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دبلوماسي سعودي لصحيفة عبرية:
زمن الحرب مع إسرائيل انتهى وزيارة مسؤول إسرائيلي للسعودية مسألة وقت

 اجلزائية باحلديدة ت�شتاأنف حماكمة املتهمني باغتيال الرئي�س ال�شهيد �شالح ال�شماد

توتر متصاعد ميهد جلولة مواجهات جديدة 
بني فصائل املرتزقة يف »عتق« واالحتالل  

اإلمارايت يعزز  قواته يف عدن

هذه هي احلقيقة
رئيس اهليئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية:
ط����ال����ب����ن����ا ب�����رن�����ام�����ج ال�������غ�������ذاء ال�����ع�����امل�����ي ب�����ع�����دم ت����وري����د 
األغ��ذي��ة ال��ف��اس��دة واح���ت���رام ك��رام��ة اإلن��س��ان اليمين 

احلكومة وضعت يف احلسبان تغطية احتياجات األسر 
عمله تعليق  على  الربنامج  أص��ر  ح��ال  يف  فقرًا  األش��د 

رفضنا 30 موظفًا »للربنامج« بعد اكتشاف انتمائهم ألجهزة خمابرات خارجية

ال����ش����ح����ن����ات ال�������ي ق����دم����ه����ا ال�����ربن�����ام�����ج مل خت�������ُل م�����ن امل����������واد ال����غ����ذائ����ي����ة ال���ت���ال���ف���ة

ال�����ش�����روط ال�����ي وض���ع���ه���ا ال����ربن����ام����ج مت����س ال����س����ي����ادة ال���وط���ن���ي���ة وخت������دم ال����ع����دوان
ت����ع����ل����ي����ق ال�������ربن�������ام�������ج ل����ع����م����ل����ه ي����ث����ب����ت ع����������دم اك�������ت�������راث�������ه ب������ال������وض������ع اإلن������س������اين

ال��ربن��ام��ج هت���رب م��ن احل��ل��ول ال��وس��ط��ي��ة وش���ن مح��ل��ة إع��الم��ي��ة ب���أه���داف سياسية
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مصرع وإصابة العشرات منهم: 

سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم خالل العمليات:

بعد يوم من إسقاط طائرة أخرى في »الفازة«:

هجوم )جوي – مدفعي( يضرب تجمعات املرتزقة يف »قانية« 
واقتحام عدد من مواقعهم 

إغارة على مواقع للمرتزقة يف خب والشعف واملدفعية تضرب 
تجمعاتهم يف الغيل

إسقاط طائرة استطالع معادية يف حرض ومصرع عدد من املرتزقة بضربات مدفعية

 : البيضاء: 
ـذ ُكلٌّ مـن سـاح حلجـ3 حملسـ�رّ وسـاح  يفرّ
مشـركة  عمل ـًة  حلسـبت،  أمـس  حملافع ـة، 
حسـتهافت تجمعات ملرتزقة حلعـاوحن حأمريكي 
ذت  حلسـع3دي يف محافظـة حلب ضـاء، ف مـا يفرّ
ولـاحٌت قتال ـة مـن حلج ـش وحللجـان عمل ة 
9ج3م ـة ي3ع ة عـى عـاة م3حقـَع للمرتزقة، 
وأسـفرت حلعمل ـات عن سـق3ط حلعرشحت من 

حلقتى وحلجرلى يف صف3ف حملرتزقة. 
وأفـاد مصـار يف سـاح حلجـ3 حملسـ�رّ بـأن 
حلعمل َة حملشـركة حستهافت تجمعاٍت للمرتزقة 
يف جبهـة قاي ـة باملحافظـة، وذلـك بعـا رصا 
تحركاتهم 9ناك باقة، َل ْــُث كشفت عمل اُت 
حلرصا وج3د تجمع كب� لهم، وتم حلتنسـ ق مع 

ساح حملافع ة لرضبهم. 
ـق إصابات  وأكرّــــا حملصـار أن حلهج23 لقرّ
دق قة ومبارشة أسـفرت عن سق3ط حلعرشحت 
مـن مرتزقة حلعاوحن بني قت ـل وجريح، وألحق 

بهم خسائر مادية متن3عة. 
مـن جايب آخـر، يفذت ولـاحت من حلج ش 
وحللجان حلشعب ة 9ج3ماً ي3ع اً عى عاة م3حقع 
يتمركز ف ها مرتزقة حلعاوحن يف حلجبهة ذحتها. 

أن  للصح فـة  م احيـي  مصـار  وأوضـح 
حل3لاحت حملهاجمة حقتحمت تلك حمل3حقع مسـارّدة 
يـ�حن مكثرّفة عى تجمعات حملرتزقة حلذين كاي3ح 
9ناك، ما أسفر عن مرصع وإصابة عاد منهم. 
وأضاف حملصار أن بق َة حملرتزقة الذوح بالفرحر 
مـن تلـك حمل3حقع، مخلفـني ورحء9ـم حلعايَا من 

جثث قتا9م

هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف 
مجازة عسري وكمني هندسي يحصد 

عددًا منهم يف جيزان
المسيرة | وراء الحدود

ـذت قـ3حُت حلج ش وحللجان حلشـعب ة عـاَة عمل ات ي3ع ة  يفرّ
حستهافت م3حقَع وتجمعاٍت ملرتزقة حلج ش حلسع3دي يف جبهات 
ما ورحء حلحاود، وسقط خا9 تلك حلعمل ات عاٌد من حملرتزقة قتى 

وجرلى. 
وأفـاد مصـار عسـكري لصح فة حملسـ�ة بأن ولـاحت من 
حلج ـش وحللجان حلشـعب ة يفذت، أمس عمل ـة 9ج3م ة ي3ع ة 
عى عاة م3حقع يتمركز ف ها مرتزقة حلج ش حلسع3دي يف مجازة، 

بجبهة عس�. 
وأوضح حملصار أيه تم حستهاحف عنارص حملرتزقة يف تلك حمل3حقع 
بنـ�حن مكثرّفة أوقعت عـادحً من حلقتى وحلجرلـى يف صف3فهم، 

ف ما الذ بق تهم بالفرحر. 
ويأتي ذلك ضمن تصع ا 9ج3مي مستمر تنفذه ق3حت حلج ش 
وحللجـان حلشـعب ة يف جبهة عسـ�، ويف منطقة مجـازة بالذحت، 
قته ق3حت حلج ش  َل ْــُث وـهات حأيا2 حملاض ة تقاماً َكب�حً لقرّ
وحللجان إذ تمكرّنت من حلس طرة عى سلسلة جبا9 وتباب وم3حقع 
عايـاة خا9 عمل ات 9ج3م ة ي3ع ة سـقط ف هـا عرشحت من 

حملرتزقة قتى وجرلى، وتم تام� حلعايا من آل اتهم. 
وكان حإلعـا2 حلحربـي بث خـا9 حأيا2 حملاض ة عاَة مشـا9ا 
مص3رة وثقت جايباً من تفاص ل تقا2 حلج ش وحللجان حلشعب ة 

يف مجازة عس�. 
إىل ذلك، أطلقت ق3حت حلج ش وحللجان حلشـعب ة، مساَء أمس، 
صاروخني من ي3ع »زلـزح19« عى تجمعات وتحص نات حملرتزقة 
قبالـة منفذ علب يف عسـ� أيضـاً، وأكرّــــا مصـار م احيي أن 
حإلصابـات كايـت دق قة وأسـفرت عـن مقتل وإصابـة عاد من 

حملرتزقة. 
ويف جبهـة ج ـزحن، تكبرّا مرتزقة حلج ش حلسـع3دي خسـائر 
برشية، أمس، جرحء وق3عهم يف كمـني 9نايس، َل ْــُث حيفجرت 
بهـم عب3ة ياسـفة زرعتهـا ولاة حلهناسـة حلعسـكرية حلتابعة 
للج ـش وحللجـان قبالـة جبل أ2 بـي يس، وأسـفر حاليفجار عن 

مرصع وإصابة عاد من حملرتزقة. 
ويف يجرحن، رضبت مافع ة حلج ش وحللجان حلشـعب ة، أمس، 
عـاة تجمعـات ملرتزقة حلج ش حلسـع3دي تم رصا9ـا يف ُكلٍّ من 
اد، وأكرّـــا مصار  مربع وجح وبالقرب من رقابة مرحش يف حلحمرّ
قت إصابات دق قة وأسـفرت  م احيي أن حلرضبـات حملافع ة لقرّ

عن سق3ط عاد من حلقتى وحلجرلى يف صف3ف حملرتزقة

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بإغارة على 

مواقعهم يف تعز
 : تعز: 

ذت ق3حُت حلج ش وحللجان حلشعب ة عمل َة إغارة ي3ع ًة عى  يفرّ
عاد من م3حقع مرتزقة حلعاوحن حأمريكي حلسـع3دي يف محافظة 

تعز، أمس حلسبت، وتكبرّا حملرتزقة خسائَر برشية ومادية. 
وأفاد مصار عسـكري لصح فة حملسـ�ة بـأن عمل ة حإلغارة 
حسـتهافت عـاَة م3حقـَع كان يتمركز ف هـا مرتزقـة حلعاوحن يف 

منطقة حلرصمني. 
وأوضح حملصار أيه تم حستهاحف عنارص حملرتزقة وتحص ناتهم 

بن�حن ورضبات مكثرّفة ومسارّدة خا9 حلعمل ة. 
وأسـفر ذلك عن سـق3ط عاد من حلقتى وحلجرلى يف صف3ف 

حملرتزقة، كما تم تام�ُ متارسهم وتحص ناتهم يف تلك حمل3حقع. 

 : حجة: 
تمكرّنت ق3حُت حلج ش وحللجان حلشـعب ة، أمس 
حلسبت، من إسقاط طائرة تجسس تابعة لتحالف 
حلعـاوحن حأمريكـي حلسـع3دي يف منطقة لرض 
حلحاوديـة بمحافظة لجة، و9ي ثايي طائرة يتم 

إسقاطها خا9 أقل من 98 ساعة. 

وأفاد مصار عسـكري لصح فة حملسـ�ة بأن 
قـ3حت حلج ش وحللجان حلشـعب ة رصات حلطائرة 
أثنـاء تنف ذ9ـا مهامـاً عاحئ ة يف سـماء منطقة 
حملزرق بمايريـة لرض حلحاودية، فاسـتهافتها 
بساح مناسـٍب أصابها بشكل مبارش وأسقطها 

عى حلف3ر. 
ويأتي 9ذح بعا ي23 من إسقاط طائرة تجسس 

أخرى تابعـة للعاوحن يف منطقة حلفازة بمحافظة 
حلحاياة بساح مناسب. 

من جايب آخر، ونت مافع ة حلج ش وحللجان 
حلشـعب ة، أمـس قصفـاً عـى تجمعـات ملرتزقة 
حلعـاوحن يف رشق جبـل حلنار يف لـرض حلحاودية 
قت حلرضبات إصاباٍت دق قة أسـفرت  أيضاً، ولقرّ

عن سق3ط قتى وجرلى يف صف3ف حملرتزقة.

 : الجوف: 
سـقط عاٌد مـن مرتزقة حلعـاوحن حأمريكي حلسـع3دي قتى وجرلى، 
ذتها قـ3حُت حلج ـش وحللجان  أمـس حلسـبت، خا9 عمل ـات متن3عـة يفرّ

حلشعب ة، يف عاد من جبهات محافظة حلج3ف. 
وأفـاد مصـار عسـكري لصح فة حملسـ�ة بـأن ولاحٍت مـن حلج ش 
وحللجان حلشـعب ة يفذت عمل َة إغارة ي3ع ًة عى عاة م3حقَع يتمركز ف ها 

حملرتزقة يف منطقة سبلة بمايرية خب وحلشعف. 
وأوضـح حملصـار أن حملرتزقة تعررّض3ح خا9 حلعمل ـة لن�حن مكثرّفة من 
قبـل حل3لاحت حملغ�ة، ما أسـفر عن مرصع وإصابة عـاد منهم، ف ما الذ 

بق تهم بالفرحر. 
وحغتنمـت ولاحُت حلج ش وحللجان أسـلحة متن3عة مـن دحخل حمل3حقع 

حلتي تم حستهاحفها بعا قتل وجرح من كاي3ح ف ها وفرحر بق تهم. 
ويف مايريـة حلغ ل، رضبت مافع ة حلج ش وحللجـان تجمعاٍت ملرتزقة 
قت إصابات دق قة وأسـفرت عن سـق3ط عاد  حلعـاوحن، بعاة قذحئف لقرّ

من حلقتى وحلجرلى يف صف3ف حملرتزقة. 
كمـا رضبت حملافع ـة تجمعات أخـرى ملرتزقة حلعاوحن تـم رصا9ا يف 
معسكر حلسـان باملايرية يفسـها، وأكرّـــا مصار م احيي للصح فة أن 
حلرضبـات أصابت أ9احفها بشـكل مبارش وأوقعت عـادحً من حملرتزقة بني 

قت ل وجريح. 

اإلعالم الحربي يعرض تفاصيل كسر محاولَتي زحف للمرتزقة قبالة نجران
 : متابعات: 

ضمَن تغط ته حملت3حصلة لتفاص ل عمل ات حلج ش وحللجان حلشـعب ة، 
رًة جايـاًة وثرّقت عمل َة  بثَّ حإلعا2 حلحربي، أمس حلسـبت، مشـا9َا مص3َّ
كرس محاولتَي زلف ملرتزقة حلج ش حلسـع3دي يف صحرحء حأجارش قبالة 

يجرحن. 
وعرضت حملشـا9ا حسـتهاحَف ق3حت حلج ش وحللجـان ملجام ع حملرتزقة 
بنـ�حن مكثرّفة أوقعت عادحً مـن حلقتى وحلجرلى يف صف3فهم قبل أن يل3ذَ 

بق تهم بالفرحر وتنتهي حملحاولتان بالفشل وباون تحق ق أي تقا2. 
كما عرضت حملشا9ُا تام�َ آل ة للمرتزقة بعب3ة ياسفة خا9 حلعمل ة. 
وعقـب كـرس حلزلفني، طـاردت قـ3حت حلج ـش وحللجـان حملرتزقَة إىل 
حمل3حقع حلتي جاءوح منها، وتج3رّلت كام�ح حإلعا2 حلحربي دحخل تلك حمل3حقع 
وعرضت جثَث عاٍد من حملرتزقة حلذين سقط3ح قتى وجرلى بن�حن حلج ش 

وحللجان. 
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الحراك الثوري يحذر االحتالل اإلماراتي من املساس باملعتقلني 
توتر متصاعد يمهد لجولة مواجهات وتبني سياسة العقاب الجماعي يف الجنوب

جديدة بني فصائل املرتزقة يف »عتق«

في ظل استمرار وصول تعزيزات لمليشيات »النخبة 
الشبوانية« ومرتزقة اإلصالح على حدٍّ سواء:

أشار إلى أن هدف الغزاة االستفراد بجزيرة سقطرى ومخطط الرياض بسط سيطرتها الكاملة على المهرة

 : حضرموت: 
لـذرّر حملجلـُس حأعـى للحـرحك حلثـ3ري 
لتحرير وحستقا9 حلجن3ب من مغبة تمادي 
حاللتـا9 حإلمارحتـي يف قهـر أبنـاء حلجن3ب 
بالحايـا وحلنـار وتبنـي س اسـات حلعقاب 
حلجماعـي بتخريب أَو تعط ـل ما تبقى من 
خامـات حلكهربـاء وإماحدحت م ـاه حلرشب 
وحيتشـار حأوبئة وحأمرحض وغاء حأسـعار 
وحلفساد وحلف3ىض حملتعماة للقب93 بإيصاف 

حلحل93 وحالرتهان للخارج. 
ل حلحرحُك حلثـ3ري حلجن3بي يف ب ان،  ولمرّ
أمس تلقت صح فة »حملسـ�ة« يسخة منه، 
حاللتـا9َ حإلمارحتـي ومرتزقتـه حملسـؤول َة 
حلكاملـَة عـى سـامة حلق اديـني حلرب ـزي 
وحلصب حي وحلذرلايي وفاعق، حملعتقلني يف 
سج3ن أب3 ظبي حلرسية بحرضم3ت وعان، 
مب نـاً أن حاللتـا9 بإقاحمه عـى حعتقالهم 
سـا9م يف تأج ـج روح مقاومـة حلشـارع 

حلجن3بي عامة ملمارساته حل3لش ة. 
لذريـا  أن  »سـبق  حلب ـان:  وأضـاف 
مـرحرحً وتكـرحرحً مـن تصاعا حلخـط حلب ايي 

للتجـاوزحت حلتـي ترتكبهـا قـ3حت حاللتا9 
ضـا ق ادحت وعنـارص حلحـرحك وكل حلق3ى 
حل3طن ـة حلرشيفة حلرحفضة لـكل محاوالت 
حإلخضـاع لإلمـاءحت حلخارج ـة وحلتط3يع 
تارة بالرغ ـب وتارة بالر9 ـب وحلتنك ل، 
وقـا كان مـن بني أبـرز ضحايا9ـا مؤخرحً 
حلق ادي يف حلحرحك سـالم حلرب زي وحأسـ� 
حلصب حـي وحأسـ�  حملناضـل عباحلحم ـا 
مـروحن حلذرلايـي وحأسـ� عصـاد فاعق، 
حلذيـن تعرض3ح لاعتقا9 مـن دون أي وجه 
لـق، يف تََعــــاٍّ صـارح لحق3ق حإليسـان 

ورضب بكل حمل3حث ق عرض حلحائط«. 
د حلحرحُك حلث3ري عى حلتمسك بخ ار  ووارّ
حلتصع ـا حلسـلمي لتـى إطـاق رسحلهم 
دون ق ا أَو رشط، ووضع لاٍّ التسـاع دحئرة 
حسـتهاحف ق ـادحت حملجلـس حلتـي تن3عـت 
مـا بـني حالعتقـاالت وحالعتـاحءحت وحلتهايا 
بالتصف ـة، مشـ�حً إىل أن قـ3حت حاللتـا9 
وأدوحتهـا  حلجنـ3ب  يف  حلجنسـ ات  حملتعـاد 
حملحل ة تمارُس أبشـع حلجرحئم وحاليتهاكات 
حملعـارض  حلحـرحك  ق ـادحت  تطـا9  حلتـي 
لس اسـاتها بال3سائل حلسـلم ة وباملظا9ر 

حلحضارية، وتسعى إلدخا9 حلجن3ب يف لرب 
أ9ل ة ال تُبقي وال تذر. 

حملحل ـَة  حأدوحِت  أن  حلب ـان  وأوضـح 
حلتابعـني  حملرتزقـة  وقـادة  وحملل شـ ات 
لالتـا9 حإلمارحتـي بـاأت تنف ذَ مسلسـل 
تصع ا غ� مسـب3ق إللـكا2 قبضتها عى 
م3حقـع ومناطق حلثـروحت حلنفط ة وحمل3حيئ 
حلح 3يـة، الفتاً إىل أن ماينَة عان باتت ثكنًة 
عسكرية لق3حت غ� وطن ة يا9ا عى حلزياد 
يف حيتظار حلتعل مـات للاخ93 يف م3حجهات، 
مض فاً: وحلسـ ناري3 ذحتـه يطبرُّق بحذحف�ه 
يف سـقطرى بعـا أن فشـلت أبـ3 ظبـي يف 
حلسـ طرة عـى حلجزيـرة، إذ بـاأت تفتعـل 
حأزمـات وت3تر حأجـ3حء لتافـع بمرتزقتها 
السـتعرحض عضاتهم وفـرض لض3ر9م 
بالقـ3ة، مؤكرّــــاحً أن حاللتـا9 حإلمارحتي 
يريـُا حالسـتفرحَد بسـقطرى، كمـا يخطط 
حلسع3دي لبسط سـ طرته عى حملهرة، حلتي 
كايت تنعم باأمن وحالستقرحر قبل أن تعبََث 
أيادي حاللتا9 حلسع3دي يف لحمة رشحئحها 
حملجتمع ـة محاولـة إقحامهـا يف رصحعات 

بحجج وذرحئَع مرف3ضة. 

 : عدن: 
تزحُمنـاً مـع تصاُعـِا حلغل ان 
لت3حجـا  حلرحفـض  حلشـعبي 
عـان  يف  حإلمارحتـي  حاللتـا9 
بعـا  حلجن3ب ـة  وحملحافظـات 
حالقتصاديـة  حملنظ3مـة  حيه ـار 
وتايي مسـت3ى حل3ضع حملع يش 
وحيعـاح2 حلخامـات حلرضوريـة 
حسـتقبلت  وحمل ـاه،  كالكهربـاء 
ماينـُة عان تعزيزحٍت عسـكريًة 
جاياة تـم حسـتقاحمها من قبل 

تحالف حلعاوحن. 
يف  محل ـة  مصـادر  وقالـت 
عسـكرية  تعزيـزحت  إن  عـان: 
إىل  وصلـت  حلعـاوحن  لتحالـف 
حملاينـة عـرص، أمـس حلسـبت، 

مب نـة أن تلـك حلتعزيـزحت حلتي 
وصلـت م نـاء حلزيت عـى متن 
سف نة عسـكرية عبارة عن 30 

مارعة ي3ع أمريكي. 
وأكرّــــات حملصـادُر أن تلـك 
حملارعات تم يقلُهـا مبارشًة من 
م ناء عان إىل مقر ق ادة تحالف 
حلشـعب،  ماينـة  يف  حلعـاوحن 
م3ضحـاً أن تلك حلعزيـزحِت تتبُع 

حاللتا9َ حإلمارحتي. 
ويـرى مرحقبـ3ن أن تعزيزحِت 
حاللتـا9 حإلمارحتـي حلعسـكرية 
حلج93ـريُّ  9اُفهـا  حملت3حل ـة 
معركـة  لخـ3ض  حالسـتعاحُد 
حلفـاررّ  جايـاة ترمـي إىل طـرد 
9ادي ومرتزقته من عان وبق ة 
حملحافظات حملحتلرّة جن3ب حل من. 

 : خاص: 
حلت3تـر وحلـرصحع بـني  حرتفعـت لـاُة 
فصائل مرتزقة حلعاوحن يف محافظة وب3ة 
مجـادحً، بعـا أيا2ٍ مـن م3حجهـات عن فة 
دحرت ف مـا ب نهـم وأسـفرت عـن مقتـل 
وإصابـة عاد منهـم، وذلـك ضمن ف3ىض 
حلرصحعـات حملت3حصلة بني حملرتزقة حلتابعني 
لإلمارحت وحملرتزقة حلتابعني لحزب حإلصاح 
ولك3مـة حلفـاررّ 9ـادي، وحلتي تشـهُا9ا 
مختلـُف حملناطـق حل3حقعـة تحت سـ طرة 

حلعاوحن ومرتزقته. 
وأفـادت مصـادر محل ـة بـأن ماينـة 
عتـق، عاصمـة حملحافظة، وـهات، أمس 
حلسبت، تحش اح عسكريا مت3حصا ملرتزقة 
مـا يسـمى »حلنخبـة حلشـب3حي ة« حمل3حل ة 
لالتا9 حإلمارحتي، وكذلك بالنسبة ملرتزقة 
لـزب حإلصاح ولك3مة حلفاررّ 9ادي، يف ما 
يباو أيه تحض� لج3لـة م3حجهات جاياة 

بني حلطرفني. 
وأوضحت حملصادر أن مرتزقة »حلنخبة« 
تمركزوح بأعاحد كب�ة وحستقام3ح حملزيا من 
حلق3حت وحآلل ات عى ماحخل حملنطقة، ف ما 
حسـتقا2 مرتزقة حإلصاح قـ3حت أخرى إىل 

دحخل عتق. 
وبالتزحمـن، أفـادت مصادر بـأن جن3د 
مرتزقـة حإلصـاح منعـ3ح ألـا حلق ـادحت 
حلتابعة ملا يسمى »حملجلس حاليتقايل« حمل3حيل 
لالتا9 حإلمارحتـي من دخ93 عتق، أمس، 
َل ْـــُث كان يف طريقـه لحضـ3ر حجتماع 
دعـا إل ـه »حاليتقـايل« يف إطـار حلتحشـ ا 

حملت3حصل. 
وكان حلطرفـان قـا خاضـا م3حجهـات 
عن فة حأسب3ع حلفائت، يف عتق، وأدى ذلك 
إىل سـق3ط عـاد مـن حلقتـى وحلجرلى يف 

صف3فهم. 

وبالرغـم مـن حإلعان عـن »حتفاق« بني 
حلطرفـني عقب حمل3حجهـات، إال أيه رَسعاَن 
مـا عـاد حلت3تـر إىل حملشـها، وسـط تباد9 
حتهامات بـ »حاليقاب« عى حالتفاق، لتزدحد 
بذلك لـاة حلتحشـ ا حلعسـكري للطرفني 

إيذحرحً بم3حجهات أوسع. 
وتاحولت وسـائل إعـا2 حملرتزقة، أمس، 
ب ايا صـادرح عن ما يسـمى »مح3ر عتق« 
لمـل مسـؤول ة مـا يحاث عـى محافظ 
وب3ة حملعني من حلفاررّ 9ادي، ومن وصفهم 
بــ »مسـؤولني يافذيـن« تابعـة لحك3مة 
حلتضامـن مـع  حلب ـان  حملرتزقـة، وأعلـن 
مل شـ ات »حلنخبـة«، و39 ما تـم حعتباره 
ضـ3ءحً أخـرَض لاعـم مرتزقة حإلمـارحت يف 

م3حجهة قادمة ضا مرتزقة حإلصاح. 
ويأتـي 9ـذح ضمـن مسلسـل حلـرصحع 
حملت3حصـل بـني فصائـل حملرتزقـة حلتابعـة 
لإلمـارحت، وحأخرى حلتابعة لحزب حإلصاح 
ولك3مـة حلفـاررّ 9ادي، و39 رصحٌع وـها 
فصـ3الً كث�ة مـن حمل3حجهات حل3حسـعة يف 
مختلف حملناطق وحملحافظات حل3حقعة تحت 
سـ طرة حلعـاوحن، كما وـها فصـ3الً من 
حالغت ـاالت حملتبادلـة أيضاً وحلتـي ما زحلت 

مستمرة. 
وكايت محافظة وب3ة قا وهات خا9 
حلفرحت حملاض ة تحركاٍت وحسعًة لالتا9 
حإلمارحتي وما تسـمى »حلنخبة حلشب3حي ة« 
حلتابعة له، وحلتي دفع بها إىل حلس طرة عى 
معظم حملناطق حلغن ة بالنفط 9ناك، ويباو 
أن ماينَة عتق 9ي حل3جهة حلحال ة للت3سع 

حإلمارحتي. 
وف مـا يتبنـى أتباع حاللتـا9 حإلمارحتي 
خطـاَب حلتصع ـا حل3حضـح ضـا لك3مة 
حملرتزقـة يف حملنطقـة، فـإن حأخـ�َة تبـاو 
أَو  عاجـزًة تََمامـاً عـن فـرض وج3د9ـا 
سـلطتها، كما 9ـي عادتهـا يف ُكلِّ م ادين 

حلرصحع بني حلطرفني. 

املحكمة الجزائية بالحديدة تستأنف محاكمة املتهمني باغتيال الرئيس الشهيد صالح الصّماد
 : الحديدة: 

حلجزحئ ة  حملحكمُة  حسـتعرضِت 
صُة يف محافظة  حالبتاحئ ـة حملتخصرّ
حلحايـاة، أمـس حلسـبت، خـا9 
حلعلن ـة  جلسـاتها  حسـتئناِف 
جريمـة  يف  حملتهمـني  ملحاكمـة 
حلشـه ا صالح  حلرئ ـس  حغت ـا9 
ـاد, أقـ3ح9َ حملتهمني يف  عـي حلصمرّ
محارض حالستاالالت وحلتسج ات 
حملرئ ـة للمتهمني، وحأدلـة حلفن ة 

بقائمة أدلة حإلثبات.

 وأقـرَّت حملحكمـُة يف جلسـتها 
حلخامسة، برئاسِة رئ س حملحكمة، 
حلقـايض أمـني زبـارة، ولضـ3ر 
9 ئـة حالدرّعـاء برئاسـة حلقـايض 
وضـاح حلقـريش -رئ ـس حلن ابة 
حلجزحئ ة حملتخصصـة بالحاياة-, 
وحملحامـني عـن حملتهمـني وأول اء 
حلا2، م3حصلَة حستعرحض حأدلة يف 
حلجلسـة حلقادمة، وتكل ف رئ س 
يقابة حملحامـني بالحض3ر للافاع 
عـن بق ـة حملتهمـني حلفاررّين من 
وجـه حلعاحلة وعاد9ـم 52 متهماً 

يمن ني وأجايـَب بعا حيتهـاِء ماِة 
حلنرش حلقاي3ي ة.

حلجزحئ ـُة  حلن ابـُة  وتتهـم 
حلحاياة  بمحافظـِة  حملتخصصـُة 
62 متهمـاً أولهـم دويالـا جـ3ن 
ترحمب وآخر9م معاذ َعباحلرلمن 
عباس باالورحك يف حتفاق جنائي، 
حلرئ ـِس  م3كـَب  مسـتهافني 
اد يف حلتاسع  حلشـه ا صالح حلصمرّ
من أبريل 22018 بماينة حلحاياة 
ما أدرّى إىل حستشـهاِده َوستًة من 

مرحِفِق ه.

االحتالُل اإلماراتي يعزز قواته العسكرية يف عدن استعدادًا ملعركة مع مرتزقة الفاّر هادي جنوب اليمن
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حملقاالت حملنش3رة يف حلصح فة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي حلصح فة

مدير التحرير:
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أخبار

استنكارًا لما تقوم به منظماُت الغذاء العالمي في تقديم المواد الفاسدة للشعب اليمني 

تدشني األنشطة والربامج الصيفية 
بمحافظتي صنعاء واملحويت 

أبناء ووجهاء مدينة حجة ينّددون بتواطؤ 
برنامج الغذاء مع تحالف العدوان 

ريمة: قبائل مزهر تسرّي قافلة غذائية 
دعماً وإسنادًا للمرابطني يف الجبهات 

 : خاص 
ـنت حلسـلطة حملحل ة بمحافظـات صنعاء  دورّ
وحملح3يـت وصعـاة، أمـس حلسـبت، حأيشـطَة 
وحملخ مـات  حملرحكـز  يف  حلص ف ـة  وحلربحمـَج 

باملحافظتني. 
ـن أمـني عـا2  ففـي محافظـة صنعـاء دورّ
ووك ـل  حلج ايـي  عباحلقـادر  حملحـي  حملجلـس 
وزحرة حلرب ـة حلاكتـ3ر محمـا حلسـقاف وماير 
مكتـب حلرب ة باملحافظة 9ادي عمار حأيشـطَة 
وحلربحمج حلص ف ة يف عـاٍد من حملرحكز وحملخ مات 
يف حملحافظة، منها حلتاوـني بمارسـة حإلما2 زيا 
بن عـي ببني لشـ ش حلتي دعا خالهـا حأمنُي 
حلعـا2 أول ـاَء حأمـ3ر للافـع بأبنائهـم للمرحكز 
حلص ف ة وتحص نهم من حأفكار حلهاحمة وتنم ة 
مهارحتهم يف مختلف حلج3حيب، مؤكرّـــاحً حستعاحَد 
حلسـلطة حملحل ة تذل ـَل حلصع3بات حلتـي ت3حجه 
سـ� تنف ذ حأيشطة حلص ف ة، ومشـ احً بجه3د 

حلقائمني عل ها. 
 من جايبه، أوـار حل3ك ل حلسـقاف إىل لرص 
وزحرة حلرب ـة عى إقامة حملرحكز حلص ف ة يف كافة 
ة حسـتغا9 حلعطلة  حملحافظـات، الفتـاً إىل أ9م رـّ
حلص ف ة يف تنم ة قارحت حلطاب بما يع3د عل هم 

بالفائاة. 
حلرب ـة  مكتـب  مايـُر  أوـار  حلسـ اق،  ويف 
باملحافظـة، إىل أن حملرحكز حلص ف ة سـتعمل عى 
تنم ـة قـارحت حلطـاب يف حلقرآن حلكريـم وحللغة 
حلعرب ة وحملجاالت حلرياض ة وحلثقاف ة وحلصح ة، 
مثمنـاً ح9تمـا2َ ق ـادة حملحافظـة وتفاعلها مع 

حملرحكز حلص ف ة. 
باوره، حطلـع وك ل حملحافظـة لقطاع حلرب ة 
وحلشـباب طالب دلان، عى سـ� أيشطة حملرحكز 
حلص ف ة بسـنحان وجحاية، مشـ�حً إىل رضورِة 
تعاون حلجم ع؛ لضمان إيجـاح حملرحكز حلص ف ة 

وتحق ق حأ9احف حملرج3رّة. 
ـن وك ل أو9 محافظـة حملح3يت   إىل ذلـك، دورّ

عزيز حلهطفي فعال اِت وأيشطَة حملرحكز حلص ف ة 
باملحافظـة، بحض3ر ماير مكتـب حلتعل م حلفني 
وحلتاريب حملهني حلاكتـ3ر عباحمللك مزحرق وماير 
مايريـة ماينـة حملح3يـت إبرح9 ـم عباحلحم ا، 
أكرّـــا خالهـا أ9م رَّة حملرحكـز حلص ف ة للطاب 
وحلطالبـات ملـا تتضمنـه من برحمج وأيشـطة يف 
مختلـف حلج3حيب حلثقاف ـة وحملهن ة وتحص نهم 

من حأفكار حلهاحمة. 
وأوـار حلهطفي إىل أن أ9م رّة حملرحكز حلص ف ة 
حلطـاب  وم3ح9ـب  مهـارحت  تنم ـة  يف  تكمـن 
وحلطالبـات يف حلعل23 حلاين ة وحلرياضة وحلثقافة، 
لاثاً حآلباء وحأمهات وق ادحت حملجتمع عى حلافع 
بأبنائهم لالتحاق باملرحكز حلص ف ة لاسـتفادة 
منها علم ا وثقاف ا وحسـتغا9 أوقات حلفرحغ بما 

يف ا9م ويف ا حملجتمع. 
وأوـاد حل3ك ل حلهطفي بت3جـه وزحرة حلرب ة 
وحلتعل م وحلجهات ذحت حلعاقة يف ت3س ع خارطة 

حفتتاح حملرحكز حلص ف ة. 
ـنت حلسـلطة حملحل ـة بمحافظة  باور9ا، دورّ
صعـاَة أيشـطَة حملرحكـز حلص ف ة حلتـي يظرّمتها 
حل3لـاة حلرب3يـة بالتعـاون مع مكتـب حلرب ة 

وحلتعل م باملحافظة. 
وخـا9 حلتاوـني بحضـ3ر مسـؤويل حلرب ة 
باملحافظـة، أوـار محافظ صعـاة محما جابر 
ع3ض، إىل أ9م رّة حملرحكز حلص ف ة وما ستتضمنه 
مـن أيشـطة تسـهم تعزيـز مهـارحت حلشـباب 

وحلشابات خا9 إجازة حلعطلة حلص ف ة. 
حملحافظـة  ق ـادة  دعـَم  عـ3ض  وأكرّــــا 
ومسـاياتها للجهـ3د حلرحم ـة إليجـاح حملرحكـز 
ق حلغاياِت حملنشـ3دة يف تعزيز  حلص ف ـة، بما يحقرّ
مبادئ حل3سـط ة وحالعتاح9 وحالبتعـاد عن ثقافة 

حلكرح9 ة. 
وَلـثَّ حملشـاركني يف حملرحكـز حلص ف ـة حلتـي 
تسـتمر وهر عى حسـت عاب أيشـطة وفعال ات 
حملرحكز حلص ف ـة يف مختلف حملجاالت وغرس لب 

حل3طن يف يف3سهم. 

 : حجة 
يظرّم أبنـاُء ووجهاء ومشـايخ ماينة 
لجـة، أمـس حأو9 وقفـًة حلتجاج ـًة؛ 
تناياحً بممارسات بريامج حأغذية حلعاملي 
حلتابع لألمم حملتحاة حلاإيسـاي ة وتعل ق 

أعماله بالتنس ق مع تحالف حلعاوحن. 
وعربرّ حملشارك3ن يف حل3قفة عن رفِضهم 
للمـ3حد حلغذحئ ـة حلفاسـاة حلتـي تمنحها 
وحلـذي  للم3حطنـني،  حملنظمـات  بعـُض 
أثبتت حلنتائـُج حمل احي ة لفرق حلتفت ش أن 
مساعاحت بريامج حأغذية حلعاملي فاساة 

وغ� صالحة لاستخاح2 حآلدمي. 

وحستنكرت حل3قفُة حستغا9َ حملنظمات 
حلاول ـة ملعايـاة حمل3حطنـني حلناتجـة عن 
حسـتمرحر حلعـاوحن وحلحصار عـى حل من 

منذ أربع سن3حت. 
وبـارك حلب ـان حلصـادر عـن حل3قفـة 
حلعمل ـات حلعسـكرية حلتـي يقـ23 بهـا 
سـاح حلج3 حملسـ�رّ وحلقـ3ه حلصاروخ ة 
باعتبار9ا لقا رشع ا للافاع عن حلنفس. 
وطالب حلب ـان حأمم حملتحـاة بتحمل 
مسـئ3ل اتها حأخاق ة تجاه ما يتعرض 
له حلشعب حل مني من عاوحن غاوم وكذح 
من حسـتغا9 حملنظمـات حلاول ة لل3ضع 

حإليسايي يف حل من. 

 : ريمة 

حلريـم  عزلـة  ووجهـاء  أبنـاُء  يظرّـم 

ريمـة،  بمحافظـة  مز9ـر  بمايريـة 

أمس، وقفـًة حلتجاج ًة مسـلحة جرى 

خالها تسـ �ُ قافلـة غذحئ ـة متن3عة؛ 

دعماً وإسـنادحً أبطا9 حلج ـش وحللجان 

حلشعب ة. 

َوخـا9 تسـ � حلقافلة حلتـي حلت3ت 

عـى عـاٍد مـن حملـ3حيش وحملـ3ز وحملـ3حد 
أكرّــــا حملشـارك3ن م3حصلَة  حلغذحئ ـة، 
حلصم3د ورفـا حلجبهات باملـا9 وحلرجا9 

لتى تحق ق حلنرص. 
وجـاد حملشـارك3ن عهَا9ـم بتسـ � 
حلق3حفل مـن حلرجا9 حملقاتلـني حملنطلقني 
يح3 جبهات حلعزة وحلكرحمة، مؤكرّـــاين 
حسـتمرحر9م صم3د9م وم3حصلة خ3ض 
معركـة حلتحـرر وتطه� حلبلـا من ديس 

حلغزحة وحملحتلرّني لتى تحق ق حلنرص. 
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أبناء ووجهاء محافظة إب ينّددون باملمارسات 
الالإنسانية لربنامج لغذاء العاملي 

 : إب 
حسـتنكارحً وتنايـاحً ملـا تقـ2ُ3 بـه منظمُة 
حلغـذحء حلعاملـي من حسـتهتار بحق حلشـعب 
حل منـي، يظرّم أبنـاُء ووجهـاء محافظة إب، 
أمـس وقفـة لاوـاة؛ تنايـاحً بممارسـات 
منظمـة حلغذحء حلعاملي وتعاملها حلاإيسـايي 
مع معاياة حلشـعب حل مني وسـع ها إلذالله 
من خا9 رصف مساعاحت ال تخل3 من حثنتني 

إما تالفة أَو منته ة حلصال ة. 
وقا9 ب ان صادر عن حل3قفة حلتي لرض9ا 
وك ـا حملحافظـة عباحلفتاح غـاب وأرشف 
إىل  تهـاف  حملمارسـات  9ـذه  »إن  حملتـ3كل: 
حمتهان حلشـعب وحسـتغا9 حلظروف حلصعبة 
حلتي فرضها حلعاوحن وحلحصار؛ بهاف إركاع 
حلشعب حل مني، مستنكرين حلصمت وحلت3حطؤ 
ودور9ـا  حملتحـاة  حأمـم  وتخـاذ9  حأممـي 
حملشـب3ه يف ت3ريا مـ3حد غذحئ ة ومسـاعاحت 
منته ة حلصال ة وغ� صالحة لاسـتخاح2 

حلح 3حيي، يا9 ك عن حالستخاح2 حإليسايي. 
وأضاف حلب ان: »إن حمل3حد حلتي يتم ضبطها 
يف حلكث� من حأماكـن وحملحافظات وتنرش9ا 
وسائل حإلعا2 حل3طن ة معظمها تابعة للغذحء 
حلعاملي منته ة حلصال ة أَو فاسـاة »، مب ناً 
أن إرصحر 9ـذه حملنظمـة رغـم تكـرحر لاالت 
حلضبط عى حالسـتمرحر يف حستقاح2 9ذه حمل3حد 

حلفاسـاة و9ذح يـا9 عى منهج ـة وتعما يف 
حإلرضحر بأبناء 9ذح حلشعب. 

وطالـب حلب ـاُن حملجلَس حلسـ ايس حأعى 
ولك3مـة حإليقـاذ وحأجهزة حأمن ـة باتخاذ 
إجـرحءحت صارمة وضمـان لمايـة حمل3حطن 
وصـ3ن ل اته وعا2 حلسـماح للغذحء حلعاملي 
بت3ريا حمل3حد حلفاسـاة، مشـ احً بما قامت به 
حلجهات حلرسـم ة وحأمن ة لضبط وـحنات 

فاسـاة تابعـة للغـذحء حلعاملـي وحلتـي كان 
آخر9ـا يف م ناء حلحاياة وإرغامها إىل حلع3دة 

بحم3لتها حلفاساة من َل ْــُث جاءت. 
لـرض حل3قفة ماير عـا2 مكتـب حلرب ة 
بـإب محما در9ـم حلغـزحيل ويائبه مسـؤو9 
حل3لاة حلرب3ية محما لطـف حملت3كل وماير 
حملنظمـة حل3طن ة لإلغاثة بإب حلاكت3ر ف صل 

حلخ3اليي. 
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 : متابعات 

حستمرت ق3ى حلعاوحن حأمريكي ومرتزقتها، 

حلسـبت، بقصـف وحسـتهاحِف منـاز9  أمـس 

حلحايـاة  ماينـة  يف  حمل3حطنـني  وممتلـكات 

ومايرياتها، ما أدرّى ترضر حلعايا منها يف خرق 

جايا الترّفاق وقف إطاق حلنار. 

وقـا9 مصـار محـي بالحايـاة لصح فـة 
حملسـ�ة: إن قـ3ى حلعـاوحن حسـتهافت مناز9َ 
حمل3حطـن يف ريـف مايريـة ل ـس بالقذحئـف 

حملافع ة. 
وأضاف حملصـار، أن أرضحرحً وحسـعة لحقت 
بمنـاز9 وممتلكات حمل3حطنني يف قرية حلشـجن 
بأطـرحف ماينـة حلاريهمـي حملحـارصة، جرحء 
قصف مرتزقة حلعاوحن لها بأكثَر من ي1 قذيفة 

9ـاون، الفتـاً إىل أن قـ3ى حلعاوحن حسـتهاف3ح 

بـ10 ص3حريخ كات 3وا أل اًء سكن ًة متفرقة 

يف منطقة 7 ي3ل 3. 

ولفت حملصار، إىل أن مرتزقة حلعاوحن قصف3ح 

بـ11 قذيفة 9اون مح ط مثلث حلعاين وما9 

ل ـس، ُمشـ�حً إىل تعـرض منـاز9 حمل3حطنـني 

بجن3ب رشق ل س أكثَر من 15 قذيفة 9اون. 

 : خاص 
حلح3ثـي -وزيـر  حللـ3حُء عبُاحلكريـم  ـه  وجرّ
حلعامـَة  حإلدحرَة  حلسـبت،  أمـس  حلاحخل ـة-، 
للت3ج ـه حملعنـ3ي وحلعاقـات حلعامـة ب3زحرة 
لملـة  بتنف ـذ  حأمنـي(  )حإلعـا2  حلاحخل ـة 
إعام ـة وحسـعة لحـث حمل3حطنني عـى ترق م 
سـ ارحتهم ودرحجاتهم حلنارية، وحالستفادة من 
حلتخف ضات يف حلرس23 وحلتسه ل يف حإلجرحءحت 

حلتي تقامها حملرللُة حلثاي ة من لملة حلرق م. 
ودعا وزيـُر حلاحخل ـة كافَة وسـائل حإلعا2 
للتعـاون مـع  حلرسـم ة وحأ9ل ـة،  حل3طن ـة 
حإلعـا2 حأمنـي حلـذي أطلـق لملـة وحسـعة 
للتعريف وحلرويج لحملة ترق م وسـائل حلنقل 
دحً عـى رضورة حإلسـها2  وحمل3حصـات، مشـارّ
حلكبـ� يف يرش حمل3حد حإلعام ـة حلخاصة بحملة 
حلرق م، بمست3ى يتناسـب وأ9م تها، وما لها 
من مـردود إيجابـي عى حل3طـن وحمل3حطن من 

حلنال ـة حأمن ة وحملرورية، وج3حيب أخرى ذحت 

أ9م رّة. 

وأوـاد حلح3ثي باور وسائل حإلعا2 حل3طن ة 

حلتـي  حل3طن ـة  حلحمـات  حملختلفـة يف كافـة 

قامت بهـا وزحرة حلاحخل ة، مب نًـا دور9ا حملهم 

وحملح3ري يف ت3ع ة حمل3حطن حل مني بشكل عا2، 

ال سـ ما يف 9ـذه حملرللة حلهامة حلتـي تمر بها 

باديا. 

 : متابعات 
تواص�ُل اإلدارُة األمريكية ابتزاَزها للنظام الس�عودي؛ 
بغ�رض الحصول عىل مكاس�َب مالية وسياس�ية أخرى، 
إىل جان�ب الحص�اد الذي تجنيه باس�تمرار م�ن »البقرة 
الحلوب« بحسب وصف ترامب نفسه، حيث صنّف تقريٌر 
للخارجية األمريكية دولة العدوان الس�عودية عىل صدارة 
الدول األكثر اتجاراً بالبرش عىل خلفية استغاللها لألطفال 
يف الع�دوان الذي تش�نه عىل اليمن، يف ح�ن أعلن بومبيو 
رفَضه إلدراج الري�اض يف هذه القائمة؛ كونه يرى تجنيَد 
الس�عودية لألطف�ال يف العدوان عىل اليم�ن يأتي يف إطار 
خدمة املرشوع األمريك�ي املرتكز عىل تحقيق أهداف هذا 

العدوان. 
وأوضحت وسائل إعالمية دولية أن تصنيف السعودية 
ع�ىل صدارة الدول األكثر اتج�اراً بالبرش يأتي عىل خلفية 
اس�تمرار تجنيده�ا لألطف�ال يف وال�زج به�م يف املعارك 
الت�ي تخوضها يف اليم�ن، بعد أن ص�درت تقاريُر دولية 

ع�دة تؤكُد ت�ورَط الرياض يف تجنيد األطف�ال القارصين 
ضمن قواتها العسكرية التي تحركها يف اليمن، فيما يرى 
مراقب�ون أن هذا التصنيَف يأتي ضمن مسلس�ل االبتزاز 
ال�ذي تمارس�ه اإلدارة األمريكية ضد النظام الس�عودي؛ 
بغي�ة الحص�ول عىل املزيد م�ن املواقف الس�عودية التي 
تخدم مصالح واش�نطن م�ن عدة جوانَب يأت�ي الجانُب 

االقتصادي يف مقدمتها. 
وبحس�ب وكالُة األنباء الفرنسية »أ. ف. ب« فقد اعترب 
تقريُر الخارجية األمريكية أن السعودية فشلت يف االلتزام 
بتعهداتها بش�أن االتجار يف البرش، يف إشارة إىل استمرار 
العدوان السعودي يف تجنيد األطفال والزج بهم يف محارق 

املوت. 
ولفت�ت الوكال�ة الفرنس�ية إىل أن الس�عودية ظل�ت 
محطَّ مراقبة املنظمات ووس�ائل اإلعالم الدولية منذ أربع 
سنوات، أي بعد انطالق العدوان بأشهر قليلة حن شاعت 
أخب�اٌر تؤكُد تورط الس�عودية يف تجني�د األطفال خدمًة 

للمعارك التي تقودها يف اليمن. 

وأش�ارت إىل تش�كيك بعض املرشع�ن واملدافعن عن 
حق�وق اإلنس�ان بالفع�ل يف موضوعي�ة التقري�ر بعدما 
كش�فت رويرتز األسبوع املايض أن بومبيو كان قد أحجم 
عن إدراج السعودية عىل قائمة الدول التي تجند األطفال، 
رافض�اً نتائَج توص�ل إليها خرباؤه ب�أن تحالَف العدوان 

يستخدُم مقاتلن قارصين. 
وقالت: إن وزيَر الخارجية األمريكي عرّب عن اس�تيائه 
م�ن إدراج الري�اض يف ه�ذه القائم�ة، زاعم�اً يف حديثه 
للصحفين »أرى أن السعودية لم تصل إىل املستوى الذي 

يستدعي وضَعها عىل القائمة«. 
وكانت الواليات املتحدة أدرجت، الخميَس، الس�عوديَة 
عىل الئحتها الس�وداء لل�دول التي ال تبذُُل جه�وداً كافيًة 
ملكافح�ة االتج�ار بالبرش، األمر الذي قد ي�ؤدي إىل إجبار 
النظام السعودي لدفع املزيد من األموال لإلدارة األمريكية 
مقاب�ل إزاحة اس�مها من هذه القائم�ة، التي هدفت بهذا 
التصنيف إىل تعزيز االبتزاِز األمريكي للرياض، ال أقلَّ وال 

أكثَر. 

 : عدن 
يواصُل تحالُف العدوان الس�عودي األمريكي 
اإلماراتي عىل مدى أكثَر من أربع سنوات، التنكيَل 
بأبناء الشعب اليمني دون استثناء ضمن مخطط 
الرتكيع واإلذالل، بما فيهم املرىض املحتاجون إىل 
الوص�ول لخ�ارج الوطن؛ من أج�ل تلقي العالج 
بعد أن تس�بب الحصاُر وانعدام األدوية بانهيار 
املنظوم�ة الصحي�ة يف اليمن وخ�روج ما يقارب 
م�ن %90 من األجه�زة واملعدات ع�ن الجاهزية 
وافتقار الكثري من املستشفيات الحكومية ألبسط 

مقومات البقاء واالستمرار. 
ويف واح�دة من ص�ور اإلذالل واإلهانة هو ما 
يتع�رُض ل�ه املرىض رج�االً ونس�اء وأطفاالً من 
معاملة غرِي إنس�انية عىل أي�دي تحالف العدوان 
ومرتزقت�ه يف مدينة عدن املحتّلة ترقى إىل جرائم 

الح�رب، َحيْ���ُث يتعّمُد العدواُن زي�ادَة معاناة 
أولئ�ك امل�رىض القادمن م�ن عم�وم محافظات 
الجمهوري�ة إىل مطار عدن؛ بغرض الس�فر عرب 
طريان اليمنية جراء استمرار إغالق مطار صنعاء 
ال�دويل منذ بدء العدوان عىل اليمن، ما تس�بب يف 
وف�اة اآلالف م�ن املرىض أغلبهم من كبار الس�ن 
غ�ري القادرين عىل الس�فر براً لس�اعات طويلة، 
ناهي�ك عمن يباغتُه امل�وُت داخل صاالت مطاَري 
عدن وس�يئون قبل أن تطأ أقداُمه ساللَم الطائرة 

مغادراً أرض الوطن. 
وخ�الَل األيام املاضية ع�رّبت رشكة الخطوط 
الجوية اليمنية يف عدن عن اس�تنكارها إلجراءات 
وتعس�فات تحالف العدوان غري اإلنس�انية بحق 
املس�افرين اليمنين عىل مت�ن طريانها من مطار 
ع�دن أغلبُهم م�ن املرىض والطالب الدارس�ن يف 
الخ�ارج واملغرتب�ن، بع�د رفض الع�دوان منح 
طريان اليمنية تصاريح إقالع لكثري من الرحالت 

التي ت�م برمجتها يف وقت س�ابق وحجز املقاعد 
للمس�افرين ع�ىل متنه�ا بمبال�َغ باهظ�ٍة ج�داً 
ووصوله�م يف الوق�ت املحدد قادم�ن عن طريق 
الرب من محافظات بعيدة اس�تمرت لساعات، قبل 
أن يق�وَم تحالف الع�دوان بإلغاء تل�ك الرحالت 
ورفض�ه من�ح الرشكة ترصيح�اً باإلق�الع نحو 
القاه�رة وعّمان بش�كل تعس�في ومهن يعكس 
حج�م اس�تهتار النظامن الس�عودي واإلماراتي 
لحياته�م  االك�رتاث  وع�دم  اليمني�ن  ب�أرواح 

ووضعهم الصحي الحرج. 
وبالرغ�م م�ن املبال�غ الكب�رية الت�ي يدفعها 
املس�افرون اليمنيون عىل مت�ن الخطوط اليمنية 
تص�ل إىل أكث�َر من 500 ألف ري�ال قيمة تذكرة 
س�فر »ع�دن – القاهرة – ع�دن«، إال أن تحالَف 
العدوان ومرتزقة العدوان يف حكومة الفاّر هادي 
يتعمد تدمري ما تبقى من ُسمعة الخطوط الجوية 
اليمني�ة الناقل الوطن�ي للجمهورية اليمنية التي 

يمتلك النظام السعودي نسبة %49 من أصولها 
يف سابقة من نوعها عىل مستوى العالم تؤّك���ُد 
س�يطرَة اململكة عىل القرار الس�يادي اليمني منذ 
عقود من الزمن وتحكمه�ا يف ُكّل مفاصل الدولة 
وتدخلها يف تعيينات املسئولن والوزراء والسفراء 

واملحافظن باليمن. 
وأّك���د مصدر يف الخط�وط الجوية اليمنية 
بمحافظ�ة عدن، وفاَة طفلة يمنية تبلغ من العمر 
6 س�نوات، ع�ىل مت�ن إح�دى الطائ�رات، أمس 
الس�بت، موضحاً أن الطفلة كانت عىل متن رحلة 
برق�م 600 عرب خ�ط »عدن - القاه�رة« بإحدى 
طائ�رات اليمني�ة وقد توفت داخ�ل الطائرة قبل 

وصولها إىل مطار القاهرة الدويل. 
وأوضحت املص�ادر أن الطفل�ة كانت تعاني 
م�ن م�رض القل�ب، وكان برفقتها أبوه�ا وأمها 

ملعالجتها بإحدى مستشفيات القاهرة. 
وتزاي�دت ح�االُت الوفيات عىل متن أس�طول 

الخطوط الجوية اليمني�ة املتكّون من 3 طائرات 

فق�ط، والت�ي تفتق�ُر لس�بل الراح�ة والرفاهية 

وتنعدُم فيها ُكلُّ وس�ائل الس�المة واإلس�عافات 

األولي�ة إلنق�اذ حي�اة امل�رىض بالرغم م�ن غالِء 

أسعارها مقارنًة بالخطوط الجوية األخرى. 

وكانت قيادُة رشك�ة الخطوط الجوية اليمنية 

املعيّن�ة م�ن قبل حكوم�ة الفاّر ه�ادي قد عرّبت 

العام املايض ع�ن إدانتها لرفض تحالف العدوان 

طلبَه�ا بالس�ماح للطائ�رات اليمني�ة املبي�ت يف 

مط�ار عدن بدالً عن املطارات األخرى التي تكّلف 

الرشكة دف�ع مبلغ 20 أل�ف دوالر لبعِض الدول 

عن الطائرة الواح�دة مقابَل مبيتها يف مطاراتها، 

وه�و ما أثبت أن االحت�الَل اإلماراتي هو صاحُب 

الق�راِر األول واألخ�ري يف عدن وبقي�ة املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 

في استمرار لخرق اّتفاق وقف إطالق النار:

تضرر ممتلكات ومنازل مواطنني بقصف لقوى العدوان يف الحديدة 

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية: 

اإلعالم األمني ينفذ حملًة إعالميًة للتعريف والرتويج لحملة ترقيم وسائل النقل 

بالتزامن مع إزالتها اسم السعودية من قائمة الدول التي تجّند األطفال: 

اإلدارة األمريكية تصّنف تابعها النظام السعودي يف القائمة السوداء لالتجار بالبشر

السلطة املحلية بريمة 
تؤكد أهمّية إجراء مسح 

ميداني لحصر أراضي 
وممتلكات املواطنني

 : متابعات 

أكرّا حجتمـاٌع بمكتب حأوقاف وحإلروـاد بمحافظة 
ريمة، أمس حلسبت، برئاسة حل3ك ل لافظ حل3حلاي، 
ة إجـرحء مسـح م احيـي لحـرص أرحيض  عـى أ9م رـّ
وممتلـكات حل3قـف يف حملحافظـة عـرب حلتنسـ ق مع 

حلسلطة حملحل ة باملايريات. 
 وياقش حالجتماُع حلذي لرضه رئ ُس حملكتب حلفني 
باملحافظـة جـا9 حلحبـاري وماير مكتـب حأوقاف 
وحإلرواد باملحافظة خالا حلبزحز، ومارحء فروع مكتب 
حأوقاف باملايريـات وماير حل3لاة حلتنف ذية ملب عات 
حلقـات باملحافظـة فائق حلصـ3يف، حلصع3بـاِت حلتي 
ت3حجه سـ� أدحء مكتب حأوقـاف وتحص ل حإليرحدحت 
وسـبل معالجتهـا، متطرقـاً إىل حإلجـرحءحِت حلكف لة 
بالحفـاظ عـى أرحيض حأوقـاف ومنع حلتـرصف بها 
ومتابعة حلعقـ3د حلخاصة باسـتئجار أرحيض حل3قف، 

وتحص ل حمل3حرد بسناحت رسم ة. 
وأقـر حالجتمـاع عقـَا وروـة خاصـة بالربحمـج 
حلتنف ذيـة للمرحكز حلص ف ـة وتعزيـز دور حلخطباء 
للت3ع ـة حملجتمع ة بأ9م رّة حلتحـاق حلنشء وحلطاب 
وحلطالبـات بهذه حملرحكز وحالسـتفادة من أيشـطتها 

حلعلم ة وحلثقاف ة وحلرياض ة. 
ويف س اق آخر باأت بمايرية حلجبني، أمس حلسبت، 
دورة تاريب ة يف مجا9 حلتثق ف حلصحي وحملسـؤول ة 
تجـاه حملجتمع تهاف إلكسـاب 25 متط3عة مهارحت 
حلك3لـ�ح  أمـرحض  حلت3ع ـة مـن مخاطـر  بك ف ـة 
وحلافت�يـا، وتقايـم يصائـح عامـة بالحـرص عى 
حلنظافـة من أجـل مجتمع خا9ٍ مـن حأمرحض يف ظل 
حلظروف حلصعبة حلتي يمر بهـا حل3طن جرحء حلعاوحن 

وحلحصار. 
 ويف حلاورة حلتي ينظمها مكتب حلصحة باملحافظة 
ل 3مـني بتم3يـل منظمـة حل 3ي سـ ف أوـار وك ل 
ة حلـاورة يف إكسـاب  حملحافظـة حل3حلـاي إىل أ9م رـّ
حملشاركات معارَف علم ة وتطب ق ة يف مجا9 حلت3ع ة 
وحلتثق ف حلصحي، وحالسـتفادة منها ويقلها إىل أبناء 

ُكـــلرّ حلعز9 وحلقرى بمايريات حملحافظة. 

وفاة طفلة مريضة على متن الخطوط اليمنية قبل وصولها إلى مطار القاهرة 
تحالف العدوان يزيد من معاناة المرضى اليمنيين جراء إلغاء الرحالت وعدم السماح باإلقالع من مطار عدن 

العدواُن يواصُل التنكيَل باملرضى اليمنيني وتدمري طائرات »اليمنية« 



6
حألا

حلعاد

ي1 و3ح9 91990ـ
23 ي3ي 3 ي2201

)ي68(
 

 : 
حاوره: فاروق علي 

 
- بدايًة ُأستاذ عبداملحسن الطاووس 
هال وضعتنا يف آخر املس��تجدات على 
املتعل��ق  س��يما  اإلنس��انية  الس��احة 
باإلشكاالت مع برنامج الغذاء العاملي؟ 
إىل أين وصلت النقاشات مع الربنامج؟

بس�م الل�ه الرحمن الرحي�م، نرحب 
بداي�ة بصحيفة املس�رة الت�ي تواكب 
ُك���ّل التط�ورات، يف الحقيقة ما نريد 
توضيح�ه هو أنه اإلش�كاالت املوجودة 
مع برنامج الغذاء العاملي، أكثر الشعب 
اليمني مطلع عىل املس�تجدات األخرة، 
ونح�ن تفاجأنا بتعلي�ق برنامج الغذاء 
العامل�ي لعمل�ه يف محافظ�ة صنع�اء، 
اإلق�دام عىل هذه الخطوة يعترب حماقًة 
م�ن قب�ل الربنام�ج؛ بحك�م أنن�ا عىل 
تفاه�م، وبيننا جلس�ات ومناقش�ات 
آخره�ا قبل إع�ان التعليق بي�وم، يوم 
األربعاء املايض، وسجلنا مع وفد مرسل 
من قبل الربنام�ج وهو ريحاني ونائب 
ديفيد، وتوصلنا إىل حلول س�ليمة؛ ألَنَّ 
نقط�ة الخ�اف ليس�ت بالش�كل الذي 
يس�تدعي م�ن الربنامج توقي�َف علمه 
وإيقاف املس�اعدات، لك�ن إقدامه عىل 
هذه الخطوة أثبَت لن�ا يقيناً أن الهدَف 
ال يتعل�ق بم�ا يطلب�ه الربنام�ج حول 
نقاط الخاف التي لم نتفق عليها معه، 
وه�ي قضية أخ�ذ بيانات املس�تفيدين 
إىل  اإلنس�انية  املس�اعدات  وإيص�ال 
مس�تحقيها، فنقط�ُة الخاف هي عىل 
من تكون البيان�ات والبصمة بحوزته، 
هذا هو نقطة خافن�ا معه، أما قضيُة 

البصم�ة فنح�ن ال نمان�ع، ورس�التنا 
بتاريخ 6/12 تثبت ذل�ك، وقد وضحنا 
له�م فيها بأن ال مان�َع لدينا من تنفيذ 
البصم�ة، لكن بالش�كل ال�ذي يضمُن 
كرام�ة املواط�ن اليمني، وأيض�اً بما ال 
يخل بس�يادة البلد وقوانني الجمهورية 
اليمنية، هذه ه�ي نقطة الخاف، ومع 
أن ريحاني وعدنا بأننا س�نصل إىل حل 
وأنه س�يبلغ رؤس�اَءه بهذا ال�كام إاّل 
أَنَّ�ن�ا ويف اليوم الثان�ي تفاجأنا بتعليق 
الربنامج ألنشطته يف محافظة صنعاء. 

 
- طبع��اً يف املؤتمر الصحفي األخري 
تحدثت��م ع��ن فس��اد برنام��ج الغذاء 
العامل��ي وقد أجملتم بعَض املعلومات، 
نريد معلوماٍت تفصيليًة عن الرواتب 
يف  للعامل��ن  التش��غيلية  امليزاني��ة 
الربنام��ج ومس��توى الفس��اد يف هذه 

املنظمة؟. 
بالنس�بة للنفقات التش�غيلية قرابة 
200 ملي�ون دوالر عب�ارة ع�ن رواتب 
ونفقات تشغيلية كما تحدثت يف املؤتمر 
الصحفي، وس�نوافيكم بوثائَق خاصة 
تثب�ت ما قلن�اه فيما يتعل�ق بالنفقات 
التش�غيلية س�واء فيما يتعلق برواتب 
املوظف�ني أَو فيما يتعل�ق باإلْمَكانيات 
التي تُهدر بني س�يارات مدرعة أَو التي 
تُه�در يف نقل وإمداد واتص�االت وأثاث 
وما إىل ذلك، وس�نوافيكم بوثائَق تثبت 

ذلك من اتّفاقياتهم يف الربنامج. 

أي��ن حصلت��م عل��ى ه��ذه  - م��ن 
الوثائ��ق كي تجعَل الن��اس يتأّك��دون 

من صحتها؟
ه�ذه معلوم�ات حصلن�ا عليها من 
الربنام�ج هو من يقدمه�ا يف مرشوعه 

عندما يقدمه للمانحني واألمم املتحدة، 
ومائ�ًة  ملياري�ن  هن�اك  أن  بمعن�ى 
وثمان�ني مليوناً مقدمة يف مس�اعدات 
غذائية، َحيْ���ُث ميزانيُة تفصيلية لها 
يف االتّفاقي�ة، وهذه االتّفاقيُة مس�لَّمة 
نح�ن  لدي�ه،  ونس�خة  لدين�ا  نس�خة 
أخذناها م�ن اتّفاقيته التي قدمها هو، 
ويع�رف حتى هو، ه�و ال ينكرها بأن 
هذه تأخذ وأن لجنة رس�م السياس�ات 
لل�دول املعاه�دة هي م�ن تح�ّدد هذه 

النفقات، ونقطة الخاف هنا. 

الت��ي  املس��اعدات  إجمال��ي  ك��م   -
العامل��ي؟  الغ��ذاء  برنام��ج  يقدمه��ا 
وم��ا نس��بة امل��واد التالف��ة يف ه��ذه 

املساعدات؟
أنه�ا  أي  س�لة،  أل�ف   950 تقريب�اً 
ال تتج�اوز امللي�ون س�لة غذائي�ة، أما 
بخص�وص امل�واد التالفة ليس�ت لدينا 
نس�بة محّددة، لكن نستطيع أن نقول 
بأن�ه ال تخلو ش�حنة واحدة م�ن املواد 

التالفة. 

- لوحظ يف اآلون��ة األخرية تصعيد 
من قبل برنام��ج الغذاء العاملي باّتهام 
إرج��اع  َأو  املعني��ة بالفس��اد  الجه��ات 
أس��باب تلف املواد الغذائية لإلجراءات 

األمنية.. كيف تفسرون ذلك؟
 

م�ن  ه�و  للهيئ�ة  الرقاب�ي  ال�دور 
كش�ف ُك���ّل ه�ذا الفس�اد س�واء ما 
يتعل�ق باألدوية الفاس�دة أَو ما يتعلق 
بالنفقات التش�غيلية وامله�درة، ونحن 
نؤّك��د لصحيفة املسرة والعالم أجمع 
بأن برنامج الغذاء العاملي لم يقدم عىل 
هذه الخطوة التصعيدي�ة إال تهرباً من 
ضغطن�ا عليه بتصحي�ح االختاالت يف 
األغذية الفاسدة التي لدينا وثائق كثرة 
ج�داً تثب�ت ب�أن ه�ذا الغذاء م�ا تبقى 
م�ن املبال�غ املمول�ة لليمنيني يش�رى 
به�ا أغذية فاس�دة تص�ل إىل اليمن، تم 
ضبطها يف امليناء تم ضبطها يف جمارك 
س�واء يف إب أَو يف محافظة صنعاء وتم 
ضبطها حتى يف املخازن، إذَا كان هناك 
أغذي�ة صالح�ة وصلت وتك�ون قريبة 
االنته�اء فإنَّه يقوم بتخزينها حتى يتم 

انتهاؤها. 
وعندم�ا نتح�دث معهم ح�ول هذه 
النقاط يقولون إننا س�نقوم بإتافها، 
نقول له ال القضية ليس�ت لإلتْاف ملاذا 
تشري أنت موادا فاسدة وتأتي تتلفها 
وهي أموال مس�تحقة للشعب اليمني، 
يعن�ي الح�ل لي�س أن تق�وم بإتافها، 
الح�ل مل�اذا ال يش�ري م�وادا صالحة 
تك�ون أق�لَّ يشء بنس�بة %75 ج�ودة 
وف�رة صاحي�ة له�ا، أيض�اً النفقات 
التش�غيلية نحن أعطين�اه حلوال فيما 
يتعل�ق بقضية الدفع للمس�تفيد نقداً، 
أَو رشاء أغذي�ة من تج�ار محليني مع 
ضمان أن ال يوعَز لدول العدوان بإغاق 
املناف�ذ البحري�ة حت�ى ال تص�ل املواد 
الغذائية للتجار، يتحمل هو املس�ؤولية 
وتكون االتّفاقية مس�ؤولة، أَو تحويل 
هذه الكيس الغذاء الكيس الدقيق الذي 
يأت�ي يف أغلب األحيان مليئاً بالحرشات 
إىل  األم�وال  ه�ذه  تح�ول  أن  وال�دود 
مش�اريَع نهضوية مثاً دع�م الجانب 
الزراع�ي، دعم الث�روة الحيوية، بحيث 
تكون مشاريَع مستدامة، وأن ال يكون 

الش�عب اليمني متكاً عىل هذا الكيس 
الدقيق، رفض ُك��ّل هذه األش�ياء، لجأ 
إىل قضية الضغط نظ�ام البصمة، وأن 
يكون ه�و من يت�وىل نظ�ام البصمة، 
رغ�م أننا نحن م�ن طالبن�ا بتصحيح 
االخت�االت، فلج�أ إىل اعتم�اد ورق�ة 
الضغط بتوقيف املس�اعدات يف صنعاء 
والضغط بها عىل الهيئة للتنازل أكثر. 

نح�ن نقول إن هذه خط�وٌط حمراُء 
ال يمك�ن التنازل عنه�ا، قضية كرامة 
اليمن�ي ال يمك�ن أن تس�تهان، أَو أن 
يقبل اليمني أن يكوَن كيٌس من الدقيق 
كامل�ة  معلومات�ه  يس�لم  أن  مقاب�ل 
لربنامج الغ�ذاء العاملي الذي هو يعمل 

ضمن السعودي واإلماراتي واألمريكي، 
الذي�ن يعتربون ه�م املمولني واملانحني 
بالدرجة األوىل، والش�عب اليمني يعرف 
ويفقه هذا بأن الربنامج يشتغل مموناً 

للمانحني الذين هم معتدون عليه. 
ونح�ن ق�د طرحن�ا هذا ع�ىل ممثل 
الربنام�ج وقلن�ا ل�ه م�اذا باعتق�ادك 
إرصارك  اليمن�ي  الش�عب  يف�ر  أن 
ع�ىل أخ�ذ نظ�ام البصم�ة من�ه وأخذ 
لصال�ح  تعم�ل  وأن�ت  معلومات�ه، 
اإلمارات�ي والس�عودي، ه�ل تعتقد أن 
الشعَب اليمني س�يتقبل ذلك، ال عندما 
ت�ر ونح�ن ق�د قدمن�ا ل�ك البدائ�َل 
س�يعلم الش�عب أنكم تعملون من أجل 

حوار
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رفضنا 30 موظفًا »للبرنامج« بعد اكتشــاف انتمائهم ألجهزة مخابرات خارجية

البرنامج تهرب من الحلول الوســطية وشــن حملة إعالمية بأهداف سياسية
الشــروط التي وضعهــا البرنامج تمس الســيادة الوطنية وتخــدم العدوان
اإلنســاني بالوضــع  اكتراثــه  عــدم  يثبــت  لعملــه  البرنامــج  تعليــق 

األســر  احتياجــات  تغطيــة  الحســبان  فــي  وضعــت  الحكومــة 
البرنامــج علــى تعليــق عملــه األشــد فقــرًا فــي حــال أصــر 
الشــحنات التــي قدمهــا البرنامــج لم تخــُل من المــواد الغذائيــة التالفة

وال��ع��دوان بف�ضل  ُك��ّل مرحلة من مراحل احل��رب  ُت��َرُق يف  اأوراٌق  هي 
العمل  اأ�ضلحة  ونيف  ال�ضنني  اأربع من  فبعَد  اليمنيني وج�ضارتهم،  يقظة 
الإن�ضاين ُت�ضَهُر �ضد اليمنيني بعد اأن قّدمت املنظمات الدولية العاملة يف 
احلقل الإن�ضاين نف�ضها املنقَذ لهم من املاأ�ضاة التي اآل اإليها و�ضُع البالد 
جراء احلرب املفرو�ضة على ال�ضعب اليمني، مّثل العامَل الزمني حمطًة 
لتعريتها ولتظهر على حقيقتها لكن ذلك مل يظهر دفعًة واحدًة بل على 
مراحل من ال�ضد واجلذب بني ال�ضلطات واجلهات املعنية يف �ضنعاء وبع�ض 

املنظمات. 
ف�ضلت  الذين  للعدوان  املناه�ضني  كفَة  يرّجُح  اليوم  ب��ات  امل�ضهَد  ولأن 
باتت  العدو  اأن  يبدو  القت�ضادي  احل�ضار  كما  الع�ضكرية  احل��رُب  معهم 
واحلديُث  الناعمة،  خمالبه  عرب  الإن�ضاين  اجلانب  على  ترتكز  رهاناُته 
هنا يتمحوُر اأكرث حول برنامج الغذاء العاملي، هذه املنظمُة التي تولت 
من حامٍل للعمل الإغاثي والإن�ضاين حمايد اإىل طرٍف يتبّنى اأُطروحات 
العاملي-  ال��غ��ذاء  برنامج  -مدير  بي�ضلي  ديفيد  ت�ضريحاُت  وم��ا  الأع���داء، 
ال�ضلطات رف�ضت  ببعيدٍة عن ذلك؛ كون  بتلك احلدة  واّتهاماته ل�ضنعاَء 
متريَر ف�ضاد الربنامج ومطالبه امل�ضبوهة التي ل عالقة لها ب�ضلِب العمل 

الإغاثي واخت�ضا�ض عمل املنظمة الدولية. 
ووق��وف��اً على ه��ذه ال��ت��ط��ورات ك��ان ل ب��د ل�ضحيفة امل�ضرية م��ن اإط��الع 
ُقرائها على اآخر التطورات واإىل اأين و�ضلت النقا�ضات وما هي الإجراءات 
باأعمال رئي�ض  بالقائم  التقينا  َحْي���ُث  ال�ضلطات يف �ضنعاء،  التي تقوُم بها 
الهيئة الوطنية لإدارة ال�ضوؤون الإن�ضانية الأ�ضتاذ عبداملح�ضن الطاوو�ض، 

وعدنا بهذا احلوار:
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املمول واملعتدي ولي�س من أجل العمل 
اإلنساني. 

- بطبيع��ة الح��ال يف ظ��ل األزم��ة 
اإلنس��انية الكارثي��ة ي��رى البعض أن 
َك الهيئة بموقفها سنعكس سلباً  تمسُّ
على الوضع اإلنس��اني، بحيث ُيتوقع 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية إَذا ما توقف 
عم��ل الربنامج، م��ا هي االح��رازات؟ 
وهل تضعون هذا بالحس��بان وما هي 

اإلجراءات التي تتحضرون الّتخاذها؟
طبع�اً هذا األمر هو أص�اً مفروٌض 
الع�دوان  ُف�رض  تمام�اً، كم�ا  علين�ا 
علينا، فالربنامج اليوم يس�تخدم نفس 

األس�لوب ال�ذي يس�تخدُمه الع�دوان، 
والربنام�ُج بهذا يصبح ج�ْزءاً ال يتجزأ 
من العدوان، ومن الطبيعي أن يستخدم 
الع�دوان بعد أن فش�ل عس�كرياً ورقَة 
الجان�ب اإلنس�اني، ونحن نق�ول بأن 
ه�ذا العم�ل والتوّج���ه واإلرصار من 
الربنام�ج ه�و تنفيذٌ لسياس�ة أمريكا 
والنظام السعودي واإلماراتي يف حربهم 
وعدوانه�م ع�ىل اليم�ن، وه�و ورق�ة 
م�ن ضم�ن األوراق الت�ي يس�تخدمها 
الع�دوان، ونح�ن نع�ّول عىل الل�ه أوالً 
وعىل ص�رب وصمود ش�عبنا خال هذه 
الس�نوات م�ن الع�دوان، وأيض�اً نعّول 
عىل الش�عب اليمني كثراً يف التوّج��ه 
الحقيق�ي والج�اد إىل االكتف�اء الذاتي 
من خال االعتماد عىل الجانب الزراعي 
وع�ىل الثروة الحيوانية وعىل مش�اريع 
بديلة، َوأيضاً هناك بدائل من الحكومة 
درستها يف الُحسبان لتغطية املحتاجني 
األَش�ّد فقراً يف ح�ال أرص الربنامج عىل 
تعليق عمله ونحن نقول بأننا كش�عب 
يمن�ي وكجهة معنية عن هذا الش�عب 
ال يمكن أن نساوَم عىل كرامة اليمنيني 
مقابَل كي�س دقيق يص�ل أحياناً وهو 

فاسد. 

- حتى اآلن يبدو أن الربنامَج ماٍض 
م��ن خطواته تقريباً من خالل تعليقه 
الجزئ��ي رغم املوق��ف ش��ديد اللهجة 
ال��ذي صدر من قبلك��م تحديدًا، هناك 
تخوفات من أن ينتقل عمل الربنامج 
إىل عدن مث��اًل َأو أن يتوقف عن عمله 

بشكل كلي.. ما الذي تتوقعونه؟. 
الربنام�ُج ه�و الخ�ارُس، والربنامج 
ال يمك�ن أن يوق�ف عمل�ه؛ ألَنَّ�ه ه�و 
الذي س�يخر؛ ألَنَّه مس�تفيد ويتاجر 
بأوجاع اليمنيني ويحصل عىل امتيازات 
كب�رة، أما نح�ن فهذا لم يك�ن خيارنا 
رغ�م أَنَّ�نا تنازلنا َكث�راً لكن لن نفّرط 
بس�يادة البلد س�يما أن املطالب ليست 
منطقي�ًة ونح�ن س�نقدم لك�م وثيقة 
تؤّك���د صحة ما نقول ب�أن الربنامج 
ه�و مته�رب م�ن إص�اح االختاالت 
التي طالبن�اه بتصحيحها، يف تصحيح 
الفساد وتوريد أغذية صالحة لليمنيني 
يف  وأيض�اً  الصاحي�ة  منتهي�ة  وغ�ر 
تصحي�ح قوائم املس�تفيدين من خال 
آلي�ة واضح�ة تضم�ن ذل�ك، وتضمن 
الحف�اظ عىل كرام�ة اليمنيني وتضمن 
اليمنية،  الجمهوري�ة  س�يادة وقوانني 
وأّك��دن�ا لهم يف هذه الرس�الة التي تم 
إرسالها هذا اليوم إىل استيفن اندرسون 
-املمثل املقيم لربنامج الغذاء العاملي-، 
موضوُعها تصحيُح قوائم املس�تفيدين 
وتوريد مواد غذائية صالحة لاستخدام 

اآلدمي. 
وق�د أبدينا لهم فيها تفاُجَؤنا بإقدام 
الربنام�ج عىل إيقاف عمله يف محافظة 
صنع�اء، وتضّمن�ت الرس�الة الصادرة 
أم�س األول إىل ممث�ل برنام�ج الغ�ذاء 
العامل�ي، املطالب�ة بإج�راءات تتضمن 
الحياد والش�فافية وإصاح االختاالت 
الت�ي لطامل�ا ناقش�ناها م�ع الربنامج 
وأّك��دن�ا فيه�ا ع�ىل رضورة االلتزام 

بالتايل: 
1 - االلت�زام بع�دم توري�د األغذي�ة 
الفاس�دة واملنتهية الصاحية واحرام 
كرام�ة اإلنس�ان اليمني ومب�دأ الحياد 

والشفافية.

2 - اتّخ�اذ اإلج�راءات الازمة للحد 
م�ن االخت�االت ووق�ف كافة أش�كال 
الفس�اد والعبث بمس�اعدات الش�عب 

اليمني املتصلة بعمل الربنامج.
3 - التأكي�د عىل االلت�زام بتصحيح 
نظ�ام  وتطبي�ق  املس�تفيدين  قوائ�م 
آلي�ة تضم�ن إيص�ال  البصم�ة وف�ق 
م�ن  مس�تحقيها  إىل  املس�اعدات 
املحتاج�ني وتضم�ن يف نف�س الوق�ت 
اح�راَم قي�م املجتمع اليمني وس�يادة 

وقوانني الجمهورية اليمنية. 
الهيئ�َة الوطني�َة  أّك��دن�ا أن  كم�ا 
إذَا ل�م تصله�ا التزامات خطي�ة فإنَّها 
اإلج�راءات  التّخ�اذ  آس�فة  س�تضطر 
القانوني�ة الازم�ة للحد من اس�تغال 
معان�اة الش�عب اليمني ووق�ف العبث 

بمساعداته.

- م��اذا ع��ن الحل��ول الت��ي ج��رى 
النق��اش حوله��ا م��ع الربنام��ج خالل 

الفرة املاضية؟ اىل أين آل مصرُيها؟
طبعاً كما أرشت لك س�ابقاً بأننا كنا 
توصلنا إىل حل�وٍل إيَْج��ابية مع الوفد 
املرس�ل من قبل الربنام�ج يوم األربعاء 
وطرحن�ا له�م الخي�ارات الت�ي كنا قد 
طرحن�ا من قبل بأننا نح�ن من طالبنا 
بإص�اح قوائم املس�تفيدين، وبتطبيق 
الجه�ات  ع�رب  لك�ن  البصم�ة  نظ�ام 
املختص�ة يف اليمن عرب األح�وال املدنية 
طبع�اً  املختص�ة،  اليمني�ة  والجه�ات 
ه�م رفض�وا، قلن�ا: أعطون�ا نظاَمكم 
ه�ذا ونن�زل س�وياً يف تصحي�ح قوائم 
بصم�ة  البصم�ة  وأخ�ذ  املس�تفيدين 
اإلصبع فقط، أما قضي�ة بصمة العني 
وبصمة الع�رش األصابع فهذا مرفوض 
تك�ون  أن  لك�ن  وتفصي�اً،  جمل�ة 
الهيئة؛  البصم�ات والبيان�ات بح�وزة 
ألَنَّه�ا بيانات تخص الش�عب اليمني ال 
دخ�ل للربنام�ج فيها، ه�و فقط منفذ 
للعمل اإلنسانية يقوم بمهمة وقد يغادر 
اليمن بعد عام بعد عامني بعد أس�بوع، 
الل�ه أعل�م، رف�ض ذل�ك، قلن�ا لهم أن 
نضع هذه الس�يفرات يف مبنى مستقل 
ونمك�ن الربنام�ج الصاحي�ة الكاملة 
بالش�كل ال�ذي يمكن�ه م�ن التأّك���د 
م�ن جمي�ع املعلوم�ات الت�ي يريدها، 
لكن�ه رفض ه�ذا، ويري�د أن يكوَن هو 
املتحك�م يف اليمني�ني ونظ�ام البصمة 
هو م�ن يقوم بها، وهو من يمس�ح يف 
امليدان األخذ بالبصمة، أن يأخذ ببصمة 
الع�ني وبصمة األصابع وأن يقوم بأخذ 
بالكام�ل،  األرسة  وبيان�ات  بصم�ات 
ونحن قلنا بصم�ة اإلصبع لرب األرسة 
فقط، وقد أوضحنا ه�ذا لديفيد عندما 
قال »إننا نراعي خصوصية الش�عوب، 

ونعرف خصوصيَة الشعب اليمني«. 
فقلت له: أنتم ال تراعون خصوصيَة 
الش�عوب كم�ا ال تعرف�ون خصوصية 

الشعب اليمني إطاقاً. 
قال بإْمَكانكم أن تعرفونا وسنراعي 

هذا؟
فقل�ت له ب�أن الش�عب اليمني لديه 
خصوصي�ة الش�عب العرب�ي األصي�ل 
التي اضمحلت لدى كثر من الش�عوب 
العربية وس�أعطيك مثاالً ع�ن ذلك، أنا 
كيمن�ي إذَا أحٌد س�ألني عىل اس�م أمي 
ال يمكن أن أعطيَه اس�م أُم�ي، إذَا كان 
اس�مها عزي�زة أق�ول اس�مها لطيفة 
وأغالط، فما بالك بأن أقبل بأن أعطيَك 

صورَة زوجت�ي ووالدتي وابنتي وأُختي 
لتذهَب بها إىل أمريكا أَو بنقادش أَو إىل 
باكستان، هذا العمل مرفوض والشعب 
اليمن�ي ال يمك�ن أن يقبل به�ذا، ولكم 
مث�اً فيما حدث يف الجوف عندما ذهب 
فريٌق من قبل اليونس�يف إىل منطقة يف 
الجوف وطل�ب من أحد املواطنني هناك 
ه وتعرض موظف اليونس�ف  بيانات أُمِّ
للرضب حت�ى أنه تلق�ى الطعنات من 

قبل ذلك املواطن، ما أّدى إىل وفاته. 

- أيضاً ه��و يخالف القانون اليمني 
ال��ذي يعترب ذل��ك تعدياً على س��يادة 
البلد، وهنا نسأل أيضاً ما هي املرّبرات 
التي يس��تند إليها برنام��ُج الغذاء يف 
مطالبته هذه رغم االستعدادات التي 
أبدتها الهيئة والس��لطات يف صنعاء؟ 
ما ه��ي امل��رّبرات الت��ي َدائم��اً يحاول 
أن يغال��ط به��ا برنامج الغ��ذاء العاملي 

للحصول على مبتغاه؟. 
امل�ربّرات الت�ي يّدعيه�ا ال عاقة لها 
بالعم�ل، والدليل عىل ذل�ك أننا اليوم يف 
حديثن�ا مع باق�ي املنظم�ات، عرضنا 
عليهم املوضوع وقلنا لهم باإلْمَكان أن 
تكونوا حَكماً ووس�يطاً بينن�ا، إذَا كان 
ما يطال�ب به الربنامج م�ربّراً حقيقياً 
لتعليق عمله فنحن مستعدون للتنازل، 
أم�ا إذَا كان مخالف�اً للقوان�ني الدولية 
منتهكاً لس�يادة البلد وكرامة اليمنيني 
فنحن لنا موقف وس�نتخذ هذا املوقف 
ض�د الربنامج، وبإْمَكانك�م أن تطلعوا 
عىل رس�التنا املوّجهة لربنام�ج الغذاء 
العامل�ي، لتعرفوا حقيق�ة الخاف الذي 
بيننا وبني برنام�ج الغذاء العاملي، كما 
بإْمَكانك�م أن تنرشوه�ا ليطلع عليها 
الش�عُب اليمني، وذلك ليطلع هو اآلخر 
عىل حقيقة اإلش�كاالت املوجودة فيما 

بيننا وبني الربنامج؟. 

- كان هن��اك رفٌض لبعض املوظفن 
كم��ا تحدثت��م يف املؤتم��ر الصحفي، 
الذي��ن ت��دور حوله��م بع��ض املخاوف 
س��واء أمنية؛ باعتبارهم جواس��يس َأو 
أنه��م ينتمون إىل الكي��ان الصهيوني، 
وهن��ا نريد أن نع��رف ع��دَد املوظفن 

الذين تم رفضهم؟. 
هذه ج�زٌء م�ن مح�اوالت الربنامج 
التعدَِّي عىل السيادة ويكشف دوراً غرَ 
ب�ريء، َفتقريباً هن�اك 30 حالة رفض 
خال األعوام املاضي�ة إىل هذا التاريخ، 
وأس�ماؤهم موجودة لدينا، وباإلْمَكان 
إذَا اضطررنا فسنكش�ف عن أسمائهم 

إذَا استدعى األمر لذلك. 

- م��ا م��دى إْمَكانية نق��ل برنامج 
الغذاء العاملي عمله إىل عدن س��يما يف 
ظل عدم اك��راث حكومة الف��اّر هادي 

بسالمة اليمنين؟
هن�اك،  إىل  عمل�ه  نق�ل  وإن  حت�ى 
فالعمل الذي يري�ُده الربنامُج هو هنا، 
يف ع�دن املحت�ل متواج�د، ُك���ّل عمل 
املنظمات الذي تريده هو هنا يف املناطق 
الواقع�ة تح�ت س�يطرة الس�لطات يف 
صنع�اء، واملعلوم�ة يريُده�ا م�ن هذه 

املحافظات.

- نفه��م م��ن كالمك أن��ه ال يوجد 
أي تخ��وف من قضية نق��ل عمله إىل 

عدن؟. 

ليس هناك أيُّ تخوف من قضية نقل 
عمله، إنما قضي�ة ارتزاقه وضغوطات 

علينا أكثر. 

- برنام��ج الغ��ذاء العاملي الش��ريك 
تقدي��م  يف  املتح��دة  لألم��م  األك��رب 
املس��اعدات.. ما موقف األمم املتحدة 
ومكت��ب الش��ؤون اإلنس��انية هنا يف 

اليمن حيال ذلك؟. 
موق�ف األم�م املتح�دة ه�و موقٌف 
معروٌف، ليس موضوع الربنامج فقط 
األرسى  موض�وع  اآلن،  الش�ائك  ه�و 
ونع�رف موق�ف األم�م املتح�دة من�ه، 
موض�وع اتّفاق الج�ر الطبي الجوي 
معروف موقف األم�م املتحدة، اتّفاقية 
الحديدة مع�روف موقف األمم املتحدة، 
الربنام�ج هو م�ن ضمن اإلش�كاليات 
املوجودة يف مواضيع األمم املتحدة التي 

ال تتخذُ بشأنها أية إجراءات. 

- ما نس��بُة امل��واد التالف��ة التابعة 
لربنامج الغذاء العاملي؟ وكم هي حجم 

املواد التي تصل عربه؟. 
ال نستطيُع تحديَد ذلك، لكننا نؤّك��د 
أن�ه لم تخُل أية ش�حنة من الش�حنات 
الت�ي تصل إىل اليمن يف ُك��ّل ش�هر من 

مواد تالفة وفاسدة. 
أي أن املس�اعدات اإلنس�انية الت�ي 
تأتي يف الشهر الواحد ال تخلو من مواد 

غذائية فاسدة أَو تالفة. 

- م��ا ه��ي الرس��الة الت��ي تحب��ون 
أن توّج��هوه��ا س��واء لألم��م املتحدة 
َأو برنام��ج الغ��ذاء العامل��ي؟، وم��ا هي 
رسالتكم للشعب اليمني عرب صحيفة 

املسرية؟. 
رسالتنا أوالً إىل الربنامج، نؤّك��د له 
بأننا يف الهيئة مستعدون للتعاون معه 
وتقدي�م كافة التس�هيات التي تمكنه 
م�ن أداء عمل�ه اإلنس�اني يف مختل�ف 
املحافظات، كما نوّجُه له نصيحًة بأنه 
س�يعرض نفَس�ه إىل الخس�ار الكبرة 
يف جمي�ع ال�دول وليس يف اليم�ن؛ ألَنَّه 
ينته�ُج سياس�ًة ال عاقة له�ا بالعمل 
اإلنس�اني وقد خرج ع�ن قضية عمله 
اإلنس�اني إىل عمل سيايس يخدم أجندة 
الدول املتآمرة عىل اليمن واملعتدية عىل 

الشعب اليمني. 
وأوج�ه رس�التي للش�عب اليمن�ي، 
بأن يثَق بالله وأن يت�وكَل عىل الله وأن 
يعتمَد عىل ق�ول الله س�بحانَه وتعاىل: 
يُْغِنيُك�ُم  َفَس�ْوَف  َعيَْل�ًة  ِخْفتُ�ْم  )َوإِْن 
اللَّ�ُه ِمْن َفْضِل�ِه إِْن َش�اَء، إِنَّ اللََّه َعِليٌم 
َحِكي�ٌم( وقوله تعاىل: )َوَم�ا ِمن َدابٍَّة يِف 
اأْلَْرِض إاِلَّ َعىَل اللَِّه ِرْزُقَها(، ونحن نعلُم 
بمعان�اة الش�عب اليمني، لك�ن ليعلِم 
الش�عُب اليمن�ي أن تعلي�َق الربنام�ج 
لعمله هو ورقٌة من ضمن األوراق التي 
يس�تخدمها الع�دو يف تركي�ع الش�عب 
البن�ك  اليمن�ي كم�ا اس�تخدم ورق�ة 
وورق�ة روات�ب املوظف�ني وورقة نقل 
البنك املركزي وكل الجوانب التي تُمسُّ 
الجان�َب االقتص�ادي، إن ه�ذا العم�ل 
اإلنس�اني هو ورقة م�ن ضمن األوراق 
الت�ي يري�د العدو من خاله�ا الوصوَل 
إىل تركي�ع اليمني�ني والضغ�ط عليهم؛ 
لتقديم تن�ازالت كبرة جداً خاصًة وأنه 
ق�د فش�ل يف املواجه�ة العس�كرية مع 

الشعب اليمني.

رفضنا 30 موظفًا »للبرنامج« بعد اكتشــاف انتمائهم ألجهزة مخابرات خارجية

البرنامج تهرب من الحلول الوســطية وشــن حملة إعالمية بأهداف سياسية
الشــروط التي وضعهــا البرنامج تمس الســيادة الوطنية وتخــدم العدوان
اإلنســاني بالوضــع  اكتراثــه  عــدم  يثبــت  لعملــه  البرنامــج  تعليــق 

األســر  احتياجــات  تغطيــة  الحســبان  فــي  وضعــت  الحكومــة 
البرنامــج علــى تعليــق عملــه األشــد فقــرًا فــي حــال أصــر 
الشــحنات التــي قدمهــا البرنامــج لم تخــُل من المــواد الغذائيــة التالفة
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ثقافة 

 قال إن تَحـّرك السفير األمريكي شخصيًا لمنع أي نشاط ثقافي ضد أمريكا من خالل الشعار والمقاطعة أثبت أنه مزعج ومؤثر

انعكاُس املفاهيم عند الناس
حبتـاأ حلشـه ُا حلقائـُا محارضتَـه بالتأسـف 
عى حيعكاس حملفا9 م عنـا حلناس بح ث أصبح 
حلتـرصُف حلصح ـح خطـأً، وحلتـرصف حلخطـأ 
صح حـاً!! فقـا9: ]من حملؤسـف أيك تسـمع أن 
9ناك من يتكلم من حل ه3د وحلنصارى عى رس93 
حلله، وعى حلُقــْرآن، وعى حإلسـا2 وترى حلعرب 
يف حملقابـل، مـا يحصـل منهم م3حقـف ق3ية, بل 
يصل حأمـر إىل أيه مثل ما لصل عنايا يف صعاة 
عنامـا يناد حلناس بأمريكا وإرسحئ ل, ويتكلم3ح 
عـى أمريكا وإرسحئ ل، يحصل من يق93 لك: ال.. 
يبطِّل3ح ويسكت3ح, يت3قف3ح ال يكتب3ح حلشعار 9ذح.. 

إىل حلارجة 9ذه لصلت[.
ق3يـة،  إيكاريـًة  حسـتفهاماٍت  مسـتفهماً   
وُلجَّ تهـا دحمغـة، وف هـا حلرد حلشـايف عى من 
يمنع حلشعار، فقا9: ]وك ف أيت تريا تسكتنا أن 
ال يتكلَم عى حل هـ3د وحلنصارى، وحلله قا لعنهم 
يف حلُقـــْرآن حلكريم! ك ف ال يتكلـم عى أمريكا 
وإرسحئ ل، و9ا 9م ال يسـكِّت3ن من يتكلم منهم 
عى رس93 حلله، وعى حلُقــْرآن، وعى حإلسا2, ال 

يسكت3يهم[.

الح��لُّ يف مواجه��ة الهجم��ة الصليبية 
الشرسة على األمة

مؤكرّــــاحً -ِرْضـ3َحُن حللـِه َعَل ْـِه- بـأن حلَحلَّ 
مل3حجهة 9ذه حلهجمة يتمثل يف أمرين:ــ

حأمر حأو9:ــ 
حلعـ3دُة إىل حلُقـــْرآن حلكريـم وتعال مـه، وال 
مخـرج لألمـة سـ3حه ممـا 9ي ف ـه مـن حلذ9 
وحملهايـة تحت أقاح2 حل هـ3د، و39 كتاٌب مقاٌس 

ال يختلف عى صحة ما جاء 
ف ه حثنان من حملسلمني؛ أن 
ـَل بحفظـه 9ـ3 حللُه  حملتكفِّ
سـبحايَه وتعـاىل، قطعـيُّ 
فاعا9م  وحلااللـة،  حلثب3ت 
حلناس  إل ه قائاً: ]يحاو9 
أن يهتم3ح بتابر حلُقــْرآن 
أن  حلكريـم, وسـ عرف3ن 
حأو اء تك3ن 9امة جاحً, 
9امـة جـاحً مسـألة أن 
يكـ3ن حإليسـان ملتزماً 
حلله, وأن يهتاي  بكتاب 
قض ـة  حللـه,  بكتـاب 
يجاته،  عل هـا  تت3قف 
حلاي ـا  يف  و9احيتـه 
ويت3قف  حآلخـرة,  ويف 
عل ها عزة حملسـلمني، 
وعـزة حلعرب بالذحت, 
عـزة حلعـرب بالذحت 
وتمك نهم  وق3تهـم 
عـى  يت3قـف 
حال9تما2 بالُقــْرآن 
ال  بغـ�ه  حلكريـم, 

يمكـن أن تقـ23 لهـم 
قائمـة وال يمكـن أن ترتفع لهم رحيـة، إطاقاً؛ 
أيهم ربط3ح بالاين, ربط مص� حلعرب بالاين[. 

 األمر الثاني:��
 أن يعمَل حآلباء عى تحصني أبنائهم باإلسـا2 
حلصح ـح وحلفكـر حلصح ح، لتـى ال يصبح3ح 

عرضًة للتضل ل، 
حلذي يـؤدي بهم 
إىل  حلقتـا9  إىل 
حل هـ3د  جايـب 
ضـا  وحلنصـارى 
أمتهم ودينهم من 
ل ث ال يشـعرون، 
و9ذه 9ـي حلطامة 
وقـا  حلكـربى، 
لصل ذلك من قبل، 
]ويحصـن  فقـا9: 
يصبح3ح  مـا  أوالديا، 
ما  للتضل ل،  عرضـة 
بأن  عرضة  يصبحـ3ح 
حأخـ�  يف  يصبحـ3ح 
لصالـح  يجنـاوح  قـا 
لصالـح  حللـه,  أعـاحء 
وحلنصـارى,  حل هـ3د 
قـا يجنـاوح فعـاً. أن 
حأمـَة قـا مـرت بحالة 
حالسـتعمار  9ـذه،  مثـل 
حلـذي حيتهـى قبـل فرة, 
حالستعمار حلعسكري حلذي 
حسـتعمار  م3جـ3دحً  كان 
وإيطايل  بريطايي وفرييس 
وبلج كـي وغـ�ه, كايـ3ح يسـ3ق3ن حلنـاس يف 
حلحرب حلعامل ة، يس3ق3ن حملسلمني ل قاتل3ح تحت 
رحية حلربيطاي ـني، تحت رحيـة حإليطال ني، تحت 
رحيـة حلفريسـ ني، يقاتلـ3ن, يجنا لـك عرشحت 
حآلالف من حملسلمني يقاتل3ن لصالحه، أطماعه, 

9ذح يعترب من أس3أ حمل3حقف، من أس3أ حلحاالت[.

اس��تخدم االستعماُر أس��لوبن الحتالل 
الشعوب 

ُمشـ�حً -ِرْضـ3َحُن حللـِه َعَل ْـِه- إىل أن حل هـ3د 
وحلنصـارى يف 9جمتهم حلرشسـة عى حإلسـا2 
وحملسلمني منذ حلقا2 حستخام3ح أسل3بني 9ما:ـ 
حأسـل3ب حأو9:ـــ حلهج2ُ3 حملبـارُش بالحرب 
وحلقتـل عـى حأمـة حإلسـام ة، وقا أثبـت 9ذح 
حأسـل3ُب فشَله، ل ث قا9: ]كان حأسل3ب حأو9 
يكـ3ن مـن حلباحية عبـارة عن 9جـ23, حلهج23 
يخلـق عنا حلناس لالـة ردة فعل وحسـت اء من 
حملسـتعمر؛ ولهذح تجا أيهم يف حأخ� حضطروح إىل 

أن ينسحب3ح من حلبلاحن حلتي حستعمرو9ا[.
حأسل3ب حلثايي:ـ ذريعة ]مكافحة حإلر9اب[، 
و39 أسـل3ٌب أخبُث من حأسل3ب حأو9، ل ث أن 
حلشخص ال ياري وال يحس أيه تحت حاللتا9 إال 
بعا أن يك3ن حل ه3د َوحأمريك ني قا حسـتحكم3ح 
فعـاً مـن ُكلرّ مفاصل حلاولـة، فقـا9 -ِرْض3َحُن 
حللِه َعَل ِْه-: ]حالسـتعمار حلحايث حآلن جاء تحت 
عن3حن خب ث، باسـم مكافحة إر9ـاب, ومعهم 
مجم3عة يسـم3يهم إر9اب ني يقسـم93م عى 
حملناطـق، ويف حأخ� يق3ل3ح يريا ياخل يطرِّد9م, 
يلحـق بعا9م, وياخل3ح حملناطق, ياخل3ح حلبلاحن, 
ياخل3ح حلباد ويحتل93ا ويه من3ح عل ها, ويك3ي3ح 
قا خضع3ح حلاولة ف ها, وحلناس ما يروح و ئاً إال 
عناما تستحكم قبضتهم, ما يرى حلناس أو اء, 
مـا يـروح أمريك ني أمامهـم زحلفـني، إال بعاما 
يك3ن قا حسـتحكمت قبضتهم, قا دخل3ح حلباد, 

بن3 ق3حعا عسكرية, ت3حفاوح بأعاحد كب�ة[.

إعداد بشرى المحطوري

اأن  وبعد  ال�ضعار،  انطالِق  من  تقريباً  �ضنٍة  بعَد 
ال�ضعاُر على الأع���داء، قام  ال��ذي تركه  الأث��ُر  ظهر 
وف��ور  ���ض��ع��دَة،  ب��زي��ارة  بنف�ضه  الأم��ري��ك��ي  ال�ضفرُي 

النتهاء من تلك الزيارة قامت ال�ضلطات احلكومية 
على  القب�ض  بحملة مالحقات مت خاللها  اآن��ذاك 
ُكّل َمن ي�ضُرُخ بال�ضعار اأو يل�ضقه اأو يوزعه، والقيام 

بحب�ضه واإيذائه.
َواُن  -ِر�ضْ القائُد  ال�ضهيُد  تدث  ذلك  على  ورداً 

�ضالح  ال�ضعار   �� ملزمة   �� حما�ضرة  يف  َع��لَ��ْي��ِه-  اهلِل 
ال��ت��ي كانت  ال��ع��دي��د م��ن الق�ضايا  ���� ع��ن  وم��وق��ف 
الأمريكية  للهيمنة  املناه�ض  ال�ضعار  ح��ول  تثار 
والإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ومل����اذا ن�����رّدده؟ وم���ا ه��و اأث����ره على 

اليهود واأمريكا.

قوُة العرب وعزتهم تتوقف على اهتمامهم بالقــرآن الكريم

»أمريكا قشة« هذا ما عّلمنا الُقــْرآن الكريم
أمريـكا  كايـت  حلـذي  حل3قـت  يف 
حملسـت3يات  ُكلرّ  عـى  تتَحــررُّك 
حالقتصـادي وحلعسـكرية وحلثقاف ة 
عـى  وق3تهـا  9 منتهـا  لفـرض 
وحإلسـام ة  حلعرب ـة  حملنطقـة 
اللتالهـا وحله منـة عل هـا ويهب 
ثروحتها، كان حلشـه ُا حلقائُا لسني 
بارحلايـن حلح3ثـي ي3حجـُه ُكلرّ ذلك 
حلتَحـررَّك بنشـاط ثقـايف ت3ع3ي من 

خا9 حلُقــْرآن حلكريم فقا9: 
يحـن مـن خـا9 حلُقـــرْآن، من 
خـا9 حألـاحث حسـتطعنا أن يفهَم 
حل3حقَع حلذي أيتم جزء منه، حستطعنا 
أن يفهـم خـاف حلفهـم حلـذي أيتم 
تفهمـ3ه، َفْهُمكـم أيتـم 9ـ3 حلذي 
جعلكـم تـرون أمريـكا وإرسحئ ـل 

عصاً غل ظة..
أمـا يحـن فـإن فهمنا 9ـ3 فهُم 
وُكْم  حلُقـــْرآن حلذي يق93: }َلْن يرَُضُّ
إاِلَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتل3ُُكْم ي3َُل3ُُّكُم حْأَْدبَاَر 

وَن{.. ثُمَّ ال يُنرَْصُ
9ل 9ـذه عصا غل ظة، أ2 أن 9ذه 
قشـة؟!. 9ذه يف حل3حقع قشة، ول س 

عصاً غل ظة..

فمـن حأوىل بالفهـم حلصح ـح ؟ 

مـن يرى أمريكا عصاً غل ظة أ2 من 

يرح9ا وفق ما قا9 عنها وعن أمثالها 

حلُقــْرآن حلكريم: 

َوإِْن  أَذًى  إاِلَّ  وُكـْم  يرَُضُّ }َلـْن 

ال  ثُـمَّ  حْأَْدبَـاَر  ي3َُل3ُُّكـُم  يَُقاِتل3ُُكـْم 

بَـْت َعَل ِْهـُم حلذِّلَُّة أَيَْن  وَن رُضِ يُنرَْصُ

َمـا ثُِقُفـ3ح إاِلَّ ِبَحبٍْل ِمَن حللَّـِه َوَلبٍْل 

اِس َوبَاُءوح ِبَغَضـٍب ِمَن حللَِّه  ِمَن حلنَـّ

بَْت َعَل ِْهُم حْلَمْسَكنَُة ذَِلَك ِبأَيَُّهْم  َورُضِ

َكاي3ُح يَْكُفُروَن ِبآيَـاِت حللَِّه َويَْقتُل3َُن 

حْأَيِْب َـاَء ِبَغـْ�ِ َلـقٍّ ذَِلَك ِبَمـا َعَص3ْح 

َوَكاي3ُح يَْعتَُاوَن{..

9ـذه 9ـي حلتـي ترويهـا عصـاً 

غل ظـة، 9ـذه 9ـي حلتـي تجعلكم 
أما2  تضطرب3ن وترتعـا فرحئصكم 
مبعـ3ث صغ� مـن أمريـكا أو من 
أي بلـا من تلك حلبلـاحن حلتي ترويها 

كب�ة.
ورحَء  أن  حلُقـــْرآن  رؤيـَة  إن 
حلُقـــْرآن من يز9َّ حلُقـــْرآن، حلق3ي 
حلعزيز، حلقادر حلقا9ر، 39 حلذي يريا 
أن يجعـَل أول اَءه ينظـرون إىل أولئك 
غل ظـة[  حلذيـن تسـم3يهم ]عصـاً 
أيهـم ضعفـاُء قـا9 تعـاىل: }َفَقاِتل3ُح 
ـ َْطاِن  ـ َْطاِن إِنَّ َك َْا حلشَّ أَْوِل َـاَء حلشَّ
َكاَن َضِع فـاً{ وقا9 سـبحايَه: }إِيََّما 
ـ َْطاُن يَُخـ3ُِّف أَْوِل َاَءُه َفا  ذَِلُكُم حلشَّ
تََخاُف9ُ3ْم َوَخاُف3ِن إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي{.
خـا9  مـن  فهمنـا  مـن  يحـن 
حلُقـــْرآن ـ و39 مـا يجب أن يفهم 
حلُقـــْرآن  إىل  بالرجـ3ع  ـ  دحئمـاً 
وبالرجـ3ع إىل حألاحث، ويحن أيضاً 
مـن يسـتط ع أن يفهـَم مصالحنا، 
ويفهـَم سـامتنا، أيه إذَح لم يسـلم 
ديننا فا سـامَة لنا، ال أمـَن لنا، ال 

كرحمَة لنا.
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صنعاء

يف إعاحد حأج ا9 وفقاً لرؤيتها وأ9احفها حملرس3مة. 
عـى مكتـب حأَُمـــم حملتحـاة يف صنعـاء ومنظمـة 
حل 3يسـك3 أن تتحمـَل مسـئ3ل اتها مـن أجـل لمايـة 
سـات حأكاديم ـة وحلرب3يـة؛ لت3حصـل رسـالتها  حملؤسرّ
كمقامـة  عل هـا  حلتحريـض  عـن  وحلكـف  حلتعل م ـة 
ويف  حملاض ـة  حلسـن3حت  يف  فعلـ3ح  كمـا  السـتهاحفها، 

سات حملاي ة.  حملؤسرّ
حلجامعُة سـتفتُح أب3حبَها للمنظمات حملعن ة ووسـائل 
حإلعا2 حملحل ة وحلعرب ة وحلاول ة لزيارة مرحِفِق حلجامعة 
وحالطـاع عـن َكثَـٍب عـى لق قـة حأمـر ودلـِض تلك 

حأكاذيب حملضللة. 
وحأمـُر حلـذي ال ِمـرحَء ف ـه أن حسـتهاحَف حلجامعات 
بالقصـف أمـٌر مجر2ٌَّ دول ـاً، ويتناىف مع كافـِة حمل3حث ق 

وحأعرحف حلاول ة. 

صرخُة األمجاد 
ـًة وأل َـت أم3حتَها من أجـاحث حلضا9  بـل صنعت أمرّ

وحلظلم. 

يعم يا ُلسنَي عرصيا َويا ُمهجَة حلُقرآن.. 9ا 9م رجا9ُ 
حأيصـار تسـلرّح3ح بُهـاى حللـه وبهاي حملاز2، ووـهروح 
خة يف وجه حملتأمركـني وحمُلتصه نني.. فرى  سـ َف حلرصرّ
خص3َمك ك ف يفررّون من حمل3ت وأنَّ حمل3َت يتتبُعهم وربحً 

وربحً ويبتلُعهم من حل3ج3د.
ه ا حستفقنا من َمناِمنا.. فجا9ايا،  ومنَك سـ رّاي حلشرّ
ويفريا خفافـاً وثقاالً، وبذلنا ُكلَّ غا9ٍ ويف ٍس، ويارصيا 
ـهاحء يـرصحً مؤزرحً  ديـَن حلله لتى أثمرت تضح اُت حلشُّ
تق3ُد9ـا بمرشوِعك حلذي يُكِمُل طريَقها سـ اي وم3الي 
حلقائا “عبُاحمللك بار حلاين حلح3ثي” - سـا2 حلله عل كما 

يف حلعاملني -. 
َقــر ع ناً يا قريَن حلُقرآن.. فإنَّ مرشوَعك حلُقـــْرآيي 
حلعاَلمي قاَب ق3سني أَو أديى، فلن يُطفئ3ح ي3َر حلله طاملا 
تسـلرّحنا باإليماِن لله وحلتـ3كُِّل عل ه.. وطاملا حسـتقمنا 
ا بمنهاِجك وُخَطاك فإيرّا لن يُهز2َ  وُقمنا وحيتظمنا وحتزيرـّ

بأيرّ وكل.. 
اُوـهم وسـلمايُهم  لـم تُمـْت قائـاي وقـا مـات عفرّ
وترحمبهـم ويتن ا939ـم ووـمع3يهم كما مـات 9ُبَلُهم 

واَلتُهم وُعزَّح9م.. 
ك وأبا حلا9ر لن  يعـم مات وحياثر أولئـَك حللئا2ُ، ولكنرـّ
تم3َت ولـن تناثَر.. فلك حلهناُء بما لق َت، ولنا حلعزحُء بما 

سنلقى.

يبـاو أن حملثَـَل حلقائَل »ُربَّ ضـارٍة يافعة« قا حيطبـق عل نا يف 
حل مـن، فرغـم حأذى وحلـرضر حلـذي لحق بنـا من 9ـذح حلعاوحن 
وحلتكالـب حلك3يي إال أيه فتح أع ننا عى لقائَق كايت غائبًة عنا 

وكشف لنا أم3ر كايت يف ظا9ر9ا حلرلمة وباطنها حلعذحب. 
حملنظماُت حإليَْســـاي ة وعى رأسها منظمة حلغذحء حلعاملي حلتي 
كايت تلبُس ردحَء حلرلمة وتشع ي3رحً وإيَْســاي ة لم يكن معروفاً 
لاى حأغلب ة من أبناء حلشـعب حل مني ما9 ـة أعمالها ومهامها 
حلحق قة لتى رأوح بأع نهـم ما9ي تلك حأعما9 منظمات عملها 
تقايم مسـاعاحت غذحئ ة ودوحئ ة للمترضريـن من 9ذح حلعاوحن 
يرح9ا تنز9 لعمل مسـح م احيي وـامل ملعرفـة أماكن حلرضبات 
ومـاى دقتها أيضـاً تص3ير أماكـن حلرضب وتص3يـر حلضحايا 
وحلجرلى وتص3ير حأجنة حملشـ93ة؛ بَسبِب حسـتخاح2 حأسلحة 
حلك ماويـة وحلب 3ل3ج ـة وأخذ حملعل3مات حلشـخص ة من حأ9ايل 
وحلتطـرق إىل أخص حلخص3ص ـات كااليتماء حملذ9بـي وحلحزبي 

وغ�ه. 
9ذه فقط بعٌض مما ملسـه حمل3حطن حل مني وفطن له من دون 
أي رشح؛ أَيَّه لم يَر لتلك حلتَحــررّكات حلتي تق23 بها تلك حملنظمات 
أي أثر مف ا يف وحقعه وال لتى مست3ى يرش9ا تلك حلص3ر َوإدحية 
مرتكبـي تلـك حلجرحئم حإليَْســـاي ة فتلك حاللصائ ـات وحلص3ر 
تذ9ـب مللفات دو9 حلعـاوحن ل تأكرّاوح من يتاج مـا يفعل3يه بهذح 

حلشعب.
ول نمـا يأتي ال لايـث عن ت3زيع حملسـاعاحت فامل3حطن يجا 
ف ها ما 39 أمرُّ وأيكى فما يقام3يه 39 أغذية فاسـاة ال تصلح 

لتى لاستخاح2 حلح 3حيي.
فهـل يعتقا أصحاب تلـك حملنظمات ومايرو9ـا حلتنف ذي3ن يف 
حل من أن حلشـعب حل مني حلذي تحمل خمسـة أع3ح2 من حلرضب 
حملت3حصـل بأقـ3ى وأفتـك أيـ3حع حأسـلحة وحلحصـار وحلتج3يع 
وحلنـزوح وحملعايـاة يف سـب ل أن يحافـظ عـى كرحمتـه وعزتـه 
ووـم3خه س قبل بتلك حأغذية حلفاساة أَو س قبل بأخذ ما عجز 
حلعاورّ عن أخذه عسكريًّا ل أخذه بطرقهم حمللت3ية وبإمساكه من 

حل ا حلتي ت3جعه وح9م3ن 9م إن ظن3ح ذلك. 
منظمـات ل س لها من حسـمها يص ب فا تمت لإليَْســـاي ة 
بصلة وال تخا2 حإليَْســـاي ة بأية طريقة ُكــلرّ أعمالها تصب يف 

خاية خامة أعاحء حلشع3ب. 
فلـم يَر لها منذ باحيـة 9ذح حلعاوحن أية إدحية لـكل تلك حلجرحئم 

وحملجازر بحق حلشعب حل مني. 
مما كشـف أبناء حلشـعب حل منـي وظ فتُهـا حلحق ق ة حلتي 
أيشـئت أجلها و9ـي: مضاعفـة معاياته وإبقاء لالـة حملعاياة 
حإليَْســـاي ة قائمـة ومسـتمررّة ومتسـعة فا 9م حلذيـن ترك3ح 

حملريَض يرتاح من معاياته بعاجه وال حعتق3ه ل م3ت ويرتاح. 
وأيضـاً ل3صـل حلخ ـط حلذي قطـع عنهـم دحخل اً بعـا حلث3رة 
حملباركة ملعرفـة كلما ياور يف حلاحخل حل منـي عى كافة حأصعاة 

وأبسط حأم3ر حلتي يمكنكم تخ لها. 
أيا ال أتكلم من باب حلتكهنات غ� حملنطق ة أَو أرمي باالترّهامات 

جزحفاً.
أل س من حملنطق أن تك3ن تَحــررّكات 9ذه حملنظمات ملم3سـاً 
عـى أرض حل3حقع كأن يرى مثا سـع ا لث ثا لفـك حلحصار عن 
حل من وفتـح مطار صنعاء ل تم سـفر حملرىض حلذيـن يحتاج3ن 
إىل حلعـاج يف حلخـارج وعـ3دة حلعالقـني 9نـاك ودخـ93 حأدوية 
ملرىض حلفشـل حلكل3ي وحلرسطـان وحلقلب حلذيـن يم3ت3ن ُكــلرّ 
ي23؛ بَسـبِب وـحة حأدوية وحيعاحمها أَو لتى حدخا9 تلك حأدوية 

ملساعاتهم عى أقل مست3ى لإليَْســاي ة!!
أل س من حملنطقي أن تعالج تلك حملنظمات جذور وأسـاس تلك 
حملشـكلة حلتي تسببت يف 9ذه حلكارثة حإليَْســاي ة يف حل من ع3ضا 
عن وضع حملسـكنات عـى جرولنـا حملفت3لة وحلعم قـة لتزدحد 

ت3سعا وعمقا ووجعا؟!
أل ـس من حملنطقي أن تعمـل حملنظمات حإليَْســـاي ة يف يطاق 

عملها وال تحرش أيفها يف ُكــلرّ واردة ووحردة ال تعن ها؟!
أل س من حإليَْســـايي وحأَْخـــَاقي أن تت3قف تلك حملنظمات 
عـن إرسـا9 حأغذية حلفاسـاة أبناء حلشـعب حل منـي حلتي ترص 
بإرسـالها عى إيصا9 رسـالة وحضحة لهذح حلشعب حأبي مفاد9ا 
حالستهاحُف حملبارش له وحالستهزحء وحاللتقار له و9ذح ما لن يقبله 

حل من 3ن أباحً؟!!
لذلـك أق3لهـا برصحلـة إن لـم تت3قـْف تلـك حملنظمـات عـن 
ممارسـاتها حملجحفـة بحق أبناء حلشـعب حل مني فـإن حلع3حقَب 
سـتك3ن وخ مة جاحً فهذح حلشعُب ياوُس عى جرحله وينا2 عى 
أيني أوجاعه وال يقبل أن تَُمسَّ سـ ادته وكرحمته ووـم3خه بأي 

لا9 من حأل3ح9. 

منظمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب

من أوجا حملنظمات حإليَْســـاي ة 39 من ينتهك لق3ق 
حإليَْســـان، ومن أوجا منظمات حإلغاثة وتقايم حملع3يات 
حإليَْســاي ة 39 من يتسبب يف حيتشار حلج3ع بني حلسكان، 
ومـن أوجـا منظمات حأمن وحلسـا2 39 من يتسـبب يف 
يشـ3ب حلحـرب وحلقتـل وحلامـار، ومن أوجـا منظمات 
حلرعاية حلصح ة ولماية حملرأة وحلطف3لة 39 من يتسـبب 

يف حيتشار حأمرحض وحأوبئة حملعاية. 
مفارقات عج بة…!

فمن أوجا 9ذه حملنظمات ودعمها 9ي دو9 حالسـتكبار 
حلعاملـي ممثا ًيف أمريـكا وبريطاي ا وإرسحئ ـل، وحلهاف 
دحً عن طريق 9ذه  39 حسـتغا9 حلشـع3ب وحلتالهم مجارّ

حملنظمات. 
9ـذه 9ي لق قـة حملنظمات حلتـي تاعي حإليَْســـاي ة 
و9ي بع اة ُكــلرّ حلبعا عن حلعمل حإليَْســايي، بل إن 9ذه 
حملنظمات تقتات وتجمع حملل ارحت من حلاوالرحت مسـتغلة 
معايات حلشع3ب حلفق�ة وحلتي تتعرض لك3حرث ولروب. 
و9ـذح 39 مـا يحصـل يف حل مـن، فربيامـج حلغذحء 
حلعاملي ومنظمات حإلغاثة حلعامل ة حإليَْســاي ة حلعاملة 
يف حل مـن تقـ23 برفـع تقارير9ـا عن لـاوث كارثة 
إيَْســاي ة يف حل من؛ بَسبِب حلحرب وحلعاوحن وحلحصار 
وأن مايـني حل من ـني أصبح3ح تحت خـط حلفقر وأن 
أَْكثَــر من عرشين مل 3ن محتاجني للمساعاحت، وأن 
مئات حآلالف من حلنسـاء وحأطفـا9 تهارّد9م حأمرحض 
حلقاتلـة؛ بَسـبِب حيتشـار حأمـرحض وحأوبئـة حملعاية 

وبسبب س3حء حلتغذية. 
فهـذه حملنظمـات تسـتغل معايـات مايـني حل من ني؛ 
بَسـبِب حلحرب وحلحصار فتق23 بجمع حملل ارحت من حلاو9 
حملايحة وأَْكثَــر9ا من دو9 حلعاوحن )أمريكا وحلسـع3ديرّة 
وحإلمـارحت(؛ بهـاف تقايم مع3يـات غذحئ ـة للم3حطنني 
حل من ني وتقايـم حلعاجات وحللقالات وإيـ3حء حلنازلني 
وحملترضرين مـن حلحرب وحلعاوحن، وكذح تزيني وتحسـني 
صـ3ر حلاو9 حلكـربى أيهـا تقـا2 حملسـاعاحت وحملع3ْيات 
للشع3ب حملترضرة وحملنك3بة وحلتي ف ها لروب ويتعرض 

أبنائها للنزوح. 
ولكن لألسـف حلشـايا فهـذه حملنظمات تقـ23 بت3زيع 

م3حد غذحئ ة فاساة ومنته ة حلصال ة وال تصلح كغذحئي 
آدمـي، بل إيها عبارة عن سـم23 قاتلة، وتعمل كذلك عى 
تخايـر حمل3حطنني ورصفهم عن حلبحث عن أعما9 ومصار 
دخل لهم وأرس9م، وإبعاد9م عن حلزرحعة وحال9تما2 بها 
بح ث يصبح حمل3حطن حل منـي معتماحً كل اً عى ما تقامه 

9ذه حملنظمات من م3حد غذحئ ة وهريا ً.
وحأفظـع مـن 9ـذح وذحك أن 9ذه حملنظمـات تعمل عى 
إ9ايـة وإذال9 حمل3حطن يف ط3حب�َ ط3يلة منذ صباح حلفجر 
لتـى عرص يتعرضـ3ن للربد ولـرحرة حلشـمس حلقاتلة، 
و9ذه 9ي عمل ة ترويض للشـعب بح ـث يصبح مط عاً 
وخاضعاً أوحمـر من يطعم3يه ويشـبع3ن ج3عه، بل إن 
9ـذه حملنظمات تق23 بجمع حلب ايـات حلخاصة بامل3حطنني 
أخـذ  ولتـى  تلف3ياتهـم وص3ر9ـم  وأرقـا2  وأرس9ـم 
بصماتهـم و9ـذه حملعل3مات من حملفـرض أيرّها معل3مات 
رسية خاصة بالاولة فقط، ويحن يعلم أن 9ذه حملنظمات 
تتبع دو9 حالسـتكبار َوحالسـتعمار حلعاملـي، وبالتأك ا أن 
9ذه حملنظمات تق23 بإعطاء حلاو9 حلكربى 9ذه حملعل3مات 

حلرسية، و9ذح حيتهاك للس ادة. 
فعمل 9ذه حملنظمات ل س إيَْســـاي اً كما تارّع ه بل إن 
عملها تجسـيس حستخبارحتي وحسـتعمار جايا للشع3ب، 
وأن عاويا بهذه حملنظمات يسـعى إىل تحق ق ما عجز عن 
تحق قه بالحرب وحلقتل وحلامار وحلحصار َو39 حلخض3ع 

وحلرك3ع وحالستسا2 ملخططاته ومشاريعه. 
فعل نـا َجم عاًً ك من ني ألـرحر أن ي3لا صفنا ويجمع 
كلمتنا ويحلرّ مشاكلنا بالح3حر حأخ3ي وأن يغلب مصلحة 
حل3طن ف3ق ُكـــلرّ حملصالح، وأن ال يرتهن لهذه حملنظمات 
وال يعتمـا عل هـا يف ق3تنا، وأن ال يذ9 ويه نا أيفسـنا وال 
يب ع سـ ادتنا بايتظـار ما تقامه لنا 9ـذه حملنظمات من 
فتات وأغذية فاسـاة ومنته ة حلصال ة وسـم23 قاتلة، 
ه لزرحعة أرضنا ويأكل من  وأن يعتمَا عى أيفسـنا ويت3جرّ
خ�حت باديـا ويحفظ كرحمتنا وعزتنـا ويص3يا أعرحضنا 
ويحافـظ عـى صحـة أبنائنـا، وأن يتعـاون ويتكاتـف 
ويرحلـم ف مـا ب ننا فعاويـا ال يريا لنا حلخـ� وال لبلايا 

حأمن وحالستقرحر وحلسا2. 
وعاَش حل مُن لرحً أب اً، وحلخزُي وحلعاُر للخ3ية وحلُعماء. 

عمل المنظمات اإلْنَســانية ظاهره 
أمل المطهرإْنَســاني وباطنه تجسسي استعماري 

محمد صالح حاتم
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ُأفقيًا : 
1. ه�م أول من ابتدع املصافحة – وردت يف س�ورة 

الضحى بمعنى ترك وهجر.
2. ال شك – عربات مجنزرة.

3. أخذ عىل حن غرة – املنازل.
4. ملك ِحْمرَيي وّحد العرَب ويوصف بمرعب األعداء 

– عيون )م(.
5. صمغ )م( – الدليل )م( – هرب .

6. متشابهان – عاصمتها باريس.
7. عاصم�ة البوس�نة والهرس�ك – جي�ش الكي�ك 

وال�...... .
8. ترج�ع عن الذن�ب – يتناول الطع�ام )م( – 

كثري.

9. مسلس�ل كوميدي عىل قناة املس�رية – من أدوات 
النجار.

10. س�الح جرثومي خّلفه العدوان عىل اليمنين – 
مرض – للنفي.

11. هاجس )م( – تقتل الشعب اليمني.
12. من مؤلفات اإلمام عيل )ع(.

13. حي�وان قطبي – تتجم�ع )م( – مرشوب عاملي 
)م(.

14. عكس رشوق – نوتة موسيقية – بمعنى »بَُعَد« 
أو محال قالها اإلمام الحسن )ع(.

َعـُمـوديًا:
1. املقاتل�ون الش�جعان َمن مرس�وا ع�ىل القتال – 

والدة – ثلثا تبغ.
2. للنفي – يف برنامج الحاس�وب كلمة ...... – طفل 

أو صبي.
3. يغرغر )مبعثرة( – أنرصف عنه.

4. ميناء س�احيل واعد يتبع إداري�اً محافظة حجة – 
كرة قدم باألجنبي – متشابهان.

5. ندلل – يرطبان باملاء.
6. برج بحري إلرش�اد السفن )م( – ضمري منفصل 

– مراد.
7. يضع�ه التاجر يف البنك – نص�ف وليد – صخور 

)م(.
8. قهوة )م( – عفة وُطهر – نس�تخدمها للوقاية من 

الغازات السامة.
9. متشابهان – يقذف بالحمم – زعيم أملاني )م(.

10. أعىل قمة يف الجزيرة العربية.
11. وال�د – قواع�د – تق�وم بتقنية امل�اء وضخه إىل 

الجسم.
12. سقط رصيعاً – أترك – أحرف متشابهة.

13. وصف الهبات والنذور املنتقلة إىل ملكية املسجد 
– َدلََّسْت.

14. التدريب – منطقة يف قلب الصحراء فيها أشجار 
وماء.
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مشو ماسمعلا ش 3

و ت ج  ر  ر ع 4

ر   ا   بج  ا 5

ادهـاعت ا  بترم6

يسجنهـ  لامر  و7

 ارس الشقيق دق8

 ت  طليفسن   ف9

 ي ةقزترملا ص 10

 ر ة هـهـهـ  س ر 11

     و    ا خ 12

تامجار حالس ة 13

فل  م  ربص    14

حل األمسحل األمس

حل األمس

حل األمس

 حمود محمد شرف 

فتح مكة

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر
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2

3

   ر   

4

5
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ةحتافلا1
نابرق2

توم3
ت

نرق4
ةنايخ5

ريربتلا6

أسئلة المفتاح
حملفتاح: - حلال ل حلقاطع.

1. ل 3حن منقرض.

2. ت3ص ل حلرسالة.
3. ماحد.

9. ألسنة حلنار.
5. دبابـة أمريك ة يحرقها 

عة. حملجا9ا حل مني بال3الرّ
6. يرفض3ن ويحجم3ن.

أوـُطِب حلكلمـاِت أسـفَل 

أُفق اً  حلق3سني  حمل3ضحَة بني 

لتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف حلنهايـِة عـى كلمـة حلرس 

و9ـي عبارة »غزوة حلسـابع 

مـن وـ3ح9 يف حلسـنة حلثالثة 

للهجرة«.

حملرشكـني   – )حملسـلمني 

– أبـ3 سـف ان – منافقني – 

حلتزح2 – جرح حلنبي – وهاحء 

– أسـا حللـه – حلتفـاف – بن 

سـل93 – 9زيمـة – رمـاة – 

ولـيش – يرص – جبل – 9نا 

- ذ9(.

أدِخـــْل مرحدَف حلكلماِت يف حلجاو9ِ لتحُصَل عى: كاتب كلمات زحمل »جهاد وحستبسا9 يا وهر حلص ا2«، أدحء ع ىس حلل ث.
10+1+6= إجهاد، 11+9+8= ثناء، 10+ي+2= حستغفر لذيبه، 1+9+7= خصم، 3+10+5+8= ترك له حملجا9.

1234567891011

يبنلاحرجغا

التفافأزلن

نلنوةسومصن

ذيحيدمسراا

ءشكاقليلةي

يالرمفتزرف

ألديشزامهـس

هـحنهـامانهـو

لبجمشةلنمب

بنسلولدادا

ابو تراب

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا0551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

نحُن اليمانن يا من ليس تعرفنا

لو لم نُكن نحُن ، هذا الكون ما كانا

بعزمنا شيََّد اإلسالُم دولتَُه

وباسمنا أصبح اإليماُن إيمانا

َسِل الرسوَل عن األنصاِر يُنبئُكم

عنَّا ، وعن بأسنا فاسأل )سليمانا(

ملا جهلنا عبدنا الشمَس شامخًة

وما عبدنا تماثيالً ، وأوثانا

للشاعر/

 معاذ حلجن ا
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 : فلسطين المحتلة 
وحصلـت قـ3حُت حاللتـا9 حلصه 3يي من 
حعتاحءحتها حل 3م ة عى حلشعب حلفلسط ني، 
أمـس حلسـبت، ل ث قامـت بحريـُة حلك ان 
بفتح ي�حن أسـلحتها عـى حلص ادين ببحر 
غـزة، ف ما حقتحمت ق3حت حاللتا9 مارسـة 

لأليتا2 يف حلبلاة حلقايمة يف حلقاس. 
ف مـا يتعـرُض حلشـعُب حلفلسـط ني إىل 
حلسـلطات  تسـارع  وحالضطهـاد،  حلقمـع 
حلسـع3دية إىل إرسـا9 ضبـاط مخابرحتها إىل 
حلك ـان حلصه 3يي، يف حل3قت حلـذي تت3حصُل 
حلاع3حت يف حلشـارع حلعربي إىل رفض وروة 
تصف ـة  إىل  حلهادفـة  حالقتصاديـة  حملنامـة 

حلقض ة حلفلسط ن ة. 
وقالـت وكالة معـاً حلفلسـط ن ة لأليباء: 
إن بحريـَة حاللتـا9 حلصه 3يي حسـتهافت 
حلص ادين حلفلسـط ن ني يف بحـر قطاع غزة 

حملحارص بن�حن أسلحتها حلرواوة. 
وذكـرت وكالة معـاً، أن بحرية حاللتا9 
أطلقـت حلنـاَر باترّجـاه مرحكـب حلص اديـن 
حلفلسـط ن ني يف حلبحـر قبالـة ب ـت ال9 ا 
وـما9 حلقطـاع دون حإلبـاغ عـن وقـ3ع 

إصابات. 
حسـتهاحف  حاللتـا9  قـ3حُت  وتتعمـُا 
حلص اديـن يف بحر غزة بإطـاق حلنار عل هم 
ومالقتهم وحالسـت اء عى مرحكبهم ملنعهم 
مـن مزحولـة مهنة حلص ـا حلتي تعـا مصار 
رزقهـم حل3ل ا يف ظل حلحصـار حلجائر حلذى 

تفرضه عى حلقطاع. 
حاللتـا9  قـ3حت  حقتحمـت  ذلـك،  إىل 
حلصه 3يـي مارسـَة دحر حأيتـا2 حلصناع ـة 
بالقـاس  حلقايمـة  حلبلـاة  يف  حإلْســـَام ة 
ومنعت إقامة مهرجـان يظمه حالترّحاد حلعا2 
للكتاب حلفلسط ن ني بعن3حن: ال للحرب يعم 

للحرية وحلسا2«. 
ويقلـت وسـائُل إعـا2 فلسـط ن ة عـن 
وـه3د ع ـان ق3لهـم: إن قـ3حت حاللتـا9 

حقتحمـت مقر حملارسـة قبـل بـاء حلفعال ة 
باقائق، وأجربت من باحخلها عى حلخروج. 

حلقـ3حت  أن  إىل  حلع ـان،  وـه3د  َوأََوـاَر 
حلصه 3ي ـة سـلرّمت حلقائمني عـى حلفعال ة 
قرحرحً مـن وزير حأمن حلاحخـي جلعاد أردحن، 
يقـي بمنـع حملهرجان باعـ3ى رعايته من 

قبل حلسلطة حلفلسط ن ة. 

تطبيٌع سعودي صهيوني متواصل 
ويف سـ اق حلتطب ع حلخل جي حلصه 3يي، 
كشـف م3قُع »م ا9 إيسـت آي« حلربيطايي، 

أمس حلسبت، عن زيارة لرئ س حالستخبارحت 
حلسـع3دي إىل »حلك ـان حلصه 3يـي«، يهاية 
حأسـب3ع حلجـاري، ولـم يذكـر حمل3قع حسـم 
رّس 9ذح  حملسؤو9 حلسـع3دي، لكن آخر من ترأ
حملنصـب كان خالا حلحم احن، يـادر حلظه3ر 

إعام اً. 
وذكر حمل3قع، أن حملسـؤو9 س ت3جه يهاية 
حأسب3ع إىل »تل أب ب«؛ من أجل حلضغط عى 
حملسـؤولني حلصهاينة لشن رضبة ضا إيرحن، 
م3ضحـاً أن حلزيـارة تأتـي يف إطـار حلجه3د 
حلتي يبذلها حلنظا2 حلسع3دي إلقناع للفائها 
ـــة بعـا أن ترحجعت  بـرضب إيـرحن، َخاصَّ

وحونطن عن حلهج23 قبل دقائَق من تنف ذه. 
َوأََوـاَر حمل3قع، إىل أن حملسـؤو9 حلسع3دي 
حلذي يرحفق وزيَر حلاولة للشـؤون حلخارج ة، 
عـاد9 حلجبـ�، يف زيارته إىل لنـان، طلب من 
بريطاي ا حأمر ذحته، لكن حملسـؤولني رفض3ح 

ذلك. 
زيـارحت  سلسـلَة   2018 عـا2  ووـها 
ولقاءحت تطب ع ة بـني »حلك ان حلصه 3يي« 
إذ كشـفت  وحلسـع3دية يف مجـاالت عـاة، 
وسـائل إعا2 عربية عن زيـارة حلل3حء ألما 
عسـ�ي، يائب رئ س حملخابرحت حلسـع3دي 
حمُلقا9، دولة حاللتا9 عاة مرحت يف مناسبات 

مختلفـة، وفـق ما ذكرتـه صح فـة »وو9 
سريت ج3ريا9« حأمريك ة. 

ق��وًى مدني��ٌة بحريني��ة وكويتي��ة 
ترفُض صفقة القرن 

تت3حصـُل حلاعـ3حُت يف حلـاو9 حلعرب ـة إىل 
مقاطعة وروـة حلبحرين حالقتصادية، ف ما 
تسـتعا ق3ى حملعارضـة حلبحرين ة إىل تنظ م 
مظا9ـرحت كبـ�ة ضـا إقامة حل3روـة عى 

أرض حلبحرين. 
وأعلنت قـ3ى حملجتمع حملايـي يف حلك3يت 
رفَضها ملؤتمـر حلبحرين، معتربة إياه تمه احً 
لإلعان عن صفقة حلقرن حملشؤومة لتصف ة 
حلقض ة حلفلسط ن ة وحيهاء وج3د9ا حلعربي 

حلجغرحيف. 
وحسـتنكرت حلقـ3ى يف ب ان، أمـس حأو9 
حلجمعة، إقامة 9ذه حل3روـة يف دولة عرب ة، 
وأكرّــــات رفَضها حلقاطـع لصفقة حلقرن، 
معتـربًة إيا9ـا »حلقطعة حأخـ�ة يف ألج ة 
ط3يلـة تضمنـت حلعايـَا مـن مشـاريع لم 
تخلق لنا إال مزياحً من حالسـت طان وحلتهج� 

وحالست اء وحلتناز9«. 
د حئتاُف وـباب ث3رة 19 فربحير  ف مـا جارّ
دع3تَه أبناء حلشـعب حلبحريني إىل حملشاركة 
يف مسـ�حت حلغضـب رفًضا لصفقـة ترحمب 
ك بقض رّة حملسلمني  حملشؤومة، وتأك ًاح للتمسرّ

حملركزيرّة »حلقاس حلرشيف«. 
وقـا9 يف سلسـلة تغرياحت عى لسـابه 
حلرسـمي يف م3قـع حلت3حصـل حالجتماعـي 
ت3يـر، أمـس حلسـبت: إنرّ صفقـة ترحمب 
حلشـعب  أبنـاُء  وس اوسـها  سـتحرق، 
حلبحرينـي تحـت أقاحمهـم يف حلتظا9ـرحت 
حملرتقبة يف مناطـق حلبحرين رفًضا لصفقة 

ترحمب حملشـؤومة. 
وأكرّـا أنرّ حلشـعب حلبحرينـي لـن يقبَل أن 
تكـ3َن حلبحرين ممـرحً لتنف ذ 9ـذه حلصفقة 

حلتي وصفها بـ »حلخ اية حلكربى«. 

 فيما رئيُس المخابرات السعودي يزور تل أبيب وقوى خليجية تستعد للتظاهر ضد ورشة المنامة 

 بسبب العدوان على اليمن 

 فيما اعتبر أن الفلسطينيين يمثلون دوَر الضحية ويعتمدون على المساعدات الخارجية 

عربي ودولي

قواُت االحتالل تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني 

ناشطٌة أمريكية تقتحُم سفارة النظام السعودي يف واشنطن

الجيش السوري يعلن عن إسقاط طائرة مسرّية لإلجراميني واستهداف 
لخطوط إمدادهم ومقراتهم بريفي إدلب وحماة

دبلوماسي سعودي يف تصريحات لصحيفة صهيونية: زمن الحرب مع 
إسرائيل انتهى وزيارة مسؤول إسرائيلي للسعودية مسألة وقت

 : متابعات 

يرشت صح فُة غل3بس حلصه 3ي ة، أمس حالثنني، ترصيحاٍت 
لابل3مايس سع3دي لم ترش إىل حسمه، ل9َ3 صفة حلقرن وورو3 

حلبحرين حالقتصادية حلهادفة لتصف ة حلقض ة حلفلسط ن ة.
إن  حلصه 3ي ـة:  لغل3بـس  حلسـع3دي  حلابل3مـايس  وقـا9 
حلسـع3ديَة مسـتعاٌة السـتثمار مبالَغ يف صفقة حلقرن لن يحلم 
حلفلسـط ن 3ن بتلق ها، مض فاً أن حلسع3دية وبلاحياً أخرى عى 
حسـتعاحد السـتثمار مبالَغ ضخمة يف صفقة حلقـرن، الفتاً إىل أن 
حمللك حلسـع3دي وويل عهاه يحاوالن إقناَع حلفلسـط ن ني بارحسة 
حلتط3رحت حلس اس ة وحالقتصادية بجاية ضمن صفقة حلقرن . 

وأضاف حلابل3مايس حلسـع3دي، أن زيارة مسـؤو9 صه 3يي 
رسم اً إىل حلسع3دية 9ي مسألة وقت، مش�حً إىل أن حأمن حلق3مي 
يف حلسـع3دية يتصار سـلرّم حأول3يات مثلما 39 حل3ضع يف حلك ان 

حلصه 3يي.
وأجاب حلابل3مايس حلسـع3دي عى سـؤح9 عن حستخاح2 باده 
تكن3ل3ج ا صه 3ي ة قائاً: يحن يسـتخا2 أفضل حلتكن3ل3ج ات 
حلتـي يحصل عل ها . ولفت حلابل3مايس حلسـع3دي، إىل أن حلتأريخ 
أتاح فرصًة لتحق ق حلتطب ع، متمن اً أن ينتهَز حلك اُن حلصه 3يي 
9ـذه حلفرصـة، مشـ�حً إىل أن مزحيا تطب ع حلعاقـات مع حلك ان 
كب�ة للغاية، م3ضحاً أيه بالنسبة للمملكة ودو9 حلخل ج ومرص 

وحأردن من حل3حضح أن زمن حلحرب مع إرسحئ ل حيتهى.
وبـنيرّ حلابل3مايس: سـ ك3ن مـن حلصعب عى حلفلسـط ن ني 
حلخروُج من ص3رة حلضح ة حأباية، مب ناً أيه إذَح حيطلقت صفقة 
حلقرن س تحرر حلفلسط ن 3ن من حالعتماد عى تربعات حآلخرين ، 
م3ضحـاً أيه إذَح حيطلقت حلصفقة سـ حصل حلفلسـط ن 3ن عى 

حستقا9 لق قي يضمن لهم حلتعل َم حلج َا وحقتصادحً ق3ياً.
وأكرّا حلابل3مايس حلسع3دي أن زيارة مسؤو9 إرسحئ ي رسم اً 

إىل حلسع3دية 9ي مسألة وقت وستحاث.

 : متابعات 
حقتحمـت ياوـطٌة أمريك ـٌة سـفارَة حلنظا2 
حأو9  أمـس  حملتحـاة،  حل3اليـات  يف  حلسـع3دي 
حلجمعة؛ وذلك حلتجاجاً عى حلعاوحن حلذي يشـنه 
عى حل من وحاليتهاكات حلتي يق23 بها ضا لق3ق 

حإليَْســان. 
وأظهرت مقاطـُع ف اي3 متاحولـة عى م3قع 
حلت3حصل حالجتماعي “ت3ير” دخ9َ3 حلناوـطة يف 
مجا9 لق3ق حإليَْســـان فعال ـة كايت تنظمها 
حلسـفارة وإلقاَء9ـا كلمـًة أما2 حلحضـ3ر يارّدت 
ف ها بالعاوحن حأمريكي حلسـع3دي حملت3حصل عى 
حل مـن وما يجـم عنه من قتل لألطفـا9 ودمار يف 
حلبن ـة حلتحت ـة فضاً عـن حسـتنكار9ا حعتقا9 
يشطاء لق3ق حإليَْســان يف حلسع3دية وذلك قبل 

أن تتاخل حلرشطة حأمريك ة إلخرحجها. 
وكايت حأَُمــُم حملتحـاة، أكرّـــا تقرير صادٌر 
عن منظمة حأَُمــم حملتحاة للطف3لة “ي3ي س ف” 
أن حمرأة وستًة من لايثي حل3الدة يم3ت3ن ُكـــلرّ 
ساعتني يف حل من؛ بَسبِب مضاعفات أثناء حلحمل 
أَو حلـ3الدة جـرحء تا9ـ3ر خامات رعايـة حلحمل 

وحإليجـاب يف حلبـاد؛ بَسـبِب حلعاوحن حلسـع3دي 
حملستمر عى حلباد منذ أَْكثَــر من أربع سن3حت. 

وحيتقـات منظمـاٌت لق3ق ـة دول ـة مؤخرحً 
م3حصلـة دو9 عايـاة ب نهـا حل3اليـات حملتحـاة 

وفريسـا ت3ريـا حأسـلحة للتحالف حلـذي يق3ده 
يظا2 بني سـع3د مرتكباً مجـازر ال تحىص بحق 
ـــة حأطفا9 وحلنسـاء يف غارحته  حملاي ـني وَخاصَّ

حل 3م ة عى حملناطق حآل9لة بالسكان.

 : متابعات 

أسـقطت مضادحٌت للج ش حلسـ3ري، أمس 

حلسـبت، طائرة مس�ة إلجرحم ي تنظ م جبهة 

حلنرصة يف مح ط مطار لماة حلعسكريرّ يف لني 

حستهافت ولاحته حلعاملة بريف لماة حلشمايل 

مقرحت وخط3ط إمـاحد حلتنظ م حلتكف�ي عى 

مح3ري حلنق� وحلجبني بريفي لماة وإدلب. 

وأفـادت وكالة سـايا حلسـ3رية لأليباء، بأن 
مضادحت أرض ة تحمي مطار لماة حلعسكريرّ 
أسقطت طائرة مس�ة لإلجرحم ني قبل وص3لها 
إىل 9افهـا و9ي مذخرة بص3حريخ تح3ي م3حدح 
وـاياة حاليفجار ومزودة بأجهزة تحكم “جي 

بي آر إس إ9” ويظا2 إطاق للقذحئف. 
ويف س اق آخر، قالت حل3كالة: إن ولاحٍت من 
حلج ش يفذت رمايات مافع ة دق قة ورضبات 
بساح حلص3حريخ ضا مجم3عات من إجرحم ي 

“جبهـة حلنـرصة” تسـتقل آل ات دفـع رباعي 
مزودة بمافع ة ورواوـات عـى أطرحف قرية 
حلنق� بريف إدلب حلجن3بي باترّجاه بلاة حلهب ط 

عى تخ23 ريف لماة حلشمايل. 
وأضافـت حل3كالـة، بأن حلرضبات أسـفرت 
عن تامـ� عاة آل ـات وحلقضاء عـى عاد من 
حإلجرحم ـني وإصابـة آخريـن ف مـا ترحجعـت 
حآلل ـات حملتبق ة إىل حلخطـ3ط حلخلف ة يف قرية 

حلنق� بني مناز9 حأ9ايل. 

طهران: مستعدون لصد أي عدوان 
وقد لّقنا أمريكا درساً لن تنساه 

 : متابعات 
أكرّــــا مجلُس خـربحء حلق ادة يف 
إيـرحن، أمس حلسـبت، أن حلجمه3رية 
تكـ3َن  لـن  حإليرحي ـة  حإلْســـَام ة 
حلبادئـَة بأية لـرب يف حملنطقة، لكنها 
ستاحفُع باقتاحر عن أمنها وسرد عى 

أي عاوحن عل ها بق3ة ولز2. 
وأدحن مجلـُس خـربحء حلق ـادة يف 
ب ـان، حالعتاحَء حأم�كـي عى حأج3حء 
حلحـرس  بقـ3حت  مشـ احً  حإليرحي ـة، 
حلطائـرة  أسـقطت  حلتـي  حلثـ3ري 
حأم�ك ة حملس�ة، حأمر حلذي يؤكرّـــُا 
تقا2َ حلصناعات حلافاع ة وحملضادحت 
حلقـ3حت  تمتلكهـا  حلتـي  حملتطـ3رة 

حملسلحة حإليرحي ة. 
إسـقاط  أن  إىل  حلب ـان،  َوأََوـاَر 
ة “لقن أمريكا درسـاً  حلطائرة حملسـ�رّ
ال ينـىس كمـا لطـم معادالتهـا عى 
 ” وحلعسـكريرّ حلتقنـي  حلصع ايـن 
حسـتخامت  إيـرحَن  أن  مؤكرّــــاحً 
لقـاً رشع ـاً وقاي3ي ـاً يف حلافاع عن 
لاود9ا حلجغرحف ة لذلك فإن حملتابعة 
حلقاي3ي ـة لهذح حمل3ض3ع يف حأَوسـاط 
وحملنظمـات حلاول ة يعا لقـاً قاي3ي اً 

لطهرحن. 
إىل ذلـك، أكرّــــا حملتحـاث باسـم 
عبـاس  حإليرحي ـة  حلخارج ـة  وزحرة 
م3س3ي، أمس حلسبت، حستعاحَد باده 
لصـا أي عاوحن يسـتهافها، الفتاً إىل 
أيها لن تسـمح لألم�ك ـني باالعتاحء 

عل ها بغض حلنظر عن قرحرحتهم. 
من جهة أُْخــَرى، أكرّـــا مسؤو9 
حلرئاسـة حإليرحي ـة  حإلعـا2 بمكتـب 
برويـز إسـماع ي، أن زعـم حلرئ س 
حأم�كـي دويالـا ترحمـب إلغـاء أمر 
حلهج23 عى إيرحن يف حللحظة حأخ�ة؛ 
بَسـبِب معرفته بعاد حلقتى ل3 لاث 

حلهج23 حدرّعاء غ� صح ح. 
وقا9 إسـماع ي يف تغريـاة حل 23 
عى ت3ير: “لتى ل3 كان 9ناك إجماع 
يف حجتمـاع حلب ـت حأب ـض عى وـن 
عمل ة عسـكريرّة ضا إيرحن فبطب عة 
حلحـا9 تـم بحـث يتائجهـا” ُمض فاً 
“إن حدرّعـاء ترحمب بإلغـاء حلهج23 يف 
حللحظة حأخ�ة؛ بَسـبِب عـاد حلقتى 
ال صحـَة لـه ويبـاو أيـه تـم إباغه 
بمعارضة حلحلفاء حإلقل م ني ووج3د 
ة  ت3ث ق قـ3ي لرللة حلطائرة حملسـ�رّ

حأم�ك ة يف حأج3حء حإليرحي ة”. 



حلعاد 
)ي68(  

تستطيع الصواريخ أن تصَل إلى الرياض وإلى أبو ظبي وإلى دبي، وإلى 
أه���داف حيوية وحساس���ة، وهم يعرف���ون ماذا نعني باأله���داف احليوية 

واحلساسة واملهمة واملؤثرة، نأمل أن يأخذوا الدرَس من ذلك.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  حألا 
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كلمة أخيرة

د. نجيبة مطهر

الجامعاِت  أن  معروٌف 
الحكومي�َة ق�د تعرضت 
ط�ال  ممنه�ج  لتدم�ر 
وصعدة  عم�ران  جامعَة 
صنع�اء  وجامع�ة 
الحدي�دة  وجامع�ة 
وجامعة  ذم�ار  وجامعة 
تع�ز والبيضاء وإب، وقد 
وصلت التقديراُت األوليُة 
إىل  املادي�ة  للخس�ائر 
300 ملي�ون دوالر، كم�ا 
ت�م إقفاُل الجامع�ات يف عدن وحرضم�وت وكلية أبني 
وشبوة، وأرضار جسيمة يف مبانيها وتجهيزاتها؛ جراء 
استهدافها من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي 
الذي استهدف أَْكثَ��َر من عرش جامعات حكومية و12 
جامعة أهلية يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات. 

هذا االس�تهداُف تج�اَوَز ُك���ّل الرشائع الس�ماوية 
والقيم اإلنَْس��انية واألعراف والقوانني الدولية ومواثيق 
األَُم���م املتح�دة الت�ي تنُصُّ ع�ىل تحييد املؤّسس�ات 

التعليمية واملدنية أثناء الراعات والحروب. 
لذل�ك ل�م يك�ن باألم�ر الغري�ب أن يجعَل الع�دواُن 
مؤّسس�اِت التعليم يف رأس قائمة بنك أهدافه الخبيثة، 
َولكن�ه لم ول�ن يفل�َح يف ك�ر اإلرادة الفوالذية ألبناء 
الش�عب اليمني الذين صمدوا ببسالة منقطعة النظر 
أم�ام آلة القتل والتدم�ر، وأرصوا عىل مواصلِة التعليم 
يف مختلِف املؤّسس�ات التعليمية، غرَ آبهني للتهديدات 
األمني�ة؛ ليثبتوا للعالم ُكلِّه عظمَة وإباَء وش�موخ هذا 

الشعب العظيم 
الجامع�اُت اليمني�ُة ومؤّسس�اُت البح�ث العلم�ي 
واألكاديم�ي نال�ت نصيب�اً واف�راً م�ن غ�ارات الحقد 
والوحشية، ومع ذلك بقيت وفيًَّة لرسالتها اإلنَْس��انية 

العظيمة يف خدمِة العلم وتأهيل اإلنَْس��ان. 
جامع�ُة صنعاء نال�ت نصيبَها من العدوان تس�بب 
���ًة للطلبة  بخس�ارة كبرة يف جامع�ة صنعاء وَخاصَّ

الوافدين العرب واألجانب وعودتهم إىل بلدانهم، 
فضاً عن فقدان الجامعة ملعظم األساتذة والعاملني 
الذين تم تدريبُهم وتأهيلُهم الذين اكتسبوا خربًة كبرًة 
يف العمل وتركهم لوظائفهم أَو االستغناء عنهم؛ بَسبِب 

عدِم قدرة الجامعة عىل تحمل رواتبهم. 
ول�م يكتِف تحالُُف الع�دوان بهذا اإلج�رام، بل اليوم 
وبس�بب الهزيم�ة واإلف�اس يأتي ه�ذا املس�ُخ مدِّعياً 
إطاق صاروخ بالس�تي من َحَرم جامعة صنعاء، بهذه 
االف�راءات واالّدع�اءات الكاذب�ة »التي زعم�ت إطاَق 

صاروخ من حرم جامعة صنعاء«. 
وهل يوجُد بالجامعة -أيها الغبي- مواقُع عس�كريٌّة 
أم أن  أَو مواق�ع لألم�ن  للجي�ش واللج�ان الش�عبيّة 

الجامعَة مؤّسسٌة تعليمية أكاديمية؟!
يب�دو أن تحالف الع�دوان موج�وٌع، واتّهاُمكم دليُل 
الهزيمة النفس�ية وحالة اإلفاس التي وصلتم إليه بعد 
أربع�ة أعوام م�ن القت�ل والحصار والتجوي�ع دون أن 

يضُعَف ذلك من صمود اليمنيني. 
جمي�ُع املؤّسس�ات الجامعي�ة، بم�ا فيه�ا جامعة 

صنعاء ملتزمٌة بالقانون واللوائح ورسالتها النبيلة 

 زينب إبراهيم الديلمي 
 

“ارصخوا وستجدون من يرُخ 
معكم”.. 

َق����ر َعيناً يا س�يّدي.. ها هي 
رصخ�ُة الَح���قِّ ق�د جعله�ا ربي 
ُده�ا ُكلُّ كائ�ٍن يف أرجاء  حق�اً.. يُردِّ
األرض، ها هي أُّمُة الُق���ْرآن وأُّمُة 
إيماِنها  اإلْس���َام ت�ُرُخ بم�لِء 
�ِق وعد الل�ه بعد أن  ويقيِنه�ا بتحقُّ
كان�ت عىل ش�فا ُحف�رٍة يف تيهها.. 
فرغ�َم اجتي�اح الظُّل�ِم لن�ا إاّل أننا 
هتفنا بمنيّته�م املرتقبة.. وها هم 
يا س�يّدي يُس�اقون للموت ُزرافاٍت 
مرشوُع�ك  يندث�ر  ول�م  وِوحدان�اً، 

ورصختُك. 
أيظنُّ�ون ي�ا قائدي بأنَّه�م كّموا 
ف�اك الطاه�َر َوالرشي�َف ال�ذي َكمَّ 
أفواِه املتطاولني وامُلستخّفني الذين 
بأنَّها  يمّجدون أصناَمهم ويقولون 
“صانع�ة أمج�اد” وال يعقلون بأنَّ 

الرخَة: 
اللُه أك�رب.. املوُت ألمريكا.. املوُت 
إلرسائي�ل.. اللعن�ُة ع�ىل اليه�ود.. 

النُر لإلْس��َام. 
هي التي صنعت األمجاَد، 

دّش�ن نائ�ُب رئيس ال�وزراء 
محم�ود  الخدم�ات،  لش�ؤون 
الجني�د، ورئي�ُس اللجن�ة العليا 
للمراكز الصيفية وزير الش�باب 
محم�د  حس�ن  والرياض�ة، 
زي�د، أم�س بصنع�اَء، فعالياِت 

وأنشطَة املراِكِز الصيفية. 
ويف التدش�ني ال�ذي ح�رضه 
وزيُر األوقاف واإلرش�اد، نجيب 
العجي، وأم�ني العاصمة حمود 

التنفيذية  اللجن�ة  ُعباد ورئيس 
للمراك�ز الصيفي�ة خالد املداني 
ورئي�س الهيئ�ة العام�ة للزكاة 
الش�يخ شمس�ان أبو نشطان.. 
أّكد نائُب رئي�س الوزراء ووزير 
الش�باب أهميَّة املراكز الصيفية 
الط�اب  ق�درات  تنمي�ِة  يف 
واس�تغال أوق�ات فراغهم بما 
يع�وُد عليه�م وع�ىل مجتمعهم 

بالفائدة والنفع. 

وأش�ارا إىل أهميّة دور املراكز 
إبداع�ات  تعزي�ز  يف  الصيفي�ة 
الط�اب والطالب�ات م�ن خال 
العديد م�ن الربامج واألنش�طة 
والصحية  والتعليمية  الثقافي�ة 
والرياضية يف بناء ش�خصياتهم 
االنح�راف  م�ن  وِحمايته�م 
واألفكار الهّدامة التي تس�ّوقها 
وس�ائُل إعام الع�دوان لتمزيق 

النسيج االجتماعي. 

تحالُف العدوان 
واستهداُف جامعة صنعاء

صرخُة 
األمجاد 

تدشُن فعاليات وأنشطة املراكز الصيفية 
بأمانة العاصمة واملحافظات 
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