة فانتـرشت األوبئة واإلسـهاالت 
حـاالت  إآلـايل  أن  روضحـاً  واثكوثـرا، 
االشـتباه باإلسـهاالت واثكوثـرا وصل إىل 

رليون َو500 أثف حاثة. 
َل ُسـوا اثتغذيـة زا   وأوضـح أن رعـدَّ
بنسـبة كبر8، إذ يوآد أكاُ  رن 51 رليون 
رواطن بحاآة ملسـاعد8 إنَْسـانية، حسب 
اثتقاريـ  األرلية، ربينـاً أن رليونَي طفل 
يعانون رن شـكل رن أشكال ُسوا اثتغذية 
ونصـف رليـون طفـل يعانون رن سـوا 
اثتغذية اثشديد اثذي يقرتب رن اثوفا8. 

وحّلـل وزيـُ  اثصحـة، األرـَم املتحـد8 
واملجتلـع اثـدويل رسـؤوثيَة رـا يج ي يف 
اثيلـن رـن عـدوان وحصار ورنـع  جول 
األ ويـة املنقذ8 ثلحيا8 وسياسـة اثتجويع 

اثتي ينتهُجها تحاثف اثعدوان. 
كلـا تط قـت املنظلـاُت املشـاِركُة يف 
اثنـدو8 إىل األوضـاع اثصحيـة اثكارثـة يف 
اثيلن، آـ اا اثعـدوان اثغاشـم واثحصار 
اثجائـ  اثذي تشـنه  ول تحاثـف اثعدوان 
بقيا 8 أر يكا واثسعو يّة و عم صهيوني 
ب يطانـي، الفتـًة إىل أن رليـن اثيلنيـن 
بحاآـة إىل اثغذاا ثتفا ي أكـرب رجاعة يف 
اثعرص اثحديـث؛ بفعل اسـتل ار اثحصار 

وإغلق املوانئ واملطارات. 
وطاثبـت املنظلاُت األرَم املتحد8 باتخاذ 
روقـف حـاز5 تجـاه اإلآـ ا5 األر يكـي 

اثسعو ّي بحق أبناا اثشعب اثيلني. 

 : خاص
أشـار وزيٌ  ب يطانـي سـابٌق، إىل تواُطِؤ 
حكورـة املللكـة املتحـد8 يف جلـق ظـ وف 
املجاعـة  إىل  أّ ت  إنَْسـانية صعبـة  أوضـاٍع 
باثيلن آ اا اثعدوان اثذي تقوُ ه اثسعو يُّة 

عى 8ذا اثبلد رنذ رار  5015. 
األر يكيـة  »فوربـس«  رجلـُة  ونـرشت 
تق يـ اً إنَْسـانياً، أرـس األول األحـد، حـول 
إىل  اثيلـن، رشـر8  اإلنَْسـانية يف  األوضـاع 
اثحللة املطاثبة بف ض حظ  عى األسـلحة 
عـى  ثلضغـط  كوسـيلة  اثسـعو يّة  عـى 
اثحكورـة اثسـعو يّة ثتغير اسـرتاتيجيتها 
يف اثيلـن بعـد ارتكابهـا املئاِت رـن اثج ائم 

واملجازر بحق املدنين يف 8ذا اثبلد. 
ونقلـت اثصحيفـة األر يكية عـن أندرو 
ريتشـل -وزيـ  اثدوثـة ثلتنليـة اثدوثية يف 
ب يطانيـا رن اثفـرت8 5010 إىل -2012 قوثه 
بـأن حكورـة بـل ه تشـرتُك يف املسـئوثية 
اثكارلة عن اثكارثة اإلنَْسـانية اثتي عصفت 
وفقـاً  رجاعـة  إحـداث  إىل  وأّ ت  باثيلـن، 
ثربنارـج األرم املتحـد8 ثلغـذاا اثعاملي اثذي 
أّكـــد أن حوايل 50 رليـون يلني يحتاآون 
إىل رسـاعدات غذائية، رن رجلوع اثسكان 

اثباثغ حوايل 30.5 رليون نسلة. 
ويأتـي حديُث اثوزي  اثربيطاني اثسـابق 
حـول اثيلـن يف كللته بإحدى املناسـبات يف 

اآتلاع رنتدى آنوب آسيا واثرشق األوسط 
فربايـ    18 بتأريـخ  وستلنسـرت  بقـرص 
املنـرص5، حيـث أشـار إىل جسـار8 اثنظا5 
اثسـعو ّي يف 8ذه اثح ب وتآر ه عى اثيلن، 
ربينـاً أن اث ياض قد فقـدت صوابها تلاراً 

ووقعت يف اثحلاقات بشكل كارل. 
ووفقـاً ثصحيفة »فوربـس« فإن رن بن 
االنتقا ات اثتي وآهها اثوزي  ريتشـل اثذي 
زار اثيلـن يف اثعـا5 5017، 8ـو أن املللكـة 
املتحد8 قارت بفعل اسـرتاتيجي باثغ اثسوا 

فيلا يتعلق بهذه اثح ب، حيث رأت اثحكورة 
اثربيطانية رنذ زرـن أن اثعلقة االقتصا ية 
واألرنية رع اثسـعو يّة تفوق ُكــّل اعتبار، 
وعى وآـه اثتحديـد 8اتن األوثيتـن اثلتن 
ترضرتا بشـد8 آ اا تزايد آ ائم اثسعو يّة 

يف 8ذا اثبلـد، رضيفاً: ثقـد رأيت بنفيس عى 
األرض تأثـر اثدعم اثعسـك ي اثـذي تقدره 
ب يطانيا وأر يكا وف نسا ثل ياض يف نفو  
املواطنـن اثيلنين اثذي يع فـون أن اثقوى 
اثعظلى 8ي املسئوثة عن بؤسهم وتجويعهم 
وتدرر اثبنية اثتحتية األساسية يف بل 8م. 
وثفت ريتشـل إىل اثج ائـم اثفظيعة اثتي 
ارتكبتهـا املللكة اثسـعو يّة يف اثيلن بدعم 
أُْجـــَ ى،  أر يكـي وب يطانـي ورـن  ول 
رضيفاً »اثقتل اثوحيش ثلصحايف اثسـعو ّي 
أكتوبـ   يف  بإسـطنبول  آلـال جاشـقجي 
رن اثعـا5 املنرص5، و8ي علليـة اثقتل اثتي 
ربطتهـا وكاثة املخاب ات امل كزية بويل اثعهد 
اثسـعو ّي األرر رحلد بن سللان، أظه ت 

اثتوآه اثسعو ّي اثل إنَْساني«. 
وَجــلُــَصـت اثصحيفُة األر يكيُة إىل أن 
تعليقـات وزيـ  اثتنلية اثربيطاني اثسـابق 
حول را يقـو5 به تحاثف اثعدوان عى اثيلن 
بقيا 8 اثسـعو يّة 8ي آزا رن نلط أوسـع 
رـن االنتقـا ات املوآهـة ثل يـاض رن قبل 
سياسـين بارزين يف املللكـة املتحد8، الفتة 
إىل أنـه يف وقت سـابق رن شـه  فرباي  قال 
اثنائـب املحافظ ك يسـبن بلنـت -اث ئيس 
اثسـابق ثلجنة اثشؤون اثخارآية يف رجلس 
اثعلـو5-: إن أفضل يشا برصاحة سـيكون 
إذا تلّكنت اثسـعو يّة رن إيجـا  حاكٍم آج  
ثها بديٍل عن ويل اثعهد رحلد بن سللان. 

وفاة 31 ألف مواطن 
بسبب إغالق المطار 

وإصابة مليون ومائتي 
ألف مواطن بوباء 

الكوليرا وتدمير 400 
منشأة صحية
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على خلفية اغتيال الشاهد الوحيد في جريمة اغتصاب طفل من قبل جنود في قسم شرطة المعال:

عدن: انتفاضة شعبية يف املعال واملنصورة بعد مقتل الشاب 
»دنبع« على أيدي مرتِزقة االحتالل 

فيما المدينة تغرق في وحل الفوضى األمنية لمليشيا االحتالل اإلجرامية:
تعز: انفجار عبوة ناسفة باملدينة تودي بحياة مواطَنني و14 

جريحاً واشتباكات بني املرتِزقة تسقط 3 قتلى

بعد أسابيع من اندالع حريق ضخم استمر 
أليام داخل خزانات المصافي بفعل فاعل:

سكان عدن املحتّلة يعيشون 
يف الظالم لليوم الثاني بعد 

تعرض منظومة الكهرباء 
لخلل متعمد 

 : عدن
تواصلت املظا8 اُت االحتجاآيُة اثشعبية 
اثغاضبـة يف ردي يـة املعـل بلحافظة عدن 
املحتّلـة، أرـس االثنـن، ثليـو5 اثاانـي عى 
اثتوايل؛ وذثك احتجاآاً عى رقتل أحد شباب 
املدي ية يُْدَعى رأفت  نبع عى أيدي رسلحن 
ر تِزقـة ينتلـون ملا يسـلى اثحـزا5 األرني 
اثتابع ثلحتلل اإلراراتي اثسبت اثفائت. 

وأقد5 اثعرشات رن شباب املعل املحتجن 
رسـاا، أرس األول األحد عى إغلق اثشـارع 
اث ئيـيس يف املدي يـة باثكارـل، كلـا قارـوا 
بإشعال اإلطارات وقطع شارع ردر5 بلدينة 
املعل، ثللطاثبة بتسـليم قتلة اثشـاب  نبع 
اثشـا8د اثوحيـد يف آ يلة اغتصـاب طفل 
املعل، حيث أقد5 رسلحون رواثون ثلحتلل 
عى رتن طقم عسـك ي بإطـلق اث صاص 
عى اثشاب رأفت  نبع ق ب رنزثه، را تسبب 
بإصابتـه ونقلـه يف حاثـة جطـر8 إىل أحـد 
رشـايف عدن تويف عى إث 8ا رتأث ا بج احه، 

أرس األول. 
إن  بعـدن:  رحليـة  رصـا ر  وقاثـت 
االحتجاآـات اثغاضبة اثتي تشـهد8ا املعل 
رنـذ األحد ارتـدت أْرـس االثنـن، ثتصَل إىل 
ردي ية املنصور8، حيث أقد5 شباب املدي ية 
ظهـ  أْرـس عـى إغـلق اثشـارع اث ئييس؛ 
تضارنـاً رع قضية اثشـاب رأفت  نبع اثذي 

ُقتـل يف املعل عى أيدي قـوات ر تِزقة تابعة 
أن  ائـ 8  روضحـًة  اإلراراتـي،  ثلحتـلل 
االحتجاآـات ضد اثقـوات اثتابعـة ثللحتّل 
تتسـع بصور8 كبـر8 بعد أن أثـارت واقعة 
رقتـل اثشـا8د اثوحيد يف آ يلـة اغتصاب 
طفـل باملعل شـه  رايو رن اثعـا5 املنرص5 
5018 غضب واسع اثنطاق يف رحافظة عدن 
بشكل عا5 واملعل بشكل جاص بعد أن ج ج 
املئات رن شـبابها رسـاا األحد ثلتظا8  يف 
اثشـوارع وقطع اثط يق اثعا5 وإرضا5 اثنار 
يف اإلطـارات، حيث بدأت أوىل تلك اثتظا8 ات 
باثق ب رن اثبنك اثع بي وارتدت إىل شـوارع 

أُْجــَ ى. 
اثجديـُ  باثذكـ  أن اثشـاب املقتول رأفت 
 نبـع كان أول رـن َعِلَم بحا ثـة االغتصاب 

اثشـهر8 ثطفـل املعل رـن قبل ثلثـة أف ا  
رن رنتسـبي رشطة املعل اثتابعن ثلحتلل 
اإلراراتي أحد8ـم ق يب ردي  عـا5 ردي ية 
املعـل امل تِزق فهد املشـبق، وشـخص كبر 
باثسن آج  شاركهم اثج يلة اثنك اا يف حي 

اثكبسة باملعل. 
بحا ثـة  رأفـت  اثشـاب  علـم  وعندرـا 
االغتصـاب وتأّكـــد رنهـا أبلـغ رأفت أ8ل 
اثحي باثواقعة وذ8ـب نحو رنتهكي ع ض 
اثطفل و8م يف حاثة سك  يف أحد زوايا املعل، 
وتهجـم عليهـم وحدث شـجار كبـر وكان 
يحلـُل بندقيًة فتطـور األر  فرضب أحد8م 

وأصابـه وكان ذثك املصاب 8ـو ق يب ردي  
ردي يـة املعل أحد رنفذي آ يلة االغتصاب 
حيث تـويف الحقـاً، و8ـ ب اثبقيـة، قبل أن 
تنترَش اثقضيُة بشـكل رسيع بعدرا أشعلها 
اثشـاب املقتول رأفت وتفاعـل أ8ل عدن رع 

اثقضية. 
وبعـد أن تواثـت األيـا5 وحقـُد ريليشـيا 
االحتلل اثفاسـد8 عى اثشـاب رأفـت يز ا  
يورـاً بعـد يـو5 بعـد فضحـه ثللغتصبـن 
املج رن اثذين ينتلون ثسـلك األرن يف قسم 
رشطة املعل، حيث كان يتع ض ثللضايقات 
واثتهديـد بـن اثحـن وامجـ ، يو5 اثسـبت 

املـايض تم تجهيـز ف قة ركونة رـن امل تِزق 
املـوايل ثلحتـلل يـرسان املقطـ ي قائـد را 
يسـلى ركافحـة اإلر8اب اثتابعـة ثلحتلل 
وأف ا  تابعن ثللدعو امل تِزق شـلل شـايع 
رن أآل اثقبض عى اثشاب رأفت اثذي فضح 
امل تِزقة، فأتى ذثك اثطقم وعليه تلك امليليشيا 
اثشـاب، حيـث حاوثـوا  رنـزل  إىل  اثقاتلـة 
اجتطاَفه رن أرا5 رنزثه فاسـتطاع اثه وب 
رنهـم، فأطلق عليه أحـد اثَقتَلة رن عى ذثك 
اثطقم األرنـي اث صاَص عى رأسـه ورآله، 
أّ ت إلصابته إصابًة جطر8ً نُقل ثللستشفى 
ربارش8 رن قبل آرانه و8 ب اثطقم وعليه 
تلك املليشيات اثقاتلة اثتابعة ألبو ظبي، فيلا 
أّ ت تلـك اإلصابـاُت اثخطـر8 اثتـي تع ض 
ثها اثشـاب رأفت إىل وفاته بعد سـاعات رن 

وصوثه املستشفى رتأث اً بج احة. 
رن آانب آج ، اندثعت اشتباكاٌت رسلحة 
عـرص أْرـس االثنـن، بـن أطـ اف ر تِزقة 
اثعـدوان اثتابعن ثلفار 8ا ي رن آهة وبن 
ريليشيا االحتلل اإلراراتي اثتابعة ملا يسلى 

اثحزا5 األرني رن آهة أُْجــَ ى. 
املسـلحن  إن  وقاثـت رصـا ر رحليـة: 
امل تِزقـة تبا ثوا إطـلَق اثنار واالشـتباكات 
بلختلف أنواع األسـلحة وسـط نقطة تابعة 
مليليشـيا اثحـزا5 األرنـي يف جـط اثتسـعن 
واستل ت ثساعات، رؤّكــداً وقوع إصابات 

رن اثط فن. 

 : تعز
ال يختلـُف اثوضـُع األرني يف ردينة تعـز اثواقعة 
تحـت سـيط 8 االحتـلل ور تِزقتـه وريليشـياته 
وعصابتـه، كاـراً عـن اثوضـع يف رحافظـة عـدن 
وبقية املحافظات اثجنوبية املحتّلة، فاملرشوع اثذي 
يحلله تحاثف اثعدوان اثسعو ّي اإلراراتي ثليلنين 
ال يتعـدى كونه ررشوعـاً  روياً فاق ُكلَّ املشـاريع 
اإلآ اريـة يف اثعاثم، ويف آ يلة آديد8 سـقط قتى 
وآ حـى رن املواطنن، أرـس االثنن، آ اا انفجار 

عبو8 ناسفة يف ردينة تعز. 
االحتـلل  ريليشـيا  إن  رحـيل:  رصـدر  وقـال 
اإلراراتـي اثتـي تسـيط  عـى املدينة زرعـت عبو8ً 
ناسـفة يف أحد األرصفة بشـارع آلال وسـط تعز، 
وقارت بتفجر8ا عن بُعد أثناا از حا5 ح كة اثسر 
يف اثشـارع واكتظاظ املار8، األر  اثذي أَ َّى إىل رقتل 
اثنـن رواطنـن وإصابـة 18 آج يـن بينهم حاالت 

جطر8. 
وأشار املصدر، إىل أنه وحتى اثلحظة ثم يصدر أي 
بيان رسـلي رن قا 8 ر تِزقـة اثعدوان يف رحافظة 
تعـز، عـن اثج يلة اثبشـعة اثتي شـهد8ا شـارع 
آلـال، أرـس، باإلضافة إىل اثتـزا5 اثصلت رن قبل 
ُكـــّل اثجلاعات واثفصائل وامليليشـيات املسـلحة 

اثتابعة ثلحتلل. 
وتغ ق ردينة تعز املحتّلة يف وحل اثفوىض األرنية 
املتسارعة يف ظل سيط 8 ر تِزقة اثعدوان وريليشيا 

االحتلل. 
إىل ذثـك، واسـتل اراً ملسلسـل اثعنـف واثفوىض 
األرنيـة يف تعـز اثحاملة اثتي باتت تعيـُش اثكوابيَس 
رحلَّ األحل5، اندثعت عرص أْرس االثنن، اشتباكاٌت 
عنيفـة بن ر تِزقة اثعدوان وسـط املدينـة، را أَ َّى 
إىل سـقوط ثلثـة رسـلحن رـن فصائـل امل تِزقة 

املتناح 8. 
أن  املسـر8  ثصحيفـة  رصـا ُر  وأوضحـت 
االشـتباكات اندثعـت بـن ر تِزقـة اثعدوان وسـط 
شارع آلال باملدينة بعد جلفات نشبت بن فصائل 

ر تِزقـة اثعدوان، رشـر8ً إىل سـقوط 3 رسـلحن 
ر تِزقة وإصابة آج ين. 

يشـار إىل أن فصائـَل ر تِزقـة اثعـدوان تتبـا ل 
األ وار يف اثسـيط 8 عى املدينة بـن أ وات االحتلل 

اإلراراتـي وأ وات االحتـلل اثسـعو ّي، تم عى إث ه 
اثعاـوُر عى اثعديـد رن املقابـ  اثجلاعيـة مل تِزقة 
اثعـدوان، ونشـوب علليـات االغتيـاالت اثتي تطال 

اثط ف غر املسيط . 

 : عدن
تواِصُل أيـا ي اثتخ يـب واثعبث رخططهـا اثفوضوي  اجل 
ردينـة عـدن رسـنو 8 بضـوٍا أجـرَض رـن االحتـلل اإلراراتي 
رستهدفًة ُكــّل را ثه علقٌة بحيا8 اثنا  املعيشية واالقتصا ية 
بعـد أن نجحـت يف إقـلق أرـن واسـتق ار املدينة عـرب االنفلت 
األرني امللنهج واملنّظم وانتشار علليات وآ ائم اثقتل واالغتيال 

واالغتصاب واالجتطاف وغر8ا. 
وبعد أسـابيع قليلة رن اندالع ح يق ضخم استل  أليا5  اجل 
جزانـات رصايف عـدن بفعل فاعـل، تع ضت رسـاا أْرس األول 
اثسـبت، رنظورة كه باا عدن ألرضار فا حة وجلل فني رتعلد 
تسـبب يف انقطـاع اثكه باا عن آليـع سـكان املحافظة حتى 

اثلحظة. 
وأوضح رسؤوثون رواثون ثلعدوان يف رؤّسسة اثكه باا بعدن 
أن ج وج املنظورة آاا بسـبب ج وج رفتاح 33KV يف رنطقه 
اثخسـاف بك يـرت، حيـث أَ َّى ذثـك إىل حـدوث رضبه باثشـبكة 

تسببت بخ وج رنظورة كه باا عدن باثكارل. 
وفيلـا يؤّكــد اسـتل اَر اثعبـث بأرن ورعيشـة املواطنن يف 
عـدن رن قبـل االحتـلل ور تِزقتـه، أرآـع رسـئوٌل يف كه باا 
عـدن رعّنٌ رن قبـل االحتلل ج وج املنظورـة كارلة عن اثعلل 
وانقطـاع اثكه باا عن سـكان عـدن باثكارل يعـوُ  إىل عطب يف 
اثكيبل املغذي ملنطقة اثخساف بلدي ية صر8، األر  اثذي يؤّكــُد 
تورط االحتلل ور تِزقته يف 8ذا اثخلل بعد تناقض املصا ر  اجل 
رؤّسسـة اثكه باا نفسها وفضح ا عاااتها وكذبها رسيعاً أرا5 

اثجليع. 
ويف اثوقت اثذي ال تزال اثكه باا غائبة كلياً عن رحافظة عدن، 
قـال امل تـِزُق رجيب اثشـعبي -ردي  عا5 كه باا عـدن- يف بيان 
صا ر، أرس االثنن: إن اثف ق املختصة رن إ ار8 اثنقل استكللت 
إعـا 8 إصـلح اثكابل، أرس إال انـه انفج  بعـد إصلحه بدقائق 

وأج ج املنظورة بشكل كارل عن اثخدرة ر 8 أُْجــَ ى. 
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البداية للش�اعر أحمد درهم املؤيد
من واقع )التوبة( ونهج )املائدة(

و)الروم( و)األح�زاب( و)محمد( و)ص(
بلِّ�ْغ ق�وى العدوان م�ايش فائدة

...شعب اليمن وّحد صفوفه للجهاد
ضيف الله سلمان

واح�دة أّم�ة  والُق���ْرآن  ب�اآلل 
م�ن يومن�ا ه�ذا إىل ي�وم املع�اد 

والش�عب يف امليدان عاَه�د قائده 
...يجتّث من عاثوا يفَ األرض الفساد 

الشاعر بّسام شانع

واق�ع طواغيت العص�ور البايدة
م�ا زال ع�رة للطواغي�ت الجداد 

ي�ا نج�د خّليه�ا براس�ك قاعدة
...شعب اليمن رصرص وحلفك قوم عاد 

الشاعر عقيل الحسني
م�ا دام هذا الش�عب َربِّ�ي قائده

وبن النبي يهديه ال درب الرش�اد
ب�ا ننطل�ق فأعظم مس�رة رائده 

...نمحي ظالم الرشك ونزيح الفساد
محمد مفلح

متواج�دة للنق�ا  القباي�ل  كل 
يف صف واح�د ما بقي فيها حياد

َمن شذ عن درب الرجال الصامده
 ...ال والل�ه إن ما عاد يلق�ى له بالد

الشاعر أبو ناجع املنبهي

فرصه لنا يا شعب صفقه جامده
عدوانهم صدفه جمع روس الفساد

اقطع وريد الكف�ر رضبه واحده
...تحيي وتشفي غل بصدور العباد

أبو العباس مفلح

صاع�دة  وَه�بَّ�ة  يماني�ة  ِهّم�ة 
تشمخ بها ُك��ّل النواحي يف البالد 

واردة  مداه�ا  يف  املراح�ل  ع�اد 
...الم�ا تطّهر ش�عبنا من ق�وم عاد 

الشاعر أبو غزوان الوحييش

الش�عب واحد واملس�رة ش�اهدة 
بعد ابن بدر الدين ش�ّدينا العتاد 

ع�ى دروب الع�ز أم�ة صام�دة 
...بالل�ه نتح�دى املهم�ات الش�داد

عبدالرحمن الخطيب

س�ايده  ثقاف�ه  الوح�ده  ثقاف�ة 
والصف واحد واملس�ره يف اتحاد 

خاب�ت ش�ياطني اليه�ود املارده 
...وخاب حلف الرش يف سوق الكساد 

الشاعر عزيز الردماني

ال خ�ر يف داع�ش وال يِفْ القاعده 
وال يف اصح�اب العمال�ه والحياد 

الزم نقف يف ص�ف جبهه واحده 
...جه�اد ضد إبلي�س واذنابه جهاد

شاعر نهم أبو نايف عباد

بس�تأصل الغازي مثي�ل الزايدة
قابض عى ديني وقابض َع الزناد

والقبايل صامده الش�عب صامد 
...والل�ه م�ا نرتد ل�و نرج�ع رماد

أحمد الواييل

للمع�ارك س�اعده  يش�ّمر  كل�ن 
الجه�اد  ميادي�ن  لنتواف�د  هي�ا 

واح�ده عليه�م  مبادين�ا  تبق�ى 
...والنرص هو مكتوب من رب العباد

أبو عيل الربيهي

من أمر )واعتصم�وا( يمنا عاقده
باملصطفى واآلل وأعالم الرش�اد

الص�ف واح�د واملواق�ف واحده
 ...والشعب مايض حسب ما ربه أراد

األشرت الجويف

بالل�ه نتح�ّدى الجم�وع الحاقده
داد  هبّوا مع الله يا الرجاجيل الشِّ

وأه�ل العماله والَخ�َون والقاعده
...ال ب�د ندحره�ا من أرج�اء البالد

محمد الطيب

زاي�ده  فين�ا  بالل�ه  الثق�ه  دام 
بفض�ل رب�ي ب�ا نحق�ق للمراد 

العاصف�ه القرص س�لمان عايده 
...واب�راج زاي�د ب�ا تحوله�ا رم�اد 

م. عيل منصور بن ناجي نمران

الحرب ش�اهد والنشامى شاهده
جيش اليمن خال قوى الغازي رماد

م�ا دام أبو جريل األش�ر قايده
...ال للمذل�ه ق�ال ش�اعر م�ن مراد

يحيى السقاف

م�ا ننك�ر بالناعم�ه والب�اردة
م�ا أثّرت فينا الصواريخ الش�داد

أجي�ال تل�و اجيال فين�ا صاعدة
...تخيل اح�الف البالء تعل�ن حداد

عقيل متوكل

يش�مر س�اعده ي�ا ش�عبنا كالً 
ننف�ر مع الرحمن ونش�يل العتاد

والنرص لك يا ش�عب ُخذها قاعده
...ل�و تس�تمر الحرب ال ي�وم املعاد

 أبو الكرار اليماني الهاشمي

يف وجه االع�داء نحن قوه صامده
نميض ومعنا رافع الس�بع الشداد

رصواح يشهد والشعف والراهده
...بقت�ال حميان الط�وارف والبالد

هواجيس شاعر

الح�ت بروق النرص حن�ت راعده
م�ا دام بنميض عى نهج الس�داد

رائ�ده واملس�ره  معان�ا  والل�ه 
...تس�ليم للس�يد وطاع�ة وانقي�اد

الشاعر أحمد الخاشب

كانت رؤى ابن�اء الوطن متباعده 
واليوم وّحد صّفه�ا درب الجهاد 

ما جس�م يرىض أن تقّطع ساعده
...ل�و قطعوه اوص�ال وتحّول رماد

حاتم األسدي

بفضل م�والنا املس�ره س�ائ�ده
ما دام أبو ج�ريل مهديه�ا وهاد

نقيض عى ُك��ّل الحلوف البائده
...ونطّهر األقىص م��ع ذات العماد

الرشيف أبو املازن
متعاه�ده  للنَك�ف  القباي�ل  كل 

قبضاته�ا ف�وق البن�ادق والزناد 
مستبس�له ال الحرب زمجر راعده 

...يف وجه ع�دوان الطواغيت الجداد
حيدري ماربي

يا كل نش�مي َمن يش�مر ساعده 
شعب اليمن ينزف ورجاله ضماد 

ي�ا م�ن يب�ا الع�زه واك�ر فايده 
...ارف�د للجبه�ات يف انح�ا الب�الد 

أبو رشف الدين الحمزي 

�ة رائدة  ب��� الله وأه�ل البيت أُمَّ
ونهجنا الُق��ْرآن والدرب الجهاد 

م�ع اب�ن بدرالدين ض�دَّ القاعدة 
...وأمريك وإرسائيل وارباب الفساد

أبو أيمن الضحياني

شعب اليمن س�ّجل مالحم رائدة 
وّحد صفوف�ه والتالح�م فيه زاد 

ق�ّرر بن�ا املوط�ن بي�ده الواحدة 
...واليد األخ�رى قابضة فوق الزناد 

الشاعر محمد الحربي

الخ�ر هيم�ل بع�د حن�ه راعده 
بفضل ربي رافع الس�بع الش�داد

واّم�ه عظيمه صادق�ه ومجاهده 
...متوح�ده باتجعل الع�ايص رماد

أبو منار العيش

الل�ه يش�هد والخالي�ق ش�اهده 
خ السود السناد  مَّ وتشهدي يا الشُّ

�ه واح�ده  إنّ�ا جس�د واح�د وأُمَّ
...م�ع ابن ط�ه يف رض�ا رب العباد 

محمود العقاد

وواقع األع�راف ذي هي س�ائده 
وواقع الع�ادات ذي هي يف البالد 

ش�عب اليمن صّم�م ووقع قاعده 
...ال بد م�ا يجتث طاغوت الفس�اد 

صالح أحمد الرمام

يشهد لنا الساحل وميدي شاهدة
والغ�رب ش�اهد لليم�ن واالتّحاد

رائ�دة أصيل�ة  دول�ة  بأنن�ا 
...ل�أوس والخزرج يع�ود االمتداد

إبراهيم يحيى الديلمي شاعر اإلقدام

احن�ا جس�د واح�د وأُّم�ة واحدة
والل�ه ق�د أوج�ب علين�ا االتّحاد

يف وج�ه أمري�كا برصخة صامدة
الب�الد لتحري�ر  وش�ّمرنا  ...ثُرن�ا 

الشاعر همدان السباء

س�اجده وح�ده  لل�ه  جباهن�ا 
واليد ع�ادي قابضه ف�وق الزناد

م�ا ب�ا تركعن�ا الق�رود الحاقده
...لو ننتهي كام�ل وما يبقى الرماد

عيل حسن صالح زايد
منه�ج وقائ�د واملواقف ش�اهده 

وجهاد واستش�هاد ما منها حياد
وقاع�ده  أس�اس  إلهي�ه  س�نّه 

...طري�ق للع�زه ومنه�ج للرش�اد
أبو حسني الحمزة

للنش�امى ش�اهده امليادي�ن  كل 
ذي دمروا حلف العماله والفساد

متواق�ده للع�دو  القباي�ل  ن�ار 
...والصف واحد والنفر لجل الجهاد

زيد الديلمي
واح�ده  مس�ره  توّحده�ا  أُّم�ه 

عنوانه�ا حيّ�ا ع�ى درب الجهاد
عى ال�رصاط املس�تقيم متواجدة

...يف الح�ق با تميض اىل ي�وم التناد
حسني أبو حاتم

لل�ه ِبعنا ال�روح صفق�ه واحده
وتج�اره م�ع الله ما فيها كس�اد

�ه عى الُق���ْرآن نبني القاعده أُمَّ
...م�ع الَعَلم نميض براي�ات الجهاد

أبو إسماعيل الجابري

حي�ا بم�ن ش�ّمر وغ�ّر س�اعده 
وحارب اعداء الوطن يف ُك��ّل واد 

ن ش�نب يف الحرب يدنا واحده  كمِّ
...يف ش�ور واحد للس�اليم والشداد

حسن أحمد الحمران

يا ش�عب طه يا الجباه الس�اجده
ذي ما انحن�ت إاّل لخ�اّلق العباد

كالً ب�درب الحق ش�ّمر س�اعده
...يف صف واحد ض�د غازين البالد

شاعر بالد الروس

ُجنْ�د النب�ي واآلل والل�ه عائ�ده
 يف درب أبو جريل يا درب الرشاد

رائ�ده مس�ره  يماني�ه  هبّ�ه 
...با تبل�غ االقىص وتجتث الفس�اد

تهاني تهاني

ش�اهده  فين�ا  واآلي�ات  دام  م�ا 
وحقائق الُق��ْرآن جّسدها الجهاد 

���ه عظيمه باالخ�اء متوحده أُمَّ
كل االي�ادي ضاغطة ف�وق الزناد

مجاراة شعرية: »توحيد الصفوف في مواجهة العدوان«
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

اليمن: حضرت الحرب.. غادرت الطفولة
عبُدالرحمن بجاش* 

يحيـى ذو اثخلـس سـنوات وشـقيقتاه فقدوا 
هـم يف صعـد8 إثـ  غـار8  أبا8ـم وأُرَّ

آوية.. 
سعيد ذو اثالان سنوات تيتََّم ربك اً 
يف تعز؛ بسـبِب قذيفة فاآـأت واثَده 
وكانوا يستعدون ثتناول اثغداا.. 

يف  سـنوات  جلـس  علـ ه  عبـده 
اثشـارع 8و وإجوانه األربعـة بعد أن 
قضـت غـار8 آويـة عـى واثديهم يف 

سوق اثسلك باثحديد8. 
عار  ثم يعد يذ8ب إىل املدرسـة بعد 
أن قصفت ردرسته وصارت آزااً رن 

األرض.. 
ثطيفة ذاُت اثعرش سـنوات صارت تعاني اثجوَع 
بعـد أن توقفت امل تبـات، وثم يعـد ثواثد8ا رصدٌر 

رزق آج .. 
يحيـى ثم يعد قا راً عى رشاا كتب املدرسـة وال 

 فات 8ا. 
8ـا 8ي اثح ُب عى اثيلن تدجل عاَرها اثخارَس 

واثضحيُة األب ز ))اثطفوثة((.. 
حاالُت اثجوع وعد5 اثقـدر8 عى اثرشاا وفقدان 
اثعائل اثوحيد، ورعظُم اثوقت فقد اثواثدين ثيسـت 
باملجلل اثصـور8 اثوحيد8 عنوان أبـ ز ثلطفوثة يف 

اثيلن.. 
فلـا أن تضـَع اثحـ ُب أوزار8ا، سنكتشـف أن 
رئاِت األطفال يعانون رن حاالت نفسـية رختلفة، 
ورن حـاالت إعاقة رتنوعـة.. وغيـاب اإلركانيات 
اثتي يفرتُض أن تستعيَد بعضاً رن طفوثة أ8درت؛ 
بسـبِب اثح ب.. يتصور اثبعـُض أن اثح َب عندرا 
تتوقـف، أن األرـوَر سـتعوُ  إىل سـابق عهد8ا عى 
سـوا رـا كان، بينلا اثواقـع يقول: حتـى 8ذا ثن 
يكـون باملتنـاول.. جـذ اثفقـ  رعضلـة أُْجـــَ ى 
سـيكون عى أية حكورـة قا رة ناتج تسـوية را 
ربلا تلـوُح رؤرشاتُها وتغيـُب يف األُُفق، ثكن رتى؟ 
وكيـف؟ األرـُ  يتعلـُق باثشـيطان اثـذي يكُلُن يف 

اثتفاصيـل، إذ أن ُكــّل عقد8 تتف ع إىل ُعَقد، فاثد5ُ 
اثذي ُسـفك و8و يلنّي ثألسـف اثشـديد قـد يباعد 
بـن األط اف، وصارت اثهو8 8ائلة، ضف إثيها بُعد 
األزرة اإلقليلي، وباثتايل اثدويل فقد 
تم تدويُل املِـَلـّف كلا 8و رع وف، 
وثنـا يف األزرـة اثسـورية رال، ويف 
اثيلن تبن أن را يسـلى باثتحاثف 
ثه أآندته امللتد8 رن اثحديد8 حتى 

اثخ اجر ونشطون! 
يف اثحـ وب تنلو فئـة آديد8 إذَا 
صـح اثتعبر، وباثذات فئـٌة تتحّوُل 
إىل أجطبوط وسيصر أرُ  اثتخّلص 
رنها أَو رحاسـبتها صعباً ))تجار 
اثح وب((، أوثئـك اثذين يح صون 
عـى إذكاا أُوار8ـا، وكللا بـدا أنها 
سـتحط اث حال، قذفوا إىل اثنار رزيداً رن رسببات 
اسـتل ار و8جها وقسـوتها، وناتج اثح وب تنلو 
قوى آديد8 أ8ّلها وأسـوأ8ا تلك اثتي تناُل نصيبَها 
رن اثكعكة و8ي َرن تؤّسـُس ثلفسـا  املسـتقبيل، 
وتصـرُ نخبـًة آديـد8ً يف يديهـا املليـارات اثتـي 
تسـتطيُع بها رشاَا اثوالاات واثذرم، وباثتايل توآه 
اثفعل اثسيايّس إىل اثوآهة اثتي تخد5ُ رصاثحها. 
اثطفوثـة ثألسـف اثشـديد 8ـي رـن ثيـس ثها 
صاحـب، فهـي اثضحيـة، و8ي رـن تتحلـل وزَر 
اثحـ وب ونتائجهـا، سـن ا8ا يف املسـتقبل بـكل 
ــًة ويف اثبلدان املتخلفة ال  األشـكال واثصور، َجاصَّ
يحدث اثرتاكم إاّل يف ُكــّل را 8و يسا، إذ ثن يلتفَت 
ثلطفوثـة ورا أصابها أحد إن ثم يتم االسـتيلُا عى 
ُكــّل را سـتقدره املنظلات اثدوثية ملحاوثة إنقاذ 
اثطفوثة اثبائسـة!! ضف إىل 8ذا أنه يف اثبلدان اثتي 
يسـيط  عليها اثجهُل ويدو5ُ اثتخلـُف فقد تحوثت 
كارٌ رن تلك املنظلـات عرب رعظم اثقائلن عليها 
إىل غول فسـا  ال ي حم، و8و أَيْـضـاً يعلل عى أن 
تسـتل  اثح ب بـكل أشـكاثها وأثوانها اسـتل اراً 
ثتدفـق سـيل املـال إىل اثجيوب، حيث و8ـم آليعاً 
يسـتللون باثـدوالر أرقارـاً فلكية كل تبـات!!!.. 
األطفاُل أَيْـضاً 8م اثضحية امن ويف املستقبل.. 

ـا5 بث روقـُع ))اثجزيـ 8 عاآل(( عن  قبل أَيَـّ
اثيونيسـف جـرباً رفـاُ ه أن: ))1. 5 رليون طفل 
يواآهون اثنزاَع املشـتعَل بشـكل يورـي يف آليع 
ــة  أنحـاا اثيلـن((.. ذثـك حسـب تقاريـ  َجاصَّ
باثيونيسـف اثتـي تتلقا8ـا عـرب فـ ق تعلـل يف 
امليدان..، وال تتلّكـن تلك اثف ُق بعض األحيان رن 
اثوصـول إىل أراكـَن إرـا أن تكون رشـتعلًة، أَو ال 
تحصُل عى األرقـا5 اثحقيقية ثعد  رن يعاني رن 
األطفـال بكل أشـكال املعانا8.. جـذ أَيْـضاً رعانا8َ 
اثطفوثـة رن األثغـا5 فهناك كاـرٌ رنهم تع ضت 

أرآلهـم وسـيقانهم ثلبـرت.. تكـرُبُ األرقـا5ُ ُكــلَّ 
ثحظة.. 

األُريّـُة تتوسـُع رسـاحتُها؛ بسـبِب أن أطفـاالً 
كاريـن ت كوا ردارسـهم؛ بسـبِب اثحـ ب أَيْـضاً، 

و8ي رشكلة رستقبلية أُْجــَ ى.. 
رـا ثـم تتوقـْف 8ـذه اثحـ ُب ويُصـاُر إىل  وثة 
رواَطنة رتساوية سـقُفها اثدستوُر واثقانوُن فلن 
يجَد أحٌد بلداً، نا8يك عن طفوثة تغا ُر وال تعوُ . 

* رأي اليوم

املتحّضر/ الهمجي!
باثهجلية وأجلق املستعل  ردعي اث قي واثتحرض، أنه ))وبينلا كان اث آل نصُف اثهجلي 
يتلسك بلبا ئ األجلق، كان املتحرضون يعارضونه بلبدأ اإلث اا((. فل تأجذنا اثغ ابة إذاً، رن 
اثسلوك اثح باوي ثلسيد غ يفيث أَو اثدبلوراسية اثهلجية اثتي تربُّر ثلسيد آ يلي 8ِنت وزي  
اثخارآيـة اثربيطاني اثحلاَ  اثرصيـَح ثحصار اثيلنين وتجويعهم وإعـا 8 احتلل أرضهم، 

ر تدياً أقنعة وقفازات أع ابية. 
يتحدث اثساسـُة اثربيطانيون ثل أي اثعا5 يف بلد8م عن آهو 8م اثحاياِة إلحلل اثسـل5 يف 
اثيلن، ويعلنون عن تقديم تربعات ثإلغاثة اإلنَْسانية، ويسَعون ثتلليع أنفسهم، واّ عاا تحقيق 
نجاح  بلورايس يف سـتوكهوثم ثـم تعِ فه األرم املتحد8 رنذ عرشين عاراً حسـب تعبر اثوزي  

اثربيطاني األُستاذ يف اثنفاق واثِخداع. 
يحـن اثربيطانيون املعارِصون إىل ))رجد(( آبائهم االسـتعلاري، وثـم يقّ وا حتى امن بحق 
اثشعوب يف االستقلل واثح ية، وثيس غ يباً أن اثسفار8 اثربيطانية يف اثيلن ثم تكن تعترب يو5 

اثالثن رن نوفلرب عطلة رسلية، وثم تحرت5 اثشعور اثوطني واثقوري ثليلنين. 
سـيبقى أحفـاُ  اثُغزا8 أوفياًا ثنهج أسـلفهم، يبـدون اثوآَه اثحضاري ثشـعوبهم واثوآه 
اثقبيح ثشـعوب اثعاثم، ال سيلا يف آسـيا وأف يقيا وأر يكا اثلتينية..؛ ثهذا ذ8َب آ يلي 8نت 
إىل ريناا عدن ثيشـتَم رائحة أقدا5 أسلفه اثذين ج آوا ردحورين رنكيس اث ؤو  واث ايات يف 

30 نوفلرب 67ا1. 
ذك  بويد رشيف  يف كتابه )اثقورية. ع ض وتحليل( اثذي، املرتآم إىل اثع بية أن أحَد سف اا 
اثبندقيـة األذكياا، يف عهد امللك 8ن ي اثسـابع )1885-ا150(، قال إن اإلنكليز يعتقدون بعد5 
وآـو  َرن يلاثلهم رـن اثنا  حتى أنهم إذَا رـا رأوا ))أآنبياً آليلً(( قاثـوا إنه ))يبدو كأنه 
إنكليزي(( ونحن نقول إن رن حقهم اعتقاَ  ذثك؛ ألَنَّ ثكل أرة أساطر8ا، أرا نحن -ويف تج بتنا 
اثحاثيـة رع اإلنجليز- فلن حقنا أن نقول: كللا رأينا ر اوغاً ورنافقاً وعدوانياً وجا راً رطيعاً 

ألر اا اثنفط رج ري اثح ب أن نقول )) يبدو كأنّه إنكليزي((. 

جريمي هانت.. لم تكن اإلمارات موجودة حني طرد آخر جندي بريطاني من عدن 
اثتحاثُف بقيا 8 اثسعو يّة وبتعاون ب يطاني أر يكي، تصطد5ُ رجّد اً بأحفا  اثيلنين اثذين ثم تج ؤ 
ب يطانيـا عى غزو8م وبقيـت رناطُقهم رحّ ر8ً بلا يف ذثك اثحديد8، يجُب عى آرري 8انت أن يتذكَ  أن 
َرـن ط  وا ب يطانيا رن عدن أَيْـضاً كانوا رن 8ذه اثقبائـل واملناطق رع إجوتهم يف املحافظات اثجنوبية 
املحتّلة، 8 سـنوات، كانت ترزا راي تقول قبلها: إن اثدعم ثلسـعو يّة سـيوف  ثألجر8 انتصاراً يف اثيلن، 
وباثتايل فإنَّ ذثك يخُد5ُ بقاَا املصاثح اثربيطانية، ثكن 8ذا ثم يحصل، سـتغا ر ترزا راي وثم تِف بوعد8ا 
ثلربيطانين، صحيٌح أنها وّف ت أرواالً طائلًة رن صفقات األسـلحة، ثكنها يف املقابل، ت كت سـؤاالً يرتّ   
يف املحافل اثدوثية ويف ب يطانيا أَيْـضاً: راذا فعل اثسلُح واثقنابُل اثربيطانية باملدنين األطفال واثنساا يف 

اثيلن!؟ و ون ركاسَب عسك ية؟ 
آررـي 8انت يتصّدُر رواقَع اثتواصل االآتلاعي جلل اثيورين املاضين باعتباره أ8ان را 
تطلق عى نفسـها »اثرشعية«، يف حن أنه كشـف ثلداجل اثيلني َرن 8ي اثجهات اثدوثية اثتي 

تقُف جلف اثعدوان اثسعو ّي اإلراراتي. 
ثقد أ8دى اثقوى اثوطنية 8ديًة أج ى بهذا اثتَحــّ ك اثذي يُسِقُط تلاراً كياناً أج ًق اسُله »اثرشعية«. 
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م��ع ال�س�يد ال�ق�ائ�د ف�ي اليوم العاملي للمرأة املسلمة )4(
عبد الرحمن محمد حميد الدين

ثالث��ة أدوار أساس��ية لثالث نس��اء 
للتفريج عن أمة مستضعفة:

و8كـذا يأبـى اثلـُه عـزَّ وآـلَّ إال أن 
يسـتنقذ تلك األرة املستضعفة رن شعب 
بنـي إرسائيـل يف ر حلة ف عـون روىس 
رن حيث ال تحتسـب، كلا 8ي سنن اثله 
يف اسـتنقاذ وتلكن عبا ه املستضعفن؛ 
فـكان  وُر أ5ّ روىس أول جطو8 يف ط يق 
االنتصـار ألوثئـك املسـحوقن، تـل ذثك 
اثـدور  وران رهلـان آـًدا و8ـو أيًضـا 
الر أتـن صاثحتن، و8لـا: أجت روىس 

وار أ8 ف عون.
وقـد أشـار اثسـيُد اثقائد ورـن جلل 
قصة نبي اثله روىس يف اثُقـْ آن اثك يم إىل 
ثلثة أ وار أساسية ثالث نساا عظيلات 
تحّللـَن رسـؤوثيتهّن بجـدار8، وباقـٍة 
عاثيٍة بوعد اثله رغم اثظ وف اثحساسـة 
واملخاطـ  املحفوفة اثتـي كانت تعرتض 
كًل رنهـّن، فُكـنَّ ينطلقَن يف ذثـك اثدور 
ببأٍ  شديد يفوق اثتصور واثخيال!

ثذثـك ثيس غ يبًا أن نجـد يف رجتلعنا 
اثنسـاا  ثتلـك  رلاثلـة  نلـاذج  اثيلنـي 
اثعظيلـات اثتي سـطََّ  اثُقــْ آن اثك يم 
، ففـي ظـل اثحـ وب اثسـت  رواقفهـنَّ
اثظاملـة عى صعـد8 كان ثللـ أ8 اثيلنية 
 وٌر عظيـم وأسـايس يف تضليـد آـ اح 
املجا8دين، واثسر ثعرشات اثكيلو ررتات 
يف اثجبـال اثوعـ 8 واثو يـان املتع آـة 
ثتأرن املاا واثغـذاا ثللقاتلن، وكذثك يف 
اثتضحيـة بأبنائهن واثدفـع بهم يف  رب 

املسر8 اثُقـْ آنية.
واثيـو5 ويف ظـل اثعـدوان األر يكـي 
اثسـعو ي اثذي يشارف عى  جول اثعا5 
اثخارس، نجد نلاذج نسـائية أج ى ُكّن 
عى  رب أ5 روىس، وار أ8 ف عون، وعى 
 رب فاطلـة اثز8 اا، فلدينا اثيو5 املئات 
رـن أرهـات وزوآـات وأجـوات وبنات 
اثشـهداا اثلتي تصدَّرَن املشهد اثجها ي 
يف اثيلن، وسطَّ َن أروع امللحم قبل وبعد 
استشـها  رآاثهـّن. ورن 8ـذه اثنلاذج 
نجد املئات رن اثنسـاا اثيلنيـات اثلتي 
قدرـن أبنائهـن األربعـة، واثالثـة، بكل 
إيَْلـان وثبات وصلـو ، وال يزثن يتلنّن 

أن يقدرن املزيد.
و8نا يشـر اثسـيد اثقائد إىل  وٍر ثاٍن 
الر أ8 ضلن اثرتتيبات اإلثهية السـتنقاذ 
بني إرسائيل رـن بطش ف عون و8اران 
وآنو 8لا؛ و8و  ور ار أ8 ف عون آسية 
بنت رزاحـم، حيث يقول )يحفظه اثله(: 
»و8نـاك يف قرص ف عون أيًضا كان 8ناك 
 ور رهـم وأسـا  الرـ أ8، ورـن جلل 
ارـ أ8، 8ي ارـ أ8 ف عـون واثتـي أيضاً 
كانـت صاثحـة، وتحـّدث عنهـا اثُقـْ آن 
اثك يـم عـن إيَْلـانهـا بلـوىس )عليـه 
اثسـل5(، وعـن صلحهـا، وكانـت فعلً 
ار أ8ً نلوذآاً راقيـًة يف إيَْلـانها ووعيها 
ه كان 8ناك أيضاً  وصلحهـا، فنلحظ أنَـّ
باسـتقباثه يف قرص ف عون  وٌر أسـا  
الرـ أ8ٍ أج ى، فبدأ اثـدور رن جلل أره، 
ويف قرص ف عون كان ينتظ ه  ور الر أ8ٍ 

أج ى كذثك«.)1(
األ وار  ضلـن  امجـ   اثـدور  وعـن 
اثنسـائية اثالثة الستنقاذ األرة؛ يتحدث 
اثسـيد اثقائد عن  ور أجـت روىس اثتي 
كان  ور8ا أشـبه بعللية اثتنسـيق غر 
املبـارش بـن أ5ّ روىس وبـن آل ف عون، 
واثتلهيـد النتقـال نبـي اثلـه رـوىس إىل 
حضـن واثدتـه اثعظيلـة، حيـث يقـول 
)يحفظه اثله(: »و8نا  وٌر آج  أيضاً 8و 
يِه{   وٌر الر أ8 أج ى }َوَقاَثـْت أِلُْجِتِه ُقصِّ
ْت  ابحاـي عنـه وانظ ي حاثـه }َفبَـرُصَ
ِبـِه َعْن ُآنُـٍب َو8ُْم اَل يَْشُعُ وَن{)سـور8 
اثقصـص: 11( قارـت أيًضا بـدوٍر آج ، 
و وٍر رهـم، واثذي رن جلثه سـيتحقق 
اثوعـد اإلثهي بإعا 8 رـوىس إىل أره وإىل 

أحضانها ثرُتَبيه 8ي«.)5(

ويؤكـد اثسـيد اثقائـد أن 8ـذه اميات 
املباركة - اثتي ور ت يف سور8 اثقصص، 
وغر8ا رن اثسـور - تتضلن اثكار رن 
اثدرو  واثعـرب واثدالئل بلا تحتويه رن 
نلاذج نسـائية عظيلة تـدل وتؤكد عى 
أ8ليّة  ور املـ أ8 كدوٍر رضوري وركلل 
ثدور اث آل يف رسـر8 اثديـن، ويف تحلل 
املسؤوثيات اثكبر8، حيث يقول )يحفظه 
اثله(: »تتضلن 8ذه اميات املباركة اثكار 
رن اثـدرو  واثعرب واثدالئل أ8ليّة اثدور 
اثذي يلكن أن تقو5 به امل أ8 املؤرنة حتى 
يف امل احل اثخط 8، واثظ وف اثحساسة، 
واملسـؤوثية اثتـي يلكـن أن تنهض بها 
يف رواآهـة اثطغيـان واثظاملن، وثكن ال 

يتسع اثوقت ثلحديث املفصل عنها«.)3(

امل��رأة ه��ي مع��راج الكم��ال للرجل 
واملرأة معاً:

اثحيـا8 وح كـة  ورـن جـلل واقـع 
اثُقــْ آن واثتأريـخ نجـد أّن ذثـك اثـدور 
اثرتبوي اثذي تضطلع به امل أ8 يف تنشـئة 
أطفاثها اثتنشئة اإليَْلـانية واث فق بهم، 
يعـّد رع اًآا ثلكلـال اإلنَْسـاني، ورهلا 
حـاول اثغـ ُب اثتقليل رن شـأنه ثغ ض 
8ـد5 اثقيـم وتفكيـك األرس8 املسـللة؛ 
إال أننـا نجـد كم رن اثعظلـاا واثعباق 8 
وا وآه اثتأريخ تغيرًا إيجابيًا،  اثذين غـرَّ
وانتقلـوا بلجتلعاتهـم نقـلٍت نوعيـة 
ورحورية، فكانت أرهاتهم يف اثغاثب 8ي 
ـَلم اثذي رن جلثه ارتقوا  اثحضن أو اثسُّ
إىل رعاثـم اثكلال اإلنَْسـاني واإليَْلـاني. 
ويف ذثـك يقول اثسـيد اثقائد أّن اإلْسـَل5 
فيلا يتعلـق بامل أ8: »أَجذَ بعـن االعتبار 
 ور8ـا املهـم يف ُكــّل املسـارات،  ور8ا 
اثكبر يف ت بية األآيال وتنشـئتهم، 8ذه 
رسـؤوثية كبـر8 و وٌر رهـم وأسـاٌ  
يف واقـع اثحيا8، وثـو أنَّ امج يـن اثذين 
يسـعون إلفسـا  املـ أ8 واالنحـ اف بها 
يحاوثون أن يقللوا رـن قيلة 8ذا اثدور، 
وأحيانـاً يصفونـه باثوضاعـة، وأحياناً 
يسعون إىل تحسـيس امل أ8 اثنقص تجاه 
8ذا اثـدور، و8و  ور كلايل ورهم وكبر؛ 
ألنَّ رـن أحضانهـا تخـّ ج اثعظلاا رن 
اث آـال واثنسـاا، وكان حضن امل أ8 8و 

رع اج اثكلال ثل آل وامل أ8 رعاً«.)8(
وعـن رعانـا8 األ5 يف ر حلـة اثحلـل 
واث ضاعـة واثتنشـئة يقـول )يحفظـه 
اثلـه(: »إنَّ آال5 املـ أ8 يف ر حلـة اثحلل، 
واثتنشـئة يف ر حلـة اث ضاعـة ثلطفـل 
بـكل را فيها رـن آال5 ورعانا8 ورتاعب، 
ورشـاق ثم تغب عن اثله أبـداً، بل إنَّ اثله 
يُقّدر8ا ثها، ويشـك 8ا عليهـا، ويَُوصِّ 
باإلحسـان إثيها ثقـاا ذثك وتجـاه ذثك، 
ويقدر8ـا ثهـا أيّلـا تقدي ، و8كـذا بلغ 
ه فيلـا ُروِّي عـن اث سـول  اثحـال إىل أنَـّ
)صلـوات اثله عليـه وعى آثـه( أنَّه قال: 
هـات( يف إعلا  ة تحـت أقـدا5 األرَّ )اثجنَـّ
كبر وكبر ثدور املـ أ8 رن روقعها كأ5، 
وأ8ليّـة 8ذا اثـدور، ورا يرتتـب عليه يف 
تنشئة األآيال، ويف ت بية اث آال واثنساا 

رعاً«.)5(  

اس��تهداف املرأة يف فلسطني واليمن 
يكشف الزيف األمريكي:

اثغ بيـة  اثدعايـات  نتابـع  وعندرـا 
واألر يكية واثح ب اثاقافية اثتي تشنها 
يف إطـار ح بهـا اثناعلـة املوآهـة نحو 
رجتلعاتنـا اثع بيـة واإلْسـَلرية؛ نجـد 
كيف أن األحداث كشـفت زيـف ا عااات 
أوثئك وزيف تشـدقهم بحقوق امل أ8 و8م 
رـن يسـتهدفونها يف اثع اق، وفلسـطن 
واثيلن، وسوريا، وثيبيا،...!! حيث يقول 

اثسيد اثقائد:
»حتـى أوثئـك اثذيـن نسـلع عنهـم 
ورنهـم كاـراً رن اثـكل5 عـن اثحقوق، 
عن حقـوق املـ أ8، 8ل احرترـوا حقوق 
احرترـت  8ـل  فلسـطن؟!  يف  املـ أ8 
أر يـكا نفسـها و8ي أكرب  اعـم ثلكيان 

احرترـت  8ـل  اإلرسائيـيل،  اثصهيونـي 
حقـوق املـ أ8 اثفلسـطينية؟! أثـم تُقتل 
امل أ8 اثفلسـطينية يف فلسـطن باثسلح 
األر يكي وباثدعـم األر يكي إلرسائيل؟! 
أثم تصا ر حقوقها وتعيش حاثة اثبؤ  
واملعانـا8 واالضطهـا  بدعم رـن أر يكا 
إلرسائيـل؟! أر يكا نفسـها يف اثع اق أثم 
تسـتهدف اث آال واثنساا؟! أثم تتع ض 
االغتصـاب  ثحاثـة  اثعـ اق  يف  اثنسـاا 
واثقتـل واالرتهان واإلذالل كلا اث آال يف 

اثع اق؟!«.)6(
وعن اسـتهداف املـ أ8 اثيلنيـة يقول 
)يحفظه اثلـه(: »يف رقابل »اثبرتو والر« 
ثم يعد اثغـ ب يحكي عن رظلورية امل أ8 
اثيلنيـة اثتي 8ـي أكرب رظلوريـة اثيو5 
عى وآه األرض، بل إن أر يكا وب يطانيا 
وف نسـا و والً أجـ ى 8ـي اثتـي تقـد5 
ثلنظا5 اثسعو ي سـلح اثفتك واثتدرر، 
بلـا يف ذثك األسـلحة املح رة  وثياً »رال 
اثقنابـل اثعنقو ية وغر8ـا«، ثيقتل بها 
أ8ل اثيلن نسـاًا وأطفاالً ورآاالً بأبشع 
صـور اإلآـ ا5 وحشـية. ويف 8ـذا  ر  
رهـم ثبعـض األجـوات اثلواتـي ينظ ن 
بإيجابيـة إىل نشـاط بعـض املنظلـات 
اثغ بيـة أو اثـدول اثغ بيـة. إن اثوقائـع 
واألحـداث تكشـف اثحقائـق بلـا يفوق 
ُكــّل املحاوالت اث ارية ثلتزييف واثخداع. 

وبئس را يفعله األعداا اثضاثون!!«. )7(

امل��رأة  إلفس��اد  الغربي��ة  املس��اعي 
املسلمة تحت عنوان التحضر:

اثعسـك ي  االسـتهداف  آانـب  وإىل 
واإلآ ارـي ثلل أ8 املسـللة نجـد أن ثلة 
اسـتهداًفا رن نوٍع آج ، و8و االستهداف 
اثناعـم السـتدراج املـ أ8 املسـللة نحـو 
االنحلل واالنسـلخ عن قيلها اإلْسَلرية 

واثع بية؛ بدعوى اثتحرض واث قي!!
وأّي تحرٍض وأّي رقـّي ذثك اثذي نجده 
يف امل أ8 اثغ بية أو يف أوثئك اثنسـاا اثلتي 
انسـلخَن عن قيلهن اإلْسـَلرية، ورِسَن 
يف اث كـب اثغ بي واألر يكي كلا نجده يف 

بعض  ول املنطقة ثألسف؟!!
ثذثـك يؤكـد اثسـيد اثقائـد بـأن تلـك 
املسـاعي اثتي تستخد5ُ عناويَن اثتحرض 
واث قـي 8ـي عناويـن زائفـة، و8ـذا را 
أكَّدته األحداث وكشفته اثنتائج اثكارثية 
ملا يسـلونه حضار8 وتحرض! ورلا قاثه 

اثسيد يف ذثك:
املـ أ8  إلفسـا   اثغ بيـة  »املسـاعي 
املسللة تحت عنوان اثتحرض واثحضار8 
واث قـي 8ي عناوين زائفة، إفسـا  امل أ8 
املسـللة ال يلت بأي صلـة ثلحضار8، ال 
يلـت بأي صلة ثلحضـار8 أبداً، اثحضار8 
اثحقيقيـة، واث قي اثحقيقـي، واالرتقاا 
يف ُسـلَّم اثكلـال 8ـو بقيم اإلْسـَل5 اثتي 
تحفظ ثلل أ8 ك ارتها، و ور8ا املسؤول 
واثبنّاا واملهم واثفّعال واملؤث  واثعظيم يف 
واقع اثحيا8 وبكل رشف، وباثحفاظ عى 

عفتها وطهارتها«.)8(

األع��داء  مكائ��د  م��ن  التحذي��ر 
ومساعيهم الشيطانية:

ويف رواآهـة 8ـذه اثحـ ب اثناعلـة 
اثلـه(  )يحفظـه  اثقائـد  اثسـيد  يحـّذر 
املجتلَع اإلْسـَلري عارة وامل أ8 املسـللة 
بشكٍل جاص، رن ركائد أوثئك املتشدقن 
بحقوق امل أ8، وردِعـي اثتحرض واث قي! 

ورلا قاثه يف ذثك:
»وإنّنا بهذه املناسـبة ثندعو رجتلعنا 
اإلْسَلري وأجواتنا املسـللات إىل اثيقظة 
األعـداا  ركائـد  ُكـــّل  تجـاه  اثعاثيـة 
ورساعيهم اثشـيطانيّة اثخبياة اثها فة 
إىل تدرر اثقيم واألجلق كوسيلة جطر8 
ثتدرـر رجتلعنـا اإلْسـَلري، اثـذي ثـو 
جرس ِقيََلُه وأجلقـه وبُنيته االآتلاعية 
املتلاسـكة - رـن جلل تلاسـك األرس8 
املسـللة - وآّو8ـا اثرتبـوي واألجلقي، 
ألصبح رجتلعاً ضائعاً ورفككاً ورتليّعاً 

وسـاقطاً ورتخّلياً عن قضاياه ورتنّصلً 
عـن رسـؤوثياته، وباثتـايل يَْسـُهل عى 
أعدائـه توآيـه اثرضبـة اثقاضيـة ثه يف 
اثلحظـة اثتـي فقـد فيها ُكـــّل عنارص 
اإليَْلـانيّة، واألجلقية،  اثتلاسك، واثقّو8 
واملعنويـة، واثعللية، و8ذا رـا ي غب به 
أعداؤه ويسـعون ثه، كلا قـال اثله تعاىل 
يف كتابه اثك يم بشـأنهم: }َويَْسـَعْوَن يِف 
األَْرِض َفَسـا اً َواثّلُه الَ يُِحبُّ اْثُلْفِسِديَن{

)املائد8: 68(«.)ا(

أه��م العوام��ل الت��ي تضمن فش��ل 
الحرب الناعمة:

ويف رواآهـة اثح ب اثناعلة - سـواا 
املوآهـة رنها ثللـ أ8 املسـللة اثتي رن 
اثفضائيـة،  اثقنـوات  أبـ ز رظا8 8ـا: 
وب ارج ورجلت املوضة، وبعض املنا8ج 
اثجارعيـة واملدرسـية وجاصـة األ8ليـة 
االآتلاعـي،  اثتواصـل  رنهـا، ورواقـع 
املدنـي،  املجتلـع  رنظلـات  وبعـض 
وبعض األحزاب اثسياسـية ذات األآند8 
املشـبو8ة، وغـر ذثـك، أو املوآهة رنها 
ثألآيال أو ثللجتلع ككل - يضع اثسـيد 
اثقائـد بعض املسـارات اثعللية ثلحؤول 
 ون نجـاح رخططـات اثغـ ب وأر يكا 
اثتي ت كز عـى اثغزو اثفكـ ي واثاقايف، 

حيث يقول اثسيد يف ذثك:
»إّن اثحفـاظ عى األجلق اإلْسـَلرية 
يف  ور اعاتَهـا  اثرشعيـة،  واثضوابـط 
اثنهضة اإلْسَلرية وح كة اثحيا8 اثعاّرة، 
اثحقيقـي،  االسـتقلل  عـى  واثحـ َص 
واثحـذَر رـن اثتبعيـة اثعليـاا واثتقليد 
اثغبـي ثإلعـداا، تلاّـل اثضلانة ثفشـل 
رسـاعي األعداا يف أجط  ح ب يشنونها 
ُعِ َفـت  واثتـي  اإلْسـَلري  عاملنـا  عـى 
ب«اثحـ ب اثناعلـة«، واثتـي تُ ّكز عى 
اثغـزِو اثفكـ ي واثاقـايف، واالسـتهداف 
ثللجتلـع يف ربا ئـه وأجلقـه وقيلـه، 
واثتـي ال بّد رـن اثتحّ ك اثجـا  ثتحصن 
رجتلعنـا اإلْسـَلري، ويف طليعتـه فئـة 
اثشباب واثناشـئة ذكوراً وإناثاً تجا8ها، 
وباعتبار8ـا أجطـ  بكار وأشـد رضاو8 
رـن اثحـ وب اثعسـك ية؛ فتلـك تدّرـ  
روح املجتلـع وعقيدتـه وإيَْلـانـه، أّرا 
اثعسـك ية فهي أقل جطـور8 رنها. وإذا 
حافظـت األّرـة عـى ربا ئهـا وأجلقها 
وقيلها وعللت عى ت سيخها وتفعيلها، 
انترصت بل شـكٍّ يف رع كتها اثعسك ية 

ويف رع كتها اثحضارية أيًضا«)10(.
  *****

وخ��ت�اًم���ا.. 
- رن جلل 8ذه املضارن اثتي ذك 8ا 
اثسـيد اثقائد يف جطابه وبعض رسـائله 
نسـاا  سـيد8  وال 8  ذكـ ى  بلناسـبة 
اثعاملـن فاطلة اثز8ـ اا عليها اثسـل5 
)اثيو5 اثعاملي ثلل أ8 املسللة( يلكننا أن 
نخ ج ب ؤية شـارلة وعارة - وثو بيشا 
رـن اإليجاز - عـن نظ 8 اإلْسـَل5 ثلل أ8 
و ور8ـا وركانتهـا، و8ـو اثـدور اثـذي 
تع َّض ثلـوأ  رن قبـل اثجا8لية األج ى 
)أر يـكا واثصهيونيـة اثعامليـة ورن  ار 
يف فلكهـم رـن أعـ اب اثنفـاق(، وكلـا 
قارت آا8لية األرس يف اثوسـط اثق يش 
اثجا8ـيل بـوأ  األناـى يف رهد8ـا، يتك ر 
املشـهد اثيو5 بوأ   ور8ا وركانتها اثتي 
ال غنـًى وال رقـي ألّي حضـار8 أو أرة أو 

رجتلع إال بهذا اثدور وتلك املكانة.
- رـن جلل تلـك اثنلـاذج اثنسـائية 
املتليـز8 اثتـي ع ضهـا اثُقــْ آُن اثك يم 
ثللـ أ8 املؤرنة: كأ5ّ رـوىس، ور يم ابنة 
عل ان، وزوآة ف عـون، أو تلك اثنلاذج 
اثعظيلة اثتي أب ز8ا اإلْسـَل5ُ كاثسـيد8 
جديجة واثسيد8 اثز8 اا وزينب وغر8ّن 
رـن اثنلـاذج اثتـي يجـوُ  بهـّن تأريـُخ 
اإلْسـَل5 عى رـّ  اثعصور؛ نسـتنتج رن 
جلل 8ـذه اثنلـاذج أّن اثقضايا اثكربى 
واألحـداث اثجسـا5 ر8ينـة بإبـ از  ور 

يف  وأ8ليّـة حضور8ـا  املـ أ8،  وركانـة 
رشا8د اثرصاع وريا ينه؛ و8ذا را أثبتته 
أحداُث اثيو5؛ فها 8ي امل أ8 اثيلنية تقو5 
بدور8ـا املعطـاا واألسـايس يف رواآهة 

اثعدوان األر يكي اثسعو ي.
- أّن اثحـ ب اثناعلـة اثتـي تقو 8ـا 
اثواليـات املتحـد8 األر يكيـة بتخطيـٍط 
صهيونـي، وبتلويـٍل سـعو ي إراراتي، 
وبلاكينة إعلرية ع بية؛ تلك اثح ب أكا  
را ت كز عليه 8و استهداف شخص امل أ8 
بأساثيب آذابة وناعلة، وتستهدف 8ذه 
اثح ب نفسـية امل أ8 اثعاطفية، وتستغل 
طاقتهـا املعطـاا8 رـن جـلل اسـتاار8 
عاطفتهـا وآّ 8ـا إىل ر بـٍع بعيـٍد عـن 
 ور8ـا اثذي ُجلقت رن أآله، وتضعها يف 
جانة االسـتغلل واالبتذال تحت عناوين: 

اثتحرض واث قي واثحقوق!!
- أّن اسـتهداف األسـلحة األر يكيـة 
ثلل أ8 يف فلسـطن واثع اق وأفغانستان 
وبوررـا واثيلن وغر8ا رـن  ول اثعاثم 
اال عـااات  زيـف  يكشـف  اإلْسـَلري، 
األر يكيـة واثغ بيـة اثتـي تنـا ي بلـا 

يسلى حقوق امل أ8.
- أن املـ أ8 اثيلنيـة يف - ظـل تحديات 
اثيو5 - تجى بقيلها عظيُم أث  اإلْسـَل5، 
كلـا تجى بقيـم فاطلة اثز8ـ اا عظيُم 
أثـ ه؛ فأصبحـت املـ أ8 اثيلنيـة تعطي 
اثنلـوذج اثحـّي ثللـ أ8 املسـللة بأبهى 
اثوضعيـة  8ـذه  رـع  جاصـة  صـوره؛ 
املؤسـفة اثتي وصلت إثيها امل أ8 اثيو5 يف 
اثعاثم اثع بي واإلْسـَلري، ويف ظل املوت 
اثرسيـ ي واثتيـه اثذي تعيشـه شـعوُب 
أرتنا، باستاناا بعض املجتلعات اثيقظة 
واثواعيـة اثتي يف جط املواآهة رع اثعدو 

اثصهيوني. 
____________________________
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الجيش السوري يدّمر أوكارًا إلجراميي 
“كتائب العزة” بريف حماة الشمالي

 : سوريا 
وّآهـت وحد8ٌ رـن اثجيش اثسـوري، أرـس االثنن، 
رضبـاٍت ر ّكـز8 عـى تجلعـات وتحـ كات املجلوعات 
اإلآ ارية يف ريف حلا8 اثشلايل وكبّدتها جسائَ  باألف ا  
واثعتا ، يف إطار ر 8ا عـى ج وقات اإلآ ارين املتك ر8 

التّفاق رنطقة جفض اثتصعيد يف إ ثب. 
وقاثت وكاثة األنباا اثسـورية ثألنبـاا، بأن وحد8 رن 
ِن  اثجيش نفذت ررايات ركافة عى رواقع ونقاط تحصُّ
إآ اريـن رـن “كتائـب اثعـز8” يف بلد8 ثطلـن ر اً عى 
ج وقاتهـم ورحـاوالت رجلوعـات رنهم االعتـداا عى 

املناطق امرنة باث يف اثشلايل. 
وبيّنـت اثوكاثـة، أن اث رايات أسـف ت عن رقتل عد  
رـن اإلآ ارين وإصابـة آج ين وتدرـر أوكار ورواقع 

رحصنة وأسلحة وذجائ  كانت بحوزتهم. 
وتصـدت وحدات اثجيش اثسـوري، أرس األول ثهجو5 
رجلوعـات إآ اريـة عى بعـض اثنقاط اثعسـك ية عى 
ارتـدا  رحور املصاصنة وقضت عى عـد  رنهم وأصابت 
آج ين فيلا ف  اثباقون شلاالً باتجاه ريف إ ثب اثجنوبي. 

إيران تهدد بإسقاط الصواريخ 
على رأس نتنياهو وتدين قرار 

بريطانيا ضد حزب اهلل 
 : متابعات 

8ّد  قائُد اثح   اثاوري اإلي اني رحلد عيل آعف ي، 
أرـس االثنـن، رئيَس اثـوزراا اثصهيوني بــ ”صواريخ 
تسُقُط عى رأسه”.  وقال آعف ي يف ترصيحات صحفية، 
أرـس االثنـن: إن إي ان ثن تسـَحَب قواتها رن سـوريا، 
ر اً عـى تهديـدات بنيارـن نتنيا8و إلي ان، باسـتهداف 
قواتها يف سـوريا.  وأضاف آعف ي: ستبقي اثجلهورية 
اإلسلرية اإلي انية عى رستشاريها اثعسك ين، وقواتها 

اثاورية وأسلحتها يف سوريا. 
رن آانبها، اسـتنك ت وزار8 اثخارآية اإلي انية ق اَر 
ب يطانيا بحظ  “حـزب اثله” اثلبناني، وتصنيفها ضلن 

“الئحة اثتنظيلات اإلر8ابية”. 
ونقلـت وكاثة األنباا اإلي انية ارنا عن املتحدث باسـم 
وزار8 اثخارآيـة، بهـ ا5 قاسـلي قوثـه جـلل رؤتل  
صحفي األسبوعي، أرس االثنن: إن ثندن ابتليت بارتكاب 
جطأ فا ح ضد حزب اثله؛ بسـبب سياساتها اثتوسعية، 
رشـراً إىل أنه ثدينا حـوارات رع اثدول األوروبية بشـأن 
سياسـات إي ان اإلقليلية.  وأّكـد أن “حزب اثله يعد قو8 
رقاورـة وقو8 قانونية ورسـلية بذثت أقـى آهو 8ا 
ثدعـم اثشـعب واثحكورـة يف ثبنـان ووحـد8 أراضيـه 
واستقلثه، رضيفاً أن “حزب اثله ثيس يف ثبنان فقط بل 
يف سـائ   ول املنطقة أيضـاً تلكن عرب اثوقوف إىل آانب 
آليع األح ار واثساعن رن أآل استقلل وأرن املنطقة 
رـن اثتصـدي ثلقوى اإلآ اريـة اثتكفرية راـل  اعش، 

وقد5 كاراً رن اثتضحيات واثكفاح ضد8ا. 

األمانة العامة لألحزاب العربية: قرار 
بريطانيا إدراج حزب اهلل على لوائح 

اإلرهاب يعرب عن عدائها ألمتنا
 : متابعات 

أ انـت األرانُة اثعارُة ثألحـزاب اثع بية، أرس االثنن، 
ق اَر اثحكورة اثربيطانية إ راج حزب اثله عى را أسلته 

“الئحة اثتنظيلات اإلر8ابية”. 
واعتـرب األرن اثعـا5 ثللؤتل  اثعا5 ثألحـزاب اثع بية 
قاسـم صاثح يف بيان صدر، أرس االثنن، أن »8ذا اثق ار 
املسـتهجن يعرّب عن اثعداا اثتاريخي ثربيطانيا ضد أرتنا 
وقضايا8ا اثعا ثة وحقهـا املرشوع يف اثدفاع عن أرضها 
ورقدساتها ضد أعدائها اثصهاينة واستل ار8ا يف نهجها 
اثتدرـري ثبل نا رنـذ احتلثها ثعد  رـن  وثنا و ور8ا 
املتآر  يف اتّفاقية سـايكس بيكو واحتضانها ثوعد بلفور 
املشؤو5 ر ورا باعتداااتها املتك ر8 يف اثع اق وسورية”. 
وأوضـح صاثـح أن “اثحكورـة اثربيطانيـة املتورطة 
يف  عـم اثتنظيلـات اإلآ اريـة واثتكفريـة يف سـورية 
واثع اق تحاول رن جلل 8ذا اثق ار اثجائ  تربئة نفسها 
رـن آ ائم اثحـ ب واالنتهاكات ضد اإلنسـانية”، رع باً 
عـن اعتزاز األحـزاب اثع بية بحزب اثلـه املقاو5 وبدوره 
اثتاريخي يف رقاورة املحتل ونرصته ثقضية فلسطن. 

استشهاد فلسطينيني اثنني بالضفة.. وطريان االحتالل يعتدي على مناطق عدة بغزة

السعودية ومصر واإلمارات تقدمت بمشروع التطبيع 
ولبنان واألردن أجهضتا محاوالتهم 

الحشد الشعبي والقوات األمنية ينفذان عملية استباقية يف عمق بادية النجف

 : فلسطين 
وأصيـب  فلسـطينيان  استشـهد 
ثاثـث، فج  أرـس االثنـن، ب صاص 
قـوات االحتلل اثصهيونـي يف اثضفة 
اثغ بيـة، واعتقلـت 11 فلسـطينين 
جلل علليـات  8م واقتحـا5 ثلق ى 

يف اثضفة. 
وذكـ ت وكاثـة رعاً اثفلسـطينية 
ثألنبـاا، أن قـوات االحتـلل أطلقـت 
كان  سـيار8  عـى  اثحـي  اث صـاص 
قـ ب  فلسـطينين  ثلثـة  يسـتقلها 
ق يـة كفـ  نعلـة يف ردينـة را5 اثله 
باثضفة اثغ بية را أ ى إىل استشـها  
آجـ   وإصابـة  اثنـن  فلسـطينين 
بج وح.  وأشارت اثوكاثة إىل أن قوات 
االحتـلل اقتحلـت اثق يـة ونفـذت 

عللية اعتقال فيها. 
قـوات  اعتقلـت  اثسـياق،  ويف 
االحتـلل اثصهيونـي، أرـس االثنن، 
11 فلسـطينياً رن رناطَق رتف قة يف 

اثضفة اثغ بية. 
وقاثـت وكاثـة وفـا اثفلسـطينية 
ثألنبـاا: إن قـوات االحتـلل اقتحلت 

وبيـت  واثعيسـوية  سـلوان  بلـدات 
عنـان وبدو واثبلـد8 اثقديلة باثقد  
املحتلـة ورخيـم اثجلزون شـلال را5 
اثفلسـطينين  اثلـه و ا8لت رنـازل 

وفتشتها واعتقلت 11 رنهم. 
وتقتحـم قـوات االحتـلل اثبلدات 
اثفلسـطينية بشـكل يورـي  واملـدن 
وتعتـدي عـى اثفلسـطينين وتخ ب 
تهجر8ـم  بهـدف  رلتلكاتهـم 

واالستيلا عى أراضيهم وتهويد8ا. 
إىل ذثك، اقتحم عرشات املستوطنن 
اثصهاينـة، أرـس االثنـن، املنطقـَة 
شـلال  سبسـطية  بلـد8  يف  األث يـة 
نابلس باثضفة اثغ بية بحلاية قوات 

االحتلل اإلرسائييل. 
وقال رئيس بلدية سبسطية رحلد 
عاز5 ثوكاثة وفا اثفلسـطينية: إن 50 
رسـتوطناً اقتحلـوا املنطقـة األث ية 

يف اثبلد8 بحلاية قـوات االحتلل اثتي 
اعتـدت عـى اثفلسـطينين وف ضت 

طوقا عسك يا حول املنطقة. 
سبسـطية  بلـد8  وتتعـ ض 
القتحارات رتك ر8 رن قوات االحتلل 
وجاصـة  واملسـتوطنن  اثصهيونـي 
املنطقة األث ية يف رحاوثة ثتهويد8ا. 
ويف قطاع غز8، نفذ طران االحتلل 
اثصهيوني، أرـس االثنن، عد8 غارات 
رسـتهدفاً عد8 رناطـَق بقطاع غز8، 
كلا قارت بح ية االحتلل اسـتهداف 
باألسـلحة  اثصيا يـن يف بحـ  غـز8 

اث شاشة. 
وقاثـت وكاثـة رعـاً اثفلسـطينية 
ثألنباا: إن طائـ ات االحتلل اثح بية 
اسـتهدفت بعد  رـن اثصواريخ رشق 
رخيم املغازي ورشق  ي  اثبلح ورشق 
حي اثسـناطي بخانيونس  ون وقوع 

إصابات بن اثفلسطينين. 
وبيّنت اثوكاثة، أن بح ية االحتلل 
اثصيا يـن  اسـتهدفت  اثصهيونـي 
اثفلسـطينين يف اثبح  شلال اثقطاع 
بنران أسلحتها اث شاشة  ون وقوع 

إصابات. 

االحتالل الصهيوني يخرق الخط 
األزرق مقابل كفر كال جنوب لبنان

 : متابعات 
ج قت قـواُت االحتلل اثصهيون، أرس االثنـن، اثخطَّ األزرق أو را 

يسلى “جط االنسحاب” رقابل بلد8 كف  كل آنوب ثبنان. 
وقاثت ردي ية اثتوآيه يف قيا 8 اثجيش اثلبناني يف بيان صا ر عنها: 
إن  وريـة ثلعـدو اثصهيوني ج قـت جط االنسـحاب /اثخط األزرق/ 
رقابـل بلد8 كف  كل بطول نحو 85 ررتاً وع ض نحو 8، 1 ررت باتجاه 

األرايض اثلبنانية ثم عا ت وانسحبت باتجاه األرايض املحتلة”. 
وأضافـت املدي ية، أن وحـدات اثجيش املنتـرش8 يف املنطقة اتخذت 
اإلآ ااات املناسـبة وتجـ ي رتابعة اثخ ق باثتنسـيق رع قوات األرم 

املتحد8 املؤقتة يف ثبنان “اثيونفيل”. 

 : متابعات 
8ـدت اثجلسـُة اثختاريـُة ثلتّحـا  اثربملاني 
اثع بي املقارة يف األر ن، أرس االثنن، ِنقاشـاٍت 
حـا 8ً بـن اثـدول املشـاركة، بخصـوص إثغاا 
بنـٍد يتعلق بوقـف أشـكال اثتطبيع رـع اثكيان 

اثصهيوني يف بيان اثجلسة اثختارية.
وقاثـت رصـا ر إعلريـة: إن نبيـه بـ ي 
رئيس رجلس اثنـواب اثلبناني نجح وباث غم 
رن اعـرتاض اثوفد اثسـعو ي يف تل ي  نص 
يف اثبيـان اثختارـي ي بط بـن اثتضارن رع 
اثشـعب اثفلسـطيني وبـن صلـو ه ووقف 

آليع أشـكال اثتطبيع اثشـعبي رـع اثكيان 
اثصهيوني.

ونقل روقع رأي اثيو5 عن كلصا ر جاصة يف 
كواثيس االآتلاع قوثها: إن املجتلعن انقسـلوا 
قبل صـدور اثبيان اثختارـي، إىل رحورين: األول 
بقيـا 8 اثسـعو ية واإلرـارات ورـرص ورعهـم 
اثبح ين ويطاثب بنص يعتلد يف رساثة اثتطبيع 
واالتصـال رع اثكيـان اثصهيوني عـى رق رات 
اثجارعـة اثع بيـة، واثف يق اثاانـي باثتعاون را 
بن ثبنـان واألر ن يحظ  اثتطبيع عى املسـتوى 

اثشعبي. 
وقـال بيـاُن إعلن عّلـان إنه يجـب أن تبقى 

اثقـد  رفتاحـاً ثلسـل5 واثوئـا5، رؤكـداً  عم 
اثوصاية اثهاشـلية عـى املقدسـات يف اثقد ، 
رطاثبا بوقف آليع اشكال اثتطبيع رع االحتلل 

اثصهيوني
ويف اثسـياق، اعرتض رئيس رجلس اثشـورى 
اثسـعو ي عى بيـان رؤتلـ  اثربملانيـن اثع ب 

ملطاثبته بوقف اثتطبيع رع إرسائيل.
واعتـرب رئيـُس رجلس اثشـورى اثسـعو ي 
اثدعو8َ ثوقف اثتطبيع رع إرسائيل رن اجتصاص 
اثسياسـين وثيـس اثربملانيـن، رطاثبـاً بحذف 
اثتوصيـة بوقـف اثتطبيع رع إرسائيـل رن بيان 

رؤتل  اثربملانين اثع ب.

 : متابعات 
نّفذت قو8ٌ رن اثلواا اثااني باثحشد اثشعبي اثع اقي، أرس االثنن، علليًة 

استباقيًة رشرتكًة يف علق با ية اثنجف، تستهدف عنارص إآ ارية. 
وقاثت ردي ية اإلعل5 اثتابعة ثلحشـد: إن قو8 رـن اثح كات رعّزز8ً بقو8 
رـن اثفوج اثااثث باثلواا اثااني يف اثحشـد اثشـعبي وباالشـرتاك رع اثقوات 
األرنيـة، نّفذت عللية أرنية اسـتباقية يف علق با يـة اثنجف االرشف ارتدا اً 

رع اثخط االسرتاتيجي. 
وأضافـت ردي يـة االعـل5، أن اثعللية شـللت تفتيـَش املـزارع واملقاثع 
واثعجـلت يف املنطقة املسـتهدفة باثعلليـة، رؤكد8 تحقيَق أ8ـداف اثعللية 
بشـكل كارل يف اسـتتباب األرن ورنع تسلل اثعنارص اإلر8ابية واملشبو8ة اىل 

املحافظة املقدسة. 
يُذك  أن قو8 كبر8 رن اثلواا اثااني باثحشد ت ابط يف رنطقة با ية اثنجف 
وبعلـق 35 كم ونرش أبـ اج امل اقبة واثخندق األرني عـى ارتدا  جط ع ض 
يصـل ألكا  رـن 80 كم وباالشـرتاك رع اثقـوات االرنية ثحلايـة املحافظة 

املقدسة. 

 طالبت باعتماد التطبيع مع الكيان الصهيوني في البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي 

 أغلقت مقر قنصليتها لدى السلطة ودمجتها 
مع سفارتها لدى الكيان بالقدس

واشنطن تواصل استفزاز الفلسطينيني 
 : متابعات 

أعلنـت وزار8ُ اثخارآيـة األرركية يف بيـان، أرس االثنن، أن اثواليـات املتحد8 قّ رت 
جفـَض تلايلهـا اثدبلورايس ثدى اثفلسـطينين، رضيفًة أن اثق ار  جـل حيّز اثتنفيذ، 

أرس االثنن، عرب  رج قنصليتها يف اثقد  بسفارتها ثدى اثكيان اثصهيوني. 
وقال اثبيان: سـيتم  رج قنصلية اثواليات املتحد8 اثعارة يف اثقد  بسفار8 اثواليات 

املتحد8 يف اثقد  ثتشكل بعاة  بلوراسية واحد8 ابتداًا رن اث ابع رن رار  ا501. 
وكانـت اثقنصليـة األرركيـة يف اثقـد  راّلـت بحكـم األرـ  اثواقـع سـفار8 ثدى 

اثفلسطينين رنذ توقيع اتّفاق أوسلو يف تسعينيات اثق ن املايض.
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  )650(
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58 آلا ى امج 8 81880ـ  -  5 رار  ا5501

اليوم كقبائل لها موقٌف مش���ّرٌف وعظيم وأساس���ي في صمود هذا البلد وفي متاس���ك هذا الش���عب، 
َن الوضَع الداخلي، ووثيقُة الش���رف القبَلية  َز حالَة الصمود وأن يحصِّ معنيون بكل ما من ش���أنه أن يعزِّ

هي تهدُف إلى حتصني الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دوَرها الالئق بها.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي 
مارك�س  كارل  كت�ب 
كث�رًة  موضوع�اٍت 
جَش�َع  فيه�ا  فض�ح 
ونفاَق وهمجيَة وقس�وة 
الربيطان�ي  االس�تعمار 
الصني والهن�د وإيران  يف 
أُْخ���َرى  ومناط�َق 
لإلمرباطوري�ة  خضع�ت 
تغ�ُرُب  تك�ن  ل�م  الت�ي 
عنه�ا الش�مس. يف مقاٍل 
عنوان�ُه ))النتائُج املقبلُة 
للحك�م الربيطان�ي يف الهن�د((، )يولي�و 1853( كت�َب 
مارك�س ماييل: ))إنَّ النفاق العميق والهمجية املالزمة 
للحضارة الربجوازية يظهران أمام عيوننا بكل ُعريهما 
حني نش�اهد ه�ذه الحضارة ال يف بلدانن�ا، حيث ترتدي 
أش�كاالً محرتمة، بل يف املس�تعمرات حي�ث تربز بدون 
أيّ�ة أردية وأغطي�ة.. أَوَلم تلجأ الربجوازي�ة يف الهند، يا 
ترى، -حس�بما قاَل اللورد كاليف نفس�ُه، هذا الضاري 
الكب�ر-، إىل االبت�زاز ب�ال ش�فقة وال رحم�ة، حيُث ال 
تكفيه�ا الرش�وة العادية ألجل بل�وغ أهدافها يف النهب 
والس�لب؟ وعندما كانت تثرثُر يف أوروبا عن َدين الدولة 
وقدس�اته الثابتة، أَوَلْم تصادر يف الوقت نفسِه يف الهند، 
يا ترى، أرب�اح األمراء الهنود الذي�ن وّظفوا مدخراتهم 
الش�خصية يف األوراق املالي�ة للرشك�ة ذاته�ا؟ وعندما 
كان�ت تح�ارب الث�ورة الفرنس�ية بذريع�ة الدفاع عن 
))دينن�ا املقدس((، أل�م تمنع، يا ترى، نرْشَ املس�يحية 
يف الهند، أَوَلم تجعل م�ن القتل والدعارة يف معبد جاغر 
ن�اووت حرفة بُغي�ة جني األرباح من ح�ج الحجاج إىل 
معابد اوريسا َوالبنغال؟، إليكم أي قوٌم هم هؤالء حماة 
)امللكية والنظ�ام والعائلة والِدين (! (( )ترجمة إلياس 

شاهني(. 
لق�د َع�ّرى مارك�س االزدواجيَة املش�ينة يف س�لوك 
الربيطاني�ني حيثم�ا حّل�وا، وحروبه�م  املس�تعمرين 
املتوحش�ة لحماية اإلتج�ار بالعبيد واألفي�ون، والحَظ 
يف مقاٍل بعن�وان )تجارة األفيون( )أغس�طس 1858( 

مقارناً بني أخالق اإلنَْسان الصيني املوصوم 

املتحّضر/ الهمجي!

على ماذا يهرول املهرولون؟
وضاح عيسى*

 
ش�كوٌك كث�رٌة تحوُم ح�ول إمكانية 
ب�ني  »التس�وية  يس�مى  م�ا  تطبي�ق 
أَو  الفلس�طينيني والكيان الصهيوني«، 
ما يُعَرُف ب� »صفق�ة القرن«، لكن، ما 
يج�ري يف الكوالي�س به�ذا الخصوص 
أخطر مم�ا يظهر، فق�د ترافقت جولة 
جاريد كوش�نر صهر الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب، ومستش�اره ملا يس�مى 
»عملي�ة الس�الم« جيس�ون غرينب�الت 
إنف�اذ  إمكاني�ة  لبح�ث  املنطق�ة؛  إىل 
»الصفقة«، مع ضغوط سياسيّة ومالية 

عى السلطة الفلسطينية للقبول بها رغم آثارها الخطرة 
محلياً وإقليمياً حتى دولياً. 

فجولُة املس�ؤولني األمريكيني أتت يف وقت جّمدت فيه 
الس�لطة الفلس�طينية اتصاالتها م�ع إدارة ترامب التي 
أقصت نفس�ها عن دور الوس�يط بعد اعرافها بالقدس 
املحتّلة عاصم�ة للكيان الصهيون�ي أواخر عام 2017، 
ورفض�ت إج�راء محادثات مع ه�ذه اإلدارة إذَا لم تتخذ 
موقفاً معتدالً من الرصاع العربي- الصهيوني، واتهمتها 

باالنحياز الفاضح لكيان االحتالل الصهيوني. 
واش�نطن التي تس�عى لتقديم خطته�ا- أي »صفقة 
الق�رن« - بع�د انتخابات الكيان الصهيون�ي املقررة يف 
التاسع من نيسان القادم، أرسلت مسؤوليها إىل املنطقة 
البتزاز أنْظم�ة عربية رجعية معروفة أخذت عى عاتقها 
اس�تمراَر تبنيها السياس�ة األمريكي�ة ورؤيتها الجديدة 
يف املنطق�ة عموم�اً وبم�ا يُخ�صُّ القضية الفلس�طينية 
عى وج�ه التحديد، وإبالغها ببدء تنفي�ذ خطة الواليات 
املتح�دة بش�أن »صفقة الق�رن«، فراحت تل�ك األنْظمة 
املتخاذل�ة تضغ�ط وبش�كل كبر وغ�ر مس�بوق مالياً 
وسياس�يّاً واقتصادياً عى الس�لطة الفلس�طينية لقبول 

الصفقة األمريكية، رغم الرفض الش�عبي الواسع عربياً 
وإْس��اَلمياً. 

ول�م تتوق�ْف ه�ذه األنْظم�ُة رشيك�ُة 
الواليات املتحدة يف التآمر عى دول املنطقة 
وش�عوبها عن�د ه�ذا الح�د يف ممارس�ة 
الفلس�طينية  الس�لطة  ع�ى  ضغوطه�ا 
للتس�ليم ب� »الصفق�ة« املش�بوهة التي 
تس�تهدف القضي�ة الفلس�طينية خدمة 
ملس�اعيهم الخبيثة نح�و التطبيع الكامل 
م�ع »إرسائي�ل«، فقد س�عت لثني بعض 
يف  املش�اركة  ع�ن  اإلْس���اَلمية  ال�دول 
القمة اإلْس���اَلمية الت�ي عقدت يف تركيا 
منتصف كانون األول 2017 لبحث إعالن 
ترامب بشأن القدس املرفوض جملة وتفصيالً، من أجل 

إضعاف القمة وإفراغها من جوهرها. 
 وكذلك، رفضت تلك األنْظمة الخانعة تبنّي أيِّ موقف 
ضد الوالي�ات املتحدة، وقامت بالضغ�ط خالل اجتماع 
الوفد العرب�ي الوزاري املصغر املكلف بمتابعة تداعيات 
القرار األمريكي بش�أن القدس الذي عقد يف األردن وقد 
رفض وزراء ع�رب أي مقرح ملواجهة ذاك القرار اآلثم، 
إضافة إىل ممارس�اتها املقيتة إلركاع الشعب العربي عى 
وجه العموم والشعب الفلسطيني عى وجه الخصوص!. 
ف�إذا كان�ت »صفق�ُة القرن«، ه�ي خط�ة أمريكية 
مش�بوهة اله�دُف منها تصفي�ة القضية الفلس�طينية؛ 
خدمًة للكيان الصهيوني عى حساب الشعب الفلسطيني 
فإنَّ ُك��ّل املهرولني واملطبلني لها هم أعداٌء للفلسطينيني 
والش�عب العرب�ي، وكل تَح��ّركاته�م املفضوحة نحو 
التطبيع أَو ما ش�ابه ذلك خيانة كرى لقضايانا العربية 
واإلْس���اَلمية، فعى ماذا يهرول املهرولون؟ أفال يوجد 

من يرتدع منهم أَو يتعقل؟!. 

* كاتب سوري

 طالب الحسني
ُف الربيطاني جرمي  يت�رَّ
هن�ت وه�و يش�ُعُر تمام�اً أنه 
مف�وٌَّض تفويضاً مب�ارشاً من 
التحال�ف، ولي�س فق�ط م�ن 
دولته، يظَهُر بحرية تامة دون 
بروتوك�والت، ودون أي الت�زاٍم 
بالدبلوماس�ية، وبتحّرٍر أَيْ�ضاً 
بالت�ايل من القي�م، إنّه يش�ُعُر 
مج�ّدداً أن عدن التي ُطرد منها 
آخ�ر جن�دي بريطان�ي بكثر 
من اإلذالل ع�ام 1967 أي بعد 
ست س�نوات فقط من مولده، 
يج�ُب أن يتذك�َر أن اإلم�ارات 
ل�م تُك�ْن حينها موج�ودًة عىل 
الخارطة كانت ال تزاُل س�احل 
عمان، يش�ُعُر جرمي أن عدن 
التي دخلها به�ذه الصفاقة لم 
تُعْد كذلك، هي اآلن مس�تعمرة 
لدول�ة صغ�رة ج�داً، وحديثة 
جداً، ه�ي اإلمارات، ربما تغيُب 
ع�ن جرمي هان�ت الكثرُ من 
األمور، وه�ي أن ه�ذه الحرَب 

والعدواَن التي يُشنُّها 

جريمي هنت.. لم 
تكن اإلمارات موجودة 
حني طرد آخر جندي 
بريطاني من عدن 
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