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الرئي�س امل�ضاط يوجه ب�ضرف ن�ضف راتب ملوظفي الدولة قبل رم�ضان

خروقات العدوان ومرتزقته تبلغ 1221 خرقاً خالل اأ�ضبوع 
صــــــــــــــــــــــــد

تدمري وإعطاب 62 آلية لقوى العدوان ر
يف عدة جبهات خالل أسبوع

عبدالسالم: أمريكا جتاوزت اخلطوط احلمراء بتحديها لشعوب املنطقة ومصادرة مقدساهتا لصاحل إسرائيل
مصرع عدد من اجلنود السعوديني يف عسري وجيزان وقنص 5 مرتزقة سوادنيني يف ميدي

اأن�ضار الله: ت�ضنيف احلر�س الثوري الإيراين على لئحة الإرهاب قرار عدواين يخدم الكيان ال�ضهيوين
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عقاب جماعي 
على اليمنيني

اختطاف النساء في المناطق المحتلة.. 
جرائم تستنهض الشعب لوقف تمادي 

العدوان وحماية األرض والعرض

 كيف عاث المرتزقة فسادًا ونهبًا 
وخرابًا في منازل المواطنين؟ 

أهالي قرية بيت اليزيدي بدمت يروون حجم االنتهاكات
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 : الحدود
سـقط عبارشعُت مـن عبجنود عبسـاودينّي 
اعملإتِزقـة قتىل اجإحى، أما عبثالثا ، جإع  
رضلـات اكأائـَن نوعلة نّفــذتهـا ُقــوَّعُت 
عبجلش اعبلجا  عبشـاعلّة يف جعهتَي عسـر 
اجلـزع  ارع  عبحـداد، فلأـا تـم قنـُص 5 

مإتِزقة سودعنلني اأال ملدي. 
اأفاد َمْصَدٌر َعْسـَكـِإيٌّ بصحلفة عملسرة 
عبشـاعلّة  عبجلـش اعبلجـا   ُقـــوَّعت  لـأ  
أطلقـت، أمـا صاراخاً من نـوع »زبزعل1« 
عملصنـع محللـاً عـىل تجأـع بجنـود عباـدّا 
عبسـاودّي، تـم رصد ـم يف رقالـة عبصحـن 

لأنطقة عبإلوعة لاسر. 
اأّكــد عمَلْصـَدُر أ  عبصاراخ أصاب  دفه 
لدقة عابلة، اأسـفإ عـن مقت0 ارصالة عدد 

مـن عبجنـود عبسـاودينّي اكعّد ـم خسـائَإ 
مادية. 

جـا  ذبك فلأا بقي خأسـَة عرَش عنرصعً 
مـن مإتِزقة عبجلـش عبسـاودّي مصارعهم 
جـإع  اقوعهم يف كأني محكم قعابة منَفــذ 
علـب، َحلْـــُث أاضـح َمْصـَدٌر َعْسـَكـِإيٌّ 
بلصحلفـة أ  عـدة ععـوعت ناسـفة زرعتها 
احدة عبهندسـة عباسـكإيّة عبتالاة بلجلش 
اعبلجـا ، عنفجإت لأابئـك عملإتِزقة الاثإت 

أاالَ  م اسقطوع َجألااً رصعى. 
كأـا تكعّد عملإتِزقُة خسـائَإ رضافلة جإع  
اقوعهـم يف كأـني آخـإ يف منطقـة ألـوعب 
عبحديـد قعابة منَفـــذ علب أَيْضـاً، َحلْــُث 
عنفجإت ععوة ناسفة زرعتها احدة عبهندسة 
عباسـكإيّة لآبلـة محألـة لهـم، مـا أّدى رىل 
تدمر عآلبلة امرصع جألع من كانوع عللها. 

االحقـاً، تم تدمـرُ آبلة أُْخـــَإى ملإتِزقة 
عبجلش عبسـاودّي قعابة منَفــذ علب أَيْضاً، 
اأفـاد َمْصـَدٌر ملدعني بلصحلفة لـأ  عآلبلة 
كانت تحأ0ُ عتادعً عسـكإيًّا بلأإتِزقة عندما 
عستهدفتها ُقــوَّعت عبجلش اعبلجا ، ما أّدى 

رىل تدمر عآلبلة اتدمر حأوبتها. 
اأسـفإ ذبك أَيْضـاً عن مـرصع عثنني من 

عنارص عملإتِزقة كانوع عىل متن عآلبلة. 
ايف جلزع ، بقي جندي ساودّي مرصعه، 
مسـا  أما، اأصلب آخإ، لكأني  نديس يف 
موقـع اعللـة، َحلْــُث عنفجـإت لهأا ععوة 
ناسفة زرعتها احدة عبهندسة عباسكإيّة. 

عبجنـود  مـن  خأسـة  بقـي  ملـدي  ايف 
أمـا،  مصارعهـم،  عملإتِزقـة  عبسـودعنلني 
اـأال  عبقناصـة  بوحـدة  نوعلـة  لاأللـة 

عبصحإع . 

أخبار

إغارة على مواقع املرتزقة يف جبهة نهم وتدمري آليتني
 : نهم

نّفــذت ُقـــوَّعُت عبجلش اعبلجا  
عسـكإيّة  عأللـات  عـدَة  عبشـاعلّة 
عسـتهدفت عـدَة موعقـَع اتجأاـاٍت 
ملإتِزقة عباداع  عممإيكي عبساودّي يف 
جعهة نهم، اسـقط عدٌد من عملإتِزقة 

قتىل اجإحى خالل ذبك. 
َعْسـَكـِإيٌّ بصحلفة  َمْصَدٌر  اأفاد 
عملسـرة لـأ  احـدعٍت مـن عبجلـش 
اعبلجا  نّفــذت، أما، عأللة رغارة 
نوعلة عىل عدة موعقَع ملإتِزقة عباداع  

جنوب منطقة عبقإ . 
عمَلْصـَدُر أنـه تـم خـالل  اأاضـح 
عباأللة عسـتهدعف مجاملـع عملإتِزقة 
أاقاـت  مسـّددة  ارضلـات  لنـرع  
يف  اعبجإحـى  عبقتـىل  مـن  َعـــَددعً 

صفوفهم. 
جـا  ذبـك فلأـا تأّكنت ُقـــوَّعُت 
عبجلـش اعبلجـا  من كـر محاابة 
تسـل0 بلأإتِزقة يف اـاب عبجإجور، 
َحلْـــُث تاـإض عملإتِزقـة عملتسـللني 

بنرع  مسـّددة أاقاـت قتىل اجإحى 
يف صفوفهـم أَيْضاً، اأجربت من تعقى 

منهم عىل عبفإعر. 
دّمـــإت  ذبـك،  مـع  لابتزعمـن 
جإعفـة  اعبلجـا   عبجلـش  ُقـــوَّعُت 
عسـكإيّة كانـت تصنـع تحصلنـات 
بلأإتِزقـة يف منطقـة عبحول، اأاضح 
َمْصَدٌر ملدعني بلصحلفة لأ  مدفالة 
عبجلـش اعبلجا  أطلقت عـدَة قذعئَف 
عـىل عبجإعفة اأصالتها لشـك0 دقلق 

ادّمــإتها. 
كأـا دّمـــإت ُقـــوَّعُت عبجلـش 
اعبلجـا  مدرعـًة ملإتِزقـة عباداع  يف 
عملنطقة ذعتها، اذبك لوعسطة صاراخ 

موّجه. 
اكا  مإتِزقـة عباداع  قـد تكعّداع 
خسـائَإ لرشيـة فادحـة يف منطقـة 
عملدفـو ، مسـا  أمـا عمال، جـإع  
اقوعهـم يف كأـني نوعـي، َحلْـــُث 
عنفجـإت لهـم عـدة ععوعت ناسـفة 
زرعتهـا احدة عبهندسـة عباسـكإيّة 
عبتالاة بلجلـش اعبلجا ، مـا أّدى رىل 

مرصع ارصالة عدد منهم. 

مصرع عدد من الجنود السعودّيني يف عسري وجيزان وكمني هندسي يودي بـ15 مرتزقاً 

االحتالل اإلماراتي يستحدث ميناَءين يف سقطرى ويضاعف مليشياته املسلحة 
 : خاص

تصالـَد  عإلمارعتـي  عالحتـالُل  اعصـ0 
تَحــّإكاته عباسكإيّة يف محافظة أرخعل0 
سـقطإى، اقـا1 مؤّخإعً لإنشـا  ملنائني 
خاصـني بُقــوَّعته اُسـُفِنه، لابتزعمن مع 
عسـتأإعره لتجنلد اعسـتقدع1 عملللشـلات 
عملسـلحة، يف رطـار نشـاطاته عملكثّــفـة 
بتازيز سـلطإته عىل عملحافظة اقأع أية 
ماارضة اـاعلّة، اعسـتعاق أية متغرعت 

ملدعنلة قد تالق توعجده. 
اأفـادت مصـادر محللة لـأ  عالحتالَل 
ملناَ يـن  مؤّخـإعً  عسـتحدث  عإلمارعتـي 
يتـم  عسـكإّي  أحد أـا  سـقطإى،  يف 
عستردعمه السـتقعال عبسـفن عباسكإيّة 
عبتالاـة بإلمارعت اعبتي تحأ0 عملللشـلات 

اعبجنود رىل عملحافظة. 
اأاضحـت عملصـادر أ  عمللنـاَ  عآلخـإ 
مرصص بالصطلاد، مشـرة رىل أ   ناك 
رشكات عصطلاد رمارعتلة اأجنعلة عأالقة 
تاأ0 يف سـقطإى لرتخلص من عالحتالل 
عإلمارعتي، اذبك ضأن عأله عملتوعص0 عىل 
نهب ثإاعت عملحافظـة، َحلْــُث قا1 خالل 
عبفرتعت عملاضلة لرقة عبكثر من عماجار 
اعبطلور اعبنعاتات عبنادرة عملوجودة  ناك 

اأرسلها رىل عمرعيض عإلمارتلة. 
احصلت صحلفة عملسـرة عىل خإعئط 
مأخـوذة عـن »جوجـ0« تظهـإ موقَاـي 
عالحتـالل يف  أنشـأ أا  عبلذيـن  عمللناَ يـن 

عبجزيإة. 

عسـتحدعث  أ   عملصـادُر  اكشـفت 
عمللناَ يـن يأتـي لاـد عودة عـدد كعر من 
عملللشلات عملسـلحة عبتي كا  عالحتالل قد 
أرسـلها رىل عدد من عملحافظـات عبجنوللة 
عملحتّلة، بتلقي عبتدريعات، من أج0 تشكل0 
ما يسـأى »عبنرعة عبسقطإية« عىل غإعر 
لقلة مللشلات »عبنرعة« عبتالاة بإلمارعت 

يف محافظات عبجنوب. 
اأاضحت عملصادر أ  عالحتالل عستقد1 
َعـــَددعً مـن عآلبلات عباسـكإيّة لابتزعمن 
مع اصول عملللشـلات، اأ  تلك عملللشلات 
لـارشت عسـتحدعَث عباديـد مـن عملوعقـع 

عباسكإيّة فور اصوبها. 
عملتصاعـدة  عإلمارعتلـة  عبتَحـــّإكاُت 

سـقطإى  يف 
مسـتوى  رفاـت 

عالنقسـا1 لـني حكومـة عبفـاّر 
 ـادي امإتِزقتهـا اعالحتـالل عإلمارعتـي 
امإتِزقتـه، ضأن عبـرصعع عملتوعص0 عبذي 
عملناطـق  عبطإفـا  يف مرتلـف  يروضـه 
عملحتّلة، ا و عبرصعع عبذي أسـهم يف فضح 
عبكثـر مـن جإعئـم افسـاد عبطإفني عىل 

َحــدٍّ سوع  طوعل عبفرتعت عملاضلة. 
ايف  ـذع عبسـلاق أصـدرت ما يسـأى 
»عبهلئة عبوطنلة بحأاية عبسلادة« عملوعبلة 

أما  عملإتِزقة،  بحكومة 
حـذرت  للانـاً  عمال، 
عسـتحدعث  فله مـن 
ملنـاً   عإلمـارعت 
عسكإيًّا يف محافظة 
سـقطإى، اطابعـت 
»لابتوقـف  عإلمـارعت 
عملأارسـات  عـن 
تتـم  عبتـي  عالسـتاالئلة 
لإيااز معارش من ايل عهد ألو 
ظعي محأد لن زعيد« عبذي اصفته 
لأنـه »طامع يف رلط سـقطإى لإمارة ألو 

ظعي«. 
اكشف عبعلا  أ  »ايل عهد ألو ظعي لدأ 
لاحتكار تسـلر عبإحالت رىل سقطإى عرب 
رشكة خطوط طـرع  رمارعتلة« فلأا يتم 

رغالق عملطار أما1 عبإحالت عبلأنلة. 
اأضـاف أ  ألـو ظعي تتَحـــّإك تحت 
غطا  »عبهالل عمحأإ عإلمارعتي« ملأارسـة 
»أاـكال متاددة اخطرة من عستقطاب 

عبشـعاب يف عأللـة تجنلـد عبهـدف منهـا 
رنشـا  حزع1 أمني اتشـكلالت عسـكإيّة 
تالاـة بلأـرشاع عإلمارعتي عبسـلئ عبذي 
نإى تدععلاته عبرطرة يف محافظات عد  
األني ابحج ااـعوة اساح0 حرضموت« 

حسب تاعر عبعلا . 
اكانت عدة مصادر محللة ارعالملة قد 
كشـفت خالل عبفرتة عبسالقة أ  عالحتالَل 
عإلمارعتي كثّــف نشـاطات عالسـتقطاب 
اعبتجنلد دعخ0 سـقطإى، اقا1 لإرسـال 
عباديد من عبانارص رىل محافظات عبجنوب 
بتلقـي  عإلمارعتلـة  عمرعيض  ارىل  عملحتّلـة، 
عبتدريعـات، اأاضحـت أ  تلك عملللشـلات 

تضم عنارَص نسائلة أَيْضاً. 
عمسـعوع  محللـة،  مصـادر  اأفـادت 
عملـايض، لـأ  عالحتالل عإلمارعتي عسـتقد1 
مللشـلات مسـلحة من عبهند الاكستا ، 
رىل رحـدى قوععـده عباسـكإيّة يف جزيـإة 
عباسـكإّي  تصالـده  ضأـن  سـقطإى، 

عملتوعص0  ناك. 

 بالتزامن مع مصرع 5 مرتزقة سودانيين بعملية قنص في ميدي

 فيما تحتكر شركاته الرحالت الجوية ويمارس االستقطاَب والتجنيد تحت غطاء »الهالل األحمر«:

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بإغارة على مواقعهم يف »صربين« وتدمري آلية يف املتون
 : الجوف

بقـي عباديـُد مـن عنـارص مإتِزقـة عباـداع  
عممإيكـي عبسـاودّي مصارَعهم، أمـا عبثالثا ، 
نّفــذتهـا  متنوعـة  خـالل عأللـات عسـكإيّة 
ُقــوَّعُت عبجلش اعبلجا  عبشـاعلّة يف عدة جعهات 
لأحافظـة عبجـوف.  اأفـاد َمْصـَدٌر َعْسـَكـِإيٌّ 
بصحلفـة عملسـرة لـأ  احـدعٍت مـن عبجلـش 
اعبلجا  نّفــذت، أما، عأللة رغارة عسـتهدفت 

عدة موعقـع يتأإكز فلها مإتِزقـة عباداع  رشق 
صربين يف مديإية خب اعبشاف.  اأاضح عمَلْصَدُر 
أ  َعــَددعً من عملإتِزقة عبذين كانوع  ناك سـقطوع 

لني رصيع اجإيح لنرع  عبوحدعت عملغرة. 
اتكعّـد عملإتِزقـة خسـائَإ لرشيـًة رضافلـة يف 
عملنطقـة ذعتها جـإع  اقوعهم يف كأـني  نديس، 
َحلْـــُث عنفجـإت لهم ععـوعت ناسـفة زرعتها 
بلجلـش  عبتالاـة  عباسـكإيّة  عبهندسـة  احـدة 
اعبلجا   ناك، ما أّدى رىل سـقوط عدد من عبقتىل 

اعبجإحى يف صفوفهم. 
رىل ذبـك، دّمـــإت ُقـــوَّعت عبجلـش اعبلجا  
عبشاعلّة آبلًة عسكإيّة بلأإتِزقة لكأني آخإ رشق 
مجأـع عملتـو ، َحلْــُث أاضـح َمْصـَدٌر ملدعني 
بلصحلفة أ  ععوة ناسفة زرعتها احدة عبهندسة 

عباسكإيّة عنفجإت لاآلبلة ادّمــإتها. 
اأّكـــد عمَلْصـَدُر أ  عآلبلة كانـت محألًة لادد 
من مإتِزقـة عباداع  سـقطوع َجألااً لني رصيع 

اجإيح جإع  تدمر ا. 

القناصة تردي أكثَر من 52 عنصرًا من 
جنود العدّو ومرتزقته خالل 48 ساعة

 : خاص
َمْصـَدٌر يف  عملسـرة  أفـاد بصحلفـة 
احدة عبقناصـة عبتالاة بلجلش اعبلجا  
عبشـاعلّة لأ  أكثـَإ مـن 51 عنرصعً من 
جنود امإتِزقة عبادّا عبسـاودّي سقطوع 
لني قتل0 اجإيح خالل 8  ساعة يف عدة 

جعهات. 
 اأاضـح عمَلْصـَدُر أ   ـذه عبحصللَة 
عبجنـود  مـن  عنـرصعً  تتضأـن  1 
عبسـاودينّي اعملإتِزقة سـقطوع لاأللات 
قنـص عسـتهدفتهم يف جعهـات عبحداد 
خـالل يومي عمحد اعالثنـني عبفائتني من 

 ذع عمسعوع.

املتحدث العسكري: تدمرُي 62 آلية للعدوان خالل أسبوع
 : متابعات

أعلن عملتحدُث عبإسـأي لاسم عبُقــوَّعت عملسـلحة، عباألد يحلى رسيع، 
أما عبثالثا ، أ  ُقـــوَّعِت عبجلش اعبلجا  تأّكنت من تدمر ارعطاب 61 
آبلـة بقوى عباداع  يف عدة جعهات خالل عمسـعوع عبفائت.  اأاضح رسيع 
يف ترصيح بوكابة سـعأ أ  تلـك عبحصللة تتضأن دلالـة اخأا مدرعات 
اآبلتـني اثالثة أطقم تم تدمر ا يف نهـم، ادلالة اآبلة اطقأني يف مإيا 
لابضابـع، ا18 آبلـة ا8 أطقـم قعابة نجـإع  اجلزع ، اعإلـة اآبلتني يف 
حرع ، َا18 طقأاً يف عبعقع اعمجارش ارصاعح امإيا اصربين اعبشقب. 
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 : خاص
تويف عضـُو عملجلا عبسـلايّس عمعىل عبشـلخ، نارص 
عبنصري، يو1 أما، عن عأإ نا ز عبسـعاني عاماً لاد 
رصعٍع بادة أاـهإ مع عملإض عبذي كا  يسـتدعي نقَله 
بلرـارج، اقد عمتنات عممم عملتحدة اتراذبت عن تأمني 
نقلـه بتلقي عباـالج لابإغم من عملنااـدعت عملوّجهة بها 
ااضاها أما1 مسؤابلتها عإلنَْسانلة؛ لَسعِب عبضغوطات 
عبتـي توعجهها من قوى عبتحابـف عبتي فإضت عبحصار 
عبربي اعبعحـإي اعبجوي عىل عبلأـن، لاإلضافة بفإض 
حصار مطعق عىل مطـار صناا  عبدايل، عممإ عبذي أّدى 
رىل افاة عبكثر من عملإىض للنهم عضو عملجلا عبسلايّس 

عبشـلخ نارص عبنصري؛ نتلجة بهـذع عبحصار عبرانق يف 
ظ0 تجا 0 أمأي ادايل. 

اناى عملجلُا عبسـلايّس عمعىل، أما عبثالثا ، عضو 
عملجلـا عملناضـ0 عبشـلخ نـارص عبنصـري عبذي قىض 
ماظـم حلاتـه يف خدمة عبوطـن ايف نهايتـه لأوعجهة 

عباداع  عممإيكي عبساودّي. 
اأعـإب عملجلـا عبسـلايّس يف للـا  تلقـت صحلفة 
عملسـرة نسـرة منه، عن عبتاازي بلشاب عبلأني عامة 
اأرسة عبفقلـد اذايـه امحعله خاصة يف افـاة عبفقلد 
عملناضـ0 عملغفور به لإذ  عبله، مشـلدعً لأوعقف عملناض0 
عبفقلـد عبنصري عبوطنلـة اعبفذة يف حلاته عبسلاسـلّة 
اكفاحه عبنادر مع عبوطن لك0 افا  احكأة ااجاعة. 

َاأََااَر عملجلا، رىل تضاعف عدد عبوفلات مأن يتطلب 
نقلهم بلرارج بتلقي عباالج من ألنا  عبشـاب عبلأني يف 
ظ0 عبحصار اعباداع  لقلادة تحابف قوى عبرش اعبظال1 
اتوعطؤ اصأت عممم عملتحدة اعملجتأع عبدايل عبذي يلوك 
زارعً الهتانـاً قلم عإلنَْسـانلة ايتعا ـى لأعادئ حقوق 

عإلنَْسا  يف عملحاف0 عبدابلة. 
مـن جهتـه تقـد1 عملكتـُب عبسـلايّس منصـار عبلـه 
لابتاـازي رىل عبشـاب عبلأني ارىل أرسة عبفقلد عبشـلخ 
نـارص لن نارص عبنصـري عبذي كّإس نفسـه يف خدمة 

عبوطن. 
َاأََاـاَر عملكتب رىل أ  عبفقلد عملناضـ0 ُعإف لأوعقفه 
عبوطنلة اتأريره عبنضايل يف سعل0 عبله اخدمة عبوطن. 

موظفو شركة النفط يف عدن يتهمون مكتب الفاّر هادي بإدارة الفساد يف سوق املشتقات النفطية

 املجلس السياسّي األعلى واملكتب السياسّي ألنصار اهلل ينعيان املناضل ناصر النصريي

 بعد أيام من إعالن حكومة المرتزقة عن قيود جديدة على استيراد وتوزيع الوقود

عبدالسالم: تصنيف ترامب للحرس الثوري اإليراني 
بأنه إرهابي خطوة تخدم الكيان الصهيوني

 مرتزقة االحتالل يعيثون فسادًا ونهبًا وخرابًا في منازل المواطنين بقرية اليزيدي في دمت الضالع 

 : عدن

يف تحإك اـاعي يفضح قإعرعت حكومة عملإتزقة 
عمخـرة لرصـوص فـإض عبقلـود عـىل عسـترعد 
عملشتقات عبنفطلة، ايكشف مدى فساد ا اتاأد ا 
ملضاعفـة ماانـاة عبشـاب عبلأني يف رطـار عبحإب 
عالقتصاديـة عبتي يشـنها عباـداع  عىل عبعـالد، نفذ 
موظفو رشكة عبنفط لأحافظة عد ، أما عبثالثا ، 
اقفة عحتجاجلـة تنديدعً لقـإعرعت حكومة عملإتزقة 
لشـأ  تدخـ0 رشكة مصـايف عد  يف للع اتسـويق 
عملشـتقات عبنفطلـة، متهأـني مكتب عبفـاّر  ادي 

لإدعرة عبفساد يف قطاع عبنفط.
اأّكـــد عملشـاركو  يف عبوقفة عبتـي أقلأت أما1 
عبقـرص عبجأهـوري لأنطقـة ماااـلق، أ  تدخ0َ 
رشكـة مصـايف عـد  لعلع اتسـويق عبوقـود ياترب 

مرابفـاً بلقانـو ؛ مَ َّ ذبك مهأـة رشكة نفط عد  
لشك0 حرصي.

اكشـف عملحتجو  أ  مديإ مكتـب عبفاّر  ادي، 
عملإتـزق ععدعبلـه عباللأـي  و عملسـؤال عـن  ذه 
عبرطوة؛ مَنَّه أصدر لابسـأاح ملساكب مصايف عد  

لتسويق عبنفط محللاً اللاه.
َاأََاـاَر عملتظا إا  رىل أ  نائب مديإ مكتب عبفاّر 
 ادي، أحأد عباليس، ا و عبشرُص عبوحلد عملحتكإ 
السـترعد عبنفط، قـا1 لإيقاف ضـخ عبوقود برشكة 
عبنفـط منـذ أكثَإ من أسـعوع من أجـ0 عحتكار للع 
اتسـويق عبنقط عـىل رشكة مصايف عـد ، متهأني 
عباليس امكتب عبفاّر  ادي لإدعرة عأللة عبفسـاد يف 

سوق عملشتقات عبنفطلة.
ا ّدد عملحتجو  لابتصالد اتوقلف حإكة عملوعنئ 
اعملطارعت، اردداع اـاارعت منّددة لفسـاد حكومة 

عملإتزقة.

ا1 من رعـال  حكومة   ـذع عبتحإك يأتـي لاد أَيَـّ
عملإتزقـة عن آبلـة جديدة الحتكار عسـترعد اتوزيع 
عبوقـود عـرب عملوعنـئ عبراضاـة بسـلطإتها فقـط 
الاعتأـاد عبعنوك عبتالاة بها، ا ي خطوة تسـععت 
لأزمـة جديدة يف عملشـتقات عبنفطلـة، َحلْــُث لات 
عبتجـار عاجزيـن عـن عبحصـول عـىل عملشـتقات 
عبنفطلة، فلأا يقو1 تجار اقلادعت عملإتزقة لاحتكار 

عبسوق بصابحهم فقط.
ايكشـف  ـذع أ  عبهـدف عبحقلقـي مـن عبقإعر 
عمخـر بحكومة عملإتزقة  و رحدعث أزمة يف عبسـوق 
من أج0 كسب فوعئد غر مرشاعه من خالل عحتكار 
عملشتقات عبنفطلة بصابح قلادعت اتجار عملإتزقة.

بلحـإب  جديـد  تصالـد  رطـار  يف  ايأتـي  ـذع 
عالقتصاديـة عىل عبشـاب عبلأني ملضاعفـة مااناة 
عملوعطنني اتوسـلع رقاة عبفسـاد عبـذي ترتلع علله 

حكومة عملإتزقة.

أّكــد أن واشنطن هي أم االٍرهاب والراعي 
األساسي له والمصدرة له إلى ُكــّل البلدان:

سياسي أنصار اهلل ينّدد 
بقرار أمريكا تصنيَف 
الحرس الثوري على 

الئحة اإلرهاب 
 : خاص

عسـتنكإ عملكتـُب عبسـلايّس منصـار عبلـه عبقـإعر عممإيكي 
لتصنلف عبحإس عبثوري عإليإعني عىل الئحة عإلر اب. 

اععترب عملكتب عبسلايّس منصار عبله يف للا  صادر عنه، أما 
عبثالثا ، تلقت صحلفة عملسـرة نسـرة منه، عبقـإعر عممإيكي 
قـإعرعً عداعنلًّا يُصـبُّ يف خدمة عبكلا  عبصهلونـي، موضحاً أ  
أمإيـكا  ـي أ1ُُّ عالٍر اب اعبإععي عمسـايس به اعملصـدرة به رىل 

ُكــ0ّ عبعلدع . 
ادعا سـلايّس أنصار عبله ُكــ0َّ عبشـاوب عبحـإة يف عباابم 
رىل رفض  ـذه عبقإعرعت عباداعنلة ارفـض ُكــ0ّ عملرططات 
اعبتَحـــّإكات عممإيكلـة اعإلرسعئلللة، معلنـاً أ  عبتَحــّإك 
عبفاعـ0 ملوعجهـة عبقـإعرعت عممإيكلة  ـو عبرلار عمنسـب 
اعمكثـإ جداعئلـة؛ بلحفاظ عـىل ُ ويتنا اأرضنا ااـاولنا 

امقدرعتنا. 
مـن جهتـه أكـد ناطق أنصـار عبلـه محأـد ععدعبسـال1 أ  
»تصنلـف تإعمب بلحـإس عبثوري عإليإعني لأنـه رر الي خطوة 
لابغة عبحأاقة اعبإد عإليإعني لاملث0  و عملوقف عمحز1 اعمحكم«.
اأضـاف ععدعبسـال1 يف تغإيـدة بـه »ر  عإلدعرة عممإيكلـة 
تجاازت ك0 عبرطوط عبحأإ لاستأإعر تحديها ااوَب عملنطقة 
عرب راـاال عبحإاب امصادرة مقدسـاتها اأرعضلها بتكإيا 

 لأنة عبادا عإلرسعئليل«. 

خروقات العدوان 
ومرتزقته تبلغ 1221 

خرقاً خالل أسبوع 
 : خاص

تستأإُّ قوى عباداع  عممإيكي عبساودّي عإلمارعتي امإتِزقته 
يف خإاقاتها عملتنوعة لأحافظة عبحديدة. 

َحلْـــُث قال ناطق عبُقــوَّعت عملسـلحة عباألد يحلى رسيع، 
أمـا عبثالثـا : ر  خإاقـات عباـداع  امإتِزقتـه يف محافظة 

عبحديدة للغت خالل أسعوع 1111 خإقاً. 
اأَْاَضـــَح عباألد رسيـع يف ترصيح بوكابة عمنعـا  عبلأنلة 
سـعأ أ  عبرإاقـات تنوعت لني رطـالق 16 صاراخاً ا1  قنعلة 
ا16  قذيفـة مدفالـة ا15  عأللـة رطالق نار من عمسـلحة 

عبرفلفة اعملتوسطة. 
مضلفـاً: »قلا1 عباـداع  امإتِزقتـه لـ 161 عأللـة تازيز 
اتَحـــّإكات بُقــوَّعتهـم امقاتللهـم اعأللتـي عسـتحدعثات 

اتحصلنات«. 
َاأََااَر عباألد رسيع رىل أ  طرع  عباداع  عممإيكي عبساودّي 
عإلمارعتي عرتكـب إ6 خإقاً لأوعصلة تحللقه يف أجوع  محافظة 

عبحديدة عملؤطإة يف عتّفاق عبسويد. 

الرئيس املّشاط يوجه بصرف نصف راتب ملوظفي الدولة قبل رمضان
 : خاص

رئلـا  عمخ  فرامـة  بتوجلهـات  تنفلـذعً 
يف  أمـا  ُعِقـَد  عملّشـاط  مهـدي  عبجأهوريـة 
صناـا  عجتأاعاً ضـم كالً مديإ مكتب رئاسـة 
عبجأهوريـة أحأد حامد اازيـإ عملابلة عبدكتور 
راـلد ألـو بحو1 اازيـإ عبردمـة عملدنلة طالل 
عقال ؛ ملناقشة عبجوعنب عملتالقة لرصف نصف 

رعتب بلأوظفني قع0 اهإ رمضا  عملعارك.
ايف عالجتأـاع أّكد مديإ مكتب عبإئاسـة عىل 
أ ألّـة تنفلذ توجلهات عبإئلا مهدي عملّشـاط 
لـاإلرسعع يف رنجاز عبرتتلعات عبالزمة اعبرصف يف 

عملوعد عملحدد.

ااـّدد حامد عىل أ ألّة تنقلح كشف عبإعتب 
من عمسـأا  عبو ألة احـاالت عالزداعج يف رطار 
عإلصالحـات عإلدعريـة تنفلذعً بتوجلهـات رئلا 

عبجأهورية.
فلأـا أّكد ازيـإ عملابلة عىل أ ألّـة أ  يكو  
رصف عبإعتـب عـىل أسـاس عبعصأـة.. ُمشـرعً 
رىل أ ألّـة عبإلـط عبشـعكي لـني عملابلـة اقطاع 

عملالومات يف عبردمة عملدنلة.
عسـتكأال  عـىل  عباأـ0  أ ألّـة  رىل  ابفـت 
عبرتتلعـات عملابلـة اعبفنلـة بكشـوفات عبإاعتب 
لناً  عـىل مرإجات عأـ0 ازعرة عبردمة عملدنلة 
بلفـرتة عملاضلة، اتشـكل0 بجنة فنلة مشـرتكة 

من عبوزعرتني الستكأال عبرتتلعات.

أهالي دمت للمسرية: املرتزقة اقتحموا منازلنا ونهبوا أمواَلنا وممتلكاتنا 
 : خاص

كشـف تقإيٌإ ملدعني بلزمل0 
يحلى عبشامي لثته قناُة عملسرة 
عبفضائلـة عـن حجـم عبكارثـة 
عبتي اقاـت قإية للـت عبلزيدي 
لأحافظـة  دمـت  منطقـة  يف 
عبضابـع جإع  عباعـث عبذي طال 
منـازل عملوعطنـني انهـب عمثاث 
اعمموعل  عبشـرصلة  اعملقتنلات 
اعملجو ـإعت مـن قعـ0 مإتِزقة 
عباداع  قع0 أ  يتم تحإيإ ا عىل 
أيـدي عبجلش اعبلجا  عبشـاعلّة 

مؤّخإعً. 
ايف ترصيح إلحدى نسا  قإية 
للـت عبلزيـدي دمـت »مـن كعار 
عبسن« أّكــدت أ  عملنطقة كانت 
عـىل مـدى ثـالث سـنوعت تحت 
سـلطإة ألنـا  عبجلـش اعبلجا  
عبشاعلّة ابم يحدث أ  تم عقتحا1 
عملنـازل أَا نهب أيـة قطاة مهأا 
كا  حجأهـا نهائلاً، مضلفة أ  
مإتِزقة عالحتالل  اجأوع عبقإية 

يف اقت متأخإ من عبلل0 اأخإجوع 
عبنسـا  اعمطفـال مـن منازبهم 
لُقــوَّة عبسـالح اجالو ا قاعدة 
عسكإيّة اقاموع لتحطلم أثاثهم 
انهب مأتلكاتهـم عبثألنة حتى 
حنفلات عبحّأامات بم تسلم من 

عبرقة. 
أنهـا  إلـت مـن  موضحـة 
منزبها؛ خوفاً من لطش ملللشلا 
عالحتالل ابم يكن لحوزتها خالل 
عبهإب سـوى عبحـذع  فقط ابم 
تتأّكـن حتى من أخذ ماللسـها 
أَا أمتاتهـا اأثاثهـا ماهـا عند 

عبفإعر. 
اـهادعٍت  عبتقإيـُإ  انقـ0 
حلـًة بادد مـن عملوعطنـني ألنا  
منازبهـم  دعخـ0  مـن  عملنطقـة 
عباائـدا  ربلهـا لاـد رحلة من 
مـن  عحتالبهـا  جـإع   عبنـزاح 
قعـ0 مإتِزقـة عباـداع  اتحوي0 
منازبهـم رىل ثكنـات عسـكإيّة، 
عبتقإيإ مشـا َد  َحلْــُث عإض 
عبدمار اعبرإعب عبذي خلفته تلك 
عمللللشـلا ارع  ا لاـد أ  قامت 

لاقتحـا1 عبعلوت اكـر ألوعلها 
لاسـتردع1 عبذخـرة اعبإصاص 
اتكسـر ُكــ0ّ عملوعب يف عبدعخ0 
ارسقة عمثـاث اعمموعل اأجهزة 
عبحاسـوب امجو إعت عبنسـا  
عبتي بم يستطلاوع حألها ماهم 
عبفإعر اعبنـزاح عبقري،  خالل 
احتى غإف عبنو1 بم تسلم أيضاً 
من عالعتـدع  انهـب محتوياتها 
اماللـا عملوعطنـني لطإيقـة ال 
تُأـتُّ بألخالق اعمعـإعف عبقعللة 

اعبدينلة لصلة. 
اأمـا1 حـرة عباـرشعت من 
رىل  تحدثـوع  عبذيـن  عملوعطنـني 
»عملسـرة« أّكــداع لـأ  مإتِزقة 
عباداع  بـم يحـّإراع عبقإية من 
حـّإراع  لـ0  فحسـب،  أ ابلهـا 
عبعلـوت من أثاثهـا، فعابإصاص 
الابإصـاص  عملـوعب  فتحـت 
أخإج أ لها، دخلها عبغزعة ماهإ 
قلللة فلم تسلم منهم حتى غإف 
عبنو1 حّوبو ا بثكنات عسـكإيّة 
انهعوع ُكــ0ٍّ مـا تحتويه منازُل 

للـت عبلزيـدي. 

العاصمة تشّيع اليوم 
شهيدات مدرسة 

الراعي بحي سعوان 
 : متابعات

عبلـو1  عبلأنـي،  عبشـاب  ألنـاُ   يشـلُع 
مجـزرة  مـن  عبطـالَب  عبشـهدعَ   عمرلاـا ، 
عباـداع  عبسـاودّي عممإيكي عىل مدرسـة 

عبإععي لحي ساوع . 
ادعـت عبلجنُة عملنظأة ملإعسـلم تشـللع 
عبطـالب، أمـا عبثالثـا ، جأا رَ عبشـاب 
عبلأنـي رىل عبرـإاج اعملشـاركة يف تشـللع 
عبشـهدع  عبطـالب يف حي سـاوع ، معلنًة أ  
موكب عبتشللع سلنطلق من مدرسة عبإععي 
لسـاوع  عبساعة عبتاسـاة من صعاح عبلو1 

عمرلاا . 
عبسـاودّي  عباـداع   طائـإعُت  اكانـت 
عممإيكـي قد عسـتهدفت عمحـد عبفائت حي 
مدرسـة عبإععـي، مأا تسـعب يف عستشـهاد 
ارصالة أكثـإ من 107 موعطنـني ماظأهم 

طابعات بم تتجااز أعأار ن 11 عاما. 
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أخبار

 أشاروا إلى أن الجرائم القبيحة لن تمر دون رد: 

 نّددوا بجرائم العدوان في استهداف الطالب واختطاف النساء 

قبائل عبس بحجة تؤّكـــد الجهوزيَة 
ملواجهة تصعيد العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي

مسرية جماهريية كربى لطالب ومعلمي 
املدارس يف العاصمة صنعاء

 : حجة
أّكــــد ألنـاُ  قعائ0 مديإية ععـا لأحافظة حجـة جهوزيتَهم عبتامة 
ملوعجهـة تصالد عباداع  امإتِزقته ، مسـتنكإين جإعئَم عباداع  عملتوعصلة 
لحـق عملدنلني اعـىل اجه عبرصوص عبنسـا  اعمطفال اعبتـي كا  آخإ ا 

عستهدعف مدرسة احي سكني لأنطقة ساوع  لابااصأة صناا  . 
اأعلنت قعائ0 ععا يف بقا  قعيل حااد ، أما عبثالثا  ، لحضور عملسؤال 
عبتنفلذي منصار عبله لاملحافظة نائف ألو خإفشـة عستأإعر ا عبنفر عباا1 
ارفـد عبجعهـات لقوعف0 عبإجـال اعملال حتـى تحقلق عبنـرص ، مؤّكـــدة 
عسـتقعال عباا1 عبراما من عباداع  عممإيكي عبسـاودّي عإلمارعتي لأزيد 
من عبصأود اعبثعات اعبتحدي .  كأا أّكـــد عملشاركو  افاَ  م بلتضحلات 
عباظلأة عبتي قدمها عبشـهدع  عملطال يف سعل0 عبدفاع عن عمرض اعباإض 
، ماربين عن ععتزعز م افرإ م لاملوقف عبرابد ملديإ عملديإية عبشهلد مابك 

ثوعب عبذي عستشهد قع0 أَيَّا1 ا و يدعفع عن تإعب عبوطن عبطا إ . 
كأا نّدد عملشـاركو  لابجإيأة عبنكإع  عبتي عرتكعهـا مإتِزقة عباداع  يف 
مديإيـة عبتحلتا لأحافظـة عبحديدة اعملتأثلة لاختطاف أمـإع ه اعلنتلها ، 
مؤّكـــديـن أ  مثـ0  ذه عبجإعئم عبقعلحة بن تأـإ دا  رد من ُكــ0ّ ألنا  

عبقعائ0 عبرشفا  عبغلورين عىل أعإعضهم . 
َاأََااَر للا  صدر عن عبوقفة رىل أ  جإعئم عباداع  عملأنهجة يف عبلأن بن 

تزيد عبلأنلني رال عزيأة عىل عبتصدي بلاداع  لك0 عبوسائ0 عملتاحة . 

 : صنعاء
اـهدت عبااصأـُة صناا ، صعـاح أمـا عبثالثا  ، مسـرة جأا رية 

حاادة اارك فلها عملئات من طالب عملدعس اعبرتلويني . 
ايف عبتظا ـإة عبتي جالت عددع من اـوعرع اعزقة مديإية اـاوب ردد 
عملشـاركو  عبشاارعت عملناائة بلسلاسـات عممإيكلة تجاه ااوب عملنطقة 
ايف مقدمتها عبشاب عبلأني ، اعملؤّكـــدة عىل أ  تحابَف عباداع  امإتِزقته 
عىل عبلأن بلسـوع رال أدعة من عمداعت عممإيكلة يف رضب اعستهدعف ااوب 
عملنطقة .  ارفع عملشـاركو  يف عبتظا إة عـددع من عبالفتات عملنّددة لجإعئم 
عباداع  عممإيكي عبسـاودّي لحق عبطالب اعسـتهدعفه بلأدعرس اعملنشـأة 
عبتاللألـة اعملؤسسـات عبردملة اعبعنى عبتحتلة .  َاأََاـاَر عملشـاركو  رىل 
أ  جإعئم عباداع  لحق عملدنلني اعسـتهدعفه بلطـالب اعبطابعات اعختطاف 
عبنسـا  اعمطفـال تارب عن عبنفسـلات عملنحطة بقوى عباـداع  امإتِزقته 
اتأتي يف رطار محااالت عباداع  بلتغطلة عن فشـله عباسـكإّي يف عمللدع  ، 

الفتني رىل أ  جإعئم عباداع  امإتِزقته بن تذ ب  درعً . 

يف وقفة قبلية مسلحة: أبناء ووجهاء مديرية ذي السفال ينّددون 
بجرائم العدوان ويتوعدون العدّو بالثأر

قبائل البيضاء وشبوة تعلن النكف القبلي ملواجهة قوى العدوان واالحتالل يف املحافظات الجنوبية

 : إب
ألنـاُ  ااجهـا  منطقة  نّظـم 
لابجاااـن مديإيـة ذي  عبحعلـة 
أمـا   ، رب  محافظـة  عبسـفال 
عبثالثـا  ، اقفـة قعللـة مسـلحة 
عـرباع فلها عـن ردعنتهـم بجإعئم 
عباـداع  امإتِزقته لحق عبشـاب 
آخإ ـا  كا   اعبتـي  عبلأنـي 
اطابعـات  طـالب  عسـتهدعف 
مدرسـتي عبإععي اعمحقاف لحي 
 ، صناـا   لابااصأـة  سـاوع  
اعختطاف عمإأة اطفللها لأديإية 
عبتحلتـا ، دععـني عبشـاَب عبلأني 
اعبنسـا   عمطفـال  بدمـا   بلثـأر 
اموعصلة عبصأـود اعبثعات ادعم 

ارفد عبجعهات . 
اأّكــــد عملشـاركو  يف للـا  
عزَمهـم  عبوقفـة  عـن  صـادر 
اررصعر ـم عـىل عبثأر مـن قوى 
، اموعصلـة  عباـداع  امإتِزقتـه 
دعم ارفـد عبجعهات حتى تحقلق 

عبنرص . 

ايف عبوقفة عبتـي بم ياول فلها 
عملشـاركو  عن دار عممم عملتحدة 
اعملنظأـات  عبـدايل  اعملجتأـع 
اعإلنَْسـانلة  عبحقوقلـة  عبدابلـة 
، مشـرين رىل أنهـا بـم تَحـــّإك 
سـاكناً رزع  ما يتاإض به عبشاب 
عبلأنـي مـن جإعئم حـإب ارلادة 
عىل مـدى عمرلع سـنوعت عملاضلة 
، مؤّكـــديـن أنهـا تسـاى ارع  

عبإيال عبساودّي اعبداالر عممإيكي 
غـر معابلـة لفظاعـة الشـاعة 
عممإيكـي  عباـداع   يإتكعـه  مـا 
عبسـاودّي لحق أطفال انسا  من 

جإعئم حإب ارلادة جأاعلة . 
َاأََاـاَر عملشاركو  رىل أ  رماا  
عباداع  اعسـتأإعره يف عسـتهدعف 
عملدنلـني مـن عمطفـال اعبنسـا  
يف عمَْحلَـــا  اعملنـازل اعمسـوعق 

يؤّكــــد أ  عبرلـار عبوحلـد بدى 
عبلأنني يتأث0 يف موعصلة عبصأود 
اعبثعات اعالسـتأإعر يف دعم ارفد 
عبجعهـات ، الفتـني رىل أنـه بم ياد 
 ناك مكا  بلحلاد اأ  عىل جألع 
عبجاد اعبفاع0  عبتَحــّإك  عبلأنلني 
ملوعجهـة عباـداع  اعبثـأر بدمـا  

ألنائهم انسائهم . 
يشـار رىل أنـه سـعق اأدخلـت 
عبسـودع   عبقائأـة  يف  عبسـاوديّة 
عإلنَْسـا   بحقـوق  عبتالاـة 
حقـوق  لأنتهكـي  ـــة  اعبَراصَّ
تأّكنـت  أنهـا  رال   ، عإلنَْسـا  
عملنـح  لقطـع  التهديد ـا 
اعملسـاعدعت عبتـي تقدمهـا بألمم 
عملتحدة اعملنظأات عإلنَْسـانلة من 
عبرإاج من تلك عبقائأة ، ا و ما 
يكشـف مدى عالنحطاط اعبتوعطؤ 
عبتـي اصلـت ربلـه تلـك عبهلئات 
اعملنظأـات ازيـف عّدعا عتهـا يف 
عبدفـاع عـن عبحقـوق اعبحإيـات 
اكلـف أنهـا لاتـت أسـرة بلأال 

عبساودّي اعبعرتاداالر . 

 : خاص
أعلن ألنـا  ااجهـا  امشـايخ محافظتي 
اـعوة اعبعلضـا  عبنكف عبقعـيل ملوعجهة قوى 
عباداع  اما يسأى لابنرعة عبشعوعنلة عملدعومة 

من دال عباداع  ادابلة عإلمارعت . 
نظأـه مشـايخ  عبـذي  عبقعـيل  عبلقـا   ايف 
اأعلا  اعوة ، أما عبثالثا  ، ملوعجهة عباداع  
، رحـب  عبجنوللـة  عملحافظـات  اعالحتـالل يف 
محافـظ عبعلضـا  عـيل عملنصوري اعملسـؤال 
عبتنفلذي منصار عبله لاملحافظة حأود اـتا  
لألنـا  اـعوة عبذيـن ياـدا  بنكـف قعيل ضد 

توعجد عالحتالل يف عملحافظة . 
اأّكـــد عىل اقوف ألنـا  عبعلضا  رىل جانب 

عبجنوللـة  اعملحافظـات  اـعوة  يف  رخوعنهـم 
ملوعجهة عالحتالل اقوى عباداع  . 

اأبقلـت خـالل عبلقـا  كلأـات مـن اـلخ 
عباوعبـق محأـد عباوبقـي احسـني عبرشيـف 
انائب مديإ أمن اـعوة عباألد محأد عملحضار 
، عستنكإت ما تتاإض به عملحافظات عبجنوللة 
من عنتهاكات من قع0 دال عباداع  ، لأشـاركة 

عملإتِزقة عبذين ال يأثلو  عبشاب عبلأني . 
اأّكـــدت عبكلأـات عملـي لاتجـاه دحـإ 
عالحتـالل مـن خـالل عالنطـالق مـن محافظة 
عبعلضـا  عبتـي تأث0 عأقا تأريرلـا يف مرتلف 

عملإعح0 عبنضابلة ماضلا احارضع . 
اأّكـــد للا  صـادر عن عبلقا  تـاله عباقلد 
أحأـد عملصاعـي أ ألّـة تازيـز احـدة عبصف 

عبقعـيل ملوعجهـة قـوى عالحتـالل اما يسـأى 
لابنرعـة عملدعومة مـن عإلمارعت عبتي تسـلطإ 

عىل عملصابح عبوطنلة عالسرتعتلجلة . 
ادعا عبعلـا  رىل تازيز عبتنسـلق لني عبقوى 
عبوطنلـة بتوحلـد جهود ـا ملوعجهـة عباداع  
لُقــوَّة عبسالح حتى دحإ عبغزعة اعملحتّلني . 

عباـداع   يإتكعـه  لأـا  عملشـاركو   انـّدد 
عبسـاودّي عممإيكي من جإعئـَم لحق عمطفال 
اعبنسـا  امـا يفإضـه مـن حصار عـىل مدى 
أرلع سـنوعت .  اأّكــد عبعلاُ  أ  عسـتأإعَر قت0 
عبنسـا  اعمطفال اعبشـلوخ اعبإجـال اتدمر 
عبعُنَـى عبتحتلة اك0 مقومات عبحلاة عإلنَْسـانلة 
، اصأة عار يف جعني دال عباداع  ، بن تسـُقَط 

لابتقاد1 . 
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 : صنعاء
نـّددت عبهلئـُة عبنسـائلة منصـار عبلـه 
لاملجـزرة عملإّاعـة عبتـي عرتكعهـا طـرعُ  
عباـداع  عممإيكـي عبسـاودّي لحق طالب 
اطابعات عملـدعرس اعم ايل يف حي سـاوع  
عبسـكني لأمانة عبااصأـة ، ماتربة صأَت 
عممـم عملتحـدة اعملجتأع عبـدايل اعملنظأات 
عبدابلـة عملانلـة لحقـوق عإلنَْسـا  رزع  ا 
مشاركًة بلاداع  يف جإعئأه امجازره لحق 

أطفال انسا  عبلأن . 
جا  ذبـك خالل عبوقفة عالحتجاجلة عبتي 
نظأتها عبهلئة عبنسائلة منصار عبله صعاح 
، أمـا عبثالثـا  ، لأدرسـة عبإععـي لحـي 
سـاوع  ، ا ـو مـكا  عبجإيأـة عبتي رعح 
ضحلتهـا أكثَإ من 100 مدنـّي ما لني قتل0 

اجإيح أغلعهم من عبطالب اعبطابعات . 
ايف عبوقفـة عبتي اـاركت فلها عرشعت 
اعبحقوقلـات  عبنااـطات  مـن  عبنسـا  
 ، عبإععـي  مدرسـة  طابعـات  مـن  اعـدد 
عرّبت عملشـاركات عـن ردعنتهـن بلجإيأة، 
مسـتنكإعت عبصأَت عممأي اعبدايل رزع  ا 
، مطابعـات عممـم عملتحـدة اعملجتأع عبدايل 

اعملنظأات عبدابلة عملانلة لحقوق عإلنَْسـا  
لابقلـا1 لأسـؤابلات تجاه مـا يتاإض به 
عبشـاب عبلأنـي مـن جإعئم حـإب ارلادة 

جأاعلة . 
عملتحـدة  عممـم  عملشـاركات  احألـت 
اعملنظأـات عبدابلة عملسـؤابلَة عبكاملة عن 
عسـتأإعر جإعئم عباداع  اعستهدعفه بلأد  
اعملدعرس اعمَْحلَــا  عآل لة لابسكا  اقتله 

بألطفال اعبنسا  اطالب عملدعرس . 
ترلـ0 عبوقفـة كلأـة بطابعات مدرسـة 
عبإععي أرش  فلها رىل لشاعة عبجإيأة عبتي 
أادت لحلـاة  1 طابعـاً اطابعـة اجإح 5إ 
آخإيـن ماظُأهم حابتهم حإجـة ، اعآلثار 
اعمرضعر عبنفسـلة عبكعـرة عبتـي خّلفتهـا 
عبغـارعت عىل نفسـلات عبطـالب اعبطابعات 
عبذين لـات ماظأهم يااني من عضطإعلات 

نفسلة . 
اعـرّبت عبطابعـُة فاطأـة عبااطـي يف 
عبكلأة عبتي أبقتهـا نلالًة عن عبطابعات عن 
خلعة أم0 عبطالب اعبطابعات رزع  عسـتأإعر 
عبصأـت عممأـي اعبـدايل تجـاه مثـ0  ذه 
عبجإعئـم عبتي ينـدى بها جعني عإلنَْسـانلة ، 
محأـالٍت عممـَم عملتحـدة اعملجتأـع عبدايل 
اعملنظأات عبدابلة عملانلة لحقوق عإلنَْسـا  

عملسـؤابلة عبكاملة رىل جانـب قوى عباداع  
اعملإتِزقة . 

اأاارت عبطابعة عبااطي رىل أ  جإيأة 
عباداع  لحق طالب اطابعات عملدعرس لحي 
سـاوع  بلسـت عماىل ابن تكو  عمخرة يف 
ظ0 عستأإعر عبصأت عبدايل اعممأي ، الفتة 
رىل أ  عباـداع  اعـىل مدى عمرلع عبسـنوعت 
عملاضلة يأان يف عسـتهدعف عملدنلني سـوع  
يف عمَْحلَـــا  عبسـكنلة أَا يف عمسـوعق أَا يف 
عملدرعس احتى يف مجابا عبازع  امناسعات 
عمفإعح كابجإيأة عبتي عرتكعها لحق عبطالب 
لأدينة ضحلا  أَا عملازين يف عبصابة عبكربى 
، أَا عإس سـنعا  اغر ا من عبجإعئم عبتي 
يندى بها جعني عإلنَْسـانلة عـىل عمتدعد مد  

اقإى عبجأهورية عبلأنلة . 
اأّكـــدت عبااطي لأ  عستأإعر صأت 
عممـم عملتحـدة اعملجتأع عبـدايل اعملنظأات 
عبدابلـة بن يأحـي جإعئَم عبحـإب اعإللادة 
عبتي عرتكعها ايإتكعها تحابف عباداع  لحق 
عبلأنلـني اأنها سـتظ0ُّ حلـًة يف فكإ اذ ن 
ااجـدع  عبلأنلـني ، يف اقت يشـهد عبوعقع 
زيف اكذب عدعا عت عممم عملتحدة اعملجتأع 
عبـدايل اعملنظأـات عبدابلـة لابحفـاظ عن 

عبحقوق اعبحإيات اعبدفاع عنها . 
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ُع مإتِزقـُة عباداع  اعالحتالل  ال يتورَّ
عن عرتكاب أية جإيأـة لحق عملوعطنني 
اال يُإدُّ ـم ديـٌن أَا ُعـْإٌف عـن عرتكاب 
عبكعائـإ امـا يحإُِّمـه عبـرشُع ايُنِكُإه 
عملجتأـع، فأا تـزعل عملناطـُق عملحتّلة يف 
عبجنوب اعبساح0 عبغإلي اتاز اغر ا 
تشـهد جإعئَم يوملًة لاضهـا جإعئم بم 
يكن عملجتأـع عبلأني يسـأع لحداثها 
ابـم يكن أحـد يتجإأ عـىل فالها، فأن 
جإعئـم عغتصـاب عمطفـال يف تاـز رىل 
عغتصـاب اعختطـاف عبفتلـات يف عد  
ُاصوالً رىل ما حـدث قع0 أيا1 يف مديإية 
عبتحلتـا لابسـاح0 عبغإلـي، حلث أقد1 
مإتِزقـُة عباـداع  عىل عختطـاف عمإأة 
اطفَلتلها اعقتلاد م رىل مكا  مجهول 
دا  ماإفـة أيـة أخعار عـن مصر م 
اسـط تجا 0 اعضـح افاضح من قع0 
عملنظأات عبدابلـة اُخُصوصاً منظأات 

عممم عملتحدة عبااملة يف عبلأن. 
ارغـم عبتجاُ ـ0ِ من قعـ0 عملنظأات 
عبحقوقلة عبدابلة رال أ   ذه عبجإيأة بم 
تأإ لصأٍت من قعـ0 عملكونات عبوطنلة 
عبسلاسـلة اعبقعللـة اكذبـك مـا تزعل 
عبقضلـة تشـهد تفاعالً اـاعلاً غاضعاً 
رصـدت صحلفة عملسـرة جانعاً منه يف 
رطار عألها عملهني اعإلنساني اعبوطني 

يف كشف جإعئم عباداع  امإتِزقته. 
 

الجريم��َة  تدي��ُن  اهلل  أنص��ار  حقوقي��ُة 
وتستنهُض سكاَن املناطق املحتّلة

عبسلاسـلة  عبتفاعـالت  سـلاق  يف   
جإيأـة  مـع  اعبشـاعلة  اعبحقوقلـة 
عختطـاف عمـإأة اطفللهـا مـن قعـ0 
عملحعـي  ععُدعبو ـاب  أدع   عملإتِزقـة، 
لاملكتـب  عبحقوقلـة  عبدعئـإة  -رئلـا 
ترصيـح  يف  عبلـه-  منصـار  عبسـلايس 
بلصحلفـة، جإيأـة عالختطـاف قائالً: 
»نحن ندين انسـتنكإ عبجإعئم عبعشاة 
عبتـي يإتكعهـا دال عباـداع  لأرتلف 
مناطـق سـلطإته اعبتـي كا  آخإ ـا 
جإيأة عختطاف مإأٍة اعلنتلها يف مدينة 

عبتحلتا. 
»نديـن صأـت  عملحعـي:  اأضـاف 
عممـم عملتحـدة اتنصلهـا عـن عبقلـا1 
لأسـؤابلته، انحأـ0 عملعاـوث عممأي 
مسؤابلة  ذه عبجإيأة اعبتي تجا لها 
ابز1 عبصأت ابم يُـِدْ  ايارب عن قلقه 
كأا يفاـ0 رزع  ُكــ0ّ جإيأـة يإتكعها 
عباداع  لحق عبشاب عبلأني عملظلو1«. 
اطابـب عملحعـي، ُكـــ0ّ عبرشفـا  

اعمحإعر يف عملناطق عملحتّلة لاالستنهاض 
اطـإد عملحتّلـني اأ  يأخـذاع عبـدراس 
اعباـرب مـن  ـذه عبجإعئم عبتـي تطال 
عماـلا  عملقدسـة اعبتي يإفضها ُكــ0ّ 

يأني رشيف احإٍّ اغلور. 
من جانعها، تإى عماساط عمكاديألة 
عبلأنلـة أ  جإعئـم عباـداع  امإتِزقته 
عنحطـاط  دبلـ0  عبكعائـإ  اعرتكالهـم 
أَْخــاَلقـي اقلأـي اناتـج عـن فشـ0 
ملدعنـي يف موعجهة عملطال من عبجلش 
يؤّكــــد  حلـث  عبشـاعلة،  اعبلجـا  
أحأد َععدعبسـال1 -عممني عباا1 عملساعد 
بجاماة عملاإفة- يف ترصيح بلصحلفة، 
أ  جإيأة عباداع  لحـق أختنا عبازيزة 
اعلنتَلهـا يف مدينـة عبتحلتـا تـدل عـىل 
عالنحطاط عمَْخــاَلقي اعبفشـ0 عبذريع 
عبـذي اصـ0 ربلـه عباـداع  امإتِزقته، 
عمحـإعر لأناطـق عالحتـالل رىل  دععلـاً 
امسـاندة  عملحتـ0ّ  عبغـازي  موعجهـة 
عبجلـش اعبلجـا  عبشـاعلة حتـى يتمَّ 
تطهـرُ مرتلـف عبجعهـات مـن دنا 

عبغزعة َاعملحتّلني. 
لـداره تحـدث عبدكتـور ععدعبازيـز 
عبرتب -مستشـار رئلـا عبجأهورية- 
يف ترصيـح بلصحلفـة قائـالً: »ر   ذه 
عمسـابلب تؤّكـــد بلشـاب عبلأني أ  
ال مصدعقلة بلأإتِزقة َاأنهم يغإقو  يف 
عبوح0 ايأارسـو  سلاسَة عبصهلونلة 
اأمإيـكا لدرجة رئلسـلة، ا ـذع بلا 
موجودعً يف تإعثنا اال عادعتنا عإلْساَلملة«، 
مطابعاً ألنا  عبشاب يف ُكــ0ّ عملحافظات 
لابنهوض أما1 ما يُطَإُح من اـائاات 

اعد1 تدعابها اعبتصدي ملإاجلها. 
اععتـرب عبرتب  ـذه عبجإيأـة رحدى 
عبديـن  يإفضهـا  عبتـي  عملأارسـات 
ايإتكعهـا  اعباـادعت،  اعمَْخـــاَلق 
يف  عمحـإعر  رذالل  أجـ0  مـن  عملإتِزقـة 

عملناطق عملحتّلة. 

قبائ��ُل اليم��ن: ال بدي��َل ع��ن التَح��ّرك 
وحماية األرض والعرض

حـول جإيأـة عالختطـاف اعبجإعئم 
عملتكإرة عبتي يإتكعها عباداع  امإتِزقته 
يف عملناطـق عملحتّلة يقول عبشـلخ ضلف 
عبلـه رسـا1 -رئلـا مجلـا عبتالحـم 
»ر   بلصحلفـة:  ترصيـح  يف  عبقعـيل- 
مـا حـدث يف عبتحلتا بلـا أال اال آخإ 
جإيأة؛ مَ َّ مذ َب عباـداع  امإتِزقته 
 ـو عبقت0 اعالختطـاف ا تك عمعإعض 
ل0 ايتشـافو  لهتك أعإعض عملسـلأني 
يف ُكـــ0ّ مكا  اما قد حصـ0 يف عبلأن 
أق0ُّ مأا يحص0 يف سـوريا اعباإعق اك0 

مكا ؛ مَنَّهم ياإفو  َمن  م عبلأنلو ، 
بكـن من اـذ منهـم مـا  ـو راّل دبل0 
ملـا يرفو  من رسـا ة َاسـو  مااملة 

بلأسلأني اإلخوعنهم«. 
اأضـاف رسـا1 يف حديثـه بصحلفة 
عملسـرة: »نحـن مدعـوا  رىل أ  ندعم 
عبجعهـات انقـّوَي عزعئـم عملجا ديـن 
ملوعجهة  ؤال  عبفئات عبشـاذة عبذين ال 
ياتربا  من عإلْساَل1 اال من عإلنسانلة«، 
متالااً »م  عإلنسـانلة ال تقع0 من  ذه 
عبترصفات عباوجـا  ايجب عىل جألع 
عبلأنلـني تـإك عملناكفـات اأ  يقومـوع 
ملث0  ذه عمعأـال عبتي ال تإيض عبلَه اال 
رسوبه اال تللق لأعادئ اقلم عبلأنلني«. 
من جانعه، قال عبعاحث عبسلايس أنا 
عبقايض: »ر  عختطاف عملإأة الناتها  و 
نتلجة طعلالة ملا يقو1 له عباداع  ا و 
جز  مـن أعأال مإتِزقتـه اعبتكفريني 
عملنحلـني أَْخــاَلقلـاً«، مضلفـاً » ـذه 
عآلخـإ  اعبجـز   اأعأابهـم  طعلاتهـم 
مإتعـط لإ انة عبشـاب عبلأني ار انة 

كإعمته ار انة عملجتأع«. 
اتالع عبقايض مؤّكــــدعً أنه »يجب 
عللنـا أ  ال نقـف أمـا1  ـذه عبجإعئـم 
لسذعجة اعستحلا  ل0 ننظإ بها لاأق؛ 
مَنَّهـا جإيأـة لاـد جإيأة تـؤدي من 
عنتهاك جزئي رىل عنتهاك اـام0، لأانى 
يتحـول مـن عنتهـاك فـإدي رىل عنتهاك 
جأاعـي كأـا قامـت لـه عبجأاعـاُت 
عبتكفرية يف عباإعق اعبسوريا لاالنتقال 
من فتاة رىل عرشعت امئات عبفتلات«. 

إف��اس  دلي��ٌل  الاَأْخ��َاقي��ة  الجرائ��ُم 
العدوان وحقده 

ايف رطار رصد عبتفاعالت عبسلاسـلة 
مـع  اعبثقافلـة  اعبشـاعلة  اعبقعللـة 
جإيأة عختطاف عمإأة عبتحلتا اطفللها، 
عملتـوك0  علتسـا1  عبدكتـورة  تحدثـت 
ملوعجهـة  عبثقافلـة  عبجعهـة  -رئلـا 
عملسـرة، مشـرة  عباـداع - بصحلفة 
رىل أ  جإعئم عباـداع  كثرة اُخُصوصاً 
عمخـص  اجـه  اعـىل  عملدنلـني  لحـق 
لحـق عبنسـا  اعبتـي تارب عـن رفالٍس 
ا زيأـة انـوٍع مـن عبحقـد عبهأجـي 
ضد عالنتصـارعت عبلأنلـة، مضلفًة أنه 
»كلأـا عنهز1 عباـداع  يف جعهات عبازة 
اعبكإعمة ابقنُه رجال عبإجال دراساً يف 
عبعطوبة اعبشـجاعة كلأا رأيناه يذ ب 
رىل عملإيا  اعبازل اُخُصوصاً يف مناطق 

سلطإته ايف مناطق مإتِزقته«. 
عختطـاف  »ر   عملتـوك0:  اأضافـت 
عبنسـا  بلست  ذه عملإة عماىل، ل0  ناك 

عختطـاف اعغتصاب اعنتهـاك بلاإض، 
ا ـذه عبجإعئم كلها مإفوضة رنسـانلاً 
عبقانـو   يف  حتـى  أَْخــاَلقلـاً  ادينلـاً 
عإلنسـاني عبدايل، امع ذبك يُغضُّ عبااَبُم 
طإَفه عن ُكــ0ّ  ذه عملأارسات اتعقى 
طانًة يف عبررص، مضلفًة » ذه عبجإعئم 
بـن تزيـد عبشـاب عبلأنـي راّل صأـودعً 
ابـن تزيد رجال عبإجـال راّل ررصعرع عىل 
تلقني عبادا عبدراَس عملناسـعَة يف ُكــ0ّ 

عبجعهات«. 
كأـا أدعنـت عملتـوك0، عبصأـَت أما1 
اعبتـي  َاعبجإعئـم  عإلجإعملـة  عمعأـال 
أّكــــدت أنه لال اـك سـتكو  نهاية 
عملإتِزقـة ار  كانـت موجاـة راّل أنهـا 
سـتحُصُد نهايَة عالرتزعق انهاية أعأال 

عباداع «. 
كذبك ععتـربت  نا  عبالـوي -عضو 
عملكتب عبسـلايس منصـار عبلـه- أ  ما 
يقومو  له من أعأال لشاة ارجإعملة 
 ي مأارسة احشـلة ا ي ناتجة عن 
فشـلهم عبذريع يف ُكــ0ّ عملجـاالت عبتي 
عتجهـوع ربلها يف حإلهـم اعداعنهم عىل 
عبشـاب عبلأنـي انتلجة عـن عنحإعف 
أَْخــاَلقـي اعجتأاعي، متالاة لابقول: 
»عبشـاب عبلأني اـاب أصلـ0 اعإيق 
امتأسـك لاادعتـه اتقابلـده ا و من 
أفض0 عبشـاوب، ا ذه عممـور ال يأتي 
اعبسـاقط  عبنـذل  عإلنسـا   راّل  ربلهـا 

اعبسفله ا ذه مأارسات دخللة«. 
ااّجهت عبالوي رسابًة »رىل ُكــ0ّ من 
يقـرتف  ذه عمعأال لأ  يتذكإاع لأنهم 
قطاة من  ذع عبشاب رذَع كانوع من ألنا  
عبشاب عبلأني، أما رذَع كانوع مإتِزقة من 
عبرارج سـودعنلني اغر ـم اياتربا  
مسلأني َفإ َّ عإلْساَل1َ لإي  من أعأابهم 
اسـلوكلاتهم اال ينتأـو  رىل عإلْسـاَل1 
لابفا0 اعنأا ينتأو  رىل عبقو1 عبذي تربّأ 

عبله منهم«. 
من جانعها، قابت  نا  عبوجله -مديإ 
عا1 عإلعال1 يف عبهلئة عبوطنلة بلشـؤا  
عإلنسـانلة- يف تـرصح بلصحلفـة: »ر  
عختطاف قـوعت تحابف عباـداع  عمإأة 
اطفللها من مديإية عبتحلتا اعقتلاد م 
رىل مديإيـة عبروخة ثم تدمـر منزبهم 
أمـإ مسـتنكإ يتناىف مـع ُكـــ0ّ عبقلم 
اعملعادئ اعمعإعف عإلنسـانلة اعبقوعنني 
عبدابلة َايأث0 اصأة عار يف جعني دال 
عباداع  امإتِزقتهـا امن يقف خلفها، 
مضلفة: ر   ذع عبنوع من عالسـتهدعف 
عملهني  و محاابة بسلب كإعمة عبلأنني 
َار انتهم بكن  لهات أ  يصلوع بذبك. 
اتالاـت لابقـول: »كلأـا عسـتأإعر 

عباـداع  يف عرتـكاب عبجإعئـم كلأـا زعد 
عبشـاب صأـودعً اتحديـاً اررصعرعً عىل 
عبشـاب  كإعمـة  َاحأايـة  عملوعجهـة 
َاعسـتاادة أرعضلـه، موضحـة أ   ذه 
عبجإعئم تدل عىل عالنحطاط عمَْخــاَلقي 

عبذي اصلت ربله تلك عبقوى. 
اأّكـــدت عبوجله، أ  عبشاب عبلأني 
سلظ0 صامدعً لوجه عباداع  اسلوعجه 
لـك0 عز1 اقـوة حتـى يندحـَإ عمعدع  

ايتحقق عبنرص لإذ  عبله. 

طاب��ُع اإلج��رام العدوان��ي يس��تفزُّ ُك��ّل 
اليمني وال ينبغي السكوت

عمُسـتاذ  قـال  عبسـلاق،  ذعت  ايف 
محأـد عملنصور -عملديـإ عبتنفلذي ملإكز 
عبدرعسـات عبسلاسـلة اعالسـرتعتلجلة 
عبلأنلـة-: »مـا جـإى بلفتـاة عبلأنلة 
اأرسة أحـد عإلخـوة يف مديإيـة عبتحلتا 
اعلنتلهـا مـن عختطـاف اغر ـا مـن 
عبجإعئم عبعشاة عالسـتفزعزية اعملنافلة 
بك0 عبقلم اعمعإعف اعباادعت اعبتقابلد 
عإلْسـاَلملة رنأا تدل عـىل طالع عإلجإع1 
عملتوحش بدى عباداع  اعىل أنه يسـتفز 
ُكـــ0ّ يأني لهذع عبجإعئم عبتي ال ينعغي 

عبسكوت عللها«. 
اأضاف عملنصـور يف حديث بصحلفة 
عملسـرة »يجـب أ  تكـو   نـاك  عة 
مجتأالة لوجه  ـذع عباداع ؛ مَ َّ  ذه 
عبجإعئم قـد تأادت َاقـد أصعح عبوضع 
ال يطـاق يف أرعيض عملإتِزقة عملسـلطإين 
عللها ل0 ايإيدا  نق0  ذه عبتجإلة رىل 
عملناطق عبتي بلسـت تحت سلطإتهم«، 

دععلاً رىل  عة ااعلة يف موعجهتها. 
مـن جانعه، أاـار أمني عـا1 عبدعئإة 
عبثقافلة ملوعجهة عباداع  محأد عباالد، 
رىل أ  عملناطـق عبوعقاـة تحت سـلطإة 
عباـداع  امإتِزقتـه  ـي حابة خطرة 
جدعً اتستهدف عبإجال اعبنسا  عبصغار 

اعبكعار. 
اقال عباالـد: »ر  جإيأة عالغتصاب 
عبتـي حدثـت قع0 فـرتة اجلـزة اعبتي 
تاامـ0 ماهـا عملإتِزقـة أنهـا قضلة ال 
تأـا عمعـإعض أَا عمَْخـــاَلق نتلجـة 
عنهم مإتِزقـة لاعوع اطنهم امتوقع أ  
يعلاـوع أي يش «، مضلفـاً »ر  حادثـة 
عالختطـاف تاتـرب كحادثـة عالغتصاب 
ااـلطانلة  رجإعملـة  أغـإعض  امـن 
حادثـة  ا ـي  دعئأـاً  لهـا  يقومـو  
بلسـت لالـدة عـن أَْخــاَلقلاتهم اعن 

عنتأا عتهم اعرتزعقهم. 
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وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقـــــــــــدته الــوزارة ووحــداتها بالعــاصمة صـنعاء:
خسائر القطاع النفطي تجاوزت 25 مليار دوالر والعدوان يعـــــــــــرقل دخول املشتقات ويفرض عقاباً جماعياً على اليمنيني

 : نوح جالس 

وبداي��ُة  النفطي��ة  املش��تقات  أزم��ُة 
ظهورها وأسبابها

أّكــــد ازيـإ عبنفـط أحأـد ععدعبلـه 
دعرس، أ  »تحابـف عباـداع  قا1 أكثَإ من 
مإة لاحتجاز عبسـفن عملحألة لاملشتقات 
عبنفلـة امنـع دخوبهـا عـىل عبإغـم مـن 
حصوبها عىل تإعخلـَص من عممم عملتحدة 
لاـد تفتلشـها اعبتأّكـــد مـن أغإعضها 
عبتـي ال تتجااز توفر عملشـتقات عبنفطلة 
بلشـاب عبلأني«، الفتاً رىل اجود إ سـفن 
محألة لاملشتقات عبنفطلة عىل لُاد أملال 
قلللـة مـن ملنـا  عبحديـدة تأـت عإقلة 
دخوبها من قعـ0 تحابف عباـداع  ايص0 

لاضها مدة حجز ا رىل قإعلة عبشهإ. 
عباـداع   أ  تحابـف  رىل  ابفـت دعرس 
يف ُكـــ0ّ مإحلـة يعحـث عـن مالومـات 
إليجاد عملـربّرعت باإقلة عبسـفن، »غر أ  
عملالومات عبتي حص0 عللها كانت سلسـة 
اال تسـتدعي عإقلـة دخـول عملشـتقات 
عبنفطلـة«، مضلفـاً: »تحابـف عباداع  ال 
يإيـد مالومات جـادة ل0 يإيـد أ  يقطع 
عملشـتقات عبنفطلة عـن عبشـاب عبلأني 

امفاقأة مااناته«. 
اجـدد دعرس عبتأكلد عىل »أنه السـعب 
عحتجاز عبسفن لدأت تظهإ أزمة مشتقات 
نفطلة«، الفتـاً رىل أ  »ما يقو1 له تحابف 
عملشـتقات  بسـفن  مـن حجـز  عباـداع  
عبنفطلـة تاسـٌف اعضح زعد مـن مااناة 
عبلوملـة  اأثّـإ عـىل حلاتهـم  عملوعطنـني 
اعىل كافة عبقطاعـات عبردملة كابصحة 
اعمللاه اعبنق0 اعبزرععة اعبصناعة اغر ا 
مـن عبقطاعـات عبحلويـة، كأـا أثـإ عىل 

عأـ0 عملنظأات عبـدايل اعملحللـة عإلغاثلة 
ــة عبتي تاأ0 يف مجال  اعإلنَْسـانلة َخاصَّ

مكافحة عمالئة«. 
انـّوه ازيإ عبنفط لـأ  »عبوزعرة قامت 
لتوجلـه عـدة مراطعـات بألمـم عملتحدة 
اعملنظأـات عبدابلـة بلضغط عـىل تحابف 
عباـداع  إلطالق جألع عبسـفن عملحتجزة 
بترفلف مااناة عبشـاب عبلأني، مضلفاً: 
»لابإغـم من  ذه عملراطعـات عملتكإرة رال 
أ  عحتجاز عبسـفن ما يزعل مستأإعً حتى 

عبلو1«. 
اطابـب عبوزيـإ دعرس عممـَم عملتحـدة 
اعإلنَْسـانلة  عبدابلـة  عملنظأـات  اكافـة 
لابتدخ0 عبااج0 إلطالق عبسـفن عملحتجزة 
بـدى تحابف عباـداع ، مشـرعً رىل أ  أكثَإ 
مـن 100 منظأة دابلـة امحللة أصدرت 
رسـائ0َ اللانـاٍت تطابب لتحللـد عبقطاع 
عبنفطي اعد1 عملسـاامة لأااناة عبشـاب 

عبلأني. 
ايف عبسلاق، قال عبوزيإ دعرس: » حاابنا 
أ  نضعـط عمسـاار أاالً انرفـف مااناة 
عملوعطـن، بكـن تأخـر سـفن عملشـتقات 
عبنفطلة أَا حجز ا يحص0 فإض غإعمات 
مـن 10 رىل 15 أبـف داالر يوملـاً الاضها 
يسـتأإ حجز ا حوعيل اـهإين، اتضاف 
 ـذه عبغإعمـات فـوق عبسـاإ ايتحألها 

عملوعطن«. 
اأ ـاب دعرس لجألع عبوحدعت عبتالاة 
بوزعرة عبنفـط بلقلا1 لدار ـا ااعجعاتها 
لالدعً عن عباشوعئلة بلسلطإة عىل عممور، 
دععلـاً ُكـــ0ّ اسـائ0 عإلعـال1 عملسـأوعة 
اعملإئلـة اعملقإا ة بالطـالع عىل ما يجإي 
افضـح مأارسـات اتاسـفات تحابـف 

عباداع  تجاه عبلأن أرضاً ارنَْساناً. 
اخاطـب دعرس »أين دار عممم عملتحدة 

عبتي أعطتنا تإعخلَص بوصول عبسـفن رىل 
ملنـا  عبحديدة؟، ملاذع بـم تترذ عإلجإع عت 
ضـد عبتحابـف بإفـع عبحظـإ عن سـفن 
عملشتقات عبنفطلة«، مؤّكـــدعً »أ  تحابف 
عباـداع  اع ـم ايالـش يف رسعب رذَع كا  
يظن أ   ذه عبتاسـفات سرتضخ عبشاب 
عبلأني ل0 سلزدعد قوة اعزيأة بكر  ذع 

عبحصار اريقاف عباداع «. 
اقال دعرس »ر  عبشاب عبلأني اازعرة 
عبنفـط اعبوحـدعت عبتالاـة بهـا تطابـب 
لرعـة عإلفـإعج عـن عبعوعخـإ اعبسـفن 
عملحتجـزة خصوصـاً اأ  عبجألـع ياإف 
للانات امالومات عبسـفن لالـدعً عن أية 
ضعاللة، مسـتاإضاً للانات متكاملة عن 

عبسفن عملحتجزة. 
اأ ـاب عبوزيـإ دعرس لـك0 عبوسـائ0 
إليصـال  اعبرارجلـة  عملحللـة  عإلعالملـة 
رسـابة تاسـف تحابف عباـداع  رىل ُكــ0ّ 

عباابم. 

املنزل��ي وصيانة األس��طوانات..  الغازُ 
بشائر للمواطنني 

اطأـأ  ازيـإ عبنفـط اعملاـاد  أحأد 
عبلأنـي  عبشـاب  ألنـا   دعرس  ععدعبلـه 
لقـدا1 كألات من عبغاز عملنزيل السـتقعال 
اـهإ رمضا  عملعـارك دا  أزمـات تثق0 
عىل كا ـ0 عملوعطـن عبلأني عملنهـك جإع  
عبتاسـفات عبشـاملة عبتي عسـتهدف لها 

تحابف عباداع  ُكــ0ّ مناحي عبحلاة. 
اأَْاَضـــَح ازيـإ عبنفط اعملاـاد  أنه 
تم خـالل عبفـرتة عملاضلة عسـترعد عباديد 
من عبشـحنات من عبرارج بتغطلة عباجز 
عبحاصـ0 يف مـادة عبغاز نتلجـة عنرفاض 
عبكألة عملإحلة من صافإ ابتغطلة عبزيادة 
يف عبطلب عىل  ذه عملادة يف عبسوق عملحللة، 
معلناً أ   ناك اـحنتني سـتص0 يف عبـ 1 
اعبــ18 من رلإي0 عبجـاري رذَع بم تتاإض 
بتوفـر  اذبـك  عباـداع ،  قـوى  باإقلـة 
عحتلاجات عبسـوق عملحللة مع قإب قدا1 

اهإ رمضا . 
اتطـإق عبوزيإ دعرس رىل أ  عبشـحنات 
عملستوردة ترصص بلقطاع عبتجاري فلأا 
كألات عبغاز عملإحلة من صافإ مرصصة 
بالسـتهالك عملنـزيل فقـط نظـإعً بنقـص 
سـاإ ا مقارنـة مع أسـاار مـادة عبغاز 
عملسـتوردة اعملعاعة بقطاع عبنق0 اعبقطاع 

عبتجاري لشك0 عا1. 
احول أسطوعنات عبغاز عبتابفة، أاضح 
دعرس أ  أداعت عباداع  تساى الستهدعف 
عملوعطنـني يف مادة عبغاز عملنزيل، ُمشـرعً رىل 

أ  عبـوزعرة اجهت عبرشكـة عبلأنلة بلغاز 
لإبـزع1 عبجهـات عملانلة يف مـأرب لرعة 
رجإع  عبصلانة عبالزمة مسـطوعنات عبغاز 
عملنـزيل كـو  معلـغ عبصلانـة  ـو ضأن 
تكلفة عبغاز عملشـرتى من مـأرب، َحلْــُث 
يتم خصـم 10 ريال عن ُكــ0ّ أسـطوعنة، 
مضلفـاً: » ما زعبت عملتالاة مسـتأإة من 
قعـ0 عملرتصـني لابرشكـة عبلأنلـة بلغاز 

بصلانة عمسطوعنات«. 
 احأ0 عبوزيـإ دعرس »عبجهات عملانلة 
يف صافـإ عبتـي تسـتلم معلـغ عبصلانـة، 
كام0 عملسـؤابلة عن عبتدععلـات عبناجأة 
عـن ع أال عمسـطوعنات اعـد1 صلانتها 
توجلـه رشكـة  تـم  »أنـه  مؤّكــــدعً   ،«
عبنفـط أَيْـضـاً لتسـللم 300 أبـف صأا1 
برشكة عبغاز بغإض صلانة عمسـطوعنات، 
لاإلضافـة رىل أنزعل عدد من عمسـطوعنات 

عبجديدة من قع0 رشكة عبغاز«. 
اأضاف دعرس »نسـاى بتوحلد سـاإ 
عبغـاز يف جألـع عملحافظـات، فنحن نإيد 
أ  يالش عبشـاب عبلأني علشة كإيأة«، 
مؤّكـــدعً أ  »عبلأن أرضاً ارنَْساناً ترضر 

لفا0 عباداع  اعبحصار«. 

اإلنتاُج النفطي والقطاعات النفطية.. 
قوى العدوان تتاجر بثروات الشعب

عبنفطـي، تطـإق  عإلنتـاج  ايف جانـب 
ازيـإ عبنفط اعملاـاد  يف عملؤتأإ رىل حجم 
عإلنتـاج عبنفطـي يف عملنشـئات عبراضاـة 
بسـلطإة عباـداع  امإتزقتـه، مؤّكـــدعً 
أ  قوى عباداع  تتقـاىض ُكــ0ّ عباائدعت 
دا  رصف عملإتعات أَا عبحفاظ عىل توعز  

عالقتصاد عبوطني. 
عملالومـات  »أ   دعرس  عبوزيـإ  الـنّي 
عبتقديإية حول تصديإ عبنفط عبرا1 خالل 
عباا1 عملايض اعبذي للغ 18 مللوناً ا80 أبف 
لإملـ0 نفط خا1 تم تصديإ ـا من ملنا  
لرئ عيل لشعوة املنا  عبشحإ حرضموت، 
رضافـة رىل عبرشكة عبلأنلة بلتكإيإ مأرب، 
فلأـا عملالومـات عبتقديإية حـول عإلنتاج 
خـالل عباـا1 إ1101 تعلـغ 65 أبفاً ا100 
لإمل0 يوملاً، متسائالً: أين تذ ب ريإعدعت 

للع  ذه عبكألات من عبنفط؟!. 
اقـال دعرس: »ال نإغب لتوقلف عإلنتاج 
يف عبقطاعـات عبنفطلة، ابكـن أين يذ ب 
 ـذع عإلنتاج؟، املاذع بم يتـم توريُد عائدعت 
عبنفـط رىل عبعنك عملإكزي بتسـنلد عباأالت 
اعبحفـاظ عـىل تـوعز  عبإيـال عبلأني؟«، 

�أم�����س،  �صباح  ل��ه��ا،  �لتابعة  و�ل���وح���د�ت  و�مل��ع��ادن  �لنفط  وز�رُة  نّظمت 
بالعا�صمة �صنعاَء، موؤمتر�ً �صحفياً ح�صره عدٌد من �مل�صوؤولني وع�صر�ُت 

�لن�صطاء و�ل�صحفيني، وروؤ�صاء �لوحد�ت �لتابعة لها. 
د�ر�س  �أحمد عبد �هلل  و�ملعادن  �لنفط  وزي��ر  ��صتعر�س  �ملوؤمتر  وخ��ال 
و�حل�صار،  �ل��ع��دو�ن  ج��ر�ء  �لنفطي  �لقطاع  لها  تعر�س  �لتي  �خل�صائَر 

م�صري�ً �إىل حجم �ملعاناة �لكبرية �لتي يتعر�س لها �صعبنا �ليمني. 
وتطرق �لوزير د�ر�س خال حديثه يف �ملوؤمتر �ل�صحفي �إىل عدد من 
�لنفطية  �مل�صتقات  ل��دخ��ول  �ل��ع��دو�ن  حتالف  بعرقلة  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب 

ن�صتعر�صها يف �لتقرير �لتايل:

تحالف العدوان يحتجز تسع سفن 
رغم شفافية بياناتها وحصولها على 
تراخيص أممية لدخول ميناء الحديدة

 : خاص 
أاضحت ازعرُة عبنفط اعملااد  للاناِت عبسفن عملحتجزة من قع0 تحابف عباداع  رغم 
حصوبهـا عىل تإعخلَص أمألٍة؛ بدخـول ملنا  عبحديدة، اكذع اـفافلة للاناتها عبتي ال 

تُأتُّ رىل مربّرعت تحابف عباداع  لأية صلة. 
افلأا ييل تنرش صحلفة عملسرة للانات عبسفن عملحتجزة. 

1. عبسفلنة »فوالنتي« تحأ0 15 أبف طن لنزين 
1. عبعاخإة »نفإلنوع« تحأ0 تساة آالف ا555 طن لنزين 
3. عبعاخإة »يس كنج« اتحأ0 11 أبفاً ا500 طن ديزل
 . عبسفلنة »الكي فإيد ا1« تحأ0 11 أبف طن ديزل 

5. عبعاخإة »يس  ارت« اتحأ0 عرشة آالف طن لنزين ا17 أبفاً اإإإ طن ديزل. 
6. عبسفلنة »ديستلا لواتي« اتحأ0 عرشة آالف طن لنزين ا11 أبف طن ديزل 

7. عبسفلنة »سوزلت« اتحأ0 30 أبف طن ديزل 
8. عبسفلنة »ريتا ر1« اتحأ0 إ1 أبفاً ا78إ طن ديزل
إ. عبسفلنة »لهلا دعماس« اتحأ0 15 أبف لنزين. 

تحالف العدوان يحتجز 9 سفن نفطية رغم تراخيص األمم 
المتحدة ما تسبب بظهور أزمة في المشتقات

استيراد شحنات من الغاز المنزلي الستقبال رمضان دون أية أزمات 
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وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقـــــــــــدته الــوزارة ووحــداتها بالعــاصمة صـنعاء:
خسائر القطاع النفطي تجاوزت 25 مليار دوالر والعدوان يعـــــــــــرقل دخول املشتقات ويفرض عقاباً جماعياً على اليمنيني

لاإلنتـاج  عبسـأاح  يأكـن  »ال  مضلفـاً: 
انهب عباائدعت ل0 عدفاوع عملإتعات، أنتجوع 
عبقطاعـاِت اسـّدداع عملإتعـات اال تحألوع 
عبدابة لابقإاض، فابتوجلهات من صناا  
امـن ُكــ0ّ عمطـإعف عملنا ضـة بلاداع  
لتحللـد عالقتصـاد ارصف عملإتعـات لأية 
طإيقة يإيد ـا عبطإف عآلخـإ، فابثإاعت 

ملك بلأوعطنني«. 
اطابـب عبوزيـإ دعرس عممـَم عملتحـدة 
عبنفطـي  عبقطـاع  بتحللـد  لابتدخـ0 
اعالقتصـادي لشـك0 عـا1 بإفـع مااناة 
 « لابقـول:  عبلأنـي، مؤّكــــدعً  عبشـاب 
نسـاى من خالل عملالومـات عن عبكألات 
عباـا1  أَا   11018 بلاـا1  عملنتجـة سـوع  

عبجـاري لاملطابعـة لرصف مإتعـات كافة 
موظفـي عبدابـة من سـقطإى رىل صادة 

بترفلف مااناة عملوعطنني«. 
اأَْاَضـــَح دعرس، أ  ملنـا  لـرئ عـيل 
أنتج خالل عباا1 عملايض أكثإ من 1 مللو  
ا800 لإملـ0 من قطـاع عس تو »عباقلة« 
اقطـاع أرلاـة »غـإب«، فلأـا أّكـــد أ  
»عبرشكة عبلأنلـة بلتكإيإ يف مأرب أنتجت 
3 ماليـني ا180 أبـف لإمل0 من قطاع 18 
مـأرب ايتـم تصفلة ما لـني إ أبفاً رىل 10 
آالف لإمل0 يف مصايف مأرب افقاً بقدرعتها 
اتعـاع يف عبسـوق عملحللة«، مشـرعً رىل أ  
ملنا  عبشـحإ أنتج 11 مللـو  لإمل0 من 
رىل  لاإلضافـة  ا53،  ا10ا51  قطـاع  1 

تكإيـإ كألات غر ماإافة يف »عملسـللة« 
اللاهـا بلسـوق عملحللـة«، مؤّكــــدعً أ  
عمرقا1 تؤّكـــد قدرة عبقطاعات عإلنتاجلة 
عـىل تغطلـة رصف عملإتعـات اعسـتأإعر 
عملشـاريع عبردملة اعبحفاظ عىل مستوى 

عالقتصاد عبوطني. 

احتج��از س��فن النفط الخ��ام والباخرة 
صاف��ر.. تل��وث بيئ��ي يه��ّدد دول البحر 

األحمر
احـول عبنفـط عبرـا1 عـىل عبسـفلنة 
صافإ، حذر ازيـإ عبنفط من كارثة للئلة 
قـد تحص0 يف عبعحإ عمحأـإ تص0 رىل قناة 
عبسويا جإع  تهابك عبسفلنة صافإ عبتي 

تحأ0 أكثَإ من مللو  لإمل0 نفط خا1. 
عملإجانلـة  عبشـاب   « دعرس:  اقـال 
اعمحلـا  عبعحإية سـوف تنتهي اسـوف 
تكلـف عأللـة عبتنقلـة اعبتصفلـة بلعحإ 
عملاليـني مـن  عمحأـإ سـتكلف عـرشعت 
عبـداالرعت يف حال عسـتأإ تحابف عباداع  
يف عحتجاز لاخإعت عبنفط عبرا1«. مضلفاً 
لابقـول: نرـيل مسـؤابلتنا أمـا1 عباابم 
من أية كـوعرث قد تحص0 لفاـ0 عحتجاز 
عبعاخإة صافإ اغر ا من عبسفن عملحألة 

لابنفط عبرا1. 
احّأـ0 دعرس تحابَف عباـداع  عبنتائَج 
عبكارثلـة عبتي قد تحدث يف حال عسـتأإعر 
عحتجـاز سـفن عبنفـط عبرـا1 اترلهـا 

رىل عبعحـإ عمحأـإ، مشـرعً رىل أ  عبـوزعرة 
سعق أ  قدمت منااـدعت عديدة رىل عممم 
عملتحـدة من أج0 عبسـأاح لتصديإ عبنفط 
عبرا1 عملوجـود يف عبعاخـإة صافإ بتفادي 
كارثة للئلة لابعحـإ، مؤّكـــدعً لابقول: » 
نحألهم عملسؤابلة عبكاملة عن حداث أي 

ترب نفطي«. 

تقدي��ُر حجم األضرار والخس��ائر التي 
لحقت بقطاع النفط واملعادن

اعـن عمرضعر عبتـي تاإض بهـا قطاع 
عبنفـط اعملااد  جإع  عباـداع ، قال ازيإ 
عبنفـط اعملاـاد  أحأـد ععد عبلـه دعرس: 
»ر  عبتكلفة عبتقديإية بلرسائإ اعمرضعر 
لقطاع عبنفط اعملااد  جإع  عباداع  للغت 
15 مللـارعً ا 67 مللوناً اإإ  أبفاً ا687 
داالرعً، الابإيال عبلأني ا55 مللارعً اإ87 
مللونـاً ا787 أبفاً ا816 رياالً حتى نهاية 

 .»11018
مؤتأـإ  يف  دعرس  عبوزيـإ  اأَْاَضـــَح 
صحفي عبلو1 نظأته ازعرة عبنفط ارشكة 
عبنفط عبلأنلة، أ   ناك خسـائإ اأرضعرعً 
غر معارشة تقدر لاملللارعت جإع  عباداع  
اعبحصار اعسـتهدعف عملنشآت اعملحطات 
اناقالت عبوقود، معلناً أ  عبرسـائإ تتزعيُد 

يَوماً لاد آخإ جإع  عستأإعر عباداع . 

لف��رض  املتح��دة  لألم��م  مناش��داٌت 
قوانينها على تحالف العدوان

ايف ختـا1 عملؤتأإ، نااـد ازيـُإ عبنفط 
اعملاـاد  عممـَم عملتحـدة لابضغـط عـىل 
تحابـف عباـداع  بوقف عالنتهـاكات لحق 
يف  مسـاعله  ااقـف  عبنفطـي  عبقطـاع 

مفاقأة مااناة عبشاب عبلأني. 
اأَْاَضـــَح عبوزيـإ دعرس أ  عبقانـو  
عبـدايل عإلنَْسـاني رقـم 15 عملسـج0 بـدى 
عممم عملتحدة كفل0 لـإدع تحابف عباداع  
عـن ُكــ0ّ ما يأارسـه تجـاه عبلأن أرضاً 

ارنَْساناً. 
 َاأََاـاَر ازيـإ عبنفـط اعملاـاد  رىل أ  
تحابف عباداع  قا1 أكثَإ من مإة لاحتجاز 
سفن عملشـتقات عبنفطلة اعإقلة دخلو ا 
رىل ملنـا  عبحديـدة رغـم حصوبهـا عـىل 

تصاريح من قع0 عممم عملتحدة. 

عرقل��ة دخ��ول س��فن النف��ط.. عقاٌب 
جماعي بحق الشعب اليمني

عباـا1  عملديـإ  أاـار  عملؤتأـإ  اخـالل 
عبتنفلـذي برشكـة عبنفـط عبلأنلـة يارس 
عبوعحدي رىل أ  عبحصاَر امنع دخول سفن 
عملشـتقات عبنفطلـة يأث0 عقالـاً جأاعلاً 

احإب رلادة لحق عبشاب عبلأني. 
النّي أ  أزمة عملشتقات عبنفطلة بلست 
نتلجة سو  ردعرة ارنأا عستهدعف مأنهج 
بزيـادة مااناة عبشـاب عبلأنـي، موضحاً 
»أ  مصايف عد  رفضـت عبضخ رىل رشكة 
عبنفـط لاـد  اتجنـب عبرشكة مأارسـة 
دار ـا يف عبإقالـة عىل توزيع عملشـتقات 

عبنفطلة«. 
ايف ختا1 عملؤتأإ رد ازيإ عبنفط امديإ 
رشكـة عبنفـط عـىل أسـئلة عبصحفلـني، 
مشرين رىل أ  عبسـفَن عبنفطلة عملحتجزة 
مـن قع0 تحابـف عباداع  تم اـحنها من 
موعنـئ عامللة اتم رشعؤ ا عـرب عبعورصة 
عباامللـة الشـافلة اتـم تسـللم للاناتها 

اأرصدتها. 
اتطإقـا رىل عبجهـود عملعذابـة بتوفـر 
عملشـتقات  مـن  عملوعطنـني  عحتلاجـات 
عبنفطلـة اعبغـاز رغـم عبصاولـات عبتـي 
رىل  دععلـاً  اعبحصـار،  عباـداع   فإضهـا 
عبتحـإك عإلعالمي عبكعرة بكـر عبحصار 

ارفع عبحظإ عن عملشتقات عبنفطلة. 
حـرض عملؤتأـإ عبصحفي اكلـ0ُ ازعرة 
عبنفـط بشـؤا  عملاـاد  عبدكتـور يحلى 
عمعجم ارؤسـا  عبوحـدعت عبتالاة بوزعرة 

عبنفط اعملااد . 

عائدات النفط تذهب لقوى العدوان دون صرف المرتبات أو 
الحفاظ على توازن االقتصاد الوطني

مناشدات محلية ودولية واسعة لألمم المتحدة بوقف 
االنتهاكات بحق القطاع النفطي ورفع معاناة الشعب

كوارث محتملة على دول البحر األحمر جراء احتجاز بواخر 
النفط الخام من قبل العدوان 
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كتابات 

الدوُر المفصلي الذي لعبه الشهيُد الصّماد في تأريخ بالدنا 
شهيُد الصمود

أم مصطفى محمد

إع�������������ان..

ر  قـإع َة عبتأريخ لصورته عبحقلقلة 
امحاابـَة عالسـتفادة منه تحتـمُّ عللنا 
عبوقـوَف عند سـرة عبشـرصلات عبتي 
تأريـخ  يف  مفصللـًة  حإكتُهـا  كانـت 
أَا حـارضعً،  عبشـاوب، سـوع  ماضلـاً 
فقإع ُة تجإلة عبقلـادعت عبحكلأة عبتي 
دخلـت عبتأريـخ  ـي مـن عممـور عبتي 
دعئأاً ما تسـتوقُف عمُلنظِّإين اعملفكإين 
عالسـرتعتلجلة؛  عبسلاسـات  ااعضاـي 
اذبـك ملـا تحتويـه مـن دراٍس قلِّأٍة يف 
عبقـدرة عباابلة بهؤال  عبقـادة عىل رلط 
عملـايض عبـذي عااـوه لابحـارض عبذي 
خّططـوع بـه، ا ـذع عممـإ  ـو جو إ 

عالسرتعتلجلات عبناجحة. 
ابالنـا عند قإع تنـا بلتأريخ عملاارص 
أ   الوضـوح  نجـُد  الأوضوعلـة 
ارصلة عبشهلد عبإئلا صابح عبصّأاد 
-ِرْضــَوعُ  عبلـِه تََاـاىَل َعَللْـِه- مـن تلك 
عبشـرصلات عبتي باعـت دارعً مفصللاً 
يف تأريـخ لالدنا يف فرتة كا  عالنهلاُر  و 
عممَإ عبحتأيَّ بهذع عبشاب عملظلو1، فكا  
 ذع عبقائـُد لاقلدته عبإعسـرة الهّأته 
عباابلة الإيَْأانه عباظلم الإؤية عبقلادة 
عبحكلأة  ـو صأا1َ عممـا  ملجتأانا، 
َحلْــُث كا  ركلزًة من ركائز عسـتقإعر 
 ذع عبعلد فكا  لحقٍّ رجالً عستثنائلاً لأا 

تانله عبكلأة. 
عبعطـ0ُ  عبقائـُد  عسـتطاع  ـذع  بقـد 

لصأوده عمسطوري أ  ينفخ فلنا راح 
عبازة اعبكإعمـة، فأنـذ عبلحظات عماىل 
عبتي تسـلَّم فلها زما1َ عممور، عستطانا 
أ  نكتشـَف أنفَسـنا اأ  نكتشـف مـا 
نأتلـك من قدرعت، امـا رطالُقه ملرشاع 
»يـٌد تعني ايٌد تحأـي« رال لهدف رخإعج 
عبقـدرعت اعإلمكانلات عبتـي تأّكننا من 
عبصأود أما1  ذع عباداع  عبغااـم، ذبك 
عبصأود عبذي اـا ده عباابم لأ1 علنله؛ 
َكـــْو  عبكثر مـن عبوعـود عإلبهلة قد 
تحّقــقت عىل يد  ذع عبشـاب عملظلو1، 
فاماـلا  عبتي كنا نقإأ عنها يف عبتأريخ 
انإع ا يف عبكتب أَْصعَـح عباابُم يشا د ا 
أما1 علنله كانتصار عملسـتضافني عىل 
عملسـتكربين اكاإليثـار لابنفا عبذي بم 
يتحّقـــْق رال يف اعقاة كإلال  من خالل 
وع لأنفسـهم  أابئك عملرلصني عبذين ضحَّ
مـن أج0 نُـرصِة عإلمـا1 عبحسـني علله 
عبسـال1، فهـذع عإليثـار عمسـطوري قـد 
ملسـه عباابُم مـن خالل عملشـهد عباظلم 
عبذي سـجله عملقات0 عبلأني عبعط0 أثنا  
قلامه لإنقاذ زملله عبجإيح احأله رغم 
زخـات عبإصاص عبتي أطلقهـا منافقو 
عباـداع  لاتجا هأـا يف رحـدى جعهات 
عبازة اعبعطوبـة لأحافظة عبجوف، كأا 
رأى عباابُم لأرسه تلك عملإأَة عبلأنلة عبتي 
رضلـت أراَع عممثلـة يف عبصرب اعباطا  
اعبدفع لألنائها ارخوتهـا رىل عبجعهات؛ 

دفاعـاً عـن عبوطـن احأايـة أرعضلـه 
عختـار  اـاٍب  ملظلوملـة  اعالنتصـار 
عبالـَش لكإعمـة اعزة ارفـض عبرنوع 
بقوى عالسـتكعار، فكشف لذبك عبشاب 
عبلأني عملظلـو1 بلاابم لأرسه أ  قصور 
عملسـتكربين عبإعئاة ظا إيـاً ما  ي رال 
قصور لُِنلَت عىل اـفا جـإف  اٍر، اأ  
ذبك عملستكرب ما  و رال ذبل0 مها ، فهذه 
عبحوعدث اغر ا عبتي اا د ا عباابم يف 
 ـذه عبسـنوعت عبقصار عبتي تـوىل فلها 
 ذع عبقائُد عبرشيُف ردعرَة عبعالد دفات لنا 
بلوقوف قللالً أما1  ـذع عملجا د عبعط0؛ 
بلتاـإف علله أَْكثَــَإ؛ ابنتعني ذبك عبر 
يف تلك عبشـرصلة عبتـي ألكت عملرلصني 

من  ذع عبشـاب اعملرلصني من عمحإعر 
يف عباابم لإحللها عملفاجئ. 

بقد ُاِبَد عبشـهلُد عبإئلـُا صابح عيل 
عبصّأـاد رحأـه عبلـه يف 1 ينايـإ إ7إ1 
يف منطقـة لنـي ماـاذ مديإية سـحار 
عـاش  َحلْـــُث  صاـدة،  لأحافظـة 
طفوبتَه عملعكـإة يف تلك عملنطقة، أما عن 
اـعاله فقد ترإج مـن جاماة صناا  
حامالً درجـة عبعكابوريوس يف عبُقــْإآ  
اعلومه، فكانت  ذه عبدرعسُة كفللًة مَ  
تفتَح به عبعاَب بحفظ كتاب عبله تااىل عن 
ظهـإ قلب ابكونه -ِرْضــَوعُ  عبلِه تََااىَل 
َعَللِْه- بـم يكن بركَن رىل ِدَعٍة أَا خأول، 
فقد عأ0 لاد ترإجه مدرساً يف مدرسة 
ععدعبله لن مسـاود يف محافظة صادة، 
ابم يكن عبشهلُد رحأه عبله بلكتفَي لأا 
أخـذه من علـو1 يف درعسـته عمكاديألة 
ل0 حإص عىل تالم عبالـو1 عبدينلة عىل 
أيـدي عبالأـا  عبذين كانـوع يف منطقته، 
َحلْــُث نجـده قد درس عبالـو1َ عبدينلة 
عـىل يـد عبااملـني عبجلللـني مجدعبديـن 
عملؤيدي رحأـه عبله َاعبذي كا  مقلأاً يف 
منطقتهم اكذع عبسـلد عباالمة لدرعبدين 
عبحوثـي -ِرْضــَوعُ  عبلـِه تََاـاىَل َعَللِْه-، 
َحلْــُث تلقى عبشهلُد صابح عبصّأاد من 
 ذين عبنجأني عبالو1َ عملتالقة لابجانب 
عبدينـي؛ لُغلـَة ماإفـة عبديـن عملاإفـَة 
عبكاملة؛ بلصق0َ لذبك نفسـه من خالل 

عرتعاطـه لابله تاـاىل الالـو1 آل عبعلت 
عللهم عبسـال1، ابقد كانـت عبفرتة عبتي 
قضا ـا عبشـهلد عبصّأاد رحأـه عبله يف 
تلقـي عبالم عـيل يد عباالمة عبسـلد لدر 
عبدين عبحوثي -ِرْضـَوعُ  عبلِه تََااىَل َعَللِْه- 
 ي لدعيَة عرتعاطه لابشهلد عبقائد عبسلد 
حسـني لدرعبديـن عبحوثـي -ِرْضــَوعُ  
عبلِه تََااىَل َعَللْـِه- كأا كانت عبعدعيَة عبتي 
غـّرت حلـاَة عبشـهلد صابـح عبصّأاد 
تغلرعً جذريـاً، فعابإغم أنـه رحأه عبله 
كا  يُاَإُف لجديتـه اعأله عبدؤاب منذ 
ما قعـ0 لدعية عملسـرة عبُقــْإآنلة َاعبتي 
أسسـها عبشـهلد عبقائد -ِرْضــَوعُ  عبلِه 
تََاـاىَل َعَللِْه- رال أنه قـد أدرك رحأه عبله 
أ  عبطإيق عبذي سلسـلكه مع عبشـهلد 
عبقائد  ـو طإيـٌق محفـوٌف لاملراطإ 
يأثـ0  طإيقـاً  َكــْونـه  اعاللتـال عت؛ 
عبـرصعَع لني عبحق عبذي يأثله أ له الني 
عبعاطـ0 عبذي يأثلـه أرعذُل عبناس، فكا  
عىل عبشـهلد صابح عبصّأـاد رحأه عبله 
أ  يرتـاَر مـع من يكـو ..  ـ0 يكوُ  
مـع أصحـاب عملصابـح، امـع عبجعنا ، 
امـع أصحـاب عم ـوع .. أ1 يكـو  مع 
عبصادقـني؟.. ا 0 يكو  مع عبحسـني 
ارسـابته.. أ1 مع يزيد اسلطانه؟ ابا0 
اقوَفـه رحأه عبلـه مع عبشـهلد عبقائد 
-ِرْضـَوعُ  عبلِه تََااىَل َعَللِْه- قد لّني بنا أيُّ 
عبطإيقني قد سلكه  ذع عبشهلد عبعط0. 

يف عبصعـاح عبعاكإ، عسـتلقظْت من منامها 
بتذ َب رىل مدرسـتها لك0 نشـاط احأاسة.. 
تناابت اجعة عإلفطـار اتوّجـهت رىل غإفتها 
0 اعبدتها ”كآخإ بقا   بتحأ0 حقلعتها اتُقعِـّ
للنها الني اعبدتها اأرستها«، عتجهت رىل منرب 
علأهـا حاملة مسـتقعلها رعجلّة مـن عبله أ  
يتوقَف عباداعُ  عبغااـم عىل لالد ا اأ  تعني 
ُمسـتقعلها عملنشـود، آملًة أ  يتحقـَق يف يو1ٍ 
حصدت ما أثأإته خالل عالثنتي عرشة سـنة 

من درعستها.. 
اعنقضـت  عبوقـت  عنقـىض  مـا  رَسعـاَ  
عبُحصص عبدرعسـلّة.. ا ي تنتظُإ مجّددعً م  

تاـود رىل منزبها عبدعفئ 
عملطأئنّـة،  اأرستهـا 
أرسعت حّأابة عبحطب 
مدرسـتها  قصـف  رىل 
اررضع1 عبنـرع  فلهـا 
عبلالنـة  لصوعريرهـا 
بتنصـب رشعرة عإلجإع1 
ارأس  رأسـها  عـىل 
رىل  برتتقـيَّ  زملالتهـا 
تُحلِّـق  عبسـأا   عابـم 
عنـا   رىل  لجناحلهـا 

عمللكوت عإلبهي.. 
ففي تلك عبلحظات عبتـي حلَّقت راحها رىل 
عبلـه، أصاب أ ايل منطقتهـا لابهول اعبروف 
اعبثعـور اكأنـه يـو1 عملحـرش.. فلم تعـَق رالَّ 
جسـُد ا عبشـا د عبحـي عـىل قعـح ارجإع1 
ادنـا ة عباـداع  عمُلات0 لـدع  عبُرعـث اعملكإ 
اعبردياـة اعبإذيلة.. فـأرسع اعبد ا بلعحث 

عنها ا و يُنادي: أريد علنتي!!
بلسـت تلـك أال جإيأـة يإتكعُهـا عباـداُّ 
عمحأـُق يا أمـي، ل0 عرتكب ِعـّدة مجازر كــ 
مجزرة أطفال ضحلا .. اكذع مجزرة مدرسة 
عبفـالح اكثـر مـن عملجـازر عبوحشـلّة، فال 
ترـايف اال تحزني أماه..  ا أنا أحظى لجائزة 
عظلأـة يف جنّـات عباللا ، اقد اـا ت ررعدة 
عبله أ  أحلِّق طرعً يف ملكوته عباظلم.. فابدنلا 
 ي فانلّة امستقعيل عبذي خططُت به حني ما 
كنـُت يف عبدنلا فاٍ ، ال تحزني أماه عىل فإعقي 
رياِك..  ـا أنا عىل عبـداع1 أزارِك اأطأنئُّ عىل 

صحتِك اأنِت ال تشاإي لذبك.. 
فاباـدّا ال يرج0 
عبله  ألدعً من غضـب 
اال  سـرطه،  امـن 
يرج0 من رلا  ضلم 
عبذي  عبلأني  عبشاب 
عبرضـوع  رفـض 
بُطغـاة  اعبإكـوع 
ـن  يتلقَّ اال  عمرض.. 
عبدمـا   لـأ َّ  قـط 
ارات  سقطت  عبتي 
سـتصعُح  عمرض 
نـارة ارشعرة ابانات اغضب عىل عبادّا امن 
أيّـد رجإعمه، فإ  ُصحف عبلـه عبتي ال تُعىل اال 
تتعدد تُسـج0 عىل عبداع1 ُقعحهـم ارجإعمهم 
ادناسـتهم بتُاإض يف يو1 عبلقـا  اعملحرش.. 
فدعـوع  ـذه عبضأائإ عمللّتـة ااـأنها رىل أ  
تسـتلقظ من غلعولتها عبطوي0 اتإى عبوضع 

جلدعً.. أماه، ألتاه.. ادععاً. 

لحظاُت وداع

 )1(

زينب إبراهيم الديلمي 
»انطالقًا من الرؤية الوطنية وشعار يد تحمي ويد تبني«
تالـن ازعرة عبصناعـة اعبتجـارة عـن رطـالق لإنامـج راعد عمعأـال 
اعاللتـكار ا عبعد  لاملسـالقة عبوطنلة بإاعد عملشـاريع عاللتكارية ، حلث 
سـتقو1 عبوزعرة لاختلار عرشة فائزين مفض0 عرشة مشـاريع علتكاريه 
قاللة بلتطعلق افق جداى عقتصادية امستدعمة ، حلث خصصت عبوزعرة 
جوعئز مابلة اعلنلة بلفائزين استقو1 لتأوي0 عملشاريع عبفائزة ارعالنها 

يف نهاية عملاإض عبإعلع بلأررتعني لتاريخ 6/16/إ1101.

شروط املسابقة:
1( أ  تكـو  فكإة عملـرشاع معتكإة اناجحة اجديدة أا تـم تطويإ ا ، اذعت جداى 

عقتصادية اقاللة بلتطعلق.
1( تقديم رشح تفصليل بفكإة اأ ألة عملرشاع اآبلة عبتنفلذ.

3( قعول عاللتكارعت عبفإدية أا عبجأاعلة عىل أ  يحدد قائد عبفإيق. 
 ( أ  يإععي عملتقدمو  عد1 عنتهاك حقوق عمللكلة عبفكإية بلغر.

5(  بلجنـة عملنظأة بلأسـالقة عبحـق يف رلدع  رفض أي مرشاع ، ا توضلح عمسـعاب 
بلأتقـد1 لابإجـوع رىل تقإيـإ عبلجنـة عملنظأة بلأسـالقة. مـع عبتأكلد عـىل أ  جألع 

عملشاركات سلتم عستلاالها يف عملاإض عبإعلع بالخرتععات.
علأاً لأنه: سـلتم درعسة عملشاريع عملقدمة بلأسالقة عرب بجا  أكاديألة امترصصة 
من عبجهات عملرتلفة ، اسلتم عبتحكلم  اعختلار عبفائزين عىل عبهوع  »معارش« يف حلقات 

تلفزيونلة تعثها قناة عبلأن عبفضائلة طللة اهإ رمضا ..
عبجـــــائـزة : ثالث سلارعت بلثالثة عملإعكز عماىل + معلغ اقدرة 500000 ريال 

) خأسـأائة عبف ريال ( بك0 فائز من عبارشة عملإعكز عماىل. لاإلضافة عىل عبساي يف تأوي0 
مشاريع عملإعكز عبارشة عبفائزة يف عملسالقة ، حال عستلفائها رشاط عبتأوي0 عبراصة.

الستقبال املشاركات :
 WWW.MOIT.GOV.YE :عبتقديم عن طإيق عملوقع عالبكرتاني عبإسـأي بلوزعرة

 ) WEB FORM ( من خالل عستأارة طلب عملشاركة عالبكرتانلة
COMPETITION@MOIT.GOV.YE : ررسال عبطلب عرب عبربيد عالبكرتاني بلأسالقة
أا عرب نافذة راعد عمعأال لابوزعرة .. خالل عبفرتة من 15 مارس رىل نهاية اهإ علإي0 إ1101.

ملزيد من عالستفسـار يإجى زيارة موقع عبوزعرة أا عملإعسلة عن طإيق رقم عبوتا آب 
عبتايل : 77إ777581

اعبدعوة عــــــامــة بلجألع

وزارة الصناعة والتجارة
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كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ترشيُد االستهالك 
الحلُّ األمثل

الجيُل الواعي 
والعدواُن الباغي

عبدالسالم الطالبيمحمد عبدالمؤمن الشامي

تااني لالُدنـا حابلًا من آثاٍر 
عبصاولة؛  عقتصاديـة اـديدة 
عباداعنلـة  عبحـإب  لسـعِب 
عبسـاوديّة عممإيكلة عالمارتلة 
اعبحصـار عبشـام0 عملفـإاض 
عىل لالدنـا )لإًّع الحـإًّع اجوًّع( 
مـن تلك عبـدال عباداعنلة، مأا 
تأثر ذبك عىل جألع عملوعطنني 
عبلأنلـني لجألـع فئاتهم منذ 
عا1  101، ا و ما يظهإ حابلًا 
يف عنادع1 عبسـلع عمساسلة لأا 
َاعملشتقات  عبغذعئلة  عملوعد  فلها 
عبعـرتال اعبغاز  عبنفطلة مثـ0 
تلـك  ارغـم  ابكـن  اعبديـزل، 
بـدى  عالقتصاديـة  عماضـاع 
غابعلـة عملوعطنـني اعبتي فاقم 
منها تدني عماضاع عالقتصادية 
راّل أننـا نجُد أ  ثقافة عبرتاـلد 
غائعـة يف ُكـــ0ّ مجـاالت عند 

ماظم عملوعطنني يف لالدنا. 
ر  عبحكومـة عبلـو1 ايف ظ0 
عملفإاض  اعبحصـار  عباـداع  
عىل لالدنا ال تسـتطلع أ  توفإ 
عملوعرد عمساسـلة كابغذعئلة أَا 
عملـوعرد عبنفطلـة مثـ0 عبعرتال 
اعبغـاز اعبديـزل اكذبك  إاب 
لاض رجال عمعأال اأصحاب 
عبعـالد  عبرـارج  رىل  عملصابـح 
أَدَّى ذبـك كله رىل عنادع1 عبسـلع 
عبغذعئلة اعرتفاع أساار عبسلع 

عملشـتقات  اعناـدع1  عبغذعئلـة 
عبعـرتال اعبغاز  عبنفطلة مثـ0 

اعبديزل. 
أ   عملفلـد  نـا  مـن  بذبـك 
نشرَ رىل أ  تإاـلَد عالستهالك 
 ـو عسـتردع1 عملـوعرد عملتاحة 
لابشك0 عممث0،  و تنظلم تلك 
ــة لابرصف  عباأللـات عبَراصَّ
ُكـــ0ّ يش   يف  عالسـتردع1  أَا 
يف حلاتنـا سـوعٌ  أكا  مـوعرَد 
غذعئلـة أَا مابلة أَا نفطلة من 
خـالل عالعتأـاد عـىل تقنلاٍت 
ارجإع عٍت محـّددٍة، َحلْــُث أّ  
عبرتالد يف عستهالك  ذه عملوعرد 
ال يانـي منع عسـتردعمها، ل0 
عستردعمها لكفا ٍة عابلٍة بلحّد 
من  در ا، اتإالد عالستهالك 
عبلـو1 رضارّي مـن رضارعت 
عبحلاة عبتي يجب عال تأا1 لها 
اأخذ ـا لاني عالعتعـار، ل0 أ  
يتـم تطعلُقه كأنهج أسـايس 
اثالـت يف حلاتنـا خصوصاً يف 
اضانا عبإع ن ايف ظ0 عباداع  
اعبحصـار عملفإاض عىل لالدنا 

لإع الحإع اجوع. 
بذبك من عملفلد  نا أ  نشـر 
رىل أ ألّـة تإاـلد عالسـتهالك 
يف  عبهـا1  عملوعطـن  دار  اعـن 
اعندمـا  عالسـتهالك،  تإاـلد 
نتحدث عن تإاـلد عالستهالك 

فإننـا نهـدُف  نـا رىل توعلـة 
نهـدُف  لام ألّـة،  عملسـتهلك 
رىل نـرش عبوعي لـني عملوعطنني 
عبظـإاف  ظـ0  يف  سـلأا  اال 
عبإع نـة عبتي عناكسـت سـلعاً 
عالقتصاديـة  أاضاعنـا  عـىل 
اعالجتأاعلة اعبصحلة كنتلجة 
حتألـة خلقتهـا دال عباداع  
عبساوديّة عممإيكلة عإلمارعتلة؛ 
تإاـلُد  عللنـا  اجـب  بذبـك 
عسـتهالكنا يف مرتلـف عملـوعرد 
سـوعٌ  أكانت عملوعرد عمساسلة 
كابغذعئلـة أَا عملـوعرد عبنفطلة 
لأنوععها عملرتلفة مث0 عبعرتال 

اعبغاز اعبديزل. 
كذبك يجُب عـىل عملوعطن أ  
يأخذ داره يف تإالد عالستهالك 
لهـا  عالبتـزع1  عملوعطـن  اعـىل 
يف ُكـــ0ّ اقـت مهأـا كانـت 
اموجـودة  متوفـإًة  عماـلا  
منهـٌج  فابرتاـلُد  لكثـإة، 
ينعغـي عتّعاعـه؛ مَنَّه يـؤّدي رىل 
عبطإيـق عبصحلح عبـذي يجب 
عللنا جألاـاً كأجتأع تالُُّأها 
اتنألتها بدى جألع عملوعطنني 
منذ عبصغإ، فلو أحسـن ُكــ0ّ 
موعطن عسـتردع1 ُكــ0ّ عملوعرد 
من حوبه سوف نحقق عبتوعزَ  

يف عملجتأع. 

ععتـداع الَغـوع اتجـرّباع ال م  بهـم ثـأرعً بـدى 
عبلأنلني أا رحأة لدعـاة »عبرشعلة« ارنأا خدمًة 
بلأشـاريع عممإيكلة عإلرسعئلللـة؛ اتصدياً احإلاً 
بلـه ابإسـوبه امَلـن حأـ0 مرشاَعـه عبُقــْإآنـي 
اعسـتوععه اتنامى ماه اعلُـه اتصّححت به من 
خالبه مفا لُم تاامالته يف ُكــ0ّ ائو  عبحلاة.. 

مـن ُ نا جـا  عبعغُي، امـن  نا لـإزت أماَمهم 
عملشـكلُة عبتـي ضاقـوع لهـا ذرعـاً اعنزعجـوع بها 

عنزعاجاً كعرعً.. 
علتكإاع ُك0َّ أسـابلب عملكإ اعبردعع، اعستردموع 
ُكــ0ّ ما بديهم من رمكانات بترويف عبناس اخلق 
عإلرجـاف يف نفوسـهم، جنّـداع عملـوعَق عإلعالملـة 
عبرادمة بهم لاملال عبإخلص؛ إلسكات صوت عبحق 
ارصف أنظار عبناس عن  ذع عملرشاع ا ذه عبإؤية 
عبحكلأة عبتي تحّوبت رغم ُكــ0ّ ما اـنّوه بحإلها 
ارخضاعها فكانت عبنتلجُة عكَا ما يإيدانه.. 

تسـعّعوع يف ريقاف مإتعات عملالأني؛ بغإض ا0 
عباأللـة عبتاللألـة، فتحوبـت سـاحاُت عملـدعرس 
رىل منصات بغـإس ثقافة عبحـب عباألق بألاطا  
اعبتصـدي عبوعجـب بـك0 قـوى عباـداع ، اعإفت 
عمجلال َمن  ي قإ  عبشـلطا  اأ  ما يحص0 من 
جإعئَم لحق عبنسـا  اعمطفال  و خدمٌة ملشـاريع 
عبلهـود اعممإيكا ، اأ  ما يقو1ُ له ألطاُل عبجلش 
اعبلجـا   و اعجٌب مقدٌَّس ارشيٌف، اسـلترلُد يف 

ذعكإة عمذ ا  جلالً لاد جل0. 
تحّوبـت ملاديـُن عبرتللـة اعبتاللـم رىل جعهـة 
تإلوية متكاملة أسـهأت يف تازيـز حابة عبصأود 
لني عبطـالب اعآللا  اعممهات، تالـم منها عبجألُع 
مانى عبجالدة اعبصرب عىل عبَانَا ، فكا  بوقفاتهم 

اأنااـلد م  صعـاح  ُكـــ0ّ  عنـد  عالحتجاجلـة 
عبحأاسـلة اعبثورية عبتي تإّدد ـا حناجُإ عبصغار 
ُكـــ0ّ  عباظلـُم يف رحعـاط  َاْقــــُاهـا  اعبكعـار 

مؤعمإعت عمعدع . 
عـإف عبجلـ0ُ َمن  و عـداُّه اعسـتنكإ بفاابه 
اجإعئأـه عبعشـاة عبتي بم تسـتثِن أحـدعً يف ُكــ0ّ 

عمنحا . 
فكانـت عمجلـاُل حـارضًة يف ُكـــ0ّ عبفاابلات 
موطـن  آخـإ  اعبوطنلـة،  عبدينلـة  اعملناسـعات 
بحضور ـا كا  يف فاابلـة مإار أرلاـة أعوع1 من 
عبصأود عمسـطوري عبذي أذ 0 عباابم اكر  لعَة 

عبطاغي اعملاتدي عمثلم. 
عإفوع مـاذع ياني أ  عبدفاَع عـن عبنفا اعجٌب 
مقـدَُّس، اأ  عبجهاَد عبذي حذفتأـوه من مقّإرعت 
عبتاللـم يجـُب أ  يكـوَ   ـو عملـرشاَع اعملنطَلَق 

بلدفاع عن عبنفا اعمرض اعباإض. 
عإفوع لأ  ما تّدعونه من عبدفاع عن عإلنسـانلة 
اعبحقـوق اعإلدعنة بالنتهـاكات ا... ربـخ عناايُن 
كاذلـٌة ترتلـف عأا تقوبونـه اتتغنو  لـه ُجألًة 

اتفصلالً. 
عإفوع ماذع ياني عالعتأاُد عىل عبنفا يف عبزرععة 

اعبصناعة اعبتاللم. 
عإفـوع مـاذع يانـي عبتسـلُُّح لـإدع  عإليَْأـــا  
اعبوعي ملوعجهة ُكــ0ّ مشارياكم عبهدعمة عبهادفة 

إلفساد عملجتأاات عملناِ ضة اعبحإة.. 
عإفـوع لأ  عبلأَن مقربُة عبغـزعة، ارضاوع خالَل 
ُكــ0ّ عبسنوعت عباجاف عملاضلة ماذع ياني لأ  عبلَه 
حللـُف عملؤمنني اأ  عبااقعـَة بلأتقني اأ  قتالنا يف 

عبجنة اقتالكم يف عبنار. 

الش��هيُد  ل��م يفعْل��ه  ما 
حسني الحوثي 

حسـني عبحوثي الحظـوع أنه قد 
صـار يألُك قـرصعً فرأـاً يف اعحد 
من أرقـى أحلا  عبااصأة صناا ، 
اأنوعع من أحدث اأغىل عبسـلارعت 
عبز ـد  مـع عسـتأإعر دعوتـه رىل 
اعبتقوى، اأنه لَاَث لأاالده الناته 
اأقارلَـه رىل عبجاماـات عبغإللـة، 
ايرطـط بتأكلنهـم مـن اـغ0 
مناصـَب مإلحٍة عنـد عودتهم رىل 
لُهـم بكـي يصراع  عبوطـن، ايؤ ِّ
مابكي رشكات اعقـارعت النوك، 
كأا فا0 كثرا  عمتصوع َعَإَق اد1 
عبشـاب عبلأنـي اأذّبـوه اأفقإاه 
عىل مدى عقود، اعستأإ يف عبوقت 
نفسـِه يدعو عبنـاَس رىل عبجهاد يف 

سعل0 عبله  م اأاالد م. 
أقـول: بـو أ  عبشـهلَد حسـني 
عبحوثي ظ0 يرُطُب ايدعو بك0 ما 
دعا ربله افا0 يف عبوقت نفسـِه ما 
أرشت ربله سالقاً  0 كا  سلؤثإ يف 
عبناس، ا 0 سللتحقو  لأسرته 
طوعاً اعختلارعً ايضّحو  لحلاتهم 
اأموعبهم امأتلكاتهم! أعتقد غرَ 
ذبك، ععتقـادعً جازمـاً. فقوُة تأثر 
عبشهلد حسني عبحوثي بم تأِت من 
اضوح رؤيتِه احاجة عبناس ربلها 

فحسب، ل0 امن صدِقه ارخالِصِه 
امن عتساق أقوعبِه اأفاابه. 

حسـني  عبشـهلُد  تحـدث  بقـد 
عبحوثـي لرصعحة عن مـا آمن لِه 
ج  اعـاَش كأـا آمن اتحـدث، اتوَّ
تلك عبوحدة عملنسـجأة لني عإليَْأا  
امقتضلاته اعبصدق مع عبله امع 
لابشـهادة،  عبنـاس  عبنفـا امع 
فـكا  به  ـذع عمثُإ عبذي نشـهُدُه 
عبلـو1، اعبذي يالُم عبلـُه احَدُه ما 

سلعلُغُه يف عملستقع0. 
بقد ُاِجد أاراٌص كانوع خطعا  
مفّو ـني، اقادريـن عـىل عنتقـاِ  
عمبفـاظ اصلاغـة عبُجَأـ0 عبتـي 
تسحإ عبسـاماني اعبقإع ، اكانت 
بهـم رمكانلـاٌت  ائلـة، اُفـَإٌص 
مالئأـة اأتعـاع كثـرا  رال أنهم 
كانوع يقوبو  أاـلاَ  ايفالو  ما 
يناقُضها؛ بهذع ترىل عنهم عبناس، 
فلهـم  ))نجـم((  أكـرب  اأصعـح 
مجإد )مفسـعك( يكتُُب لسطحلة 
اضحابة اسرافة ال ثاً ارع  أكرب 
عدد مأكن من راارعت عإلعجاب. 
اكفـاح  حلـاة  مـن  فاعتـرباع 
عبشـهلد حسـني عبحوثـي يـا أايل 
عمبعاب، اال تنَسـوع جهـاَد عبنفا 
ـارة لابسو  اعمللَّابة رىل اهوعت  عممَّ

عبدنلا امغإياتها. 
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ُجرأُة اليهود على قتل اإلنسان واستحقارهم له
 الشهيد القائد: من يقتل أنبياَء اهلل بغري حق سيدّم��ر 

ولو مليون شخص من أجل مصلحة سياسّية

اهلل رسم لنا الطريقَة التي تجعلنا أمة واحدة قوية ال تظلم وال تقهر

  - بشرى المحطوري:
تحدث عبشـهلُد عبقائُد -ِرْضــَوعُ  عبلِه َعَللِْه- 
يف ملزمـة )ماإفـة عبله ــ نام عبلـه ــ عبدرس 
عبثانـي( عن عبثقة لابلـه، اعبتي ال تكو  رال من 
خالل عملاإفـة عبحقلقلة له، اأنـه  و عبهادي، 
عندمـا نأنح أنفسـنا بله، اعنتقـد أي ثقافات 

تأتي لالدة عن  دى عبُقــْإآ  عبكإيم. 
اعلتـدأ -ِرْضـــَوعُ  عبلـِه َعَللْـِه- عملحارَضَة 
لابكال1 عن عملوعالة اعملاادعة يف عبدين عإلْساَلمي، 
مؤّكـــدعً عـىل أنه معـدأ مهم جـدعً، يجب عىل 
ُكــ0ّ مسـلم أ  ياإفه اياأ0 له؛ مَ َّ نجاتَه يف 
عبدنلا اعآلخإة متوقفة عىل  ذه عملاإفة اعباأ0 
عـىل ضوئهـا، اقد أراـدنا عبسـلد حسـني لن 
لدرعبدين -ِرْضـــَوعُ  عبلِه َعَللِْه- أ  من أ ّم ما 

يجب عـىل عملإ  عأله بكي يكو  من أابلا  عبله 
 ـو ]ماإفة عبله -ُسـعَْحانَــُه َاتََااىَل- عملاإفة 
ـُـدَّ منها يف تحقلق  عبكافلة ماإفة اعسـاة ال ل
أ  يكو  عإلنَْسـا  من أابلـا  عبله؛ مَ َّ من ألإز 
صفـات أابلا  عبلـه -ُسـعَْحانَــُه َاتََااىَل- أنهم 

عظلأو عبثقة لابله، ثقتهم لابله قوية[. 

كيف تكون الثقة باهلل قوية؟:�� 
أكَّـَد -ِرْضـــَوعُ  عبلـِه َعَللْـِه- لـأ  عملاإفَة 
عبوعساة بله، اعبثقة عبقوية له تأتي من ماإفة 
عإلنَْسـا  لأانى )ال ربه رال عبله(: أ  عبلَه احَده 
من به عبَحـّق اعممإ فلنا، عملتحكم لنا، َاأ   ذه 
من أ ـّم عبقوععد فقال: ] ـذه عبقاعدة عملهأة، 
اعبقاعدة عبوعسـاة  ي عبتي تفصلك عن ُكــ0ّ 
ربـه يف عمرض سـوع  تأث0 يف  ـوعك، أَا تأث0 يف 

رنَْسـا ، أَا تأثـ0 يف أي يش  مـن  ـذع عباابم، 
فأتـى ما فصلت نفسـك عـن ُكــ0ّ ما سـوى 
عبلـه أ  يكو  ربهـاً بك تحّقق بـك مانى )ال ربه 

رال عبله([. 

معرفُة اهلل ال تأتي من ركام الكتب:��
اعنتقد عبسلُد حسـني -ِرْضــَوعُ  عبلِه َعَللِْه- 
لشـدة مـن ياتـرب أَا يظـن لـأ  ماإفـة عبله 
عبحقلقلة تأتي من ركا1 عبكتب َاعملؤبفات عبتي 
أبفها علأا  عملسلأني لالدعً عن  دى عبُقــْإآ ، 
مؤّكــدعً أ  ذبك ال يأكن أ  يحدث؛ مَ َّ عبله  و 
عبذي يهـدي فقط، فقال رصعحة لدا  موعرلة: 
ات عبكتب  ]بو تقإأ ما قـإأت طول عأإك، ارصَّ
لـني يديـك مجلد لاـد مجلـد اأنـت ال تحظى 
لإعاية من عبله -ُسـعَْحانَــُه َاتََااىَل- أ  يالأك 

 و، أ  يإاـدك  و، أ  يهديك، أ  يفهأك فإ  
غاية مـا تحص0 علله قلل0 من عبالم اكثر من 

عبجه0[. 

أسباُب ظهور العقائد الباطلة:��
ُمإجاـاً -ِرْضـــَوعُ  عبلِه َعَللْـِه- ُكــ0ّ خل0 
يحصـ0 بألمـة سـععه نقـص يف ماإفـة عبلـه 
اماإفـة )ال ربـه رال عبلـه(، مأـا أّدى رىل ظهور 
عباقائـد عبعاطلـة، اعمقوعل عبغإيعـة، ااجهات 
عبنظـإ عبشـاذة، فقـال: ]سـعب ذبـك كله  و 
أنه بـم يحصـ0 ععتأـاد ـ لابشـك0 عملطلوب ـ 
عىل عبُقـــْإآ  عبكإيم، اأنه بـم يحص0 ععتأاد 
لابشـك0 عملطلوب عىل عبُقــْإآ  عبكإيم، سـععه 
تأثإ لثقافة مالنة، اضاف يف تحّقق مانى )ال 

ربه رال عبله([. 

  - خاص:

أثعتت عمحـدعُث اعبوقائُع أ  ألشـَع جإعئم عبقت0 

اعملجازر عبوحشـلة يف عباابم يقـف ارع  ا عبلهود، 

امن يقـإأ لإتوكوالت حكأا  صهلوني سـلجد ا 

تثعت نظإة لني ررسعئل0 عالحتقارية بلناس. 

 احـول  ـذع عملوضـوع تحـدث عبشـهلد عبقائد 

-ِرْضـــَوعُ  عبلِه َعَللِْه- لـأ  لني ررسعئل0 فظلاو  

جدعً لابنسعة بنفسلاتهم اجإأتهم فلأا بو تأّكنوع، 

ابهـذع كأا نقول أكثإ من مـإة، من خالل ما نفهم 
مـن كتـاب عبله، نالحـظ كم حص0 مـن ترفلف يف 
اعقاهـم: ذبـة، امسـكنة، اغضب ربهـي، اعدعاة 
الغضـا  فلأا للنهـم، اتهوي0 بلجإيأـة عىل  ذع 
عبنحـو عندما يقـول: كتعنا عللهم عـىل  ذع عبنحو، 

امع  ذع ال يزعل عبعرش يصلحو  منهم عآل !
ايإى عبشـهلُد عبقائُد أ  جإيأَة قت0 عبناس بدى 
عبلهود »تإسـرت لشـك0 ثقافة، من خالل عبنظإة 
رىل عآلخإين مـن عبعرش نظإة ناقصـة، يقال عنهم: 
رنهم ال ياتربا  عبعاقي من عبناس أناسـاً لأا تانله 

عبكلأـة، رنأا  م حلوعنات أُْخـــَإى، مرلوق آخإ، 
ياتربانه مرلوقاً ثانلاً، خلق فقط بردمتهم، ارنأا 

خلق عىل اكلهم بلنسجم ماهم يف خدمتهم!! 
ايحـّذر عبسـلد حسـني عبحوثـي مـن خطـورة 
عبلهود، اعسـتادعد م الرتكاب أية جإيأة يف سعل0 
ع  يسـتاعداع عبناس، مشـرعً رىل أنه ال يسـتعاد أ  
يكونوع  م ارع  حادث ]نلويورك[ أَا يقتلو  مثلأا 

حص0 يف ماعد عبلهود يف تإكلا. 
اأاار عبسلد حسـني عبحوثي أ  عبله يذكإ عنهم 
يف أكثـَإ من آيـة أنهم يقتلو  عمنعلـا ؟ ا م أنعلا  

منهـم، لغر حق، فكلف ال يقتـ0 من أج0 مصلحة 
سلاسـلّة كعـرة، ا و ياتـرب أنه سـلرتتب عللها 
مصابح مادية، اسلاسـلّة كعرة جدعً؟! سـلدّمــإ 

ابو مللو  ارص، ال يعايل. 
ايتسـا ل عبشـهلد عبقائد:  0 تتوقُع بناس من 
 ذع عبنـوع أ  يكونـوع متجهني بتحإيـإ عآلخإين؟ 
أَا بلحفـاظ عىل أمن عبشـاوب عمُْخــَإى، اـاوب 
عإللة رْسـاَلملة، اـاوب أُْخــَإى؟ بلجلب يف ذعت 
عبوقـت: بقد قدمهـم عبُقــْإآ  عبكإيـم مرادعو ، 
مضللو ، كاذلو  بلكو  عبناس منهم عىل حذر.

  - خاص:

أّكـــد عبشـهلُد عبقائُد لـأ  عالعتقاَد 
لـأ  عبلَه بم يذكإ بنـا عبَحـ0ّ يف عبُقــْإآ  
بـك0 مشـاكلنا اعختالفاتنا  ـو ععتقاٌد 
يُأاُّ لادل عبلـه، الإحأته، الحكأته، 
اأ  عبلـه فْاــالً قد اضح بنـا ُكــ0ّ ما 
يجالنـا متحديـن، صامديـن، أقويـا ، 
َحلْـــُث قال: ]ال لد أ  تفرتض أ   ناك 
طإيقة لاكـا  ذه تأامـاً، أي أ  عبله 
رسـم طإيقة ما يرتلفوع، مـا يتأزقوع، 
ما يتحوبوع رىل طوعئـف، ما يكونو  آرعً  
متفإقة، امتعاينة، طإيقة تجالهم عىل 

ـُـدَّ أ   مسـتوًى عاٍل من عبجا زيـة، ال ل
تفرتَض  ذه.. تإجع رىل عبُقــْإآ  عبكإيم 
تجـد فاالً أنها لابشـك0  ذع، أنه رسـم 
عبطإيقة لهذع عبشـك0 عبتـي تجا0 عممة 
عىل  ـذع عبنحو: أمة اعحـدة، أمة قوية، 
أمـة ما تظلم، مـا تقهإ نهائلـاً، أمة ما 
يغإقهـا عبادّا يف مشـاك0َ،  ي نفسـها 

تستطلع أ  تحعطه من أال يو1[. 

ضع )تنزيه اهلل( ُنْصَب عينيك.. يف ُك��ّل 
أعمالك واعتقاداتك:��

أاار عبشهلُد عبقائد -َساَل1ُ عبلِه َعَللِْه- 
رىل قضلـة  امـة جـدعً، لأنـه يف ُكـــ0ّ 
ععتقادعتنا اأعأابنا، يجب عللنا أ  ننزه 

عبلـه عن ُكـــ0ّ تقصـر، ارضر، اعأ0 
قعلح كـ)تجويـز عالختالف لني عبعرش(؛ 
ه يتاـارض مـع حكأته سـعحانَه،  مَنَـّ
َحلْـــُث قـال: ] نا يكـو  اعجب كعر 
عـىل عإلنَْسـا  فلأـا يتالق لتنزيـه عبله 
قضلـة  امـة أ  يكو  عألك لابشـك0 
عبـذي يكـو  دعئأـاً تجاـ0 تنزيـه عبله 
مقلاسـا؛ مَنَّهـا  ي عبغايـة عبكربى  و 
تنزيـه عبله، اتقديسـه، اعبشـهادة عىل 
كأابه؛ ابهذع يتحدث يف عبُقــْإآ  عبكإيم 
عن تسـعلح ُكــ0ّ عبكائنات، يسـعح بله 
مـا يف عبسـأوعت امـا يف عمرض، قضلة 
تنزيـه عبله قضلة  امة.. فإذع عإلنَْسـا  

مؤمن لقضلة  ي لابشـك0 عبذي يأا 
لكأال عبله، تؤدي رىل ربحاق نقص لجالل 
عبله، احكأته، اقدسلته، مانى  ذع أنك 
عرتكعـت جإيأـة كعرة، جإيأـة كعرة 

جدعً، بلست قضلة لسلطة[. 

يج��ب تقدي��م )الدي��ن( بحي��ث يظه��ر 
للناس أن اهلل لم يقصر يف هدايتهم:�

اأّكــد -َسـاَل1ُ عبلِه َعَللْـِه- أنه يجب 
عـىل عبالأـا  اعبرطعا  اك0 مـن يالم 
عبنـاس أ  يقدمـوع ديـن عبلـه بلاامـة، 
كأـا  ـو يف عبُقـــْإآ ، يظهـإاع بلناس 
مدى رحأـة عبله لنا، اأنه عـدل حكلم، 
ال يأكـن أ  يظلـم أحـدعً، فـال يقدمـوع 

بلنـاس عبثقافـات عملغلوطـة عبتي تأا 

لادل عبلـه انزع تـه، َحلْـــُث قال: ]يف 

موضوع عبدين، موضـوع عبدين الز1 أ  

يكـو  عألـك يف تقديـم عبدين لابشـك0 

عبذي ياـإف عبناس عبدين، لحلث ما يإاع 

عند عبلـه تقصر، يكو  ماإفتهم بلدين 

لابشـك0 عبـذي يدينـوع لي   ـو عبذي 

يللق لجالل عبله، يكو  فله تنزيه بله، ال 

يكو  عبناس يف عمخر  م ـ رذع ما قدمت 

عبقضلة لهذع عبشـك0 ـ يكونوع يف عمخر 

قد عند م فهم يحألوع عبعاري عملسئوبلة 

 و، ا ذه حاصلة عندنا[. 

لتثْق باهلل الثقَة القوية ال بد من أن تعرَفه املعرفَة الحقيقية
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مقتل 7 أشخاص خالل 
محاولة فك اعتصام 

املتظاهرين يف الخرطوم
 : متابعات 

أعلنـت مصادُر طعلٌة سـودعنلة مقت0َ 7 أاـراص، 
للنهم طعلب ا3 ضعـاط، أما عبثالثا ، خالل محاابة 
قـوعِت عبرشطة عبسـودعنلة فضَّ ععتصـا1 عملتظا إين 

أما1 مقإ عبقلادة عباامة بلجلش يف عبرإطو1. 
اتضارلـت عمنعاُ  حـول تعالة عبقـوه عممنلة، عبتي 
حاابـت فضَّ ععتصا1 عملحتجني يف عبسـودع  أما1 مقإ 
عبقلادة عباامة بلجلش يف عبرإطو1، َما أَدَّى رىل سـقوط 

قتىل اجإحى. 
اكا  قد تدخ0 جنود من عبجلش عبسـودعني، أما 
عمال عالثنـني؛ بحأايـة عملتظا إيـن عملطابعني لإنها  
حكـم عبإئلـا عأإ عبعشـر، لادمـا حاابـت قوعُت 
عممـن فـضَّ ععتصا1 أمـا1 مجأـع عبقلـادة عباامة 
بلجلش اسـط عبرإطو1، ايضم عملجأُع معنى ازعرة 
عبدفاع امقإَّ رقامة عبإئلا عأإ عبعشـر امقإَّ جهاز 

عملرالإعت. 
اأعلـن ازيـُإ عبدعخللة عبسـودعني، لشـارة جأاة، 
أما1 عبربملا ، أما عمال عالثنني أ  6 أاـراص ُقتلوع يف 
عبااصأة عبرإطو1 خـالل عحتجاجات عىل مدى يوَمي 
عبسـعت اعمحد، للنأا ُقت0 ارص آخإ يف رقللم دعرفور 

لغإب عبعالد. 
ايف عبسـلاق، نقلت اكابة عمنعا  عمملانلة، عن اهود 
علا ، أ  حإيقاً اب، أما عبثالثا ، دعخ0َ مقإ عبقلادة 

عباامة بلجلش عبسودعني. 
اخإج آالُف عبسـودعنلني، عبسعت، يف مسرعت متفإقة 
نحو مقإ عبقلـادة عباامة بلقوعت عملسـلحة يف عبرإطو1؛ 
بلأطابعة لإحل0 عبإئلا عأإ عبعشـر عن عبسلطة؛ تلعلًة 
بدعوِة تجأع عملهنلني عبسودعنلني بتسلر مللونلة؛ رحلاً  
بذكـإى عنتفاضـة ألإي0 عبتـي أطاحت لابإئلا عمسـعق 

جافإ نأري عا1 85إ1. 

 االحتالُل يعتدي على عدد من مدارس الخليل وإصابة عشرات املعلمني والطلبة الفلسطينيني باالختناق
 : فلسطين المحتلة 

أصلب عـرشعُت عملالأني اعبطلعة عبفلسـطلنلني، 
أمـا عبثالثا ، لحـاالت عختناق جإع  ععتـدع  قوعت 
عالحتـالل عبصهلوني عـىل عدد من عملـدعرس جنوب 

مدينة عبرلل0 يف عبضفة عبغإللة. 
اأفـادت اكابـة افـا عبفلسـطلنلة بألنعـا ، لأ  
قـوعِت عالحتالل أطلقـت قنال0 عبغاز عبسـا1 لكثافة 
يف محلـط ادعخ0 أسـوعر مدعرس عبرلل0 عمساسـلة 
اطـارق لن زياد اعبهاجإية عمساسـلة خديجة لنت 
خويلد عمساسلة، َما أَدَّى رىل رصالة عرشعت عملالأني 

اعبطلعة لحاالت عختناق. 
ايف عبسـلاق، ععتقلت قوعُت عالحتـالل عبصهلوني 
خأسـَة فلسـطلنلني خالل عقتحامها عـدة مناطق 

لابضفة عبغإللة. 
اذكـإت اكابة ماـا أ  قوعِت عالحتـالل عقتحأت 
مدينة عبرلل0 اللدة ياعد جنوب مدينة جنني اقامت 
لاأللـات د ـم اتفتلـش ععتقلت خالبها خأسـة 

فلسطلنلني. 
اكانت قوعت عالحتالل عبصهلوني ععتقلت، أما، 

 1 فلسطلنلاً يف مناطَق مرتلفة من عبضفة عبغإللة 

يف رطـار مأارسـاتها عباداعنلة لحق عبفلسـطلنلني 

من خالل عبتضللـق عللهم امدع أـة عملد  اعبقإى 

عبفلسـطلنلة ااـن حأـالت ععتقال يوملـة لهدف 

تهجر م اعالستلال  عىل أرعضلهم اتهويد ا. 
كأـا  دمت قـوعُت عالحتـالل عبصهلونـي، أما 
عبثالثا ، منزالً فلسطلنلاً يف منطقة لر عونة لأدينة 

للت جاال يف عبضفة عبغإللة. 
اذكـإت اكابة ماـاً أ  قوعِت عالحتـالل عقتحأت 
عملنطقـَة لإفقة عدٍد مـن عبجإعفـات ا دمت منزَل 

عبفلسطلني أيأن رزينة عملكو  من طالقني. 
اتقـو1ُ سـلطاُت عالحتـالل عإلرسعئلـيل لاأللات 
عبهـد1 لحـق مأتلـكات عبفلسـطلنلني يف عبضفـة 
عبغإللة ا ي جز  من سلاسة عالستلطا  عملأنهجة 
عبتي تشك0ُ خطإعً عىل مستقع0 عبوجود عبفلسطلني. 
رىل ذبك، جّدد عرشعُت عملستوطنني عبصهاينة أما 

عقتحا1 عملسجد عمقىص لحأاية قوعت عالحتالل. 
اذكإت اكابة افا أ  عملستوطنني عقتحأوع عمقىص 
من جهة لاب عملغارلة انّفذاع جوالٍت عسـتفزعزية يف 

لاحاته لحإعسة مشددة من قوعت عالحتالل. 
اينفذ عملسـتوطنو  عبصهاينة يوملـاً عقتحاماٍت 
عسـتفزعزيًة بلأسـجد عمقىص عملعارك لحأاية قوعت 
عالحتـالل يف محاابـة بفـإض أمإ اعقـع لرصوص 

تهويد عبحإ1 عبقديس اعبسلطإة علله. 

الربملان الجزائري يعني عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للجزائر 
واملحتجون يرفضون التعيني 

 : متابعات 

أقإَّ عبربملاُ  عبجزعئإي، أما عبثالثا ، تالنَي َععدعبقادر 
لن صابح رئلسـاً بلدابة ملدة 0إ يوماً افقاً بلأادة 101 

من عبدستور. 
اعجتأـع عبربملاُ  عبجزعئإي، أمـا عبثالثا ، لغإفتَله 
لإئاسـة َععدعبقـادر لـن صابـح رئلا مجلـا عمُّمة؛ 
بإلعال  نهائلاً عن اغور يف منصب رئاسة عبجأهورية. 
اافقاً بلأادة 101 من عبدسـتور فإ  رئلَا مجلا 
عممة يصعح رئلساً مؤقتاً بلجأهورية ملدة 0إ يوماً. 

امن عملقإر أ  يكـو  أاَل قإعر يترذه لن صابح لاد 
توبله رئاسة عبدابة  و عستدعاُ  عبهلئة عبناخعة تأهلدع 

النترالات رئاسلة يف غضو  تساني يوماً. 
اتنـص عملـادة 101 من عبدسـتور عىل أنـه َايف حابة 
عسـتقابة رئلا عبجأهورية أَا افاتـه، يجتأع عملجلا 

عبدسـتوري اجولـاً ايثعـت عبشـغور عبنهائي بإئاسـة 
عبجأهوريـة اتعلغ فـورعً اـهادة عبترصيح لابشـغور 
عبنهائي رىل عبربملا  عبذي يجتأع اجولاً، كأا يتوىل رئلُا 
مجلـا عممة مها1َّ رئلا عبدابة ملدة أقصا ا تسـاو  
)0إ( يومـاً، تنظم خالبها عنترالات رئاسـلة، علأاً أنه 
ال يحـق بإئلا عبدابة عملانّي لهذه عبطإيقة أ  يرتاـَح 

بإئاسـة عبجأهورية. 
َععدعبازيـز  عملسـتقل0  عبجزعئـإي  عبإئلـُا  اكا  
لوتفللقـة قد أعلن عسـتقابته من منصـب رئلا عبعالد 
عبثالثا  عملـايض، لاد موجة من عالحتجاجات عبوعسـاة 
ضد حكأـه عنطلقت يف 11 فربعيإ عملـايض، تعاها رقإعر 
عملجلـا عبدسـتوري عبجزعئإي، لشـغور منصب رئلا 
عبجأهوريـة. اياانـي لوتفللقة )81 عامـاً( منذ ألإي0 
1013 اعكـًة صحلـة اجلطـًة دماغلة أملَّـت له جالته 
غـرَ قادر عـىل عبسـر أَا عبظهور يف ماظم عملناسـعات 

عبسلاسلة. 

الجيش السوري يقضي على مجموعة إجرامية انتحارية هاجمت إحدى النقاط 
العسكرية بريف حماة الشمالي

 : متابعات 
عبسـوري،  عبجلـش  مـن  احـدٌة  أحعطـت 
أمـا عبثالثا ،  جومـاً رجإعملاً نّفـذه عدٌد من 
عإلجإعملـني عالنتحاريـني عـىل رحـدى عبنقـاط 
عباسـكإية عىل عتجاه طلعة عإلما1 لإيف حأاة 
عبشـأايل اذبـك يف خـإق جديد التّفـاق منطقة 

خفض عبتصالد. 
انقلـت اكابة سـانا عبسـورية عـن مصدر 
عسـكإي قوبه: رنه حـوعيل عبسـاعة عبثابثة من 
فجإ أمـا عبثالثا ، أقدمـت مجأوعٌة رجإعملة 

تإتدي أحزمًة ناسفًة امتنكإة لابلعاس عبشاعي 
بفالحـي عملنطقـة لاالعتدع  عىل رحـدى عبنقاط 
عباسـكإية عىل عتجاه طلعة عإلما1 لإيف حأاة 

عبشأايل. 
اأاار عملصدر، رىل أنه عىل عبفور تم عكتشافهم 
من حإعس عبنقطة عباسـكإية اعبتاام0 ماهم 
لابنـار ارفشـال عبهجـو1 رغـم رقـدع1 لاـض 
عالنتحاريـني عىل تفجر أنفسـهم لابتزعمن مع 
رمايـات كثلفة لقذعئـف عبهاا  اعبإاااـات 
عملتوسطة اعبثقللة، َما أَدَّى رىل مقت0 كام0 أفإعد 
عملجأوعـة عإلجإعملة اتدمر عبدلالة عبتي قدمت 

بهم عبدعم لاد عنكشاف أمإ م. 
ابفت عملصدر عباسـكإي رىل أ  عالاتعاَك مع 
عملجأوعات عإلجإعملة أسـفإ عن “عرتقا  ثالثة 

اهدع  من عبنقطة”. 
اتنتـرُش يف ريفـي حأاة اردبـب عملتجاارين 
مجأوعاٌت رجإعملة تتعع يف ماظأها رىل تنظلم 
جعهة عبنرصة ألإُز ا ما يسـأى “جلش عبازة” 
ا”عبحزب عبرتكستاني” تُضمُّ يف صفوفها أعدعدعً 
كعـرًة مـن عملإتِزقـة عمجانـب اتاتدي لشـك0 
متكـّإر عىل عملناطق عآلمنة اعملوعقع عباسـكإية 

لإيف حأاة عبشأايل. 

أمريكا تمنع 61 سعودياً من دخول أراضيها على خلفية مقتل خاشقجي
 : متابعات 

عممركلـة،  عبرارجلـة  ازعرُة  أعلنـت 
أمـا عبثالثا ، عن منع 16 سـاودياً من 
دخـول عبواليـات عملتحـدة، عـىل خلفلـة 
دار ـم يف مقتـ0 عبصحفـي عبسـاودي 
جأال خااـقجي، اذبك يف اقـت توعجه 
فلـه ردعرة دانابد تإعمب ضغوطاً متزعيدًة 
اعنتقـادعٍت الذعًة من عبكونغإس لشـأ  
أسـلوب تااملهـا عملتهـاا  مـع عبنظا1 

عبساودي لشأ   ذه عبقضلة. 
انقلـت فإعنا لـإس عـن عبرارجلة 
عممركلـة قوبها يف للا : رنه تم ردرعج 16 

سـاودياً عىل قائأة عملأنوعني من دخول 
عبعـالد لأوجب قانو  متالـق لاباأللات 
عبرارجلة” عىل خلفلة قضلة خااقجي. 
عمرعيض  رىل  عبدخـول  منـع  اينطعـق 
عممإيكلة أيضاً عىل عائالت  ؤال  عمفإعد 
امن للنهم  ”ساود عبقحطاني” عملستشار 
عبسـالق بلديـوع  عمللكي عبسـاودي اعلن 
عأـه سـلف عبقحطاني اَ ما ـإ مطإب 

عباقلد يف عالسترعارعت عبساودية. 
عممركلـة  عبرارجلـة  ازعرة  اكانـت 
سـحعت تأاـرعِت عبدخـول رىل عبواليـات 
عملتحـدة من نحو 10 مسـؤاالً سـاودياً 
افإضـت عقولات مابلة عـىل 17 آخإين 

عىل خلفلة  ذه عبقضلة. 
اعنتقد عبجأهوريـو  اعبديأقإعطلو  
عـىل َحــدٍّ سـوع  عبتسـا 0ُ عبوعضَح من 
عبعلـت عمللـض مـع عبنظـا1 عبسـاودي 
اطابعوع تإعمب لاتّراذ رجإع عت ضده. 

ارغـم أ  مجلـَا عبشـلوخ عممركي 
حّأـ0 ايل عهـد عبنظا1 عبسـاودي محأد 
لن سلأا  مسـؤابلَة عباأللة لاد ريجاز 
صـدر عن اكابـة عالسـترعارعت عملإكزية 
“يس آي أيه” رفـض تإعمب عتّراذَ موقف 
علنـي ضـده، مسـتغالً عبقضلـة اللتزعز 
نظا1 لني سـاود عبذي اصفه يف عبسالق 

لأنه لقإٌة حلوب. 



عندما تس���تقرئ في س���احتنا السياس���ية في عاملن���ا العربي 
واإلس���امي تش���اهد أن هن���اك أزم���ة خطيرة جداً ومش���كلة 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي حقيقية في الوعي.

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي

كانت ذكرى استشهاد 
حسني بدر الدين الحوثي 
والفعالياُت التي زامنتها، 
بع�ض  ملعرف�ة  فرص�ًة 
الكفاحية  حيات�ِه  وقائع 
والتوعوي�ة  الفكري�ة 
والعملي�ة، الت�ي أثم�رت 
م�ا ص�ار يُع�َرُف الي�وم 
ب�)املس�رة الُق��ْرآني�ة( 

َو))أنصار الله((. 
النظ�َر  يُلِف�ُت  ومم�ا 
ويدعو للتأّمل ه�و انعداُم اإلمكاني�ات املادية والتقنية 
وبس�اطة م�ا توّف�ر منه�ا وصعوب�ة وتعقي�د الواقع 
املجتمعي والسيايّس الذي نشط وتَح��ّرك فيِه الشهيد، 
هذا من جهة، ومن جهة أُْخ��َرى، تلك الثقُة الراس�خة 
واإليَْمان العميق بأن جهوَده س�تُثِمُر يف املستقبل، رغم 
أج�واء اليأس والخنوع واإلحباط التي كانت س�ائدًة يف 
اليم�ن والوط�ن العربي ككل بع�د خلوِّ املج�ال العاملي 
لالع�ٍب واح�د مهيمن ه�و الواليات املتح�دة األمريكية 

َوحليفها املدلَّل الكيان الصهيوني. 
يف تلك األجواء بدا الشهيُد حسني الحوثي كأنه يسبَُح 
ض�د التيار الجارف، عىل املس�توى الوطن�ي واإلقليمي 
وال�دويل. وما فعَلُه قد أصبح معروفاً إىل َح���دٍّ ما، لكن 
هنال�ك أمر يف غاية األهميّ�ة ال يتوقف عنَدُه املتحدثون 
بما يستحقُه ِمن االهتماِم، أعني بهذا األمر ما لم يفعْلُه، 
لكن�ُه، أي ما لم يفعْلُه الش�هيد حس�ني الحوثي أعطى 
نش�اَطُه وِفكَرُه ق�وَة التأثر يف الناس بص�ورة فريدة، 
وج�ذب إليِه أعداداً منهم كانت تتزايُد رغم معرفتهم أن 
اختياَر هذا الطريق فيِه مخاطرٌة لم يقَو عليها كثرون، 
تشمُل التغييَب والتعذيَب يف السجون وفقداَن املمتلكات 

��ة ومصدر الرزق والحياة برمتها.  الَخاصَّ
الجانُب الذي أعنيِه بما لم يفعْلُه الش�هيد حسني بدر 

الدين الحوثي أوضحه كما ييل: 
أخربتن�ا تجارُب العقود املاضية أن الحكاَم يف صنعاء 
وكذل�ك يف الري�اض كان�وا يفّضل�ون إس�كاَت ُك����ّل 
ص�وٍت غر مرغوب بِه باملال وباملصالح، ومن لم تنجح 
مع�ه هذه الوس�ائل تس�تعمل مع�ُه وس�ائُل أُْخ��َرى 

أبرزها التصفية الجسدية. 
ولنفرتْض أن الس�يَد حس�ني الحوثي استمرَّ يف إلقاء 
املح�ارضات وإص�دار املالزم وتحش�يد الن�اس، ورفع 
ن�ربة خطابِه، ويف الوقت نفس�ِه َضُعَف أمام إغراء املال 
واملصال�ح، وط�اب لُه أس�لوُب الحي�اة املرفه�ة، مربِّراً 
ألتباعِه أن أخذَ املال أَو تقلَُّد املناصب ال يعني أبداً تقديَم 
أي�ة تن�ازالت ثمناً لذلك، كم�ا كان يرّدُد من يس�تلمون 
��ة الس�عوديّة ويّدعون يف  املاليني م�ن اللجن�ة الَخاصَّ
الزقت نفس�ه أن ه�ذه األموال منزَّهٌة ع�ن الغرض وال 
تؤث�ر مطلقاً يف مواقفهم الوطني�ة بما يف ذلك يف تمكني 
النظام السعودّي من قضم األرايض اليمنية بديمومة لم 

تنقطع حتى بعد توقيع اتّفاقية ترسيم الحدود. 
ولنفرتْض كذلك أن امللتحقني بمسرة الشهيد 

ما لم يفعْله الشهيُد 
حسني الحوثي 

التتمة ص 8

عبادد 
  )6 6(

عمرلاا  اعبرألا 
5 ااعا  0  1 ـ  -  10 رلإي0 إ1101

 أزمُة املشتقات النفطية.. 
تصعيٌد اقتصادي خاسر للعدوان 

برملاُن الخيانة مجددًا يف سيئون 

 العقيد مالح/ 
عبدالملك علي ناصر مقراض

 

كش�فت األح�داُث واملجري�اُت املاضية عىل 
مدى أربع س�نوات من زمن العدوان والحصار 
ع�ىل اليم�ن ب�أن الورق�َة االقتصادي�َة الت�ي 
يس�تخدُمها الع�دواُن الس�عودي األمريكي، يف 
محاولٍة منه لرتكيع أبناء الشعب اليمني يكون 
مصرها الفشل واالنكسار، مثلُها مثُل الورقة 
العس�كريّة والهزيمة يف امليدان عىل أيدي رجال 
الرجال من أبطال الجيش واللجان الش�عبيّة يف 

مختلف الجبهات وميادين العزة والكرامة.
تشهُد العاصمُة صنعاُء أزمًة خانقًة يف مادَّة 
املش�تقات النفطية »البنزي�ن والديزل«، وهي 
أزم�ة افتعلها تحالُُف العدوان لتضييق الخناق 
عىل اليمنيني، والعدّو م�ن خالل هذا التصعيد 
بني الح�ني واآلخر والحرب االقتصادية القذرة 
وغ�ر أخالقي�ة يح�اول الضغط ع�ىل القيادة 
السياسية ممثلًة باملجلس السيايس وحكومة 
اإلنقاذ؛ للرضوخ ملطالب قوى الغزو واالحتالل 
بش�أن مدين�ة ومين�اء الحديدة التي يس�عى 
الع�دّو جاهداً لف�رض رشوط جدي�دة خارج 
سياق اتّفاق الس�ويد تهدُف إىل االحتالل الكيل 
للحديدة وإبقاء الش�عب اليمني تحت رحمته 
كم�ا ه�و الح�ال م�ع املحافظ�ات الجنوبية 
املحتّلة التي تش�هُد س�وَء الع�ذاب واالمتهان 

واإلذالل ُك��لَّ يوم.
لم يعد يخفى ع�ىل أبناء اليمن الذين أبهروا 
العاَل�َم بوعيه�م وبصرته�م وصموده�م ما 
يخفيه تحالُف العدوان م�ن مؤامراٍت ظاهرٍة 
وباطن�ة ومنها املؤامرة عىل االقتصاد الوطني 
وتدم�ر الُعمل�ة الوطنية ورفع أس�عار املواد 
الغذائية واملش�تقات النفطية بع�د أن تمّكنت 
حكوم�ُة الف�اّر ه�ادي م�ن طباع�ة الُعمل�ة 
الورقية املحلية يف الخ�ارج بدون غطاء بلغت 
م�ا يق�ارب تريليون�ي ري�ال يف أس�وأ كارث�ة 

اقتصادية تشهُدها اليمُن منذ 30 عاماً.

األزم�ُة الخانق�ة الت�ي تش�هدها العاصمة 
صنعاء حالياً يف املش�تقات النفطية تأتي بعد 
منع تحالف العدوان دخوَل سفن املشتقات إىل 
ميناء الحديدة منذُ أس�ابيَع، ويف وقت يسيطر 
االحتالل اإلماراتي السعودي عىل ُك��ّل منابع 
النفط والثروة وحقول النفط والغاز يف ش�بوة 
ومأرب وحرضموت واالستحواذ عىل إيراداتها 
املالية لحس�ابها الخ�اص وبيعها ب�دون ِعلم 
حكوم�ة املرتِزقة، باإلَض��اَف�ة إىل الس�يطرة 
عىل ُك��ّل املناف�ذ الربية والبحري�ة والجوية، 
األمر الذي يؤكِّ��ُد قطع�اً أن الهدَف الحقيقي 

لتحالف العدوان عىل اليمن لم يكن كما يّدعيه 
زوراً وبهتاناً إعادة ما يس�مى الرشعية لفاقد 
الرشعية الف�اّر هادي ومرتِزقت�ه القابعني يف 
فن�ادق الري�اض، وإنما هو من أج�ل احتالل 
اليمن ونهب ثرواته وخراته وموارده والتحكم 
يف موانئ�ه وممراته املائية وتحويله إىل ش�عٍب 
جائ�ع وفقر ينتظ�ُر الُفتاَت من املس�اعدات 
الغذائية مما تقدمها املنظماُت الدولية بعد أن 
جعلت قضيَة اليمن وأزمتَه اإلنس�انيَة وسيلًة 
لإلثراء والكس�ب غر امل�رشوع برغم امتالكه 

ثروًة وخراٍت تُغنيه عن مساعدات العاَلم.

اجتم�اع  يف  جدي�دٌة  معطي�اٌت 
يف  للع�دوان  املؤيدي�ن  الربملاني�ني 
حض�ور  الخمي�س..  غ�داً  س�يئون 
الدنب�وع الفتتاح الجلس�ة.. حضور 
سفراء الدول ال� ١٩ الراعية للعدوان 
وتدم�ر مق�درات الش�عب اليمن�ي 
وحص�اره ألرب�ع س�نوات مض�ت.. 
ق�دوم ل�واء »مدّع�م« م�ن الجي�ش 
الس�عودّي بكافة أس�لحته بما فيها 
بطاري�ات الباتري�وت وكتيب�ة م�ن 

ُق���وَّات الح�رس امللكي م�ع وجود 
ع�رشات األلوي�ة الخاضع�ة لقيادة 
عيل محس�ن وحزب اإلصالح يف وادي 
حرضموت وكأنه�ا بال عمل وال ثقة 

فيها. 
ماذا يريدون من وراء جمع برملان 
الخيانة هذا يف سيئون: رضب حقنة 
لرشعي�ة ه�ادي أم العك�س إعطائه 
جرع�ة مض�اد حي�وي!!! أم يريدون 
تعمي�د االحتالل الس�عودّي يف املهرة 
أم تدش�ني الحت�الل رس�مي ل�وادي 
حرضموت من آل سعود أم أن الدول 

الراعية ال� ١٩ واملسؤولة عن مأساة 
اليمن منذ ثمان سنوات واملشاِركة يف 
الع�دوان عليه تريُد أن تمثَِّل الش�عَب 
اليمن�ي يف برمل�ان الخيانة ب�دالً عنه 
الرشعي�ة  الُعَم�اَلء  ه�ؤالء  فتمن�ح 
الربملاني�ة الت�ي فقدوه�ا بخيانتهم 
لوطنهم لتس�تمرَّ يف عدوانها وتدمر 

اليمن وحصاره؟!
مهما كانت األهداف فلن تكوَن إال 
امتداد للهزيمة والفشل الذي رافقهم 
خالل خمس�ة أعوام، وليعلموا أننا يف 

عامنا الخامس قادمون. 

عبُداهلل هاشم السياني


