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العثور على جثتني عليهما 

آثار تعذيب يف املخاء احملتلة 
واالحتالل خيتطف ناشطًا 

معارضًا له يف عدن 

محمد عبدالسالم

اقف6ع لُكلِّ لالَدٍة اخشـ6ٍع أما2 ك6ونري 
ا2ـ6 يُلِقـي عللهـم محـاَضًة عـن ف6عئد 
صفقة عبقرن، الاد يهاية عبضجلج إذَع لها 
رو6ٌة سرلفٌة الا2تٌة ال تستحقُّ عقَد بقاٍ  

، فضالً عن مؤتأر!! صحفيٍّ
يزدعُد قناعـًة لأن قضلَة فلسـطني عبل26 
أصبحت أكثَر ق6ًة امناعًة، اما لرز يف مؤتأر 
عببحريـن من مضأـ6ن ضالف اسـرلف 
لاـد عبتحضـري عبط6يل اعملؤعمـرعت عبالنلة 
اعبرسيـة أثبت أن فلسـطنَي عصلٌة عىل أن 
يبتلَاهـا مسـتثأٌر مغامر، أَا يقفـَز عللها 
سـلايسٌّ مقامـٌر، اَمن يسـريان ارعَ  2ذه 
عبصفقة عملشـؤامة إيأا يارض6ن ضاَفهم 
ــة عإلْســــاَلملة  اخلايتَهـم بقضلـة عمُمَّ

اعبارللة أما2 عباابم. 
بقد كان من عب6عضح أن عبحرعَك عبشـابيَّ 
ــة اقادُة  اعبسلايسَّ عبذي قا2 له أحرعُر عمُمَّ
عملقاامة يف ُكــــّل مكان يف عباابم به تأثريٌ 
مبارٌش عىل إضااِف 2ذه عبصفقِة اتشـ6يِه 
ُكـــــلِّ َمـن حـر فلهـا أَا سـايد2ا أَا 
دعأها؛ لاعتبَاِر2ا خلايًة م2مِّ قضلٍة تؤِمُن 
لها أغلُب وا6ِب عملنطقة اعباابم لأرسه. 

عملؤعمـرعُت عـىل فلسـطني  تت6قـَف  بـن 
امحـ6ِر عملقاامة اُكلِّ َمن اقـف إىل جايب 
عبقضلة عبفلسطلنلة ضد عبكلان عبصهل6يي 
عبغاصـب، ابكننا لإذن عبله تااىل بن يت6قَف 
بحظـًة اعحـدًة؛ بل6قـ6ِف يف اجـه عبباطـل 
ــة  لكل عب6سـائل، اكأا كايت وـا6ُب عمُمَّ
عبارللـة اعإلْســــاَلملِة لأسـت6ى عب6عي 
مل6عجهة 2ـذه عبصفقـة عببائرة سلسـتأرُّ 
ـُك لابقضلـة عبفلسـطلنلة  عب6عـُي اعبتأسُّ
أكثَر مـن أي اقٍت مىض، اسـلبقى عبكلاُن 
ــة مغتِصبـاً بجزٍ   عبصهل6يـي عـداعً بألُمَّ
مـن أرعضلهـا، ابن تضلـَع قضلـٌة لحجِم 
فلسطنَي، اال عاصأٌة لأست6ى عبقدس، اال 

أرٌض مقدَّسٌة كاملسجِد عمقىص. 
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 مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خالل العمليات:

فيما المركز اإلعالمي يقيم فعاليًة بمناسبة ذكرى الصرخة حضرها أكاديميون ومسؤولون:

إغارة واسعة على مواقع العدو يف »خب والشعف« 
وقنص 11 مرتزقًا

 : الجوف: 
يّفــذت ق6عُت عبجلش اعبلجان عبشابلّة، أما 
عبثالثا ، عأللَة إغارة اعسـاة عـىل م6عقَع ملرتزقة 
عباداعن عممريكي عبسـا6دي يف محافظة عبج6ف، 
كأـا أحبطـت محاابـة تسـّلل بهـم، اضاعفـت 

عبقناصة خسائر2م. 
اأفـاد مصدر عسـكري بصحلفة عملسـرية لأن 
عأللة عإلغارة عسـتهدفت عدة م6عقَع يتأركز فلها 
مرتزقة عباـداعن يف منطقة عباقبـة لأديرية خب 

اعبشاف. 
ثالثـة  عترـذت  عباأللـة  أن  عملصـدر  اأاضـح 
مسـارعت تم منها عإلغارة عىل تلك عمل6عقع لشـكل 
متزعمـن، مـا أحـدث حابَة إرلـاك اذعـر كبرية يف 

صف6ف عملرتزقة. 
اأّكــــد عملصدر أن عملرتزقـة عبذين كاي6ع يف تلك 
عمل6عقـع تارض6ع برلات ايـريعن مكثّفة من قبل 
احدعت عبجلش اعبلجان، اأسـفر ذبك عن مرصع 
اإصالـة عـدد منهـم، فلأـا عغتنأـت عب6حـدعت 
عملهاجأة كألات من عتاد2م عباسكري من دعخل 

تلك عمل6عقع. 
ايف جبهـة عبظهـرة، تأّكنـت قـ6عت عبجلـش 

اعبلجـان عبشـابلّة مـن إحبـاط محاابـة تسـّلل 
ملرتزقـة عباداعن يف منطقة ت6عثنة، اأاضح مصدر 
ملدعيـي بلصحلفة أيه تم خال2 عباأللة عالوـتباك 
مـع عملرتزقة اعسـتهدعفهم لنـريعن مكثّفة أاقات 
َعـَددعً من عبقتـىل اعبجرحى يف صف6فهـم، قبل أن 

يل6ذ لقلتهم لابفرعر. 

إىل ذبـك تكبّــــد مرتزقـة عباداعن خسـائَر 
إضافلـة يف جبهتـي عملصل6ب اعبسـاقلة، حلث 
أفـاد بلصحلفة مصدر يف احدة عبقناصة عبتالاة 
بلجلـش اعبلجان لـأن 11 مرتزقاً سـقط6ع لني 
قتلـل اجريـح لاأللات قنـص تـم تنفلذ2ا يف 

عبجبهتني. 

أبناء ووجهاء »سحار« يؤّكـــدون استمراَرهم يف رفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النصر

هجوم )جوي – مدفعي( على تجمعات العدو يف نجران وكسر زحف لـ3 الوية من املرتزقة يف جيزان
 : وراء الحدود: 

وهدت جبهاُت ما ارع  عبحداد، أما عبثالثا ، 
عـدَة عأللـات ي6علـة يّفــذتها قـ6عُت عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة، تضأنـت 2ج6ماً مشـركاً 
بسـالح عبج6 عملسرّي اعملدفالة، اسقط خال2 ذبك 
عباـرعت مـن مرتزقـة عبجلش عبسـا6دي قتىل 

اجرحى. 
اأفـاد مصـدر يف سـالح عبج6 عملسـرّي لأيه تم 
تنفلذ 2ج26 مشرك بلطائرعت عملسرية اعملدفالة، 
عىل تجأاات ملرتزقة عبجلش عبسا6دي اآبلاتهم 

يف عبحأاد لنجرعن، اذبك لاد رصد دقلق. 
اأّكـد عملصدُر أن عبهج26 حّقق إصالاٍت دقلقًة 
أسـفرت عـن مـرصع اإصالـة عباـرعت مـن 

عملرتزقة اكبّـــدتهم خسائَر مادية فادحة. 
من جهة أخـرى، يّفــذت احدعٌت من عبجلش 
اعبلجان عبشـابلّة عأللَة إغـارة ي6علة عىل عدة 
م6عقـع عملرتزقة قبابة عبسـديا يف يجرعن أَيْضاً، 
اأاضـح مصدر ملدعيـي بصحلفة عملسـرية لأن 

عملرتزقة تارض6ع بنريعن مكثّفة من قبل عب6حدعت 
عملغرية، ما أسفر عن مرصع اإصالة عدد منهم. 
جا  ذبك فلأا تم تدمريُ آبلتني ملرتزقة عبجلش 
عبسـا6دي يف رشفـة يجـرعن، اذبـك ل6عسـطة 
صـاراخ م6ّجـه أطلقته ق6عُت عبجلـش اعبلجان 
عبشـابلّة عىل مكان تأركز2أا، اأّكـــد مصدر 
عسـكري بلصحلفـة أن عآلبلتني كايتـا تحأالن 
َعـَددعً من عملرتزقـة اكألات مـن عبذخائر، حلث 
سـقط عملرتزقـة رصعـى اجرحى، اتـم إحرعق 

عبذخائر. 
يف عب6قت ذعتـه، تأّكنت ق6عُت عبجلش اعبلجان 
عبشابلّة من كرس محاابة زحف ملرتزقة عبجلش 
عبسـا6دي يف منطقـة طلبـة عالسـم لصحـرع  
عمجـارش قبابـة يجرعن، اأاضح مصـدر ملدعيي 
أن مدفالـة عبجلـش اعبلجان يّفـــذت ضلات 
مكثّفـة عىل عنـارص عملرتزقة خـال2 عباأللة، ما 
أَدَّى إىل مضاعفة عدد قتال2م اجرحا2م، اعيتهت 
عملحاابة لابفشـل ابـم يحّقق فلهـا عملرتزقة أي 

تقد2. 
كأـا تأّكنت ق6عت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 

مـن كرس محاابـة زحف أخرى اعسـاة ملرتزقة 
عبجلـش عبسـا6دي قبابـة جبل قلا يف عسـري، 
اأفـاد مصدر عسـكري بلصحلفة لـأن عملحاابة 
يّفــذت من عدة مسـارعت اوـاركت فلها ثالثة 

أب6ية من عملرتزقة لإسناد من طريعن عباداعن. 
اأاضح عملصدر أن عملحاابة عستأرت مَْكثَـــَر 
من 18 سـاعة، تلقـى خالبها عملرتزقـة ضلاٍت 
مكثّفًة امسـّددة ااقا6ع يف كأائَن 2ندسـلة، ما 
أسـفر عن مرصع اإصالة عدد كبري منهم، فلأا 
الذ لقلتهم لابفرعر، اعيتهت محاابتهم لابفشـل 

ابم يحّقق6ع فلها أي تقد2. 
إىل ذبـك، ضلـت مدفالـُة عبجلـش اعبلجان 
عبشابلّة عدة تجأاات بلأرتزقة رشق جبل عبنار 
قبابـة جلزعن، احّققت إصالات دقلقة أسـفرت 

عن مرصع اإصالة عدد منهم. 
ايف عسري، سـقط ثأايلة من عنارص مرتزقة 
عبجلش عبسـا6دي لـني قتلل اجريـح، لاأللات 
متفرقة يّفــذتها احدة عبقناصة عبتالاة بلجلش 

اعبلجان عبشابلّة قبابة منَفــذ علب.

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم على 

مواقعهم غرب »قعطبة«
 : الضالع: 

سـقط عدٌد من عنارص مرتزقة عباداعن عممريكي عبسـا6دي لني قتلل 
اجريـح، أما عبثالثـا ، خـال2 عأللة 2ج6ملـة ي6علـة يّفــذتها ق6عت 
عبجلش اعبلجان عبشابلّة عىل عدد من م6عقاهم يف جبهة قاطبة لأحافظة 

عبضابع. 
اأفاد مصدر عسـكري بصحلفة عملسـرية لـأن عبهج2َ6 عسـتهدف عدَة 
م6عقـَع يتأركـز فلها عملرتزقة غرب قاطبة، حلـث عقتحأت ق6عُت عبجلش 
اعبلجان تلك عمل6عقَع لشـكل مباغـت لاد رصد تَحــــّركات احجم ق6عت 

عملرتزقة فلها. 
اأاضح عملصـدر أن عبق6عت عملهاجأة وـنت رمايـات اضلات مكثّفة 
امسـّددة عـىل تجأاـات عملرتزقة يف تلـك عمل6عقـع، ما أسـفر عن مرصع 

اإصالة عدد منهم، فلأا الذ لقلتهم لابفرعر.

قتلى وجرحى من املرتزقة بضربات 
مدفعية على تجمعاتهم يف حريان 

ومثلث عاهم
 : حجة: 

ُقتل اأصلب عدٌد من عنارص مرتزقة عباداعن عممريكي عبسا6دي، أما 
عبثالثـا ، جرع  ضلات مدفالة يّفــذتها ق6عت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 

يف جبهتي عا2م احريعن لأحافظة حجة. 
اأفاد مصدر عسـكري بصحلفة عملسـرية لأن مدفالة عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة يّفـــذت عدة ضلات عـىل تجأاات ملرتزقة عباـداعن اآبلاتهم 
جنـ6ب حـريعن، اأّكـــد عملصـدر أن عبرلـات حّققت إصالـات مبارشة 
اعاقات َعَددعً من عبقتىل اعبجرحى يف صف6ف عملرتزقة اكبّـــدتهم خسائر 

مادية يف عتاد2م عباسكري. 
كأا ضلت مدفالة عبجلش اعبلجان عبشابلّة تجأاات أخرى بلأرتزقة 
تـم رصد2ا وـأا2 رشق مثلث عا2م عبحدادي، اأسـفرت عبرلات أَيْضاً 

عن اق6ع خسائر لرية امادية إضافلة يف صف6ف عملرتزقة. 

 : صعدة 
أّكــــد بقاٌ  م6ّسـع لرئاسـة عملحافـظ محأد جالر 
ع6ض، ملنا  ااجها  مديرية سـحار لأحافظة صادة، 
أمـا عبثالثـا ، عالسـتأرعَر يف عبصأـ6د اعبثبـات ارفـد 
عبجبهـات لابرجا2 اعملـا2 حتى تحقلـق عبنرص اتطهري 

عبرعب عبلأني من ديا عبغزعة امرتزقتهم. 
ايف عبلقا  عبذي حـره اكلل عملحافظة صابح عقاب 
امديـر مديريـة سـحار خابـد عبذيبـان، أوـاد عملحافظ 

ع6ض لأ6عقف ألنا  مديرية سـحار عب6طنلة يف م6عجهة 
عباداعن، مشـريعً إىل أن عبشـهلد عبرئلا عبصّأاد كان أحد 
عبشهدع  عباظأا  من ألنا  سحار عبذين ضح6ع لأراعحهم 

اأم6عبهم يف سبلل عبدفاع عن عب6طن. 
 اثّأـن محافُظ صادة دعَم ألنا  مديرية سـحار عبسـري 
بلجبهـات لرجابهـا اأم6عبهـا بـذاد عن عب6طـن، دععلـاً ألنا  
عبقبائـل عبلأنلـة عبصامـدة يف م6عجهة عباـداعن إىل مضاعفة 
عبجه6د يف رفد عبجبهات اإحلا  قلم عبتكافل اعبرعحم لني ألنا  
عملجتأع إلفشا2 ُمَرّططات ق6ى عبغزا اعالحتال2 امرتزقتهم. 

كأـا ياقش عبلقا  ترتلبات تسـلري قافلـة غذعئلة من 
عبف6عكه بلأرعلطني يف جبهات عبازة اعبرف. 

إىل ذبك، أقا2 مكتب عإلعال2 اعملركز عإلعالمي ميصار عبله 
لأحافظة صادة، أما فاابلة ثقافلة اخطاللة لأناسبة 
عبذكـرى عبسـن6ية بلرصخـة يف اجـه عملسـتكربين اعبتي 
أطلقها عبشـهلد عبقائد عبسـلد حسـني لدر عبدين عبح6ثي 
-ِرْضـــ6َعُن عبلِه َعَللْـِه-.  اترلل عبفاابلـة عبتي حر2ا 
عض6 عبلجنة عالقتصادية حسـن عبصادي ارئلا جاماة 
صاـدة عبدعبرحلـم عبحأرعن اعـدد مـن اكال  عملحافظة 

اجأع من ألنـا  محافظة صادة اعبشـارع  اعبثقافلني، 
عدد من عبقصائد اعبزاعمل َاعبكلأات عملاربة عن عملناسبة. 
اأّكـــد عملشـارك6ن يف عبفاابلة أن عبرصخة أحلت يف 
ـــة راَح عبجهاد اأ2ألّة ماادعة أعـدع  عبله ام6عالة  عمُمَّ
عبجألـع  عستشـاار  أابلـا ه، مشـّددين عـىل ضارة 
ملسؤابلاتهم افهم مضامني اأ2دعف عبشاار يف م6عجهة 
عمعدع  اكلفلة عبتاامل مع عملؤعمرعت عبتي يحلك6يها ضد 
ــة األنائها ا2ـ6 ما ي6جب عبتَحــّرك ارفد جبهات  عمُمَّ

عبازة لكل غا2ٍ ايفلا. 

في خروقات جديدة الّتفاق الحديدة 

استشهاد مواطن جراء قصف املرتزقة على الجبلية 
 : متابعات: 

اعصلت قـ6ى عباداعن عممريكي عبسـا6دي، 

أما عبثالثا ، خرَقها التّفاق اقف إطالق عبنار يف 

محافظة عبحديدة، مستهدفًة مناز2 امأتلكات 

عمل6عطنني لقذعئـف عملدفالة اعبهـاان، مأا أَدَّى 

إىل عستشـهاد م6عطن لأنطقـة عبجبللة اترر 
مناز2 عدد من عبسكان. 

اقا2 مصدر محـي لأحافظة عبحديدة 
عباـداعن  قـ6ى  إن  عملسـرية:  بصحلفـة 
عبنـار  إطـالق  اقـف  يف خـرق  عسـتأرت 
لاسـتهدعف مناز2 عمل6عطنـني، م6ضحاً أن 
م6عطناً عستشـهد جرع  عستهدعف عملرتزقة 

ملنزبـه لقذيفة 2ـاان يف منطقـة عبجبللة 
لأديرية عبتحلتا. 

ابفـت عملصـدُر إىل تاـرض منطقـة عبجـاح 
لأديرية للـت عبفقله بقصـف مدفاي اإطالق 
أعرية رواوـة من قبل ق6ى عباداعن، ُمشريعً إىل 
أن عملرتزقة وـن6ع قصفاً لاملدفالـة عبثقللة عىل 

مديرية عبدريهأي عملحارَصة. 
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 : خاص: 
عبلـه  ميصـار  عبسـلايس  عملكتـُب  يّظـم 
اعمحـزعُب اعبقـ6ى عبسلاسـلة عملنا2ضـة 
فكريـًة  يـداًة  عبثالثـا ،  أمـا  بلاـداعن، 
اسلاسـلًة تحـت عنـ6عن »مؤعمرة اروـة 
عملنامة لـني عملقاامة اعاليبطاح«؛ ملناقشـة 
عبقضلـة  عـىل  عبقـرن  صفقـة  مراطـر 
عبفلسـطلنلة اأ2ألة دار عبشـا6ب اعبدا2 

عبارللة يف عبتصدي بها اإفشابها. 
اخال2 عبنداة، قدمت عباديد أارعق عباأل، 
عماىل قدمها عض6ُ عملكتب عبسـلايس ميصار 
عبله، حزع2 عمسـد، اتناابت مراطر صفقة 
عبقـرن عىل عبقضلة عبفلسـطلنلة اعملنطقة 
لشكل عا2، كأا تطرقت بادد من عإلجرع عت 
اعبتـي  عبقـرن  مل6عجهـة صفقـة  عملأكنـة 
ــة عىل  تأثلت يف م6عصلـة إرصعر ألنا  عمُمَّ
رفضها، اترسلخ عبصأ6د أما2 عبضغ6طات 

اعإلغـرع عت، كأـا أكدت عـىل أ2ألة تفالل 
مبدأ عملقاامة بالحتال2 ارفض عبتطبلع مع 

كلان عبادا لكافة أوكابه.
فلأـا أوـارت عب6رقة عبثايلـة اعملقدمة 
مـن قبـل عممـني عباـا2 عملسـاعد بحـزب 
عباأـل، عبدكتـ6ر خـريي عـي عبسـادي، 
اعن6عيها »صفقة عبقرن عبقديم – عبجديد« 
عملرحلـة  خـال2  عبصفقـة  ت6قلـت  أن  إىل 
عبرع2نة تهـدف إىل تغلري خارطـة عملنطقة 
جغرعفلـا اسـكايلاً اسلاسـلاً اعقتصادياً 
اثقافلـاً، الفتاً إىل أن صفقـة عبقرن تت6ج 
مرطط عالحتـال2 عبصهل6يي منذ أكثر من 
مائـة عـا2، بادة ج6عيـَب تتالـق لابكلان 
عبصهل6يي اعبجايب عبفلسـطلني اعبارلي 

اعممريكي اعبدايل.
اأاضح عبسـادي إىل »أن صفقـَة عبقرن 
ال تت6قف حداد2ا عىل عبشـأن عبفلسطلني 
فحسـب، لـل تتاـدعه إىل ُكـــــّل أقطـار 
عملنطقـة ايف مرتلـف عبج6عيب« مشـريعً إىل 

أن عبهـدف منهـا دمـج عبكلـان عبصهل6يي 
لاملنطقة.

إىل ذبك، قد2 عممني عباا2 عملسـاعد بحزب 
عبشـاب عبديأقرعطـي، سـفلان عباأـاري، 
ارقَة عأل وـّدد فلها عىل ضارة مسايدة 
عبقضلـة عبفلسـطلنلة مهأـا كان عبثأـن، 
مشريعً إىل أن سـبلَل عستاادة عبحق عملسل6ب 
اعملغتصـب بلشـاب عبفلسـطلني بـن يأتي 
من خال2 عملفااضات اعإلدعيات اعالسـتنكار 
اإيأـا من خـال2 عبق6ة اعسـتأرعر حركات 
عبجهـاد اعملقاامـة، مشـلدعً لـردة عبفاـل 
بلشـاب عبفلسـطلني لأرتلـف مك6ياتـه 
ارفضـه عسـتبدع2 مبـدأ عالزد2ـار اعبرخا  

مقالل عمرض اعبسال2.
اأكد عباأاري أن اروـَة عملنامة محك2ٌ6 
عللهـا لابفشـل باـدة أسـباب، ألرز2ـا أن 
ما سـتررج له سـلضاف إىل سـجل عملنامة 
الاض عميظأـة عبارللة عبحافـل لأظا2ر 

عبتطبلع مع عبكلان عبصهل6يي عبغاصب.

 : خاص: 
حابـِة  كاتـٌب سـا6ديٌّ عـن  كشـف 
عبلأس اعإلحباط اعبهزيأة عبتي يالُشـها 
عبنظا2ُ عبسـا6دّي لاد ميض أَْكثَـــَر من 
2 سـن6عت عىل وـن عباداعن عـىل عبلأن 
خالـت خالبهـا ُكــــّل أمنلاته لحسـم 
عبحـرب يف مـدة ال تتجـااز عمسـب6عني، 
حسـب ياطـق تحابـف عباـداعن حلنها 
أحأد عباسـريي يف مؤتأر صحفي لدعية 

عباداعن 26 مارس 2015. 
َاأََوـاَر عبكاتب عبسـا6دّي يف عأ6د ير، 
أما عبثالثا ، لابصحلفة عبرسـألة بلنظا2 
عبسـا6دّي لانـ6عن »تلألـح اترصيـح« إىل 
عبنجاحات عباسـكرية عبتي يحّققها عبجلش 
عبلأني ابجايه عبشـابلّة من خال2 عأللات 
عبطريعن عملسـرّي عبتي لاتـت تقض مضاجع 
عبسـا6دينّي اتنّفــذ ضلات ج6ية ياجحة 

يف عقر دعر عباداعن عبسـا6دّي اعسـتهدعف 
آخر2ـا  كان  احل6يـة  يفطلـة  منشـآت 
عبتفجـريعت عبتي عسـتهدفت مطار ألها عرب 
عبطريعن عملسـرّي عبتالع بسالح عبج6 عبلأني، 
الفتـاً إىل أن 2ـذه عباأللـات عبتـي تأتي لاد 
أرلع سـن6عت من عباداعن وـكلت مناطفاً 
جديـدعً ازعدت مـن تاقلـد عمم6ر اعبسـ6  
اعإلرلاك عىل عبنظا2 عبسا6دّي، محذرعً لالده 
من عالسـتأرعر يف عـد عبص6عريخ اعبطائرعت 
عملسـرية عبقادمة من عبلأـن لاتّجاه أ2دعف 
ُر لأَْكثَـــر من  عسـرعتلجلة سـا6ديّة تُقـدَّ
300 2دف أعلن عنها يف اقت سـالق عباألُد 

يحلى رسيع -ياطق عبجلش عبلأني-. 
أّكــــدت  ي6عهـا،  مـن  سـالقة  ايف 
يف  عبسـا6دّي  بلنظـا2  عبجديـَد  عبت6ّجـــَه 
تااملـه مع مرتزقـة عبفاّر 2ـادي عبقالاني 
عبصحلفـة  2اجأـت  عبريـاض،  فنـادق  يف 
عبرسـألة بلأألكة مرتزقتها لشـكل علني 
امفض6ح، ما يؤّكـــد فقدعن عبثقة لشكل 

كي للنهـا الـني أداعتها عملحللـني عمرخص 
مرتزقة عىل مسـت6ى عباابم لحسب تقاريَر 
غرللـة، امضلهـا عملاركـة اعالسـتأرعر يف 
عباـداعن دان عبرجـ6ع بلأرتزقة يف حك6مة 
عبفـاّر 2ادي عملت6رطني لأكرب قضايا فسـاد 
عرب تأريخ عببلد اعملتاجـرة لأااياة اأاجاع 

عمل6عطن عبلأني. 
اطاببت عبصحلفة عبرسـألة عبسـا6ديّة 
»عـكاظ«، أمـا قلـادة عملألكـة إىل عـد2 
عالعتأـاد عـىل عملسـئ6بني يف حك6مـة عبفاّر 
2ادي أَا ق6عت ما يسـأى عبرعلة، متهأة 
عملرتزقة لاب6قـ6ف م6قفاً خائـرعً امتراذالً 
اكأن عممـر ال يانلهـا، مبلنـًة أن حك6مـة 
عبفـاّر 2ـادي تح6ّبت إىل حك6مة تشـارك يف 
إطابـة عبحرب عـىل عبلأن اعالسـتفادة من 
ُكــــّل عبدعم عملادي اعباسـكري بصابحها 
عبشـريص، دععلـة إىل أيـه حـان عب6قت إىل 
عد2 عالبتفات اعإلحسـان إىل 2ذه عبحك6مة 

عملرتزقة. 

 : مأرب: 
يف جديِد عبجرعئم عبتي ترتكبُها عباصالاُت 
عملسـّلحة عبتالاـة ملرتزقـة عباـداعن يف خط 
عباـرب، تارضـت إحـدى قاطـرعت عبنفـط 
بهج2ٍ6 مسـلح من قبل عمللللشـلا عملسـلحة 
اُقّطاع عبطرق عملنترين عىل عمتدعد عبطريق 
عبَاـرْب حرمـ6ت  لـني  عبرعلـط  عبرئلـي 

امحافظـة مـأرب عب6عقـع تحـت سـلطرة 
حك6مة عبفاّر 2ادي احزب عإلصالح عملرتزق. 
اقابت مصادر محللة يف مأرب: إن ياقلة 
يفط تارضت، أما عبثالثا ، بهج26 مسلح 
من قبل ملللشـلا عىل متن أطقم ما أَدَّى إىل 
عحرعقها لابكامل اسط عبصحرع ، م6ضحة 
أن عباصالـة تقطات بناقلة عبنفط يف طريق 
عباـرب مأرب، الارشاع جألاـاً لإطالق عبنار 

عللها لاد رفض سـائقها عبت6قـف، ما أَدَّى 
الوتاا2 عبنار فلها اعحرعقها لابكامل. 

اتأتي 2ـذه عبحادثة لاد أيا2 من تارض 
أرسة يأنلـة من للـت تنتأـي آل2 عبجالري 
باأللـة رسقة ايهـب ُكـــّل مـا لح6زتهم 
أثنا  ع6دتهم من عبسـا6ديّة، من قبل 5 من 
قطـاع عبطرق يف طريق عبارب مأرب منتصف 

ي6يل6 عبجاري. 

أخبار

لدى استقباله قبائَل مديرية الشحر بمنزله في المكال حضرموت: 

في ندوة سياسية وفكرية بعنوان »مؤامرة ورشة المنامة بين المقاومة واالنبطاح« 

في مقال عبر الصحيفة الرسمية »عكاظ« بعنوان »تلميح وتصريح«:

وزير الصحة: ارتفاع نسبة املصابني باألورام السرطانية 
جراء العدوان والحصار إىل 40 ألف حالة سنويًا

حسن باعوم يدعو أبناء الجنوب لالستمرار يف نضالهم 
حتى تحرير أراضيهم من االحتالل اإلماراتي السعودي

 : صنعاء: 
كشـف ازيُر عبصحة عباامة اعبسـكان 
عبدكتـ6ر طه عملتـ6كل، أمـا عبثالثا ، عن 
تسـجلل 20 أبف حابة أارع2 ُكـــّل عا2 يف 
عبلأن، مؤّكـدعً أن عبقصف عبذي تارضت به 
عببالد أحد أ2ّم عمسـباب عبكـربى يف عرتفاع 

يسبة عإلصالة لامارع2. 
اأاَضـَح عملت6كل خـال2 مؤتأر صحفي 
يسـأة  أبـف   20 أن  صناـا   لابااصأـة 
يت6ف6ن ُكـــّل عا2 مـن عملصالني لامارع2 
عبردمـات  يقـص  لَسـبِب  عبرسطايلـة؛ 
عبصحلة اعد2 ت6فـر عباالج يتلجة حصار 

عباداعن عبسا6دّي عممريكي عىل عبلأن. 
َاأََواَر إىل أيه يسّجل يف عبااصأة صناا  
فقط من 25 إىل 35 حابة ار2 لشكل ي6مي 

ا2ي حابة الائلة كارثلة. 
اأّكــــد أن دا2 تحابـف عباـداعن عىل 
عبلأن تأنع سـفر مرىض عبرسطان بلاالج 
يف عبرـارج اتأنـع يف عب6قـت ذعتـه إدخا2 
عمجهـزة عبطبلـة عبراصـة لاـالج مرىض 

عبرسطان. 
كأـا أّكــــد عب6زيـر أن عبقصـف عبذي 

تارضت به لالديا يسـهم يف عرتفاع يسـب 
عإلصالة لامارع2 ا62 أحد عمسباب عبكربى، 
%25 يت6فـ6ن؛  أن مـا يسـبته  م6ضحـاً 

لَسبِب عباداعن اعبحصار. 
ابفت إىل أن سلطرة تحابف عباداعن عىل 
عملنافذ أغرق عببلد لامل6عد عملرسطنة، امقدماً 
عبشـكر إىل كافـة عبجهـات عبحك6ملة عبتي 

تبذ2 جه6د2ا مل6عجهة ذبك. 
اقـا2 عملتـ6كل: »يطلـُق عبلـ2َ6 حألـة 
مكافحـة  صنـداق  عـرب  كبـرية  ت6علـة 
عبرسطـان عبتالع ب6زعرة عبصحة«، ُمشـريعً 
إىل أن عبـ6زعرة اّجهـت لإجـرع  عباأللـات 
مجاياً بكافة عملصالـني لأمرعض عمارع2 يف 

عملستشفلات عباامة. 
اأضـاف قائـالً: »دا2 عبتحابف ت6عصل 
عبتانـت لفـرض عبـراط عملهلنـة اعملذبة 
بلأريـض بارقلـة عبجـرس عممأـي بنقـل 

مرىض عبرسطان بلاالج يف عبرارج«. 
اجـّدد ازيـر عبصحـة عبدعـ6َة إىل رفع 
عبحصـار عن مطـار صنااَ  اإيقـاذ آالف 
عملـرىض عملهّدديـن لاب6فـاة؛ لَسـبِب إغالق 
عملطار اعـد2 قدرتهـم عىل عبسـفر بتلقي 

عباالج يف عبرارج. 

 : حضرموت: 
عبحـرعك  -زعلـم  لاعـ26  حسـن  دعـا 
عبجن6لـي ألنـا  عملحافظـات عبجن6للة- إىل 
عمليض قدمـاً لإرصعر اعزيأـة يح6 تحرير 
ُكــــّل مناطقهـم مـن ديـا عالحتـال2 
اعبغـزا عإلمارعتي عبسـا6دّي امرتزقتهأا، 
مؤّكـــدعً عىل مرع2نته يف عسـتأرعر يضا2 

عبجن6للني حتى يتحّقق عبنرص. 
َاأََوـاَر لاعـ26 خال2 عسـتقبابه، أما، 
يف منزبه لاملـكال محافظة حرم6ت افدعً 
قبللـاً من مديرية عبشـحر إىل ثقته عبكبرية 
لـأن ألنـا  عبجن6ب سـائران يحـ6 عبنرص 
لغض عبنظر عن أية تضحلات كايت اأيهم 
بن يرعجا6ع قلد أيأله حتى يتحّقق عبهدف 
عبـذي يناضل6ن مـن أجله ا2ـ6 تحرير2م 
أرعضلهـم امناطقهـم مـن قـ6ى عبغـزا 

اعالحتال2 عإلمارعتي عبسا6دّي. 

ابفت زعلـم عبحرعك عبثـ6ري عبجن6لي، 
إىل أن عم2ـدعف عبتي يناضل عبجن6لل6ن من 
أجلهـا سـتتحّقق اأن يضابهم بـن يذ2ب 
سـدى طاملا اأن ألنا  حرم6ت اعبشحر 
خاصـة ال زعب6ع متأسـكني لقضلتهم دان 
عبنظر إىل أي جزع ، حتى يناب6ع ما يناضل6ن 

من أجله. 
اخال2 عبزيارة، رّحب حسن لاع26، ل6فد 
مديريـة عبشـحر، اعصفـاً إيا2ـم لابرجا2 
عبقادمـني من عأـق عبتأريـخ، مضلفاً أيه 
ابطاملـا كايت عبشـحر يف مقدمـة عملدفاني 
عـن أرض عبجن6ب فإن يضـا2 اتضحلات 
عبجن6للـني تأـيض يف عبطريـق عبصحلـح، 
مؤّكـــدعً أن عبنـرص حللُف ُكـــّل جن6لي 
يسـتأد يضابـه مـن عبتأريـخ، ماـربعً عن 
وـكره اتقديـره بل6فد عبزعئر بـه إىل منزبه 
لاملكال اتحألهم عنا  عب6ص26 إبله، مثّأناً 

داَر2م عبنضايل يف ُكـــّل عملناطفات. 

أنصار اهلل واألحزاب والقوى املناهضة للعدوان تحذر من مخاطر صفقة 
القرن وتدعو الشعوَب ملواجهتها ودعم ومساندة حركات املقاومة 

النظام السعودي يصف موقَف املرتزقة يف حكومة الفاّر هادي باملتخاذل ويتهمها بإطالة أمد الحرب 

 احرتاق ناقلة نفط على طريق الَعـْبــر مأرب بعد مهاجمتها من قبل عصابات مسلحة 

عدن.. مليشيا االحتالل تختطف صيدلياً من منزله 
على خلفية منشور انتقد فيه الغزاة ومرتزقتهم

 : عدن: 
تشـهُد مدينـُة عدن عملحتّلـة غللاياً 
عسـتأرعر  جـرع   متصاعـدعً؛  وـابلاً 
عأللة عقتحـا2 عملنـاز2 اعالختطافات 
اعملدع2أـات عملت6عصلـة لشـكل ي6مي 
عي أيدي ملللشلا عالحتال2 عإلمارعتي. 
اقابـت مصـادر محللـة يف عـدن: 
إن ملللشـلا مسـلحًة تالاًة ملا يسأى 
عبحـزع2 عممني عملدع6مـة من عالحتال2 
عإلمارعتي عختطفت لابق6ة فجَر  أما 
عبثالثـا ، وـالاً يف عبارينلـات مـن 
عأـره ياأـُل صلداليلاً، لاـد عقتحا2 

منزبه لادن. 
اأاضحت عملصـادر أن عـددع َكبريعً 
مـن مرتزقـة عالحتال2 دع2أـت منز2 
عصـا2  محأـد  عبصلداليـي  عبشـاب 
عبكائن يف حي مستشـفى عبجأه6رية، 
قبـل أن تقـ26 لأخـذه اعختطافـه إىل 

جهة غري مال6مة. 
الحسب مصادَر مقرلة من عبشاب 
عبصلداليـي، فقـد تـم عختطاُفـه عىل 
خلفلة منشـ6رعت لـــ »عبفلا ل6ك« 
اّجه فلهـا عيتقادعٍت الذعـة بالحتال2 
عإلمارعتـي الاـض عبق6ى عبسلاسـلة 

عملرتزقة عمل6عبلة مل6 ظبي. 

العثور على جثتني عليهما آثار تعذيب 
يف مدينة املخاء املحتّلة بتعز 

 : متابعات: 
تشـهُد عملناطـُق عملحتّلة عيفالتاً أمنلاً َكبريعً؛ يتلجَة عبـرصعع لني مرتزقة عالحتال2 
عإلمارعتـي امرتزقة عبفاّر عبهادي، ايف جديد عبجرعئم عبناتجة عن 2ذع عاليفالت، عثر 
م6عطن6ن، أما عبثالثا ، عىل جثتني مل6عطنني اعللهأا آثاُر تاذيب يف مديرية عملرا  
عملحتّلـة عبتالاـة ملحافظـة تاز.  اقابت مصـادر محللة إن م6عطنـني عثراع، أما 
عبثالثا ، عىل جثتني من ألنا  عملرا ، أحد2أا مطا6ٌن عدة طانات اتم إخفا  جثته 

لني عموجار، اعآلخر تم تكتلُفه اقتله ارمي جثته يف عبشاطئ. 
ايأـارس مرتزقة عباداعن عبسـا6دّي عممريكي يف عملرا  أعأا2َ جرعئم احشـلة 
لحق عملديلني عبذين يرفض6ن مأارسـاتهم، اغابباً ما يُاثر عىل جثامني عملاارضني 

لاد أيا2 من عختطافهم. 
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 : صعدة 
 اضـع ازيُر عموـغا2 عباامـة اعبطرق غابب 
مطلـق اماـه محافـظ عملحافظة محأـد جالر 
ع6ض ارئلا جاماة صادة عبدكت6ر عبدعبرحلم 
عبحأرعن، أمـا عالثنني، حجَر عمسـاس ملراع 
مبنـى كللة عبطـب لجاماة صادة تحـت رعاية 
عبرئلا مهدي عملّشـاط، اعمتدعدعً ملراع عبرئلا 
عبشهلد صابح عي عبصّأاد يد تبني ايد تحأي. 

الحضـ6ر عـدد مـن عملسـؤابني اعبقلـادعت 
عإلدعرية َاعمكاديألني لاملحافظة يف مدينة صادة، 
عطلـع عبحاضان عـىل حجم عبدمـار عبذي بحق 
لاملحافظـة عأ6مـاً اجاماة صاـدة خص6صاً، 
مؤّكـــديـن عزمهـم عـىل عببنـا  اعإلعأار رغم 
2أجلة عباداعن عبسـا6دّي عممريكي اعستهدعفه 

بلقطاع عبتاللأي. 
اأّكــــد محافـظ عملحافظـة أن عب6عقع عبل26 
اعقـع تحدٍّ بلـا بلاـداعن اعبتحابـف عبتدمريي 
عبذي عسـتهدف عبلأن أرضاً اإيَْســاياً امقدرعت 

النلة تحتلة ابكنه تَحدٍّ مع عبذعت امع عملستقبل 
اعباأـل من أجـل جال 2ذع عبصأ6د عمسـط6ري 
بإليَْســـان عبلأنـي عببسـلط اتضحلاته درسـاً 
يف يجـاح اعيتصـار ثقافة عبحلـاة اعبصرب احب 
عب6طـن اعببنا  أما2 يهج تحابـف عبر اعباداعن 

اسلاسة عبتدمري عملأنهجة. 
عسـتكأا2  ضارة  عـىل  عملحافـظ  اوـّدد 
عملشـاريع عبحل6يـة يف محافظـة صاـدة؛ ك6يها 
تارضت بلنصلب عمافر من عباداعن، اعباأل افق 
رؤية عبتط6ير عبتي تحّقق عم2دعف عبحقلقلة من 
عبترطلط عملـدراس اعبذي يناكـا إيجاللا عىل 

عمل6عطنني. 
من جايبـه أّكـــد ازير عالوـغا2 مطلق عىل 
دعأهـم ببنا  اتط6ير عبكللة لأرتلف أقسـامها 

افقاً ملراع عبرئلا صابح عبصّأاد. 
اأثنـى رئلـُا جاماة صاـدة عـىل عبدكاترة 
عبقائأـني لاباأل يف جاماة صاـدة عبذين صرباع 
اصأداع يف جبهة عبتاللم يف ظل عماضاع عبرع2نة، 
وـاكرعً عبفريـق عملكلـف لبنـا  اتط6يـر جاماة 

صادة. 

 : ذمار 
أّكــــد عجتأاٌع ملناقشـة سـبل تازيز جه6د 
عبتابئة اعبتحشـلد يف مديرية ض6رعن لأحافظة 
ذمار، أما عبثالثا ، عىل أ2ألّة عسـتأرعر عبثبات 
اعبصأ6د ارفد عبجبهـات لابرجا2 اق6عفل عبدعم 

حتى تحقلق عبنرص. 
 ايف عالجتأاع عبذي ترأّسه اكلُل أا2 عملحافظة 
فهد َعبدعبحألد عملرايي، احـره مدير عملديرية 
يبلـل عبزيادي امـدرع  إدعرعت عملكاتـب عبتنفلذية 
اورصلات عجتأاعلة، وّدد عب6كلل عملرايي عىل 
أ2ألّة مضاعفة عبجه6د يف رفد عبجبهات لابرجا2 
اعملـا2 بتازيـز عبصأـ6د يف م6عجهـة عبتصالد يف 
جبهة عبساحل عبغرلي امرتلف عبجبهات، مشلدعً 

لتضحلـات ألنا  عملديرية يف م6عجهة عباداعن عىل 
وابنا عبلأني منذ أرلاة أع6ع2. 

 احثَّ عملرايي، عىل عباأل لراح عبفريق عب6عحد 
اتشـكلل بجان بلتابئة اعبتحشـلد عىل مست6ى 
عبقـرى اعباز2 بتازيز صأـ6د عملرعلطني، اإحلا  
قلم عبتكافل اعبرعحم لـني ألنا  عملجتأع اتازيز 
عبصأ6د يف عملسـار عبحـرب عالقتصاديـة عبهادفة 

بلنلل من إرعدة وابنا عبلأني عباظلم. 
فلأـا أّكــــد مديـر عملديرية أن ألنـا  ض6رعن 
سلظل6ن يف مقدمة عبصف6ف يف دعم ألطا2 عبجلش 
اعبلجان عبشـابلّة عملرعلطـني يف مرتلف عبجبهات، 
اأن حفـَظ أمن عبجبهـة عبدعخللـة، اعبتااان مع 
عمجهزة عممنلة أحد عماب6يات إلفشا2 ُمَرّططات 

ق6ى عبغزا اعالحتال2 امرتزقتهم. 

 : حجة 
سرّيت أرسُة عبشهلد عأار عبدعبله عبقايض من 
مديريـة عملفتاح لأحافظة حجـة، أما عبثالثا ، 
قافلـًة غذعئلـة مت6عضاًة؛ دعأـاً ملطا2 عبجلش 

اعبلجان عبشابلّة عملرعلطني يف جبهات عبقتا2. 
اعحت6ت عبقافلة عىل كألات من عمل6عد عبغذعئلة 
عملتن6عة لأناسبة أرلالنلة عبشهلد؛ افاً  اعرفاياً 
اعبلجـان  عبجلـش  ملطـا2  اتكريأـاً  بلشـهدع  
عبشابلّة عملرعلطني يف جبهات عبرف اعببط6بة. 

قدمـ6ه  مـا  أن  عبشـهلد  أرسة  اأّكــــد 
بلأجا2ديـن 62 أقل عبقللل أما2 ما يحّقق6ن من 
عيتصارعت الطـ6الت عظلأة لأرتلف عبجبهات، 
مشـلدين لأـا يحّققـه عبطـريعن عملسـرّي اعبق6ة 
عبصاراخلة من تنكلل بلادّا عبسا6دّي عممريكي 
امرتزقتهـم عبذي أمان يف قتل عمطفا2 اعبنسـا  

ادّمـــر عببنى عبتحتلة. 
اجـّدداع عباهَد بلشـهدع  لابسـري يف خطا2م 
ارفـد عبجبهـات لاملـا2 اعبرجـا2 حتـى تحقلق 

عبنرص لإذن عبله. 

قبائُل عمران واملحويت تجّدد إعالَن النفري العام 
وتحيي الذكرى السنوية للصرخة

 : عمران 
محافظتَـي  ااجهـاُ   ألنـاُ   أحلـا 
عملح6يت اعأرعن، أما عبثالثا ، عبذكرى 
عبسـن6يَة بلرصخة يف اج6ه عملستكربين 
خـال2 ثالث اقفـات عحتجاجلـة منّددة 
لاسـتأرعر عباداعن عبصهل6أمريكي عىل 

وابنا عبلأني منذ أرلاة أع6ع2. 
أحلـت  عملح6يـت،  محافظـة  ففـي 
مديريُة عبرجم عبذكرى عبسن6ية بلرصخة 
لحضـ6ر اكلل عملحافظـة محأد عببصل 
امسـؤا2 عملكتب عبتنفلـذي ميصار عبله 
يف عملديريـة فـ6عز فـارع، اجأا2ري كبري 
تجسـلدعً باظأة 2ـذع عبشـاار، أّكـــد 
خالبها يائب عملـرف عباا2 يف عملحافظة 
عبدعبله عبشايم أن عبشاار جا  يف مرحلة 
يف  اأداعتهـا  اإرسعئلـل  أمريـكا  أرعدت 
ـــة عملـ6ت اعباجز  عملنطقـة بهـذه عمُمَّ
اعبه6عن يف ُكـــّل عملجاالت الكل أوكابه 
ــة  عملان6يـة اعبحقلقـة ارسـأت بألُمَّ
أعدع  زعئفني ابحرفها لذبك عن مسار2ا 
عبصحلح، مشـريعً إىل أ2ألّـة عباأل عىل 
م6عجهة مـراع عبهلأنة اعالسـتكبار 
عبااملي امستارضا عملنطلقات اعب6سائل 
عبتي عستند عللها واار عبحرية اعبكرعمة 
اوّددت عبفاابلة عبتي ترللها فقرعت 
امشاركات جّسـدت أن عبرصخة أحلت 
ـــة راح عبجهـاد اأ2ألّة ماادعة  يف عمُمَّ
أعدع  عبله امـ6عالة أابلائه، عىل ضارة 
عستشـاار عبجألع ملسـؤابلاتهم افهم 

مضامـني اأ2ـدعف عبشـاار يف م6عجهة 
عمعـدع  اكلفلـة عبتاامل مـع عملؤعمرعت 
ـــة األنائها  عبتـي يحلك6يها ضـد عمُمَّ
ا62 ما ي6جب عبتَحـــّرك ارفد جبهات 

عبازة لكل غا2ٍ ايفلا. 
ألنـا  مديريـة خـارف  فلأـا يظـم 
لأحافظـة عأرعن، بقـاً  قبللاً لحض6ر 
عملحللـة  عبسـلطة  قلـادعت  مـن  عـدد 
عملديرية،  اعبتنفلذية اعب6جها  امشايخ 
بلتأكلـد عىل عبصأـ6د يف اجـه عباداعن 
بلذكـرى  اتدوـلنا  بلجبهـات  ارفـدعً 

عبسن6ية بلرصخة. 
 اأّكــــد عملشـارك6ن يف عبلقا  عبذي 
ُقدَِّمـت فلـه عدٌد مـن عبفقـرعت عملاربة 
عن عبذكرى عبسـن6ية بلرصخة مل6عجهة 
عبطغاة اعملسـتكربين، عىل عالستأرعر يف 
عبصأـ6د ب6جه عباداعن ارفـد عبجبهات 
لاملـا2 اعبرجـا2، امباركتهـم بلقلـادة 
عبث6رية اعبسلاسـلة اعبجلـش اعبلجان 
عبشـابلّة املـا حّققته احـدة عبتصنلع 

عباسـكري اعبق6ة عبصاراخلة اسـالح 
عبج6 عملسرّي من إيجازعت 2امة اضلات 
ي6علـة م6جاـة بـدا2 عباـداعن، دععني 
عبتالحـم  عبقبائـل إىل مزيـد مـن  ألنـاَ  
اعالصطفـاف اتازيز عبجبهـة عبدعخللة 

مل6عجهة ق6ى عباداعن اعملرتزقة. 
ايف عبسـلاق ذعته يّظم ألنـا  مديرية 
ثال  لاأـرعن اقفـة عحتجاجلـة تنديدعً 
لجرعئم عباداعن، يف إطـار إحلا  عبذكرى 
عبسـن6ية بلرصخـة يف جه عملسـتكربين، 
عبتأسـك  يف  عسـتأرعر2م  مؤّكـــديـن 

لنهج عمحرعر اعبسري علله. 
ادعـا للان صـادٌر عن عب6قفـة ألنا  
عملحافظـة اعبقبائـل لصـ6رة عامـة إىل 
إعـالن عبنكف عباا2، اعبنفري إىل عبجبهات 
اعبتسـلح لاب6عـي امقاطاـة عببضائع 
عممريكلة اعإلرسعئلللـة، اإعالن عبربع ة 
منهـم، مدينـاً عبجرعئـم عبتـي ترتكبهـا 
دا2 عباـداعن لحق عملديلني من عبنسـا  

اعمطفا2 اقصف عملساكن اتدمري2ا. 



5
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

22 و6ع2 21220ـ
26 ي6يل6 ي2201

)2ي6(
أخبار 

 : صنعاء
لشـدة  عبنقـل  ازعرُة  عسـتنكرت 
عتّهامـات تحابـف عباـداعن عملسـتأرة 
ملؤّسسـة م6عيئ عببحر عمحأـر عبلأنلة 
لأيهـا منفـذ بتهريب عمسـلحة اتهديد 

عممن عإلقللأي اعبدايل. 
اقابت ازعرة عبنقـل يف للان بها: »إن 

2ذه بلسـت عملرة عماىل عبذي يتاأد فلها 
عبناطـُق لاسـم تحابـف عباـداعن كلَل 
عالتّهامـات اعالفـرع عت عىل عملؤّسسـة 
بتضللل عملجتأع عبدايل كأا 2ي عادته«. 
عبدابلـَة إىل  عببلـاُن عبجهـاِت  ادعـا 
تحـّري عبدقـة اعد2 تصديـق مثل 2ذه 
عالفـرع عت عـىل عملؤّسسـة، مشـريعً إىل 
اج6د سـفلنة تالاة بألمم عملتحدة عىل 

أرصفـة ملنـا  عبحديـدة اتقـ26 بجنة 
إعادة عاليتشـار عممأي لاألها لشـكل 
ي6مي لامللنا ، ما يكشـف كذب تحابف 
عباداعن، مشلدعً لجه6د قلادة مؤّسسة 
م6عيـئ عببحـر عمحأر بتسـهلل أعأا2 

بجنة إعادة عاليتشار عممألة. 

 : صنعاء
أدعن عملشـارك6ن يف عب6روِة عب6طنلة 
بلتحشـلد اعملنارصة ملـرىض عبرسطان 
عسـتأرعَر تحابـف عباداعن عـىل عبلأن 
يف إغـالق مطـار صناـا  عبـدايل بلاا2 
عبثابث عىل عبت6عيل، ال سلأا أما2 مرىض 
عبرسطـان اغري2ـم عبذين 2ـم لحاجة 

ماسة بلسفر بلاالج يف عبرارج. 
اععترب عملشـارك6ن يف عب6روـة عبتي 
عيطلقـت فاابلاتهـا، أمـا عبثالثا ، يف 
عبااصأة صناا  لدعم ارعاية صنداق 

مكافحـة عبرسطـان، عسـتأرعر إغالق 
مطار صناـا  أما2 عملرىض جريأًة ضد 
عإليَْســايلة امرابفة بلأ6عثلق عبدابلة 
بحق6ق عإليَْســان اعبرعئع عبسأااية 

اعبقاي6ن عإليَْســايي عبدايل. 
تلقـت  للـاٍن صحفـي  يف  اطاببـ6ع 
صحلفة »عملسرية« يسرًة منه، عملنظأة 
عبدابلة بلطريعن عملديي )عإلياتا( امنظأة 
عباف6 عبدابلـة امنظأة 2ل6من رعيتا 
ااتش اغري2ـا من عملنظأـات عبدابلة 
اعبحق6قلة اعإليَْســايلة لابضغط عىل 
دا2 عبتحابف بفتح مطار صناا  عبدايل 
ف6رع، حلث سجلت عبلأن خال2 عباامني 

عملـايض مـا يقارب مـن 80 أبـف حابة 
رسطـان، ت6ىف منهم مـا يقارب من 20 
أبف حابة؛ باد2 عبسـأاح بهم لابسـفر 
بلرارج بلاالج، اكذبك عبحصار عملستأر 
عـىل عمداية عبراصة لهـم اعملحابلل أَا 
عمل6عد عبن6علة عبراصـة لأركز ماابجة 

عمارع2. 
احأل عملشارك6ن يف عب6روة عب6طنلة 
بلتحشـلد اعملنارصة ملـرىض عبرسطان، 
عملجتأـَع عبـدايل مسـئ6بلَة مـا يرتب 
عىل عسـتأرعر إغالق مطـار صناا  من 
افلات امااياة وـديدة بجألع عملرىض 
اعىل اجه عبرص6ص مرىض عبرسطان. 

 : خاص

أعلنـت 56 منظأـًة اجأالة اتكتالً 
 6 للنهـا  عرللـاً،  اإعالملـاً  حق6قلـاً 
منظأـات امؤّسسـات يأنلـة، منهـا 
دعـَم  عبلأنلـني،  عإلعالملـني  عتحـاد 
امسايدة عبقضلة عبفلسطلنلة ارفض 
ما يسأى صفقة عبقرن اععتبار اروة 

عببحرين إحدى إفرعزعتها. 
ايف للـان مشـرك اّقاـت عللـه 56 
منظأة اجأالة اتكتـالً عرللاً أّكـــد 
أّن عملشـاركَة عبارللـَة يف 2ـذع عملؤتأـر 
تتجـااز عبتطبلع اتادُّ تااايـاً مبارشعً 
عممريكـي  عبصهل6يـي  عبتحابـف  يف 
امرططـه بتكريا عبتحابف لني يظا2 
عالسـتلطايي  اعالسـتاأار  عالحتـال2 
اعبفصـل عبانـرصي عإلرسعئلي الاض 
عميظأـة عالسـتبدعدية يف عملنطقـة ب6أد 
حق6ق عبشاب عبفلسطلني غري عبقاللة 
عب6طنـي  عبتحـّرر  اأ2أهـا  بلتـرصف، 

اع6دة عبالجئني اتقرير عملصري. 
اأّكـــد عببلان عملشـرُك أن عملشاركَة 
يف 2ـذع عملؤتأـر »مؤعمـرة تُاـدُّ خلايـة 
بلقضلة عبفلسـطلنلة اعبنضا2 عبارلي 
عملشـرك ضد عالسـتاأار. فقد تشـّكل 

إجأـاع فلسـطلني ضـد عملشـاركة يف 
عملؤتأر، مأا أفقده أية رشعلة«. 

اعبجأالـات  عملنظأـاُت  ااّقاـت 
اعالتحـادعت عبارللـة عبــ56 عـىل عدد 
من عبنقـاط أ2أها »مقاطاة عبركات 
اعبجهـات عبارللّة اعبفلسـطلنلة عبتي 
تثبت مشاركتها يف مؤتأر عملنامة، اكذع 
عببنا  عىل عمل6قف عبفلسطلني عبرسأي 

عبحايل عبرعفض لق6ة بصفقة عبقرن. 
كأا تم عبت6قلُع عىل تصالد عملقاامة 
عب6عسـاة  عبفلسـطلنلة  عبشـابلة 
اعملسـؤابة اعملدع6مـة مـن عبشـا6ب 
عبارللـة عبشـقلقة، اتكثلـف حأـالت 
عملقاطاة عبقائأة عرللاً اعملستأرة ضد 
إرسعئلـل ارشكاتهـا، اضـد عبركات 
عبدابلـة عملت6رطـة يف جرعئأهـا، مثـل 
ا2ل6بلـت  عممنلـة،   )G2S( رشكـة 
لاكارد )HP( بلتقنلات، ارشكة »ل6ما« 
عبرياضلّـة،  بلأسـتلزمات   )PUMA(
اخّط عملالحة عبصهل6يي )زيم(، ارشكة 
 HYUNDAI(ا  )CATERPILLAR(
 )HEAVY INDUSTRIES
ا)VOLVO( عملت6رطـة يف 2ـد2 عملناز2 
مـن  اغري2ـا  عملسـتاأرعت  النـا  

عبركات. 
ضارة  عـىل  عمل6ّقاـ6ن  اوـدد 

منا2ضـة عبشـا6ب عبارللة عبشـقلقة 
عميظأـة عالسـتبدعدية، اذبك  بتطبلـع 
لابضغـط عبفاـا2 مـن أجل اقـف كّل 
اعممنلـة  عبدلل6ماسـلة  عباالقـات 
اعبثقافلـة  اعبسـلاحلة  اعالقتصاديـة 
اعبرياضلـة مـع دابـة عالحتـال2 امن 
يأثلهـا؛ ك6ن إرسعئلل تهدد ال عبشـاب 
عبفلسـطلني احده لل ُكـــّل عبشا6ب 

عبارللة. 
يشـار إىل أن عبجأالـات اعملنظأات 
اعبتكتـالت عبلأنلة عمل6ّقاـة عىل عببلان 
عملشـرك 2ي عالئتـالف عبحق6قي ب6قف 
عباـداعن ارفـع عبحصار النا  عبسـال2 
منظأـات(،   10 )ايضـم  عبلأـن  يف 
اعتحـاد عإلعالملني عبلأنلـني، امنظأة 
يأـن بلدفـاع عـن عبحقـ6ق اعبحريات 
عبـرق  امؤّسسـة  عبديأقرعطلـة، 
عماسـط بحقـ6ق عإليَْســـان - عبلأن، 
امؤّسسـة حجـة عبثقافلـة عبتنأ6ية، 

اجأالة كناان بفلسطني. 
فلأـا كايـت عملنظأـاُت اعبجأالاُت 
عبـ50 عمخرى من عبدا2 عبارللة »عمردن 
ات6يـا  اعباـرعق  اسـ6ريا  اببنـان 
اعملغـرب اعبجزعئـر ام6ريتايلا امرص 

ابلبلا افلسطني.

ردًا على اّتهام العدوان لمؤّسسة موانئ البحر األحمر بتهريب األسلحة

وزارة النقل: تحالف العدوان ينتهُج كيَل االّتهامات لتضليل 
املجتمع الدولي وندعو لتحّري الدقة وعدم تصديق افرتاءاته

أكثر من 80 ألف حالة إصابة خالل العامين المنصرمين ووفاة 20 ألفًا منهم.. 

مناصرو مرضى السرطان يف اليمن ينّددون 
باستمرار إغالق مطار صنعاء الدولي 

56 ائتالفاً ومنظمًة وجمعية حقوقية 
عربية منها 6 يمنية تديُن صفقَة ترامب 

وورشة املنامة وتدعو ملساندة القدس

مكافحُة املخدرات تدّشن حملة 
توعية لرجال األمن يف العاصمة 

صنعاء احرتازًا من مؤامرات العدوان

شركة النفط تحيُل املحطاِت غري 
املرخصة للنيابة العامة 

 : صنعاء
دونت، أما عبثالثا ، عإلدعرُة عباامة 
ملكافحة عملردرعت حألَة ت6علة برجا2 
عممـن يف إدعرعت أمن عملديريات امرعكز 

عبرطة يف عبااصأة. 
َازعر ُكـــلٌّ من مدير عا2 مكافحة 
عبقايفـي،  ماجـد  عباألـد  عملرـدرعت 
اعباألـد ماأر 2رعش مديـر عا2 أمن 
عبت6علـة  عبااصأـة، اماهأـا فريـُق 
أمـن  إدعرتـي  عملرـدرعت،  لأكافحـة 
مديريتـي عب6حـدة اصناـا  عبقديأة 
لابااصأة، اأرشفا عـىل ت6زيع كتاِب 
دبلل إجرع عت ضبـط عبردرعت، برجا2 
عبت6علـة  ملصقـات  ايـر  عممـن، 
عبااملـي  عبلـ26  لأناسـبة  عبراصـة 

ملكافحة عملردرعت. 
اخـال2 عبزيـارعت عمللدعيلـة، أبقـى 
عباألد عبقايفي اعباألد 2رعش كلأاٍت 
ت6جلهلة بضباط اصف ضباط اأفرعد 
عممـن، أّكــــدع خالبهـا عـىل أ2ألّة 

عمتـالك رجـا2 عممن عب6عـَي عبقاي6يي 
عملتالـق لجرعئـم عملرـدرعت اإجرع عت 
ضبطهـا، اعبتارف عىل أي6ععها اطرق 
خطـ6رة  إىل  أوـارع  كأـا  تهريبهـا، 
عملرـدرعت عىل عبفـرد اعملجتأع، ابفتا 

إىل عالقتها لابجريأة. 
ابفتـا إىل أن عإلدعرة عباامة ملكافحة 
عملردرعت تق2ُ6 لحألة اعسـاة بت6علة 
عملجتأـع مـن أضعر عملرـدرعت عـرب 
اسائل عإلعال2، اعبل6حات اعملنش6رعت 
عبت6ع6ية، كأا تنّفذ - لشـكل مت6عصل 
- اروـاً ادارعٍت تدريبـًة برجا2 عممن 
برفع مسـت6ى ماارفهم امهارعتهم يف 

ضبط عملردرعت. 
كأا حّذرع ُكـــلَّ َمن مسـاعي دا2 
عباـداعن بنر عملرـدرعت يف لالديا عىل 
يطاق اعسع ضأن مؤعمرعته عبقبلحة، 
مشـدَدين عـىل ضارة رفـع عبلقظة 
اعبجا2زيـة عممنلتـني من قبـل رجا2 

عممن. 

 : خاص

أحابـت رشكُة عبنفـط عبلأنلة كافَة 
عملحطات غـري عبقاي6يلة عبتي أُيشـئت 
إىل  عشـ6عئلة  الصـ6رة  لاملرابفـة 
عبنلالـة عباامـة.  اطاببـت عبركُة يف 
عجتأاعهـا، أمـا عبثالثـا ، لرئاسـِة 
عملدير عباـا2 عبتنفلذي، يارس عب6عحدي، 
الحضـ6ر يائب عملدير عباـا2 عبتنفلذي 
رعمـي  عبدكتـ6ر  عبتجاريـة  بلشـؤان 
حنـاب رئلا بجنـة مرعجاة إجرع عت 
امـدرع   عبلجنـة  اأعضـا   عبفـراع 
عملانلـة  عبجهـات  اعبداعئـر،  عبفـراع 
لإزعبة تلـك عملحطات اعتراذ عإلجرع عت 
حلا2 مابكلها عبذين خابف6ع اتجاازاع 

عبق6عيني اعبل6عئح عملنظأة. 
اأ2الت رشكُة عبنفط عبلأنلة لكافة 
عبقطاعـات اعمل6عطنني، عـد2 عبتاامل 
مـع تلك عملحطـات الحت6عئها عىل م6عد 
لرابلة مجه6بة عملصادر اعيادع2 أديى 
ماايري عممن اعبسـالمة فلها، ا62 ما 
ياـرض حلاتهم بلرطـر امأتلكاتهم 

بلتلف. 

اأّكــــدت عبركـة أيهـا سـتق2ُ6 
لنـر أسـأا  ام6عقع تلـك عملحطات 
صة عىل مست6ى عملحافظات،  غري مرخَّ
حاثًة عبجألـَع عىل عقتنا  عحتلاجاتهم 
مـن عملـ6عد عببرابلـة مـن عملحطـات 
عملرخصـة من عبركة عبتي يتم عإلعالن 
عنها لشـكل ي6مي؛ تجنبـاً بتارضهم 

بألخطار. 
اكان عالجتأـاُع عبـذي ُعقـد لأبنى 
عإلدعرة عباامـة بركة عبنفـط عبلأنلة 
عبناتجـة  عبسـلبلة  عآلثـاَر  عسـتارض 
عن إيشـا  محطـات لـدان ترعخلَص 
اعيتشار عملحطات عباش6عئلة لاملرابفة 

بلق6عيني اعبل6عئح عملنظأة. 
اتطـرق عالجتأـاُع إىل مـا تسـببه 
تلـك عملحطاُت مـن أضعر لابغـة لد عً 
لـامراعح اعيتهـا  لـاآلالت اعملاـدعت 
اعملركبات؛ يتلجـة عقتنائها امزعابتها 
للع مـ6عد لرابلـة مجه6بـة عملصادر 
اغـري مطالقة بلأ6عصفـات عملاتأدة، 
فضالً عن س6  عأللة عبنقل اعبترزين 
بتلك عمل6عد عملهرلة اعيادع2 أديى ماايري 

عممن اعبسالمة فلها. 
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 : خاص 

أّك����د املكتُب الس�يايس ألنصار الل�ه »رفَضنا القاطَع الجتم�اع املنامة 
التآم�ري ع�ى القضي�ة الفلس�طينية والس�اعي إىل التمهي�د لصفقة ترمب 

القذرة«.
َوأََش�اَر املكتُب السيايس ألنصار الله يف بيان تلقته صحيفة املسرية، إىل أن 
»صفق�ة ترامب ته�دُف يف مجملها إىل تصفية القضية الفلس�طينية وتمكني 
العدّو الصهيوني الغاش�م من اس�تكمال الهيمنة والس�يطرة عى فلسطني«، 
مضيف�اً »مؤتم�ر املنامة وغ�ريه من االجتماع�ات التآمرية الداعي�ة للتطبيع 
واملس�ارعة يف الع�دّو الصهيون�ي قد أس�قطت األقنع�ة الزائفة ع�ن وجوه 
الكثريين«، مش�رياً إىل أن تلك االجتماعات »كش�فت الحقائق أمام الش�عوب 
العربية واإلْس���اَلمية وفضحت مستوى السقوط والعمالة والخيانة لبعض 

األنظمة العربية«. 
وأّك���د بياُن س�يايس أنصار الله أن »النظام الس�عودّي واإلماراتي هما 
يف مقدم�ة األنظمة العربي�ة الخائنة، وورش�ة البحرين كش�فت حجَم تآمر 
ه�ذه األنظمة عى القضية الفلس�طينية«، متبعاً »نؤّك���د كش�عٍب يمني أن 
الع�دواَن الذي نتع�رَُّض له للعام الخام�س عى التوايل ال يمك�ن أن يؤثَر يف 

إيماننا بالقضية الفلسطينية«. 
وأردف البي�ان »الع�دواُن علين�ا ال يمك�ن أن يدفَعنا للتن�ازل عن قضية 
فلس�طني أَو خذالنها، وال يمكن أن نقبَل بأية مؤامرة تس�تهدفها«، مشرياً إىل 
أن »الع�دواَن عى الش�عب اليمني يأت�ي يف مقدمة أهداف�ه الحقيقية أن هذا 
���ة«، داعياً  الش�عَب يحمُل قضية فلس�طني ويتبنى القضاي�ا العادلة لألُمَّ
األحرار »إىل التحيل بالوعي واليقظة والتَح���ّرك املسؤول واملرشوع إلسقاط 

��ة«.  كافة امُلَخّططات التآمرية عى األُمَّ

وذك�ر البي�اُن أن »دوَل تحالف العدوان عى الش�عب اليمني هي نفُس�ها 
من تس�عى للتطبيع مع العدّو الصهيوني والرتويج لصفقة ترامب، مش�يداً 
»بامل�رشوع ال�ذي أطلقه املجلُس الس�يايس األعى بش�أن فلس�طني ونعتربه 

مرشوعاً إيمانياً أصيالً يوّحُد الجهوَد العربية واإلْس��اَلمية«. 
وتاب�ع املكت�ُب الس�يايس ألنصار الله »م�رشوع املجلس الس�يايس األعى 
يضم�ُن توجي�َه البوصلة نح�و تحرير فلس�طني وطرد الكي�ان الصهيوني 
الغاصب وإس�قاط صفقة ترامب«، مضيفاً »يعرب مرشوع املجلس الس�يايس 
األعى تعبرياً حقيقيًّا عن موقف الش�عب اليمن�ي ويعد امتداداً أصيالً لُهويته 

وتأريخه«. 
ودعا املكتُب الس�يايس ألنصار الله »الش�عوَب العربية واإلْس���اَلمية إىل 
التَح����ّرك الجاد واملس�ؤول والواعي ملواجهة كاف�ة املؤامرات وامُلَخّططات 
��ة، وإىل رفض هذه املؤتمرات واالجتماعات  الصهيوني�ة واألمريكية ضد األُمَّ
من خالل املظاهرات الشعبيّة والوقفات االحتجاجية وكذلك مقاطعة البضائع 

األمريكية واإلرسائيلية«. 
واختتم بياُن س�يايس أنصار الله بالتأكيد »عى ش�عوب أمتنا عى التمسك 
��ة العربية واإلْس��اَلمية ال  بالقضية الفلسطينية كقضية أوىل ومركزية لألُمَّ

يمكن الرتاُجُع فيها أَو التنازُل عنها«. 

تقارير

صحيفة »المسيرة« تستطلُع آراَء أساتذة جامعة صنعاء حول خطة المجلس السياسي األعلى لتحـــرير فلسطين:
أكاديميون: أمريكا وعمالؤها يبيعون فلسطني يف مؤتمر البحرين وبياُن السياسي األعلى تأريخي ويمثل ُكـــّل يمني 

 : عباس القاعدي 

قا2 عمُستاذُ عبدكت6ر عبدعبكريم ولبان -عألُد 
كللـة عبطب اعبال26 عبصحلـة لجاماة صناا -: 
َل لابرئلـا  إن عملجلـَا عبسـلايس عمعـىل عملأثَـّ
مهـدي عملّشـاط لـادر إىل إيجـاٍز عظلـٍم لإصدعر 
عببلان عبتضامني مع عبشـاب عبفلسطلني مساَ  
أما عما2 عالثنني، اعبذي ياترب تأريرلاً لابنسبة 
بللأن عملحارَص اعملاتـدى علله من قبل عباداعن، 
ا2ذع عأل يشَكُر علله؛ مَنَّ عبقضلة عبفلسطلنلة 
عإلْســاَلملة عبارللة مرتكٌز أساٌس بكل تَحـــّرك 
عأـي يف عبجأه6ريـة عبلأنلـة، ُخُصــ6ْصـاً يف 
عباأللـة عبتدريسـلة مـن أجل أن تفهـَم عمجلا2 
عباـداَّ عبحقلقـي بإلْســـاَل2، امن 2ـذع عملنطلق 
قّرريـا تدريَا كتاب )عبرصعع عبارلي عإلرسعئلي( 

ا2ذع كتاب أصبح إبزعملاً يف عبجاماة. 
َاأََوـاَر عألـُد كللـة عبطـب يف ترصيح خاص 
بصحلفة عملسـرية، إىل أن عبسـلد عبقائـد عبدعمللك 
عبح6ثي حفظه عبلـه يؤّكـــُد يف جألع خطالاته 
عملركزيـة،  قضلتنـا  عبفلسـطلنلة  عبقضلـة  أن 
َحــلْــُث كشـف عبغطاَ  بلشا6ب عإلْســاَلملة؛ 
بلارف6ع َمن 2م عملنافق6ن اعبر6ية عبذين يبلا6ن 
عبقضلة عبفلسطلنلة لأاليني عبداالرعت، م6ضحاً 
أن ترعمـب احلفا ه مثـل عبسـا6ديّة اعإلمارعت 

ياتقدان أيهم يستطلا6ن رشعَ  فلسطني لاملا2، 
ا2ذع جا  لاد عجز2م سلاسـلاً اعسكريًّا اعآلن 
من خـال2 مؤتأر عببحرين يحاابـ6ن تحقلَق ما 
يريدان ل6عسـطة عبجايب عالقتصـادي، ا2ذع بن 

ينفَاهم. 
عبقضلـة  أن  وـلبان،  عبدكتـ6ر  اأّكــــد 
عبفلسـطلنلة قضلـة مركزية يف عبلأـن َاقضلٌة 
عبدرعسـلة ايف اقفاتنـا  م6جـ6دة يف منا2جنـا 

عالحتجاجلـة ايف مظا2رعتنـا عمللل6يلـة، اأن ما 
يحُدُث يف عبلأن من حش6د ترُفُض صفقة ترعمب 
أكربُ دبلل عىل ذبك ا2ذع بم يحدث يف أية دابة عىل 
عإلطـالق، مضلفـاً: اأيا 2نا مـن جاماة صناا  
أؤّكــــُد أن مـا يجـري عآلن يف عببحريـن ما 62 
إاّل ا2ْـٌم كاذٌب، فهم يبلا6ن عب26ـَم اياتقدان 
عبكذَب ايحلأ6ن لاملستحلل، مبلناً أن عد2َ اج6د 
عبفلسـطلنلني يف 2ذع عملؤتأر ياد عيتصارعً؛ ابهذع 

يؤيـد عبرئلَا عملّشـاط يف دع6ته عبتـي اّجهها يف 
عببلان إىل تك6ين أمة م6حدة امقاِامة بلأراع 
عبصهل6يـي، الفتـاً إىل أن عبحصـاَر عملفراَض عىل 
إيـرعن اكل عبـدا2 عملقاامـة 2ـ6 جـزٌ  متالـٌق 
لابقضلة عبفلسطلنلة، اكذبك عباداعن اعبحصار 
عـىل عبلأـن 62 جزٌ  مـن عبقضلة عبفلسـطلنلة 
عملح6رية، اعبحأد بله بقـد لا اع لررسعن عظلم 
ابـن يجدا إال مثَل مـا يران؛ مَنَّ عبلـَه بن ينرُصَ 

أّكـــد موقف الشعب اليمني الرافض لكل المؤتمرات واالجتماعات التآمرية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية:

املكتب السياسي ألنصار اهلل: مؤتمُر املنامة أسقط األقنعَة.. ومشروع 
املجلس السياسي األعلى يضمُن هزيمَة الكيان الصهيوني

دعا إلى هّبة رسمية وشعبّية لمواجهة الكيان الصهيوني ومؤامراته:
ناطق حكومة اإلنقاذ يؤّكـــد أن ورشة البحرين خيانة عظمى للقدس ولألمـة

 : صنعاء 

أّكـــد ياطـُق حك6مة عإليقاذ عب6طنـي، ضلف عبله 
عبشـامي، أن اروـَة عببحرين خلايـٌة ُعظأى بلقضلة 
عبفلسطلنلة اتطبلٌع علني اعضٌح مع عبادّا عبصهل6يي 

عملجر2. 
اقا2 ياطـُق عبحك6مة يف ترصيح »بقناة عملسـرية«، 
أمـا عبثالثـا : إن عبقلـادَة عبلأنلة اعبشـاب عبلأني 
ياتـربان ُكـــلَّ عملشـاركني يف اروـة عببحرين خ6يًة 
الائاـني بلقضلة عبفلسـطلنلة، مؤّكـــدعً أن عبقضلَة 
عبفلسـطلنلة 2ـي قضلـة عبلأـن عماىل اعملركزية ابن 

يترىّل عبلأنل6ن عنها. 
َاأََواَر عبشامي، إىل ضارِة عباأل عبرسأي اعبشابي 
مـن قبل عبلأنلني مل6عجهة عبكلان عبصهل6يي عبغاصب، 
مبلنًـا ضارَة عبتَحــــّرك يف مـراع متكامٍل ماديًّا 

اعسكريًّا اسلاسلًّا بتحقلق عاليتصار بفلسطني. 
ابفـت ازيُر عإلعـال2 إىل أن عبتَحـــّركات عبشـابلّة 
اعبجأا2رييـة يف مرتلـف عببلـدعن عبارللـة لالًدع عن 
عميظأة اعبحك6مات قادرة عىل تغلري عمل6قف عبسلايس 
اإيجـاد ضغط عىل عبادّا، ُمضلفـاً »يجُب عىل ُكـــّل 
عبشـا6ب عبارللـة عبترـي عـن عبرالفـات اعبنزععات 

ات6حلد ل6صلة عبادع  تجاه عبادّا عإلرسعئلي«. 
اأردف لابق2ُ6 “إذع لقلت عبشا6ُب مرتبطًة لحكامها 

عباأال  فإنَّ عبتَحـــرَُّك بن يزيَد عن عالستنكار اعبتنديد 

ابن يك6َن به أي أثر«. 

اتطـرق ياطـُق عبحك6مـة إىل أن عباـداَّ عأـل عىل 

إيجـاد حابٍة من عبترديـر اعبلأس يف وـا6لنا عبارللة 

اعإلْســـاَلملة، الاض اسـائل عإلعـال2 عبارللة بابت 

داًرع يف 2ـذع عمل6ض6ع بألسـف، مؤّكدعً أن عىل وـا6ب 

عباابـم أن تتالـم من عبتصالـد عمخري يف قطـاع غزة، 

َحــلْــُث كان عبرد عباسكري بلأقاامة ق6يًّا ارعدًعا. 

اي6ّه عبشـامي إىل أن عبشـاَب عبلأني لق6ته اصربه 

اصأ6ده يأثُّل قداًة بشـا6ب عباابم يف عبثقة اعبازيأة 

اتحأل عملسؤابلة. 
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قاطعته السلطة الفلسطينية وحضرته 
إسرائيُل والسعودّيُة ودوٌل عربية أخرى

رشوة القرن: مزاٌد علنيٌّ يف 
البحرين لبيع فلسطني 

صحيفة »المسيرة« تستطلُع آراَء أساتذة جامعة صنعاء حول خطة المجلس السياسي األعلى لتحـــرير فلسطين:
أكاديميون: أمريكا وعمالؤها يبيعون فلسطني يف مؤتمر البحرين وبياُن السياسي األعلى تأريخي ويمثل ُكـــّل يمني 

 : ضرار الطيب 

عبفلسطلنلة،  عبقضلة  تصفلِة  يح6َ  2رابًة   
ت6عفد مأثل6 عميظأة عبارللة عباأللة إىل عملنامة 
عبتنكُّر  عىل  ععتادت  عبتي  عبسا6ديّة  تق6ُد2م 
عبفاضحة  عبحفالت  ُكـــّل  يف  عببحرين  لأالمح 
عبتي تقا2 عىل »عار« عبتطبلع مع إرسعئلل، بكن 
علني  »مزعد«  اإيأا  حفلة،  تكن  بم  عملرة  2ذه 
ببلع عمرعيض عبفلسطلنلة اعإلجهاز عىل عبقضلة 
لأرسع اقت، تحت واار »اروة عبسال2 من أجل 
ــــار«  عالز2
يرعا2ا  عبتي 
ســأــســاُر 
»صــفــقــة 
تـــرعمـــب« 
ـــد  ـــاري ج
كــ6وــنــري، 
تأثل  اعبتي 
ــَب  ــاي ــج عب
دي  القتصا ع
ــذه  مـــن 2
 ، بصفقة ع
ـــــــ6  ا2
يف  يتأح6ُر 
ــــاس  عمس
تقديم  ح26 
ــــــرىش  عب
ـــالزمـــة  عب
ــ26  ــ6ص ــل ب
عبقدس  ضم  منها:  عبسلايس  عبجايب  إىل 
امنح  رسألاً،  عملحتّل  عبكلان  إىل  اعملست6طنات 
عبدا2  ايف  أرضهم،  يف  »مالجئ«  عبفلسطلنلني 

عملجاارة. 
عمطـرعف  جألـع  إعـالن  مـن  الابرغـم 
عبفلسـطلنلة عـن مقاطاـة 2ـذه »عب6روـة«، 
ماتـربًة إيا2ا مؤعمرة اعضحة عـىل عبقضلة، إال 
أن عبسـا6ديّة كزعلأة بلقطلـع عبارلي عملطبع، 
أرصت احثت عىل عبحض6ر، اعيطالقا من قاعدة 
»يحن أعلـم لابقضلة من أصحالهـا« رّدد ازير 
عبرارجلة عبسـا6دّي، عاد2 عبجبـري، جألة »من 
أجل تحسـني اضع عبفلسطلنلني« عبتي رّاج لها 
عإلرسعئللل6ن بل6روـة عبتي حرا2ا 2م أَيْضاً.. 
ا2كـذع ظهر عملزعُد لغلاِب أ2ـِل عمرض عملاراضة 

بلبلع، كأا ب6 أيه يفصُح عن 2دفه لنفسه. 

ِحَصُص الرشوة وأهداُفها
تتأح6ُر اروـُة عببحرين لشـكل رئلي ح26 
50 مللـار داالر جأاهـا »ك6وـنري« مـن أم6ع2 
عبدا2 عبرللجلة بلطرحها عىل طااالت عملجتأاني 
عبذين جـا اع عاملني لـأن قدامهم يشـكل إقرعر 
قب26 لابصفقة عملاراضة عبتي تقيض لأن يذ2ب 
يصف 2ـذع عملبلغ »بالسـتثأار« يف مرص اعمردن 
اببنان، فلأا يذ2ب عبنصُف عبثايي »بالسـتثأار« 

يف فلسطني. 
فـإن  اترصيحـاٍت  مصـادَر  الحسـب 
»عالسـتثأار« عملذكـ6ر فلأـا يتالق لفلسـطني، 
سـلك6ن وـبَه حـرصي بلـركات عممريكلـة، 
ا«رجا2 عمعأـا2 عإلرسعئلللني« عبذين تم عإلعالُن 
عن حض6ر2م عب6روة، كأا أن عملبلَغ سلتم دفُاه 
عىل فـرة زمنلٍة ط6يلـة تصل إىل سـن6عت، عىل 
أن تقا2 لاُض عملشـاريع عبراصة لفلسـطني يف 
»سلنا « عملرصية، َحــلْــُث سلتم إيشا  مطار 

فلسطلني 2ناك. 

2كـذع، يتجـىل عبجايُب عبسـلايس بــ »صفقة 
عبقـرن« ل6ض6ح وـديد من لني 2ـذه عبحصص 
عملابلـة، فنصلُب عمردن اببنان امرص بلسـت به 
عالقٌة لـ »تحسـني اضع عبفلسـطلنلني«، اإيأا 
62 روـ6ٌة ب6ضع لصأة إلها2 عبدا2 عبثالث عىل 
اثلقة عالعرعف لسـلادة عبكلـان عبصهل6يي عىل 
عبقدس اعملزيد من عمرعيض عبفلسطلنلة، لأقالل 
منـح عبفلسـطلنلني »ت6طلنـاً« ا2ألـاً يف عبدا2 
عملجـاارة، امنـح فرصة بــ »عبسـلي«؛ بلق26 
لأيه بم ي6عفق عىل أن تك6ن سـلنا  »اطناً لديالً« 
بلفلسـطلنلني اإيأـا أعطا2م مشـاريَع فلها ال 

أَْكثَـــر. 
ايق6ُديـا 2ذع مبـارشًة إىل مضأـ6ن »صفقة 
عبقـرن« عبتي يأكن عبق26 لأن عبنظا2َ عبسـا6دّي 
2ـ6 من لدأ2ـا من خال2 ما سـأي لــ »عملبادرة 
عبارللة بلسـال2« عبتـي قّدمها عمللـك َعبدعبله عا2 
2002، اعبتـي تقيض لأن يكتفَي عبفلسـطلنل6ن 
لحـداد 67، اأن تارَف عبـدا2 عبارللة لإرسعئلل 
َع عباالقاِت ماها، ا62 مـا ال يصلَُح حتى  اتطبِـّ
كـ »صفقـة«، إذ أن ُكـــلَّ لن6د2ا يف صابح »تل 

أللب« تأاماً. 
عبلـ2َ6 الاد 17 َعاماً، تتبنى عبسـا6ديُّة يفَا 
عبارض »عالعـرعف لإرسعئلل اتطبلع عباالقات«، 
بكن عملقالل 62 أن يكتفَي عبفلسطلنل6ن لـ »حق 
عبلجـ6 « يف عبدا2 عملجـاارة، اعبتري عن عبقدس 
اماظـم عمرعيض، اعبترـي عن َحـــّق عملقاامة 
أَيْضاً.. 2ذه 2ي عبن6عُة عبسلاسـلُة بلصفقة اعبتي 
تظهر عبل26 مغطاًة لقرة عقتصادية وـفافة يف 

»اروة عببحرين«. 

غياُب فلسطني يفضُح أطراَف »الصفقة«
عبرريطـُة عبسلاسـلة بصفقة عبقـرن ظهرت 
أَيْضاً ال6ض6ح من خال2 حرص عبسـا6ديّة عىل 
عقد عب6روـة، اب6 لـدان عمل6عفقة عبفلسـطلنلة 
عبتـي يفـرض لهـا أن تكـ6َن عبغطـا  عب6حلـد 
بتأريـر أي مـراع يحأـُل وـاارعِت عبتضامن 
مع فلسـطني، ففي عب6قـت عبذي تالُن عبسـلطُة 
اععتباَر2ـا  بل6روـة  مقاطاتَهـا  عبفلسـطلنلة 
مؤعمـرًة عـىل قضلـة فلسـطني، ايالـن عبكلاُن 
عبصهل6يـي عـن حضـ6ر مأثللـه، يظهـُر ازيُر 
عبرارجلـة عبسـا6ديّة بلؤّكــــَد عـىل أن 2دَف 
عب6روـة 62 »تحسـني اضـع عبفلسـطلنلني«، 

ضارلاً لامل6قف عبفلسطلني عرَض عبحائط. 
عمطـرعَف  أن  يؤّكــــُد عـىل  فاضـٌح  تبايـٌن 
عبحقلقلة بلصفقة عبتي تتبنا2ا اروـُة عببحرين 
لشكل رسـأي، 2م عبسا6ديّة اعإلمارعت اطال6ُر 
عبدا2 عبارللة عبتالاة بهأا )ما عدع فلسطني( من 
جهة، اتل أللب ااعونطن من عبجهة عمخرى، أي 
أيها »عب6ضع« يتكلم عبجبريُ عن »تحسلنه« بلا 
اضـع عبفلسـطلنلني لل اضع سـأارسة عإلدعرة 
عممريكلة اقـادة عبكلان عبصهل6يـي، الابتبالة 
اضـع قلـادعت يظامـي لـن سـلأان الـن زعيد 

اعتباعهأا يف عملنطقة. 
أما عـىل عبجايب عبفلسـطلني عبـذي تجا2لته 
»اروـة عببحرين« فلم يكن 2ناك سـ6ى عبتأكلد 
عبرسـأي اعبشـابي عىل أن عب6روة »ال مستقبل 
بها« تأاماً كصفقة عبقـرن، تأكلٌد ظهر أَْكثَـــَر 
اعقالـة اتأاسـكاً من ترصيحـات عملجتأاني يف 
عببحرين عبذين بم يستطلا6ع تاليفَ عبظه6ر لشكل 
فاضـح اتجنـب عبكشـف عإلفصاح عـن عبهدف 
عبحقلقي من عجتأاعهم، ففي يهاية عممر عبقرعر 

عبحقلقي مصحاب عمرض. 

عبظاِبَم عىل عملظل26 لل عباكا. 
اأضـاف عألـد كللة عبطـب أن للـاَن عملجلا 
عبسـلايس وـّدد عـىل تجأـع عبقـ6ى عملقاامـة 
لطريقـة أَا لأخـرى باأل احـداي متكامل من 
أجـل أن يقـَف عبجألُع أما2 2ذع عباـداعن عبظابم 
عىل عبقضلة عبفلسطلنلة اعبذي يأثُل فله ترعمب 
حجَر عبزعاية لاد أن عّلق، أما عما2، لأن ُكـــّل 
مـا يهأه 2ـ6 دابة إرسعئلل، اعـىل دا2 عبحلفا  
حأاية مضلق 2رمز، ا2نا اض6ٌح كبريٌ يف تاللِق 
عبرئلا عممريكي عبذي يأتلُك عب6قاحَة اعبرصعحَة 
يف عأللـة عبرؤية بديه اعبدفاع عن إرسعئلل ، امن 
2ـذه عبرؤية يجـب أن تنبَع بدينـا كأمة مقاامة 
قناعة لأن عبله6د أعدع  عإلْســاَل2 اعملسلأني اأن 

يت6حد َجألااً. 
اععتـرب عبدكتـ6ر وـلبان، أن عبدابـَة عبلأنلة 
عملأثلـة لاملجلا عبسـلايس 2ي عبدابـة عب6حلدة 
يف عب6طـن عبارلي عبتي تدع6 إىل تحرير فلسـطني 
مـن عالحتـال2 عإلرسعئلي امـن صهاينـة عبارب 
عبسـا6ديّة اعإلمارعت؛ مَنَّ عبق6ملَة عإلْســـاَلملة 
اعبارللـة ماتت مع م6ت عبضأـري، ا2نا يتضح 
أن عبارَب عباأـالَ  اعبر6ية علتاداع عن ق6ملتهم 
اإْســـاَلمهم امـن علتاد عن ق6ملـة علتاد عن 
إسـالمه مَن ال تاـرف لـني عبق6ملة اعإلْســـاَل2 
يف عبُقـــْرآن عبكريم، دععلـاً إىل ضارة أن تك6َن 

ال  اأن  اعحـد  رجـل  كقلـب  عملقاامـة  ـــة  عمُمَّ
ينجـرف ارع  عبتلـارعت عبتـي تأيش مـع عبركب 
عملاادي بلقضلة عبفلسـطلنلة افلسـطني عرللة 
إْســاَلملة اعبقدس عاصأتها ا2ذه عبحقلقة بن 

تزا2 من عبفكر عبلأني امن عببلئة عبلأنلة. 

بياُن املجلس السياسي يمثل ُكـــّل يمني
لداره قـا2 عبدكت6ر عـي عبدعبكريم -أُسـتاذ 
مسـاعد يف كللة عبطب جاماة صناـا - أن للاَن 
عملجلا عبسـلايس لشـأن عبقضلة عبفلسـطلنلة 
يأثُل أحـال2َ اتطلاـات عبلأنلني اعباـرب عتّجاه 
عبقضلة عبفلسـطلنلة لرط6عت فاللـة مأتازة، 
ا2ـذع رشٌف بنا َجألاـاً رغم عباـداعن اعبحصار 

عىل عبلأن. 
ايف ترصيـٍح خـاص بصحلفـة عملسـرية عـرب 
عبدكت6ر عبدعبكريم عن وـكِر عبقلادة عبسلاسلة 
عـىل 2ذع عباأـل عبجبّار اعىل عبرطـ6عت عبفاللة 
اعبحقلقلة عبتي يحألها عببلاُن عملجلا عبسلايس، 
مبلنـاً أن 2ذع عببلاَن يحأل رسـابًة ق6ية بلاداعن 
احلفائهـم لـأن عبلأـن بـن يترىّل عـن عبقضلة 
عبفلسـطلنلة اأيه يق6ُد ماركَة تحرير فلسطني 
إن وـا  عبلـه، أمـا عبارُب فقـد لاع6ع فلسـطني 
ايحااب6ن أن يُرض6ع أمريكا لتناُز2ٍ عن فلسطني 

اللاها، ابكن 2لهاَت. 

املقاومة الشعبّية يف فلسطني: صفقة ترامب 
لن تمر والتأريخ سيسجل بياَن القيادة اليمنية 

الجديرة بقيادة مقاومة املؤامرات الصهيونية
 : فلسطين 

حركـة  لاسـم  عبناطـُق  أّكــــد 
عملقاامة عبشابلّة يف فلسطني، خابد 
عمزلـط، أمـا عبثالثـا ، أن عبتأريَخ 
سلسـّجُل »عببلاَن عبرعقـي بلأجلا 
عبقلـادَة  اأن  عمعـىل،  عبسـلايس 
عبسلاسلة عبلأنلة أثبتت أيها عمجدُر 
يف قلـادة مقاامة خطـ6عت تصفلة 

عبقضلة عبفلسطلنلة«. 
اقا2 عمزلط يف ترصيح بلأسرية: 
إن صفقـة ترعمـب بن تُأـرَّ اعب6عقُع 
يُثبـُت فشـَل ُكــــّل مرعحـل 2ـذه 
عبصفقـة منذ سـنتني حتـى عبل26، 
عبشـاب  لقـي  طاملـا  مضلفـاً: 
افصائلـه  لقلادتـه  عبفلسـطلني 
رعفًضـا بــ مؤتأـر عببحريـن فـإن 

صفقة عبقرن بن تأر. 
ابفت إىل خراج واب عببحرين يف 
مسـريعت ي2َ6 أما، ارفا6ع عمَعال2َ 
عبفلسـطلنلة عـىل لل6تهـم رغم ما 
يتارضـ6ن بـه مـن قتـل اتاذيـب 

اقأع. 
اأّكـــد أن مح6َر عملقاامة عبل26 
يف أقـ6ى حاالتـه، اأذيـاب أمريـكا 
يف عملنطقـة عبل26 2ـم عمضاُف، اال 

يأكن أن تنجَح مؤعمرعتهم. 
عبشـق  مؤتأـر  اعيطلـق  2ـذع 
عالقتصـادي ملا يسـأى لــ “صفقة 
عبقـرن” يف عملنامـة، أمـا عبثالثا ، 
لحض6ر عـدٍد من عميظأـة عبارللة 
عبجأا2ـري  ارفـض كي مـن قبـل 
عبتفريـط  رفضـت  عبتـي  عبارللـة 

لامرعيض عبارللة عملحتّلة. 
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أطماُع اليهود يف املنطقة:ــ
أّكـــد عبشـهلُد عبقائُد، أن مطامـع عبله6د يف عملنطقة 
بلا عالسـتلال  عىل ثراعت عبارب فقـط، لل 2دفهم 62 
إذال2 عممة امح6 عبدين، اإقامة دابتهم، حلث قا2: ]2م 
يحاابـ6ع أن يذبـ6ع عملسـلأني إذالالً، ما 2ـي 2كذع ماهم 
مطامع مادية فقط، عاد فلها إذال2 بألمة 2ذه، محارلة 
بدينها، مسـخ بثقافتهـا، 2م يريدان - كأـا يق6ب6ن يف 
أ2دعفهم - أيهم يريـدان أن يقلأ6ع مألكة دعااد، ياني 
مألكة إرسعئلللـة، مألكة صهل6يلة تحكم عملناطق 2ذه 
كلها، عببالد عبارللة اغري عببالد عبارللة. الاد أن يهلأن6ع 
عىل عببـالد عبارللة عبتي 2ي منبع عبثراعت، سـلهلأن6ن 

عىل عبغـرب؛ مَنَّ عند2م فكرة أن يقلأ6ع 
حك6مة عامللة، فإذع مسك6ع عملنطقة 
2ذه ا2لأن6ع عللها عسـتطاع6ع من 
خال2 عبتحكـم يف ثراعتها، عبتحكم يف 
ل إرسعئلل قد  منافذ2ـا؛ ابذبك تحصِّ
ماهـا قاعدة يف عببحر عمحأر، قريب 
ببـاب عملندب، قد ماهم ق6ععد 2ناك، 
إذع مسـك6ع عملنطقة 2ذه، عستطاع6ع 
أن يتحكأ6ع عـىل للدعن أارالا اعىل 
للدعن.. تصبح أمريكا يفسـها تالاة 
إلرسعئلل، مثلأا 2ي عآلن إرسعئلل يف 

عبص6رة تالاة ممريكا[. 

الشعاُر.. أثبت أنه مؤثر 
على العدو بشكل كبري:ــ
 ايف ذعت عبسـلاق لني -ِرْضــ6َعُن 
عبلِه َعَللِْه- لأن عبشاار مهم امؤثر 
عىل عمعـدع ، ايجُب عـد2ُ عبت6ّقف 
عن ترديده ات6زياه، اعسـتد2 عىل 
أثره اجـداعه يف محارلة عبادا لاد 
عا2 اعحد من عيطالقه، لاآلتي:ــ

عبنقطة عالاىل:ــ
لنفسـه  عممريكـي  عبسـفريَ  أن   

عيزعـج منـه ازعر صاـدة ملحارلتـه، حلـث 
قـا2 -ِرْضـــ6َعُن عبلِه َعَللْـِه- يف 2ذه عبنقطـة: ]فاندما 

يررج عبسـفري عممريكي، اعبسفري عممريكي 2ذع يفسه 
عُختـري مـن ازعرة عبرارجلـة عممريكلة عختلـار خاص 
بللأن، 62 وـرص من كاي6ع يق6بـ6ن أيه مترصص يف 
م6ضـ6ع مكافحة إر2اب، ايف 2ذع عمل6ض6ع عبذي يرع2م 
عآلن يتَحـــّرك6ع فله، عبسـفري 2ـذع عختري بللأن، ي6علة 
خاصـة. خـرج إىل 2نا عيزعج، خال2م يَأّسـح6ع، خال2م 
يقّلا6ع عمارعق، خال2م يسـجن6ع أوراص. ما 2ذع وا2د 
عـىل أن 2ذع عبشـاار مؤثـر عىل عممريكلـني؟ اال ما من 
عأل6ع يش ، بلا مثلأا يق26 عبباض: ما منه يش ، 2ي 

كلأات ما منها فائدة![. 

عبنقطة عبثايلة:ــ 
عبذي  فضح حـزب عإلصـالح 
يظهـر أمـا2 عبنـاس لأيـه مع 
عبدين، اأيـه مااٍد معـدع  عبله، 
عندما حارب عبشـاار عفتضح، 
فقا2 عبشـهلد عبقائد ح26 2ذع: 
]عآلن ياأل6ن لجد عىل محارلة 
2ذع عبنشـاط امحارلة عبشاار 
مـا  يضارلـ6ع،  اأحلايـاً  2ـذع، 
2ـذع فضحهم؟ 2ـ6 يفضحهم 
حقلقة، 62 محرج بهم عبشاار 
محرج، مؤثر جدعً عىل مكايتهم 
اعـىل وـابلتهم يف عببـالد؛ مَنَّ 
عملط6ع عبـذي أمامـك قبل قللل 
يظهر اكأيه دععلة بإلْســـاَل2، 
اكأيه من عملجا2دين يف سـبلل 
أمامـك اكأيـه  عبلـه، ايظهـر 
عـدا معـدع  عبلـه اإذع 2ـ6 ال 
يريـد يطّلـع كلأـة مـن 2ذع، 
اإذع 2ـ6 ياارض لشـدة. 62 
ال  بك6يـه  إمـا  يـرى  يفسـه 
يريد يجرح مشـاعر إرسعئلل 
اأمريـكا أَا 2ـم يانـي غـري 
صادقـني يف طبابهـم عبكثـري، 
اميـه سـلحرجه، سـلؤدي إىل 
ماذع؟ إىل إضااف مكايتهم، ايؤدي إىل أن 
عبناس يرايهم لشكٍل آخر، يشأئزاع منهم، 

ملـاذع أيـت تاارض عبـكال2 عـىل أمريكا 
اإرسعئلـل اعبلانـة عـىل عبلهـ6د، اأيت 
تلان عبشـلاة يف عملسـاجد اعىل عملنالر.!؛ 
مَيَّهـم كايـ6ع يلانـ6ن عبشـلاة؟ يلانـ6ع 
عبشلاة ايحكأ6ع عللهم لأس6أ عمحكا2[. 

ليس ألحــد الحــق يف أن يمنع ترديد 
الشعار:ــ

ُمشـريعً -ِرْضـــ6َعُن عبلـِه َعَللْـِه- لـأن عبدابـة أَا أي 
وـرص آخر بلا بـه عبحـق يف أن يأنع ترديد عبشـاار 
بألسـباب عبتابلة كأا قا2: ]من بلنـاس حق عبتابري، أا2 
يش  عبديـن يفرض 2ـذع، عأللاً يفـرض عبدين أيك تاأل 
أي عأـل ينا2 من عبادا، يارقل خطـط عبادا، يؤثر عىل 
عبادا، ثم لاعتبار عببالد دست6ر2ا ق6عيلنها تبلح بلناس، 
تبلح بلناس أيهم حتى يتحزل6ع، أن ياارض6ع عبسـلطة[. 
ثم تسـا 2 سـؤعال اجلها جدع افاضحا بهم ا62: ]فإذع 
كان عبدسـت6ر عندي يبلـح يل أن أعارض يفـا عبدابة، 
ايبلـح يل أن يل حـق عبرأي، حـق عبتابري، كلـف ما عاده 
مبـاح يل أن أعارض أعدع  عبلـه، اأعدع  اطني اأمتي من 
عممريكلني! كلـف ما يبلح يل أن أعارض عداي، ما يبلح 

يل أن أتكلم عىل عداي![. 
 

ملــاذا األمريــكان لــم يتخذوا الشــعاَر 
ذريعًة الحتالل اليمن؟:ــ

اطرح عبشـهلُد عبقائـُد -ِرْضــ6َعُن عبلِه َعَللِْه- سـؤعالً 
مهأاً يكشـُف ُمَرّططـات عممريكان من خـال2 عإلجالة 
عللـه، اذبـك عندمـا اضـح بنا لـأن أمريـكا تبحث عن 
عملربّرعت اعبذرعئع بكي تغزا أي قطر تريد، فأثالً يف عبلأن 
عملـربّر كان عملرسحلة عبهزيلة عن )تفجـري عملدمرة ك26( 
بكـي يق6ب6ع لأن عبلأن فلهـا )إر2اب( 2ذه عبذرياة عبتي 
ل6عسطتها يدخل6ن عببلد، ايقلأ6ن بهم ق6ععد عسكرية 
فلـه، ايحتل6ه لابتدريج، فتسـا 2: ]عممريكل6ن يف 2ذه 
عملرحلة، 2ي مرحلـة أن يرتلق6ع مربّرعت، ما 2ي مرحلة 
أن يرتلقـ6ع مـربّرعت؟ ُكّل مـا رتب26ـا 2ي مـربّرعت 2م 
ارع 2ـا من أجـل يف عبصـ6رة تك6ن بهم مـربّر بلدخ26، 
ذرعئع يسـأ6يها. طلب ملاذع ما ترك6ع 2ذع عبشاار اعحدة 

من 
عبذرعئـع؟ ما كان 
عملفـراض 2كـذع؟ مـا عملفـرض أن يرك6ع 
عبشـاار، يق6ب6ع 2ـذه ذرياة من أجل يدخـل عبلأن؛ مَيَّه 
يف عبلأـن ي6جد من ياـاداع أمريكا اإرسعئلـل، ايرفا6ع 

واارعت ماادية ممريكا اإرسعئلل[. 
ثم أجـاب -ِرْضـــ6َعُن عبلـِه َعَللِْه- عىل 2ذع عبتسـاؤ2 
م6ضحاً لـأن ذبك غري مأكن؛ مَنَّ مسـأبة عـد2 محارلة 
عبشـاار ال ترـد2 مصابحهـم، حلـث قا2: ]2ذع عبشـاار 
يارف6ع أيه ما يأكن أن ياترب ذرياة، لل 62 يفسـه ي6عجه 
ُكّل عبذرعئع، 62 ي6حـي لاأل، اارع ه عأل يبطل عبذرعئع 
عمخرى، ماناه أن 2ذع يفسـه يجاـل عبلأنلني لأا يرعفق 
ماـه من ت6علة، اععني، رعفضني بهلأنة أمريكا، رعفضني 
بدخـ26 أمريـكا، الابتايل مـاذع؟ يجال عبكثـري من عبناس 
مهلئني أيفسهم مل6عجهة أمريكا ارفضها، لل يح26 دان 
أن تحصل أمريكا عىل عأال ، لابشكل عملطل6ب؛ مَيَّه عبارة 
عن ضجة، عن ضجة، أي وـرص يفكر لأن يك6ن عألل 
يتهلـب أن يكـ6ن عألل، ا2ـ6 يرى عملجتأـع كله يرصخ 
لشاارعت ماادية ممريكا اإرسعئلل، 2ل عاد لا يجرؤ أحد 
أن يجـي عألل؟ عألل ظا2ـر؟ فأا عاد 2م محصلني من 
يتَحـــّركـ6ع كاأال ؛ ابهذع ياتـربان أن 2ذع عباأل يالق 

ما يريدان تنفلذه من عبرطط، يالقها فاالً[. 

فتاوى ضد الشعار:ــ
ااعَصـَل عبشـهلُد عبقائـُد حديثَـه لأبـم لابغ؛ لَسـبِب 
عبهجأة عبرسـة ملحارلة عبشاار، حلث كاي6ع يحبس6ن 
ُكلَّ مـن يرصخ لـه، أَا ينره، حتى أن أحـد ]عملكربين[ 
عبذي تم عبقبض علله من قبل عبسـلطة آيـذعك؛ مَيَّه رفع 
ص6تَه لابشـاار يف عملسـجد قا2: )ب6 كنا يسأع أغايي يف 
عملسـجد ملا فال6ع لنا وـلئاً!!(.. فأصـدراع فتااى غريبة 
قـا2 عنها عبشـهلد عبقائد: ]لـل لاضهم عيطلقـ6ع يدارع 
بفتـااى عيه ما يج6ز، قـد للفت6ع عيه ينقـض عب6ض6 !! 
ا2ذع قا2: ما يصح عبلان يف عملسـجد بلله6د!! قد للنطلق 
عبجهـا2 يفت6ع فتـااى!. من أجل أن يت6قـف 2ذع عباأل، 
2ذع يش  مؤسـف جدعً أن يك6ن عإليسـان عملسـلم أصبح 
إىل عبدرجة عبتي ال ياي فلها أي عأل مؤثر عىل أعدعئه[. 

  برنامج رجال اهلل: ملزمة ــ ]الشعار سالح وموقف[ للشهيد القائد:

إعداد/ بشرى المحطوري

�سالح  »ال�سعار  ــ  ملزمة  ــ  حما�سرة  يف  حديَثه  َعلَْيِه-  اهلِل  ــَواُن  -ِر�سْ القائُد  ال�سهيُد  وا�سل 
وموقف« عن اأطماِع اليهود يف ال�سيطرة على املنطقة العربية والإ�ْســاَلمية، واأهمية ال�سعار وملاذا 

انزعج الأمريكيون منه، ومل يتخذوه مرّبراً لحتالل اليمن. 

اليهود يطمعون يف احتالل البالد 
العربية كلها وإقامة مملكة صهيونية

تساؤالٌت تثري الشكوَك حول حزب اإلصالح.. أثبتت األّيام صحتها
تناا2 عبشـهلد عبقائد -ِرْضــ6َعُن عبلِه َعَللِْه- عبحديث عن حزب عإلصالح 
افضـح أداعره عملشـب26ة يف كثري مـن محاضعته، ملا به مـن دار لارز يف 
محارلة عبشاار، امحارلة عملسـرية عبقرآيلة لرمتها، متهأا بهم لأيهم من 

أ2ّم أسباب عببال  عبذي حّل لابلأن.. 

عالقُة حزب اإلصالح املبكرة بأمريكا:ــ
تسا 2 عبشـهلُد عبقائُد عن عبسبب ارع  محارلتهم بلشاار لهذع عبشكل، 
املـاذع ا2م يّدعـ6ن لأيهـم ُحأاة عبديـن اعملدعفاـ6ن عن عإلْســـاَل2 ملاذع 
ال يكـ6ن بهـم م6قف من أمريكا، ملـاذع بم تررج بهـم اال مظا2رة اعحدة 
ضد2ـا، لابرغـم من عبجرعئم عبفظلاـة عبتي تفالها أمريكا يف أفغايسـتان 
اعباـرعق اغري2ـا؟؟ اأضاف قائـالً: ]2ذع ياني يثري عبشـك فلهم 2م، يثري 
عبشك فلهم 2م؛ أَا أيهم بلس6ع م6فقني إىل أيه يك6ن به م6قف مرف ضد 
أعـدع  عبله. يثري عبشـك - أيضاً - يف رم6ز2م أن بهـم عالقات، بهم عالقات 
2ذع عبذي كشف أخريعً عندما كاي6ع من لحني يشجا6ع أن عبشباب..، يأخذاع 
وـباب عبلأن يسـرياع يقاتل6ع يف أفغايسـتان، أيا2 كان عالتّحاد عبس6فلتي 
محتل مفغايستان. اإذع أمريكا 2ي عبتي كايت ت6جه لهذع اتأ6به، اأخذت 
ترصيـح من عبرئلا لهذع اغـريه، فهي كايت أاعمر أمريكلـة تأتي بهؤال  
ات6جلهات أمريكلـة اتأ6يل أمريكي، اعندما أصبـح عبجهاد ضد أمريكا 

عيتهى عبجهـاد، اكأيه أقفل لاب عبجهاد ضـد أمريكا، ملاذع أما ضد 
عالتّحاد عبس6فلتي أيه مراع اضد أمريكا اإرسعئلل ما كأن 

عاده مراع؟[. 
محتأـال أن حزب عإلصالح ال يريد عبادع  ممريكا؛ مَنَّ 
به أ2دعف مستقبللة اطأع يف عبسلطة يريد من أمريكا 
أن تدعأه يف 2ذه عمطأاع، اقد أثبتت عميّا2 صحة 2ذع 
عالحتأا2، لإيشـا  ما يسأى ]حك6مة عب6فاق[، حلث 
قا2: ]عحتأا2 عبيش  عآلخر أيه قد يك6ي6ع مثالً يحااب6ع 
أن ال يحصـل مـن جايبهم ما يجرح مشـاعر أمريكا، 
رلأـا يحتاجـ6ع أمريـكا، سـلحتاج6يها يف عب6صـ26 

إىل عبسـلطة، اأوـلا  مـن 2ذه، فـال يحاابـ6ع يجرح6ع 
مشـاعر2ا، ماناه إن ما 2م حركـة دينلة، تنطلق بردمة 

عإلْســـاَل2 اعبدفاع عن عإلْســـاَل2، حركة بهـا مقاصد أخرى 
مأكن تضحي لاإلْســاَل2 من أجل مقاصد2ا[.. 

موقف حزب اإلصالح من مصنع الخمر يف عدن:ــ
عستد2 عبشهلد عبقائد -ِرْضــ6َعُن عبلِه َعَللِْه- لدبلل قاطع يؤّكـــد صحة 
مـا قابه ح26 حزب عإلصالح، من أيه يضحي لاإلْســـاَل2 من أجل أ2دعفه، 

اعبدبلـل 2ـ6 سـك6ته عن مصنـع عبرأر يف عـدن مقالل 
أن يسـكت عالوـرعكل6ن عن عملاا2ـد عبالألة، اذبك 
حـدث لاد عب6حدة عبلأنلـة، حلث اجه بهم كالما 
الذعا حـ26 2ذع فقـا2: ]يف عملـايض عتفق6ع 2م 
اعالوـرعكلني أيا2 كان عاد عبحزب عالورعكي 
حـزب قـ6ي، يسـكت6ع من مصنـع عبرأر يف 
عـدن، ا2م يسـكت6ع مـن عملاا2ـد حقتهم. 
طلب أيـت كحركة إْســـاَلملة تسـكت من 
مصنع خأـر مقالل أن يسـكت6ع من عملاا2د 
حقتـك، 2ـذع يانـي مـاذع؟ أيك بسـت حركة 
إْســاَلملة صحلحة، اال 62 م6قف إْســاَلمي 
2ذع، عملفراض أن ال تسـكت عن 2ذع عملصنع اإن 
أَدَّى إىل إقفا2 عملاا2د، اإن أَدَّى إىل أن يدرسـ6ع طاللك 
امالألك تحت عموجار أَا يف عبجراف، اإن أَدَّى مقايضة 
عىل مسـاجد اب6 كان عىل مساجد، تك6ن أيت لني خلار أن عملصنع 
2ـذع إذع أقفـل تدمر مسـاجدكم، يقفل عىل أيـة حـا2، اعمرض قد جالها 
رس26 عبله )صل6عت عبله علله اعىل آبه( مسجدعً اطه6رعً، إذع كان ما 2ناك 
عسـتطاعة بحأاية عملساجد فل6 دمرت عملسـاجد اال أن يبقى مصنع خأر، 

ما عترذاع عمل6قف 2ذع!. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

حول مقرتحِ صنعاَء لنصرة فلسطني 
عبربج6عزيـات عبارللـة عبطفلللة عبتـي تحتكُر أسـ6عَق للدعيها، 
إال أن عبدعـ6َة تسـتند عىل إمكايلات م6ض6علـة مت6فرة يف عباابم 
عبارلي تأكن عبدا2 عبارللة من يرُصة عبقضلة عبفلسطلنلة إذَع ما 
تم عستلاالُها ات6حلُد2ا ات6جلُهها يف خدمة عبقضلة عبفلسطلنلة 
عـىل كافـة عمصاـدة عبتـي اردت يف مقـرِح صناـا  عسـكرياً 
اسلاسـلاً افكريـاً اعقتصاديـاً امابلـاً، -يف ظل إخأـاد عبدع6عت 
عبطائفلـة اعباصب6ية عبتي تفكك عملجتأع عبارلي- ا2ي مأكناٌت 
قادرٌة بلست فقط عىل يرُصِة عبقضلة عبفلسطلنلة، لل اعىل إعادة 
عالعتباِر بلشـا6ب عبارللة عملضطهدة اتق6يِة عبدا2 عبارللة ص6َب 
عبسال2 اعبتاايش اعبتنألة اعبتط6ر اعبتقد2 عالجتأاعي، اماابجة 
قضايـا عمقللات عبارقلة يف اضع عبرفاه عمكلد عىل أُُسـِا عبادعبة 
ُة  اعبديأقرعطلة اعمخ6ّة عبارللة عبُكردية عممازيغلة؛ بتسهم »عمُمَّ

عبارللة« يف إغنا  عبحضارة عإليَْســـايلة مع ُكـــّل أمم اوـا6ب 
عمرض اتسـنُد2ا يف قضايا2ـا عباادبـة يف م6عجهـة عالمربيابلـة 

عبغرللة. 

مؤتمُر املنامة أم مؤتمُر الخيانة والتطبيع؟!
عباسكري اعملان6ي عملبارش َاغري عملبارش. 

امـن عبجدير لابذكر أن عختلاَر عياقـاد مثل 2ذع عملؤتأر يف دابة 
عرللة 62 عختلاٌر ماد به مسـبقاً بتحقلق غايٍة تتأثل يف مشاركة 
اعسـاة بزعامات عرللة ايف أرٍض عرللة إليجـاد مربّرعت اداعفَع 
تسـاعُد يف يجاح عملؤتأر اتنفلذ مررجاته عبتي سـتررج لقرعرعت 
لأشـاركة امباركـٍة عرللة، الذبـك يك6ن بلارب عبـداُر عبكبري يف 
منح أمريكا اإرسعئلل عمتلازعٍت عىل أرعٍض عرللة احق6ٍق سلادية 

اذبك عىل حساب عبحق عبارلي اعبفلسطلني. 
الابتـايل فاـىل ُكـــّل زعلـم عرلي سـاقته أ62عؤه اوـه6عتُه 

اخ6ُفـه من أمريـكا اإرسعئلل إىل عملشـاركة يف مؤتأر عملنامة اإىل 
تازيز عبتطبلع مع إرسعئلل أن يالَم أن عبقضلَة عبفلسطلنلة بلست 
قضلًة إيَْســايلة أَا قضلة تنأ6ية حتى يتم لنا  مشاريع تنأ6ية 
2ي يف حقلقة عممر طريق اعضح بله6دة عملقدسـات عإلْســاَلملة 
اعللهـم أيضـاً أن يسـأب6ع أيفسـهم، 2ـل سـلأتي عممريكلـ6ن 
لابرري؟ ا2ل سـتأتي منهم مصلحة؟ ا2ل سلك6ن بنا منهم عزًة 
اكرعمة؟!، فإذع كنتم ال تارف6ن لأاذع سـلأت6ن فاعلأ6ع أن أمريكا 
2ي عبشلطان عمكرب اأيها ارعَ  ُكـــّل رٍش يف 2ذع عباابم ا2ي ارع  
ُكــــّل أزمٍة سلاسـلة اعقتصاديـة يف ُكـــّل للـٍد عرلي، اأن من 

يهلأن عىل أمريكا 2م عبله6د عبذين يسا6ن يف عمرض عبفساد. 
 اكأـا قا2 عبشـهلُد عبقائُد حسـني لدر عبديـن عبح6ثي رض6عن 
عبلـه علله »ال تدخل عبركاُت عممريكلة للـدعً إال اتنَهُب ثراعته إال 
اتسـتذ2ُّ أ2َله عن طريق عبردعع بلحك6مات اعبشـا6ب لتربيرعت 

يصنا6يها ايصدقها لرسعة اي6صلها إىل لاضنا عبباض«. 

2ل حقاً سـلتم اقـف للع عبسـالح عبغرلـي بلنظا2 
عبسـا6دي عبذي يسـتردمه يف قتـل عملديلـني يف عبلأن؟ 
سـؤع2 يطرحـه ُكـــّل متالـع ملا يجـري يف عبلأن عبذي 
ياايي من أسـ6أ أزمة إيسـايلة عىل مر عبتأريخ عببري 
يتجـت من عـداعن »عبتحابـف« عبذي يقـ6ده يظا2 لني 
سـا6د عملجر2 ضد عبشـاب عبلأني مجـل أ2دعف غرللة 

غري قاي6يلة اال أَْخــاَلقلة!. 
عبشـاب عبلأني ياايي من عباـداعن عبذي دخل عامه 
عبرامـا اتبااته عبتي تسـببت لأسـ6أ أزمة إيسـايلة 
عالقتصـادي اعبصحـي اعإليسـايي،  عبحصـار  يتلجـة 
يا2لـك عـن سـفك د2 عملديلـني أغلبهـم مـن عمطفا2 
اعبنسـا  اعبشـل6خ، اعبتدمري عبشـامل بـكل مق6مات 
عبحلاة، اعبتريد امـا إىل ذبك من مآس يندى بها جبني 
عإليسايلة، اكل ذبك عىل مرأى امسأع عباابم، من دان 
أن يحـرك عملجتأع عبدايل سـاكناً ب6قف عباـداعن اعبحد 

مأا ياايله عبشاب عبلأني من عب6يالت اعملآيس. 
عبلأنلـ6ن اضا6ع كأـا يقـ26 عملثل عبشـائع »ملحاً 
عـىل جرعحهم« اقّرراع عد2 عبرضـ6خ بلطغاة اظلأهم 
اأطأاعهـم عباداعيلـة عبقذرة، اوـداع عباـز2 مل6عجهة 
أعتـى عـداعن لرلاطة جـأش الأـا يت6فـر بديهم من 
أسـلحة اذخرية اعق26 يرّية، الرغـم عبحصار اعمزمة 
عإليسـايلة عبتـي ياايلهـا عبلأنلـ6ن، إضافـة إىل فارق 
عبتسلح عباسكري اعبقدرعت عملابلة مقارية مع »تحابف 
عباـداعن لقلادة لني سـا6د عبـذي بم يـرك مرتِزقاً إال 
اجلبه إىل سـاحة عبحرب عىل عبشـاب عبلأني، عستطاع 
عبلأنلـ6ن أن يقلبـ6ع عملاادبـة مـن عبدفاع عـن أرضهم 
اوـابهم، إىل عبهجـ26 عـىل عمل6عقـع عباسـكرية بق6ى 
عباداعن ايكبدا2ا خسائر كبرية يف عتاد2ا اإر2الللها، 
ايحّقـــقـ6ع عيتصارعت صدمت عبادا األهرت عملجتأع 
عبـدايل عبذي ترىل عن داره يف اقـف عباداعن اعبحد من 

أس6أ كارثة إيسايلة بم يشهد2ا عبتأريخ عببري. 
اأما2 2ذع عملشـهد، تاابت صلحات عبق6ى عملاارضة 
عإلجرعملـة  أيظأتهـا  لأأارسـات  منـّددة  عبغـرب  يف 
اسلاسـاتها عباداعيلة، امشاركاتها عإلر2اللة يف سفك 
عملزيد من عبـد2 عبلأني، ارعفضة بكل أي6عع عبدعم عملقد2 
مـن قبلها إلجـرع2 لني سـا6د اأداعتـه عإلر2اللة عبتي 
تسـتهدف عبشـاب عبلأنـي لشـكل مبـارش اتفاصلل 
حلاتـه عبل6ملة يف عرتكالات تتاارض مع عبقاي6ن عبدايل 
عإليسايي، امع ُكـــّل عبق6ععد عمَْخــاَلقلة عبتي سلك6ن 

بها تدععلات خطرة تهّدد عبسلم اعممن عبدابلني. 
الاـد حأـالت عبتنديـد ادعـ6عت عبرفـض بتسـللح 
يظـا2 لني سـا6د عملجر2، أعلنت عبحك6مـة عبربيطايلة 
أيها سـتالق إصدعر تصاريح جديدة ببلع أسـلحة بهذع 
عبنظا2 عبسـا6دي، اذبك لاد سـاعات من قرعر محكأة 
يف بنـدن أن عبحك6مـة خرقـت عبقاي6ن عندما سـأحت 
لتصدير أسلحة بلنظا2 عبسا6دي عستردمت يف عداعيها 
عـىل عبلأن، فاإلعـالن عبربيطايي جا  عىل بسـان ازير 
عبتجارة عبدابلة بلا2 ف6كا أما2 مجلا عباأ26 لق6به: 
»بن يأنح ترعخلص جديدة ببلع أسـلحة إىل عبسـا6دية 
ارشكائهـا يف عبتحابـف يأكـن عسـتردعمها يف عبحرب 

لابلأن«. 
اأن يرصح ف6كا لذبك ايق26: »يأكن عستردعمها 
يف عبحـرب لابلأـن« بكـي يـربئ سـاحة حك6متـه يف 
مشـاركتها لإجـرع2 لني سـا6د اتحابفهـم عباداعيي، 
عىل أسـاس أيه بلا بديها علم لأن أسـلحتها تسترد2 
يف سـفك عبد2 عبلأني! 2ذع من جايـب، امن جايب آخر 
ي6حي لأن ت6ريد عبسـالح عبربيطايي بلنظا2 عبسـا6دي 
سـلبقى مستأرعً ما بم يسترد2 يف عبلأن، اإن عسترد2 
اعيكشف عممر فال مسؤابلة بحك6مته لذبك! بن يستبق 
عبحـدث فلننتظر ما لاـد عإلعالن ايرعقب عـىل أي حا2 

سريس6 عممر. 
عـىل أي حـا2، 2ذع ال يانـي تربئة سـاحة عبحك6مة 
عبربيطايلة من مسؤابلة للع عبسالح بنظا2 مجر2، اال 
من مشـاركتها عبفاللـة 2ي اكل عبـدا2 عملت6عطئة مع 
عبنظا2 عبسـا6دي يف عإلجرع2 لحق عبشاب عبلأني، ا2ذع 
مـا تؤّكـــده محكأـة لريطايلة قضت لـأن عبحك6مة 
عبربيطايلـة خرقـت عبقايـ6ن عندما سـأحت لتصدير 
أسلحة بلنظا2 عبسا6دي، اقد عستردمت يف عداعيه عىل 
عبلأن، اإن بم يكن كذبك فأين ذ2ب لكل ترسـايته عبتي 
يشـريها من عبغرب ايستأر لابطلب يف رشع  عملزيد من 

عمسلحة؟!. 
عبقايـ6ن  خـرق  يف  عبربيطايلـة  عبحك6مـة  تـ6رط 
بسـأاحها لتصدير عبسـالح ببني سـا6د أثبته عبقايض 
ترييـا إثرتـ6ن لق6به عنـد إعالن عبحكـم: إن محكأة 
عالستئناف خلصت إىل أن عأللة عتراذ عبقرعر عبتي قامت 
لهـا عبحك6مـة كايت مالبة مـن عبناحلـة عبقاي6يلة يف 
جايـب مهم؛ مَيَّها بم تجر تقللأات كاملة لشـأن ما إذَع 
كان »عبتحابف« عبذي تق6ده عبسا6دية عرتكب عيتهاكات 
بلقايـ6ن عإليسـايي عبـدايل خـال2 عبحرب عـىل عبلأن، 
مضلفـاً عند عبنطق لابحكم أن قـرعر عملحكأة ياني أيه 
يتاني عىل عبحك6مـة عبربيطايلة إعـادة عبنظر يف عممر، 
اأن تجري عبتقللأات عبالزمة لشـأن عب6قائع عبسـالقة 

عبتي تثري عبقلق. 
اقبـل أن تالـن عبحك6مـة عبربيطايلـة اقـف للـع 
عمسـلحة بلنظا2 عبسـا6دي، جا  قـرعر عملحكأة اعبذي 
عىل أثـره تدععت 2ذع عبحك6مة إلعاليهـا عن اقف منح 
ترعخلص جديدة لتصدير أسـلحة بهـذع عبنظا2 ا2ذع ما 
أّكــده خربع  عند عبنطـق لابحكم يف عبدع6ى عبقضائلة 
عملرف6عة من قبل عبحألة عملنا2ضة بتجارة عبسـالح عىل 
عبحك6مـة عبربيطايلـة عىل أيه سـلدفع تلـك عبحك6مة 
ب6قـف مبلااتها بألسـلحة بنظا2 لني سـا6د عبذي قا2 
عنه أيدرا سـألث أحد أعضا  عبحألـة لأيه »أحد أكثر 
عميظأة احشـلًة اقأااً يف عباابم، امع ذبك ظل باق6د 
من عبزمن أكرب مشـٍر بألسـلحة عبربيطايلة«، مضلفاً: 

»يجب أن تت6قف مبلاات عمسلحة به عىل عبف6ر«. 
إذعً، لريطايلا تتحأل مسؤابلة كبرية بدار حك6متها 
عبرئلـي يف دعم »تحابف« عباداعن عبـذي يق6ده عبنظا2 
عبسـا6دي ضـد عبشـاب عبلأنـي لصفقـات عمسـلحة 
عمل6ثقـة رسـألاً اعبتـي تتجـااز قلأتهـا 7 مللـارعت 
جنله عسـربلني خال2 تسع سـن6عت، يا2لك عن عبدعم 

عباسكري اعبل6جستي اقد فضحت صحلفة عبغارديان 
تـ6رط لريطايلـا يف 2ـذه عبحـرب عندمـا كشـفت عن 
مشـاركة آالف عبربيطايلني يف »تحابف« عباداعن لحرله 
عىل عبشـاب عبلأنـي، اأفصحت لـأن لريطايلا ال تدعم 
عبرياض لابسالح فقط، اإيأا 2ناك يح6 6300 لريطايي 
ياأل6ن يف عبق6ععد عباسكرية عبسا6دية من أجل صلاية 
عبطائرعت عبحرللة، اأن عملسـاعدعت عبربيطايلة 2ي عبتي 
تسـهم يف عسـتأرعر عبحرب عب6حشـلة عبتي أسفرت عن 
مقتـل عرعت عآلالف اجرح مئـات عآلالف اأغلبهم من 
عملديلني، اتريد عملاليني، اخلق أسـ6أ أزمة إيسـايلة يف 
عباابم، يف عيتهاك فاضح بلقاي6ن عإليسـايي عبدايل، كأا 
أن عبجألـع يالم أن يظا2 لني سـا6د بـن يتجرأاع عىل 
وـن عداعيهم عآلثم ب6ال عملشاركة اعبدعم اعبتغطلة من 

عبغرب الريطايلا جز  منه. 
عيكشـفت عبلابـة افضـح عبدعـم عبغرلـي بلاداعن 
يف  عملبـارشة  مشـاركته  أمـر  فضـح  كأـا  اإر2الـه، 
عإلجـرع2 اعباـداعن ايف ُكــــّل مـا جـرى ايجـري يف 
عبلأن، ابكي تسـحب عب6اليـات عملتحدة يد2ا من تباات 
عبحرب اعيتكاسـاتها عملتكّررة يتلجـة عاليتصارعت عبتي 
تحّقـــقها وـا6ب عملنطقـة عملقاامـة ملراعاتها يف 
عبهلأنة اعباداعيلة، اعيقالب عبسـحر عىل عبسـاحر، أي 
عىل ق6ى عباداعن لابهزعئـم عملتتابلة، اعيتقا2 عبلأنل6ن 
عملطـا2 من عبدفـاع إىل عبهج26 رغـم مااياتهم افارق 
عبق6ة عباسـكرية من حلث حجم عباتاد اي6علته اما إىل 
ذبك لني عبطرفني، احّقـــق6ع عيتصارعت ي6علة اعيتقل6ع 
من عبدعخل لاتجاه أرعيض عملاتدي اأصال6ع مقتالً فله. 

2ـذع عمم6ر اأمـ6ر عـّدة دفات عممريكـي باليصلاع 
مجـربعً، عله يحفظ وـلئاً من ما  عب6جـه، فايدفع عرب 
عبك6يغـرس مص6تـاً يف مجلا عبشـل6خ ملـراع قرعر 
ياارض خطة عبرئلا دايابد ترعمب إلتأا2 صفقات للع 
أسـلحة بلسا6دية اذبك يف تحد برعمب وارك فله لاض 
زمالئه يف عبحـزب عبجأه6ري، اقد جا  عبتص6يت ل6عقع 
53 مقالـل 25 ص6تاً بصابح أا2 مـراع قرعر من لني 
22 مراعاً تسـاى إىل إبغا  قرعر عترذه ترعمب عبشـهر 
عملـايض بترطي عأللـة مرعجاة عبك6يغـرس بلصفقات 
اإتأا2 عتفاقات أسلحة قلأتها تترطى ثأايلة عملللارعت 

داالر بلسا6دية اعإلمارعت ادا2 أُْخـــَرى. 
اعيتقـدت منظأـات حق6قلـة دابلـة م6عصلة دا2 
عديدة للنها عب6اليات عملتحدة افريسـا ت6ريد عمسـلحة 
بـ »تحابف« لنى سـا6د عباداعيي عبـذي عرتكب مجازر 
ـــة عمطفا2  يف عبلأـن ال تحـىص لحـق عملديلني اَخاصَّ
اعبنسا  يف غارعته عبل6ملة عىل عملناطق عآل2لة لابسكان، 
كذبـك حـذرت صحلفة »اعوـنطن ل6سـت« عممريكلة 
عبرئلا عممريكي دايابد ترعمب لشأن مبلاات عمسلحة 
بلنظـا2 عبسـا6دي، إذ قابـت: يف حـا2 أرّص ترعمب عىل 
تقديـم عبدعـم بلقاتـل ايل عباهـد عبسـا6دي محأد لن 
سـلأان، فإنَّ علله أال يتجـااز »عبك6يغرس«، مضلفة: 
أمـا2 »عبك6يغـرس« عبفرصـة، بلـا بلتص6يـت ضـد 
عملبلاات عبحابلة بألسلحة عبتي قّرر2ا ترعمب بلسا6دية 
احسـب، اإيأـا أيضـاً بلترصف لنـاً  عـىل مقرحات 

بتاديل قايـ6ن مرعقبة تصدير عمسـلحة ملنع عيتهاكات 
مستقبللة من قبل عبرئلا عممريكي، ارأت أن عبفرصة 
عآلن م6عتلة أما2 عبك6يغرس بلجم ترعمب اإثبات قدرته 

لاد2 عبسأاح برعمب أن يترطى صالحلاته. 
عبسـلطات  حك6ملـة  غـري  منظأـات  دعـت  كأـا 
عبفريسـلة إىل عالحتذع  لنظريتها عبربيطايلة عبتي أعلنت 
تاللـق منح عقـ6د تسـلح جديـدة بلنظا2 عبسـا6دي 
عبـذي يق6د عداعيـاً مت6عصالً عىل عبلأن منـذ 2015، إذ 
قابـت للنلدكت جلنـرااد من منظأـة 2ل6من رعيتا 
ااتـش: إن قـرعر محكأة عالسـتئناف للنـدن تأريري 
اي6جه رسـابة ق6يـة جدعً بلدا2 عماراللة مثل فريسـا 
عبتي ت6عصل للع عمسـلحة بلسـا6دية رغم عاليتهاكات 
عملنهجلـة ضد عملديلـني يف عبلأـن، اأن تأخـذ عبحك6مة 
عبفريسـلة عباربة من ذبك ات6قف ف6رعً وـحنها بلسالح 

إىل يظا2 لني سا6د. 
اأيد2ـا يف ذبـك ت6يـي ف6رتني مـن منظأـة مرصد 
عمسـلحة لق6به: إن قرعر محكأة عالسـتئناف للندن يبأ 
جلـد يتانّي أن يأخذ له عبقضـا  عبفريي، اللنأا دعت 
ب6يس كالريدج من منظأة عباف6 عبدابلة إىل عالسـتأرعر 
يف عبدع6ة إىل تاللق ف6ري بكل وحنات عمسلحة عبتي قد 
تسترد2 ضد عبلأن، أّكــدت منظأة أاكسفا2 أيه حان 
عب6قت بلدا2 عملنررطة يف للع عبسـالح لأا فلها عملألكة 
عملتحدة افريسا ملضاعفة عبجهد بلت6صل إىل عتفاق سال2 

لدالً من تغذية عبنزعع لامسلحة. 
النا  عىل ما سبق أعلنت عبحك6مة عبربيطايلة تاللقها 
إصـدعر تصاريح جديدة ببلع أسـلحة بلنظا2 عبسـا6دي 
لاـد قرعر محكأـة يف بندن أن عبحك6مـة خرقت عبقاي6ن 
عندما سـأحت لتصدير أسـلحة بلسـا6دية عستردمت 
يف عداعيهـا عىل عبلأـن، اأيد مجلا عبشـل6خ عممريكي 
مراع قرعر ياارض خطة عبرئلا دايابد ترعمب إلتأا2 
صفقات للع أسـلحة بلسا6دية، كأا أسـلفنا آيفاً، فهل 
تحتذي فريسـا اغري2ا مـن عبدا2 عملشـاركة يف عباداعن 
حـذا لريطايلـا، ا2ـل سـللتز2 عبجألـع ل6قـف ت6ريد 

عبسالح بنظا2 لني سا6د لشكل فاي؟. 
ابكن ما يحتاجه عبشـاب عبلألني 62 أكثر من اقف 
ت6ريد عبسـالح بــ »تحابف« عباـداعن، إذ ينتظـر أيضاً 
اقـف عباداعن اإيهـا  عبحصار اعبحد من أسـ6أ كارثة 
إيسـايلة ياايـي عىل مـدى أرلع سـن6عت مـن عباداعن 
عللـه، ايحتـاج إىل إعـادة عإلعأـار اعـ6دة عبحلـاة إىل 
مجرع2ـا عبطبلاـي ا62 بـم ابن ينتظر خـريعً من ق6ى 
عباداعن بلقلنـه لأ2دعفها امرططاتها عالسـتاأارية، 
بذبـك ععتأـد عـىل ق6تـه عبذعتلـة يف كرس وـ6كة ق6ى 
عباـداعن افرض ماادالته رغم أيـف عملاتدين اأجرب2م 
عـىل عاليصلاع، اسـلتحّقـــق به ما يريـد لق6ة إرعدته 
ايقني إيأايه لايتصاره اتحقلق مرعده، ا62 عىل يقني 
أن 2ناك أوقا  اأصدقا  صادقني كاي6ع ماه اسلبق6ن 
إىل جايبـه إىل أن تا6د عبحلاة اعببنا  اعإلعأار اعبنه6ض 

لأا يلبي تطلااته عملستقبللة اطأ6حاته عب6ععدة. 

* كاتب سوري

الشعب اليمني يفِرُض معادالِته على قوى 
العدوان ويجبُرها على االنصياع

وّضاح عيسى*



10
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

22 و6ع2 21220ـ..
26 ي6يل6 ي2201

)2ي6(
 

ُأفقيًا : 

1. منظومة حربية يمني�ة أرعبت تحالف قوى 
العدوان عى اليمن.

2. مرشد – الرجل الوطواط.
3. خازن النار – ثلثا غفل.

4. ذاهبون – دعم لوجستي.
5. الُجملة الثالثة من الشعار.

6. انته�ى – نق�ود – م�ا تمتلك�ه الصهيونية 
بمختلف مكاتب صناعة القرار األممي.

7. ود – معلمي – لحن.

8. ثلثا سار – وىش – ندر – ضمري منفصل.
9. الجملة األخرية من شعار الرصخة.

10. خفي – حرف ناسخ – فك – شدة الربد.
11. رصاع واحرتاب – ضمنته – غيمة.

12. نم�اذج وأش�كال – تمتص�ه النح�ل م�ن 
األزهار )م( – سئم.

13. متشابهان – الركام.
14. من أس�ماء الله الحس�نى – أحد األبوين – 

مقطوعة اليدين.

َعـُمـوديًا:
1. ماء عذب – قال عنه الرسول )ص( َحرَبُ هذه 

األمة )م(.
مخ�رتع   – املس�تحيل   – خصوم�ة  أش�د   .2

الديناميت.
3. مصدر للطاقة قبل اكتشاف النفط – نرضب 

ونصفع بالناصية.
4. عائش – من البقوليات )م( – فوز – 24 ساعة.

5. الجملة الثانية من الشعار.
6. سلوان )مبعثرة( – شاب.

7. أمية – تحرر وانعتاق – للنفي.
8. كوب من النحاس – الثأر.

9. اللواء األخرض – ذمار )مبعثرة( – بسيط.
10. وس�ط الغابة )م( – يضع امللح عى األكل – 

جمع حقبة.
11. عكس متش�ائم – السلسلة الجبلية الغربية 

لشبه جزيرة العرب.
12. مادة قاتلة – قروضهم – عكس نفع.

13. للنداء – العدوان – نهض.
14. جم�ع َرنَّ�ة – بحر – استش�هد فيها اإلمام 

الحسني )ع(.

استراحة

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

ةازغلاةربقم دح1

 م ايح وداع   2

   شل جاريم ا 3

خ رميارب دل ل 4

ل ي  لوطهـ  امد5

يام بإ  ي عملي6

جلو  شيكل  ران7

عفن لعفنم سيح 8

دبت  ارضا  كيا9

نر دوعسينبماظن10

 كدا     ار  ت11

ءامد ا ا تحقيق12

وت ع ت ن ربتلا13

ض تارامالا لود14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 ضيف اهلل سلمان 

سالح المقاومة

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   ا   

4

5

6

ةعراقلا1
ميلست2

مغل3
ن

نار4
ةدئـام5

ةنامألا6

أسئلة المفتاح
لهـا  يقـض   - عملفتـاح: 

مضاجع عملستكربين.

1. عملقط6عة عبشارية.
2. حرب خاطفة.

3. ععتزعز.
2. سب.

5. ي6عجذ قاطاة.
6. يقطـة تأ6ضاـك عىل 

عبرارطة.

عوـُطِب عبكلأـاِت أسـفَل 

أُفقلاً  عبق6سني  عمل6ضحَة لني 

بتحُصـَل  اُقْطريـاً؛  ارأسـلاً 

يف عبنهايـِة عـىل كلأـة عبرس 

عملك6َّية ِمْن  12 حرفاً »ذكرى 

أّسـا بهـا عبشـهلُد عبقائـد 

رضـ6عُن عبلـه علله يف وـهر 

و6ع2« .

عبحـراب  )عملسـتكربين – 

عبسـت – سـالح ام6قـف – 

عإلسال2 – عبله أكرب – إرسعئلل 

– أمريكا – عمل6ت – وـاار – 

رصخـة – عبنرص – وـهلد – 

يه6د – اجه - بان(.

أدِخـــْل مرعدَف عبكلأاِت يف عبجدا2ِ بتحُصَل عىل: »عملناسبة عبتي يحللها عبلأنل6ن يف عبـ 23 – 30 من و6ع2 بكل عا2«.
7+2+12= للـت من خشـب، 6+13+15= أصغر مك6يات عملادة، 3+10+12+8+15= سـفلنة، 1+13+2+ي= حكأت عبلأن يف عبارص 

عإلسالمي، 5+2+11= من كل عبثأرعت، 11+3+ي= عستجاب، 1+12+8 = أبح.

123456789101112131415

افقوموحالس

لاطمدشنواا

لاسوالعلجا

هـرهـرصلمامهـ

ايصراتسررش

كاخنلئـياهـق

بةصعلكييلل

رةنخاادلرا

المستكبرين

تسلابورحلا

الغنائم

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

يومــــــًا3551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

سبحاِن رِبك ربِّ العزِّ من جعال

هذا الشعاَر سالحاً يعرُبُ الدَُّوال

هذا الشعاُر الذي احتار الطغاُة ِبِه

أتى بال طلقٍة ، لكنَُّه َقتاَل
ً ألنَُّه جاَء بالقرآِن ُمرتبطا

َمن لم يُمْت من مدى تأثريه .. َرَحال

ِمن الطواغيت حاربنا أئمتَُهم

ليُصبَح املوُت لألذناِب ُمحتَمال

 من قصيدة
 »رصخة الخالص« 

للشاعر/

 مااذ عبجنلد
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 : متابعات 
ـت م6جـُة غضـب فلسـطلنلة عارمـة، أمـا  عأَّ
عبثالثـا ؛ لَسـبِب عياقاد اروـة عببحريـن عالقتصادية 
عبهادفـة إىل تصفلة عبقضلة عبفلسـطلنلة اعبتي تاترب 
عملرحلة عماىل منها اعبتي ستغري وكل عملنطقة عبارللة، 
حلث عرّب عبفلسطلنل6ن عن رفضهم بل6روة لأسريعت 

عحتجاجلة اعضعب عا2 يف كافة عملدن عبفلسطلنلة. 
اوـهدت فلسـطني عملحتلة، أما عبثالثـا ، إضعلاً 
عاماً وأل جألع مناحي عبحلاة يف عمرعيض عبفلسطلنلة 
عملحتلة؛ رفضاً بـ »صفقة عبقرن«، لابتزعمن مع إطالق 
مؤتأر عببحريـن، اأغلقت عملحـا2 عبتجارية اعملصارف 
أل6علهـا، اأعلنـت عبجاماـات اعبـ6زعرعت عبحك6ملـة 

اعملحاكم تاللق عبداع2. 
عبفلسـطلنلني اقـ6عت  لـني  اعيدباـت م6عجهـاٌت 
عالحتال2 إثـر بلأتظا2رين عملندديـن لصفقة ترعمب يف 
منطقة لـاب عبزعاية اسـط عبرللل، اكـذع عىل مدخل 
للدة عزان رشق قلقلللة، أطلق خالبها جن6ُد عالحتال2 
عبغـازعِت عملسـللة بلدمـ6ع، مـا أّدى إىل إصالـة 12 من 

عملتظا2رين لجراح. 
كأا يّظأت عبكتُل عبطالللة يف جاماة لريزيت مسرية 
يف قلـب مدينـة رع2 عبله، أمـا عبثالثا ؛ رفضـاً ملؤتأر 
عببحريـن عالقتصـادي، اصفقة عبقرن عبتي تسـتهدف 

عبقضلة عبفلسطلنلة اتصفلتها. 
ارفع عبطلبة عملشـارك6ن يف عملسـرية يافطات تدع6 
ملحارلة عبتطبلع اإسـقاط صفقـة عبقرن، اعبدع6ة إىل 
عمل6عجهـة مع عالحتال2، دععـني لهتافاتهم إىل عب6حدة يف 
عبتصدي بألخطار عبتي ت6عجهها عبقضلة عبفلسـطلنلة، 
اتفالل عملقاامة بلتصدي بـكل عالعتدع عت عبصهل6يلة 

اعممريكلة. 

ايف ياللـا، خرجـت مسـرية جأا2رييـة غاضبة، 
مؤكدة رفَضها عملطلق ب6روـة عببحرين، اأن فلسطني 
بلسـت بلبلع، دععلة عبـدا2 عبارللة إىل عد2 عملشـاركة 
يف 2ذه عب6روـة عبرلايلـة عبتي تسـتهدف للع عبقدس 

اتصفلة عبقضلة عبفلسطلنلة. 
اعيطلقت عملسـريُة مـن مجأع عبكرعجـات عبرقي 
لاتجاه ملدعن عبشـهدع  اسـط عملدينة عستجالة بدع6ة 

أطلقتهـا فصائـل افاابلـات امؤسسـات عملحافظـة 
بالحتجـاج عـىل اروـة عملنامـة عشـلة عياقاد2ـا يف 

عاصأة عببحرين. 
اأحرق مشارك6ن غاضب6ن يف عملسرية ص6رع بلرئلا 
عممريكـي »ترعمـب«، كأا أحرقـ6ع عبَاَلـَم عبصهل6يي، 
رعفاني عمَعال2 عبفلسـطلنلة اعبرعيات عبس6دع  فقط يف 
حني غالت رعيات عبفصائل عملرتلفة، اذبك يف إوـارة إىل 
احدة عبفلسـطلنلني يف م6عجهة صفقة عبقرن ااروة 

عببحرين. 
كأـا حأل عملشـارك6ن الفتاٍت من للنهـا: »قضلتنا 
بلسـت بلبلع اعملسـاامة ادمـا  اتضحلات وـهدعئنا 
أغـىل مـن أم6عبكـم«، ا«فلسـطني مـش بلبلـع.. عار 
عىل عملشـاركني يف مؤتأـر عبرلاية اعملـزعد عبالني ببلع 
فلسـطني«، ا«فلتسـقط اروـة عببحريـن اصفقـة 
عبقـرن«. كأـا رّدداع 2تافـاٍت ضد عبرئلـا عممريكي 

ترعمب ارئلا عب6زرع  عإلرسعئلي »يتنلا62«. 
عبشـبان  عـرعت  تظا2ـر  متصـل،  سـلاق  ايف 
عبفلسـطلنلني قرب م6قع إيرز وأا2 قطاع غزة رفضاً 
ملؤتأر عملنامة، كأا خرجت تظا2رة كبرية يف مدينة غزة 
رفضـا ملؤتأر عببحرين، اتجأهر عآلالُف عبفلسـطلنلني 
يف عبرـط عبفاصل مع عبكلان عبصهل6يي لأسـت6طنات 
غالف غزة مطلقني عبباب6يـات عبحرعرية عبحارقة تجاه 

عملست6طنات. 

 رفضًا لورشة البحرين االقتصادية وصفقة ترامب 

 أشاد بإسقاط محور المقاومة طائرة أمريكية في مياه الخليج 

عربي ودولي

إضراٌب عام ومظاهراٌت عمت مدَن فلسطني ومواجهاٌت مع قوات العدو الصهيوني 

إسماعيل هنية: نرفض صفقة ترامب ومستعدون للقاء محمود عباس لتكوين حكومة وحدة وطنية 

مسرياٌت ووقفاٌت احتجاجية يف لبنان 
ضد ورشة البحرين االقتصادية 

 : متابعات 
يّظأـت ق6ًى فلسـطلنلٌة اببنايلـة، أما عبثالثا ، مظا2ـرعت ااقفات 
عحتجاجلـة متاـددة؛ رفضـاً ملـا تسـأى صفقة عبقـرن اعبتـي لدئت أاىل 

خط6عتها ل6روة عقتصادية يف عببحرين. 
اقد خرجت مظا2رة عحتجاجلة وـارك فلها عآلالف عملحتجني أما2 مقر 
عالسك6ع يف لريات؛ رفضاً بـ “عب6روة عالقتصادية” عبرعملة بتصفلة عبقضلة 
عبفلسطلنلة، مطاببة لإسقاط صفقة عبقرن، امنددة لاستضافة عببحرين 

امشاركة ادا2 عرللة يف عب6روة. 
اأّكد رئلا عالتّحاد عبااملي بالأا  عملقاامة عبشـلخ ما2ر حأ6د يف كلأة 
بـه، أن عملرطط عممريكي عبصهل6يي بتصفلة عبقضلة عبفلسـطلنلة اعبذي 
يأمل6ن من “اروـة عببحرين” تنفلذه سلسـقط كأا سقطت مرططاتهم 

امؤعمرعتهم ضد س6رية اعبارعق اببنان. 
من جهته أكد عض6 عملكتب عبسـلايس يف حركة أمل حسـن قبالن رفض 
عبحركة بلأشـاركة يف “2ـذه عبجريأـة عمل6ص6فة” اقـا2: “ال ببلع قضلة 

فلسطني يف ل6رصات عملا2 اسلاسات عإلغ6ع  اعإلغرع ”. 
ايف عبسـلاق، وـهدت عملرلأـات عبفلسـطلنلة يف ببنـان عإلضعب عباا2 
اعبحـدعد؛ رفضـاً الياقاد مؤتأر عملنامـة، ففي مرلم عـني عبحل6ة، يظأت 
»2لئة عباأل عبفلسـطلني عملشـرك« بلق6ى عب6طنلة اعإلسـالملة اعبلجان 
عبشـابلة يف منطقة صلدع، ععتصاماً جأا2ريياً، يف ملاب عبشهلد أل6 جهاد 

عب6زير. 
كأا يظـم »عالتحاد عباـا2 بألطبـا  اعبصلادبة عبفلسـطلنلني« يف ببنان 
ععتصامـاً يف مستشـفى »عبهأـري«، اتحـدث فلـه أمـني رس »عبلجـان 
عبشابلة عبفلسطلنلة« يف ببنان أل6 إياد واالن، رئلا عالتحاد عباا2 بألطبا  
اعبصلادبة عبفلسطلنلني يف ببنان عبدكت6ر عأاد عبحالق، ارئلا مستشفى 

»عبهأري« يف صلدع عبدكت6ر رياض أل6 عبالنني. 
إىل ذبك، يظأت أحزعب اق6ى اطنلة اتقدملة ببنايلة افصائل فلسطلنلة 
اقفة عحتجاجلًة؛ رفضاً بـ )صفقة عبقرن( اعستنكارعً الستضافة عببحرين 

عب6روة عالقتصادية أما2 سفارة عببحرين لبريات. 

تنديٌد عربي بورشة املنامة واعتقاالٌت يف مصر؛ خوفاً من اندالع مظاهرات احتجاجية 
 : متابعات 

يـّددت عدٌد من عمحـزعب اعبكلايـات عبارللة 
لأا تسأى اروـة عببحرين عالقتصادية عبهادفة 
إىل تصفلـة عبقضلـة عبفلسـطلنلة، مؤكدة عىل 
أن عبشـا6ب عبارللـة متأسـكة لأ6قفها تجاه 
فلسـطني، امشـّددة عـىل أن مـن وـارك6ع يف 
عب6روـة خ6ية اال يأثل6ن عبشا6ب، فلأا ونت 
قـ6عت عممـن عملرصية حألَة ععتقـاالت بادد من 
عبناوـطني؛ خ6فاً مـن خـراج عحتجاجات عىل 

عملشاركة عملرصية يف عبصفقة. 
اقـد عسـتنكرت عملنظأـة عبارللـة بحقـ6ق 
عإليسـان يف بنـدن، أما عبثالثا ، عياقاد اروـة 
اعبرعملـة  ترعمـب،  صفقـة  ضأـن  عببحريـن، 

بتصفلة عبقضلة عبفلسطلنلة. 
اععتـربت عملنظأة، يف للان بها، أما عبثالثا ، 
أن عقـد 2ذه عب6روـة لرعاية عرللـة اأمريكلة 
يأثـل عيقاللا عىل عمل6قـف عبارلي عبرسـأي من 
عبقضلة عبفلسـطلنلة، مضلفة أن 2ذه عب6روـة 
تاترب لأثالة تت6يج بأليشطة عبتطبلالة عبالنلة 
عملتسـارعة اعملتنافسـة فلأا لني قـادة عإلمارعت 
اعبسـا6دية اسـلطنة عأان اعببحريـن، مبلنة 
أن عبقضلـة عبفلسـطلنلة غري قاللـة بلتفااض 
أَا عملسـاامة، دععلـة إىل عب6قـ6ف اعبت6حـد ضد 

عبصفقة اإسقاطها. 
فلأا جـّدد حزب عبلـه عبلبنايـي، عبتأكلَد عىل 
عبجلـش اعبشـاب  لأاادبـة  عبتأسـك  ضارة 
اعملقاامة يف ببنان كرلار احلد مل6عجهة عالحتال2 
عإلرسعئلي اما يرطط بلقضلة عبفلسطلنلة يف ما 
تسأى “صفقة عبقرن” اغري2ا من عملرططات. 
اقا2 يائُب رئلا عملجلـا عبتنفلذي يف حزب 
عبله، عـي دعأ6ش، أمـا عبثالثـا ، يف كلأة به 
يقلها م6قع عملنار عإلخباري: إن عب6اليات عملتحدة 
عممريكلـة تحـاا2 أن تفرض “صفقـة عبقرن”؛ 

لهدف تأكني “عبكلان عبصهل6يي” من عالستلال  
عىل فلسطني لابكامل اعبسلطرة عىل عملنطقة”. 
اأاضـح دعأـ6ش، أن 2ذه عبصفقة تشـكل 
تاديـاً عىل عباـرب اعملقّدسـات اأن ما تسـأى 
“اروـة عببحريـن” خلايـة م6ص6فـة بلقضلة 
عبفلسـطلنلة، دععلـاً إىل رفضهأـا اعبتابري لكل 
عب6سائل عن عبتأسـك لابقدس عملحتلة القضلة 

عبشاب عبفلسطلني. 
كأـا أكد عملحام6ن عبسـ6ري6ن تضامنهم مع 
عبشـاب عبفلسـطلني اقضلتـه عباادبـة، يظـم 
عملحام6ن عبسـ6ري6ن، أما عبثالثا ، اذبك خال2 
اقفـات عحتجاجلـة أمـا2 يقالـة عملحامـني يف 
دمشـق اكذع يف دير عبزار امدينـة درعا؛ تنديدعً 
لــ “اروـة عببحريـن عالقتصاديـة” عبتي دعت 
إبلها عإلدعرة عممريكلة؛ لهدف تأرير ما يسـأى 
“صفقـة عبقـرن” عبرعملـة إىل تصفلـة عبقضلة 
عبفلسطلنلة اإيها  حق6ق عبشاب عبفلسطلني. 
ايف ترصيح بلصحفلني، أوار أمني رس يقالة 
عملحامني يف س6رية، سأري لطريي، إىل أن عياقاد 
اروـة عببحرين أاىل مقدمـات “صفقة عبقرن” 
اعبتـي ترب لاـرض عبحائط حق6ق عبشـاب 
عبفلسـطلني عبتي يصت عللهـا عبق6عينُي عبدابلة 
امبـادئ عبادعبـة عإليسـايلة، مؤّكدعً أن سـ6رية 
عبصهل6يـي  عباـداعن  ثالتـة يف م6عقفهـا ضـد 
امرططاتـه اعبتضامـن عبكامـل مـع عبشـاب 

عبفلسطلني يف كفاحه ضد عالحتال2. 
اأكـد عملشـارك6ن يف عب6قفـات أن عملرّطـَط 
عبقضلـة  بتصفلـة  عبصهل6يـي  عممريكـي 
عبفلسطلنلة اعبذي يأمل6ن من “اروة عببحرين” 
تنفلـذه سلسـقط ال محابـة، مشـّددين عـىل 
ضارة عبحفاظ عىل حق عبشاب عبفلسطلني يف 

عستاادة حق6قه عملغتصبة. 
اعـرّب عملحام6ن عملشـارك6ن يف عب6قفات، عن 
رفضهم مية مررجات ستصدر عن تلك عب6روة، 

مؤكدين عبتأسك لتحرير عمرعيض عبارللة عملحتلة 
اإقامة عبدابة عبفلسطلنلة عملستقلة اعاصأتها 

عبقدس احق عبالجئني لابا6دة إىل ديار2م. 
»عبنهضـة«  حركـة  حـّذرت  جايبهـا،  مـن 
عبت6يسـلة، أمـا عبثالثا ، من تسـارع خط6عت 
عبصهل6يـي،  عالحتـال2  مـع  عبارلـي  عبتطبلـع 
اععتـربت أن مؤتأـر عملنامة عالقتصـادي اعبذي 
ُعقـد، أمـا عبثالثـا ، ايرتتـم أعأابـه عبلـ26 
عبقضلـة  تصفلـة  سـلاق  يف  يأتـي  عمرلاـا ، 

عبفلسطلنلة. 
اأضاف عبجـاليص: إن ق6ى عبتحـرر عب6طني 
يف ت6يا امن ضأنهـا حركة عبنهضة تقف ضد 
عملؤعمـرعت اعبرتلبـات عبتـي تحصل لأشـاركة 
عبقضلـة  بتصفلـة  عبارللـة  عبـدا2  لاـض 
عبفلسـطلني. الابتايل فابدعـ6ة ملقاطاة مؤتأر 
عملنامة ال تارب عن م6قف حزلي خاص لابنهضة، 

لل 62 م6قف وابي ارسأي يف آن اعحد. 
اأكد عبجـاليص، أن مؤتأر عملنامة عالقتصادي 
عبقضلـة  تصفلـة  مسـار  ضأـن  ينـدرج 
عبفلسـطلنلة، اأن عمل6قـف عب6طنـي اعبق6مـي 

اعإليسايي يست6جب عد2 عبت6رط فله. 
ايف عبسلاق، ونت ق6عت عممن عملرصية حألة 
ععتقـاالت اعسـاة، أما عبثالثا ، ضـد عدد من 

عبصحفلني اعملحامني اعبحق6قلني. 
الحسـب م6قـع عرلـي 21 وـألت حألة 
عالعتقـاالت، كالً مـن عملحامي اعضـ6 عبربملان 
عملـرصي سـالقاً، زيـاد عباللأـي، اعـددعً مـن 
عبصحفلني، ألرز2م 2شا2 فؤعد احسا2 مؤيا، 

إىل جايب عدد من عبنشطا  اعبحق6قلني. 
اعزع يشطا  احق6قل6ن سـبَب 2ذه عبحألة 
عممنلة عمل6سـاة، إىل خشـلة عبنظا2 عملرصي من 
عيـدالع م6جـة غضـب لابشـارع عملـرصي، عىل 
خلفلة مشاركة مرص يف اروة عببحرين ادار2ا 

عبرئلي يف صفقة عبقرن«. 

 : متابعات 
قا2 رئلُا عملكتب عبسـلايس بحركة حأاس إسأاعلل 
2نلـة، أمـا عبثالثا ،، أيه يجـب عباأل عىل إعـادة لنا  
عب6طنلـة  عبفصائـل  ُكــــّل  عبتحريـر بتضـم  منظأـة 

اعإلْســاَلملة بت6حلد عملرجالة اعتراذ عبقرعر. 
اأّكــــد 2نلة خـال2 مؤتأر اطني يف غـزة مل6عجهة 
اإسـقاط صفقـة عبقـرن ااروـة عببحريـن أن حركة 
حأاس جا2زة بلقا  عبرئلا عبفلسطلني محأ6د عباس 
اقلـادة فتـح يف غزة أَا عبقا2رة أَا أي مـكان، عىل َحــّد 

ق6بـه، مضلفـاً »يدع6 إىل عقـد إطار قلـادي مؤقت اعىل 
تشـكلل حك6مة احدة اطنلـة تدير وـؤاينا يف عبضفة 

اغزة«. 
كأـا رأى 2نلـة أيـه »يجـب عباأل عـىل إعـادة لنا  
عب6طنلـة  عبفصائـل  ُكــــّل  عبتحريـر بتضـم  منظأـة 
عإلْســـاَلملة بت6حلد عملرجالة اعتراذ عبقـرعر«، ُمضلفاً 
أن عسـرعتلجلتنا تبـدأ لابقـدس احـق عباـ6دة اعبدابة 
عاصأتها عبقدس عىل كامل عبرعب عبفلسطلني، م6ضحاً 
أن عبشـاب عبفلسـطلني يف مناطف تأريرـي ايجب أن 

لنائه سلاسلاً أمنلاً إعالملاً إلعادة عملبادرة إىل أيدينا. 

مقاامـة  ادا2  مأاياـة  قـ6ى  إىل  2نلـة،  اأوـار 
تسـقط طائرعت أمريكا اتتحدع2ـا يف ملا2نا اخللجنا«، 
ُمَحللـاً ببنان اعبك6يت اكل عبدا2 عبتـي ترفض عبتطبلع 

اعاليصلاع بألمريكي. 
عبقـرن، ال  اأضـاف إسـأاعلل 2نلـة، »ال بصفقـة 
بلتنـاز2 عـن عبقدس، ال بلت6طني، اال ملشـاريع ت6سـلع 
غزة إىل سـلنا  ا عبضفـة إىل عمردن، مبلنـاً أيه بن تتأدد 
غـزة جغرعفلًـا إال لاتّجـاه أرضها عبفلسـطلنلة بتتالحم 
مع عبضفة اعبقدس، مؤّكدعً أن عبفلسـطلنلني بن يفرط6ع 

لدما  قادتهم اسلأض6ن يف طريقهم حتى عبنرص. 

اأاَضـَح 2نلـه، أن مؤتأر عببحرين يهـدف إىل إعطا  
عبضـ6  عمخر بالحتال2 عبصهل6يي بلبسـط سـلطرته 
عـىل عبضفـة عبغرللـة، ابفتح لـاب عبتطبلع لـني عبدا2 
عبارللـة اعملحتـل ادمجه يف عملنطقـة، اتنصلب عدا من 

دعخل عممة كأيه عبادا بشابنا اأمتنا. 
ابفـت إىل، أن صفقة عبقرن امؤتأر عببحرين بلسـ6ع 
قـدًرع عىل عبشـاب عبفلسـطلني«، م6ضحاً أن »عبشـاب 
عبذي أفشـل ُكـــّل عملرططات اكل عبصفقات قادر عىل 

أن يُفشل 2ذه عبصفقة«.



عبادد 
)2ي6(  

نح���ن أول���ى الن���اس وأحوُجهم في ه���ذه األرض بأن نحيي ف���ي واقعنا 
التعبئَة العسكرية واجلهوزية القتالية لنواجَه األخطار التي تستهدُفنا من 

خارج األمة كاخلطر اإلسرائيلي.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  عمرلاا  اعبرألا 
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كلمة أخيرة

أنس القاضي

املجل�ُس  أص�دره  م�ا 
الحاِكُم  األعىل  الس�يايسُّ 
بي�اٍن  م�ن  اليم�ن،  يف 
تضامن�يٍّ م�ع القضي�ة 
الفلس�طينية يف مواجهة 
التصفوي�ة  املس�اعي 
للقضية، وم�ا أورده من 
متعلق�ٍة  عملي�ٍة  بن�وٍد 
بذلك ليَس »خطة عملية 
لتحري�ر فلس�طني« كما 
غ�اف  عن�وان  يف  ج�اء 
صحيفة املس�رة )ع�دد الثاث�اء، 25-6-2019م( بما 
تعنيه الخط�ُة العمليُة م�ن إج�راءات تنفيذية محددة 
ومزمن�ة وموزع�ة امله�ام، فم�ا أصدرت�ه صنعاء هي 
دع�وٌة ومقرتٌح لتوحيِد الجه�ود العربية نرصة لقضية 
الفلسطينية يف وضع تأريخي يَشهد مساعَي صهيونيًة 
وإمربيالي�ًة محموم�ًة لتصفي�ة القضي�ة يف »صفق�ة 
الق�رن«، وهي دع�وٌة هامٌة ومس�ؤولٌة، قابلٌة للتحقق 
وتحيط بها معوقاٌت يف الواق�ع يُمكن التغلُُّب عليها إذَا 

ما ُوِجَدِت اإلرادُة السياسية العربية املوحدة. 
الفك�رُة الت�ي طرحته�ا صنع�اء، ليس�ت األوىل من 
نوعه�ا، بل ه�ي بناًء عىل أف�كار طرحت يف س�تينيات 
وس�بيعنيات الق�رن امل�ايض يف زم�ن صع�ود حركات 
التح�ّرر الوطني�ة )القومية واالش�رتاكية(، وم�ا يميّز 
دع�وة اليمن هو أنها ص�درت يف الوضع الراهن الوضع 
ال�ذي يتميز باملي�ل إىل املهادن�ة والتطبيع م�ع الكيان 
الصهيوني، وخس�ارة الش�عوب وال�دول العربية لكثر 
من مكتس�بات حقبة التحّرر الوطني�ة، لتؤّك���د هذه 
الدع�وة بأن القضية الفلس�طينية كواقٍع موضوعي ال 
يُمك�ن تجاُوُزها فإذا ما خفت األص�واُت لنرصتها من 
ه�ذه الدول والق�وى يف فرتة معينة اتَّق�دت الدعوُة من 
جدي�د من قب�ل ق�وًى ودوٍل أخ�رى، فن�رصُة القضية 
الفلس�طينية حاجٌة ورضورٌة للتق�دم والتطور العربي 
ككل، حي�ث أن الوج�وَد الصهيون�يَّ ال يؤثر س�لباً عىل 
ه ُك���ّل  دول الطوق املحاددة لفلسطني، بل يُمسُّ رضُّ
األقط�ار العربي�ة خاص�ًة وأن الكي�اَن الصهيوني يُعد 
قاع�دًة وركيزًة للقوى االمربيالي�ة لتخريب األوضاع يف 
دول املنطقة واستغال مواردها، بل وعاوة عىل ذلك يف 
استخدام الَش�عوب العربية كجنوٍد للحروب االمربيالية 
ضد القوى التي لها موقٌف من االستعمار والصهيونية 
وللتخري�ب يف ال�دول التي ه�ي مطبِّعٌة م�ع العدو وما 
زالت تحتفُظ بقدٍر ولو بس�يطاً من مكتس�بات حقبة 
التحّرر الوطني، كوجوِد مؤّسس�اٍت عس�كرية وطنية 
كم�رص،  محلي�ة،  إنتاجي�ة  اقتصادي�ة  ومؤّسس�ات 
واالس�تهداف الخ�اص للجمهوري�ات القومي�ة والتي 
تُحرتق بنران عربية إْس���َامية مثل )سوريا، العراق، 
م�رص، ليبيا، اليم�ن، الجزائ�ر، لبن�ان( ودول صديقة 

كإيران الثورة اإلْس��َامية الداعمة للقضية العربية. 
ع�ىل الرغم ِمن أن الوح�دَة العربيَة متع�ذُِّر الوصول 
إليه�ا يف ه�ذه الظروف م�ن حي�ث العام�ِل الذاتي، أي 
ع�دم وحدة السياس�ات الحاكم�ة يف األقط�ار العربية 
ومي�ول معظمها ملهادنة للكيان الصهيوني، إن لم يكن 

التطبيع، وكذلك تناقض الوحدة مع مصالح 

مطهر يحيى شرف الدين 
 مرحلٌة أخ�رى من مراحل صفقة 
القرن تس�عى فيها الوالياُت املتحدة 
األمريكي�ة م�ع إرسائي�ل إىل إنه�اء 
مرشوع التحّرر الفلس�طيني وبسط 
السيطرة االقتصادية والسياسية عىل 
األرايض املقدَّس�ة والضف�ة الغربي�ة 
ع�ىل  دوالر  ملي�ار   50 باس�تثمار 
الفلس�طينية ودول عربي�ة  األرايض 

مجاورة. 
فمن�ذ ع�دة عق�ود م�ن الزمن بل 

مي والعربي  عدة قرون لم يعرف العالُم اإلْس���لاَ
اَو مصلحٍة ألي بلٍد عربي،  أن جاءت أمريكا بخ�ٍر أ
ولن تكون هناك أية مصلحة لصالح الفلس�طينيني 
م�ن انعقاد ورش�ة املنامة إال أنه�ا ترمي يف األخر 
إىل إلغ�اء آخر أمل لهم يف نيل حقوقهم السياس�ية 

واالقتصادية والس�يادية. 
 ففي باطن الورشة غدر وخيانة وتعزيز للتطبيع 
م�ع الكيان الصهيوني، وانعقاده�ا يف دولة عربية 
بمش�اركة دول عربي�ة ليس�ت إال محاولة بائس�ة 
إلضفاء رشعية النعقادها التي إن لم يتم مواجهتها 
برفض مخرجاتها فإنها س�تأتي بتشتيت وتمزيق 
وحدة األرايض الفلس�طينية والقض�اء عىل أي أمٍل 

مية.  للوحدة العربية وهويتها اإلْس��لاَ
ورش�ُة املنام�ة الت�ي انعقدت أم�س، أخذت يف 
ظاهره�ا طابع�اً اقتصادياً بخطة تدع�و إىل إقامِة 
صندوق استثمار عاملي لدعم االقتصاد الفلسطيني 
وعدد من الدول املجاورة كاألردن ومرص، وعن ذلك 
املبلغ الباهض املخصص للستثمار يتمنى كوشنر 
صه�ر ترام�ب ويؤّم�ل يف مغازلة متج�ددة لدول 
الخليج أن تنال هذه األخرة نصيباً اس�تثمارياً من 

امليزانية الهائلة للخطة. 

مرص واألردن والس�عوديُة واإلماراُت والرشعية 
املزعومة يف اليمن باركت انعقاد الورشة، واَاختارت 
أن تك�وناَ هي الس�باقة وم�ن أوائل 
ال�دول العربية التي أدخلت نفس�ها 
يف مربع الخيانة والتطبيع املتمثل يف 
مؤتمر أسماه الشارُع املغربي مؤتمراَ 
العار، واعت�روه تلعباً بكرامة األمة 

مية.  العربية واإلْس��لاَ
فكان م�ن نتائ�ج إع�لن انعقاد 
��ّركاَ الشارع املغربي  الورشة أْن تحاَ
ب�كل حمية وغ�رة يف تظاهرة دعت 
إليه�ا الجمعي�ة املغربي�ة ملس�اندة 
الكفاح الفلس�طيني وشاركت فيه أطياف واَهيئات 
مية أدانوا فيها املؤتمر  سياس�ية ويسارية وإْس��لاَ
وطالبوا يف التظاهرة بإصدار قانون يُجرم التطبيع 
ه�م  م�ع الع�دو اإلرسائي�ي، ومؤّك���دي�ن رفضاَ
للمؤتم�ر م�ن خ�لل الش�عارات واللفت�ات التي 
هم من املؤتمر معلنني بأنه انتهاك  عكست امتعاضاَ
لحق�وق الش�عب الفلس�طيني ولق�رارات مجلس 

األمن الدويل. 
ولذلك فإنَّ الخطوةاَ التي أقدمت عليها واش�نطن 
يف افتتاحه�ا لصفق�ة ترامب التي تس�عى لتصفية 
القضية الفلس�طينية تعتر طعنات غادرة يف ظهر 
الش�عب الفلس�طيني وتدمر ألحلم�ه وآماله يف أن 
يعيشاَ بحرية وكرامة واس�تقلل وس�يادة، كما أن 
ذل�ك املخطط يس�عى لتحقي�ق عدة أه�داف، منها 
إظه�ار حس�ن نواي�ا الصهيوأمريكي�ة يف إنع�اش 
التنمية واالقتصاد الفلس�طيني التي تخفي وراءها 
خب�ثاَ نواياه�م املبيّت�ة للحت�لل والتغطي�ة عىل 
جرائمه�ا بحق الش�عوب الفلس�طينية والس�ورية 

واليمنية التي تورطت فيها بالدعم 

حول مقرتح صنعاَء 
لنصرة فلسطني 

مؤتمُر املنامة أم مؤتمُر الخيانة والتطبيع؟!
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أليس م�ن العجيب أن نش�اهداَ بأن 
ال�دوراَ الرئي�ي يف تصفي�ة القضي�ة 
املقدَّس�ات  وخيان�ة  الفلس�طينية 
اإلس�لمية ودمج الكيان الصهيوني يف 
املنطقة والتطبيع الكامل معه يأتي عراَ 
الدول الرئيس�ية املش�اِركة يف العدوان 
ع�ىل اليمن من�ذُ خمس�ة أع�وام وهي 
الس�عودية واإلمارات والبحرين ومرص 
واألردن بقيادة أمريكا وإرسائيل، وقبل 
أن تظهر فك�رة صفقة القرن »جريمة 
الق�رن« ع�ىل لس�ان ترام�ب وصهره 

الصهيوني كوشنر!.
وه�ل من علق�ة بني ش�ن العدوان 
ع�ىل الش�عب اليمن�ي وتدم�ر قدراته 
وحص�اره القاتل وبني تصفية القضية 
الفلس�طينية الت�ي يت�م بيُعه�ا باملزاد 
العلني الي�وم يف البحرين يف رفٍض تامٍّ 
من ُكّل الفصائل الفلس�طينية والشعب 

العربي؟!.
ثم أال تظنون ب�أنَّ الصموداَ اليماني 
ال�دويل  الع�دوان  وج�ه  يف  العظي�م 
ه لش�عار املوت ألمريكا  ِش ورفعاَ املتوحِّ
امل�وت إلرسائي�ل خلل هذه الس�نوات 
وه�و يخ�وُض مواجه�ةاَ دول صفق�ة 
الق�رن قد س�اهم يف إضع�اِف جريمة 
القرن وإفش�الها وقّدم أجملاَ وأش�جعاَ 
ة للش�عب الفلسطيني يف  لوحة مناصاَ
ها شعٌب  ماَ تماٍه مع مظلوميِته قّل أن قدَّ

آخر غر شعب اإليمان والحكمة. 

الصموُد اليمني 
ومواجهُة جريمة القرن 


