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الرئيس املشاط لصحيفة األخبار اللبنانية:
أن���ص���ار اهلل وامل���ؤمت���ر ي���دع���وان ال��ش��ع��ب ل��اح��ت��ش��اد يف ال��س��ب��ع��ن غ����دًا ال��ث��اث��اء

م�ستعدون لأي �سيناريو ت�سعيدي واأمريكا وبريطانيا غري جادتني يف حتقيق ال�سالم

تدشينًا للعام اخلامس:
 مصرع أكثر من 20 جنديًا سعوديًا

 وإصابة العشرات بينهم قيادات
بعملية كربى يف جيزان

 ناطق اجليش: مت اقتحام
 عدة مناطق ومواقع

 سعودية والعشرات من
جثث العدو ال زالت هناك

 صحيفة »ديلي ميل« تكشف إصابة جنود بريطانيين في 
الحدود السعودية بنيران الجيش واللجان الشعبية:

 مهمة ارتزاق بريطانية   
في الحدود السعودية

اأول الــــــغــــــيــــــث

أكد رئيُس »نملجلس نلسيايس نألعىل«، اهدي نملشاط، نستعدنَد صلعاء 
ألي سـيلاريو تصعيدي يف حال آلت نملحاداات يف شـأن نتفاقات نلسـويد إىل 
نلفشل. ويف حونر أ رته اعه »نألخبار« بملاسبة ارور أربعة أعون2 عىل 
ً ان نلواليات نملتحدة وبريطانيا  نندالع نلعدونن يُلرش غدنً، نتهم نملشاط كلاّ
بأنهما غري  اداّتا يف دعونتهما إىل تحقيق نلسل2، ابدياً يف نلوقت نفسه 

»نالنفتاَح عىل أية حلول صادقة أو ابادرنت  ادة«. وتطرق أيضاً إىل نألوضاع 
يف نلجلوب، اعرباً عن »نفتخارنا بالحرنك نلشـعبي نلذي يتلااى يوااً بعد آخر، 

ويتمدد عىل نحو كبري واتسارع يف كافة الاطقلا نملحتلة«.
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 : متابعات
كشـفت قونُت نلجيـش ونللجان عن 
بملاسـبة  نوعيـة  افا ـأة عسـكرية 
حلول نلعا2 نلخااس ان نلصمود، حيث 
أعللـت، أاـس نألحد، عن نجـاِح عملية 
عسـكرية ونسـعة يف  بهة  يزنن ورنء 
نلحـدود، تم فيها نقتحـا2 عدد كبري ان 
اونقع نلعدو نلسـعودي، وسـقط فيها 
عرشنت اـن نلجلـود نلسـعوديا قتىل 

و رحى بيلهم ضباط كبار. 
وقال نللاطُق نلرسـمي باسم نلقونت 
نملسلحة، نلعميد يحيى رسيع، يف ترصيح 
لوكالة نألنباء نلرسمية سبأ: إن وحدنٍت 
خاصًة ان قونت نلجيش ونللجان نفذت 
عمليًة عسـكرية 8جواية ونسـعة ان 
عـدة اسـارنت، نسـتهدفت َعـَددنً اـن 

اونقـع نلعدو نلسـعودي رشق  بل نإل2 
بـي يس ويف نلصفـة وقريتـي نلقيمـة 
ونلصيابـة واونقـع أخرى اجـاورة يف 
 بهـة  يـزنن ورنء نلحـدود، وذلك بعد 
عملية رصد دقيقة لتحركات وتجمعات 
نملونقـع  تلـك  يف  نلسـعودي  نلجيـش 

ونمللاطق. 
وكشـف ناطـق نلجيـش أن أكثَر ان 
20 علـرصنً ان  يش نلعدو نلسـعودي 
لقون اصارَعهم وأصي8 نلعرشنُت الهم، 
بلرينن نلجيـش ونللجان، خلل نلعملية، 
اؤكـدنً أن اـن بـا نلقتـىل ونلجرحـى 
قيـادنت عسـكرية الهم، اشـرينً إىل أن 
نلعملية سـبقت بإطلق صـاروخ زلزنل 

حقق إصابًة دقيقة. 
وأكـد أن نلعرشنت اـن  ثث رصعى 
نلجيـش نلسـعودي ال تـزنل ارايـة يف 

نملونقـع نلتـي كانـون يتون ـدون فيها، 
وأن نلعـدو نلسـعودي لم يسـتطع بعد 
ننتشـالها رغـم نملسـاندة نلكثيفـة ان 
طرينن نلعدونن.  وأوضح رسيع أن قونِت 
نلجيش ونللجان تمكلـت خلل نلعملية 
أيضـاً اـن تداـري 5 آليـات سـعودية، 

ونغتلمن عتادنً عسكريًّا كبرينً. 
وذكر رسيـع أن نلعمليـَة نلهجوايَة 
إىل  أدى  اـا  اباغـت،  بشـكل  تمـت 
حـدوث إربـاك كبـري يف صفـوف قونت 
نلعدو، اشـرينً إال أن نلعديـد ان نلجلود 
نلسعوديا الذون بالفرنر اذعورين أاا2 

تقد2 أبطال نلجيش ونللجان. 
أن  نلعميـد يحيـى رسيـع  وأوضـح 
عدسـة نإلعل2 نلحربي واقـت تفاصيل 
8ـذه نلعملية، وأنه سـيتم بث اشـا8د 
اصورة لها خلل نلساعات نلقاداة. 

أخبار

 تدشينًا للعام الخامس من الصمود في وجه العدوان:

 قنص جندي سعودي و5 مرتزقة في نجران وجيزان:مصرع وإصابة العشرات منهم:

ضربتان دقيقتان لـ »بدرP-1« على تجمعات 
لقيادات وعناصر العدو يف الجوف ونهم

 : خاص
نفذت نلقوُة نلصاروخية للجيش ونللجان نلشعبية، أاس نألحد، رضبتا 
بالسـتيتا دقيقتـا بصاروخـا اـن الظواـة »بـدر-P 1« نلذكية عىل 
تجمعات لقيادنت وعلارص نلغزنة ونملرتزقة يف  بهتي نلجوف ونهم، اكباّدة 

إيا8م خسائَر برشية واادية كبرية. 
نلرضبة نألوىل نسـتهدفت تجمعـاً لقيادنت نلغـزنة ونملرتزقة يف احافظة 
نلجـوف، حيث أعللت نلقـوة نلصاروخية أنها أطلقـت عليهم صاروخا ان 
نـوع »بدرP-1« نلبالسـتي نلذكي، اؤكدة أن نلصـاروخ أصاب 8دفه بدقة 

عالية. 
وأكـدت نلصاروخيـة أن نلعرشنت ان قيادنت وعلـارص نلغزنة ونملرتزقة 

سقطون قتىل و رحى  رنء نلرضبة، كما تكبدون خسائر اادية كبرية. 
وعق8 ذلك بسـاعات أطلقت نلقوة نلصاروخية بالسـتياً آخَر ان نللوع 
نفسـه عىل تجمعات للمرتزقة أسـفل نقيل فرضة نهـم، وحقق نلصاروُخ 
إصابـًة دقيقـة أسـفرت عن سـقوط عـدد كبري اـن نلقتـىل ونلجرحى يف 

صفوفهم. 
و ـاءت نلرضبتان عىل ضوء رصد دقيق كشـف تجمعـات كبرية للغزنة 
ونملرتزقـة يف نلجبهتـا، وذلـك ضمـن نلرصد نلشـاال نلذي يطـال  ميع 
تحـركات نلعدو يف اختلف نلجبهات، يف ظل تطور تقليات نلرصد لدى قونت 

نلجيش ونللجان وبالذنت اع و ود سلح نلجو نملسري. 
ويمثل صاروخ »بدرP-1« نلبالستي نلذكي ان أحدث إنتا ات نلتصليع 
نلعسـكري نملحيل للجيش ونللجان نلشعبية، ويتميز بدقة فائقة يف نإلصابة 
ورسعـة عالية وقـوة تدارييـة كبـرية، وال تسـتطيع أنظمة دفـاع نلعدو 

نلتصدي له. 
وقد حصد »بدرP-1« نلبالسـتي َعـَددنً كبرينً ان نلغـزنة ونملرتزقة خلل 
نألسابيع نملاضية، حيث نفذ رضباٍت دقيقًة عىل عدد ان تجمعاتهم يف عدة 

 بهات عىل نلحدود ويف نلدنخل. 
واؤخرنً لوحظ نزدياُد نلعمليات نلبالسـتية اـع نالقرتنب ان بدنية نلعا2 
نلخااـس للصمـود، وبالتزنان اـع ترصيحات قيـادنت نلقونت نملسـلحة 
ووزنرة نلدفـاع نلتـي أكدت أن نأليا2 نلقاداة ستشـهد رضبـاٍت وافا آٍت 
كبـريًة وأن قـونت نلجيـش ونللجـان تمتلك اخزونـاً كافياً اـن نلصونريخ 

نلبالستية، ولديها الظواات حديثة لم يعلن علها بعد. 

ناطق الجيش: تم اقتحام عدة مناطق ومواقع سعودية والعشرات من جثث العدو ال زالت هناك

مصرع أكثر من 20 جندياً سعودياً وإصابة العشرات بينهم قيادات بعملية كربى يف جيزان

 : الحدود
ونصلت قـونُت نلجيش ونللجان 
يف  نمليدننـي  تقدَاهـا  نلشـعبية 
ورنء  اـا  اختلـف  بهـات 
أاـس  وتمكلـت،  نلحـدود، 
نألحـد، اـن نلسـيطرة عـىل 
اونقـَع  ديـدة، كمـا نفذت 
عدة عمليات اتلوعة سـقط 
خللها نلعرشنت ان ارتزقة 
قتـىل  نلسـعودي  نلجيـش 

و رحى. 
عسـكري  اصـدر  وأفـاد 
لصحيفـة نملسـرية بـأن قـونت 
نلجيـش ونللجان سـيطرت أاس 
عىل عـدة اونقـع كان يتمركز فيها 

ارتزقـة نلجيـش نلسـعودي يف ربوعة 
عسـري، وأوضـح نملصـدر أن ذلك  ـاء إار 

8جـو2 نوعـي تم خللـه نقتحـا2 تلـك نملونقع 
وتطهري8ا. 

وأكـد نملصـدر أن نلعديـد اـن نملرتزقـة نلذين 
كانون يف تلك نملونقع سـقطون قتىل و رحى بلرينن 

نلجيش ونللجان، فيما الذ بقيتهم بالفرنر. 
ويأتي ذلك ضمن تقد2 اتونصل تحققه قونُت 
نلجيـش ونللجان نلشـعبية يف اختلف  بهات اا 
ورنء نلحـدود، وبالـذنت يف ربوعـة عسـري، حيث 
شـهدت نأليا2ُ ونألسـابيع نملاضية إسـقاَط عدِة 
اونقـَع للعدو وارتزقته 8لاك يف تصعيد 8جواي 

نوعي سقط خلله نلعرشنت ان نلقتىل ونلجرحى 
يف صفوف نلعدو وارتزقته. 

ان  ان8 آخر، تمكلت قونت نلجيش ونللجان، 
أاـس، ان كـر احاولة زحـف ملرتزقة نلجيش 
نلسـعودي قبالـة الفـذ علـ8 يف عسـري أيضـاً، 
وأوضح اصدر عسـكري للصحيفـة أن َعَددنً ان 
نملرتزقة سقطون قتىل و رحى خلل ذلك، وننتهت 

احاولتهم بالفشـل ولم يحققـون فيها أي 
تقد2. 

بالتزناـن اع ذلـك أطلقت قونت 
نلجيش ونللجان صاروخاً ان نوع 
»زلزنل1« عىل تجمعات للمرتزقة 
تم رصد8ـا قبالة الفـذ عل8، 
إصابـة  نلصـاروخ  وحقـق 
دقيقة، اوقعاً َعَددنً ان نلقتىل 
ونلجرحى يف صفوف نملرتزقة. 
اـن   6 سـقط  ذلـك،  إىل 
علـارص نلعدو قتـىل و رحى 
بيلهـم  لدي سـعودي،  رنء 
عمليـات قلـص نفـذت أاس، 
وأفـاد اصدر يف وحـدة نلقلاصة 
بـأن 5 ارتزقـة تـم قلصهم رشق 
 بـل  حفـان بجيـزنن ويف صحرنء 
نأل ارش قبالـة نجرنن، فيمـا تم قلص 
 لدي سعودي يف اوقع اشعل بجيزنن. 

كما تمكلت وحـدة نلقلاصة، يف نلوقت ذنته، 
ان إعطاب اعدل رشـاش للعـدو عيار 50 رشق 

 حفان بجبهة  يزنن. 
وبالتـونزي اـع ذلـك أطلقـت قـونت نلجيش 
ونللجـان َعَددنً اـن قذنئـف نملدفعيـة وصونريخ 
نلكاتيوشـا عـىل عدة تجمعـات ملرتزقـة نلجيش 
نلسـعودي وآلياتهم يف نلحمـاد بلجرنن، وحققت 
نلرضبـات إصابـاٍت دقيقة أسـفرت عن ارصع 

وإصابة عرشنت نملرتزقة. 

السيطرة على عدة مواقَع يف جبهة »قانية« 
ومصرع وإصابة عشرات املرتزقة

 : البيضاء
حققت قونُت نلجيش ونللجان نلشعبية، أاس نألحد، تقدااً ايدننياً 
نوعيـاً يف احافظـة نلبيضـاء، حيث سـيطرت عىل عدد اـن نملونقع، 
خلل عملية 8جواية سقط خللها نلعرشنت ان نلقتىل ونلجرحى يف 

صفوف ارتزقة نلعدونن. 
وأفاد اصدر عسـكري لصحيفة نملسرية أن قونِت نلجيش ونللجان 
نفـذت 8جواـاً نوعيـاً ونسـعاً عىل ضوء خطـة احكمة، تـم خلله 
نقتحـا2 عـدد ان نملونقع نلتـي كان يتمركز فيها ارتزقـة نلعدونن يف 

 بهة »قانية«. 
وأوضـح نملصدر أنـه  رى خلل نلهجـو2 تطهريُ تلـك نملونقع ان 
نملرتزقة، ونسـتهدنفهم بلرينن اسددة، أسـفرت عن ارصع وإصابة 
نلعـرشنت الهـم، فيما الذ بقيتهـم بالفـرنر اذعورين، كمـا تكبدون 

خسائَر اادية اتلوعة. 
وننتهى نلهجو2 بتحقيق نلسيطرة نلكاالة عىل تلك نملونقع ونغتلا2 
اـا فيها ان عتاد عسـكري، فيما ترن ـع نملرتزقة إىل نقـاط خلفية 
بعيدة، وباتت نلكثري ان اونقعهم نملتبقية يف نمللطقة عرضًة لهجمات 
ورضبات نلجيش ونللجان ان دنخل نملونقع نلتي تمت نلسيطرة عليها. 

السيطرة على مواقع يف »ربوعة« عسري و»زلزال1« 
يضرب املرتزقة قبالة منفذ علب
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فيما تعزيزات ضخمة من جنود المحتل تصل عسيالن شبوة للسيطرة على منابع وحقول النفط:

حيت اليمنيين في برقية بعثتها بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود:

االحتالل اإلماراتي يحول مطار الريان الدولي إىل مقر ومعسكر دائم لقواته
 : خاص:

بالرغـم ان نتسـاع رقعـة نالحتجا ات نلشـعبية 
نمللددة بانتهاكات نالحتلل نإلاارنتي دنخل سـجونها 
نلريـة يف نملحافظـات نلجلوبيـة وصلت حـد نلقتل 
تحت نلتعذي8 ونلعلف نلجسـدي ونلجليس ونغتصاب 
نملعتقلـا ونملختفا قرنً، يف أبشـع امارسـات نلل 
إنسـانية وغـري أخلقيـة تقـو2 بهـا أبو ظبـي بحق 
نإلنسـان نليملي، إال أن نالحتـلل ويف إرصنر كبري اله 
يونصـل اسـاعيَه يف توسـيع تلـك نلسـجون نلرية 
وتثبيتهـا لتطال أكرب قدر اـن نملعتقلا ونملخفيا ال 

سيما نمللا8ضا لو وده. 
وقالـت اصـادر احليـة يف احافظة حرضاـوت: إن 
نالحتـلَل نإلاارنتـي بـدأ باقتطاع اسـاحة ونسـعة ان 
اطار نلريان نلدويل نلذي يسـيطر عليـه الذ بدء نلعدونن 
عـىل نليمن، لتحويله إىل اعسـكر واعتقـل دنئم لقونته، 

ونستخدناه لألغرنض نلعسكرية نلخاصة به. 
وأكـدت نملصـادر أن نلسـب8 ورنء تأخـري إعـادة فتح 
وتشـغيل اطـار نلريـان نلـدويل باملـكل يعـود إىل طل8 
نالحتلل نلتأخري يف ذلك حتى يتم تأاُا اقره نلعسـكري 

يف نملطار ونعتماد نملطار اقرنً واعتقلً دنئماً له. 
ويعتقل نالحتلل نإلاارنتي نملئات ان أبلاء حرضاوت 
يف اطـار نلريـان نلدويل الـذ الث سـلونت ويملع إعادة 
تشـغيله، بـل إن تقارير دولية نتهمـت أبوظبي بارتكاب 
 رنئم تعذي8 للمعتقلا يف نلريان تلتهك حقوق نإلنسان، 
الها الظمتا نلعفو نلدوليـة و8يوان رنيتس، كما يملع 
نالحتلل أي اسـؤول أَو وزير يف حكواة نلفار 8ادي ان 
نلدخول إىل اطـار نلريان نلذي حولته نإلاارنت إىل اعتقل 

وقاعدة عسـكرية، كما تملـع نلصياديـن نلحضار2 ان 

نالقرتنب اله. 

اـن  ان8 آخر قـال اصدر احيل يف اديلـة عتق: إن 

قـونت تابعة للحتلل نإلاارنتي وصلت ظهر أاس نألحد، 

إىل الطقة صحرنوية وسط احافظة شبوة. 

وبحسـ8 نملصـدر فقد وصلـت قوة عسـكرية تلتمي 

لجيش نالحتلل اد جة بمختلف أنونع نألسـلحة نلثقيلة 

ونلخفيفة ونملتوسـطة إىل اعسـكر ارة نالسـرتنتيجي يف 

شـبوة، اوضحاً أن ارة اعسـكر صحـرنوي قا2 نلرو5 

بإنشـائه قبل عقـود ويتوسـط حقوَل نللفـط بملطقة 

نلعقلـة اديريـة عسـيلن شـمال اديلة عتـق عاصمة 

نملحافظة. 

وأضاف نملصـدر أن قونت نالحتـلل نإلاارنتي وصلت، 

أاـس نألول نلسـبت إىل ايلاء نملكل بحرضاـوت قبل أن 

تلطلق، أاس نألحد، إىل شـبوة، يف اهمة  ديدة ألبو ظبي 

تهـدف اـن خللها للسـيطرة عـىل اا تبقى اـن الابع 

نلثـروة ونللفط بمحافظة شـبوة وغري8ا ان نملحافظات 

نملحتلة. 

خالل ندوة نظمتها شركة النفط بالمحافظة:

3 مليارات دوالر خسائر قطاع النفط 
بالحديدة خالل أربعة أعوام من العدوان

المسيرة: أحمد كنفاني 
عقد قطـاع نللفط بمحافظـة نلحديدة، أاس 
نألحد، نـدوة بعلونن » رنئم نلعدونن.. نلخسـائر 

ونألرضنر« خلل أربعة أعون2 ان نإل رن2. 
ويف نللدوة نلتـي نظمتها رشكة نللفط نليملية 
باملحافظـة وحرض8ـا عـدد اـن نملسـؤولا يف 
نلجهـات ذنت نلعلقة أكد احافظ نلحديدة احمد 
عياش قحيم أن نلعدونن نلذي تشـله نلسـعودياّة 
وتحالفهـا عـىل نليمن عـىل ادى أربعة سـلونت 
نسـتهدف بالدر ـة نألوىل بعـد فشـله نلذريـع، 
نلقطـاع نالقتصـادي وبشـكل املهـج نملجالا 
نللفطـي ونإليـرندي، اشـرينً إىل أن قطـاع نللفط 
يتصدر قائمة نلقطاعات نملترضرة  رنء نلعدونن 
نلذي ألحـق داارنً 8ائلً بالبلـى نلتحتية وأرضنرنً 

فادحة باملجاالت نلحيوية. 
بانضبـاط وصمـود وابـات   وأشـاد قحيـم 
اوظفـي رشكـة نللفـط ونمللشـآت نلتابعـة لها 
باملحافظة وأدنئهم لون بهم واسـؤولياتهم بكل 
تفـاٍن غري آبها بـكل نملخاطر نملحدقـة بهم ان 
تحليـق نلطرينن وقصفه نملتونصل عىل نملحافظة، 
اعتربنً أن صمود8م يمثل تحديا حقيقيا للعدونن 
ال يقل عن  هاد ر ال نلجيش ونللجان نلشـعبية 

يف نلجبهات. 

فيمـا أوضح ادير فرع رشكـة نللفط نليملية 
باملحافظة احمد حسن نلكواي أن نلعدونن نلذي 
تقـوده نلسـعودياّة 8و عدونن املهج يسـتهدف 
كل أبلـاء نليمـن وأكد أن نلعدونن الذ شـن حربه 
عـىل نليمن ننتهج سياسـة نملؤناـرنت ونلتجويع 
ونتخذ ان نالقتصاد ورقًة ليل ذرنع نلشع8 نليملي 

وتركيعه لتمرير اخططاته وفرض أ لدته. 
وكان اديـر نلصيانـة بالرشكة قد نسـتعرض 
نألرضنر ونلخسـائر نلتـي الي بها قطـاع نللفط 
يف نملحافظـة عـىل ادى أربعة أعـون2 ان نلعدونن 
ونلتي بلغت إ ماالً نحـو 33 اليارنً َو3م1 اليوناً 
و88م ألفـاً و7م5 ريـاالً الهـا 17 اليـارنً و170 
اليونـاً و676 ألفـاً و87 ريـاالً أرضنر وخسـائر 
ايلـاء رأ5 عيىس بالصليف فيما بلغت خسـائر 
إدنرة تموين نلطائرنت نلتي دارت كلياً 12 اليارنً 
و175 اليوناً و511 ألفاً و87م رياالً، ُاشرينً إىل أن 
خسائر احطة شارع نلخمسا بلغت 381 اليوناً 
و2مم ألفـاً و510 رياالت، يف حا بلغت خسـائر 
احطة با ل 216 اليونـاً و210 آالف و80 رياالً 
وخسـائر نملحطـة نللموذ ية بلغت اليـارنً و17 
اليوناً َو5م5 ألفاً و158 رياالً فيما بلغت خسائر 
إدنرة نللقـل اليـارنً و382 اليوناً و75 ألفاً و827 
رياالً وخسائر استودعات كيلو)١٠( م2م اليوناً 

و887 ألفاً و71 رياالً. 

شركة النفط تنظم مسرية ووقفة احتجاجية 
أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء

نملسرية: صلعاء
نظمـت رشكُة نللفـط نليملية، أاس نألحد، اسـريًة 
ووقفـة نحتجا ية أاا2 اكت8 نألام نملتحدة بالعاصمة 
صلعـاء؛ للمطالبة برفع نلحصار عـن ايلائي نلحديدة 

ورأ5 عيىس واطار صلعاء نلدويل. 
ونملسـرية نلتي ننطلقت ان أاا2 ابلى رشكة نللفط 
بمشـاركة وزيـر نللفط ونملعـادن وعدد اـن نللقابات 
نلعمالية ونللسـائية والظمات نملجتمـع نملدني، طال8 
ونللفطيـة  نلتجاريـة  نلسـفن  بإطـلق  نملشـاركون، 
نملحتجزة؛ باعتبار نسـتمرنر نحتجاز8ا كاراًة إنسـانية 

لها ننعكاساتها عىل كافة  ونن8 نلحياة. 
ودعا نملشاركون يف نملسرية، نملجتمَع نلدويل نالضطلع 
بمسـئوليته تجاه اعاناة نلشـع8 نليملي نلذي يتعرض 
لعـدونن وحصار  ائر، اشـددين عـىل رضورة تحييد 
نمللشـآت نالقتصاديـة والهـا رشكـة نللفـط نليملية؛ 

باعتبار8ا رشكة خداية تخد2 كافة أبلاء نليمن. 
ويف نلوقفـة نالحتجا يـة أكد وزير نللفـط َونملعادن 
أحمد عبدنللـه دنر5 رضورَة رفع نلحصار عىل نلقطاع 
نالقتصـادي ونمللشـآت نللفطيـة وتحييد8ـا وكذن رفع 
نلحصـار عـن اطـار صلعـاء نلـدويل ارنعـاة لحقوق 

نإلنسان. 
وطالـ8 نألاـم نملتحـدة بإطـلق نلسـفن نملتأخـرة 
ونملحتجـزة يف  يبوتـي ورفع نلحصار عـن ايلاء رأ5 
عيـىس.. الفتاً إىل أن نلوزنرة تسـعى لتفعيل ايلاء رأ5 
عيـىس كميلـاء نفطـي لإلغااـة نإلنسـانية يف اختلف 

احافظات نلجمهورية. 
ولفـت نلوزيـر دنر5 إىل أن نلتكاليـف نلتي تتحملها 
رشكـة نللفـط نليمليـة،  ـرنء تأخري وصول نلسـفن 
ونحتجاز8ـا تلعكـس آاار8ا عىل نملونطن ويزدند سـعر 
نملشـتقات نللفطية بسـب8 نلتعلت َونلتأخري، اؤكدنً أن 
نلقطاع نللفطي يعاني إشـكالية كبرية بسب8 نلغرناات 
نلتـي تُفـرض نتيجة تأخري نلسـفن ويتحمـل نتائجها 

نملونطن نليملي. 
وحمل وزير نللفط ونملعادن نألام نملتحدة اسـئولية 
اـا قـد تحداـه باخرة صافـر نلتـي تحمل عـىل اتلها 
أكثر اـن اليون و200 ألـف برايل اـن نللفط يف حال 
أي ترب نفطي الها، اشـرينً إىل أنـه يف حالة حصول 
ترب قد تتلوث ايـاه نلبحر نألحمر بالكاال وقد يصل 

نلتلوث نلذي تسببه إىل قلاة نلسويس. 
وأكـدت بيانـات صـادرة عـن نللقابـات نلعماليـة 
نللسـائية والظمات نملجتمع نملدنـي يف نلوقفة رضورة 
تحمل نملجتمع نلدويل ونألام نملتحدة نملسـئولية تجاه اا 
يتعـرض له نلشـع8 نليملي ان عـدونن وحصار يف ظل 
صمـت دويل اري8، اطالبـًة برفع نلحصـار عن اطار 
صلعاء نلدويل ونلسـماح للمرىض بالسـفر للعلج وكذن 
رفع نلحصار عن ايلائي نلحديدة ورأ5 عيىس وإطلق 
نلسـفن نلتجاريـة ونللفطيـة نملحتجـزة، اعتـربًة الَع 
نلسـفن ونحتجاز8ا ننتهاكاً سـافرنً لألعـرنف ونملونايق 

ونلقوننا نلدولية ونإلنسانية. 

أنصار اهلل واملؤتمر يدعون جماهري الشعب اليمني 
جبهة »كفاح« السودانية تدين استمرار مشاركة الجيش لالحتشاد واملشاركة يف ميدان السبعني الثالثاء القادم

السوداني يف العدوان على اليمن
 : متابعات:

حياّت  بهة كفاح نلسودننية صمود 
نلشـع8 نليملي واقارعته لقوى نلرش 
ونلطغيان، اؤكدة تضاالها نلكاال اع 
نلشع8 نليملي.  و ددت نلجبهة إدننتها 

ملشـاركة ارتزقة نلجيش نلسودنني إىل 
 ان8 قوى نلغزو ونالحتلل يف نلعدونن 
عىل نلشع8 نليملي، اعللة برنءتها ان 
نلعلـارص نلتي باعت نفسـها ان أ ل 
نملـال، اعتربة نقتياد نلبشـري لجيشـه 
ونلـزج بـه يف احـارق نملـوت باليمـن 
ناتدندنً للحروب نلعبثية نلوحشية نلتي 

يرتكبها يف بعض نمللاطق نلسودننية. 
نلضبـاط  كل  نلجبهـة  وناشـدت 
نلسـودننيا بعد2 اسـاندة  ونلجلـود 
قـوى نلعدونن عـىل نليمن، اؤكـدًة أن 
نلرئيس عمر نلبشـري يعمل بكل نلسبل 
غري نملرشوعة عىل حساب وطله للبقاء 
يف الصبه نلذي بات غري ارشوٍع له. 

 : خاص:
دعـا نملكتـ8ُ نلسـيايس ألنصار نللـه يف بيان 
صادر عله، أاس نألحد، كافة نألحرنر ونلرشفاء 
اـن أبلاء نلشـع8 نليملي نلعظيـم إىل نلحضور 
يف  نملـرشف  نلجما8ـريي  ونالحتشـاد  نملهيـ8 
نلذكـرى نلرنبعـة للصمود يف و ـه نلعدونن يو2 

نلثلاـاء 26 اـار5 م2201 بميـدنن نلسـبعا 
يف  نألخـرى  ونلسـاحات  صلعـاء  بالعاصمـة 

نملحافظات. 
اـن  انبه دعـا رئيس نملؤتمر نلشـعبي نلعا2 
صادق أبو رن5 قونعد نملؤتمر َوأنصاره وحلفاَءه 
للتحشيد ونملشـاركة يف نلذكرى نلـ8 للصمود ضد 

نلعدونن. 
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بحضور المحافظ والقيادات وعشرات اآلالف من أبناء ووجهاء المحافظة:

عمران: مسرية جماهريية حاشدة تؤّكد االستعداد التام للعام 
الخامس من الصمود والثبات يف وجه العدوان

أبناء ووجهاء قبيلة سنحان بصنعاء تهدي املرابطني قافلة غذائية 
وتنظم وقفة بمرور أربعة أعوام من الصمود اليماني 

المسيرة| عمران:
شهدت اديلة عمرنن، أاس نألحد، 
اسرية  ما8ريية حاشـدة بملاسبة 
اـرور 8 أعون2 ان نلصمود ونلثبات يف 

اون هة نلعدونن. 
ويف نملسرية نلتي شارك فيها نآلالف 
ان أبلاء وو هاء نملحافظة يتقداهم 
نملحافـظ فيصـل  معـان وعـدد ان 
اسـؤويل نلسـلطة نملحلية ونلقيادنت 
نألالية ونلعسـكرية، رفع نملشاركون 
ونلشـعارنت  نللفتـات  اـن  عـددنً 
نملؤكاّدة عىل اونصلة نلصمود ونلثبات 
ونالسـتمرنر يف اون هة قوى نلعدونن 
 يـلً بعد  يـٍل حتى تحقيـق نللرص 

وتحرير كافة نألرنيض نليملية. 
ترديد8ـم  وخـلل  نملشـاركون 
للهتافـات نمللا8ضـة لقـوى نلعدونن 

ونلربيطانية  نألاريكية  ونلسياسـيات 

يف نليمـن، رفعـون بلادقهـم اتوعدين 

قوى نلعـدونن ونملرتِزقة بعا2 خااس 

اـن نلهزنئم نللكرنء وازيـٍد ان نلويل 

ونلتلكيل. 

وتخلل نملسـرية عدد اـن نلكلمات 

ونلقصائـد ونملشـاركات نلتـي أكاّدت 
يف اجملهـا عـىل اونصلـة نلصمـود 
ونلثبـات ودعم ورفـد نلجبهات حتى 
تحقيـق نللـرص وتحرير ُكلاّ شـرب يف 
نألرنيض نليمليـة اـن دنـس نلغـزنة 

ونملحتلا. 
وأشـادت نلكلمـات باالنتصـارنت 
أبطـال  حققهـا  نلتـي  ونإلنجـازنت 
نلجيـش ونللجـان نلشـعبية ووحـدة 
نلتـي  نلحربـي  نلتطويـر ونلتصليـع 
وحـدنت  تمكلـت  بفضـل  هود8ـا 
نلدفـاع نلجـوي اـن إسـقاط طائرة 
تجسسية أاريكية نوع )MQ1( أالاء 
قيااها بعمليات تجسسـية يف أ ونء 
نلعاصمـة صلعـاء يف وقـت اتأخـر 
ان اسـاء نلجمعة، الفتـًة إىل أ8مية 
اضاعفة نلجهود ونلتوحيد نلصفوف 
وتماسـك  وترنبـط  تلحـم  وتعزيـز 

نلجبهة نلدنخلية.

المسيرة| صنعاء:
قبائـل  وو هـاء  أبلـاُء  قـد2 
عزلة وندي نال بـار وقاع نلحباب 
احافظـة  سـلحان  بمديريـة 
صلعاء، أاس نألحد، قافلة غذنئية؛ 
دعماً للجيش ونللجان نلشعبية يف 

ايادين نلعزة ونلكرناة. 
وخـلل تسـيري نلقافلـة نلتـي 
نحتوت عىل اوند غذنئية واونيش، 
أبلـاء وو هـاء واشـايخ  نظاّـم 
وندي نال بار وقـاع نلحباب وقفة 
بمـرور أربعة أعون2 اـن نلصمود 
يف اون هة نلعدونن، أكاّدون خللها 
نسـتمرنر نلصمود يف و ه تحالف 
نلسـعودي  نألاريكـي  نلعـدونن 
نإلاارنتـي نلغاشـم حتـى تحقيق 
نسـتعدند8م  إىل  الفتـا  نللـرص، 

تقديم نملزيد يف سبيل عزة وكرناة 
نلوطن. 

ودعا أبلاء عزلـة وندي نال بار 
وقـاع نلحباب نلشـع8 نليملي إىل 
نلتحراّك نلجاد ونالسـتلفار يف و ه 
نملعتديـن وارتِزقته ان نمللافقا، 
اعللـا نللفريَ نلعـا2 ونلتو ه إىل 
نلجبهات ملسـاندة ر ـال نلر ال 
يف ايادين نلبطولة تدشـيلاً للعا2 
نلخااس نلذي سـيكون بإذن نلله 

عا2 نملفا آت لألعدنء. 
كما دعت نلوقفة إىل نملشـاركة 
نلفاعلـة إلحيـاء نلذكـرى نلرنبعة 
اـن نلصمود يف اون هـة نلعدونن 
نلثلااء نلقاد2 يف ايدنن نلسبعا؛ 
للتلديد باملوقف نلدويل نلظالم إزنء 
اـا يجـري اـن  رنئـم واجازر 
بشعة بحق نملونطلا نألبرياء. 

تدشينًا للعام الخامس من الصمود 
وبحضور محافظ المحافظة:

قبائل الصفراء بصعدة تقدم 
قافلة مالية وغذائية كربى 

للمرابطني يف الجبهات

المسيرة| صعدة:
اع ننتهاء نلعا2 نلرنبع للصمود يف و ه نلعدونن، يستعدُّ أحرنُر 
نلشـع8 نليملـي للدخـول إىل نلعـا2 نلخااس بمزيٍد اـن نلعطاء 
ملونصلة نلثبـات والا8ضة نملرشوع نألاريكي نلصهيوني، إذ قدا2ّ 
أبلاء وو هاء واشايخ اديرية نلصفرنء بمحافظة صعدة، أاس 
نألحد، قافلة غذنئية واالية إسلادنً ودعماً للمرنبطا يف نلجبهات. 
وخـلل تسـيري نلقافلـة نلتي نحتـوت عىل أكثر اـن 3 اليا 
ريـال وكميات ان نملوند نلغذنئية نملتلوعة ونملونيش ونألغلا2، نظاّم 
نلحـارضون وقفـة نحتجا ية تخللها قصيدة شـعرية وعدد ان 
نلكلمات نلتي نداّدت بجرنئم نلعدونن نألاريكي نلسعودي نإلاارنتي 

ونلحصار عىل نليمن. 
ويف نلوقفة أشار احافظ نملحافظة احمد  ابر عوض أن دعم 
ورفـد نملرنبطا يف نلجبهات ون 8 وطلـي وديلي للدفاع عن أان 

ونستقرنر نليمن وتطهري نلبلد ان قوى نلغزو ونالحتلل. 
ودعا نملحافظ نلجميع إىل نملشـاركة نلفاعلـة ونلخروج نلكبري 
يف نلفعالية نملركزية نلتي سـتقا2 نلثلااء نملقبل بمركز نملحافظة 
بمـرور أربعة أعون2 ان نلصمود، يف رسـالة ونضحة ان نلشـع8 
نليملـي إىل نلعالم أ مع بأنلا سـلظل صااـدون يف و ه نلعدونن 

حتى تحقيق نللرص نملؤزر. 
وأدنن بيـان نلوقفـة ُكلاّ  رنئـم نلعدونن بحق نلشـع8 نليملي 
ر االً ونسـاًء ونلحصار نملطبق عىل نليمن ملدة أربع أعون2، اؤكاّدنً 
نستمرنر رفد نلجبهات بالر ال ونملال وأن نلعا2 نلخااس سيكون 

عا2َ نللرص ونلحفاظ عىل تلحم نلجبهة نلدنخلية. 
 ، وأشاد نلبيان بجهود نلقوة نلصاروخية ووحدة نلطرينن نملسرياّ
اطالبـا بمزيد ان نلـرد نملزلـزل لتحالف نلعدونن نلـذي نرتك8 

أبشع نلجرنئم بحق أطفال ونساء نليمن. 

هيئة املستشفى الجمهوري بحجة تساند املرابطني بقافلة مالية 
وتحّمل تحالف العدوان مسؤولية الوضع الصحي الكارثي

المسيرة| حجة:
نظاّمـت 8يئُة نملستشـفى نلجمهوري بحجة، 
أاس نألحد، وقفًة نحتجا يًة؛ للتلديد باسـتمرنر 
نلعـدونن وارور أربعة أعون2 ان نلصمود يف و ه 

نلعدونن. 
وخلل نلوقفة قداّات نلطونقُم نلطبية ونلفلية 
نلعاالة بهيئة نملستشفى قافلًة االية للمرنبطا 
يف  بهـات نلعـزة ونلكرناـة دعمـاً لصمود8ـم 
واباتهم يف اون هة نلعدونن نلسـعودي نألاريكي 

نلغاشم وارتِزقته. 
َوأكاّد وكيُل نملحافظة رئيس 8يئة نملستشـفى 
نلجمهـوري نلدكتـور عبدنمللـك  حـاف حرَص 
نلهيئة، عـىل تقديم نلخداات نلطبيـة ونلصحية 
للمـرىض نلونفديـن إىل نملستشـفى وخاصة أرس 
وأ8ـايل نملرنبطـا يف نلجبهـات رغـم نلظـروف 
نلتي سـببها نلعدونن، اشـرينً إىل أن نملشاركا يف 

نلوقفة ونستشعارنً لون بهم قداون نلقافلة االية 
للجيش ونللجان نلشعبية نملربطا يف نلجبهات. 
وأكاّد بيان صادر عن نلوقفة اونصلة نلطونقم 
نلطبية بهيئة نملستشـفى نلجمهـوري صمود8ا 
تقديـم  يف  بمهااهـا  نلقيـا2  يف  ونسـتمرنر8ا 
دنً باسـتمرنر  نلخداـات نلطبية ونلعل يـة، الداّ
نلعـدونن نلسـعودي نألاريكـي يف ظـل   رنئـم 
نلصمـت نلـدويل نملعي8 تجـاه نلجرنئـم ونملجازر 

نلتي يرتكبها بحق نلشـع8 نليملي وان ضملها 
اجـزره طـلن بمديريـة كـرش َورنح ضحيتهـا 

نلعرشنت ان نللساء ونألطفال. 
ـل نلبيان نلعـدونن وارتِزقتـه اا يجري  وحماّ
ان نتائج سلبية كاراية  رنء نستهدنفه للقطاع 
نلصحـي وكـذن اسـئوليته نملبـارشة عـن حياة 
ائات نملرىض نلذين الع نلعدونن سفر8م للعلج 

بالخارج.

قبائل األزقول بصعدة تسرّي قافلة غذائية ومالية 
دعماً للجبهات وتؤّكد استمرار الصمود

المسيرة| صعدة:
سـرًي أبلـاُء وو هاء واشـايخ 
الطقـة نألزقـول بمديرية سـحار 
بمحافظـة صعـدة، أاـس نألحـد، 
دعمـاً  وااليـة؛  غذنئيـة  قافلـًة 
للمرنبطـا يف  بهـات نلدفاع عن 
نلوطـن وبمـرور أربعة أعـون2 ان 

نلصمود يف و ه نلعدونن. 
نلتـي  نلقافلـة  تسـيري  وأالـاء 
تضملـت اـوندنً غذنئيـة واـونيش 
وتربعات االية، نظـم نلحارضون 
وقفة نحتجا ية للتلديد باستمرنر 
نلعدونن ونلحصار وتجديد نلصمود 

يف إطـار فعاليات أربعـة أعون2 ان 
نلصمود يف و ه نلعدونن. 

وألقيت كلمات أكاّدت عىل أ8مية 
اـار5   26 فعاليـة  يف  نملشـاركة 
بمـرور أربعـة أعون2 اـن نلصمود 
ونلثبـات إليصال رسـائل نلشـع8 

نليملي للعالم. 
ويف نلوقفة أشـار أبلـاء نألزقول 
إىل اونصلـة رفـد نلجبهـات باملال 
ونلر ـال ونلعتاد لتعزيـز نلصمود 
اؤكاّديـن  نلعـدونن،  اون هـة  يف 
نالسـتعدنَد لتقديم نملزيد ان قونفل 
نلدعـم دفاعـاً عن كرناة نلشـع8 

وسيادة نلوطن. 
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في الذكرى الرابعة من الصمود بوجه العدوان:

محافظة املحويت تقدم قافلة غذائية ومالية دعماً وإسنادًا 
للمرابطني يف الجبهات هي األكرب منذ بدء العدوان 

إب: قبائل الظهار تسيرّ قافلة غذائية وعينية كربى واملحافظ 
صالح يشيد بمواقف الصمود والثبات 

برعاية رئيس حكومة اإلنقاذ عبدالعزيز بن حبتور:

الربنامج الوطني لألسر املنتجة وتنمية املجتمع يدشن املهرجان السنوي األول 

 : المحويت
تسـتمرُّ احافظـُة نملحويت يف رفد 
بقونفـل  ونلر ـال  باملـال  نلجبهـات 
نلعطـاء ونلتضحية، لتقـد2 8ذه نملرة 
قافلًة 8ي نألكرب الذ بدء نلعدونن عىل 

نليمن. 
وخلل تقديـم نلقافلة نلتي نحتوت 
عـىل الاـا اليـون ريـال وكميـات 
كبـرية اـن نملـوند نلغذنئيـة نملتلوعة، 
ونلعديد ان نملونيش ونألبقار، بحضور 
أكاّـــد احافـظ نملحافظـة فيصل بن 
حيدر عىل رضورة نلقيا2 باملسـؤولية 
نلكبـرية ونلون ـ8 نلديلـي ونلوطلـي 
يف اون هـة قـوى نلطغيـان ونإل رن2 
نلعدونن نلسـعودياّ نألاريكي، اشـيدن 
بالدور نلعظيم ونملثمر ألبلاء احافظة 
نملحويت ان خلل رفد نلجبهات باملال 
ونلر ـال ونإلبقاء عـىل حالة نللفري يف 
و ـه حالـة نلتصعيد نلتي تمارسـها 

قوى نلعدونن يف عدد ان نلجبهات
نملكتـ8  اسـؤول  أكاّـــد  بـدوره 
باملحافظـة  نللـه  نلتلفيـذي ألنصـار 
نألُسـتاذ عزيـز نلهطفـي، أن قافلـة 
نملحويت 8ي رسالة قوية ستبلغ قوى 
نلعـدونن افاُد8ـا أن أبلـاء نملحويـت 
يٌد ونحـدٌة يف و ه نلعدونن نلسـعودياّ 

نألاريكي.
فيما أشـاد وكيل نملحافظة نلشيخ 
حسـا عركاض بما ملسه ان تفاعل 
شـعبي كبـري خـلل  مـع نلقافلـة 

وحجـم نلتضحية ونلبذل لـدى نلكثري 
ان أبلاء نملجتمع رغـم نلحالة نملادية 
نلصعبة نلتي خلفها نلعدونن ونلحصار 
عىل نلكثري ان فئات نملجتمع لكن ذلك 
لم يكن عائقاً أاا2 ابادئ نملسـؤولية 
نلكبرية ونلون 8 نلديلـي ونلوطلي يف 
اون هة نلعدونن نلسعودياّ نألاريكي. 
نملحافظـة شـهدت،  أن  إىل  يشـار 
أاـس نألحـد، فعاليـة أاليـة وعرضا 
تأريـخ  يف  نألعظـم  8ـو  عسـكرياً 

نملحافظـة بملاسـبة نلذكـرى نلرنبعة 
ان نلصمود يف و ه نلعدونن نلسعودياّ 
نألاريكـي عـىل بلدنـا؛ تدشـيلاً للعا2 
وخـلل  نلصمـود.  اـن  نلخااـس 
نلفعاليـة نلتـي حرض8ـا عـدد اـن 
نلقادة نلعسكريا ونألاليا واسؤويل 
نملحافظة ونلشـخصيات نال تماعية، 
ألقيـت كلمـات عـربت بمجملها عىل 
نلصمود نألسطوري نلذي أذ8ل نلعالم 
أاا2 نلجيوش ونآلليات نلعسكرية.

وأكاّـــدت نلكلمـات عـىل اونصلة 
نلصمـود ونلتحـدي ورفـد نلجبهـات 
ل له نفسه  وكذن نلقبض عىل ان تَسواّ

زعزعة نألان وخداة نلعدونن.
دنئـرة  رئيـس  نلتدشـا  حـرض 
نالستخبارنت نلعسكرية نللونء عبدنلله 
يحيى نلحاكم ووزيـر نلخداة نملدنية 
ونلتأايلـات نألُسـتاذ طـلل عقـلن 
واحافظ نملحويت وعدد ان نلقيادنت 

ونلشخصيات نال تماعية. 

 : اب
نظم أبلـاء اديرية نلظهـار بمحافظة إب، أاس 
نألحد، وقفـًة  ما8ريية حاشـدة؛ إْحيَــاًء للذكرى 
نلرنبعـة اـن نلصمـود ونلثبـات يف و ـه نلعـدونن 
ون قافلة غذنئيـة وطبية وعيلية  نلغاشـم، فيما سـرياّ
كـربى؛ دعمـاً للمرنبطا يف  بهات نلعـزة ونلرشف 

نلذين يدنفعون عن نلوطن. 

وخـلل يف نلوقفة وتسـيري نلقافلـة نلتي نحتوت 
كميات اتلوعة اـن نملوند نلغذنئيـة ونألدوية ونملوند 
نلعيلية، أكاّــد احافـظ نملحافظة عبدنلونحد صلح 
أن نليمليـا نلرشفـاء نألحـرنر نلذين نسـتطاعون أن 
يون هون نلعـدونن ويصمدون ألربع سـلونت قادرون 
عـىل اونصلـة نلتصدي ونلصمـود لسـلونت طويلة 
ولن يتزحزحـون أو يتخلون عن قضيتهم؛ ألَنَّها قضية 
نلعزة ونلكرناة، وأضاف قائلً: يشهد نلله إنلا سلظل 

أوفياء لهذن نلوطن ولهذه نملحافظة ولدااء نلشـهدنء 
نلعظمـاء ولـن نفـرط بكرناتلـا ونسـتقرنرنا نلذي 
يسعى نلعدونن إىل نلليل اله.  كما أكاّــد بيان نلوقفة 
أن 8ـذه نلقافلـة نلتـي  اءت بعـد أربع أعـون2 ان 
نلعدونن رنفقها أربع سلونت ان نلصمود تعد رسالة 
قوية للعدونن و زءنً بسـيطاً اـن نلعرفان بالجميل 
ألبطـال نلجيش ونللجان، اجدديـن نلعهد بامليض يف 
طريق نلتحرر واقارعة نلعدونن وتحقيق نالنتصار. 

 : محمد ناصر
تزناللـا اـع نلعـا2 نلرنبع اـن نلصمود 
نلسـعودياّ  نلعـدونن  بو ـه  نالسـطوري 
نألاريكـي وحصـاره نلجائـر عـىل نلشـع8 
نليملي ونحو تحقيق نالكتفاء نلذنتي، دشـن 
نلربنااـج نلوطلـي لـألرس نمللتجـة وتلمية 
نملجتمـع، أاـس نألحـد، بصلعـاء نملهر ان 
نلسلوي نألول لألرس نمللتجة وتلمية نملجتمع 
وذلـك تحـت شـعار »نألرسة نمللتجة، رشيك 

أسايس يف نلتلمية ». 
ويف نلفعاليـة نلتي حرض8ـا نائ8 رئيس 
نلـوزرنء احمـود نلجليـد وأاـا نلعاصمة 
حمـود عباد ووزيـر نإلدنرة نملحليـة عيل بن 
عيل نلقييس ووزير نلشئون نال تماعية عبيد 
سـالم بن ضبيـع نفتتح نملهر ان نلسـلوي 
نألول لألرس نمللتجـة ونلذي يحتوي عىل عدة 

التجات احلية نلصلع. 
حيـث نحتـوى نملهر ـان عـىل نلوحـدة 
نإلنتا ية لصلاعة نمللبس ونلرتنث نلشـعبي 
ونلحيل ونملجو8ـرنت واختلف نلزين نليملية 
نلدنلة عىل أصالة نليمليا وتضمن نملهر ان 

وحـدة خاصة بـأدونت نلتجميـل ان بخور 
وعطـور وزبـد ود8ـان وغري8ا اـن أدونت 
نلتجميل.  وشمل نملهر ان نلوحدة نلخاصة 
اـن  نلخفيفـة  نلغذنئيـة  نملـوند  بصلاعـة 

حلويات وفطائر وغري8ا. 
ويف ترصيحات خاصة لصحيفة نملسرية، 
أكاّــد وزير نلشـئون نال تماعية عبيد سالم 

بن ضبيع أن نملرأة تشـكل رنفدن أساسـيا يف 
نلصمـود بو ـه نلعـدونن حيث أنهـا تربي 
نألوالد وتلشـئهم تلشـئًة صالحـة وتدفـع 
بفلـذنت أكباد8ن إىل  بهات نلعزة ونلكرناة 
للذود عن نلوطن. اؤكاّــدنً أن وزنرة نلشئون 
نال تماعيـة حرصـت حرصـا شـديدن عىل 
نسـتقبال نلعا2 نلخااس ان نلصمود بو ه 

وحصـاره  نألاريكـي  نلسـعودياّ  نلعـدونن 
نلجائر بافتتاح اهر ان نألرس نمللتجة نلذي 

يسا8م يف نالكتفاء نلذنتي. 
 فيما أكاّــد نائـ8 رئيس نلوزرنء احمود 
نلجليـد أن نلعـا2 نلخااـس اـن نلصمـود 
بو ه نلعدونن سـيكون عا2 نإلنتاج ونإلبدنع 
ونالنتصـار بعون نلله، اشـددنً عىل رضورة 
إْحيَــاء نلرتنحم ونلتكافل با أفرند نملجتمع. 
وأكاّــد نلجليد عىل نالسـتمرنر يف تشجيع 
نألرس نمللتجـة وتقديم اا أاكن ان وسـائل 
نلدعـم لتتمكـن نألرسة اـن نالعتمـاد عـىل 
ذنتهـا، اشـرينً إىل أن نلحكواة و هت أاانة 
نلعاصمـة بتخصيـص أربـع  هـات دنخل 
نألاانة لعرض نمللتجات نملحلية وتسـويقها. 
ويف ذنت نلسـياق أشـاد أاـا نلعاصمـة 
حمـود عبـاد بالجهـود نملبذولـة اـن قبـل 
نلربنااـج نلوطلي لألرس نمللتجة يف إنجاحها 
نملهر ـان وتبليها اثـل 8ذ نملشـاريع نلتي 
تسـهم يف تخفيـف نملعانـاة عـىل نلشـع8 
نليملـي، اؤكاّـــدنً أن نلعـا2 اـن نلصمـود 
سيكون عا2 نلتخفيف ان اعاناة نملونطلا 

وعا2 نللرص بإذن نلله. 

بدوره عرب اديـر نلربنااج نلوطلي أحمد 
شـجاع نلدين عن شـكره لحضـور نلوزرنء 
نألول  نملهر ـان  إنجـاح  يف  واسـا8متهم 
اـن اهر ـان نألرس نمللتجة، اشـرينً إىل أن 
نملهر ان أسس يف زان نلعدونن وأنه سيتلوه 
اهر ـان تلـو اهر ـان خـلل نلسـلونت 

نلقاداة. 
نملهر ـان  أن  نلديـن  شـجاع  وأكاّـــد 
سـيحتوي عىل التجات راضان وأن عملية 

نلتسويق ستكون استمرة طونل نلعا2. 
وتطـرق نألُسـتاذ أحمد شـجاع نلدين إىل 
أن نلربنااج نلوطلي لألرس نمللتجة سـيعمم 
ملختلف احافظات واديريـات نلجمهورية، 
اؤكاّــدنً أن نلربنااج نلوطلي يعمل يف )57( 

اديرية ويتون د خللها )72( اركزنً. 
عـىل  نلوطلـي  نلربنااـج  اديـر  وشـدد 
رضورة توسيع نلربنااج ان خلل نلتلسيق 
اع نملدنر5 نلحكواية نلتابعة لوزنرة نلرتبية 

ونلتعليم. 
خللـه  ُكـر2َِّ  نلـذي  نلهر ـاَن  وتخلـل 
نلفائزون َعَدٌد ان نلكلمات ونألناشيد نملعربة 

عن نمللاسبة. 

 في وقفة قبلية مسلحة 
أبناء ووجهاء المنطقة:
إب: قبائل عزلة املزهر 

بمذيخرة يؤكرّــدون استمرار 
الصمود ورفد الجبهات 

 : إب
أكاّـــد أبلاء وو هـاء عزلة نملز8ر بمديريـة اذيخرة بإب، 
أاس نألحـد، خلل وقفـة قبلية حاشـدة؛ للتلديد باسـتمرنر 
نلعـدونن ونلحصار عىل شـعبلا، نسـتمرنر8م يف رفد نلجبهات 
بالر ـال ونملال ملون هـة نلعـدونن ونفشـال ُاَخطاّطاته حتى 

تحقيق نللرص. 
ويف نلوقفـة نلتي حرض8ـا وكيل نملحافظة حـارث نملليكي 
أشار نملشاركون إىل أن نستمرنر نلعدونن وارتزقتهم يف نلتعلت 
ونالسـتكبار ونرتكاب نلجرنئم بحق نإلنسانية يف شعبلا نليملي 
لن يزيد8م إالاّ صمودن واباتا وتوحدن للسـري عىل درب نلشهدنء 
للـذود عـن نألرض ونلعرض اهمـا طال نلزاـن، دنعا نحرنر 
قبائـل إب وكل نلقبائـل نليملية إىل تحصا نلجبهـة نلدنخلية 
وتطبيـق ايثاق نلرشف نلقبيل واضاعفة نلجهود للمشـاركة 

نلفاعلة يف اعركة نلتحرر نلكربى خلل نملرحلة نلقاداة. 
د بيـان صادر عـن نلوقفة عىل اسـئولية نلجميع يف   وشـداّ
رفد نلجبهـات بالر ال ونملـال ونلتعاون اع نأل هـزة نألالية 
إلفشـال ُاَخطاّطـات نلغـزنة ونملحتلـا وارتزقتهم نلسـاعية 
إلقلق نلسكيلة نلعااة وزعزعة نألان ونالستقرنر يف نملحافظة 
وتكـرنر نموذج حجـور يف نملحافظـة، اؤكاّــدنً وقـوف قبائل 
عزلة نملز8ر بمذيخرة بجان8 نلجيش ونللجان نلشعبياّة وخلف 

قائد نلثورة ونلقيادة نلسياسياّة. 
ودعـا نلبيـان نملغـرر بهـم إىل ارن عـة حسـاباتهم وأخذ 
نلـدرو5 ونلعرب اما 8ـو حاصل يف نملحافظـات نلجلوبية ويف 
بعض شـونرع تعز نلتي 8ي تحت سـيطرة نملرتزقة ان سفك 
للداـاء ونهـ8 وسـل8 للممتلـكات، ورسعة نلعـودة إىل صف 
نلوطن، استلكرنً صمَت نملجتمع نلدويل والظماته نملخزي إزنء 
اا يرتكبه تحالف نلعدونن ان  رنئم بحق شعبلا نليملي. 
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خمسة 
جنــود 

بريطانيين على األقل ُجرحوا 
في معارك مع »الحوثيين« 

على الحدود السعودية

 : ترجمة خاصة

كشـفت صحيفـُة »ديـيل ايـل« 
نلربيطانيـة، أن  لـودنً اـن نلقونت 
نلخاصة نلربيطانية سقطون  رحى 
بلـرينن نلجيـش ونللجان نلشـعبية 
يف اعارك دنخل نلحدود نلسـعودية، 
اؤكـدًة  نملاضيـة،  نألشـهر  خـلل 
أن نلعـرشنت اـن علـارص نلقـونت 
نلربيطانية يتمركزون 8لاك لتو يه 
نلسـعودي،  نلعـدو  قـونت  وإدنرة 
ويشـاركون يف نملعـارك أيضـاً، كما 
كشـفت أن فريقـاً اـن نملهلدسـا 
نلربيطانيا نجون اـن نملوت اؤخرنً 
 رنء 8جو2 شله سلح نلجو نملسرياّ 
نلتابعـة للجيش ونللجان عىل قاعدة 
 ويـة دنخـل نململكـة نلسـعودية، 
اشـرية إىل أن نلقـونت نلربيطانيـة 
تقاتـل إىل  ان8 اليشـيات نملرتزقة 
نملرتبطـة بتلظيـم نلقاعـدة، ونلتي 

تجلد نلكثري ان نألطفال.
وتحـت علـونن »حربُلـا نلريـة 
نلقـذرة« نـرشت نلصحيفـة، أاس 
نألحد، تقريرنً أكدت فيه أن خمسـة 
»قـونت  اـن  نألقـل  عـىل   لـود 
نلكوااندوز نلتابعة للقونت نلخاصة 
نلربيطانيـة« ُ رحون خلل نألشـهر 
نألخرية، يف اعارك اع قونت نلجيش 
ونللجـان دنخـل نمللطقـة نلحدودية 
اع نلسعودية، اشريًة إىل أن نلجلود 
نلجرحى يتلقون نلعلج يف بريطانيا 

حالياً.

وأوضحـت نلصحيفـة أن نلجلود 
يلتمـون إىل خداة » قـونت نلقونرب 
نلخاصـة« SBS، و8ي تابعة للقونت 
نلبحرية نلربيطانية، وتتكون بشكل 
أسايس ان علارص نملاريلز نمللكية.

وقالت »ديـيل ايل«: إن حونيل 30 
علرصنً ان 8ـذه نلقونت نلربيطانية 
نلسعودية،  نلحدود  يتون دون دنخل 
اشـرية إىل أن 8ـذه نلقـونت تتون د 
يف نليمـن ضمـن اهمـة عسـكرية 

بريطانية »رسية للغاية«.
ونقلـت نلصحيفة عـن اصدر يف 
 SBS 8ـذه نلقـونت قولـه: إن »دور
8و نلتدري8 ونلتو يه بشكل رئييس 
ولكـن يف بعـض نألحيـان يجـدون 
أنفسهم يف اعارك باألسلحة نللارية 
وقـد تـم إطـلق نللـار عـىل بعض 

نلقونت نلربيطانية«.
وأضـاف نملصـدر »قبـل أسـبوع 
 SBS قـونت  اـن  ر ـٌل  أصيـ8 
بالرصـاص يف نليد وأصي8 ر ل آخر 
يف سـاقه. اـن نلونضح أنـه لن يتم 
تأكيُد أي يشء يتعلق باملهمة بشكل 
عللـي ان قبـل وزنرة نلدفـاع اا لم 
يقتل  لدي بريطاني - يتعا عليهم 

نإلعلن عن ذلك«.
وبحسـ8 نلتقرير فإن فرَق قونت 
SBS نملشـاركة يف نليمـن، تتضمـن 
ووحـدنت  وارت مـا  اسـعفا 
 ،)FACS( 2نلتحكـم نلجـوي نملتقـد
ونلتي تتمثـل اهمتها يف طل8 نلدعم 

نلجوي ان نلسعوديا.

مـــهـــمـــة 
ارتـــــــزاق 
نية بريطا

يف الحدود السعودية

عشرات 
الجنـود

البريطانيين يتواجدون في 
الحدود إلى جانب المليشيات 

المرتبطة بـ »القاعدة«

فريق 
بريطاني

نجا من هجوم جوي على 
قاعدة »الملك خالد« أسفر 
عن تدمير مقاتلتي تورنادو
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القواُت الربيطانية إىل جانب املليشيات التكفيية
كمـا نقلـت نلصحيفة عن  لـدي بريطاني سـابق عاد اـن نليمن يف وقت 
سـابق ان 8ذن نلعا2، قوله: إن نلقونت نلربيطانية تقاتل إىل  ان8 نلتكفرييا 
واليشـيات نملرتزقة نلتي تسـتقداها نلسـعودية ان نليمن إىل نلحدود، ونلتي 

تتضمن اجلدين ان نألطفال.
وأضـاف نلجلدي أن 8ذه نمليليشـيات تتبع  ماعـات تكفريية، اوضحاً أن 
زعماء 8ذه نلجماعات لديهم علقات اع تلظيم نلقاعدة، ويسـتلمون نألاونل 
ان نلسـعودية ونإلاارنت »اقابل نلشباب نلذين ترتنوح أعمار8م با 13 َو18 

عاًاا لدعم نلخطوط نألاااية«.
وأوضح نلجلدي أن اليشـيات نملرتزقة تحتوي عىل قرنبة 80 % ان نلجلود 
نألطفال، اؤكدنً أن 8ذه نملليشـيات 8ـي ان تقو2 بمعظم نلقتال؛ »ألن نلجلود 

نلسعوديا ال يريدون اغادرة اعسكرنتهم نملكياّفة«.
ونقلـت نلصحيفة عن نلوزير نلربيطاني نلسـابق »أندرو ايتشـل« قوله إن 
»بريطانية اتونطئة بشـكل اخٍز اع نلسعودية يف نليمن«، دنعياً نلحكواة إىل 

تقديم نملزيد ان نلتوضيحات إىل نلربملان حول دور نلقونت نلربيطانية.
وقبل حونيل شـهر نرش اوقع صحيفة »دييل إكسـرب5« نلربيطانية تقريرنً 
كشـف فيه أن  لديا ان نلقونت نلجويـة نلربيطانية نلخاصة SAS ُ رحا يف 
نليمـن أالـاء تلفيذ8ما اهمة رسية باالشـرتنك اع قـونت نلقبعات نلخرضنء 

نألاريكية.
وتفضح 8ذه نلتقاريُر نملزيَد ان  ونن8 نلدور نلربيطاني نملبارش يف نلعدونن 
عىل نليمن، حيث لم تقترص نململكة نملتحدة عىل توفري نلدعم نملادي نلعسـكري 
للعـدونن وتأاـا نلغطاء نلـدويل له، وبلغت اشـاركتها فيه إىل إرسـال قونت 

خاصة تخوُض اون هاٍت ابارشة اع قونت نلجيش ونللجان. 

نجاة مهندسني بريطانيني من هجوم لسالح الجو املسي
وكشـفت نلصحيفـة أيضاً يف تقرير8ـا، أن فرقًة ان اهلديس سـلح نلجو 
نمللكـي نلربيطاني، كانت قريبة ان نملوت خلل نألسـبوع نملايض، علداا شـن 
سـلح نلجو نملسـرياّ نلتابـع للجيش ونللجـان 8جواا  ويا عـىل قاعدة »نمللك 
خالد« نلجوية »نلتي تحتضُن اقاتلت نلتورنادو نملستخداة يف قصف نمللاطق 

نملدنية يف نليمن« حس8 تعبري نلصحيفة.
ة ننفجرت يف ادرج نلقاعدة نلجوية، اا تسب8 يف  وأوضحت أن طائرة اسرياّ
تداـري اقاتلتا ان نوع تورنادو، وكان يف نلقاعدة فريق ان اهلديس سـلح 
نلجو نلربيطاني تم إرسالهم خلل نألسبوع نملايض، إلصلح أسطول نلطائرنت 

نلعسكرية باململكة نلسعودية.
وقالـت نلصحيفـة: إن نملتحداـَة باسـم وزنرة نلدفـاع نلربيطانية »رفضت 
الاقشـة و ود قونت SBS يف نليمن، وأضافت أن وزنرَة نلدفاع أخذت سـلاَة 
اهلـديس سـلح نلجو نمللكـي نلربيطاني يف نململكـة نلعربية نلسـعودية »عىل 

احمل نلجد« وأن نالحتياطات نمللاسبة ونلفعالة كانت قائمة«.

 : محمد ناصر
 إحيـاًء لفعالية نلعا2 نلرنبع ان نلصمود نألسـطوري نليماني 
عة ان  ميع اشايخ  نألصيل وتطبيقاً لوايقة نلرشف نلقبيل نملوقاّ
وقبائـل نلشـع8 نليملي نألحرنر، أكاّدت قبائـُل بلي اطر اونصلَة 
نللفـري نلعـا2 ورفد نلجبهـات باملال ونلر ـال، اؤكاّـدًة أن نلعا2 
نلخااس سـيكون افا ئـاً واذ8لً للعـدو وللعالـم أ مع وأنه 

سيكون عا2َ نلحسم ونالنتصار بعون وتأييد ان نلله تعاىل. 
وأكاّـد اشـايخ وأعيـان بلـي اطر خـلل نسـتطلع صحفي 
أ رتـه صحيفة نملسـرية أن وايقـة نلرشف نلقبيل سـتُطبَّق عىل 
أرض نلونقـع وأن نلوايقة تحتوي عـىل بلود وطلية بحتة لصالح 
نليمليا بل نسـتثلاء، اجددين نلتأكيَد عـىل تخليهم عن نلخونة 
ونلعملء نلذين باعون أوطانهم ونلذي سيجازون بعقوبات رندعة، 

حس8 اا تضملته وايقة نلرشف نلقبيل. 
وشـداّدون عـىل رضورة إحياء نلغـر2 نلقبيل ونلـذي يلص عىل 
بـذل نملال ونلر ـال يف سـبيل نلذود ونلدفـاع عن نلوطـن، دنعا 
كافـة أحرنر نليمـن إىل توحيد نلجبهة نلدنخليـة وتأخري نللزنعات 
ونلخلفات إىل اا بعد نلعدونن وتوحيد بوصلة نلعدنء باتجاه نلغزنة 

نملعتدين. 

العدوان يستهدف الجميع ومواجهته واجب ديني ووطني
ويف ترصيح خاص لصحيفة نملسـرية، أكاّد نلشيخ أحمد صالح 
نملطري شـيخ عزلـة نلثلث بلي اطر أن قبائـل اديرية بلي اطر 
يف طليعـة نألبطـال ان نلجيـش ونللجـان نلشـعبية نملرنبطا يف 
اختلف نلثغور الـذ بدنية نلعدونن وصوالً للعـا2 نلرنبع، اضيفاً 
»قبائـل بلي اطـر اقدِّاٌة خـلل أربعة أعون2 ان نلعـدونن أكثر 
ان ألف وخمس ائة شـهيد وان نلجرحى اا يقارب خمس ائة 
 ريح، نا8يك عـن اعظم نألحرنر ان بلي اطر نلذين يتون دون 

يف اختلف نلجبهات«. 
وأكاّد شـيخ عزلة نلثلث أن نلعدونن يسـتهدف نلجميع وأن ردع 
نلعدونن ونلدفـاع عن حياض نلوطن ون 8 ديلي ووطلي عىل كل 

اونطن دنخل نلبلد. 
وبااّ نلشـيخ أحمد نملطري نلدوَر نلبارز للمشايخ ونلو هاء يف 
نلحشـد للجبهات وحفاظها عىل نألان ونالستقرنر نملتون د دنخل 
نملديريـة، اضيفاً: »أنا ونحد ان نملشـايخ نلذيـن ضحون ان ن ل 
نلوطن، َحيُْث قدات نبلي شـهيدنً يف سـبيل نلله ونتملى أن يكون 
لـدي نلكثري اـن نألبلاء كي أقداهم يف سـبيل نللـه ويف نلذود عن 
نألرض ونلعرض َونعتز ونفتخر أن نلله نختار ان ذريتي شهيدنً«. 
 وأكاّد شـيخ عزلـة نلثلث أن وايقة نلرشف نلقبـيل تمثل قبائل 
نليمـن بـل نسـتثلاء وأن بلود8ـا تونفـق نلرشعيـة نالسـلاية 
وتلاسـ8 نلقيم ونملبادئ ونلعادنت ونلتقاليـد نملتعارف عليها الذ 
قديم نلزاان، ابيلًـا رضورة إحياء نلغر2 نلقبيل يف وايقة نلرشف 
نلقبيل ونلذي يلـص عىل  ميع نلقبائل أن يلفقون للجبهات باملال 
ونلر ـال، دنعيـاً نملغرر بهم اـن نمللتحقا بصفـوف نلعدونن إىل 

نلعودة إىل أوطانهم وترك نلعدونن. 
وأشـار إىل أن نلخـزي ونلعـار سـيلحق بكل اـن تلطخت يدنه 
بداـاء نألبرياء وسـا8م يف خيانة نلوطن، اضيفـاً: »وبخصوص 
نلعـدونن نقول له: بعيد علكم نلوطن كبُعد نلشـمس يف نلسـماء 
وسـوف نسـتمر يف رفد نلجبهات واونصلة اعركـة نلتحراّر حتى 

يتم تطري نلبلد الكم وان أدونتكم«. 

على حكومة اإلنقاذ القيام بواجبها ونحن سند لها 
ودعا نلشـيخ نملطـري حكواَة نإلنقـاذ للقيـا2 بون بها تجاه 
نملونطلا وبذل نملزيد ان نلجهد لتسـحا نلوضع نملعييش، اؤكاّدنً 
وقوف نملشـايخ وكافة نلقبائل إىل  ل8 نلحكواة واسـاندتها يف 
نلقيـا2 بمسـئوليتها وأن نلقبيلة 8ي أسـا5 نلحكواة، اضيفاً 
»رسـالتلا إىل قائد نلثورة نلسـيد عبدنمللك نلشااخ شموخ نلجبال 
ونلشـا ع شـجاعة نألسـد بو ه نلعدونن نقول له: إنلا لن نركع 
اهمـا تكالبت نألعـدنء عليلا وإنلا ر8ن إشـارته يميض بلا حيث 

شاء«. 
بدوره أشار نلشـيخ نجي8 نملطري أحد نلو ا8ات نال تماعية 
ببلي اطر، إىل نملونقف نملرشفة ملشـايخ بلي اطر، اؤكاّدنً أن أبلاء 
نملشـايخ يتون دون بمختلـف ايادين نلقتال والهـم ان قداون 

نلشهدنء و رحى يف سبيل نلله ويف سبيل نلذود عن نلوطن. 
وأشار نلشـيخ نجي8 نملطري يف ترصيح لصحيفة نملسرية، إىل 
اوقف قبيلة بلي اطر ان نلعدونن ودور8ا نلبارز يف رفد نلجبهات 
باملال ونلر ال، اضيفاً: » بهات نلقتال تشـهد لر ال بلي اطر 

أنها يف اقداة نلصفوف«. 
 وقال نلشـيخ نجي8 نملطـري: »إن أبرز نملونقف ألبلاء وو هاء 
بلي اطر يتجسـد يف إعلنهم نللفريَ نلعا2 ورفد نلجبهات وتوحيد 
نلصفـوف للقبيلة وحل نلخلفـات نلدنخلية نلتـي تغيظ نلعدو«، 
اضيفاً »بلي اطر سارعت للرتحي8 وتلفيذ وايقة نلرشف نلقبيل 
وقااـت بتفعيل نلغر2 نلقبـيل لدعم نلجبهـات وقونفل بلي اطر 
أكرب شـا8د عىل دور نلقبيلة ونلوقفات نالحتجا ية نلكربى نلتي 

قاات بها نلقبيلة نلتي نرعبت بها نلعدو«. 
وأكاّد نجي8 نملطري أن وايقة نلرشف نلقبيل لن تصبح حربن عىل 
ورق يف ظل و ود ر ال أحـرنر، الو8اً »نلقبيلة 8ي تعترب نلدرع 

نلحصـا للدين ونلدولة و8ي صما2 أاـان للبلد ويف ظل نلعدونن 
أصبح نلشع8 نليملي قبيلة ونحدة ضد نلعدونن نلغاشم«. 

 وأكاّد نلشـيخ نجي8 أن قبائل بلي اطر الا8ضة للعدونن ان 
أول يو2 نعتدي عىل نلشـع8 نليملي، اتبعـاً »بلي اطر ان أفرند 
واشـايخ وو هاء لم يكونون اكتويف نأليـدي وأعللون نللفري نلعا2 
يف نلقبيلـة وتحراّكـت كتائـ8 ان بلـي اطر لرفد  بهـات نلعزة 
ونلكرناة وروضات نلشـهدنء و بهات نلقتال تشهد بالدور نلذي 

قاات به قبيلة بلي اطر«. 
ونصح نلشيخ نجي8 نملطري، دول نلعدونن أن يكفون عدوننهم 
عىل نلشع8 نليملي نملظلو2 وأن يدرسون نلتأريخ  يدنً ويعلمون أن 
نليمن اقربة نلغزنة عىل اـر نألزاان، اضيفاً: »لن نقبل بأي غاٍز 
يدنس نألرض نليملية اهما قدالا ان تضحيات لن نستسلم لهم 

نحن ر ال سل2 لسلا ر ال نستسل2«. 

قبائــل بنــي مطر ســيفدون جبهــات العــزة والكرامة حتى 
يتحقق النصر 

 ان  هته أكاّد نلشـيخ أحمد نملو اني أحد اشـايخ بلي اطر 
أن أبلاء بلي اطر سـيونصلون اعركة نلتحراّر وأنهم سـريفدون 
 بهات نلعزة ونلكرناة بل الٍل وال كلل حتى يتم تطهري نلبلد ان 
دنـس نلغزنة ونملحتلا، اضيفاً: »وبملاسـبة اـرور أربعة أعون2 
عىل نلصمود ونلثبات واقاواة نلعدونن وارتزقته ان نلدنخل فإن 
اشـايخ بلي اطر تؤكاُّد لقائد نلثورة حفظه نلله نلتزناها نلكاال 
وَغـري نملحدود برفد نلجبهات باملال ونلر ـال واضيها قداا نحو 
تطهري 8ذن نلوطن نلعزيز ان نلغزنة ونملعتدون حتى لو لم يتبقَّ يف 
نملديرية إال نللسـاء فل شـك أنهن كفيلت بدحر نلغزنة ونملعتدون 

ونلله ُعىل اا نقول وكيل«. 
و دد نلشيخ أحمد نملو اني نلعهَد ونلوفاء لله وللوطن ولقائد 
نلثورة نلسـيد عبدنمللك بدر نلدين نلحواي عىل نمليض بلهج نملسرية 
نلقرآنية ابدأ نلجهاد نملقد5 للحفاظ عىل نلدين ونلرشف وسيادة 

ونلوطن. 
وأكاّـد أحمـد نملو انـي، أن  ميع قبائـل بلي اطـر يؤكاّدون 
تمسـكهم بوايقة نلـرشف نلقبيل وبرنءتهم نلكاالـة ان نلعملء 
ونملرتزقة ونلخونة ونلتزناهم بكل اا  اء يف نصوص وبلود وايقة 

نلرشف نلقبيل وبدون نستثلاء. 

 دفــن الغزاة واملحتلني مورٌث تقليــدي ورثه أجيال اليمن من 
أجدادهم 

ويف ذنت نلسياق، أكاّد نلشيخ اجا8د عيل أحمد عزي -اسؤول 
نلتلحم نلقبيل بلي اطر-، أن قبائل بلي اطر يف اقداة نملدنفعا 
عـن نلوطن الـذ بدنية نلعدونن وأن اشـايخ وو هـاء بلي اطر 
رنسـخون رسـوخ نلجبال يف اون هة نلعـدونن وأن اونقفهم ان 
نلعدونن ونضح وابـات ال يتغري اهما كانت نلظروف ونلتحديات، 
ابيلًـا نملـوروث نلتقليدي نلـذي وراه أ يال نليمن عـن أ دند8م 
نلقدناى نملتجسد يف دفن نلغزنة نملعتدين ونلدفاع عن نملستضعفا. 
وقـال نلشـيخ اجا8ـد نلعـزي إن »وايقة نلـرشف نلقبيل 8يا 
نلحصن نلحصا لكل قبييل حر ويملي أصيل فهي يشء رضوري 
واهـم  ـدنً ويكفي اا يحصـل يف نلجلوب ان ننتهـاك لألعرنض 
وسفك للدااء وغري8ا ان نألعمال نلتي ال يرىض بها نلدين ونلعقل 

ونمللطق. 
إىل ذلك، أكاّد اسـئوُل نملكتـ8 نلتلفيذي ألنصار نللـه باملديرية 
اطاع احمد نملطاع، أن قبائل بلي اطر لهم نلسـبق يف نلدفاع عن 
نلوطـن، َحيُْث أنهـم تونفدون للجبهات الذ أول يـو2 ان نلعدونن، 
اضيفـاً: »تحراّك بلي اطر للجبهـات وننطلقتهم نلصادقة دليل 
قاطع عىل اظلوايتهم نلسـابقة وننتمائهم نلحقيقي للمسـرية 
نلقرآنيـة«، ابيلًـا نحتضانهـم للمجا8ديـن يف نلصباحـة أالـاء 

نعتصااهم ضد نلجرعة. 
وقـال نملطاع: »اشـايخ وو هاء بلـي اطر لهـم دوٌر عظيٌم 
واـرشف ضد نلعـدونن، َحيْـُث أنهم دفعـون بأبلائهـم للجبهات، 
ف أالاء نلوقفات نالحتجا ية وإعدند  نا8يـك عن حضور8م نملرشاّ
نلقونفل«، ابيلًا دور اشـايخ نملديرية الذ بدنية نلعدونن إىل عاالا 
نلحايل وحفاظهم عىل وحدة نلصف نلدنخيل وتوحيد بوصلة نلعدنء 
نحـو نلعـدو نلخار ي واا حصـل يف فتلة ديسـمرب فتلة عفاش 
علداا وقف  ميع اشايخ بلي اطر صف ونحد لوأد نلفتلة دليل 

قاطع عىل ر ولة ووطلية اشايخ بلي اطر. 
وأكاّـد نملطـاع أن صموَد نلشـع8 نليملي ملدة أربع سـلونت قد 
زند اـن قوة وصلبته وعزيمته، قائلً: أربع سـلونت ان نلعدونن 
نكتسـبلا خللها خربنت يف صلاعة نألسـلحة ونلصونريخ طويلة 
ة، وأنا وناق ننـه كلما طال أاد  وقصـرية نملدى ونلطائرنت نملسـرياّ
نلعدونن كلما نزددنا قوة واباتا و8ذن فضٌل والاٌّة ان نلله سبحانه 
ُكـْم َويُثَبِّْت  ون نللََّه يَلرُْصْ تعـاىل، واصدقاً لقولـه تعاىل )إِْن تَلْـرُصُ

أَْقَدنَاُكْم(. 
وأضـاف نملطاع: »نلعا2 نلخااس سـيكون اليئـاً باملفا ئات 
نملو عـة للعـدونن؛ ألنلا قو2 نعتمد عىل نللـه، نتحراّك ان الطلق 
قوله تعاىل )َوأَِعدُّون َلُهْم َاا نْسـتََطْعتُْم ِاْن ُقـوٍَّة َوِاْن ِربَاِط نْلَخيِْل 
تُْر8ِبُوَن ِبـِه َعُدوَّ نللَِّه َوَعُدوَُّكْم( صدق نلله نلعظيم »، دنعياً نملغراّر 
بهم ان أدونت نلعدونن أن يعودون إىل رشد8م ويذكرون قوله تعاىل: 

لُكْم َفِإنَُّه ِالُْهْم( صدق نلله نلعظيم.  )َوَان يَتََولَُّهم اِّ

في استطالع لصحيفة المسيرة حول دور القبيلة في مواجهة العدوان:

مشايخ وأعيان بني مطر: سنواصل خوض معركة 
ر حتى تطهي البلد من دنس الغزاة  التحررّ
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زياد السالمي 
أربعـة أعـون2 بتفاصيلهـا نلصغـرية وأحدناها 

ليسـت  ونملتكـراّرة  نملسرتسـلة 
بالقليلـة، حتـى ال يتضـَح نلَحـقَّ 
للمتأاـل كأقـل تقديـر إن تغافللا 
تلزالـا  نلتـي  نلوطليـة  نلثونبـت 
نلوقوف بجان8 نلوطن وسيادته يف 
و ه 8ذن نلعدونن، أربعة أعون2 قلت 
تجعـل نلعاقـل يقياّم ويقـارن با 
نلشـع8 نليملي وقيادتـه نلوطلية 
وبـا نملعتدين وارتِزقتـه وتابعيه 
)بحثت عـن وصف آخر لـم أ د(، 

وبا نألام نلرنعية للسل2. 
فمـن  هتهم تجـد أن ُكــلاّ اا 
قااـون به عىل 8ذه نألرض يف َحــقاّ 

نإلنَْســـان ونلو ود يلـايف نملثل ونلقيـم ونألخلق 
نلبرشيـة بـل يأبـى ترصفاتهم تلـك أي إنَْســـان 

سوي. 
ولكم أن تتأالون اعي: ااذن قااون به؟ 

بعد أن خالفـون بل 8داون نهج نإلنَْســـانية 
ونرتقائهـا نلتـي أفلـت ُ ـلَّ حياتهـا ووقتهـا 
وقدرتهـا حتـى وصلـت إىل اا وصلـت إليه ان 
رقي وتطـور يقو2 عىل نحـرتن2 نآلخر وحقه يف 
نالستقلل وراون بكل نملساعي نلتي بذلها دعاة 

نلعدنلة ونلقوننا عرض نلحائط. 
ففي 26 اـار5 22015 أول يو2 اـن نلعدونن 
قااـون وأعلـي تحالف نلعـدونن بجريمـة نلعدونن 
عىل سـيادة نليمن، و8ـذن يعلي عدايـة. و ريمة 

تستو 8 نلجزنء. 
يف حـا أن نلفاراّ 8ـادي وان اعه قـد خالفون 
نلذيـن  نليملـي  ونلدسـتور  نليمليـة  نلقوننـا 
يستخداونه يف ُكــلاّ قرنرتهم ان خلل نرتكابهم 
نلخيانة نلعظمى، باستدعاء نلخارج للعدونن عىل 

بلد8ـم، واثل فعلهما باطل از8ـوق. بل  ريمة 
تستو 8 نلجزنء. 

أاـا نألاـُم ونألنظمـة ونمللظمـات نلتـي تعترب 
نفَسـها نلوصيـَة عىل نلعالـم فقد أبـدت تجا8لها 
نلعـدونن وتابعية  وتونطؤ8ا اـع 
امن يدعون ننتمائهم لليمن، ولم 
تَحـراّك سـاكلاً أَو تبدي أي اوقف 
ان شـأنه يبا رقي نإلنَْســـانية 
ونملونايـق  للعهـود  ونحرتناهـا 

نلدولية. 
تجعـل نملتبـرص يقـف حيالها 
بخيبـة أاـل كبرية إن لـم تفرض 
عليـه فطرتـه نلبرشيـة نلسـوية 
لهذه نلترصفات  نلوقوف الا8ضاً 
نملونئمـة.  بالطريقـة  ونملونقـف 
8ذن اـن حيث نملبدأ نلـذي ال يقبل 

نلتأويل أَو نملساواة أَو نلرتدد. 
ودعونـا نتأاـل يف نلتفاصيـل أَْكثَـــر.. حيلها 
سـلجد أن قااـت دول تحالـف نلعـدونن بجرنئـم 
اتكراّرة توزعت اا با نسـتهدنف نمللازل ونألااكن 
نلعااة ونملدن نملكتظة باآلالا ونملدنيا ونستهدنف 
اخيمـات نللازحـا وصـاالت نألعـرن5 ونألعيان 
نملدنيـة ونملرنفـق نمللشـآت نملدنيـة ونالقتصاديـة 
واقـرنت نملعاقـا ونملكفوفـا ونرتكبـت نإلبادة 
نلجماعيـة يف َحــقاّ نللسـاء ونألطفال ونلشـيوخ، 

ونلعا زين. 
كمـا قااـت باسـتخدن2 أسـلحة احـر2 دوليا 
نسـتخدناها، كما قاات بحصـار دويل ونقتصادي 
وأو دت اجاعة برشية لخمسـة وعرشين اليون 
وقطعت رونت8 نملوظفا وتلعبت بأسـعار نلعملة 
وأضعفـت نلُقــوَّة نلرشنئية للريال نليملي والعت 
نلدونء أَو نلسـماح للمرىض بالسفر للعلج، بعد أن 
تسـببت بكاراة بيئية تداريية لألرض كما تسببت 
بتفيش نألارنض نلخطـرية ونلفتاكة والها ارض 

نلكولرين. 
8ـذن ان حيث نألدنة ونآللة، أاا ان حيث نمليدنن 
فقد نرتكبت  رنئم ضـد نألرسى و رنئم نالعتقال 
وامارسـة نالغتصـاب للر ال ونللسـاء ونألطفال 
يف نألااكن نليملية نلتـي نرتكبت  ريمة نحتللها، 
ونلشـون8د كثـرية واواقـة، بدور 8ـادي وتابعيه 
و دنـا اباركتهـم لهـذه نلجرنئـم ورضوخهم بل 
اشـاركتهم دول تحالـف نلعـدونن تلـك نألفعـال 

نلعداية نلباطلة، 
لـم يقتـرص نلحـال علـد ذلك بـل أدخلـت دول 
تحالـف نلعدونن وعملئهـا نلجماعات نلدنعشـية 
ونملخربة إىل نليمن واارسـون  رنئم تأبا8ا نللفس 
نلبرشيـة وتمقتهـا وتلزاهـا نلوقـوف ضد8ـا ال 

نملونربة ونلتقلع خلف أية اسميات. 
كل اا ذكرته ليس ان نسـج نلخيال وال نعتباط 

ُكــلاّ ذلك حدث بمرأى واسمع نلعالم. 
فهـل يكفي للدرك أين نلَحــقاّ وأين يكمن واع 

ان؟. 
عىل صعيـد نلُهويَّة ونلقضيـة نلجااعة َفإنَّ 
نألحـدنث نلتـي تبيلـت للا اـن خـلل اونقف 
دول تحالـف نلعـدونن وعملئهـا اـن قضيـة 
نلعرب ونملسـلما اـع نليهـود أكاّـــدت تبعية 
دول نلعـدونن وعملئهـا وننقياد8ـا للمرشوع 
نلصهيوني نالسـتعماري. سونء ان إبدنء قلقها 
وننزعا ها لقيا2 سـوريا نلعربية نملسـلمة ان 
نلـرد عىل نلعدونن نليهودي عىل أرنضيها، أَو ان 
خـلل تأييد8ا نلونضـح لقرنر نعتبـار نلقد5 

عاصمة إرسنئيل. 
وأخرينً اؤتمر ونرسـو واا أدرنك اا ونرسو؟، أال 
يكفي ألن نعـرف نلَحـقاّ ونلباطـل وللقف يف صف 
نلَحــقاّ حتى نز8قه يا أحرنر نإلنَْســـانية ونلدين 
ة أال يكفي ذلك لتقفـون اع نليمن واع ان  ونلُهويَـّ
يقف ضد نلصهيونية وارشوعها نالسـتعماري. أال 

يكفي ذلك يف عاالا نلرنبع..

يحيى صالح الدين 

نليملـي  للشـع8  نألسـطوري  نلصمـوُد 
نلعظيـم ألربعـة أعـون2 اضـت وال زنل 8ـذن 
نلصمـود ونلعلفـونن يف أوج قوتـه اع دخول 
نلعا2 نلخااس للعـدونن نلدويل بقيادة أاريكا 
ن ان  ونللظا2 نلسعودي له دالالت كبرية ِ ــدًّ
حيـث نلجان8 نللفـيس ونملعلويـات نملرتفعة 
نلصـادق  ونإليَْمـان  نليملـي  نلشـع8  لـدى 
بعدنلـة قضيتـه واـن  ان8 زيادة اسـتوى 

نلقـدرة نملادية نإلنتا يـة لصلاعة نلصونريخ 
ونلطائـرنت بـدون طيـار نلـذي باتـت تهدد 
نلعـدو أكثر اـن أي وقت اىض ولسـت أبالغ 
أنلـا أفضل اـن أي وقت اىض عـىل اون هة 
نلعـا2  بقـوة  اصالحـه  ورضب  نلعـدونن 
نلخااس ان نلعدونن سـيدخل ادن رئيسـية 
للعـدونن يف بلـك نأل8ـدنف وسـتكتوي بلـار 
نلحرب 8م لديهم نلكثري نلذي يخروه سلعيد 
نملدن نلز ا ية إىل نلصفر وسـتها ر رؤو5 
نألاونل ان دبي و8ي باملليارنت آبار نللفط يف 

نراى صونريخلـا وطائرنتلا بدون طيار نلذي 
نكتوون بلار8ا سابقاً، وقد أصبح عدُد8ا فوق 

اا يتصور نلعدو بكثري. 
نلتحذيـرنُت نلذي أطلقها قائُد نلثورة نلسـيد 
َعبدنمللـك بـدر نلدين نلحواي سـل2 نللـه عليه 
يف خطابـه نألخـري بمثابـة نلفرصـة نألخـرية 
للملافقـا نلعـرب وخاصـًة بلـي زنيـد نلـذي 
ن. ستكون نلخسارة ونلحرة لديهم كبرية ِ ــدًّ
ولن يلفـَع ندُاهم وبكاؤ8م وعويلهم حا 

تسقط صونريخلا عىل  حور8م. 

لماذا صمدنا؟!
سعاد الشامي 

ملاذن صمدنا؟ سـؤنٌل يدوُر بكل نلعقول نمللارصة ونملعادية 
ونلخار ية ونلدنخلية؛ لذلك سلجي8 بغيٍض ان فيض أرسنر 

نلصمود نليماني نألسطوري.. 
صمدنا.. 

ألنكـم علداـا تحالفتم اع نلشـيطان عىل قتللا وسـفك 
داائلـا تحالفلـا نحـن اـع نللـه ولُذنـا إليه اـن إ رناكم 
ونعتمدنـا عليـه يف اون هتكـم فكان للا خـري حليف وأيدنا 
بعونه ونـرصه وتأييده وكانـت نلعاقبة للمتقـا ونلبرشى 

للصابرين ونلذل ونلعار للمعتدين. 
صمدنا.. 

ألنلا نحمُل لـونَء قضية عادلة واحقة، نؤان بها ونتيقن 
ان صونب اسـار8ا ونتمسـك بمبادئها، قضية دين ووطن 

َوشع8 و8ُويَّة وكرناة وسيادة ونستقلل وحرية.. 
صمدنا.. 

 ألَنَّ نللَه أكرالا بقائد حكيم تميز بسـمو غاياته ورشيف 
اقاصـده وعلـو ارنايه ورزننـة أقونلـه وأفعالـه، قائد لم 
يساو2 يف ابادئه ولم يتا ر يف وطله ولم يتلازل عن كرناته 
ولـم تهزه ُكــلاّ نلتهديدنت، قائـد يمتلك نلقدرة نلفائقة عىل 
ترصيف أخطر نألاور نلشـائكة إىل، حيْـُث نلضمانة نلفعلية 
لكل افردنت نلحرية ونلكرناـة ونلعزة ونللهوض نلحضاري 
اـن الطلق نالسـتقلل وبعيـدنً عـن نلوصايـة نلخار ية، 
فجسدنا تحت تو يهاته أ مل لوحة للصمود وأعظم علقة 

تلحمية با نلشع8 ونلقائد. 
صمدنا.. 

 ألَنَّ دااء نلشـهدنء نلزكية سالت لتصون أرضلا وعرضلا 
ولتجـرف ُكـــلاّ أو8ـا2 نألعـدنء إىل ازبلة نلهزيمـة نللكرنء 

وتفشل ُكــلاّ اساعي نملجراا نلحقرية.. 
صمدنا.. 

ألَنَّ نلجريـح الـا برغـم اعاناتـه نتيجـة ننعـدن2 نلعلج 
وصعوبة نلحصول عليه يتلهف إىل نسـتعادة عافيته بأرسع 
وقـت، ليـس للتخلـص ان نلو ـع ونأللـم وإنمـا ليعود إىل 

 بهات نلعزة ويستكمل اشونره نلجهادي. 
صمدنا.. 

ألنلـا نخجـل أاـا2 نلتضحيات نملقدسـة ألرس نلشـهدنء 
ونلجرحى ونملرنبطا، ونسـتحي ان نلظروف نملأسوية ألرس 
نمللكوبا ونللازحـا و ميعهم يصدرون للـا أرقى وأعظم 
نلصـور نلسـااية يف دالئـل نلصرب ونالحتسـاب ونإلحسـان 

ونلبذل ونلعطاء. 
صمدنا.. 

ألنكـم رضبت عليلـا نلحصـاَر نلجائر َوتآارتـم عىل نقل 
نلبلك نملركزي إىل عدن والعتم علا أسـباب نلعيش نلرضوري 

وحلمتم برتكيعلا عرب تجويعلا.. 
صمدنا.. 

ألنلـا حافظلـا عىل تماسـك  بهتلا نلدنخليـة وحميلا8ا 
ان ُكــلاّ اؤنارنت نلتفكيـك وفتن نلخيانة فظلت اكوناتلا 
نلسياسـياّة أَْكثَـــر تماسـكا وحرصـا عـىل وحـدة نلصف 

نلدنخيل.. 
صمدنا.. 

 ألَنَّلـا الـذ أول يـو2 لـم نخضع لكـم وإنما نستشـعرنا 
اسؤوليتلا نلديلية ونلوطلية وتَحـراّكلا كللا ان  ميع فئات 
نملجتمع ر االً ونسـاء وسـعيلا ملون هتكم ونحن كاألفونج 
نملتدفقـة للا أرونح اائرة  ااحة تحلق يف سـماء نلحرية وال 

يلطبق عليها قانون نالنكسار. 
صمدنا.. 

 ألَنَّ بلدنـا تسـمى »اقـربة نلغـزنة« ور اللـا 8ـم أولو 
نلبأ5 نلشـديد يف ساح نملعارك، وشـعبلا 8و نلشع8 نلتونق 
إىل نلحريـة ونلكرناـة ونلرنفض لـكل صور نلـذل ونلعبودية 
ونملهانة، ورصيدنـا نلتأريخي ونإليَْماني يفـرض عليلا عد2 

نلقبول بالغزنة ونملعتدين. 
صمدنا.. 

 ألَنَّ  رنئمكم نلوحشـية واجازركم نلدناية بحق نألبرياء 
بر8لـت للـا أنكم وحـوش نلبرشيـة وأعـدنء نإلنَْســـانية، 
فأوقدت يف صدورنا برنكـا نألىس، فخلطلا نلد2 اع نلبارود 

وعزالا عىل نلثأر ونالنتقا2 ونحرتفلا نلصمود. 
صمدنا.. 

وأ8دنفكـم  اؤنارنتكـم  أبعـاد  بوعيلـا  أدركلـا  ألنلـا 
نالستعمارية نالنتهازية يف نلجلوب ونلساحل وبقية نلبلد.. 

صمدنا.. 
 ألَنَّه ال 8دف للا سـوى أن نحيا فوق نألرض أحرنرنً أعزنًء 

كرااَء أَو نسقط يف ساحات نلقتال شهدنَء عظماَء.. 
صمدنا.. 

ألن نلصمود يماني نللس8 ونلهوى. 

أربعة أعوام من الباطل والعدمية

سنة خامسة صمود وعنفوان

أستاذ الكراهية والتضليل يف جامعة قطر
وإن كفاءتهـا نلقتاليـة لم تكن تصلح ألكثَر ان حرنسـة اطار 
بيشـة. لكن نملسـفر اا يزنُل يحـن لعودة قطر للمشـاركة يف 8ذه 
نلحـرب، وال يـرى يف نلعـدونن شـيئاً يسـتلكُره غـريَ و ـود دولة 
نإلاارنت إىل  ان8 نلسعودية بدالً عن أن تكون قطر يف نفس نملقعد. 
وننتعشـت آااُل نملسـفر بعـودة قطـر إىل تحالف نإل ـرن2 بتأاري 
رذنذ تطاير إليه ان نكتة سـخيفة قالها اـن نلرياض أحد نلقيادنت 
نلرشعية نلهاربة و8و ان نفس عجيلة نملسـفر، ونداّعى بسـطحية 
وتغافل القطع نللظري أن عبدربه الصور يستطيع أن يستغلي عن 
خداات دولة نإلاـارنت ويطرد8ا ان نلتحالف. 8ذن نلكل2 نملفرط يف 
نلغبـاء أو نلتغابي 8ـو نلذي أنعش خيال أسـتاذ نلكرن8ية ونلتضليل 
ليداّعـي أن ُكلَّ نالحتجا ـات ضد نالحتلل 8ي ضـد نإلاارنت فقط، 
وأنهـا تدعو لعودة 8ادي وتمكيله ان صلحياته كاالة، لكن  ميَع 
اـن يضللون نللـا5َ باداّعـاء إاكانيـة نلرشعية نلكسـيحة إخرنج 
نإلاـارنت ان تحالف نلعدونن يدركون أن نإلاارنت لم تأِت بدعوة ان 
أحد، وأن قرصان أبوظبي لم يعرض خدااِته حتى يأتَي ان يستغلي 
علها بل دخل نلعدونن أل8دنفه نلتوسـعية نلخاصة وملصلحة أسياده 
يف ونشلطن وتل أبي8، و8و أقدُر عىل نالستغلاء عن خداات نملرتِزقة 
نلذين يداّعون أنه  اء لخداتهم بيلما يستخدُاهم ويقتلُهم ويهيلُهم 

يف نإلعل2 و8ذن اصريٌ يستحقونه. 
نداّعى نملسفر أن نمللَك سـلمان وعبدربه اسؤوالن عن الاا اليون 
يملـي، و8ما يف نلحقيقة اسـؤوالن لكن عن قتـِل وحصار نليمليا ال 

أكثر. أاا اليُا نليمليا فهم يف سـاحات نلتحشـيد ضد نلعدونن، ويف 
اياديـن نلوغى، وليت نملسـفر نلذي يسـفُر عن اوقفـه نلعدونني ضد 
نلشـع8 نليملي وعن تأييـده نلكاال للحـرب نإل رناية باسـتثلاء اا 
تفعلُه نإلاارنت، يشا8ُد ايدنَن نلسبعا صباح نلثلااء لريى كيف يفخُر 
نليمليـون بأربعة أعون2 ان نلصمود ونلعزة ونلكرناة، وليزَدْد تعاسـًة 
وبؤسـاً، وغيظاً وحقدنً ان 8ؤالء نلحفاة نلذين يقراّرون اصريَ بلد8م 

سون حريًة لم يعرْفها ولن يعرَفها.  بلضالهم وتضحياتهم ويتلفاّ

قادمون يا أعداَء اليمن 
نلصحيح، رغم ُكلاّ نلصعوبـات ونملعوقات ونلتحديات ونلو ع، 
لكـن إرندٌة كبـريٌة وقوُد8ـا نلقضيـُة نلعادلة ال يمكـن لكل طغاة 
نألرض كُر8ـا، قاداـون يا أعدنء نإلنسـانية بيمـن قوي تصداّى 
خلل نألعون2 نملاضية لكل اؤنارنتكم وَرت8ََّ وضَعه قدر نملستطاع 
ملعركة نللَفس نلطويل اعكم، و8ا 8و نليو2 وبيلما أنتم تلتظرون 
أن يرفـَع لكـم نلرنيـَة نلبيضاء نلتي لـم يرفعها ألحـد قبلكم ولن 
يرفَعهـا ألحد بعَدكم يتوعُدكـم بالقدو2 نلقوي، و8و إْن وعد أوىف، 
فهو  ديٌر بكل يشء، فالسل2ُ عىل نليمن وأ8له نلطيبا نلطا8رين 
يف ُكلاّ وقـت وأونن وحـا اـن يوالا 8ـذن إىل يو2 نلدين، نلسـل2ُ 
عىل ان يضحون ان أ ل نلقيم ونلحرية ونلسـيادة ونالسـتقلل 

ونلعيش نلكريم.
بُـر، أعلم أنكم  وألعدنء نليمن: سـتغرقون وتهزاون وتولـون نلدُّ
عىل يقا ان ذلك اثيل.. أليس كذلك؟ نعم أنتم عىل يقا ان ذلك. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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قرارات مجلس األمن بخصوص اليمن
علي الدرواني

لـم يقـد2 اجلـس نألاـن نلدويل 
لليمـن أي يشء يجلـ8 نألاـن بقدر 

اـا سـاعد عـىل إاـارة 
نلفرقة  وتغذيـة  نللـزنع 
ونلتشـجيع عـىل نقض 
نلعهـود وننتهاك حقوق 
وتجـاوز  نإلنَْســـان 
نلدويل ونملونايق  نلقانون 
عـىل  ونلقفـز  نألاميـة 
نلسيادة نلوطلية للبلد.
بدنيـًة نلتدخـل نلـذي 
اارسه اجلس نألان يف 
نليمـن كان عـرب نلقرنر 
 ،2011 لسـلة   2018

ونلذي سـعى فيه إىل فـرض نملبادرة 
نلثـورة وإَعاَدة  نلخليجية إل هاض 

إنتاج نللظا2 بشقيه.
تل ذلك نلقرنر 2051 لسلة 2012 
د فيـه عـىل رضورة 8يكلـة  وشـداّ
نلُقـــوَّنت نملسـلحة الوحـاً يف ذنت 
نلوقـت بإاكانيـة فـرض ازيد ان 
نلتدنبـري وفقـاً للمـادة 81 ان اوند 

معة.  نلفصل نلسابع يسء نلسُّ
 ليأتـي بعـده نلقرنر 2180 سـلة 
2018 ويقـراّر أن نليمـن باتت تمثل 
تهديدنً للسـلم ونألان نلدويل ويضع 
نلفصـل  تحـت  لذلـك  وفقـاً  نلبلـد 
نلسـابع، و8ـو نألار نلـذي أتى ان 
أ ل نلضغط لتقسـيم نليمـن وفقاً 
ودوليـة  إقليميـة  دول  أل لـدنت 
نضمرت نلرش لليمن وأرندت أن ترنه 

اقسما اَجزَّأً. 
بعـد نسـتقالة نلخائـن َعبدربـه 
الصور 8ـادي وحكواتـه نلعميلة 
يلايـر  اـن  ونلعرشيـن  نلثانـي  يف 

نلخااـس  يف  وبالتحديـد   2015
عـرش اـن فربنير2015 صـدر قرنر 
اجلس نألاـن رقـم 2201، اطالباً 
بتريـح نلخائـن 8ـادي وأعضـاء 
دنً  اهـداّ حكواتـه، 
إ ـرنءنت  باتاّخـاذ 
وتضمـن  أُْخـَرى، 
نالعتمـاد  كذلـك 
عـىل نتاّفـاق نلسـلم 
ونلرشنكـة كونحـدة 
نلحل  ار عيات  ان 

 . نلسيايساّ
نلقرنر  ذلـك  تبـع 
نلرنبـع  يف   2208
اـن  ونلعرشيـن 
 ،2015 فربنيـر 
للتمديد إلحكا2 نلحظر ونلعقوبات، 
كمـا تضملـت نلفقـرة نألوىل الـه 
نلتشـديد عىل تلفيـذ نتاّفاق نلسـلم 
ونلرشنكـة كونحدة اـن نملر عيات 

للعملية نلسياسياّة يف نلبلد. 
وعلداا ننطلقت طائرنت نلعدونن 
نلسـاد5  يف  نألاريكـي  نلسـعودياّ 
وعااـت  اـار5  اـن  ونلعرشيـن 
نلفسـاد وأ8لكت نلحرث ونللسـل يف 
عمو2 نلبـلد طوالً وعرضـاً ن تمع 
اجلُس نألان نلـدويل للتصويت عىل 
اـرشوع نلقـرنر 2216 لعا2 2015 
يف نلرنبـع عـرش ان أبريـل ان ذنت 

نلعا2. 
عـن  أعـرض   2216 نلقـرنر 
ُكـــلاّ نالنتهـاكات نلتـي نرتكبتهـا 
طائرنت نلعـدونن للقوننـا نلدولية 
ونإلنَْســـانية ونلجرنئـم نملوصوفة 
ونملصلفـة كجرنئـم حـرب و رنئم 
نإلبـادة و رنئـم ضـد نإلنَْســـانية 
وقفـز عـىل ُكـــلاّ ذلـك ورشع ان 

خللـه فرض حرض عىل نلبلد تحت 
بلـد حظر دخول نألسـلحة إىل أفرند 

احداّدين باالسم. 
صـدر   ،2016 فربنيـر   28 ويف 
نلقرنر 2266، اـم نلقرنر 2382، 23 
فربنير 2017، اـم نلقرنر 2802، 26 
ت للتمديد  فربنير 2018، وكلُّها ُخصاّ
للعقوبـات وحظر نلسـفر وتجميد 
 ميــع نألصــول نملاليــة وحظر 
نألسـلحة، اع نإلَشـاَرة إىل نلتشديد 
عىل تلفيذ بقية نلقرنرنت ونلتأكيد أن 
نليمن ال تزنل تحت نلفصل نلسابع. 
وبعد اشـاورنت نلسـويد صواّت 
اجلـُس نألان باإل مـاع عىل نلقرنر 
د  2851، يف 21 ديسـمرب 2018، وأياـّ
نتاّفـاق سـتوكهولم، وناشـد كافـة 
نألطـرنف نحرتن2 وقف إطـلق نللار 
يف نلحديدة بشكل كاال، كما فواّض 
نألاا نلعا2 لألام نملتحدة بتشـكيل 
ونرش فريق ارنقبة عىل نألرض، ملدة 
30 يوااً بشـكل أويل، لتكون اهمته 
دعم وتيسري نلتطبيق نلكاال التاّفاق 

نلحديدة. 
ويف 16 يلايـر م201، صدر نلقرنر 
2852، نلـذي قراّر فيه إنشـاء بعثة 
نتاّفـاق  لدعـم  ــة  َخاصَّ سياسـياّة 

نلحديدة يف نليمن.. 
اـن  كاالـة  عـرشة  8ـي  إذن 
نلقـرنرنت نلصـادرة عـن اجلـس 
نألاـن باإل مـاع عـدن أشـهر تلـك 
نلقـرنرنت و8و نلقـرنر 2216 نلذي 
ناتلعـت اوسـكو عـن نلتصويـت 
عليـه، ولـم يجـِن نليمُن اـن 8ذه 
نلقرنرنت سـوى نملزيد ان نلفوىض 
ونلداـار ونلتجويـع وأباحـت نلبلَد 
لهـذن نلعدونن نلهمجـي نلذي يدُخُل 

عاَاه نلخااس. 
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نايف حيدان*

فيمـا يخـص ترصيحـات نلرئيـس نألاريكي 
حـول 8ضبـة نلجـوالن نلسـورية ونلدعـوة ألن 
تعرتف أاريكا بسـيادة نلكيان نلصهيوني عليها 

نقول:
أوالً: 8لاك تخبط ونضح يف نلسياسة نألاريكية 
وشـعور بالعظمة ُخُصـْوصاً اـع صعود ترنا8 

للحكم.. 
واانياً: لوال نلتخـاذل نلعربي ونملونقف نملخزية 
لبعـض  نلونضـح  ونلتطبيـع  نلعـرب  للحـكا2 
نلدول نلعربيـة وبالذنت دول نلخليـج اع نلكيان 

نلصهيونـي ملا تجرأ ترناـ8 أن يقد2 عىل اثل 8كذن إعـلن وتحدي وخروج عىل 
نلقانون نلدويل.. 

اوقُف نلعرب يج8 أن يكون ونضحاً وشجاعاً ليس يف اا يُخصُّ 8ذن نلترصيح 
نألرعـن للرئيـس نألاريكي بـل يف اا يتعلق بـكل نألرنيض نلعربيـة نلونقعة تحت 

نالحتلل نلصهيوني.. 
وإن رضيلـا كعـرب عـىل اثل 8ـذه نلترصيحات نالسـتفزنزية وسـكتلا عن 
ُاَخطاّطـات أاريكا فالعاقبة سـتكون وخيمًة عىل ُكــلاّ ُقطر عربي وسـتتفرج 

ُكــلاّ دولة عىل  ارتها حتى يصل دور8ا.. 
نلجـوالن عربية وسـتظل عربية وسـتتحرر اع ُكــلاّ شـرب عربـي ان دنس 
نالحتـلل طاملـا نلصحوة نلعربيـة يف تلااي ونملقاواة يف تزنيد لقوتها وملسـاحة 

تون د8ا. 

* عضو مجلس الشورى

زينب إبراهيم الديلمي 

لسـُت أنُسـُج قصًة خيالية أَو رونية ُخرنفية، بل أرسُد حكايتي عن وطٍن ساد 
عظمته وشموخه واباته طيلة ٥ أعون2 ولم يُهز2 رغم ن تماع ١٧ دولة ذنت قواّة 
ُعدياّة وعتادية ونالستمرنر يف نلتكال8 عليه، أحكي عن  رنح ونزيف يمن نإليَْمان 
وشـعبها نملكلو2.. عن أطفاٍل تمزَّقت نبتسـااتهم نلثاغـرة وطفولتهم نلربيئة.. 
عن نسـاٍء أصبحنَّ اكاىل يذرفن داوعهن دااً.. عن ُاسـٍن قـد َو8َن نلعظم اله 

ونشتعل يف رأسه شيباً.. 
دعون ريشـة قلمي تخطُّ عىل صفحاٍت اـن نألورنق نلبيضاء نلتي تودُّ أن تمأل 
ة ان نلحـرب ونملدند نلجـاف َونلثمـان ونلعرشون حرفـاً، تخطُّ عن  نلورقـة كمياـّ
تضحية شـع8 وابـات وطن وعـزة وحمياّة ر الهـا.. عن نلذنـ8 نلعظيم نلذي 
نقرتفـه نلعدونن نلقذر ونلوغد يف قصفه للشـع8 نليملي ليل نهـار.. عن 8زيمة 
نلحرشنت نلطائرة ان طائرنت نلعدواّ نلجبان وعن نلحرشنت نلزنحفة ان نمُلرتزقة 

نلبؤساء نلذين تونلت ذنوبهم نملورطة نلتي ال تُغتفر.. 
سـأرسُد حديثـي عن نلليلة نملشـؤواة نلتي  اءت نلذبابـة نلطائرة تفرُغ 
حمولتهـا ان صونريخ نلحقد ونإل رن2 لتصـ8ُّ نريننها عىل نألبرياء نللائما 
ونمُلطمئلـا بأاان نلله، ففي نلسـاعة ٣٠:٢ صباحاً اـن بعد التصف نلليل 
ة  نستيقظت نلعاصمة صلعاء ونليمن بأكملها عىل أصونت نلصونريخ نمُلضجاّ
ونمُلزعجة وعىل أول اجزرة تقع يف بدنية نلعدونن نلغادر يف تلك نلليلة نلظلماء، 
يف 8ذه نلليلة نملارسـية يف يواها نلسـاد5 ونلعرشون اـن عااها ٢٠١٥ بدأ 
إعلن نلعدواّ بتحالفه وعدوننه عىل نليمن ان نلعاصمة نلشـيطانية ونشلطن 
إعلناً رسـمياً سـافلً وقحاً أاا2 نللـا5.. ليتم نإلعـلن نلكاال ونملطلق عن 
اـدى إ رناهم وسـفالتهم وعمالتهـم وقبحهم ووقاحتهـم يف نلتعداّي عىل 
نألرض نلطا8رة ونلبلدة نلطيبة نملذكورة يف قرآنلا نمُلحكم نمُللزل ان نلله نلراّب 

نلغفور.. 
ولكن أخربوني أيُّها نملتوحشـون وأيُّها نلعالم نلسـاكتون، 8ل نحُن اخلوقات 
وكائلـات غريبة  ئلـا ان كوك8 آخر؟! 8ل نليمن ُالككم فجعلتو8ا اسـتلقع 
والتجـع لكم ال شـع8 لهـا وال سـيادة وال قانون؟! 8ـل تظلون أنلا سـلُهز2 
وسـلُهلك يف نللهاية رغم عدوننكم وحصاركم نلباغي؟! كل   وحاشـاه أن نهز2، 
فسـلحلا 8ـو نلصرب ونإليَْمان باللـه ونلتوكل عىل نلله.. فل حا ة للا إىل سـلح 
ة وللدبابات ونمُلدراّعات ذنت نلحدناة ونلصدنرة نلتي يسـتخداها نلعدواّ يف  نلبُلدقياـّ
حة  لياّة أن  نمليدنن كوسـيلٍة للوقاية اـن أي خطر يُحدق بهم، فالصـورة ُاتضِّ
دبابتهم وُادراّعاتهم أصبحت تُدن5ُ بأحذياّة نلرشفاء ان سادة نمُلجا8دين ُحماة 
نلوطـن.. وأصبح أولئك نمُلرتزقـة كالفرئنن نمُلتهورة وأصبحـت  ثثهم كالكلب 

نلتي توَدى ُ ثثها إىل نملزبلة.. 
فلتَُكـم فاك ولتخر5 لسـانك أيها نلعدواّ نألحمـق يف حرضة نليمن ويف حرضة 
قيادتها وشـعبها وقائد8ا واجا8ديهـا وأرسن8ا و رحا8ا وشـهدنئها، فلحُن 
عىل اشـارف دخوللـا للعا2 نلخااس ان صمودنا نألسـطوري نلذي 8ز2 أعظم 
إاربنطوريـات نلعالم نمُللهز2 بُقــوَّة نللـه.. وال أحد أن يُلكر 8ذن نلثبات نلعجي8 
ونألسـطوري لدى 8ذن نلشـع8 نلصلديد يف عااه نلخااس ان نلحصار ونلعدونن 

عليه، فمن أنكره فقد أنكر بعروبة وعرنقة وتأريخ نليمن نلعظيم. 
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�������َرّ واملُ�����ْس�����تَ�����ْوَدَع�����اأَْربَ����������������ٌع ك������يْ������َف َع������َب������ْرنَ������ا أَْربَ�������َع�������ا َوَح����ِف����ْظ����نَ����ا اِلّ�������ِسّ
ك����������اَن ِم����������ْن ُك������������ِلّ َرِف�������������ٍع أَْرَف��������َع��������اَك�����يْ�����َف َح����لَّ����ْق����نَ����ا َف������َج������اَوْزن������ا ال�����ذي
����ْع����نَ����ا ال������ذي ِم������ْن َح����ْوِل����نَ����ا وَك������َم������ا َش����������اَء ال������ُص������م������ُوُد اتَ����َس����َع����اَك�����يْ�����َف وَسّ
ف����ي َص����َي����اص����ْي بَ����ْغ����ِي����ِه����ْم واْق����تَ����لَ����َع����اَك������يْ������َف ِج����ئْ����ن����ا ب�����ال�����ذي َزلْ������َزلَ������ُه������ْم
��������ى ِق���َط���َع���اه���������ذِه أَْس�������ِئ�������لَ�������ٌة تَ�����ْج�����َع�����لُ�����ُه�����ْم ف��ي ������ْم������ِت املُ��������َدَمّ يَ��������ِد الَّ������َصّ
نْ�����يَ�����ا ال��ت��ي َص�������َيّ�������َرتْ�������ُه�������ْم ك�����املَ�����َط�����اي�����ا ِش����يَ����َع����اأْربَ�������������ٌع.. ُك�����نَّ�����ا ِب����َه����ا ال�����ُدّ
ف�����ي َص�������َح�������اَراَه�������ا ه������وان������اً بَ����لْ����َق����َع����ااملَ������َه������اِب������يْ������ُل اخَل��������َزاي��������ا أَْص�����َب�����ُح�����وا
�����ْه�����َل واملُ����ْم����تَ����ِن����َع����اوِرَج�����������������اَل ال������ل������ِه ف������ي أْق������َط������اِرَه������ا ي����ْخ����ُط����ُم����وَن ال�����َسّ
�������نُ�������وا »خ�����اِم�����َس�����َة ال�����نَّ�����ْص�����ِر« ِب���َه���ا ُم����ْم����ِت����َع����اَدَشّ َس������نَ������اَه������ا  الَح  ثَ�����������������ْوَرًة 
�����������ٌة أَْع��������َي��������ِت ال������َق������اِئ������َل واملُ�����ْس�����تَ�����ِم�����َع�����اأَْربَ���������������������ٌع.. ق������ال������ْت ِب���������َأنَّ���������ا أَُمّ
َط����لَ����َع����اأَْربَ����������ٌع.. م���ا َط���لَ���َع���ْت َش����ْم����ُس ال��ُض��َح��ى نَ������ْج������ٍم  أَُي  أَْو  ِم�����ثْ�����لَ�����َه�����ا 
�������ا لَ����َم����َع����انَ������ْح������ُن ِش����ئْ����نَ����اه����ا َم�������َس�������اراً الِم�����َع�����اً أَْذَه�����������������َل ال�������َع�������الَ�������َم لَ�������َمّ
واخَل�����������بْ�����������َت َك�����������ْأَس�����������اً ُم������تْ������َرَع������اَم������ْن ِس��������واهَ َج����َع����َل ال����َب����ْح����َر ب����ا ُع���نُ���ٍق
أَْص����َب����َح����ْت ف���ي ال���ُع���ْم���ِق أَْق����س����ى َوَج���َع���اِع�����نْ�����َدَم�����ا ِج����ئْ����نَ����ا ِب�����َه�����ا »َخ�����اِم�����َس�����ًة«
ُك����������ِلّ َخ����������اٍف ونَ������َزْع������ن������ا ال����بُ����ْرَق����ع����اَوَوَض������ْع������نَ������ا لَ�����َم�����َس�����اِت اجَل������ْم������ِر ف��ي
بُ�������ْرُق�������ٍع ِم��������ْن أَلْ�����������ِف َوْج�����������ٍه نُ�����ِزَع�����ابُ��������ْرُق��������َع ال�����ِف�����تْ�����نَ�����ِة نَ�����ْع�����ِن�����يْ�����ِه وك�����ْم
�����ن�����اً َوَق����������������������َذاالً ِب��������ِح��������َذاه��������ا ُص�����ِف�����َع�����اَف����������َرأَيْ����������نَ����������اهُ َج������ِب������يْ������ن������اً َه�����ِيّ
ِب�����ِه األَْق������ص������ى  املَ��������ْغ��������ِرِب  تَ���������اُج  ِل��������َج��������االِت ال�����َب�����َغ�����ا ُم����ْس����تَ����نْ����َق����َع����االَح 
ِب��������ال��������ذي يَ������ْف������َض������ُح������ُه ُم����ْق����تَ����ِن����ع����اَه��������ْل َرأَيْ���������تُ���������ْم َوَس�����ِم�����ْع�����تُ�����ْم ِم����ثْ����لَ����ُه
�����اِت�����ِه�����ْم« َح������يْ������ُث يَ����لْ����ق����ى ِل����لْ����خ����نَ����ا ُم���نْ���تَ���َج���َع���اَوَم�����ض�����ى َش������ْرق������اً إل������ى »َع�����َمّ
ْج ع���ل���ى م�����اُخ�����وِره�����ْم س�����اِخ�����راً، واس�����أل�����ُه ك���ي���ف انْ����َخ����َدَع����ا ؟ي�����ا أَخ��������ي َع������������ِرّ
وتَ��������َرْك��������نَ��������ا َوْج����������َه����������ُه ُم����ْم����ت����ِق����ع����اَف������تَ������َرْك������نَ������ا َس��������اَق��������ُه َم�������ْك�������ُس�������ْوَرًة
اَن« ال�����ذي ل��ْم ُم�����بْ�����ِدع�����اثُ������َمّ م�����اذا »ي����ا اب����ن َم����������َرّ إال  ْدِع  ال������������������َرّ ف������ي  ي�����ك�����ْن 
نَ�����َف�����َع�����اس�������اَق�������َه�������ا َح��������اِم��������ي��������ًة بَ��������������������اِرَدًة ف����ي����ه����ا  َض�������������َرّ  م�������ا  وِإَذا 
آَزَرهُ ال����������ذي  �����ْع�����ِب  ل�����ل�����َشّ ُم����ْش����َرع����اُق�������لْ�������َت  ف���ي���ه���ا   ِ ال����ل����ه  بَ���������اَب  َخ���������ِلّ 
ذل�������َك احَل������بْ������ُل ال�������ذي م�����ا انْ����َق����َط����َع����ا»إنَّ�������َه�������ا اخل����ام����س����ُة األَْع�������ت�������ى« ف���ُك���ْن
راِج��������َف��������ًة ِب������ه������ا  تُ������ف������اِج������ئْ������ُه������ْم  ب�����ال�����َك�����واِب�����ي�����ِس تَ������ُق������ُض املَ����ْض����َج����َع����اال 
يُ������ْدِه������ُش املَ�������يْ�������َداَن َف���يْ���م���ا اْخ����تَ����َرَع����اُك��������ْن ِب����ه����ا ُم������ْخ������تَ������ِرَع������اً م����ْح����تَ����ِرف����اً
نَ�����َص�����بُ�����وا ال�����ش�����وَك�����َة َم����نْ����ه����ا َم����ْدَف����َع����ا»احُل��������َف��������اةُ ال������ُغ������بْ������ُر« ف�����ي ُس����لَّ����ِم����َه����ا
تُ�����َبّ�����َع�����اَه�����������ِذِه اخَل������اِم������َس������ة احُل�����بْ�����ل�����ى ِب����ِه����ْم إاَلّ  ِل������لْ������َح������ْس������ِم  ت��������رى  ال 
م��ت��ى يَ�������������������ْدُروَن  ��������َع«  تُ��������بَّ »بَ�������نُ�������و  �����ْق�����ُر ِف����يْ����َه����ا َس���بُ���َع���او  يَ��������تَ��������َراَءى ال�����َصّ
َظ����������َلّ ف�����ي ص������اِف������َر َوْج�������ه�������اً بَ����ِش����َع����ابَ����������َدأَْت ف����ي ال���َه���ْج���َم���ِة األُْولَ����������ى ِب���َم���ْن
اِع��������ْي ف����ل����َبّ����ى َم�������ْن َدَع������اَه����ْل يَ����َرى »َه����يْ����انَ« ف��ي »ِج���ْح���َف���اَن« َم��ْن َس�����ِم�����َع ال��������َدّ
أَْس������َرَع������اَق�����������اَل ل�������ْي أَْس��������َرُع��������ُه��������ْم َق�������اِذَف�������ًة ك������انُ������وا  ال�����ل�����ِه  ُج������نْ������َد  إَنّ 
َخ���������نَ���������ا تَ�����ْرَك�����َع�����اب�����اَغ�����تُ�����ون�����ا ِب����������الَّ����������ِذي َدَوّ أَْن  َه�����ام�����اتُ�����ُه�����ْم  َوأَبَ��������������ْت 
َدَرْوا ������ى  احُل������َمّ تَ����ْج����تَ����اُح����ُه  يَ���نْ���َف���َع���اَوَك������َم������ْن  لَ��������ْن  ِب��������ِه  َج������������اءُوا  م�����ا  أََنّ 
األُْص�����َب�����َع�����اَه����������ِذِه احَل������������ْرُب لَ�����َه�����ا َم������ا بَ����ْع����َدَه����ا نَ������ُع������َضّ  أَْن  َوَع�����لَ�����يْ�����نَ�����ا 
����يْ����َل ف��ي��ه��ا َم���ْط���لَ���َع���ا«ه�����ا ُه�����نَ�����ا َخ�����اِم�����َس�����ٌة َغ����ْض����ب����ى ُه���نَ���ا »َم�������ْن يَ���������ُرَدّ ال����َسّ
ِم���ثْ���لُ���ُه���ْم ف���ي َخ����يْ����ِر َم���ْس���َع���ى َم�����ْن َس��َع��ىال�����َب�����َه�����اِل�����يْ�����ُل ال�������َع�������َف�������اِريْ�������ُت ِب����َه����ا
بُ���ْع���بُ���َع���اَق���������اَل َم��������ْن يَ������ْق������َرْؤنَ������ا ف�����ي نَ���ْف���ِط���نَ���ا ِح�����يْ�����ٍن  َذاَت  ُك�����نَّ�����ا  َك�����يْ�����َف 
����ا اْم����تَ����َش����ُق����وا اجُل����������ْوَع ال����ذي ك�������اَن ِف����يْ����َم����ا ك�������اَن َف������ْق������راً ُم����ْدِق����َع����اثُ�������َمّ لَ����َمّ
ِب������َي������َديْ������نَ������ا َذَرَف��������تْ��������نَ��������ا أَْدُم��������َع��������اَص�������َيّ�������ُرونَ�������ا ف������ي ِغ������نَ������انَ������ا لَ�����ْع�����نَ�����ًة
نْ����َي����ا لَ���َق���ْد أَْص�����بَ�����ُح�����وا َح����ْس����م����اً يُ����ِث����يْ����ُر ال����َف����َزَع����ا ِع����نْ����َدَه����ا َق�����الَ�����ْت لَ����نَ����ا ال����ُدّ
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عربي ودولي 

نــواب لبنانيون: املقاومــة هي الرهان 
الوحيد الستعادة الحقوق

 : متابعات 
ننتقـد رئيُس كتلـة نلوفاء للمقاواـة نللائ8 احمد 
رعد، أاـس نألحد، زيـارة وزيـر نلخار يـة نألاريكي 
اايك بوابيـو للبلان وتحريضه عـىل نملقاواة، اؤكدنً 
أن نلر8ان نلوحيد يف نمللطقة 8و عىل نملقاواة ملون هة 
نلضغـوط ونلتهديـدنت يف ظل اا تحشـده بعض نلدول 

إلخضاع إرندة نللبلانيا. 
ولفـت رعد يف كلمة له، عىل  هوزيـة نملقاواة للرد 
عـىل أي نعتدنء اـن قبل قـونت نالحتـلل نلصهيوني، 
التقـدن اونقف بعـض نألنظمة نلعربيـة نملتونطئة اع 

نإلدنرة نألاريكية. 
بـدوره نعترب عضو كتلة نلتحريـر ونلتلمية نلليابية 
نللبلانيـة نللائ8 أيوب حميد، أن زيـارة بوابيو للبلان 
تأتـي يف سـياق نلتحريـض نألاريكـي عـىل نملقاواـة 
ونالسـتثمار يف نملهجريـن نلسـوريا خداـة للحتلل 

نلصهيوني. 
ويف نلسياق ذنته، أدنن نألاا نلعا2 للتلظيم نلشعبي 
نللارصي نللائ8 أسااة سعد تحريَض نإلدنرة نألاريكية 
عىل نملقاواة نللبلانيـة، التقدنً يف 8ذن نإلطار نلزنحفا 

نحو نالرتهان لإلرندة نألاريكية. 

قوات أمريكية نفذت ثالث عمليات 
إنزال يف صحراء األنبار

 : متابعات 
كشـف اصدٌر أالي عرنقي، أاس نألحد، أن نلقونت 
نألاريكيـة نملتمركزة يف قاعدة عا نألسـد غرب نلعرنق 
نفـذت اـلث عمليـات إنزنل رسيـة يف صحـرنء نألنبار 

اجهولة نأل8دنف خلل نألسبوع نملايض. 
ونقلـت صحيفة بغـدند نليو2 عن نملصـدر قوله: إن 
نشاط نلقونت نألاريكية يف قاعدة عا نألسد نلعسكرية 
زند خلل نألسابيع نلثلاة نملاضية بشكل الفت وخاصًة 
يف ظـل و ود افـارز قتالية ان نللخبة بدأت نشـاطا 

ونضحا يف صحرنء نألنبار و8ي تتحرك بحرية”. 
وأكـدت تقاريـر إعلايـة سـابقة تكـرنَر اثل 8ذه 
نلعمليـات نألاريكيـة يف سـورية ونلعـرنق كان آخر8ا 
قيـا2 طائـرنت تابعة ملـا يسـمى بالتحالـف نلدويل يف 
نلسـابع ان أكتوبر نملايض بتلفيذ عملية إنزنل  وي 
نقلـت خللها عددنً ان إ رنايـي تلظيم دنعش ان 
 لسـيات اختلفة قـرب بلدة نلشـعفة يف ريف دير 
نلـزور نلجلوبي نلرشقي وسـبقها بأيا2 إنزنل  وي 
آخر علـد أطرنف قرية نملرنشـدة يف نلريف نلجلوبي 
نلرشقـي لدير نلـزور نقلـت خللهـا إ رنايا ان 

نلتلظيم نإل رناي يف نمللطقة. 
وكان نلرئيـس نلعرنقـي بر8ـم صالح أكـد يف وقت 
سـابق ان نلشـهر نلجـاري و ود إ مـاع وطلي عىل 
رفـض و ـود قونعد وقـونت أ لبيـة قتاليـة يف نلبلد 

وقال: ال قونعد عسكرية وال قونت قتالية برية.

إصابة ثالثة فلسطينيني بغارات صهيونية على غزة وقوات االحتالل تقتحم قرى وبلدات الضفة
 : فلسطين المحتّلة 

شـن طـرينُن نالحتـلل نلصهيوني، أاس 
نألحـد، غـارنٍت  وية عـىل الاطـق  لوب 
قطاع غزة نملحـارص اما أدى إىل إصابة عدد 
اـن نملونطلا نلفلسـطيليا، فيمـا أصي8 
عـرشنت نلطـلب ونملونطلـا يف نقتحااات 
قونت نالحتلل لقرى وبلدنت نلضفة نلغربية. 
وقالت وكالـة اعاً نلفلسـطيلية لألنباء: 
إن طائـرنت نالحتلل شـلت سلسـلة غارنت 
سـكليتا  لـوب  الطقتـا  اسـتهدفة 
نلقطاع والاطق رشق اخيم نلربيج وسـط 
نلقطـاع، اـا أدى إىل إصابة الاـة اونطلا 
يف نملخيـم بجـروح بليغة، اشـرية إىل ترضر 
نمللازل ونملمتلكات نلعااة  رنء نلغارنت. 

ان  هة أخرى، نعتقلـت قونت نالحتلل 
الاطـق  يف  نألحـد،  أاـس  فلسـطيلياً،   12

اختلفة ان نلضفة نلغربية. 
أن  نلفلسـطيلية،  اعـاً  وكالـة  وذكـرت 
قونت نالحتلل نقتحمت ادن وبلدنت نابلس 
وبيـت فجـار  لـوب بيـت لحـم ورن2 نلله 
ونلعيزرية رشق نلقد5 نملحتلة ونعتقلت 12 

فلسطيلياً. 

كمـا أصيـ8 عـرشنت نملعلمـا ونلطلبة 
نلفلسـطيليا بحاالت نختلـاق  رنء نعتدنء 
قـونت نالحتـلل عليهـم يف اديلـة نلخليـل 

بالضفة نلغربية. 
وذكـرت وكالة وفا نلفلسـطيلية لألنباء، 
أن قونت نالحتلل أطلقت قلابل نلغاز نلسـا2 

باتجـاه نملعلمـا ونلطلبـة أالـاء دخولهـم 
ادرسة نللهضة نألساسية يف نملديلة، اا أدى 

إىل إصابة نلعرشنت بحاالت نختلاق. 

فيمـا ونصلت قونُت نالحتـلل نلصهيوني 
إغـلَق ادخـل بلدة ديرنسـتيا غـرب اديلة 
سـلفيت بالضفة نلغربية لليـو2 نلرنبع عىل 

نلتونيل. 
ونقلـت وكالـة اعـا نلفلسـطيلية عـن 
رئيس بلدية ديرنسـتيا سـعيد زيـدنن قوله: 
إن أكثر اـن 8 آالف فلسـطيلي يعانون ان 
إغلق قونت نالحتـلل ادخل نلبلدة والعهم 
اـن نلدخـول إليها أو نلخـروج الها إضافة 
لحمـلت نالقتحـا2 نلليليـة نليوايـة مللازل 
نلفلسـطيليا وسـط إطلق قلابـل نلصوت 
ونلضوء اا يهدد حياة نلفلسطيليا ويسب8 

حالة ان نلهلع خاصة علد نألطفال. 
نلحقوقيـة  نملؤسسـات  زيـدنن  وناشـد 
اعانـاة  عـىل  ونالطـلع  للبلـدة  نلتو ـه 
نلفلسـطيليا بسـب8 امارسـات نالحتلل 

ونلعمل عىل وقفها. 
وتونصل سـلطات نالحتلل الذ أسـبوع 
حصـاَر وادن8مـة اديلـة سـلفيت وقرن8ا 
بالتزنان اع نعتدنءنت اكثفة للمستوطلا 
عىل نلفلسـطيليا وامتلكاتهـم إضافة إىل 
نإلعـلن عن إقااـة 880 وحدة نسـتيطانية 

 ديدة عىل أرنضيهم يف نملديلة. 

األمم املتحدة: موقفنا ثابت ومعروف فالجوالن أرض 
سورية تحتلها “إسرائيل”

حزب الخضر األملاني يرفض استئناف تصدير األسلحة 
إىل دولة العدوان السعودي

 : متابعات 
قال نألاا نلعا2 لألام نملتحدة أنطونيو غوتريس، 
أاـس نألحد: إن اوقـف نألام نملتحـدة واوقفه 8و 
شخصياً اابٌت واعروف ويستلد إىل قرنرنت نلرشعية 
نلدولية نلتي نصت رصنحة عىل أن نلجوالن 8و أرض 

عربية سورية تحتلها “إرسنئيل”. 
ـار نلجعفري  وأضـاف غوترييس خلل لقائه بشاّ
الدوب سـوريا نلدنئـم يف نألام نملتحـدة: عىل نلرغم 
ان سياسـته نملهلية نلقائمة عـىل عد2 نلتعليق عىل 
أيـة ترصيحات يتـم نرش8ا عـرب وسـائل نلتونصل 
نال تماعـي إال أن خطـورة نملوقـف نلـذي صدر عن 
نلرئيـس نألاريكـي دفعتـه إىل نلطلـ8 اـن نللاطق 
نلرسـمي باسـم نألاانة نلعااة لألام نملتحدة إصدنر 
بيـان يتضمن نلتأكيـد عىل أن اوقـف نألام نملتحدة 
اابت ال يتغري وأن نلجوالن 8و أرض عربية سـورية 
تحتلها “إرسنئيل” تأكيـدنً لقرنرنت نلرشعية نلدولية 
وال سيما قرنر اجلس نألان نلدويل 7م8 نلذي صدر يف 
نلعا2 81م1، اؤكدنً يف 8ذن نلصدد عىل أن ترصيحات 
نللاطق نلرسمي باسمه تمثل اوقفه 8و كأاا عا2 

لألام نملتحدة. 
اـن  انبه قـال بشـار نلجعفـري: إن نإلدنرة 
نألاريكيـة ال تمتلـك أي حق أو واليـة يف أن تقرر 
اصري نلجـوالن نلعربي نلسـوري نملحتـل وأن أي 

إ ـرنء أاريكـي يلطـوي عـىل نالعتـدنء عىل حق 
نلجمهوريـة نلعربيـة نلسـورية يف نسـتعادة تلك 
نألرض نملحتلة، اشـرين إىل أن نألاـم نملتحدة أكدت 
عـرب اختلف قرنرنت نلجمعيـة نلعااة ذنت نلصلة 
وقـرنر اجلـس نألاـن 7م8 لعـا2 81م1 عـىل أن 
نلجوالن 8و أرض سورية احتلة وأن أية إ رنءنت 
تتخذ8ـا سـلطات نالحتلل نلصهيونـي عىل 8ذه 
نألرنيض نملحتلـة الغيـة وباطلة وليـس لها أي أار 

قانوني. 

وطلـ8 نلجعفري ان نألاا نلعـا2 إصدنر اوقف 
رسـمي ال لبـس فيـه يؤكد اـن خلله عـىل نملوقف 
نلرنسـخ للملظمـة نألامية تجـاه قضيـة نالحتلل 
نلصهيونـي للجوالن نلعربي نلسـوري، اشـددنً عىل 
أن نلشـع8 نلسوري اجمع نليو2 وأكثر ان أي وقت 
اىض عـىل رفض نملوقـف نألاريكي وعـىل نلتصدي 
للحتـلل نإلرسنئييل للجـوالن نملحتل بكل نلوسـائل 
نملمكلـة ونلتـي يقر8ـا نلقانـون نلـدويل ونلرشعية 

نلدولية. 

 : متابعات 
 ـداّدت رئيسـة حزب نلخـرض نألملانـي أندريا 
ناليـس، أاس نألحـد، نلتأكيد عىل اوقـف حزبها 
نلرنفـض السـتئلاف تصديـر نألسـلحة إىل دولـة 

نلعدونن نلسعودي. 
ونقـل اوقع دويتشـه فيله عن ناليـس قولها 
خـلل اؤتمـر حزبـي حـول ننتخابـات نلربملـان 
نألوروبي: »طاملـا أن نملونطلا يف نليمن يموتون 

أسبوعا ورنء أسبوع ونألطفال 
يتضورون  وعاً وطاملا أن 
نلسـعودية تشـن نلحرب 
8لاك فل يجوز أن تكون 
أسـلحة  8لاك صـادرنت 
 ديدة ان أملانيا إليها«. 

ناليس اطالبة  و ددت 
صاراـة  بسياسـة  حزبهـا 

نألسـلحة  وتصديـر  للتسـليح 
وقالت: »ال نريد أسـلحة أوروبية يف 

الاطق نلحروب«. 

وأوضحت ناليس، أنه »باللسبة للا فإن نلقضية 
ال تـدور حول اـا نلـذي يريـده نلربيطانيون 

بـل  نلفرنسـيون  نملوقـف أو  حـول 
أملانيـا  تريـد  نلـذي 

طرحه يف 8ذه 

نللقاشات نملستقبلية«. 
وفرضت أملانيا يف أكتوبر نملايض حظرن تااا عىل 
صادرنتها ان نألسـلحة لدولة نلعدونن نلسـعودية 
عـىل خلفيـة عدوننـه نملتونصـل عىل 
نليمن وقتلها نلصحفي نلسعودي 
 مال خاشـقجي يف قلصلية 
بلده بإسـطلبول يف نلشهر 

ذنته.
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هذا املس����توى الفظيع من االس����تهداف واالس����تعباد للناس قتًا جماعياً في األسواق واملس����اجد واألعراس واملناسبات 
واملدن والقرى، هذه اجملازر املرّوعة والوحشية، هذه الفظائع الرهيبة جداً تعني االستباحة، هذا هو معنى الغزو األجنبي، 
هذا هو معنى االحتال، يعني االس����تباحة لدمك االس����تباحة ألرضك االس����تباحة لعرضك، يعني س����لبك حريتك، س����لبك 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي قرارك، سلبك مستقبلك، سلبك حاضرك، هذا هو معنى االحتال.

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي
   

م�ن  عجين�ٌة  ه�و 
والحق�د  الكراهي�ة 
واالّدع�اءات  والتضلي�ل 
الس�خيفة تحم�ُل درج�َة 
دكتوراه ولقب األس�تاذية 
يف  السياس�ية  العل�وم  يف 
جامع�ة قطر، إن�ه محمد 
ال�ذي  املس�فر،  صال�ح 
حرض ع�ى تمزيق اليمن 
وحصاره وتجويعه قبل أن 
القوى  يبدأ عدوان تحالف 
اإلجرامية، املتس�لحة بكل 
منج�زات تكنولوجي�ا املوت يف 2015/3/26. فقد س�بق 
للمس�فر أن كتب مق�االً تحريضياً يف التاس�ع من فرباير 
2015 تلقفت�ه صح�ٌف خليجي�ة وعربية كث�رة وأعادت 
نرَش ملخص�ه صحيفة ))األيام(( اليمني�ة يف اليوم التايل 
10/ فرباي�ر دع�ا في�ه إىل فرض حصار دويل ش�امل عى 
م�ا س�ماها ))جغرافية الحوث�ي، أي اليمن الش�مايل((، 
واستصدار قرار من مجلس األمن يعترب أنصار الله حركًة 
إرهابية، وتعليق عضوية الجمهورية اليمنية يف الجامعة 
العربي�ة، وإعالن دول�ة الجنوب واس�تعادة عضويتها يف 
األمم املتحدة وإحكام الس�يطرة ع�ى باب املندب والجزر 
يف البح�ر األحمر من حكومة الجن�وب والدول الخليجية. 
وح�ذر يف نهاية املقال�ة مجلَس التعاون م�ن أن التباطؤ 
وعدَم الحسم سيؤدي إىل عواقب يندُم الخليجيون بسببها 

وتكوُن الغلبُة إليران، حسب زعمه. 
لُغُة التحريض والدعوة إىل الفتن والحروب ديدن أستاذ 
العلوم السياس�ية يف جامعة قطر، ليس يف الشأن اليمني 
فحس�ب، فعى س�بيل املثال كتب يف ))الق�دس العربي(( 
)الثالثاء 1/ مايو/ 2007( يشكر امللَك السعودي عبدالله 
نياب�ة عن املاليني من الش�عب العراقي والش�عب العربي 
ع�ى رفض�ه اس�تقباَل رئي�س ال�وزراء العراق�ي نوري 
املالكي، وناش�ده عدَم إعف�اء العراق من دف�ع ثمانمائة 
مليون دوالر، معترباً أن الشعب السعودي أوىل بذلك املبلغ 
لتحس�ني الخدم�ات العامة م�ن تعليم وصح�ة، وحّذره 
من خط�ر تراخي املوق�ف األمريكي من إيران، وناش�ده 
م�ع إخوان�ه الق�ادة الع�رب ال س�يما يف دول�ة اإلمارات 
العربي�ة مح�ارصة إيران بالس�يطرة ع�ى مضيق هرمز 
وباب املندب وقناة الس�ويس وجبل ط�ارق، ويمتد خياُل 
املسفر إىل مضائق البسفور والدردنيل. واختتم مناشدتَه 
مل�َك الس�عودية بالق�ول ))إن التأريخ يس�جل األحداث 
وصانعيها، نريدك صانَع تأريخ نعتز بك تحمي حمانا وال 

تساوم عى مستقبلنا وسيادة أمتنا((. 
ال نري�ُد أن نش�َمَت بتذكر املس�فر أن إي�راَن هي أول 
م�ن َهبَّ لنجدة قطر عندما قاطعها وحارصها أش�قاؤه 
الخليجي�ون. وكم�ا حدث الحق�اً قّررت الس�عودية طرد 
قطر من تحالف العدوان ولم ترسحها بإحسان، بل سخر 
املعلق�ون الس�عوديون م�ن نخبة الجي�ش القطري التي 
كانت مرابطًة يف جنوب اململكة، وقال محمد آل زلفة وهو 
مستش�اٌر مقرب يف الق�ر امللكي: إن الق�وات القطرية 

كانت عبئاً عى اململكة يف تكاليف إيوائها وإطعامها، 

أستاذ الكراهية والتضليل 
يف جامعة قطر

علي الزهري
   

إنّه من اليمن وإنّه بس�م الله 
يف  قادم�ون  الرحي�م،  الرحم�ن 
الع�ام الخامس، نقط�ة انتهى، 
هذه الرس�الُة اليمنيُة الواضحُة 
يف  تحم�ُل  والت�ي  واملقتَضب�ة 
التح�دي  م�ن  الكث�رَ  طياته�ا 
والش�موخ  والع�زة  والق�وة 
والبأس، يعلم املعتدون أكثَر من 
غرهم أنها ليست رسالة تهديد 
التنفيذ،  بالعج�ز ع�ن  مقرتن�ة 
سيش�اهُدها  أفع�اٌل  ولكنه�ا 
الجمي�ُع كم�ا ش�اهدوا الكث�ر 
قبلها خ�الل األعوام املاضية من 
عمر الع�دوان الغاش�م، كلماٌت 
أطلقه�ا أح�راُر اليم�ن يف وج�ه 
املعتدي�ن علي�ه، واملرتبصني به، 
الشعَب  إن  واملنتظرين هزيمته، 
اليمن�ي الكبر يخ�وُض معركَة 
الرشف ويق�دم نموذجاً مرشقاً 
ومرّشف�اً يف النب�ل والفروس�ية 
والتضحي�ة والصرب والثقة بالله 
رب النر والفرح، لقد ساهمت 
ُكلُّ فئ�ات الش�عب املختلف�ة يف 
رس�م الصورة الناصع�ة ملعاني 
والدف�اع  والكرام�ة  الحري�ة 
املق�دَّس ع�ن الوطن، وتس�ابق 
والش�يوخ  والنس�اء  الرج�ال 
واألطفال بغ�ر ُكّل وال ملل، كلٌّ 
م�ن موقع�ه إىل كاف�ة ميادي�ن 
املواجه�ة املتع�ددة فكان�وا وال 
زال�وا وس�يظلون محط إعجاب 
الصدي�ق ومهاب�ة الع�دو، ف�ال 
جبهات ال�رشف خلت من تدفق 
املجاهدي�ن، وال س�احات اليمن 
وال  للمس�تنفرين،  افتق�رت 
واملديريات  املحافظ�ات  طرقات 
القواف�ل  لس�يارات  افتق�دت 
ودواًء ومون�ة،  غ�ذاًء  املتنوع�ة 
ل�م  الحرب�ي  التصني�ع  ورش 
طائ�رات  صواري�خ،  تتوق�ف، 
ذخ�رة،  مدفعي�ة،  مس�ّرة، 
قناص�ات وغ�ره، اليم�ن كل�ه 
ورش�ُة عم�ل والجمي�ع كخلية 
نح�ل ال تتوق�ف، اليم�ُن القوي 

يتحّرُك يف االتّجاه 

قادمون يا 
أعداَء اليمن 

عاُم 
األبابيِل 
اليمانية

حسن المرتضى 

اليمانيا شعبي  ال��غ��ازوَن  ليستغفِر 
ف����إّن ث��ران��ا ق��ب��ُر م��ن ج����اَء غ��ازي��ا

َمْن إّن  األبابيِل  شعَب  ليستغفِروا 
املبانيا يُخلي  س��وف  بقصٍف  أت���اهُ 

ليستغفروا عن قصِف سوٍق ومسجٍد
املشافيا وه����ّدوا  دّك����وا  وم���درس���ٍة 

صورنا نفخِة  قبل  من  ليستغفروا 
ناعيا ق��ّط  بعدها  م��ن  ي��ج��دوا  فلن 

بالردى الّصوَر  تنفُخ  طفٍل  فأشاءُ 
وحت��ش��ره��م أّن������اُت ث��ك��ل��ى ب��واك��ي��ا

وت��زُج��ره��م م��ا ب��ن م����وٍت ُم��س��ّي��ر
وث������أٌر ل��ب��ال��س��ت��ي ط�����اَل اخمل��اب��ي��ا

ون��زج��ُر أخ���رى ط��ائ��راٍت أت���وا بها
واخمل���ازي���ا ع��ه��نُ��ه��ا  إال  الَح  ف��م��ا 

ف��ي سمائنا ك��ف��راٍش ح��لّ��ق��وا  ن��ع��م 
وف���ي ن���اِرن���ا ي��ف��ن��ون ب�����دًءا وت��ال��ي��ا

حلوقهم ال��ص��دي��َد  تسقي  بنادقنا 
ومت����ُأ ب���ال���ّزق���وم م���ن ك���ان خ��اوي��ا

لهم فننِسُفُه  )أب��رام��ز(  ِج��ل��ُد  لهم 
ثانيا ن��ش��وي��ِه  األم���ري���ُك..  ي��ج��ّدده 

ب��س��ك��رٍة ق��ّي��دت��ه��م  ُذّل  س���اس���ُل 
واملنافيا عيَشهم  كانت  النفِط  من 

كفيفٍة م���ن  أّن�����ٌة  أط��رب��ت��ه��م  ف��ك��م 
الغواليا أفقدوها  ثكلى  وص��رخ��ُة 

بغتًة ال��س��اس��ُل  ت��ل��ك  ف��ت��ذرع��ه��م 
مراثيا أزف��روه��ا  ص���دوًرا  وتشفي 

وم��ي��ت��ًة ُذالً  س���ب���ع���َن  ن���ذي���ق���ه���ُم 
مثانيا سبًعا  ال��ن��ص��َر  سلكنا  ألّن���ا 

وف��ت��ًح��ا م��ن ال��رح��م��ِن إّن���ا ج��ن��وُده
باديا اللِه في اخللِق  عرفنا صراَط 

جهاَدنا ُخضنا  ال��ل��ُه  ي��ا  وب��اس��م��َك 
األوال��ي��ا حملنا  ق��د  إّن���ا  حل��م��ِدَك 

وإي�����اَك إّن����ا ق��د ع��ب��دن��ا ف��ُك��ْن لنا
أِع��������ّن��ا إل��ه��ي ك��ي ن��زي��َل األع��ادي��ا

غضبَت عليهم إذ أطاعوا الذي عصى
ف��ض��لّ��وا وك���ان���وا ل��ل��ي��ه��وِد املَ��وال��ي��ا

ركاَمنا أو  أش��اَءن��ا  استغفروا  وم��ا 
بواقيا منهم  ال��ي��وم  ن��ب��ّق��ي  ول��س��ن��ا 

حشَدهم اليوَم  نحشَر  كي  فمّكنتنا 
ع��اري��ا ك���اَن  ال���ذي  تكسو  أآالت��ه��م 

ك��أب��ره��ٍة ك��ان��وا وأف��ي��الُ��ه��م ُس���َدًى
وك���ّن���ا أب���اب���ي���ًا ج��ح��ي��ًم��ا مي��ان��ي��ا التتمة ص 8التتمة ص 8


