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أخبار 

خالل مؤتمر صحفي حول المستجدات الميدانية لشهَري مايو ويونيو

القوات املسلحة: ندرس املرحلة الثانية من الردع وبصدد تنفيذ عمليات أوسع وراء الحدود
 : خاص: 

أعلن عملتحدُث عبرسـأي لاسم عبق عت عملسلحة، عباألد 
يحلى رسيع، لأن عبقلادَة عباسكريَّة تدُرُس تنفلذَ عملرحلة 
عبثانلـة من عأللات عبـردع، اأنها لصـدد تنفلذ عأللات 
اعساة يف مناطق ما ارع  عبحداد لاد أن نجحت يف تازيز 
سلطرتها عىل عمل عقع عملطلة عىل مدينة نجرعن، ُمشريعً إىل 
تاـاان إيجالي من ألنا  تلـك عملناطق، كأا أاضح أنه تم 
خال9 عبشهرين تدمري 389 آبلة بلادّا اتنفلذ 36 9ج ماً 

ج ياً بسالح عبج  عملسرّي. 
اخال9 مؤتأر صحفي عقده، أما عبثالثا ، قا9 ناطق 
عبق عت عملسـلحة: إن عباداعن وـن 839 غارة ج ية عىل 
مرتلف عملحافظات عبلأنلة خال9 عبشـهرين عملاضلني، ما 
أَدَّى إىل عستشـهاد اجرح عبارشعت من عمل عطنني اتدمري 

عباديد من عملناز9 اعملنشآت اعبطرقات. 
ثم عستارض عباألد رسيع جانباً من تفاصلل عأللات 
عبـردع عبتي نّفــذتهـا مرتلُف احدعت عبجلـش اعبلجان 

ع عىل تلك عبجرعئم.  خال9 عبفرتة نفسها؛ ردًّ
ففـي مـا يرـص جبهـات مـا ارع  عبحـداد، أّكـــد 
رسيـع أن قـ عت عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة » نجحت يف 
تازيز سـلطرتها عـىل عمل عقع عملطلة عـىل مدينة نجرعن 
مـن عبجهتـني عبجن للـة اعبغرللـة اأن عمل قـُف عبقتـايل 
بق عتنا يف عمل عقع عملتقدمة لأح ر نجرعن يجالها جا9زًة 
بتنفلذ أيـِة ت جلهات بلتقد3 اعبت سـع افق ما تقتضله 
عبظراف الحسـب تقديـرعت عبقلـادة«، مضلفـاً أنه تم 
تازيز عبسـلطرة أيضا عىل عدد من عمل عقع عالسرتعتلجلة 

يف جبهتي جلزعن اعسري. 
اكشـف رسيـع أن عبقـ عت عملسـلحة »لصـدد تنفلذ 
عأللات عسكريّة أاسع« يف مناطق ما ارع  عبحداد، اأن 
ق عتنـا »تأخـذ يف عالعتبـار خص صلة ألنا  تلـك عملناطق 
لجذار9ـم عبتأريرلـة اتاتـز لدار9ـم خـال9 مرتلـف 
عملرعحـل، كأـا تثأن »عبـداَر عإليجالـي بلكثري مـن ألنا  
تلـك عملناطـق امسـت ى اعلهـم اطبلاـة تااملهم مع 

عملستجدعت«. 
اعـىل عبجانـب عبصاراخي اعبجـ ي، أّكــــد ناطق 
عبق عت عملسـلحة، أنه تم خال9 عبشـهرين عملاضلني تنفلذ 
36 عأللة 9ج ملة بسـالح عبج  عملسرّي، منها 15 عأللة 
تأت لاالوـرتعك مع عملدفالـة، إىل جانب تنفلذ 5 رضلات 

لابستلة مسّددة. 
اأاضح أن نصلب عملنشـآت عبسـا دية مـن عأللات 
سـالح عبج  عملسرّي كان 31 عأللة، منها 10 عأللات عىل 
مطار ألها ا7 عأللات عىل مطار جلزعن ا3 عأللات عىل 

مطار نجرعن اعأللة عىل قاعدة خألا مشلط. 

اعسـتارض عملتحدُث عباسـكرّي مشـا9َد الستهدعف 
تجأاـات عبجلـش عبسـا دي امرتزقتـه قبابـة نجرعن 
مـكاَن  عملشـا9د  أظهـرت  حلـث  لابسـتي،  لصـاراخ 
عبتجأاـات قبَل الاَد عالسـتهدعف، اظهر ل ض ح حجُم 

عبتأثري عبذي أحدثه عبصاراخ. 
الرص ص عبصاراخ عببابسـتي »قصـري عملدى« عبذي 
تـم إطالقه قبل أيـا3، أّكـــد ناطق عبق عت عملسـلحة أن 
9ـذه »عملنظ مـة عبصاراخلـة عبجديـدة لابفاـل دخلت 

عبردمـة اسـلتم عإلعـالن عنهـا خـال9 عفتتـاح مارض 
عبشـهلد عبرئلا صابح عبصأـاد بلصناعات عباسـكريّة 
عبلأنلة اكذبك لقلة عمسلحة امنها سالح عبج  عملسري«. 
اح 9 عبتصالد عملسـتأر ضد منشآت عباداعن، كشف 
رسيع أن عبقلادة عباامة بلق عت عملسـلحة لصدد درعسـة 
تنفلـذ عملرحلة عبثانلة من عأللات عبـردع اعبرد عملرشاع. 
الفتـاً إىل أن »عباأللات قد تت سـع بتشـأل أ9دعفاً أخرى 

مرشاعة اضأن نطاقات جغرعفلة أاسع«. 

كأا كشـف أن لنك أ9دعف عبق عت عملسـلحة »يشـأل 
أ9دعفاً حل ية قد تتف ق من حلث عم9ألّة عالسـرتعتلجلة 
بدى عبادّا منشـآت اأناللب عبنفط«، مؤّكـــدعً أن ق عتنا 
»قـادرة عىل عسـتهدعف عدد مـن عم9ـدعف يف اقت اعحد 

الأسلحة مرتلفة«.
اجـدد عبتأكلـَد بكافـة عملدنلـني يف دا9 عباـداعن لأن 
عللهم عبتاامل مع تحذيرعت عبق عت عملسلحة لأسؤابلة؛ 
مَنَّه »بن يت قف عسـتهدعف عملنشـآت اعملقرعت إال لت قف 

عباداعن«. 
اأضـاف أن »ق عتنـا امـن خـال9 عبجهـات عملرتصة 
تقـ 3 لرصد أ9دعٍف متَحــّركة امتنقلة يُأكن أن تصبح 
أاب يًة عىل صالد عالسـتهدعف عملبـارش اعبن عي ايأكن 
أن تتصدر 9ذه عم9ـدعف عملتَحــّركة اعملتنقلة قائأة لنك 

عم9دعف بق عتنا إذَع ما رأت عبقلادة ذبك«. 
افلأا يتالق لرسائر عباداعن جرع  عباأللات عمللدعنلة 
عبل ملـة، أاضح عباألد رسيـع أن ق عت عبجلش اعبلجان 
عبشـابلّة تأّكنـت خال9 عبشـهرين عملاضلـني من تدمري 
اإعطـاب اإحـرعق 318 آبلة مرتلفـة ا93 مدرعة ا15 
دلالة او عرلات لي إ3 لي اإسقاط و طائرعت تجّسسلة 
اعستطالعلة للنها طائرعت حديثة امقاتلة ألرز9ا طائرة 

إ3 كل  و عممريكلة. 
اأاضح أن احدة عبهندسـة نّفــذت خال9 9ذه عبفرتة 
368 عأللة عسـتهدعف آبلات اتجأاات عبادّا امرتزقته، 
فلأـا نّفــذت احدة ضـد عبدراع و30 عأللـات يف ذعت 

عإلطار، عىل مرتلف عبجبهات. 
اعـن حصاد عبقناصة، أاضح ناطق عبق عت عملسـلحة 
أنه تم تنفلذ 360 عأللة قنص يف مرتلف عبجبهات خال9 
عبشـهرين، جرى خالبهـا قنص و1 جندياً سـا دياً، او 
مرتزقة سـ دعنلني، فلأا تم عسـتهدعف عملرتزقة عملحللني 

لـ3577 عأللة قنص. 
اح 9 عتّفاق عبحديدة، قا9 ناطق عبق عت عملسـلحة: إن 
خراقات عبادّا اعملرتزقة للغت خال9 ماي  اي نل  0و77 
خرقاً، بلبلغ لذبك إجأـايل خراقات عباداعن امرتزقته يف 

عبحديدة إىل 37719 خرقاً منذ لد  رسيان عالتّفاق. 
اأّكــــد رسيع أن قـ عت عبجلش اعبلجـان »بن تظل 
مكت فـة عميدي ا9ي تـرى عالعتدع عت عملتكررة الشـكل 
ي مي عىل مناز9 عمل عطنني امزعرعهم يف عبحديدة« ُمشريعً 
إىل أن عباـرشعت مـن عمل عطنني سـقط ع جرع  عسـتأرعر 

خراقات عباداعن. 
احّأل ناطُق عبجلش ق ى عباداعن عملسـؤابلَة عبكاملة 
عـن عسـتأرعر عبتصالـد اأي رد مـرشاع بق عتنا خال9 
ـــة اأن ق عتنا مـا زعبت ملتزمة  عبفـرتة عبقادمة، َخاصَّ

لاالتّفاق، حتى عبلحظة.

 قواتنا عززت سيطرتها على المواقع المطلة 
على مدينة نجران من جهتين

 منظوم��ة صاروخية جديدة دخل��ت الخدمة 
وسيتم الكشف عنها قريبًا

 تدمي��ر 384 آلي��ة وتنفي��ذ 36 هجومًا جويًا 
و2650 عملية قنص

عبدالسالم: ما كشفته 
القوات املسلحة يعد تطورًا 

نوعياً يف مسار املنازلة 
التأريخية مع العدو

 : متابعات: 
أّكــــد عبناطـُق عبرسـأيُّ منصـار عبلـه، ارئلـُا عب فد 
عب طنـي عملفااض، محأد عبدعبسـال3، أن ما كشـفه ناطُق 
عبق عت عملسـلحة، أمـا عبثالثا ، من تفاصلـَل ح 9 عب ضِع 
عمللدعنـي، يأثُِّل تطـ رعً ن علاً يف أدع  قـ عت عبجلش اعبلجان 

خال9 عملنازبة عبتأريرلة مع عباداعن. 
اقا9 عبدعبسـال3، أما، عىل ت يرت: إن ما تضّأنه عملؤتأُر 
ـل امال ماٍت  عبصحفـيُّ بناطـق عبجلش »مـن تقرير مفصَّ
دقلقـٍة عن سـري عملاركة مـع عباـدّا مسـن دة لاملال مات 
عمل ثّقة اعالسـتطالعلة من عأق عبادا« يأثل »تط رعً ن علاً 
يف أدع  عبقـ عت عملسـلحة اتقدماً ملح ظاً يف خضـم عملنازبة 
عبتأريرلة مع عملاتدي عبغاوـم عبذي ال يفهـم غريَ بغة عبردع 

اعبرد«.

سالح الجو املسّي يعّطل حركة املالحة يف مطار أبها بهجمات جديدة 
 : خاص: 

اعصلـت ق عُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة تصالَد9ا عبن عي ضد 
مطـارعت عبادّا عبسـا دي، انّفذت فجـَر أما عبثالثـا ، 9جأاٍت 
ج يًة اعسـاًة عـىل مطار ألها عبدايل يف عسـري، أسـفر عن تاطل 

حركة عملالحة يف عملطار. 
اأعلـن متحـدُث عبقـ عت عملسـلحة، عباألـد يحلـى رسيـع، أن 
عباأللات عب عسـاة عبتي نّفــذ9ا سـالح عبج  عملسـرّي عسـتهدفت 
مرعلـض عبطائرعت عبحرللة لأطـار ألها، مؤّكــــدعً أنه تم إصالة 

عم9دعف لدقة عابلة، اتاطلل حركة عملالحة يف عملطار. 
اأظهـرت مرعكُز عبرصد عبج ي خـراَج عملطار عن عبردمة جرع  
عباأللـات، حلث عجزت عباديد من عبطائرعت عن عبهب ط يف عملطار، 
اغـريت مسـار9ا لاد أن حلقت لشـكل دعئري بفـرتة ط يلة ف ق 

أج ع  عملطار. 
ايأتـي ذبك ضأـن تصالد ن عـي مت عصل يسـتهدف مطارعت 
امنشـآت عبادّا عبسـا دي لرضلات ج ية اصاراخلة، أسـفرت 
عـن تاطلل حركة مطارعت نجـرعن اجلزعن األها عدة مرعت خال9 

عبفرتة عملاضلة. 

السيطرة على موقعني يف »الظهرة« ومصرع وإصابة 
عدد من املرتزقة بينهم قيادي

 : الجوف: 
تأّكنت قـ عُت عبجلـش اعبلجان عبشـابلّة، 
أمـا عبثالثـا ، مـن عبسـلطرة عـىل م قاني 
بلأرتزقـة يف محافظة عبجـ ف، لاأللة ن علة 

سـقط فلهـا عدٌد مـن عملرتزقة قتـىل اجرحى 
للنهم قلادي. 

اأفاد مصـدر عسـكرّي بصحلفة عملسـرية 
لـأن ق عت عبجلـش اعبلجان نّفـــذت 9ج ماً 
ن علاً عىل عمل قاني يف جبهة عبقالف لابظهرة، 

اعنتهى عبهج 3 لابسلطرة عللهأا اتطهري9أا 
لابكامل. 

اأّكـــد عملصدر أن َعَددعً من عملرتزقة، للنهم 
قلـادي، سـقط ع لني رصيـع اجريـح لنريعن 

عبجلش اعبلجان خال9 عباأللة. 
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رشيد أبو لحوم – وزير المالية في تصريح خاص لصحيفة »المسيرة«:

عضو اللجنة االقتصادية أحمد الشامي: المبادرة ُقدمت بعد أن رفض الطرف اآلخر التجاوَب مع الحلول االقتصادية

ملتزمون بتنفيذ هذه املبادرة وترجمتها على أرض الواقع وسوف 
نعكس هذا التوّجــه خالل األيام القادمة

مبادرة »الرواتب« اأُلحادية: اختبار آخر يكشف هوية تّجار الحرب واملجاعة

 : خاص: 
أّكــــد روـلد ألـ  بح 3 -ازيـر عملابلـة يف حك مة 
عإلنقـاذ-، أن عملبـادرَة عالقتصاديَة عبتـي أطلقها عملجلُا 
عبسـلايس عمعـىل، أمـا عما9، من طرف اعحد لشـأن 
إنشـا  حسـاب خاص يف فرع عببنك عملركزي لأحافظة 
عبحديدة بت ريد إيرعدعت م عنئ »عبحديدة، عبصللف، رأس 
علىس«؛ لغـرض رصف مرتبات م ظفـي عبدابة، تأتي 
ضأن سلسلة أَا حزمة من عإلصالحات عالقتصادية عبتي 
دعا إبلها يف اقت سالق عبسلد عبدعمللك لدرعبدين عبح ثي 

–قائد عبث رة-، الاركها عملجلا عبسلايس عمعىل. 
اأاضـح أل  بحـ 3 يف ترصيح بصحلفة »عملسـرية«، 
أمـا عبثالثا ، أن إطالق 9ذه عملبادرة 9  ترجأة بتنفلذ 
عتّفاقلة عبسـ يد عملارافة لاسـم »عتّفاق عبحديدة« عبتي 

تضأنـت عباديد مـن عالتّفاقـات امن ضأنهـا عبجانب 
ُع  عالقتصـادي ام ض ع عإليرعدعت عبتي ظـل عبادّا يتذرَّ

لها مرعرعً اتكرعرعً. 
اقـا9 ازيـُر عملابلـة: إن عملبـادرة عالقتصاديـة عبتـي 
أطلقها عملجلا عبسـلايس مـن طرف اعحـد مثلُها مثُل 
عملبـادرة عبتي أطلقتهـا حك مُة صنااَ  يف اقت سـالق 
لرص ص إعادة عالنتشـار من طرف اعحد، ا9  ما بقي 
رفضاً اتانّتاً من قبل دا9 عباداعن اترحلباً اعسـااً من 

قبل عمَُمــم عملتحدة امجلا عممن.
ة  ابفـت أل  بحـ 3 إىل أن 9ذه عملبادرة سـتقلم عبُحجَّ
عىل عبطـرف عآلخر جألـًة اتفصلالً استكشـف بلاابم 
زيف اعّدعا عت تحابف عباـداعن امرتزقته عبذي يرفض 
عالنصلاَع بكل عملبادرعت ايرفض عبسال3 اعبجن ح بلسلم، 
مبلنـاً أن 9ذه عملبـادرَة عحتـ ت عىل نصـ ٍص اعضحٍة 
لفتح حسـاب خاص لاببنك عملركزي عبلأني يف محافظة 

عبحديـدة، كأا نص عللـه عالتّفاق اتـ رد كافة إيرعدعت 
عمل عنـئ، م ضحاً أن ملنا  رأس علىس 9  ملنا  ماطل 
اال تصـل إبله أيٌّ مـن عبب عخر عبنفطلة لاد عسـتهدعف 
عباـداعن به، افرض عبقل د اعبحصار حتى 9ذه عبلحظة 

لأنع دخ 9 عملشتقات عبنفطلة إىل 9ذع عمللنا . 
النّي ازيـر عملابلـة أن ملنا  عبصللف ال يسـتقبل إال 
عبقأح، امادة عبقأح مافلة من عبرس 3، ا9ناك عبقللل 
من عإليرعدعت تأتي من عبحديدة مقالل رسـ 3 عملشتقات 
عبنفطلة عبتي تصل إىل ملنا ؛ بتغطلة عحتلاجات مناطق 
حك مة عإلنقاذ، مضلفاً: امع ذبك عإليرعدعت س ف ت رد 
إىل 9ذع عبحسـاب كأا اّجه له عملجلُا عبسـلايس انحن 
يف ازعرة عملابلـة ملتزمـ ن لتنفلـذ 9ذع عالتّفاق اسـ ف 
ناكـا 9ذع عبت ّجـــه خال9 عميا3 عبقادمـة، الإمكان 
عمَُمـــم عملتحدة أن ترعقَب مثل 9ـذع عإلجرع  حتى نضَع 
أما3 وـابنا عبلأني ص رًة اعضحة لأننـا جادان فلأا 

نق 9. 
اأوـار أل  بحـ 3 إىل أن م ض ع عإليـرعدعت ارصف 
عبراعتـب بلـا جديدعً، فقـد أطلق عبسـلد عبقائد يف عا3 
3017 ا3018 او301 مجأ عـة مـن عملبـادرعت اتكلم 
لرصيـح عبابـارة لأننـا جا9ـزان بتنفلـذ عالتّفاقلـات 
اجا9ـزان بتحللـد عالقتصـاد امنهـا إيـرعدعت عمل عنئ 
اجا9ـزان أيضاً آلبلة مشـرتكة نسـتطلع من خالبها 
أن ندفـَع راعتب عمل ظفـني يف كافة أنحـا  عبجأه رية، 
مؤّكــــدعً أن 9ـذه عإليـرعدعت مـن عبحديـدة ال تغطـي 
رعتَب وـهر اعحـد حتى بـ  ُجأات خال9 عبسـنة، بكن 
عبطرف عآلخر يتحّأُل عملسـؤابلَة؛ لاعتبار إيرعدعت عبنفط 
اعبغاز اعإليرعدعت عمخرى تقـع تحت يده اعلله أن يفَي 
لابتزعماتـه عبتـي قطاهـا عىل نفسـه يف كافـة عملحافل 
عبدابلـة اإعالنـات متتابلة منـذ نقل عببنـك عملركزي إىل 

عدن. 

 : خاص: 
يف ظـل غلاب تـا3 بلـدار عمَُمــأي عبذي 
يُفرتَُض له أن يُلـِز3َ طرَف عباداعن لابتنفلذ، 
افلأا يستأرُّ 9ذع عمخريُ لتجااز ُكـــّل لن د 
عالتّفاق لشـكل علني، تح 9 عتّفاق عبسـ يد 
إىل سلسلة من عملبادرعت اعبرط عت عمُحاديَّة 
عملقدمة من عبطرف عب طني اسلطة عملجلا 
عبسـلايس عمعـىل يف محااالت بلأـي قدماً 
لاالتّفاق عملجأد عأـدعً من قبل عبطرف عآلخر 
اعبطرف عبرععـي.. مبـادرعت تاكا حرصا 
جادع مـن عبقلادة عبسلاسـلة يف صناا  عىل 
عتراذ مسـار عبسـال3 اترفلـف عملااناة عن 
عمل عطنني، بكنها تكشـف من عبجهة عمخرى 
عـن مدى حرص تحابف عباـداعن امرتزقته 
عىل إطابـة أمد عبحـرب امضاعفة عملأسـاة 
عإلنَْســانلة، كأا تكشف حقلقة تضللالتهم 
لرصـ ص مسـأبة »عبراعتـب« عـىل اجـه 

عبرص ص. 
عملجلُا عبسلايس عمعىل، أعلن مساَ  أما 
عما9، عـن مبادرة أُحاديَّة جديدٍة تتضأن أن 
يتـم ت ريد عائـدعت م عنئ عبحديـدة عبثالثة 
إىل حسـاب خـاص يف فرع عببنـك عملركزي يف 
عبحديدة، عىل أن يتم ترصلص 9ذه عباائدعت 
ملرتبـات ُكــــّل عمل ظفـني عبلأنلـني لدان 
تأللـز، »من أجـل إزعبـة ُكــــّل عالّدعا عت 
اعملـررعت عبتـي تسـهم يف عسـتأرعر مااناة 
عبشـاب عبلأنـي، اتحللـدع بالقتصـاد اكل 
مـا يأا حلـاة عمل عطنـني ايفاقـم عملااناة 
عإلنَْســـانلة، اإقامة بلحجة« لحسـب نص 

عملبادرة. 

اأاضح عض  عبلجنة عالقتصادية عب طنلة 
أحأد عبشامي، أن 9ذه عملبادرة ُقدمت لاد أن 
رفض عبطـرف عآلخر عبتااطـَي عإليجاليَّ مع 
عبحل 9 عملتالقة لاملِـَلـــّف عالقتصادي افَق 

عتّفاق عبس يد. 
اأضـاف أنه يفـرتض لابطـرف عآلخر أن 
يق 3 أيضاً لتسـللم عإليرعدعت عبتي يتحصلها 
لأا يف ذبك إيـرعدعت عبنفط اعبغاز، ايضلفها 
إىل إيـرعدعت م عنـئ عبحديـدة بتغطلـة كامل 

عملرتبات. 
عملبادرُة تستنُد إىل ماطلات عتّفاق عبس يد 
لشـكل اعضح، كأـا تاتـر عمتـدعدعً ملبادرة 
مأاثلـة قدمها قائـد عبث رة عبسـلد عبدعمللك 
عبح ثي، خال9 فرتة عأـل عملبا ث عمَُمــأي 
عبسالق، إسأاعلل ابد عبشلخ، اعبتي رفضها 

عملرتزقة آنذعك. 
ة عملبـادرة، عـىل عبرغـم من  بكـن أُحاديَـّ
مرجالتها عمللزمة بلطرفـني اعملأثلة لاتّفاق 

عبسـ يد، ثبت مجددعً أن طرَف عباداعن ياتر 
عملاانـاة عالقتصادية أحـد »إنجازعتـه« عبتي 
يتأسـك لها لشـدة؛ مَنَّه مهندسها اعملسبُِّب 
عبرئليس بهـا اعملسـتفلُد عب حلُد منهـا، َاأن 
ُكـــلَّ ما طرحه خال9 عبسن عت عملاضلة من 
تضللـالت ح 9 مسـأبة »عبراعتـب« لابذعت، 
اعبتي حاا9 أن يجالها عن عناً بترير حأالته 
عباداعنلـة عـىل محافظـة عبحديدة، بلسـت 
سـ ى أكاذيـب أرعد مـن خالبهـا أن يرصَف 

عمنظاَر عن ما يق 3 له من تدمري بالقتصاد، 
لد عً لابحصـار امرارعً لنقـل عببنك عملركزي 
إىل نهـب  ارضب عباألـة عملحللـة، اصـ الً 
إيرعدعت عملنشـآت عب عقاة تحت سـلطرته يف 

عملناطق عملحتلة. 
ابلسـت 9ـذه عملـرة عماىل عبتي تنكشـف 
9ذه عبحقائق؛ مَنَّها بلسـت عملـرة عماىل عبتي 
يرفـض فلها عباداعن عبتااطَي مع أية حل 9 
بترفلـف عملااناة عالقتصاديـة، ابلا لبالد 
عنا بقـا  عّأان عالقتصادي عبذي ُعقد لدع ة 
من عمَُمــم عملتحدة يف ماي  عملايض؛ ملناقشـة 
ـُك طـرف عملرتزقة  مسـأبة عبراعتـب، اتأسُّ
خال9 عبلقا  لابرفـض عبتا3 بلتجااب مع أية 

ماابجات. 
مبـادرُة عملجلا عبسـلايس تكشـُف أيضاً 
ــًة لأسـار تنفلذ عتّفاق  ألاـادعً أخرى َخاصَّ
ــًة  عبسـ يد اعملارِقـل عبحقلقـي بـه، َخاصَّ
اأنهـا تأتي لاد أقلَّ من وـهرين من مبادرة 
»إعـادة عالنتشـار عمُحاديَّة« عبتـي نّفــذتها 
ق عت عبجلـش اعبلجان من م عنـئ عبحديدة 
عبثالثـة، يف مايـ ، اعبتـي وـهدت عمَُمـــم 
عملتحدة نفسـها لسـالمة تطبلقها بكنها بم 
تنجح يف إبزع3 طـرِف عملرتزقة لتنفلذ خط ة 
مقاللـة، ا9ـ  مـا يق دنـا إىل دار عمَُمـــم 
عملتحدة عبذي لات يأثل حفرًة يف طريق تنفلذ 
عالتّفـاق؛ مَنَّهـا حتـى عآلن بم تفلـح يف دفع 
طرف عباـداعن بتنفلذ أيٍّ مـن عبتزعماته، لل 
إنهـا اصلـت إىل َحــدِّ عبت عطـؤ عب عضح مع 
عباـداعن مـن خـال9 صأِتها عـىل خراقاته 
اتصالـِده عباسـكرّي اعإلجرعمي عبذي طا9 
حتـى مقـرَّ عمَُمــم عملتحـدة نفِسـها دعخل 

محافظة عبحديدة. 

 بإمكان األمم المتحدة أن تراقَب هذا اإلجراء حتى نضع صورة لشعبنا والعالم بأننا جادون فيما نقول

مبادرة السياسي األعلى بشأن الرواتب من طرف واحد أتت تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة وإلقامة الحجة على العدوان 

بين استمرار تعّنت طرف العدوان وتواطؤ األمم المتحدة معه:

رئيس الوزراء: مبادرة من طرف واحد تأتي حرصاً من 
القيادة السياسية على حل مشكلة املرتبات 

 : صنعاء: 
أوـاد عبدكتـ ُر عبدعبازيـز صابـح لن حبتـ ر -رئلا 
مجلـا عبـ زرع -، لابقـرعر عبهـا3 عبـذي عترـذه عملجلـُا 
عبسـلايسُّ عمعـىل لفتـِح حسـاٍب يف فـرع عببنـك عملركـزي 
لابحديدة ت رَّد إبله إيرعدعُت م عنئ عبحديدة اعبصللف ارأس 

علـىس عالسـرتعتلجلة مل عجهـة مرتبات عمل ظفـني يف إطار 
خط عت تنفلذ عالتّفاق عالقتصادي عمل قع علله لأشـاارعت 

عبس يد. 
اأاضـح لن حبتـ ر بـدى مشـاركته، أمـا عبثالثا ، 
لابااصأة صنااَ  يف مهرجان عبل 3 عبااملي ملنا9ضة عأل 
عمطفـا9 عبذي نظأته ازعرة عبشـؤان عالجتأاعلة اعباأل 
اعالتّحـاد عباـا3 بلغـرف عبتجاريـة اعبصناعلـة اعالتّحاد 

عباـا3 بنقالـات عأا9 عبلأـن، أن عملبـادرة أُحاديَّة عبجانب 
عبتـي عترذ9ا عملجلا يف ظل تانّت عبطرف عآلخر ام عصلة 
عرقلتـه بتنفلـذ لنـ د عالتّفاق تأتـي حرصاً مـن عبقلادة 
عبسلاسـلة يف عبااصأة صناا  عىل حل مشـكلة عملرتبات؛ 
إدرعكاً منهـا لأ9ألتهـا يف ماابجة عبكثري مـن عبصا لات 
عبتي ياانـي منها عملالينُي من ألنا  عمل ظفني ايف مقدمتهم 

رشيحُة عمطفا9. 
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100 رسالة قصيرة اضافية لكل الشبكات المحلية عند شرائك باقة مكس300  
لشراء الباقة اطلب # 1*300*551*

50% رصيد اضافي مجاني رصيد اتصال ورسائل ونت عند شرائك باقة مكس 600 

لشراء الباقة اطلب 1#*600*551* 

هذا العرض صالح لغاية 31 أغسطس 2019

معك في كّل مكان

وقفة ومسية احتجاجية بالحديدة تنديدًا بخروقات 
العدوان الّتفاق السويد والتعنت عن تنفيذه

أهالي ذمار يؤّكـــدون رفَضهم لورشة البحرين 
وصفقة القرن وكل محاوالت التطبيع 

 : الحديدة: 
لابتزعمـن مع تنفلذ عبرط ة عبثانلة من عتّفاق 
عبس يد من قبل عبطرِف عب طني, نّظأت عبسلطُة 
عملحللـة اعملكاتب عبتنفلذيـة لأحافظة عبحديدة، 
امسـرية  عحتجاجلـًة  اقفـًة  عبثالثـا ,  أمـا 
جأا9ريية حاوـدة؛ بلتنديد لرراقـات عباداعن 
عملستأرة عىل التّفاق عبس يد, ارفضهم اتانتهم 

بتنفلذ خط عته.
اخـال9 عب قفـة اعملسـرية عبتي وـارك فلها 
محافـظ عبحديدة محأد عايـش قحلم اقلادعت 
عملكاتـب عبتنفلذية امـدرع  عباأـ 3 لاملحافظة, 
منـددة  اوـاارعت  الفتـات  عملشـارك ن  رفـع 
لاسـتأرعر عباـداعن يف عخرتعق عبهدنـة اعرتكاب 
عملزيـد مـن عبجرعئـم عببشـاة لحق عملريـا  من 
عمطفـا9 اعبنسـا  لابحديـدة خص صـاً اعبلأن 
عأ ماً اسـط صأت عمَُمــم عملتحدة ات عطؤ9ا 
عملكشـ ف أما3 تصالد ق ى عباداعن امرتزقتهم 
منشـآتها  عسـتهدعف  َحـــّد  إىل  اصـل  عبـذي 
لاملحافظـة, مشـلدين لأ عقـف رجـا9 عبجلش 
اعبلجان عبشـابلة عببط بلـة، اعبتزعمهم عبكامل 
لابهدنة َافقـاً التّفاق عبسـ يد، اعبرط عت عبتي 
قا3 لها عبطرف عب طني يف بجنة إعادة عالنتشـار 

يف تنفلذ عالتّفاق من طرف اعحد.
لـداره أكـد عبقائم لأعأـا9 عملحافـظ محأد 
علاش قحلم أن ألنـا  محافظة عبحديدة اعبلأن 
عأ مـاً يدينـ ن ايسـتنكران عسـتأرعر صأت 
عمَُمـــم عملتحدة عن عالخرتعقات بلهدنة لابحديدة 
اعرتـكاب عبجرعئـم عببشـاة عبتـي كان آخر9ـا 
عستشـهاد اجرح أكثر من عرشة أوـراص من 
عمل عطنـني عملريا  للنهم أطفا9 اعبنسـا , دععلاً 
ألنـا  عملحافظـة إىل عبتابئـة عباامة اعبتحشـلد 
اعبت ّجـــه إىل جبهات عبسـاحل عبغرلـي بلدفاع 
عـن عمرض اعباـرض ادحـر عبغـزعة اعملحتلـني 

امرتزقتهم من كافة عمرعيض عبلأنلة.
 اأدعن للـان صـادر عـن عب قفـة اعملسـرية 
خراقـات قـ ى عباـداعن التّفاق عبسـ يد اعد3 
عالنصلـاع بلقـرعرعت عبدابلـة لشـأن محافظـة 
عبحديدة، اعسـتأرعر عباداعن امرتزقته يف سـفك 
دمـا  عبشـاب عبلأنـي اتدمـري عملنـاز9, مؤكدعً 
اقـ ف ألنا  محافظة عبحديدة اعبشـاب عبلأني 
إىل جانب عبشاب عبفلسطلني يف قضلته عباادبة، 
ارفضهـم عبقاطـع بصفقـة ترعمب عملشـؤامة 
عبتـي يراج بها عبر نة من عبزعأا  اعملل ك عبذين 
عرتض ع منفسـهم أن يك ن ع خدماً ملرشاع ق ى 

عالستكبار عبصهل ني.

 : ذمار: 
9و1،  عبدعئـرة  ألنـاُ   نّظـم 
5و1لأديريـة  اعبدعئـرة 
مدينـة ذمـار، أمـا، اقفتني 
منفصلتني؛ بلتنديد لاسـتأرعر 
عبسـا دي  عباـداعن  جرعئـم 
عممريكي؛ اتأكلدعً عىل م عصلة 
عبثبـات اعبصأـ د اعبتحشـلد 
لابرجـا9  عبجبهـات  ارفـد 
اق عفل عبدعم مل عجهة عباداعن 

اإفشا9 ُمَرّططاته. 
عملشـارك ن  اأّكــــد 
عببحرين اما  رفضهم ب روـة 
تسـأى لصفقـة عبقـرن اأية 
محااالت بلتطبلـع مع عبكلان 
عبصهل نـي، دععـني إىل تازيـز 
عالصطفـاف اعبتالحم مل عجهة 
عسـتأرعر  عباـداعن، امالنـني 
عبنفـري عباـا3 ارفـد عبجبهات 
اعبسـري  اعبق عفـل  لابرجـا9 
عىل درب عبشـهدع  اعبتحشـلد 
عملرحلـة  اتشـكلل  بلجبهـات 
عبثانلة من ب ع  عبرئلا عبشهلد 

صابح عبصأاد. 
دعـت  آخـر،  جانـب  مـن 

يف  اعبتابئـة  عبتحشـلد  بجنـُة 
مديريتـي عنـا اجهـرعن إىل 
اتضافر9ا  عبجهـ د  مضاعفة 
إلنجاح  عملسـئ بلة  اعستشاار 
اعبتابئـة  عبتحشـلد  خطـط 
عباامـة اعباأل لـراح عبفريق 
عبجلـش اعبلجان  بدعم  عب عحد 
عبشـابلة يف مرتلـف جبهـات 
عبازة اعببط بة لق عفل عبرجا9 
اعملا9 بتازيـز صأ د عملرعلطني 

يف جبهات عبازة اعببط بة. 
عبانـيس  مجا9ـد  ادعـا 
- أمـني عـا3 عملجلـا عملحـي 
لذمـار، كافة مك نات عملجتأع 
بإلسـها3 عبفاعل يف عبتحشـلد 
لابرجـا9  عبجبهـات  ارفـد 

لإنجـازعت  مشـلدعً  اعباتـاد، 
اعبقـ ة  عملسـرّي  عبطـريعن 
عبجلـش  ادار  عبصاراخلـة 
اعبلجان عبشـابلة األنا  عنا 
اجهـرعن يف م عجهـة عباداعن 
َاعالنتصارعت عبتي يحقق نها يف 

مرتلف عبجبهات. 
دعـم  إىل  عبانـيس  اأوـار 
لاملحافظـة  عملحللـة  عبسـلطة 
يف  عملبذابـة  عبجهـ د  بكافـة 
جانب عبتحشـلد اتازيز عممن 
اعالسـتقرعر، حاثاً عىل تكاتف 
عبجهـ د عبرسـألة اعإلرشعفلة 
عبتحشـلد  إلنجـاح  اعبقبللـة 
ام عصلـة  عباامـة  اعبتابئـة 
عبصأ د حتى تحقلق عبنرص. 

الخارجية تدين االعتداَء الصهيوني على سوريا
 : خاص: 

عبهجأـات  عبرارجلـة  ازعرُة  أدعنـت 
عبصاراخلة بقـ عت عالحتال9 عبصهل ني عبتي 
عسـتهدفت، أمـا عما9 محافظات دمشـق 
اريف دمشـق احأص اأسـفرت عن مقتل 

اجرح مدنلني لأا فلهم نسا  اأطفا9. 
اأّكــــدت عبـ زعرة يف للـان بهـا، أمـا 
عبثالثـا ، أن 9ذع عالعتدع  يُاد عنتهاكاً سـافرعً 
مللثاق عمَُمــم عملتحدة، اقرعرعت مجلا عممن 

ذعت عبصلـة، اسـلادة عبجأه ريـة عبارللـة 
عبجأه ريـة  عبسـ رية، مؤّكــــدة اقـ ف 
عبلأنلة إىل جانب سـ ريا اعبشـاب عبس ري 
اعسـتاادة  عإلر9ـاب  م عجهـة  يف  عبشـقلق 
حق قه عملرشاعة يف عبج الن عبس ري عملحتل. 
 ادعا عببلان عملجتأع عبـدايل ب ضع َحــدٍّ 
بلصلـف اعالنتهـاكات عإلرسعئلللـة عملتكـررة 
بألعـرعف اعمل عثلـق اعبق عنـني عبدابلة اعبتي 
تسا9م يف تهديد عممن اعالستقرعر يف عملنطقة 

اعباابم. 

مدينة وجامعة البيضاء تحيي الذكرى السنوية للصرخة بفعاليات ثقافية وفكرية 
 : البيضاء: 

عستأرعرعً بالحتفا  لابذكرى عبسن ية 
عبلأنلـ ن فاابلاتهم  بلرصخة ي عصـل 
لشـاار  تأسـكهم  عـىل  عملؤّكــــدة 
عبرصخة اعملرشاع عبقرآني عبذي أسسه 
عبشهلد عبقائد حسني لدر عبدين عبح ثي 
سـال3 عبله علله، حلث نظم ألنا  مدينة 
لأناسـبة  ثقافلـة  فاابلـة  عببلضـا  
أّكـــدت  عبذكـرى عبسـن ية بلرصخـة 
عـىل أ9ألة عملناسـبة اعملضامني عبهامة 
عبتي يتضأنها واار عبرصخة افاعللته 

اتأثريه عىل عمعدع . 
اعر عملشارك ن عن رفضهم عبقاطع 
بصفقة ترعمـب، اكل محااالت عبتطبلع 
مـع كلـان عالحتـال9 ايف مقدمتهـا مـا 
يسـأى لــ »اروـة عببحريـن«، حلـث 
أمـا  عببلضـا ،  محافظـة  وـهدت 
عبثالثـا ، فاابلتـني ااقفـة عحتجاجلة 
رفع عملشـارك ن فلها وـاارعت »عبرع ة 
من عبر نـة اعباأـال « ادعـم عبقضلة 

عبفلسطلنلة. 
اععتر ألنـا  عببلضا  عنزعـاج عبادّا 
من وـاار عبرصخـة دبلـال اعضحا عىل 
أ9ألـة عبشـاار افاعللتـه، مضلفـني: 
»إن تَحـــّركات عبادّا عملبكرة اعملارافة 
لحـراب صاـدة عبسـت، اعبتـي حـاا9 
مـن خالبها عبقضـا  عىل 9ـذع عملرشاع 
ااأد وـااره »عبرصخـة« تؤّكــــد لأا 
ال يـدع مجاالً بلشـك لأن عباـداَّ قد فهم 
اعسـت عب خط رة عبشـاار علله اعىل 
أ9دعفـه امشـارياه أكثـر مـن عباـرب 
اعملسلأني اعبباض مأن يالش ن للننا، 

ايّدع ن عإلسال3 اعبارالة اعبق ملة. 
عـىل  تأكلد9ـم  عملشـارك ن  اجـدد 
اعملـي  عبقرآنـي  لاملـرشاع  عبتأسـك 
عـىل درب عبشـهلد عبقائـد يف م عجهـة 
اعملشـاريع  اعبطغلـان  عبظلـم  قـ ى 
عحتـال9  إىل  عبهادفـة  عبصهل أمريكلـة 
عببلـدعن انهـب ثراعتهـا، ماريـن عـن 
رفضهـم عبقاطـع بكل أوـكا9 عبتطبلع 
مـع كلـان عباـدّا عبصهل نـي عبغاصب 
ايف مقدمتهـا صفقة ترعمب عملشـؤامة 

ااروة عببحرين. 
مـن جانبهم عـر طـالب اأكاديأل  
ادكاتـرة جاماة عببلضا  عـن تنديد9م 
اعستنكار9م عبشديدين ملا يسأى اروة 
عببحرين الكل من وـارك احرض اروة 
عببحرين عملشـب 9ة، ماترين عملشـاركة 
مـن أ9م عبشـ ع9د عـىل ما اصلـت إبله 
لاض عمنظأـة اعبكلانـات عباأللة من 

عنبطاح ااال  بلله د اعبنصارى. 
اأوار عبطالب يف اقفتهم عالحتجاجلة 
عبتـي نظأتها عبهلئة عبرئاسـلة بجاماة 

عببلضا  اكللة عبرتللـة اعبال 3 عإلدعرية 
لـردعع لرعاية رئلـا جاماـة عببلضا  
أ. د. أحأـد أحأـد عبارعمـي إىل أن عب عي 
يف عق 9 وـا ب األنـا  عممـة عبارللة 
اعإلسـالملة ايف مقدمتهم ألنا  عبشـاب 
عبلأني بكفلل لاسـتنهاض عممة بلدفاع 
عن دينها امقدسـاتها، الفتني إىل أ9ألة 
عبشاار يف م عجهة أعدع  عممة اعبتصدي 
ملشـارياها عبصهل أمريكلـة عبهادفة إىل 

عحتال9 عببلدعن انهب ثراعتها. 
عبنسـائلة  عبهلئـة  أقامـت  ذبـك،  إىل 
عبثقافلـة عباامـة منصار عبلـه لأديرية 
ردعع فاابلـة نسـائلة لأناسـبة حلـ 9 
ارفضـا  بلرصخـة  عبسـن ية  عبذكـرى 
عممـة  عبتآمريـة عـىل  عبرطـ عت  بـكل 
عملشـاركات  اأّكــــدت  امقدسـاتها.  
عـىل أن عبرصخـة أحلت لنفـ س عممة 
عبكرعمـة اعباـزة اعإللـا  اسـا9أت يف 
إعادة اعسرتجاع عب عي اعإلدرعك ملا يحاك 
بهذه عممة من مؤعمرعت ااجهت ل صلة 

عبادع  نح  عبادّا عمبد اعمخطر. 



5
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

و3 و ع9 91990ـ
3 ي بل  و3301

)7و6(
 

 : سقطرى 
قـّد3 قلاديٌّ يف ما يسـأى عملجلـا عالنتقايل 
عبتالع بالحتال9 عإلمارعتي لسـقطرى عستقابتَه 
من عملجلا اإعالن تأـرده عىل دابة عالحتال9؛ 
لسـبٍب مسـاعلها بالنقضـاض عـىل عبجزيرة 
اعبسـلطرة عـىل ُكــــّل عملؤّسسـات اعملقـار 

عبحك ملة اعمللنا  اعملطار فلها. 
اقابت مصادر قبللة يف حديب  لسقطرى: إن 
محأد دايل -عض  ما يسـأى عملجلا عالنتقايل 
يف عبجزيـرة- قد3 عسـتقابته من منصبه، أما 
عبثالثا ، تضامناً مع ألنا  سـقطرى عبرعفضني 
مي ت عجـد بالحتـال9 عإلمارعتـي امحااالتهـا 
عبانـف  مرلـع  إىل  عبجزيـرة اجر9ـا  ملشـنة 
اعبـرصعع اإثـارة عبفتنـة لـني عم9ـايل ارشع  
عب ال عت عبقبللة اعباسكرية اعممنلة بصابحها. 
اجا ت رسـابة عالسـتقابة عبتـي قدمها إىل 
رئلـا عملجلـا عالنتقـايل يف سـقطرى يحلى 
مبارك سـالد لاد مطابب مشـايخ سـقطرى 
عبدععلـة إىل دعـم عبرشعلـة ارفـض عبت عجـد 

عإلمارعتي. 

اأاضحت عملصـادر أن عسـتقابة دايل، تأتي 
لاد ي 3 اعحد من عملظا9رة عبشـابلة عبغاضبة 
عبتي نظأها عآلالف من ألنا  عبجزيرة بلأطاببة 
لرحلل عالحتـال9 عإلمارعتي اطرد ُكـــّل أداعته 
امرتزقته اعىل رأسهم ما يسأى عالنتقايل، اندد 

عملشـارك ن يف عملظا9رة لاسـتأرعر عالنتهاكات 
عبتـي يأارسـها عالحتـال9 لحق ألنـا  عبجن ب 
لشكل عا3 الحق أ9ايل سقطرى لشكل خاص 
امسـاعله يف نرش عبف ىض اعمللللشلا عملسلحة 

اعبتفرد لابحكم يف عبجزيرة بصابحه. 

 : لحج 
عتهم مسئ 9ٌ يف حك مِة عبفاّر 9ادي منظأَة 
عبغـذع  عبااملي لابتاأـد يف إ9انـة اإذال9 ألنا  

عبجن ب لشكل عا3 ابحج لشكل خاص. 
اقـا9 عملرتـزق بـؤي عبصبلحـي -عملاني من 
قبل حك مة عملرتزقة مستشـارعً ملحافظة بحج 
بشـؤان مديريتي عبح طة اتُبـن-: إن لرنامج 
عبغـذع  عبااملـي ياأل عـىل إذال9 عملسـتفلدين 
ازيـادة مااناتهـم مـن خـال9 تأخـري رصف 
عملسـاعدعت ميا3 اتاريضهم موـاة عبشأا 
عملحرقـة، حلث تالـش محافظتا عـدن ابحج 
درجـة حـرعرة عابلة تصـل إىل 90 درجة خال9 

فرتة عبظهرية. 

إىل  أمـا،  ترصيـح  يف  عبصبلحـي  اأوـار 
تاّرض عبارشعت من ألنا  بحج بحاالت عإلغأا  
اعإلعلا ؛ لسبٍب عالنتظار بساعات ط يلة تحت 
أوـاة عبشـأا من أجل عسـتال3 عملسـاعدعت 
عبنقديـة عملقدمـة مـن لرنامج عبغـذع  عبااملي، 
اتكدس عملئات منهم يف ط علري ط يلة أما3 لنك 
عبكريأي محل عبرصعفة عب حلد يف عملحافظة ما 
ياكا عبص رة عبسـلبلة ملنظأة عبغذع  عبااملي 
عبتالاـة بألمـم عملتحدة اآبلات عبـرصف عملتباة 
بديهـا ما يؤّكـــُد تاأد9ـا إذال9 اإ9انة ألنا  

عبلأن ازيادة مااناتهم. 
اأوـار عملسـئ 9 عمل عيل بحك مة عبفاّر 9ادي 
إىل أنه تم إسااف عدد من عبحاالت لاد تارضهم 
بإلغأا ؛ لسبٍب عالنتظار بساعات ط يلة تحت 

أوـاة عبشـأا ادرجة عبحرعرة عملرتفاة عبتي 
قد تسـبب عب فاة بدى كبار عبسن، دععلاً عبغذع  
عبااملـي إىل فتح م عقع رصف جديـدة لدالً عن 
م قـع اعحد يكتظ فلـه عآلالف مـن عمل عطنني 

رجا9 انسا  لص رة مهلنة. 
اكان ناوـط ن اإعالمل ن قـد تناقل ع عىل 
م عقـع عبت عصـل عالجتأاعـي صـ رعً الزدحا3 
عبنـاس لطريقة عشـ عئلة امهلنة يف محافظة 
بحج أما3 لنـك عبكريأي من أجل عبحص 9 عىل 
عملساعدعت عبنقدية، اسط عستلا  كبري من تاأد 
منظأـة عبغذع  عبااملـي إظهاَر ألنـا  عملحافظة 

لص رة مهلنة اغري الئقة تأا كرعمتهم. 
اتؤّكــــد ترصيحـاُت عملرتـزق عبصبلحـي 
صحَة عالتهامـات عبتي اّجهتها عبهلئة عب طنلة 
بتنسـلق عإلغاثة برنامج عبغـذع  عبااملي لتبني 
أجندة تنا9 من سـلادة عبلأـن اترد3 عباداعن 
ات رطه يف تقديم م عد غذعئلة فاسدة امنتهلة 
غري صابحة بالستردع3، احني فشل يف تحقلق 
أ9دعفـه أعلـن تاللـق أعأابـه عإلنَْســـانلة يف 
مناطـق سـلطرة حك مـة عإلنقـاذ، احظـي 
لأسـاندة دا9 عباداعن احك مـة عبفاّر 9ادي 
عبتي كانت يف عمصل عمُلَرّطط بت جهات اقرعرعت 
عبرنامج عبتي أرضت لابشـاب عبلأني اعززت 

عبحصار عملفراض علله. 

 : عدن 
9اجـم قلـاديٌّ يف عبحـرعك عبجن لـي تحابَف 
يف  امسـاعلَه  عإلمارعتـي  عبسـا دي  عباـداعن 
تقطلـع عبجنـ ب اتح يـل ألنائـه إىل مرتزقة 
يقاتلـ ن لامجـر عبل مـي بصابـح ألـ  ظبـي 

اعبرياض. 
اأوـار عـي لاث عب –أحـد قلـادعت عبحرعك 
عبجن لي عبذي يرأسه حسن لاع 3-، يف منش ر 
عىل صفحتـه لــ »عبفلا لـ ك« تحت عن عن 
»لـدان دلل ماسـلة اعىل عىل عملكشـ ف«، إىل 
أن جنـ ب عبلـ 3 يرتلف عن عممـا، مبلناً أن 
عبجن للـني كان ع م حدين مـن عملهرة رشقاً إىل 

لاب عملندب غرلاً قبل أن يشـن عبتحابف عداعنَه 
عىل عبلأن. 

رحبـ ع  عبجن للـني  أن  لاث علـة،  اأضـاف 
لتحابـف عباـداعن اقاتلـ ع يف صف فـه ككتلة 
جن للـة م حدة امـا أن اطأت قـد3 عالحتال9 
عبسـا دي عإلمارعتـي أرض عبجنـ ب بم تاجبه 
احـدُة ألنائها فاأـل عىل تقطلاهم سلاسـلاً 
اعسـكرياً، مبلنـاً أن عالحتال9 قطـع عبجن ب 
سلاسـلاً مـن خـال9 تشـكلل كلانـات بتنفلذ 
أجنـدة ُكـــّل مؤّسـا، اعسـكرياً من خال9 
تادد عبتسـألات عباسكرية دان قلادة م حدة 

بهذه عبق عت عملشكلة مناطقلاً. 
اعن تح يل ألنا  عبجن ب إىل عسـكر لامجر 

عبل مـي اتقسـلم عبجنـ ب، بفت عبقلـادي يف 
عبحـرعك عبجن لـي إىل أن عالحتال9 حـّ 9 مدينة 
عدن إىل فريسـة بلـكل، امن منطقـة عباند إىل 
آخر حـداد عبضابـع عبجن للـة جاـل ألنا 9ا 
عسـكرعً يقاتلـ ن لأبف ريـا9 سـا دي يف أية 
جبهة ي جه 9م إبلها ك ق د ملاارك خارسة ال 

ناقة بهم فلها اال جأل. 
ادعا لاث علة ألنا  عبجن ب عبذين يقاتل ن يف 
صف ف عالحتال9 عبسا دي عإلمارعتي إىل عبا دة 
بديار9م اترك عبجبهات ال سلأا جبهات عبحداد 
»جلزعن انجرعن اعسـري« عبذين يقاتل ن فلها 
كأرتزقـة لامجـر عبل مـي نلالًة عـن عبجلش 
عبسا دي عملاتدي اعبغازي بألرعيض عبجن للة. 

أخبار

استقالة عضو ما يسمى االنتقالي في الجزيرة تضامنًا مع مطالب المواطنين برحيل الغزاة 

تمرد داخل صفوف املرتزقة يف سقطرى بسبب انتهاكات االحتالل اإلماراتي

تحالف العدوان ساند البرنامج في حملته السياسية ضد صنعاء والشعب اليمني: 

مسؤول يف حكومة الفاّر هادي يتهم الغذاء العاملي بالتعمد يف إهانة وإذالل أبناء الجنوب 

أّكـــد أن االحتالل السعودي اإلماراتي تمّكن من تقطيع الجنوب عسكريًا وسياسيًا لصالح أهدافه

قيادي يف الحراك يتهم تحالف العدوان بتحويل أبناء الجنوب إىل مرتزقة باألجر اليومي 

ذمار.. إغالق ثمان منشآت مائية 
مخالفة للشروط الصحية 

 : ذمار 

أغلقـت عبهلئُة عباامـُة بلأ عرد عملائلـة لأحافظة ذمار، 
أمـا عبثالثـا ، 8 آلـار امحطات ملـاه لأديريـة جهرعن 

مرابفة بلرشاط عبصحلة. 
اأضـح عملهنـدي عبدعبغني عملرتـار -مدير فـرع عبهلئة 
لذمار-، أن عإلغالَق يأتي يف إطار حأالت عبرقالة عملسـتأرة 
عبتـي ينفذ9ا عبفـرُع عىل عملنشـئات عملائلـة بلتأّكـــد من 
م عصفـات اج دة عمللاه، الفتاً أن عبحألَة ستشـأُل جألَع 
عملديريـات بلرقالـة عـىل مـدى عالبتـزع3 لأاايـري عبج دة 
عبصحلـة مللـاه عبـرشب؛ حفاظـاً عـىل سـالمة عملجتأـع 

خص صاً يف ظل عنتشار عممرعض اعمالئة. 
احـث عملرتـار مابكـي عملنشـئات عملائلـة عـىل عالبتزع3 
لاملاايري اعالوـرتعطات عبصحلة بلألـاه عبنقلة، مؤّكـــدعً 

أنه سلتم عتراذ عإلجرع عت عبقان نلة لحق عملرابفني. 
ايف عبسـلاق، أوـار مدير مـرشاع مرعقبة جـ دة ملاه 
عبرشب لفـرع عبهلئـة عملهندس حأـزة رعايـة، إىل ت عصل 
عمنشـطة عبرقاللـة عىل عملنشـآت عملائلـة عبراصـة، ُمبلناً 
أن عبفـرق عمللدعنلة تقـ 3 لفحص جرث مـي بالنات عمللاه 
عبتي تباع يف عمسـ عق امتالاة مدى عالبتزع3 لاالوـرتعطات 
عبصحلة؛ ك نها عامالً أساساً يف عبحد من عنتشار عممرعض 

اعمالئة. 

الزراعة تحذر من خطورة 
الجراد وتدعو املنظمات 

املعنية إىل التدخل الفوري

 : صنعاء 

حّذر مرَكُز مرعقبة امكافحـة عبجرعد عبصحرعاي عبتالع 
بـ زعرة عبزرععة اعبـري، أما عبثالثا ، من تفاقم مشـكلة 
عبجـرعد اظهـ ر أطـ عر جديـدة تهـدد بألمـن عبغذعئي يف 

عملنطقة. 
اععتـر أخصائل ن اُخرعُ  يف اقايـة عبنباتات أن اضع 
عبجرعد حابلـاً يف عملناطق عبزرععلة لأحافظات عبجأه رية، 
يشـكل تهديدعً بلأحاصلل عبزرععلة امصادر عممن عبغذعئي 

يف عملنطقة. 
 مـن جانبه، قـا9 عملهندس اجلـه عملتـ كل -مدير عا3 
اقايـة عبنباتـات ل زعرة عبزرععـة-: إن عبجـرعد عبصحرعاي 
ظهـر لأط عر جديـدة )ح ريـات عبدلـا( الكثافـة عابلة 
نتلجة فقـا لل ض عبجرعد يف عباديد مـن مناطق عبتكاثر 
عبشـت ية اعبصلفلـة اعماديـة اعبقلاان عبزرععلـة، دععلاً 
عملنظأات عملانلة إىل رسعة عبتدخل اتقديم عبدعم اعبتااان 
إلنقاذ عملناطق عبزرععلة من عبرسـائر عملت قاة، تهدد بألمن 

عبغذعئي يف عملنطقة. 
اأوـار عملتـ كل إىل أن 9نـاك عباديد من فـرق عملكافحة 
عمللدعنلـة بلجـرعد تق 3 لابتدخـل إلنقاذ عملناطـق عبزرععلة 
من عبرسـائر عملت قاة جرع  عنتشـار اظهـ ر عبح ريات، 
مؤّكــــدعً أن تلـك عبجهـ د ماتـزع9 محـدادة نتلجة عد3 
ت فر عإلمكانلات عبكافلة بذبك، اأن خط رة عبجرعد ما تزع9 
مرتفاة الحاجة إىل دعم اتااان من قبل عملنظأات عملانلة 

لأجا9 عممن عبغذعئي. 
اأّكـــد عملتـ كل أن رش عبدلا امكافحتها لاملبلدعت من 
أفضل عبطرق بلترفلف من حدة عنتشـار عبجرعد عبتي تلحق 
تدمريعً وـامالً لاملحاصلل عبزرععلـة؛ مَنَّ حرشعت عبجرعد يف 
مرعحـل اأطـ عر نأ 9ـا عماىل تك ُن رش9ة جـدعً بلنباتات 

اعموجار عبررضع . 
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موقع فرنسي: رغم الدعم األمريكي الفرنسي اإلسرائيلي لــــــــم يتمّكن التحالف 
السعودي من هزيمة اليمن بسبب املقاومة اليمنية وشراســــــــــة الشعب 

األمم المتحدة تتصرف بفشل مثالي وفقدت مصداقيتها في اليمن 
الفرنسيون واإليطاليون واأللمان حّقـــقوا مكاسَب اقتصادية على حساب القيم اإلنسانية في حرب اليمن 

أّكـــدت أن السعودية قد تنفد من األصدقاء والمال والوقت 
»نيويورك تايمز«: الحرب الكارثية يف اليمن قّوضت بعــــــــــــمق ُسمعة السعودية

 : متابعات 

سـلَّط م قـُع لاتري تلـك عبفرنـيس يف 
9 بلكاتب اعبسلايس عبفرنيس،  تقرير مط َّ
عنط عن وـارللتلله، حأل عن عن »خأا 
سـن عت مـن عبحـرب يف عبلأـن لكفابـة 
غرللـة«، عبضـ َ  عىل عباـداعن عىل عبلأن 
عملسـتأر منذ خأا سـن عت، متطرقاً إىل 
عبـدار اعبكبـري اعملسـاندة عملتااظأة من 
قبل عبـدا9 عباظأـى عبتي اصَفهـا لأنها 
عمكثـر تطـ رعً مـن حلـث عبديأقرعطلـة 
احق ق عإلنَْسان، كاوفة أن دا9 عباداعن 
بم تسـتطع 9زيأَة عملقاامة عبلأنلة لرغم 

عإلمكانلات عبكبرية. 
اقـا9 عمل قـع: إنـه منذ خأسـة أع ع3 
احرٌب دم يـة تدمُر عبلأـَن دان قلق من 
قبل أيـة دابة مـن دا9 عبقـ ى عباظأى، 
الفتـاً إىل أنه حتى عمكثر تطـ رعً من حلث 
عبديأقرعطلـة احقـ ق عإلنَْسـان من 9ذه 
عبـدا9 عباظأى، خاصـة عبـدا9 عبغرللة، 
تدعـم دا9 عباـداعن عبذي تقـ ده عملألكة 
عبسا دية يف 9ج مها عىل عبشاب عبلأني. 
اأضـاف عمل قع، أنه لابرغـم من عبدعم 
عملقد3 من قبـل عب اليات عملتحدة عممريكلة 
افرنسـا ا«إرسعئلـل« اعباديد مـن عبدا9 
تتأّكـن  بـم  عبسـا دية  أن  إال  عبارللـة، 
مـن 9زيأـة عملقاامـة عبلأنلـة، مرجاـاً 
فشـَل دا9 عباداعن إىل عملقاامة عبرشسـة 
بلشـاب عبلأني، اكذبك عجز عبسـا ديني 
قـرع ة  عـىل  عبحصـ 9  عـن  احلفائهـم 
سلاسـلة اعسـرتعتلجلة حقلقلـة قاللـة 
بلتطبلـق يف عبلأـن، كأا ال يكفـي عبتقللل 
من وـأن عبشـاب اعبحص 9 عىل مادعت 

عسكرية بكسـب عبحرب ضد9م، فابلأن 
9  عبدبلل عىل عبتألز. 

اتطـرق عمل قـع، إىل مقاللـة أجرتهـا 
جريـدة »عمخبـار« عبلبنانلـة، مـع رئلا 
عملجلـا عبسـلايس عمعىل عبلأنـي، مهدي 
و301،  35 مـن مـارس  عبــ  عملشـاط يف 
اعبتـي أّكـــد فلهـا أن عبجلش اعملقاامة 
عبلأنلة مازعب ع دعئأا عىل عسـتادعد إليجاد 
حل سـلايس بلحـرب يف عبلأن اعسـتاادة 
عبسال3، م ضحاً أن عبسـا دية اعإلمارعت 
افرنسـا  عممريكلـة  عملتحـدة  اعب اليـات 
الريطانلا ت عصل عرقلتها جألع عبحل 9 
عملثـا9،  عبسلاسـلة، مـ ردع عـىل سـبلل 
محادثـات سـت كه بم محاابـة بلت صل 

إىل حـل سـلايس يف عبلأن، اعبتـي عرقلت 
مـن عببلدعن عملذك رة عبتي طاببت لأوـلا  
يف اقـت الحق بم تكن م جـ دة يف عببدعية 
يف نـص عتفاق سـت كه بم، ااضات َحـّد 

باأللة عبتفااض. 
عمل قع أوـار، إىل أن عملشـاركة عملبارشة 
عملتحـدة  عب اليـات  مثـل  عبغرللـة  بلـدا9 
عممريكلة افرنسـا يف عباـداعن عىل عبلأن 
تتكشـف ي مـاً لاـد يـ 3، م ضحـاً أنـه 
لرغم إقـرعر عبك نجـرس عممريكي قان ناً 
يحظر جألع مبلاات عمسـلحة عممريكلة 
بلسـا دية، فإن عبرئلـا »دانابد ترعمب« 
ععـرتض عـىل ذبـك عبقانـ ن، امـع قرعر 
عبك نجرس 9ذع، أّكـــد عبرئلا عممريكي 

ترعمـب، مرة أُْخَرى عـد3 عحرتعمه بجألع 
عالتفاقلـات عبدابلـة اعبقلـم عإلنَْسـانلة، 
امـرة أُْخـَرى، يفضـل عبرئلـا ترعمـب 
مبلاات عمسـلحة اعملصابـح عالقتصادية 

عىل حق ق عإلنَْسان. 
اأرجع عمل قع، قلـا3َ عبرئلا عممريكي 
لرفـض قـرعر عبك نغرس إىل خشـلته من 
إضاـاف سـلطاته عبدسـت رية اتاريض 
حلاة عمل عطنني عممريكلني عبذين يالش ن 
يف دا9 عبرللـج بلرطر، متسـائالً: »كلف 
تتـم حأايـة عمل طنـني عممريكلـني عبذين 
يالش ن يف دا9 عبرللج من خال9 عبهج 3 

عبدم ي ضد عبشاب عبلأني؟ 
عبتـ رط  إىل  أوـار  لاتري تلـك  م قـُع 

عبفرنـيس عملبـارش يف عباداعن عـىل عبلأن، 
مبلناً أن ت رط فرنسا يف عبحرب ضد عبلأن 
بـم يكـن بلثبت ب  بـم يتم عالفصـاح عنه 
لادما نرش م قـع »DISCLOSE« تقريرعً 
يف 15 إلريـل، اعبذي تضأـن مذكرًة رسيًة 
 D. R.( من جهـاز عملرالـرعت عباسـكرية

M(، عبتالاة ب زعرة عبدفاع. 
اععتـر عمل قـع، أن عبتقريَر كشـَف عن 
ضاف خطاب عملسؤابني عبفرنسلني ح 9 
مبلاـات عمسـلحة بلأألكـة عبسـا دية 
اعإلمـارعت عملتحدة، َحلْــُث كشـف عمل قُع 
بلجأه ر أن 98 سالحاً من طرعز »سلزعر« 
يتم نرُش9ا عـىل ط 9 عبحداد عبسـا دية 
مع عبلأن اعبتي ستهدد ح عيل )950( أبف 
مدنـي يأنـي، إضافـة إىل اجـ د نح  70 
دلالـًة من طـرعز »ب كلريك« يتـم تابئتُها 
كجـز  من عبهجأات عملرتلفـة ضد مدينة 
عبحديدة، لاإلضافة إىل سفلنتني فرنسلتني 
ستشاركان يف عبحصار عببحري عىل عبلأن. 
الـنّي عمل قـع، أن نحـ  33 ناقلة نفط 
اقـ عرب تأ يـن ُمِنَاـت مـن عب ص 9 إىل 
عبسـاحل عبلأني بادة أوـهر، متطرقاً إىل 
ترصيحات ازيرة عبدفاع عبفرنيس فل رنا 
عملسـاعدعت  ت جلـه  يجـب  لأنـه  لـاريل، 
عإلنَْسـانلة إىل عبلأن، متسائالً: كلف يك ن 

9ذع مأكناً يف ظل 9ذع عب ضع؟ 
عملسـؤابني  كـذِب  إىل  أوـار  عمل قـع 
عبفرنسـلني عّبذيـن يؤّكــــدان الص ت 
عـا9ٍ، أن عملاـدعت عباسـكرية عبفرنسـلة 
قد تم للاها بلسـا دية قبـل عباداعن عىل 
 »DISCLOSE« عبلأـن، الفتاً إىل أن م قـع
قـد كشـف يف تقريـره عالسـتقصائي أن 
عملادعت عباسـكرية عبفرنسلة تم للاها إىل 

 : ترجمة 

كتب الباح�ُث الربيطان�ي ديفيد ويرينغ 
مقالًة يف صحيف�ة نيويورك تايمز األمريكية 
–ترجمه�ا موق�ُع امليادين ن�ت- انتقد فيها 
الدعَم الربيطاني واألمريكي املس�تمر لحكم 
آل س�عود، برغ�م جرائم�ه يف اليمن وداخل 
الس�عودية ضد املعارض�ن وأبرزها جريمُة 
قت�ل الصح�ايف جم�ال خاش�قجي. واآلتي 

ترجمُة نص املقالة:
 ي�وم األربع�اء، أص�در خب�ر م�ن األمم 
املتح�دة تقري�راً يدعو إىل إج�راء تحقيق يف 
دور محم�د ب�ن س�لمان، ويل عه�د اململكة 
العربية السعودية، يف اغتيال الصحايف جمال 
خاشقجي. يف اليوم التايل يف واشنطن، صّوت 
مجلُس الش�يوخ عىل منع مبيعات األس�لحة 
ُر بمليارات الدوالرات، وهو األحدُث  التي تقدَّ
يف سلسلة من جهود الكونغرس لوقف الدعم 
األمريكي للحرب التي تقودها الس�عودية يف 
اليم�ن. ويف لندن - يف اليوم نفس�ه - قضت 
محكمٌة ب�أن بريطانيا ترصفت بش�كل غر 
قانوني يف املوافقة عىل تصدير األس�لحة إىل 

اململكة العربية السعودية. 
كانت هذه توبيخاٌت كب�رٌة ورمزاً لألزمة 
السياس�ية املتنامي�ة الت�ي ال ت�زال نتيجتها 
غ�ر مؤّك����دة. تتمتع الس�عودية بحماية 
القوى األطلس�ية ط�وال الق�رن القريب من 
وجوده�ا. لك�ن العالق�ات األنغلو-أمريكية 
مع بيت آل س�عود قد تدخ�ل اآلن يف عاصفة 
مثالي�ة، َحيْ���ُث تصب�ح ه�ذه العالقة غر 
قابلة لالستمرار من الناحية السياسية تماماً 
مثلما يبدأ منطقها االس�راتيجي األسايس يف 

الراجع. 
كيف وصل األمر إىل ه�ذا؟ اجتمع حدثان 
لتقوي�ض بعم�ق س�معة الس�عودية وكذلك 
الدعم عرب املحيط األطليس الذي تعتمد عليه. 
اليم�ن.  يف  الكارثي�ة  الح�رب  األول ه�و 
الحقائ�ُق معروف�ٌة جي�داً ولكنه�ا تتك�رر. 
التحالف الذي تقوده الس�عودية مسؤوٌل عن 
مقت�ل الغالبي�ة من بن ع�رات آالف القتىل 
يف الح�رب، وق�د ارتكب اس�تهدافاً »واس�ع 
النط�اق ومنهجي�اً« للمدنين، وفق�اً لخرباء 
رفعوا تقاريرهم إىل مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة. يعد حصار التحالف السبب الرئييس 

ملا أصبح اآلن أس�وأَ أزمة إنَْس�انية يف العالم، 
َحيْ���ُث يعتق�د أن 85000 طفل رضيع قد 

ماتوا؛ بَسبِب الجوع منذ عام 2015. 
كانت واشنطن ولندن ميّستن للمجزرة، 
َحيْ��ُث قدمتا مس�اعدة حيوية لم تس�تطع 
حملُة القص�ف التي تقودها الس�عودية أن 
تعم�ل من دونها. م�ع تزايد جوق�ة اإلدانة، 
أصب�ح الدفاع عن إم�دادات األس�لحة التي 
كانت دائماً س�مًة أساسية يف عالقات الغرب 

بالرياض مهمة شبه مستحيلة. 
الح�دُث الرئييس اآلخر ه�و القتل املرّوع 
لجمال خاش�قجي، والذي يعتقد عىل نطاق 
واس�ع أنه جاء من أعىل اله�رم يف الحكومة 
الس�عودية. يف األش�هر التي س�بقت القتل، 
كان األمر محمد )بن س�لمان( منش�غالً يف 
تقديم نفس�ه عىل أنه مصلح مس�تنر، وهو 
تصوير، رغم أنه غ�ر معقول، إال أن الكثر 
من واش�نطن ولندن كانوا ُس�عداَء بالوثوق 
ب�ه. ترك�ت جريمة القتل يف إس�طنبول )إىل 
جانب حملة القم�ع املكثفة عىل املعارضة يف 
الس�عودية( السدي�ة »اإلصالحية« يف حالة 
يرثى لها وجاءت كي تكش�ف القسوة وعدم 

النضج والحكم اليسء لويل العهد. 
يف الواليات املتحدة، يمكننا تمييُز تيارين 
عريضن م�ن معارضة الكونغ�رس للحالة 
الراهن�ة للتحالف م�ع الس�عودية. يحتوي 
األول عىل ديمقراطين من املؤّسسة الحاكمة 
وبع�ض الجمهوري�ن، ملتزم�ون بالعالقة 
األساس�ية لكنهم قلقون من أن سوء إدارتها 
من قبل الرئيس ترامب واألمر محمد يجعل 
م�ن الصعب الحف�اظ عليها سياس�ياً. إنهم 
يريدون حل مص�ادر األزمة الحالية، وليس 
تركه�ا تتفاق�م، مم�ا يعن�ي إنه�اء رسيعاً 
للحرب اليمنية ومحاس�بة مرضية عن مقتل 

السيد خاشقجي. 
هناك معس�كٌر ثاٍن، يمثل اليسار الناشئ 
داخل الحزب الديمقراطي، بمن يف ذلك أمثال 
السناتور برني س�اندرز والنائبة إلهان عم، 
يعرب عن مخ�اوف أكثر جوهرية حول الدعم 
األمريك�ي للس�عودية. هدفه�م ه�و تغي�ر 
جوه�ري يف السياس�ة، ولي�س الحفاظ عىل 
العالقة األساس�ية. عندما يظهر جيل أصغر 
وأكث�ر تنوعاً من الناخبن لتحدي السياس�ة 

التقليدية، ال يمكن استبعاد هذا االحتمال. 

عىل الرغ�م من أن خيوط التيارين تتحول 
إىل معارض�ة مثرة لإلعج�اب - فقد اضطر 
البيت األبيض يف عهد ترامب إىل االعتماد عىل 
أوام�ر تنفيذي�ة للتغلب عليه�ا، إال أن الدعم 
الش�امل للمملكة يف واش�نطن مستمر حتى 
اآلن. لكن هذا ال يمك�ن اعتباره أمراً مفروغاً 

منه. 
ا أخ�رًا يف معالجة  إذا أصب�ح العالم جادًّ
حالة الطوارئ املناخية، فس�وف يتعن عىل 
نس�بة كبرة من احتياطي�ات النفط الحالية 
الس�عودين  البق�اء داخ�ل األرض، ت�اركاً 
يجلس�ون فوق ممتلكاتهم العالقة. طاملا أن 
النفط هو رشي�ان الحياة لالقتصاد العاملي، 
فإن السيطرة االسراتيجية عىل االحتياطيات 
الرئيسية يف الخليج هي مصدر رئييس للقوة 
يف النظام العاملي. كما تش�كل ث�روة النفط 
الت�ي تولدها مبيعات النف�ط مصدراً مربحاً 
لالس�تثمارات وصفقات الس�الح. ولكن إذا 
كان العالم ينزع الكربونية، فمن الصعب أن 
نرى سبب استمرار الدعم يف واشنطن لدولة 
اس�تبدادية تتناق�ص فيها الث�روة واألهمية 
بحيث يس�تحق التكلفة السياس�ية. كما هو 
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موقع فرنسي: رغم الدعم األمريكي الفرنسي اإلسرائيلي لــــــــم يتمّكن التحالف 
السعودي من هزيمة اليمن بسبب املقاومة اليمنية وشراســــــــــة الشعب 

األمم المتحدة تتصرف بفشل مثالي وفقدت مصداقيتها في اليمن 
الفرنسيون واإليطاليون واأللمان حّقـــقوا مكاسَب اقتصادية على حساب القيم اإلنسانية في حرب اليمن 

أّكـــدت أن السعودية قد تنفد من األصدقاء والمال والوقت 
»نيويورك تايمز«: الحرب الكارثية يف اليمن قّوضت بعــــــــــــمق ُسمعة السعودية

عملألكة عبسا دية اعإلمارعت عملتحدة لاد 
لد  عبهج 3 عىل عبلأن. 

عبسلاسـلني  إن  عمل قـع:  اقـا9 
عبفرنسـلني يجـدان صا لـة يف تريـر 
عقـ د عبصلانة بلأادعت عبتـي تم للُاها 
بلسـا دية اعإلمـارعت، مأـا يثبـت، يف 
عب قـت نفسـه، عـد3َ رغبـة فرنسـا يف 
اضـع نهاية بلحرب يف عبلأـن، مبلناً أن 
عإلقرعر لأن فرنسـا بم تاد تبلع عمسلحة 
عبفرنسـلة بلسـا دية اعإلمـارعت، مـن 
دلالات افرقاطات اغري9ا من عمسلحة 
عبتـي تم للُاهـا بهذين عببلديـن، ما 9ي 
إال كذلة ال عسـم بها من جانـِب عبطبقة 
يف  مسـتنتجاً  عبفرنسـلة.  عبسلاسـلة 
تقريـره، أن فرنسـا مثلُها مثـُل عبرئلا 
عملصابـح  تفّضـل  ترعمـب،  دانابـد 

عالقتصادية عىل عبقلم عإلنَْسانلة. 
عمل قع كشـف، أن عبفرنسـلني بلس ع 
عماراللـني عب حلديـن عبذيـن يبلاـ ن 
عمسـلحة إىل دا9 عباـداعن عبتي تق ُد9ا 

عبسـا دية، فابريطانلـ ن اعإليطابلني 
اعمملان حّقـــق ع مبلاات من عمسلحة 
دان أي عزعـاج كبـري، اَافقـاً ملا نرشه 

 .»DISCLOSE«
اتطرق عمل قع إىل دار عممم عملتحدة يف 
عباـداعن عىل عبلأن، ماترعً أنها تترصُف 
لفشـل مثـايل يف عبحـرب ضـد عبلأـن، 
مبلنـاً أنها فقـدت ُكــــّل مصدعقلتها 
ارشعلتها عىل عبساحة عبدابلة، م ضحاً 
أنها أصبحت أدعة حرب يف خدمة عب اليات 
عملتحـدة عممريكلـة، مسـتدالً لامللفـات 
عبلأنلـة اعبسـ رية اعبفلسـطلنلة عىل 

ذبك. 
اختم عمل قع تقريره، لأن 9ناك ح يل 
10 ماليني وـرص عىل اوك عملجاعة يف 
عبلأـن، يف حني ت ىف نحـ  30 أبف يأني 
نتلجـة عإلغالق عبقرسي ملطـار صناا ، 
عـالاة عـىل أن 9نـاك عـدَة ماليني من 
عملـ ت  برطـر  مارضـ ن  عموـراص 

ج عاً. 

الحال مع الكثر مع أمور أُْخَرى، قد يؤدي 
تغر املناخ إىل قلب السياسة الخارجية. 

دينامياٌت مماثلة تتكش�ف يف بريطانيا 
الحليف الغربي الرئييس للرياض. لم يمنع 
الحك�م الص�ادر عن املحكمة يف األس�بوع 
امل�ايض جميع عمليات نقل األس�لحة وهو 
يخضع الس�تئناف م�ن الحكوم�ة. لكنها 
أعاق�ت هذه الصادرات بش�كل ملموس يف 
الوق�ت الح�ايل، وهو أمر مه�م بالنظر إىل 
أهمي�ة الطائرات التي صنعته�ا بريطانيا 
يف حمل�ة القصف الت�ي قامت به�ا قوات 
التحال�ف ومركزي�ة مبيعات األس�لحة يف 

عالقة بريطانيا بالسعودية. 
واأله�م م�ن ذلك ه�و أن ح�زَب العمل 
الربيطاني يمر بعملية تغير مؤملة ولكنها 
محددة، وهو ما يعكس أنه يعمل يف طريقه 
القي�ادَة  إن  الديمقراط�ي.  الح�زب  ع�رب 
تنتقد باس�تمرار س�جل حقوق اإلنَْس�ان 
للنظ�ام )الس�عودي( وس�لوكه يف اليمن، 
وهي تهمش املرع�ن العمالين املؤيدين 
للسعودية. هذه القيادة مدعومة بعضوية 
حزبية موسعة، ملتزمة أيضاً باتجاه جديد 

يف السياسة الخارجية الربيطانية. 
إن الص�الت االس�راتيجية ب�ن القوى 
األطلس�ية وآل س�عود قد نجت من العديد 
من األزمات عىل مر الس�نن، ونحن نعرف 
أنها قد تبقى عىل قيد الحياة للقرن الثاني. 
لكن التهدي�دات الوجودي�ة واضحة اآلن، 
وإذا كان ل�دى أي ش�خص يف الرياض أَو 
واشنطن أَو لندن خطة جادة للحفاظ عىل 
الوض�ع الراهن، فإنهم يبقونه رساً ش�ديد 

الكتمان. 
الجهود الس�عودية األخ�رة للبقاء عىل 
مقربة م�ن البيت األبيض برئاس�ة ترامب 
كانت ناجحة بال ش�ك. ومع ذلك، قد تندم 
اململكة عىل املراهنة بكل يشء عىل رئاس�ة 
تبدو أكثر تمثيالً للجوانب األقبح يف مايض 
أمريكا من مس�تقبلها. يف السنوات املقبلة، 
يخاطر النظام )السعودي( بأن يجد نفسه 

ينفد من املال، ومن األصدقاء والوقت. 
بريطان�ي  كات�ب  ويرين�غ  ديفي�د 
 - الربيطاني�ة  العالق�ات  يف  متخص�ص 
الخليجية ومؤلف كتاب« ملاذا تهتم ثروات 

الخليج بربيطانيا«. 

مؤّسس مركز التراث الصهيوني: ولي العهد 
السعودي أخبرني أنه ترّبى على يد امرأة يهودية 

بن سلمان: من التطبيع مع 
الصهاينة إىل »االنتماء« إليهم 

 : متابعات 

بم يرتْك ايلُّ عباهد عبسـا دي، محأد 
لن سـلأان، فرصًة بلكشـف عن االئه 
غـرِي عملحـداد بلكلـان عبصهل نـي، إاّل 
اعنتهز9ـا، سـ عٌ  أكانت 9ـذه عبفرص 
عىل وـكل قرعرعت اتحركات سلاسـلة 
لـني  عباالقـات  بتطبلـع  اعقتصاديـة 
عبريـاض اتـل أللـب ل ضـ ح، أَا عىل 
وـكل ترصيحـات دععأـة بلصهاينـة 
»عنتأائـه«  إعـالن  َحــّد  إىل  اصلـت 
عبشـريص إبلهـم، بلضع لذبـك ص رة 
اعضحة ب جه عبنظا3 عبسـا دي عبقائم 
عبـذي يحاا9 عقتلـاد عملنطقة لرمتها إىل 
مرلع عالنسـالخ مـن عبُه يـة اعبث علت 

اللع عبقضايا عملركزية. 
يف فضلحـة جديدة جا ت قبـل أيّا3 
قلللة من »اروـة« عبتطبلع عببحرينلة 
عبتي ياـد عبنظا3 عبسـا دي مـن كبار 
مأ بلها اعبرععني بها، كشـف مؤّسُا 
مركز عبرتعث عبصهل نـي، مايك إيفانز، 
أن ايل عباهـد عبسـا دي أخـره خـال9 
بقا  سالق جأاهأا، لأنه يحب عبله د، 
اعندما سـأبه إيفانز »ملاذع؟« أجاب لن 
سلأان »من أمي كانت يه دية« قبل أن 
ي ضح أن 9ـذه عم3 9ي »مرللته« عبتي 
كانت »9 دية متطرفـة »عنجلللة« من 

أصل عثل لي«.
ترصيٌح كشـف أن عممريَ عبسـا دي 
عبـذي يتبنـى ترسيـَع عجلـة عبتطبلع 
مـع »إرسعئلل« منـذ صاـ ده إىل رأس 
عبنظا3، ال يفاـل ذبك لدعفع »عالرتهان« 
احسب لل لدعفع »عالنتأا « عبذي غذته 
إيـاه عملرالـرعت عبغرللـة منـذ نا مـة 
أظفاره، اعبذي يحاا9 عآلن لكل وـغف 
أن يظهـره بلثبـت أن مسـأبة خدمـة 
عبكلان عبصهل ني 9ـي إحدى »ث علته« 
َا«مبادئـه« عبتـي ال تتزعـزع، كأـا أن 
9ـذع عبترصيَح ي ضح مدى تغلل عبنف ذ 
عبسـا دية  عمرسة  دعخـل  عبصهل نـي 

عبحاكأة. 
ايتالـع إيفانز، ضأن كلأـة أبقا9ا 
يف عملؤتأـر عبسـن ي عبثامـن بصحلفة 
يف  عبصهل نلـة  ل سـت«  »جريازعبلـم 
نل يـ رك َقائـالً: إن »لن سـلأان الن 
زعيـد يدعأان إرسعئلل أكثـر من عبله د 

أنفسهم«. 
 اأضـاف »خـال9 سـاعتني انصـف 
سـاعة كان ما سـأاته مـن ايل عباهد 
عبسـا دي حـ 9 إرسعئلـل مد9شـاً«، 
ا9  مـا يتطلب عباـ دة إىل ترصيحات 
أبقا9ا لن سـلأان خال9 عدة مناسبات 
ابقـا عت سـالقة، يأكـن أن تفرس بنا 

طبلاة 9ذه »عبد9شة«. 
ففي مقاللـة أجرع9ا مـع مجلة »ذع 
عنتالنتـك« عممريكلـة، عباـا3 عملـايض، 
قا9 ايل عباهد عبسـا دي لكل رصعحة: 
إن »بلشـاب عبلهـ دي ُكــــّل عبحق يف 
عبالش عىل أرضهم )يقصد فلسطني(« 
اإنه »بلا 9ناك أي ععرتعض ديني عىل 
اج د دابة إرسعئلل«، اال خالف عىل أن 
مثل 9ذع عبترصيح كفلل لإثارة د9شـة 
ُكــــّل »إرسعئلي«؛ مَنَّه يأثل لابضبط 
مـا يريـده عبكلـان عبصهل نـي منذ أن 

عحتل فلسطني. 
الابحديـث عـن عالقته عبشـرصلة 
لابله د، فقد حاا9 لن سلأان خال9 تلك 
عملقاللة أن يـرّر م قفه من »إرسعئلل« 
لأـا يشـبه ترصيحـه حـ 9 »مرللته 
عبله ديـة«، َحلْــُث أّكــــد أن »عبنبي 
محأـدعً تـزاج يه دية«، ا9ـ  تطاا9ٌ 
رصيـٌح عـىل وـرص عبنبـي عمعظم، 
امغابطـة اعضحـة، لقدر ما كشـفت 
غبا  ايل عباهد عبسا دي اعنادع3 فهأه 
بإلْســـاَل3 اتأريره، لقدر ما كشـفت 
مـدى حرصـه عـىل رشعنـه عبتطبلـع 
اعالرتهـان بلكلـان عبصهل ني اب  عىل 

حساب أكر عملقدسات. 
اال يأكـن تجا9ل حقلقة أن عملألكة 
عبسـا دية قد وـهدت منـذ صا د ايل 

عباهـد »عبشـغ ف« لابلهـ د، مـا بـم 
تشـهده قبلـه مـن مظا9ـر عبتطبلـع 
عبالني مع إرسعئلل، إذ صار عبحديث عن 
»رضارة عملصابحـة« مع تـل أللب أمرع 
طبلالا يف عبصحف عبرسـألة كصحلفة 
»عبريـاض«، فلأا تكتظ عبل 3 اسـائل 
عبت عصـل عبصهل نلة  عإلعال3 امنصات 
لاباـرشعت مـن عبناوـطني اعبباحثني 
عبسـا ديني عبذين يؤّكـــدان بلَل نهاَر 
عىل رضارة تازيز أاعرص عبصدعقة لني 
»إرسعئلل« اعبارب.. اص الً إىل اروـة 
عملنامة عبتي ععتر9ا عبنظا3 عبسـا دي 
»خط ة بتحسـني اضع عبفلسطلنلني« 
احرض9ا إىل جانب عملأثلني عإلرسعئلللني 

فلأا قاطاتها عبسلطة.

واملقاوم��ة  الفلس��طينية  القضي��ة 
واعتربتها مؤامرة واضحة. 

امن عملفارقات أن حديَث لن سلأان 
عن »مرللتـة عبله دية« عبتي يسـألها 
»أمـه« ايحـاا9 تقديأهـا كدالبـة ال 
تقبل عبجدع9 عـىل رضارة عبتطبلع مع 
إرسعئلـل، يأتي يف عب قت عبـذي تتحدث 
فلـه تقارير أمريكلة عـن أن ايل عباهد 
نفسـه يحتجزه اعبدته عبحقلقلة تحت 
عإلقامة عبجرية، َحلْــُث جأات وبكة 
»إن لـي يس« عممريكلة عباـا3 عملايض، 
ترصيحـات بــ19 مسـؤاالً أمريكلـاً، 
أجأاـ ع عـىل أن عملرالـرعت عممريكلة 
بديهـا مال مات أكلدة لأن لن سـلأان 
يحتجـز اعبدتـه قـرسعً؛ مَنَّهـا تاارض 

سلاساته. 
مفارقة تطرح تساؤالً ساخرعً، ابكن 
ملحاً، عن سبب ملل ايل عباهد عبسا دي 
العتبـار »ترللته« عبله ديـة كأرجالة 
سلاسلة، ع ضاً عن »ملالده«، كأا أنها 
تأثل إوـارة رمزية لللغـة بحابة تنكر 
لن سـلأان بلث علت عبرئلسـلة بشا ب 
اجأا9ـري عملنطقـة، اعبتـي يأتـي عىل 

رأسها عبقضلة عبفلسطلنلة. 

رئيس برنامج الغذاء العالمي 
مع الرئيس األمريكي
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ثقافة 

 برنامج رجال اهلل: ملزمة ــ ]الصرخة في وجه المستكبرين[ للشهيد القائد:

إعداد/ بشرى المحطوري

ــَواُن اهلِل َعلَْيِه- حديَثه يف حما�ضرة  َل ال�ضهيُد القائُد -ِر�ضْ وا�ضَ
ــ ملزمة ــ »ال�ضرخة يف وجه امل�ضتكربين« عن امل�ضروع الأمريكي 
مالحقة  ي�ضمونه  مــا  خـــالل  مــن  الــعــربــيــة  املنطقة  لحــتــالل 
اإرهــاب، وما املق�ضود بها،  الإرهـــاب، فت�ضاءل: من اخــرع كلمة 

ومن هم الإرهابيون حقاً.
اأحــداث  مــن  اأ�ضهر  خم�ضة  حــوايل  بعد  املحا�ضرة  هــذه  كانت 

التجارة  احلادي ع�ضر من �ضبتمرب2001م وتدمري برجي 
ال�ضهيد  و�ضفها  التي  احلــادثــة  تلك  اأمــريــكــا،  يف  العاملية 
ما  ملحاربة  الت�ضريع  اأجــل  مــن  )متثيلية(  باأنها  القائد 
العامل  و�ــضــعــوب  �ضعوبهم  واإقــنــاع  )الإرهـــــاب(،  ي�ضمونه 
بوجوب حماربته، والهدف احلقيقي هو احتالل العامل 
ما  بكل  �ضليبية  حــرب  الإ�ْضــاَلم،  وتدمري  الإ�ْضــاَلمي، 
الأيــــام �ضدق  اأثــبــتــت  وقـــد  مــعــنــى..  مــن  الكلمة  تعنيه 

حديثه، وعمق حتليله �ضالم اهلل عليه.. 

القـــرآن وّجهنا أن نحمَل نظرَة عداوة شديدة يف 
نفوسنا نحو اليهود

الخاسرون الحقيقيون.. هم من ]َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة[

)إرهاب( عبارٌة خبيثٌة أطلقها اليهود:�� 
أوـار عبشـهلُد عبقائُد -ِرْضــَ عُن عبلـِه َعَللِْه- إىل أن 
كلأـة )إر9اب( تـم عختلار9ا لربث لابغ مـن عبله د، 
لحلـث ترضُب عإلْســـاَل3 مـن أساسـه دان أن يك ن 
9نـاك ردة فال من ِقبل من ال يشـاران لاملسـؤابلة، 
اال يهأهـم أمـر عممة، فقا9: ]ا9كذع سـلصبح عسـم 
)إر9ـاب، إر9اب، إر9اب، أنت إر9الـي، دابة إر9اللة( 
9ـي عبابارة عبتي تَُقطِّع عمسـباب، اتقطـع عباالقات، 
اتَُقطِّـع ُكــــّل أسـباب عبت عصـل فلأا للننـا كأفرعد 
كأجأ عات كشا ب إنها عبارة خبلثة أطلقها عبله د 
اأرعداع أن يرسـر 9ا حتـى 9ـي عبارة سـهلة يأكن 
مي وـرص جبـان، يأكن مي وـرص ال يستشـار 
عملسـؤابلة، يأكن مي وـرص ال يهأه أمر عملسلأني، 
يأكن مي وـرص بلا فله ذرة مـن عرالة أن يق 9 
بآلخريـن: )9م إر9الل ن، مـن عبذي قا9 بهم أن ياأل ع 
9كـذع، 9ـم إر9اللـ ن(، تصبـح كلأـة بلتريـر، يرّر 
ُكــــّل إنَْســـان م قفه عبسـلبي من عآلخريـن، ترّر 
ُكـــّل دابة م قفها عبسلبي من عبدابة عمُْخَرى ا9كذع. 
حابة خطرية عسـتطاع عبله د اعبنصارى أن يصنا 9ا، 

عستطاع ع أن يصنا 9ا[. 

األمريكي��ون حريص��ون ألاًّ يك��وَن يف 
أنفسنا سخٌط عليهم:��

ايف ذعت عبسـلاق عّرفنـا عبشـهلد عبقائـد -ِرْضــَ عُن 
عبلـِه َعَللِْه- لحقلقة خبث عبلهـ د اعممريكلني، حلث أن 
خططهم تقي لأن يرضل ع عإلْســـاَل3 لأم عبه األنائه، 
ا9ـم 9ناك، يتفرج ن عىل نتائـج مرّططاتهم، ابذع 9م 
حريص ن عىل أال نكر9هم، أَا نرصخ ضد9م، اب  لكلأة 
اعحدة، ابـ  يف قرية نائلة من قرى عباابم عإلْســـاَلمي، 

بلنفذاع مرّططاتهم احرلهم لأقل عبرسائر عملأكنة.. 
ا9ـذع ما حـدث فاـالً، فابغاببلة عباظأى مـن عباابم 
عإلْســـاَلمي تـرى أمريـكا صديقـة احللفـة، ادابـة 
ديأقرعطلـة تريد زرععة عبديأقرعطلـة اعبحرية يف عباابم 
عإلْســـاَلمي، لابرغم من أن عبُقـــْرآن يريدنا أن نتاامل 
ماهم كأعدع ، فقا9 -ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللِْه-: ]اعبُقـــْرآن 
عبكريـم كان يريد منا أن نك ن 9كـذع عندما حدثنا أنهم 
أعدع ، يريد منا أن نحأل نظرة عدعاة وـديدة يف نف سنا 
نح 9م، بكنا كنا أغبلا  بم ناتأد عىل عبُقـــْرآن عبكريم، 
كنا أغبلا ، فجا اع 9م بلحااب ع أن يأسح ع 9ذه عبادعاة، 
أن يأسح ع 9ذع عبسرط. ملاذع؟ ؛ مَنَّهم حلنئٍذ سلتأّكن ن 
من رضب أي منطقة أَا أية جهة تشـكل عللهم خط رة 
حقلقلـة، ثـم ال يك ن 9ناك يف أنفسـنا ما يثري سـرطاً 

عللهم، ثم ال تك ن تلك عباأللة مأا يثري سـرط عآلخرين 
مـن ألنا  9ـذه عممة عللهـم، 9كذع يك ن خبـث عبله د 

اعبنصارى، 9كذع يك ن خبث عبله د لابذعت[. 

من هم اإلرهابيون الحقيقيون؟:��
تحدث عبشـهلُد عبقائُد -ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللِْه- لابارعت 
رصيحـة ال م عرلة فلهاــ ا9  عبذي ال يجامل ــ فقا9: 
]عإلر9اللـ ن عبحقلقلـ ن 9ـم عب 9اللـ ن يـ 3 كانـ ع 
يفرقـ ن كلأـة عبناس، يـ 3 كان ع ينطلقـ ن دعخل 9ذع 
عملسـجد اتلك عبقرية، ا9ذه عملدرسة اذبك عملاهد؛ بلثرياع 
يف أاسـاط عبناس عبادعاة اعببغضا  ضد لاضهم لاضاً؛ 
ايثقفـ ع ألنـا  عملسـلأني لاباقائد عبباطلـة عبتي جالت 
عممـة ضحلة طـ 9 تاريرهـا اأصبحت عبل 3؛ لَسـبِبها 
تحـت أقدع3 عبله د اعبنصارى، 9م إر9الل ن فاالً عندما 
كان ع ياأل ن 9ذه عمعأا9 ضدنا نحن ألنا  عإلْســاَل3[. 
اقـد تحّقـــق كلأا قابه عبشـهلد عبقائد يف )عاصفة 
عبحز3( عبتي وـنتها قـ عت عبتحابف عبظاملـة عىل عبلأن 
لتأيلـد رصيـح اعلني ادع ة مـن حزب عإلصـالح عبذي 
ياتنـق عملذ9ـب عب 9الـي، اأيضـا تحّقــــق مـا قابه 
-ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللِْه- لأا يأارسـه مرتزقة عإلصالح من 
ذلح اقتل اسـحل اتحريق بلبلـ ت انبش بلقب ر، ا9  

عإلر9اب فاالً.. 

الش��هيد القائد ل يؤّيد اعتقاَل أمريكا 
ألي يمني كائنااً َمن كان:�� 

ايف ذعت عبسـلاق، أاضح عبشـهلد عبقائد لـأن أمريكا 
تق 3 لاعتقاالت اعساة بانارص عبقاعدة امنهم عنارص 
طاببت لاعتقابهم يف عبلأن مثـل عبزندعني، اأعلن رفضه 
عبقاطـع بقلا3 أمريـكا لاعتقا9 أي يأنـي فقا9: ]ابكن 
عـىل عبرغـم من 9ـذع كله 9ـل تاتقـدان لأننـا نؤيد أن 
يُأسـك ع؟. نحن ال نؤيد أن يأسـك يأني اعحد تحت أي 
عسم كان، س عٌ  أكان ا9اللاً وافالاً حنبللاً زيدياً كلفأا 
كان، نحن نرفض، نحن ندين انسـتنكر أن يُأسك تحت 
عن عن أنه إر9الي ضد أمريكا، احتى )عبزندعني( نفسـه 
ا9  من نكر9ه، نحن ال نؤيد أن يأسـك تحت عن عن أنه 
إر9الـي ضد أمريكا. 9ذع ما يجـب أن نتفادعه جألااً، ما 
يجب أن نتفـادعه جألااً[ م ضحاً سـبب رفضه لق به: 
]حتـى اإن عرتحنا يف دعخل أنفسـنا، مـن اعقع أن 9ؤال  
9م رضل نا، 9ـم رضل نا فاالً، 9م أثراع فاالً، بكن أنت 
إذع أيـدت فإنـك أا9 من تحكم عىل نفسـك، متى ما قاب ع 
أنـك إر9الي، أن تُسـلَّم، ثم ال أحد يدين اال يسـتنكر اال 

يرصخ[. 

من ُقُص ِر عبَفهِم اعب عي اعإليَْأــان بدى عملنافقني 
َاعملثبطني اعملرجفني أنهم يران أي إنَْســـان منطلق 
يف سبلل عبله قد سـجن أَا ُظلم لأنه خارس، اقد أوار 
عبشـهلد عبقائـد إىل ذبـك يف محـارضة ـــ ملزمـة ــ 
)مارفـة عبلـه ـ اعده 

ااعلـده ـ عبـدرس15( لق بـه: ]الحظـ ع يف عبدنلا قد 
يرى أي وـرص مـن عملنافقني إذع ما تاـرض عبناس 
مي يش  فرأا9م مثال يقادان إىل عبسج ن أبلس ع 9م 
من يسـرران؟ أبلسـ ع 9م من يـران أابئك عملؤمنني 
خارسيـن؟ عملنافق ن، عبجا9ل ن عبذين ال يارف ن من 
9  عبرارس عبحقلقي، يرانك اأنت يف عبسـجن، 
اأنـت تاأل يف سـبلل عبلـه، يرانك 
اأنـت تطـارد فلاتران أنفسـهم 
أنهـم حكأـا  اأذكلـا  أنهـم 9ـا 
9ـم آمنـ ن يف لل تهـم، اأن أابئـك 
خـارسان. اقد يقـ 9 بلباض: ]أبم 
نقل بـك لأن 9ـذع عباأل سـلضلاك 
مـن للتـك اأ9لـك؟ كان عحسـن بك 
تبطـل اتجلا لني مابـك اتجلا يف 
للتك الـني أاالدك اما بك حاجة[. 9م 
ينظـران إىل مـا يتارض بـه عملؤمن ن 
أنه خسـارة، بكن عبرسـارة عبحقلقلة 
عبتـي 9ـم فلهـا، عبرسـارة عبحقلقلة 
عبتي سـللق نها 9م }َاَقـا9َ عبَِّذيَن آَمنُ ع 
اع أَنُْفَسـُهْم  يـَن عبَِّذيـَن َخرِسُ إِنَّ عْبَرارِسِ

َاأ9َِْللِهْم يَْ 3َ عْبِقلَاَمِة{[. 

خط��ٌر  الش��يطان  وسوس��ُة 
كبري:��

نبّـه عبشـهلُد عبقائـد -ِرْضـــَ عُن عبلـِه 
َعَللِْه- عملجا9دين لأن عبشـلطاَن مأكن أن 
ياـرَض بهم، عندمـا يصال ن لـأذى اظلم 
عبطغاة ا9م منطلق ن يف سبلل عبله، محذرع 
بهم منه لق به: ]اقد يأتي عبشـلطان بلق 9 
بك عندمـا تتارض بحابة كهذه اأنت مجا9د 
يف سـبلل عبله قد يق 9 بـك: ]ب  أنك ما دخلت 
يف 9ـذع عمل قـف كنـت مثـل فـالن، وـف فني 

فـالن ف ق للتهم مكلف وـف فني فـالن لني مزرعته 
يشـتغل امابه حاجـة[، فل حي بك لأنك يف خسـارة، 
اأنك أاقات نفسـك يف ارطة اخسـارة، ي 3 عبقلامة 
سـلتضح بك عممر إذع مـا حاابت أن تدفع عبشـلطان 
عنك، اأن تاـ د إىل ص علك اترى نفسـك أنك يف مقا3 
تتاـرض فله بلرلح عند عبله ي 3 عبقلامة، سـرتى أنت 
أابئـك 9م عبرارسان حقلقة ابلا أنت عبذي خرست 

نفسك اأ9لك يف عبدنلا[. 

خس��ارُة الدني��ا �� مهم��ا عُظمْت �� ل 
شيء عند خسارة يوم القيامة:��

نّ ه عبشـهلُد عبقائد -ِرْضــَ عُن عبلـِه َعَللِْه- يف 9ذه 
عملحارضة ــ عمللزمة ــ لأن خسـارة عملجا9د يف سبلل 
عبلـه مهأا كانـت، اإن ُدمـر للتـه، أَا قتل أ9لـه، أَا 
عستُشـهد 9  لنفسه ال تسااي وـلئاً أما3 من خرس 
ي 3 عبقلامة، اتسا 9 -ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللِْه-: ]ما 9ي 
عبرسـارة عبتي سل قا نه فلها؟ قد تك ن ب  9لك 9  
يف نفسـه، فهي فرتة محـدادة، ال يحا لاد9ا ليش  
من عمبم، لل سلك ن وهلدع يفرح، يالش حلاً يرزق، 
ايستبرش ايفرح لتلك عبحابة عبتي قد اصل إبلها فلأا 
لاد، أَا يرى نفسـه ف قه ظلل من عإلسـأنت، اتحته 
أرض مبلطة، يرى نفسـه يقاد إىل عبسـجن يف سلارة، 
9ل 9ذه 9ي عبرسـارة؟ أ3 خسارة من يقاد إىل جهنم 
يف عبسالسـل اعمغـال9 ايسـحب عىل اجهـه؟. امن 
سـلك ن يف سجن جهنم من ف قه ظلل من عبنار امن 

تحته ظلل؟. أبلست 9ذه 9ي عبرسارة؟[. 

قاعدة عامة وثابتة:��
أّكـــد عبشـهلد عبقائد -ِرْضـــَ عُن عبلِه َعَللِْه- عىل 
قاعـدة عامـة اثالتـة يجـب أن يفهأهـا اياأل لها 
ُكــــّل مجا9ـد يف سـبلل عبلـه، لحلث تك ن نفسـه 

مرتاحة ا9  منطلق يف سـبلل عبله، ال يبايل ليش  عىل 
عإلطالق، فقـا9: ]اأنت يف م عجهـة أي خطر ينابك أَا 
يحـدق لك، ال تاد وـلئاً يف 9ذه عبدنلا ينابك يف سـبلل 
عبله خسـارة، ا9ذه 9ـي قاعدة عامة اثالتة، اسـنة 
من سـنن عبله سـبحانه اتاـاىل: أن من ياأـل بدينه 
ايف سـبلله، اينطلـق يف رضاه، بلا 9نـاك أمامه أية 
خسـارة عىل عإلطالق، ال خسـارة مادية، اال خسـارة 

مان ية ألدعً[. 

الخسارُة والحسرُة الحقيقية:�� 
مضلفـاً -ِرْضـــَ عُن عبلـِه َعَللْـِه- لـأن عبرسـارة 
عبحقلقلة 9ي عندما يدمر أعـدع  عبله للتك، ايقتل ن 
أ9لـك، اأنت لاد بم تاأل يش  ضد9ـم، بم تحارلهم، 
9نـا سـتك ن عبحرسة وـديدة، أما عملجا9د يف سـبلل 
عبلـه فه  عىل عمقل ب  دمراع للتـه أَا قتل ه أ9له فه  
قد فال وـلئاً ضد9ـم، حارلهم، جا9د9ـم، قهر9م، 
فقـا9 -ِرْضـــَ عُن عبلـِه َعَللِْه- يف ذبك: ]إن عبرسـارة 
9ي أن يكرس عظا3 عإلنَْســـان عىل أيدي عبله د ا9  
لاـد بم ياأـل ضد9م وـلئاً، 9ذه 9ي عبرسـارة. إن 
عبرسـارة 9ي أن يدمر للتك عىل أيدي أعدع  عبله اأنت 
مأن كنت ال تاأل ضد9م وـلئاً، 9ذه 9ي عبرسـارة. 
حلنهـا سـلك ن ُكـــّل ما نابك عق لـة، اعباق لة ال 
أجـر عللها، ال أجر ماها. أبلسـت 9ذه 9ي عبرسـارة 
عبحقلقلـة؟ بكـن بلحصل مثـل 9ذع، أَا أكثـر منه، أَا 
أقل منه يف سـبلل عبلـه بن يك ن خسـارة؛ مَنَّه يكتب 
بـك عأل صابح، مضاعف عمجر عند عبله ثم النا  عىل 
9ـذه عبقاعدة عإلبهلة أنـه ب  اصل عممر إىل أن تضحي 
لنفسـك أبم تنفق نفسـك حلنئذ يف سـبلل عبله؟ يق 9 
بك: بن تررس ألدعً حتى راحك استا د حلا، أبم يقض 
لهذع بلشـهدع ؟ }َاال تَُق بُـ ع ِبَأْن يُْقتَُل يِف َسـِبلِل عبلَِّه 

أَْمَ عٌت لَْل أَْحلَاٌ  َاَبِكْن ال تَْشُاُراَن{. 
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زينب الشهاري

لطيفة صالح العزي

محمد صالح حاتم 

ملاذع عبرصعُخ لشاار عمل ت؟!

أنتم دعاُة حرب ام ت ابستم دعاَة سال3!

وـااُركم يثري حفلظة أمريكا اإرسعئلـل ايجالهأا تاادياننـا اتقاتالننا، فلأاذع ال 

تسكت ن!!

وااركم مجرد كلأات ال تنفع اال تؤثر!

عنزعـاٌج اعمتااٌض اغضٌب، تاددت عالنتقادعُت َاكلها تنادي لابكف عن إعالن وـاار 

عبرع ة، َالابسـك ت عن عبهتاف لابرصخة يف اجه عملستكرين، اعبسبب اعحد، »نفسلة 

عنهزعملة ذبللة خاضاة تالاة مدجنة مطباة عأللة«. 

بن نرجَع إىل عب رع  بنفتش يف عملسـأبة َابن نا َد إىل عملايض بنتبني عممر، فابحارض قد 

أفصـح عن ُكـــلِّ يش  َارد عىل أل عق عبنفاق لل اأخرسـها اأظهـر حقلقة عدعا عتها 

الاطل عتهاماتها اأبزمها عبحجة اكشف ُكـــّل عملغابطات َاأصبح ُكـــّل يش  اعضحا 

اض ح عبشأا. 

ـــة مع مقدسـاتها اأم عبهـا اتدجني  9أـا مسـارعن، مسـار يدع  إىل تسـللم عمُمَّ

اتط يع وـا لها بتصبح خادمة صاغرة مستسـلأة تالاة مطلاة معدعئها، امسـار 

ــة من  آخـر يابـق لابكرعمة َايف ح منه أريج عبازة َاعالسـتقال9 اعبـرع ة عبالنلة بألُمَّ

أعدعئها اإظهار ماادعتهم ق الً افاالً. 

ــة  9ـي عبحكأة اعبرؤية عبثاقبـة اعببصرية عبنافذة بقرين عبُقــــْرآن عبذي قد3 بألُمَّ

مرشاعـاً منا9ضـاً بلهلأنـة اعبتبالـة 9ـ  عملـرشاع عبُقـــْرآنـي عبـذي تَحـــّرك له 

عبشـهلد عبسـلد حسـني لدرعبدين عبح ثـي يتضأن خطـ عت عأللة يف ُكــــّل عملجاالت 

ــة من ُكـــّل حاالت عالخرتعق اعالسـتهدعف، عبله أكر من ُكـــّل  بتحصني سـاحة عمُمَّ

مرلـ ق ضالف حقري، عبله أكـر عىل عبظاملني عبطغاة، عمل ت ملـرشاع أمريكا عبتدمريي 

عالسـتاأاري عالسـتكباري عـىل عممم َاعبشـا ب، عمل ت إلرسعئلـل عبتي قتلـت َادّمرت 

َا9ّجرت َاعسـت طنت فلسطني اعستحلت ما بلا بها، عبلانة عىل عبله د عبغاصبني قتلة 

عمنبلا  عبربثا  عملفسدين، عبنرص ملن يقلم عبَحــّق َاعباد9، عبنرص ملن أرعد عبله بهم عبازة 

من عملؤمنني لحق عبذين قا9 فلهم تااىل: »اكان حقاً عللنا نرص عملؤمنني«. 

إن ُكــــلَّ عملنض ين تحـَت ب ع  عملاسـكر عما9، مأن تجردت نف سـهم من ُكـــّل 

مااني عإللا  َاعبشـأ خ َاعبكرعمة، ماسكر عبرض ع اعب ال  ممريكا رأينا9م يتسالق ن 

ــة، رأينا9م عبل 3 يف عباَلِن يبلا ن ما بلا بهم ملن ال  بلقدم ع ما يستطلا ن معدع  عمُمَّ

ــة من ضلاع اوتات باق د ط ع9، رأينا ما كان  ، اعلأنا سبب ما تالُشـه عمُمَّ يسـتحقُّ

يدار خلف عبك عبلا يتبا9 ن له لل َايتنافس ن فله يف عباالنلة َالكل لجاحة، رأينا9م 

يتاجـران يف قضايـا دينهـم اأمتهم لـل ايدفا ن ف ق ذبـك أم عبهـم متذبلني طاببني 

عبـ د من عبلهـ د َاعبنصارى، رأينا9م تالملذَ تاشـا9م عبذبَة َاعبهـ عَن يصفق ن لحرعرة 

بألمريكي عبصهل ني ك وـنري يف خلانة بله اعإلْســاَل3 اعملسلأني يف اروة عملنامة عبتي 

عرت عبجألع، يقدم ن فلسـطني عىل طبق من ذ9ب إلرسعئلل برتىض عإلدعرة عممريكلة 

عنهم، َابكنها َالق 9 عبله تااىل: »ابن ترىض عنك عبله د اال عبنصارى حتى تتبع ملتهم« 

َاقا9 تااىل: »اد كثري من أ9ل عبكتاب ب  يردانكم من لاد إيَْأـــانكم كفارعً حسـدعً من 

عند أنفسـهم« 9ذه 9ي أمريـكا َاإرسعئلل، ال يألك ن إال نف سـا خبلثة مللئة لابحقد 

اعبكرع9لة تجاه عإلْســـاَل3 اعملسـلأني اإن قد3 عمعرعب بهم ما قدمـ ع فال ابن يرض ع 

عنهم حتى يغرّياع ملتهم ايتصهلن ع ايكفراع ا9ذع ما كان منهم. 

ضـج عملنافق ن من عبشـاار، يريـدان أن ال يك ن ممة إلْســـاَل3 م قـٌف حتى عىل 

مسـت ى عبكلأة ملن يتآمر اال يأب  جهدعً يف عسـتهدعفها لشـتى عبطـرق، فهم يريدانها 

أن تظـل صأا  لكأا  إزعَ  ُكـــّل ما يُقرتف لحقها اتأد يد عبسـال3 »عالستسـال3« لكل 

سـذعجة اعنهزعملة ملن يأد بها عبص عريخ اعبنار اعمل ت، َايظل واار عبرع ة من عمعدع  

عبتي أمر لها عبله 9  عبحصن عبحصني امنر عبت علًة اوـاار عبفرر قا9 تااىل: )يَا أَيَُّها 

عبَِّذيـَن آَمنُ ع اَل تَتَِّرـذُاع عْبلَُه َد َاعبنََّصاَرى أَْاِبلَـاَ  ۘ لَْاُضُهْم أَْاِبلَاُ  لَْاـٍض، َاَمن يَتََ بَُّهم 

ُه ِمنُْهْم(، ابهذع حااب ع إسـكاته امحارلة ُكـــّل من يـرصخ له بالأهم أنه  نُكـْم َفِإنَـّ مِّ

ــة َا9  اإن كان يف عبظا9ر مجرد كلأات إال أنها لأثالة ص عريخ  سلرلق اعلاً بدى عمُمَّ

ترعب ماسكر عبرش اتزبزبهم ات ّجــه عبب صلة نح 9م ك نهم عبادّا عما9. 

عبشـااُر عبذي رصخ له عمحرعُر عملنض ان تحت ب ع  عملاسكر عبثاني، ماسكر عبَحــّق 

قبل سنني عديدة تتجىل أ9ألته َاجداعئلته اصدق ت ّجــهاته بلجألع س ع  عملنا9ضني 

َاعملحارلني به أَا عملنارصين لأحدعث او ع9د عبارص، لأا ال يدع مجاالً بلشك لأن مرشاع 

ــة اعنتشـابها من غلا9ب عبسـق ط 9  مرشاع عبثقافـة عبُقـــْرآنلة عبذي  نرصة عمُمَّ

أسسـه عبسـلد حسـني -ِرْضـــَ عُن عبلـِه َعَللْــِه- َايسـري لدفته نح  صـ ن احأاية 

ــة عبسـلد عبدعمللـك حفظه عبله؛ بتكـ ن عبلأن 9ي منر عمحـرعر اقبلة  اعنتصـار عمُمَّ

ــة إىل عز9ا اوأ خها امناتها اق تها ابلشهد عبتأريخ ملن اضع  عملؤمنني اقائدة عمُمَّ

عسأه يف قائأة عباار اعبرزي اعبرلانة عملكتألة عمركان يف قائأة عباأابة مأن ستلانهم 

عمجلـا9 عبقادمـة، امن سـجل أرشف عمل عقف اكان مـن عمحرعر عملقاامـني عملنارصين 

ــة، عبهجأة عللنا وـاملة اتسـتهدفنا يف ُكــــّل يش  انحن لحاجة مَن  بقضايـا عمُمَّ

ــة اال لد من  نقالَل 9ذع عملرشاع عملاادي لحابة عستنهاض اتابئة واملة بكل ألنا  عمُمَّ

ــة، يحسـا عبجألع لاملسـؤابلة ايرفع  اج د مرشاع وـامل يتجه بجألع ألنا  عمُمَّ

مست ى عب عي بديهم. 

 اإن مع عبصر نرصعً اإن عباداعَن بفي خرس. 

 عندمـا نتأاـن انتاأق يف مـا نقرأ مـن آيـات عبُقــْرآن 
عبكريم.. سـنجد أن عبسـلد حسـني -ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللْــِه- 
كان أكثـر عبناس تاأقـاً لابُقــْرآن عبكريم اكان وـرصلًة 
متنبهًة برط رة عبله د عىل عملسلأني.. كان متدلرعً بلُقــْرآن 
عبكريـم ابـم ينطق لتلـك عبكلأات مـن عبث، لل مـن أعظم 

اأصدق اأطهر صفحاٍت ا9  عبُقــرْآن عبكريم .
عندمـا نتدلـر آيـات عبلـه لـكل تأكلـد سـنالم أن 9ؤال  
يسـتحق ن أكثر مأا ننطق بهم، عبله جل وـأنه اأعظم قائد 
بلبرشيـة محأد صل عت عبلـه علله اعىل آبه تـرّآ من عبله د 
امن يت بهم؛ مَنَّهم أعدع  عبدين عملفسدان يف عمرض ايأثلهم 
يف زماننـا أمريـكا اإرسعئلل، اعبله سـبحانه يقـ 9 يف أعظم 
نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم((. قان ن اأصدِق دست ر: ))َاَمن يَتََ بَُّهم مِّ

ياني من يت ىل عبله د اعبنصارى فه  منهم ااجبت عللنا 
مقاطاتُهـم امقاطاـُة من يت ال9ـم؛ مَنَّه أصبـح من أابئك 

عبق 3 عملفسدين يف عمرض.. 
,أما ملاذع نرصخ لامل ت ممريكا اعمل ت إلرسعئلل فقا9 عبله 

عز اجل يف 9ذه عآلية عباظلأة: 
»َفِسلُح ع يِف عْمَْرِض أَْرلََاَة أَْوُهٍر َاعْعَلُأ ع أَنَُّكْم َغرْيُ ُمْاِجِزي 
عبلَِّه َاأَنَّ عبلََّه ُمْرِزي عْبَكاِفِريَن )3( َاأَذَعٌن ِمَن عبلَِّه َاَرُسـ بِِه إىَِل 
ِكنَي َاَرُسـ بُُه  عبنَّاِس يَْ 3َ عْبَحجِّ عْمَْكَرِ أَنَّ عبلََّه لَِريٌ  ِمَن عْبُأرْشِ
َفِإْن تُبْتُْم َفُهَ  َخرْيٌ َبُكْم َاإِْن تََ بَّلْتُْم َفاْعَلُأ ع أَنَُّكْم َغرْيُ ُمْاِجِزي 

ِ عبَِّذيَن َكَفُراع ِلَاذَعٍب أَِبلم«..  عبلَِّه َالرَشِّ
امن 9نا نارف أ9ألّة عمل عالة بلأؤمنني اعملاادعة بط عغلت 

عمرض.. 
رغـم أن عمرض عبطا9ـرة مكـة عبل 3 يحكأهـا أرسة من 

أعتى عبط عغلت؛ مَنَّهم لبسـاطة بم ياألـ ع لأا يف كتاِب عبله 
ا9ـي مقاطاة عبلهـ د لل عبلـ 3 أصبح ع يف صفـ ِف أابئك 
عبصهاينـة عملحتلـني، ايقتل ن يف عبسـاحة عإلْســـاَلملة من 

يساى مل عجهة عبله د. 
َاعندما رصخ عبُحسـني -ِرْضــَ عُن عبلِه َعَللْــِه- يف 3003 
ـــة سـلئاً امرزيـاً، تت ىل عبلهـ د اتدخلهم  كان اعقـع عمُمَّ

عببلدعن لاسم عبسلاحة اعبثقافة. 
رصخ عبُحسـني فتآمـرت عممـُم عبراضاـة بللهـ د؛ مَنَّها 
تالـم كم تلك عبرصخـة صادقة اأنها سـتزيل 9لأنة عبله د 
ــة عإلْســاَلملة عندما تطبق أحكا3  َاستُحسن من اعقع عمُمَّ

عبُقــْرآن عبكريم. 
ُقتل عبُحسـني ابكن بـم تُقتل رصخته؛ مَنَّ عبُحسـني زرع 
أجلاالً بم تسـتِكن اسـلرصخ عملؤمنـ ن ي ماً مـا يف عبقدس 
ايسـجدان سجدة عبشـكر يف مكة، اسـلنترصان، اسلباد 
ــة  عمرشعر عملفسدان اأذيابهم من عبارب اسلتغري اعقع عمُمَّ
لأرشاع قرآني عظلم يصاب عىل عبله د غزاه أَا عحتالبه.

انق 9ُ من جديد عهدعً م الي عبحسـني سـتظل رصختُكم 
مدايـًة يف اجـه عملسـتكرين اسـلظل عملؤمنـ ن حاملـني 

برسابتكم دعئأاً. 
عبله أكر. 

عمل ت ممريكا. 
عمل ت إلرسعئلل. 

عبلانة عىل عبله د.  
عبنرص بإلْســاَل3. 

من لني عملااناة عبتي ياانله عمل عطن عبلأني جرع  عباداعن 
علله اعبحصـار عالقتصادي عبذي يق 3 لـه تحابف عباداعن 
عبسا دي عممريكي عبصهل ني، عنادع3 عبكهرلا  فأنذ لدعية 
عباـداعن اعبكهرلا  يف عبااصأة صناـا  القلة عملحافظات 
تالـش يف عبظال3 دعما؛ لسـبب عنقطاع عبتلـار عبكهرلائي 
من محطة مـأرب عبغازيـة يف صافر اعبراضاـة بالحتال9 
عبسا دي عإلمارعتي، اكذع ت قف محطات عبت بلد عبتي تاأل 
لاملشـتقات عبنفطلة يف ذ9بان احزيز اذبك النادع3 عب ق د، 
ا9  ما جاـل عمل عطن يتجه نح  إيجاد عببدعئل مثل عبطاقة 
عبشأسـلة اعبتـي حلت لاض عملشـكلة، َحـلْــُث أصبحت 
أغلـب عملناز9 اعملحـا9 عبتجارية عبصغـرية تاتأد عىل أب عح 

عبطاقة عبشأسلة. 
 اقـد ظهـرت يف عبفـرتة عمخـرية عمل بـدعت عبكهرلائلـة 
ـــة بباض عبتجار اعبتي تاأل يف عالحلا  اعبحارعت،  عبَراصَّ
ابكن 9ذه عمل بـدعت تاأل لاشـ عئلة يف عبتأديد اعبت صلل 
بلشـبكة اعمسـالك عبكهرلائلـة، إضافـًة إىل أن ُمـاّلَك 9ذه 

عمل بـدعت ياأل ن عىل علتزعز عمل عطنـني من أصحاب عببل ت 
اأصحاب عملحـالت عبتجارية اعب رش اعملاامـل، ايحّددان 
أسـاارعً مكلفـة بلكللـ  اعت، اكـذع رسـ 3 عوـرتعك دان 
أدنـى رقالة مـن عبحك مة، أَا عسـتفادة عبحك مة من 9ذه 

عالستثأارعت كرضعئب أَا ما واله ذبك. 
إضافة إىل ذبك يتقد3 عباديد من عملشرتكني لهذه عمل بدعت 
لشكااى مرتلفة فابباض يشك  من عالنقطاعات عملتكّررة 
ابفـرتعت ط يلة ا9  ما يتسـبب يف تلـف اععطاب ماظم 
ــة لاملشـرتكني، اكذع  عمجهزة اعالداعت عبكهرلائلة عبَراصَّ
ال ت جـُد إجـرع عُت عممـن اعبسـالمة سـ ع  بلأ عطنني أَا 
بلااملـني اعملهندسـني عبتالاني بهذه عمل بـدعت، اقد ظهرت 
عـدة مشـاكل لني أصحاب عمل بـدعت لسـبب عالحتكار فكل 
اعحـد يق 3 لاالحتكار بلحارة أَا عبحي أَا عملرلع اال يسـأح 
بآلخريـن لتقديـم عبكهرلـا ، اكأنها ملكلـه خاصة له فال 
حسلب اال رقلب، اعبسبُب 9  غلاُب عبدابة مأثلة يف ازعره 

عبكهرلا ، اعملؤسسة عباامة بلكهرلا  عبغائبة تأاماً. 

مرتباُت املوظفني تتصدر اهتماَم السياسي األعلى 
عبذي يرُد3ُ أمريكا اإرسعئلل، ايسـاى إىل قتِل اتج يع 
وـاب لأكأله؛ نتلجـَة عملسـاامة لاملِـَلـــفِّ عالقتصادي 

اعملقامرة لأق عت عبناس اماايشهم اأرزعقهم. 
عآلن عبُكـرُة يف ملاب عبطرف عآلخر، فإمـا أن يحاا9َ من 
يسـأ ن أنفسـهم رشعلة، أن يقدم ع خطـ ة جادة مجل 
عبشـاب عبلأني، الهذع قد تتحسن ص رتهم ن عاً ما، اإما 
أن يسـتأراع يف سـق طهم عمخالقـي اعإلنَْسـاني كأا 9  

ديدنُهم، اكأا 9ي عادتُهم 9م اأسلاد9م. 

مبادرُة صنعاء القتصادية كمدخل إلنقاذ املسار السياسي 
ــًة أن  كذبك عـىل جانـب عبريـاض امرتزقتهـا، َخاصَّ
مضاملنَها غريُ منفصلة عن تفا9ُأات عبسـ يد عبتي كان 
مقّررعً أن تشـَأَل عملِـَلــفَّ عالقتصادي لأرتلف تفاصلله، 

ب ال تانُُّت ق ى عباداعن. 
يف عملضامني، جا ت مبادرُة صنااَ  عالقتصادية بتر9َِن 
عىل تااطي صنااَ  عملسئ 9ِ مع ِمـَلــفِّ مرتبات م ظفي 

عبدابـة؛ اتأكلدعً عىل عب فا  لأضامني عتّفاق سـت كه بم، 
لغـض عبنظر عن م قف أَا تانُّت عبطرف عآلخر، عممُر عبذي 
سـلناكُا إيجالاً عىل عمل قف عبشابي من عبق ى عب طنلة 
ــة أن عملزعج عبشابي  يف صناا  الابذعت أنصار عبله، َخاصَّ
عملؤيـد بلريـاض لـات عـىل قناعة من عسـتحابة عبحسـم 
عباسكرّي. ابم ياد يدعُم عستأرعَر عبحرب عباداعنلة، س ى 
قلـة عنتفاعلة أحرقـت ُكـــلَّ مجادفها، ابـم ياد أمامها 

س ى عبغرق اعالنتحار. 
مبـادرُة صناـاَ  -ا9ذع عم9ـم- تفتُح عببـاَب من جديد 
أمـا3 ج بـة تفااضلـة أُْخَرى، ابـن يك َن بهـا مانًى إن 
بم تناقـش عبحلَّ عبسـلايس، عبذي ال منـاَص منه، الغض 
عبنظـر عن مضامـني عبحل عملنشـ د، فقد لـات مؤّكـــدعً 
أن عب فـد عب طنـي بن يرتعجـع أَا يتناز9َ عـن عبتفا9أات 
عبسالقة اعملستأسـكات عبتي تأّكن عملفاِاُض عب طني من 
عنتزععها فلأا سبق من مشاارعت. اسلتانّيُ عىل عبرياض 
ُع عبحل 9 عب سـط قبـل أن تأتَي عملتغريعُت  امرتزقتها تجرُّ

لأا ال تُحأد ُعقباه.
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ُأفقيًا : 
1. يف الصورة.

2. الط�رق واملس�الك – أداة غل�ق وتأم�ن – 
مفردها لغة.

3. تحص�ن بع�د فرض الس�يطرة – محافظة 
يمنية)م(.

4. لينن)مبعثرة( – نموت دون أن يُهتك – من 
حاالت البحر.

5. َعبََد – للتأفف.
6. حرف جر – تقوم بهجوم مفاجئ.

7. أرقام)م( – حدث للتو.

8. نص�ف لبي�ب – ثلث�ا توت – فيه�ا محكمة 
العدل الدولية.

9. حاصل – العمل املشن – متشابهان.
10. يف وجه املستكربين – الشيطان األكرب.

11. حطم)م( – منتجات مختلفة – ضمر منفصل.
12. محافظ�ة يمنية )م( – باطن القدم – أخل 

بالرتيب)م(.
13. ش�طر البيت األول – رادار – تنقية النفط 

وفصل مشتقاته.
14. أه�رق املاء م�ن الوعاء – ن�رصخ عالياً – 

تريض – نشف.

َعـُمـوديًا:
1. من أس�ماء الصق�ر – عملة عربي�ة – أصدر 

عملة جديدة.
2. ثلثا سعل – مضيق يمني.

3. جل�ب البضائع من الخ�ارج – بيع منتجاتنا 
إىل الخارج.

4. قبطان – عودة)م(.
5. ما يستخرج من األرض – عكس ربح.

6. عائلة – قادم.
7. أمر منطقي مقبول – إعصار وطائف يصيب 

املحاصيل.
8. يف إشارة املرور – اسم موصول – وجنة.

9. السلع – وايش.
10. الهجوم – صمت)مبعثرة(.

11. ماركة مسجلة – نصف مسكن.
12. رضيبة بريدية )م( – مجموعة من األصدقاء 

)باللهجة اليمنية( – اسم علم مؤنث.
13. ح�رف ناص�ب – َرَف�َض – م�ن األل�وان 

الثانوية.
14. مصادرة وإحراق البضائع الفاسدة – مقلة 

– يعلم باألمر.

استراحة

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

ب ذاعم ميهـاربا1

لجأ ناورهـنلا د2

ا تبتلا ز تيحم3

طباور  ك ام ا 4

ايل هـنابتلابرد5

لاصا ميساقت قر6

شرولا مو هـيا ب7

هـقاف نالفاكلا 8

د رسج ناوريقلا9

ابيط ن تف  نال10

ءا الخب هـيجانا11

 ريطاسا متر دن12

س ل مر يلهـاجلا13

نويزاهـتنا ملسم14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

اليمن مقبرة الغزاة

الوحدة اليمنية 

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   م   

4

5

6

ميهـاربا1
لالغا2

دمح3
ح

قرف4
عزانت5

ثاحبالا6

أسئلة المفتاح
عملفتاح: - دسائا.

لأـا  عبشـكل  تغلـري   .1
يتناسب اعملكان.

3. مدف نة حلة.
3. كرياسني.

9. ذعت عباأاد.
5. و عطئ.

6. عملشاكل عملنغصات.

أوـُطِب عبكلأـاِت أسـفَل 

عبق سـني  لـني  عمل ضحـَة 

اُقْطريـاً؛  ارأسـلاً  أُفقلـاً 

بتحُصـَل يف عبنهايِة عىل كلأة 

عبـرس عملك َّنة ِمـْن 13 حرفاً 

»أعـىل قأة يف وـبه عبجزيرة 

عبارللة«. 

 – وأسـان   – )علبـان 

9لالن – ردفان – سـأاره – 

ضني – عبداد – 9دعد – 9رعن 

– مثـ ه – كنـن – نقم – يا3 

– عملنـارة – عبقلة – عبشـرب 

عبسـأا – عطـان -  – حلـد 

غلأان(.

أدِخـــْل مرعدَف عبكلأاِت يف عبجدا9ِ بتحُصَل عىل: كاتب كلأات عبزعمل عبشـابي »مغازي عبللل« بلأنشـد عبرعئع اعملبدع عملجا9د علىس 
عبللث.

10+13+3+1+6= مـن أداعت عبنجـار، 5+8+3= من كل عبثأرعت، 13+9+7= لني عبرضس اعبسـن، 19+و+11+6= يأتي لاد تاسـع، 
13+10+8= عببارحة.

1234567891011121314

هـاناسمشجحع

يلكلهـابياي

لشنةلددالب

اخندراالما

نبوبلاندنن

ادنسشنمياهـ

ضلمانناسرو

ياققميافةث

نيملعياردم

عطانةبغمهـر

المحراب

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

يومــــــًا0651
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

أعِلمَت ماذا يقصُد )األنصاُر(؟

بتتابُِع الغاراِت حن أغاروا؟؟

معناُه: أنّك تحت رحمِة قصفنا

ستموُت حن نشاُء يا )ِمنشاُر(!

عاُم )امُلَسّرِ( و)امُلجنِّح( قادٌم

ويقوُدُه )الصّماُد( واألحراُر!!

سنجيئُ من جهة السماِءفقْل لنا:

أيفيُدَك الُحّراُس واألسواُر!؟؟

من قصيدة »عام املسر« 
للشاعر الكبر واملبدع 

 مااذ عبجنلد
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 : فلسطين المحتلة 

اعصلت ق عت عالحتال9 عبصهل ني من ععتدعئها 
عىل عبشـاب عبفلسـطلني، أما عبثالثا ، َحلْــُث 
متفرقـة  مناطـق  يف  فلسـطلنلاً   33 ععتقلـت 
مـن عبضفـة كأـا قـا3 مسـت طن ن صهاينـة 
لاقتحـا3 عملسـجد عمقىص، يف اقـت أعلن عمرسى 

عبفلسطلنل ن إرضعلاً عن عبطاا3. 
اقابت اكابة افا عبفلسطلنلة بألنبا : إن ق عت 
عالحتال9 ععتقلـت ق عت عالحتـال9 عبصهل ني 33 
فلسـطلنلاً يف مناطق متفرقة لابضفـة عبغرللة، 
مضلفـة أن ق عت عالحتال9 عقتحأت مدن قلقلللة 
اللـت بحـم اعبرللـل اناللـا اللدتـي لري زيت 

اللت نلا لرع3 عبله. 

اكانـت ق عت عالحتال9 ععتقلـت عبلللة عملاضلة 
13 فلسطلنلاً يف للدة عبالس ية لابقدس عملحتلة. 
إىل ذبـك ذكـرت اكابة افـا، أن 55 مسـت طناً 
عقتحأـ ع عمقىص مـن جهة لاب عملغارلـة انفذاع 
ج الت عستفزعزية يف لاحاته لحرعسة مشددة من 

ق عت عالحتال9. 
اينفذ عملست طن ن عبصهاينة ي ملاً عقتحامات 
عستفزعزية بلأسجد عمقىص عملبارك لحأاية ق عت 
عالحتـال9 يف محاابة بفرض أمـر اعقع لرص ص 

ته يد عبحر3 عبقديس اعبسلطرة علله. 
عمرسى  أعلنـت 9لئـة وـؤان  عبسـلاق،  ايف 
عبنقـب  ماتقـل  يف  أسـريعً   11 أن  اعملحرريـن 
ير ض ن إرضعلا مفت حـا عن عبطاا3 عحتجاجا 
عىل عنتهاكات سلطات عالحتال9 عملستأرة لحقهم. 
انقلـت اكابـة ماـا عبفلسـطلنلة بألنبا  عن 

عبهلئة ق بهـا يف للان: إن عـدد عمرسى عملرضلني 
عـن عبطاا3 يف ماتقل عبنقب عرتفع إىل 11 أسـريعً 
لاـد دخـ 9 3 أرسى ُجـُدد أمـا عإلرضعب عبذي 

أعلنه عمرسى يف عملاتقل منذ 17 ي ماً. 
ابفتـت عبهلئة إىل أن عمرسى عملرضلني ياان ن 
من تفاقـم يف أاضاعهـم عبصحلة الـدت عللهم 
عالمات عبهز9 اعبضاف عباا3 اصا لة يف عبحركة 

اعمليش. 
اي عجه نح  سـتة آالف أسري فلسطلني دعخل 
ماتقـالت عالحتـال9 عإلرسعئلـي ظـراف ععتقا9 
قاسلة، َحلْــُث يااني 1800 أسري منهم أمرعضاً 
متاددة؛ لَسـبِب عنتشـار عمالئة اعبجرعثلم للنهم 
نح  700 أسـري لحاجة إىل تدخـل عالجي عاجل 
إلصالتهـم لأمـرعض عبقلب اعبرسطان اعبفشـل 

عبكل ي اعبشلل عبنصفي. 

 : متابعات 
ُدَا9ُ عبرللـج لصـ رة كبـرية نحـ   9رابـت 
عالرتأا  يف أحضان عبادا عبصهل ني فاتحة أل عَب 
مسـاجد9ا بل زرع  عبصهاينة بلا بتأدية عبصالة 
عبتلأ ديـة ابكن مخذ عبصـ ر عبتذكارية انرش9ا 
بلكشـف عـن زيارعتهـم عبتطبلالـة عملسـتأرة، 
لرغـم ما يتارض به عبشـاُب عبفلسـطلني إال أن 
أنظأـة عبرللج ترص عىل أذيته اعبذرب لأشـاعر 
عبفلسـطلنلني اعباـرب عامة عـرض عبحائط اال 
يهأها إاّل كأصابحة، اقد كشـف ازير صهل ني 
عن زيارته إىل أل  ظبي بلأشاركة يف مؤتأر دايل. 
كشـف حسـاُب »إرسعئلـل لابارللـة« عبتالع 
عبرارجلـة  ازيـر  قلـا3  عبرارجلـة،  بـ زعرة 
عبصهل نـي، إرسعئلل كاتا، لزيـارة إىل أل  ظبي 
يف عإلمـارعت، ابـم تصدر عبسـلطات عإلمارعتلة أي 
إعالن رسـأي عن 9ـذه عبزيارة عبتـي عبتقى فلها 
كاتـا مسـؤابني إمارعتلـني، كأـا أن عبرارجلة 
عبصهل نلـة خالفاً بزيارعت اف د سـالقة فرضت 
تاتلأا إعالملاً عىل 9ذه عبزيارة بحظة عنطالقها. 
اقا9 عبحساب: إن كاتا قا3 لزيارة إىل أل  ظبي 
اوـارك يف مؤتأر عممـم عملتحدة بشـؤان عببلئة، 
اأجرى عدة بقا عت، للنها بقا  مع مسؤا9 كبري 
يف عإلمارعت، كأا أوار للان بلرارجلة عبصهل نلة 
إىل أن كاتـا عجتأع مع مسـؤا9 إمارعتي كبري، 
دان ذكـر عسـأه، َحلْــُث لحثا تازيـز عباالقات 
عالقتصادية لني عبكلان عبصهل ني اعإلمارعت، كأا 
ناقش عبطرفـان عبحاجة إىل عبتاامـل مع ما زعم 

عببلان أنه تهديدعت إيرعن عبن اية. 
اأوـار عببلان أَيْــضاً إىل أن عب زير عبصهل ني 
تطرق ملبادرة »مسـارعت عبسـال3 عإلقللأي« عبتي 
تشـتأل عىل عتصـا9 عقتصادي اعسـرتعتلجي لني 
عبسـا دية اعبدا9 عبرللجلة عر عمردن اوـبكة 
حلفـا  املنـا   عإلرسعئلللـة  عبحديديـة  عبسـكك 

)عبصهل ني( عىل عببحر عملت سط. 
قـا9 كاتا يف ختـا3 عبزيـارة: »أنـا متحأا 
بل ق ف 9نا يف ألـ  ظبي بتأثلل مصابح إرسعئلل 
يف دا9 عبرللج »، مضلفاً: »سأسـتأر لاباأل مع 
رئلا عبـ زرع  لنلامني نتنلا9  بتازيز سلاسـة 
عبتطبلـع مع عبدا9 عبارللة، اذبك لنا  عىل قدرعت 

إرسعئلل عممنلة اعالستربارعتلة«. 
ازعر عب زير عبصهل ني خال9 اج ده لأل  ظبي 
مسـجد عبشلخ زعيد، اعبتقط فله عدة ص ر، ا9  
عملسـجد عبذي أضحى مزعرعً يلتقط فله عملسؤاب ن 
عبصهاينة عبص ر كلأا زعراع عبااصأة أل  ظبي. 

اتاتر زيارة كاتا ثاني زيارة رسـألة ب زير 
كلان عالحتـال9 بإلمارعت، َحلْــُث سـبقته ازيرة 
عبثقافـة اعبرياضـة عبصهل نلة مـريي ريغلف يف 
و3 أكت لر عملايض 3018، زيارة مل  ظبي انرشت 
اسـائل إعـال3 صهل نلة تسـجلالً اصـ رعً ا9ي 
تتجـ 9 لرفقـة مسـؤابني إمارعتلني يف مسـجد 

عبشلخ زعيد يف أل  ظبي. 

 فيما كشفت وزارة الخارجية الصهيونية عن مشروع سكة حديد يربط الكيان بدول الخليج 

عربي ودولي

مستوطنون يقتحمون األقصى وقوات االحتالل تعتقل 22 فلسطينياً يف الضفة 

وزير الخارجية الصهيوني يجوُل داخل مسجد يف أبو ظبي

ظريف يرد على مزاعم 
البيت األبيض حول 
تخصيب اليورانيوم

 : متابعات 
ردَّ ازيـُر عبرارجلـة عإليرعنـي، محأـد ج عد ظريـف، أما، عىل 
عملزععـم عمخـرية بل اليـات عملتحـدة عممريكلة ح 9 زيـادة مرزان 

عبل رعنل 3 عملرصب من قبل إيرعن. 
ايف عبرد عىل عببلان عبصادر عن عببلت عمللض عبذي أارد مزععم ال 
أساس بها، كتب ظريف يف تغريدة به عىل م قع عبت عصل عالجتأاعي 

ت يرت كلأة اعحدة فقط ساخرعً ا9ي: حقاً؟!
اجـا  يف للان عببلت عمللض: »قللل من وـك يف أن إيرعن عنتهكت 
رشاط عبصفقـة حتى قبل إلرعمها. عللنا إعـادة عملالار عبقديم ملنع 
عنتشار عبسـالح عبن اي اعبذي ال تسـتطلع إيرعن لأ جبه ترصلب 

عبل رعنل 3 عىل عإلطالق«. 
اكانـت إيـرعن قد خفضـت عبتزعماتهـا يف إطار عالتّفـاق عبن اي 
كرطـ ة عاىل احـددت مهلـة وـهرين تنتهـي يف 7 ي بلـ  عبجاري 
بألطـرعف عمُْخـَرى يف عالتّفاق عبنـ اي بتنفلذ عبتزعماتهـا ادان ذبك 

ستق 3 لاتراذ عبرط ة عبثانلة برفض عبتاهدعت. 
اكان ازير عبرارجلة عإليرعني قد أّكـــد، ي 3 عالثنني، أن مرزان 
إيرعن من عبل رعنل 3 عملرصب قد ترطى مست ى عبـ 300 كلل غرع3. 

أكثر من نصف األمريكيني غي 
راضني عن سياسات ترامب 

االقتصادية
 : متابعات 

كشـف عسـتطالٌع جديٌد بلرأي أن أكثَر من نصف عممريكلني غري 
رعضني عن سلاسات عبرئلا عممريكي دانابد ترعمب عالقتصادية. 

اأاضح عالسـتطالع عبذي أجرعه مركز “نـ رك” ملحاث عباالقات 
عباامـة انرشته عس وـلتد لـرس عمسـب ع عبجـاري، أن 53 لاملئة 
مـن عممريكلـني عبذين أدبـ ع لآرعئهم غـري رعضني عـن أدع  ترعمب 
عالقتصادي ايشـاران أنهم بم يسـتفلداع وـرصلاً من سلاساته 

عملتالقة لابتجارة. 
كأا أظهر عالستطالع أن 6 من أصل 10 أمريكلني ال ي عفق ن عىل 

طريقة تاامل ترعمب مع عبرضعئب اعملحادثات عبتجارية عبدابلة. 
ايحاا9 ترعمب منذ أوـهٍر عسـتردع3َ ارقة عالقتصاد اتحسـني 
ماد9 عب ظائف يف عب اليات عملتحدة عىل نح  متزعيد مع عقرتعب م عد 
عالنترالـات عبرئاسـلة بكـن عسـتطالعات عبرأي تظهـر ل ض ح أن 

محااالته عقلأة يف ظل ترعجع وابلته إىل 38 لاملئة فقط. 

 الجيش السوري يوقع خسائَر باألفراد والعتاد يف صفوف إجراميي النصرة شمال حماة وجنوب إدلب
 : متابعات 

أاقاـت احدعٌت من عبجلش عبسـ ري، أما عبثالثا ، خال9َ 
سلسـلة رمايـات لسـالحي عملدفالـة اعبص عريـخ، خسـائَر 
عبنـرصة”  لامفـرعد اعباتـاد يف صفـ ف إجرعملـي “جبهـة 
اعملجأ عـات عملنض ية تحـت زعامته يف عدة محـااَر لريفي 
حأـاة اإدبب اذبك يف إطار رد عبجلش عىل خراقاتهم عملتكررة 
التّفـاق منطقة خفـض عبتصالـد اععتدعئهـم لابقذعئف عىل 

عملدنلني لريف حأاة. 
ففي وأا9 سهل عبغاب ذكرت اكابة عمنبا  عبس رية سانا، 
أن احـدعت من عبجلش نّفذت رضلات لسـالح عملدفالة طابت 
تجأاـات انقاطاً محصنـة إلجرعملي تنظلـم جبهة عبنرصة 
يف قريـة عبح يجة اأاقاـت يف صف فهم قتىل امصالني لريف 

حأاة عبشأايل. 
اردعً عىل خراقات عملجأ عات عإلجرعملة يف منطقة خفض 
عبتصالد، اسات احدعت عبجلش عبس ري نطاق رماياتها عىل 
محاار تسـلل مجأ عات إجرعملة ادوـم بهم لاتجاه قريتي 
تل اعسط اعبزيارة يف سهل عبغاب، ما أدى إىل قطع طرق إمدعد 

بإلجرعملني اتدمري تحصلنات اعتاد بهم. 
ابفتـت عب كابـة، إىل أن احـدة من عبجلش نفـذت صللات 
صاراخلة لابرعجأات عىل مناطق عنتشار عإلجرعملني يف محلط 
قريتـي كفرسـجنة امارة حرمـة يف منطقة ماـرة عبناأان 
لريف إدبب عبجن لي يف حني عسـتهدفت نريعن مدفالتها نقاط 
تسـلل عإلجرعملـني عبتكفرييـني يف عمرعيض عبزرععلـة عملحلطة 
لقرية عبفطرية عىل عملح ر ذعته، ما أسفر عن إيقاع خسائر يف 

صف ف عإلر9اللني اتدمري مقرعت اأسلحة اذخائَر بهم. 



عبادد 
)7و6(  

املوقف الصحي����ح املفروض من الله هو املوقف احلق وعاقبته 
النصر بع����ون الله، وعلينا أن ندرك قيمة املوقف الذي نحن فيه 

وأن نعزز ارتباطنا فيه.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  عمرلاا  اعبرألا 

و3 و ع9 91990ـ  -  3 ي بل  و3301

كلمة أخيرة

إبراهيم محمد الهمداني   
انطالق�اً من الش�عوِر 
باملس�ئولية واإلحس�اس 
َم  بمعان�اة الش�عب، تقدَّ
املجلُس الس�يايسُّ األعىل 
بمب�ادرة اقتصادي�ة من 
ط�رف واحد؛ اس�تكماالً 
مش�اورات  ملخرج�ات 
الس�ويد الت�ي تضّمن�ت 
املِ�َل��ّف  رضورَة حلحلة 
وتحيي�د  االقتص�ادي، 
االقتص�اد الوطن�ي ع�ن 
االس�تهداف اإلجرامي م�ن قبل تحالف الع�دوان، الذي 
َد اس�تهداَف االقتصاد الوطني ب�ُكلِّ مرافقه  طامل�ا تعمَّ
ومؤّسس�اته وم�وارده، غري مبالني بمعان�اة املواطنني 

وشقائهم. 
تضّمنت املبادرُة االقتصاديُة املقدَّمُة من طرف واحد 
-املجل�س الس�يايس األعىل- توجي�َه الحكومة إنش�اَء 
حس�اٍب خاص يف البنك املركزي اليمن�ي فرع الحديدة؛ 
لتوريد إي�رادات املوانئ الثالث�ة )الحديدة، رأس عيىس، 
الصلي�ف(، بحيث يُس�تخَدُم هذا البن�د لرصف املرتبات 
ل�كل اليمنيني والتخفيف م�ن معاناتهم، جراء انقطاع 
الروات�ب والقيود االقتصادية والحص�ار املفروض عىل 

الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وعمالئه. 
تأتي مب�ادرُة املجلس الس�يايس األعىل، لت�ُدلَّ داللًة 
واضحًة عىل عظمة القيادة، واهتمامها بأحوال الشعب 
االقتصادية واملعيش�ية املرتدية، بينم�ا يقُف يف الجانب 
اآلخر من يزعم�ون أنهم يمثّل�ون الرشعية، وأنهم من 
يتحمل مس�ئولية الش�عب، غ�ري أنه�م يف الحقيقة، ال 
يع�دون َكونه�م أدواٍت بيد الس�عودية واإلم�ارات ومن 
الش�عُب وال  أمري�كا وإرسائي�ل، ال يهمه�م  خلفه�م 
معانات�ه وال أي ش�أٍن م�ن ش�ئونه، عالوًة ع�ىل أنهم 
ال يملكون قراراً يف أي ش�أن من ش�ئون السياس�ة، أَو 
���ة، وطاملا عملوا عىل إفش�اِل  حتى ش�ئونهم الَخاصَّ
املفاوضات، وعرقلوا جمي�َع الحلول وأمعنوا يف التعنُّت 
وطل�ب التن�ازالت املجحف�ة بحق الش�عب، م�ن وفدنا 

الوطني املفاوض. 
مم�ا ال ش�ك في�ه أن دول الع�دوان ترُف�ُض الحلوَل 
الجدي�ة والجه�وَد الصادق�ة الرامية إىل إنه�اء العدوان 
وإقام�ة دول�ة مدني�ة موحدة ش�املة ل�كل األطراف، 
وه�ذه هي طبيعة أي عدو، لك�ن العجيَب أن يتبنى من 
يسمون أنفَس�هم »رشعيًة« هذا املوقَف املعادَي لليمن 
أرضاً وإنَْس�اناً، ليُسِقطوا عنهم قناَع الوطنية املزعوم، 
ويثبت�وا أنه�م أذرُع ه�ذا الع�دوان وأدوات�ه وعم�الؤه 
بامتي�از، ويف ُك���ّل مرة يتقدم الوفد الوطني املفاوض 
أَو املجل�س الس�يايس األع�ىل بمب�ادرات وتن�ازالت يف 
س�بيل حلحلة الوض�ع، وإيجاد مخ�رج وحلول عادلة، 
بم�ا ال يمس س�يادة واس�تقالل الجمهوري�ة اليمنية، 
تمع�ُن أدواُت الع�دوان ومرتزقته يف التعن�ت والرفض، 
والتنصل عن ُك���ّل االتّفاقات وااللتزامات السياس�ية 
واألخالقية واإلنَْس�انية؛ ليكش�فوا حقيقتَه�م الكاملة 
وصورته�م الحقيقية، لجمي�ع أبناء الش�عب اليمني، 

الذين ستطالهم َجميعاً عواقُب ذلك التعنت، 

مرتباُت املوظفني تتصدر 
اهتماَم السياسي األعلى 

مبادرُة صنعاء القتصادية كمدخل إلنقاذ املسار السياسي 

»ورشة املنامة وصفقة القرن« يف ندوة سياسية وفكرية اليوم بالعاصمة صنعاء 

البقية ص 9

البقية ص 9

عبداهلل علي صبري
تُثِب�ُت صنع�اُء يوماً بع�د آخَر 
مختل�ف  إدارة  ع�ىل  مقدرتَه�ا 
املِ�َل��ّفاِت العصيِّة يف ظل الحرب 
والع�دوان، والخ�روج منه�ا بأقل 
الخس�ائر عىل عكس ما خطط له 
الع�دوُّ الس�عودي األمريكي طوال 
س�نوات الح�رب وتداعياته�ا، بل 
لس�ُت أبال�ُغ إْن قل�ت إن هاِم�َش 
َوسياس�ياً  عس�كريّاً  التَح���ّرك 
يتس�ُع لصالح الق�وى الوطنية يف 
صنع�اَء، بينم�ا يضيُق ع�ىل نحٍو 

ملحوٍظ عىل قوى التحالف وأدواتها 
إْن لم يكن قد وصل إىل طريق مسدود. 

م�ع مطل�ِع يولي�و الج�اري، أطل�ق املجلُس 
الس�يايس الحاك�ُم بصنع�اَء مب�ادرًة اقتصاديًة 
مضامينه�ا،  يف  ق�ًة  وموفَّ توقيته�ا  يف  ذكي�ًة 
باإلضاف�ة إىل أنها تأتي ترجمًة الح�رتام والتزام 
الطرف الوطني بمضامني اتّفاق استكهولم الذي 
ال ي�زال س�ارَي املفع�ول رغم تملُمِل ما يس�مى 

بط�رف الرشعية، الذي يتخبُّط يف مواقفه بعد أن 
رَهَن ُك���ّل أوراِقِه بيد العدوِّ الخارجي، وأصبح 
مجرد ُدمية يتس�ىّل بها آُل سعود 

وأوالُد زايد. 
من مؤرشاِت ال�ذكاء والتوفيق 
يف توقي�ِت املبادرِة أنه�ا تأتي عىل 
َوْق������ِع العمليات العس�كريّة 
النوعي�ة املتوالية التي تس�تهدُف 
أبها وجيزان السعوديني،  مطاَري 
ما يؤّك���ُد أن املبادرَة االقتصاديَة 
وما تنط�وي عليه من رغبة أكيدة 
يف امليض عىل طريق الس�الم، تأتي 

من موقِع القوة، هذا من ناحية. 
ومن ناحية أُْخ�َرى، فقد جاءت 
ه�ذه املب�ادرُة بالت�وازي م�ن انحس�اِر التهديِد 
األمريك�يِّ للجمهوري�ة اإلْس���اَلمية اإليرانية، 
ظ�ل  يف  الرياض_أبوظب�ي،  مح�ور  وانكش�اف 
خذالِن واش�نطن، الت�ي دأبت إدارتُه�ا عىل حلِب 
الرضع السعودي حتى إذَا جاءت ساعُة الحرب، 

قال ترامب آلل سعود: إنِّي بريٌء منكم!!. 
أض�ف إىل ذل�ك أن مب�ادرَة صنع�اَء قد جاءت 

بالت�وازي مع زي�ارة املبع�وث األَُم��مي، مارتن 
غريفتث، إىل موس�كو ولقائه بوزير خارجيتها، 
يف جولة من املقّرر أن تش�مَل اإلمارات وسلطنة 

ُعمان. 
وال يخف�ى عىل املتابع أن ثمة خالفاً طفا عىل 
الس�طح بني ُح�ّكام اإلمارات بش�أن املوقف من 
إيران َوح�رب اليمن بَُعيَْد موق�ف البيت األبيض 
تجاه إس�قاط طهران طائرة تجّسسية أمريكية 
دخل�ت مجاَلها الجوي. وتىل ذلك أخباٌر تؤّك���ُد 
توّج��ه أب�و ظبي إىل س�حب أَو تقليص قواتها 
املش�اركة يف العدوان عىل اليمن، وتراجعها أمام 
الضغط السعودي الذي عّبت عنه عدة مسريات 
ش�عبية ضد االحت�الل اإلماراتي لع�دد من مدن 

الجنوب اليمني. 
وال ش�كَّ أن املبع�وَث األَُم��مي س�يأخذُ بعني 
االعتب�ار مضامنَي مبادرة صنعاَء يف إطار جولته 
الحالي�ة. ويف ح�ال قاب�ل رئيَس الوف�د الوطني 
بمس�قط أَو قّرر زي�ارَة صنعاَء س�يكون ملزماً 

بتبيان موقفه من املبادرة وعرضها 

 : خاص 

تح�ت ش�عار »فلتس�ُقْط صفق�ة 

ترامب«، تنظُِّم أحزاُب اللقاء املشرتك، 

بالتعاون م�ع املِ�َل��ّف الفلس�طيني 

العرب�ي  والتجم�ع  الل�ه  بأنص�ار 

واإلْس���اَلمي لدعم خياِر املقاومة يف 

اليم�ن، ندوًة سياس�يًة وفكريًة حول 

الق�رن..  املنام�ة وصفق�ة  »ورش�ة 

املخاطر وسبل املواجهة«. 
املق�رَُّر عقُدها،  الورش�ُة  وته�دُف 
الي�وَم األربع�اَء 3 يولي�و بالعاصم�ة 
صنع�اَء، إىل فض�ح املؤام�رة الكبى 
الت�ي تُحاُك من قبل الش�يطان األكب 
أمري�كا وأدواتها يف املنطقة ِمن بعِض 
األنظمِة الخليجيِة والعربيِة املشاركة 
يف ورش�ة البحري�ن الت�ي ته�دف إىل 
تصفية القضية الفلس�طينية لصالح 

الكيان الصهيوني الغاصب. 


