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احتجاجات شعبية يف املهرة تندد بانتهاكات االحتالل 
السعودي داخل سجونه السرية

االحتالل اإلمارايت خيسر جمددًا أمام قبائل مرخة 
بشبوة ويتكبد خسائر فادحة

�إ�شقاط   ثامن طائرة جت�ّش�شية للعدو�ن خالل �أقل من �شهر
قبائل جبل �ل�شرق تعلن ت�شكيل لو�ء �ل�شماد وعلماء �إب يجّرمون �لتطبيع مع �لكيان �ل�شهيوين

اليمن يكشف عن جديد إنتاجاته احلربية

  الرئيس املشاط: املرحلة القادمة 
مليئة باملفاجآت

  وزير الدفاع: وصلنا إىل مراحل متقدمة 
يف التصنيع والقادم أشد إيالمًا 

ما بعد �لـ »قد�س«
اإلعالم اإلسرائيلي يرصد مشاهد جوية آلثار ضربات 

سالح اجلو اليمين على مطارات السعودية:
مطارات أهبا وجيزان وجنران معطلة 

ومرابض الطائرات مدمرة بالكامل 
جراء الضربات اليمنية
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 : ما وراء الحدود: 
ولجيـش  نوج يـة  نوذفاعـاُت  أسـ طت 
ونولجـان نوشـيبيّة، أمـس نألحـذ، طائـرً  

سية و  ى نويذونن يف جيزنن.  تجسُّ
وأّكــذ مصذر يف نوذفاع نوج ع وصحيفة 
سـية نوتابيـة  نملسـر  أن نوطائـر  نوتجسُّ
و  ى نويذونن تم إس اطها بي ن نوله رشق 

جبل نوذود. 
ولجيـش  نوج يـة  نوذفاعـات  وكانـت 
ونولجان قذ أس طت نألربياء نملايض طائر  
سـية و  ى نويذونن رشق جبل نوذود،  تجسُّ
فيمـا تأتـي نوطائـر  نألخـر  يف نورقـم 8 
سـية نوتي تم  عىل قائمـة نوطائرنت نوتجسُّ

إس اطها خالل أقل من شهر. 
سـية و ـ ى  1ـ إسـ اط طائـر  تجسُّ
نويـذونن يف نورشفـة بلجـرنن بتأريـخ و1 

ي ني . 
سـية وليذونن  8ـ  إسـ اط طائـر  تجسُّ
جـرنء خرقها ولهذنة وقيامها بتلفيذ مهمة 
عذنئية يف أج نء ملط ـة نوفاز  يف نوحذيذ  

بتأريخ 81 ي ني . 
سية يف ملط ة  3 ـ إسـ اط طائر  تجسُّ
نملـزرق بمذيريـة حـرض محافظـة حجة 

بتأريخ 88 ي ني . 
سـية و ـ ى    ـ إسـ اط طائـر  تجسُّ
نويذونن قباوة نوسذيس بلجرنن بتأريخ 83 

ي ني . 
سـية وليـذّو  5 ـ إسـ اط طائـر  تجسُّ
شـمال رشق مذيرية نوذريهمـي باوحذيذ  
جـرنء خرقها ولهذنة وقيامها بتلفيذ مهمة 

عذنئية بتأريخ 87 ي ني . 
سية رشق جبل  6ـ  إسـ اط طائر  تجسُّ

نولار قباوة جيزنن بتأريخ 88 ي ني . 
سـية وليذونن   7 ـ إسـ اط طائر  تجسُّ

رشق جبل نوذود بتأريخ 3 ي وي . 
سية رشق جبل  8ـ  إسـ اط طائر  تجسُّ

نوذود بتأريخ 7 ي وي 
ُقتـل وأصيـب عـذد مـن  ويف نوسـياق. 

مرتِزقة نوجيش نوسـي دع، أمس نألحذ، إار 
قصف تجميات وهم قباوة نجرنن. 

وصحيفـة  عسـكرع  مصـذر  وأوضـح 
نوصاروخـي  نإلسـلاد  وحـذ   أن  نملسـر  
ولجيش ونولجان أطل ت بي ن نوله صاروخ 
زوزنل١ عىل تجميات ولمرتِزقة يف نألجارش، 
مـا أسـفر عـن سـ  ط قتـىل وجرحى يف 

صف ف نويذّو. 
نوجيـش ونولجـان قـذ  وكان مجا ـذو 
نّفـذون، ي 8 أمـس نألول، عملية إغار  عىل 
م نقع ولمرتِزقة قباوة نوسذيس، ما أَدَّى إىل 

تكبيذ نويذّو قتىل وجرحى. 

أخبار

إسقاط طائرة تجّسسية للعدوان بجيزان هي الثامنة خالل أقل 
من شهر وزلزال1 يبعثر تجمعات املنافقني يف نجران 

 : المهرة: 
نظـم أبلـاُء نملهر ، أمـس نألحـذ، وقفًة 
يف  نالسـتئلاف  نيابـة  أمـا8  نحتجاجيـة 
حـ ل  باوتح يـق  ولمطاوبـة  نملحافظـة 
نوسج ن نورسية نوتابية والحتالل نوسي دع 

وإطالق رسنح نإلعالميا ونولشطاء. 

وسـلم أبلـاُء نملهـر  نملحتجـ ن عريضًة 
ورئيـس نيابـة نالسـتئلاف تطاوبـه بفتـح 
تح يـق عاجل باوسـج ن نورسيـة نوتابية 
والحتـالل نوسـي دع نوتـي يمثـل وج د ا 
باملحافظـة  وإلنَْسـانية  صارخـاً  ننتهـاكاً 
وإطـالق رسنح نإلعالمـي نملختَطـف يحيى 
نالنتهـاكات  ميتربيـن  ـذه  نوسـ نرع، 

نملسـتمر  والحتـالل ومرتِزقتـه تيـذ عـىل 
نوسياد  نو طلية ونو ضاء نويملي. 

وقال عذٌد مـن نملحتجا: إن رئيس نيابة 
نالسـتئلاف نو ايض إبرن يـم بن زين، تيهذ 
ولمشـاركا يف نو قفة نالحتجاجية ب ق فه 
مع حرية وح ـ ق نإلعالميا وحرية نورأع 
ونوتح يق يف ننتهاكات نالحتالل نوسـي دع 

عرب سج نها نورسية. 
وكانت قـ   عسـكرية تابيـة والحتالل 
نعت لت نملص ر ونإلعالمي يحيى نوسـ نرع 
يف سـجن رسع تابع وها يف مطـار نوغيظة، 
ع َب تص يره ملـزَل نمل نطن نوغ رع نوذع 
نقتحمته ق ى نوغزو ونالحتالل يف نوغيظة. 

وتأتـي  ـذه نو قفـُة نالحتجاجيـة بيذ 
يـ 8 مـن ت عـذ أبلـاء نملهـر  باسـتخذن8 
وسائَل أُْخــَرى إلجبار نالحتالل نوسي دع 
نوخـروج  عـىل  وـه  نوتابيـة  ونملليشـيا 
تجا ـل  يف  نسـتمرت  إدَن  نملحافظـة  مـن 
نالعتصامـات نوسـلمية ألبلـاء نملحافظـة 
ومطاوـب نمل نطلـا نوذيـن نمتـأت بهـم 
سـاحة نالعتصا8 نوجميـة نملاضية يف أكرب 
تظا ر  شيبية غاضبة تشهذ ا نملحافظة 
رفضاً ولت نجذ نألجلبـي ومطاوبة نالحتالل 

نوسي دع باورحيل ف رنً. 

 : متابعات: 

نسـتمرت ق ى نويـذونن نألمريكي نوسـي دع 
ومرتِزقتهـا، أمـس نألحـذ، يف تصييـذ خروقاتها 
نوي ميـة التّفـاق وقـف إطـالق نولـار بمحافظة 
نوحذيـذ ، وقـذ تـم نسـتهذنف نألحياء نوسـكلية 
ونوسـجن نملركـزع بمذيلـة نوحذيذ ، َمـا أَدَّى إىل 
إصابـة رجل وطفلته بحي نوربصة، ونسـتخذمت 
قـ ى نويـذونن قذنئـف عل  ديـة يف نسـتهذنف 

نمللاطـق نوسـكلية يف عـذ  مذيريات، مـا أَدَّى إىل 
نرضنر ونسية يف ممتلكات نمل نطلا. 

وقال مصذر محيل بمحافظة نوحذيذ  وصحيفة 
نملسـر : إن ق ى نويـذونن ومرتِزقتهـا كثّــفت 
من قصفها نملذفيي وأحياء نوسـكلية بمحافظة 
نوحذيذ ، ُمشـرنً إىل إصابة رجل وطفلته وترضر 
ملزوـه جـرنء قذيفـة مذفييـة أطل هـا مرتِزقة 
نويذونن نسـتهذفت ملزوه بحـي نوربصة بمذيرية 

نوح ك. 

وأضاف نملصذر، أن مرتِزقة نويذونن نسـتهذف ن 
باملذفييـة نوث يلـة نوسـجَن نملركـزع يف مذيريـة 
نوح ك، الفتـاً إىل تيرض مطـار نوحذيذ  ول صف 
بــ10 قذنئف مذفيية، ُمشـرنً إىل تيرض ملاطَق 
نوتحيتـا  نوفـاز  بمذيريـة  متفرقـة يف ملط ـة 

ول صف بيذد من قذنئف نملذفيية. 
نويـذونن  مرتِزقـة  أن  إىل  نملصـذر،  ووفـت 
نستخذمت يف قصفها ولملاطق نوسكلية بمذيرية 
بيت نوف يه قذنئَف عل  دية، مبيلًا أنه تم نو صُف 

بأكثـَر مـن 30 قذيفـة مذفييـة بيلهـا قذنئـف 
عل  دية نسـتهذفت ممتلكات وملازل نمل نطلا 
يف ملط ـة نوجـاح بذنت نملذيريـة، الفتاً إىل ترضر 

نمللازل ونحرتنق محاصيل زرنعية. 
وكان قـذ نستشـهذ م نطلان وأصيب سـبية 
آخـرون ونحرتقـت عذٌد مـن نمللازل، أمـس نألول 
نوسـبت، جرنء نو صف نملذفيي نويليف نوذع طال 
ملازل نمل نطلا يف مذيلة نوحذيذ  ومذيرياتها من 

قبل مرتِزقة نويذونن. 

في تصعيد جديد لخرق اّتفاق وقف إطالق النار من قبل قوى العدوان:

الحديدة: إصابة رجل وطفلته يف قصف املنافقني لألحياء السكنية بقذائَف عنقودية 

أبناء املهرة ينّفـذون وقفًة احتجاجية للتنديد بانتهاكات االحتالل 
السعودي داخل سجونه السرية 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بضربات صاروخية مسّددة على 

تجمعاتهم يف جبهة »قعطبة«
 : الضالع: 

سـ ط عذٌد من نو تـىل ونوجرحى يف صف ف مرتِزقـة نويذونن 
نألمريكي نوسي دع، أمس نألحذ، جرنء رضبات صاروخية مسّذد  
نّفـذتها ق نت نوجيش ونولجان نوشـيبيّة عىل تجمياتهم يف جبهة 

قيطبة بمحافظة نوضاوع. 
وأفـاد مصذر عسـكرع وصحيفة نملسـر  بأن قـ نت نوجيش 
ونولجان نوشيبيّة أطل ت صاروخاً من ن ع »زوزنل1« عىل تجميات 
ملرتِزقة نويـذونن يف قطيبة، وأّكــذ نملصـذر أن نوصاروخ حّ ــق 
إصابة دقي ة وأسـفر عن سـ  ط عـذد من نو تـىل ونوجرحى يف 

صف ف نملرتِزقة. 
كمـا أطل ـت ق نت نوجيـش ونولجـان نوشـيبيّة صاروخاً آخر 
مـن نول ع نفسـه، مع عـذد من قذنئـف نملذفيية، عـىل تجميات 
وتحصيلات مرتِزقة نويذونن يف نوجبهة دنتها، وحّ ــ ت نورضبات 

إصابات مبارش  ضاعفت خسائر نملرتِزقة. 
إىل دوك، نسـتهذفت وحذ  ضذ نوـذروع نوتابية ولجيش ونولجان 
تجميـاً آخـر ولمرتِزقـة يف قيطبـة أَيْــضـاً، بصـاروخ م جـه، 
وحّ ــق نوصاروخ إصابة دقي ة، م قيا قتىل وجرحى يف صف ف 

نملرتِزقة، كما أسفر عن تذمر ميّذل رشاش عيار  1 وهم. 

قتلى وجرحى يف صفوف املرتزقة بعمليات 
عسكرية للجيش واللجان يف الجوف 

 : خاص: 

ُقتـل وأُصيـب عذٌد مـن مرتِزقة نويـذونن نوسـي دع نألمريكي 
بجبهـات محافظة نوج ف، أمس نألحـذ، بيمليات ن عية نّفـذتها 
وحذنُت نملذفيية ونوهلذسة نويسكرية ولجيش ونولجان نوشيبيّة. 
وأفاد مصذر عسـكرع وصحيفة نملسـر ، بأن وحـذ  نملذفيية 
ولجيش ونولجان نستهذفت تجميات ولمرتِزقة يف جبهة حا8 بيذد 
من قذنئف نملذفيية، َما أَدَّى إىل س  ط قتىل وجرحى يف صف فهم. 
وأضاف نملصذر نويسـكرع، أن وحذ  نوهلذسة نّفـذت عمليتا 
ضذ أط م عسكرية ولمرتِزقة تّكللتا باولجاح، م ضحاً أن نويملية 
نألوىل نسـتهذفت بكمـا محكم ط مـاً محمـالً باملرتِزقة بجبهة 
حـا8، ما أَدَّى إىل مـرع وإصابة من كان ن عىل متله، ُمشـرنً إىل 
أن نويملية نوثانية نسـتهذفت ط ماً بيب   ناسفة بجبهة نوسيلة، 
مـا أَدَّى نعطابـه ومرع ٢ وجرح من تب ـى كان ن عىل متله من 

نملرتِزقة. 

قناصة الجيش واللجان الشعبّية تعطب طقمني 
ملرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز 

 : تعز: 
أعطب أبطـال نوجيش ونولجان نوشـيبيّة بمحافظة تيز، أمس 

نألحذ، ط ما ملرتِزقة نويذونن نوسي دع نألمريكي. 
وقال مصذر عسـكرع: إن قلاصَة نوجيش ونولجان نسـتهذفت 

ط ما ملرتِزقة نويذونن بمفرق نو نزعية
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 : صنعاء: 
نوت ى نورئيُس نملشر مهذع نملّشاط، أمس 
نألحذ، يف نوياصمة صليـاء عذدنً من قيادنت 
نوذووـة؛ ول ق ف علـذ آخِر نملسـتجذنت عىل 

نوساحة نو طلية. 
حيث ناقـش نورئيس خـالل و ائه رئيَس 
مجلـس نو ضاء نألعىل نو ـايض أحمذ يحيى 
نملتـ كل، نوجهـ َد نو ائمة ورتتيـب نألوضاع 
نإلدنريـة يف نوجهاز نو ضائـي بما يمكله من 

أدنء مهامه عىل أكمل وجه. 
ويف نول اء أّكــذ نورئيس نملّشـاط رضور  
م نصلة نوجه د نملبذووة وتفييل دور نو ضاء 
وتيزيـز نسـت الويته وف اً ولرؤيـة نو طلية 

وبلاء نوذووة نويملية نوحذيثة. 
مـن جانبه، أطَلَع رئيـُس مجلس نو ضاء 
نألعىل، رئيـس نملجلس نوسـيايس نألعىل عىل 
نولتائـج نألوويـة وللـزول نمليذننـي ولمحاكم 

ونوليابـات ونوجهـ د نملبذووـة يف تفييل دور 
نو ضاء ونوترسيع يف إنجاز نو ضايا نمللظ ر  
أما8 نملحاكم، مثملاً ن تما8 نورئيس نملّشـاط 
باو ضـاء ودعمـه وتذويل نوصي بـات نوتي 
ت نجُهه بما ييزز من دور نوسلطة نو ضائية 

يف تح يق نويذنوة. 
نملّشـاط  نورئيـس  ناقـش  نوسـياق،  ويف 
خـالل و ائـه نائَب رئيـس نو زرنء وشـؤون 
نوذفاع ونألمن نول نء نوركن جالل نورويشـان، 
ومرتِزقتـه  نويـذونن  تصييـذ  مسـتجذنِت 
وخروقاتهـم نوي ميـة التّفـاق سـت كه وم 
وعـذ8 نالوتزن8 بتلفيـذ ما تم نالتّفـاُق عليه، 
باورغم مـن نوخط نت نوتـي نتخذ ا نوفريق 

نو طلي من جانب ونحذ. 
كمـا تطـرق نول ـاُء إىل نألوضـاع نألملية 
ونوجهـ د  ونملحافظـات  نوياصمـة  بأمانـة 
نملبذووة وتيزيز نألمن ونالسـت رنر ونوسكيلة 
نويامة، وكـذن ج ننب نوتلسـيق با مختلف 

نو حـذنت ونألجهز  نألملية بمـا يت نكب مع 
نوتحذيات نورن لة. 

نورئيـس  نوت ـى  أُْخــــَرى،  مـن جهـة 

مهذع نملّشـاط رئيَس نوهيئة نو طلية إلدنر  
وتلسـيق نوشـؤون نإلنَْسـانية عبذنملحسـن 
عبذنوله طاووس؛ مللاقشـة نوج ننب نملتيل ة 

بمهـا8 نوهيئة وخص صاً مـا يتيلق بت زيع 
نملحتاجـا  عـىل  نإلنَْسـانية  نملسـاعذنت 
ونوتلسـيق مع نمللظمات نإلنَْسـانية نوياملة 

باويمن يف  ذن نوجانب. 
ويف نول اء، أّكــذ نورئيس نملّشاط رضورَ  
ول  ننـا  نإلنَْسـانية  نمللظمـات  خضـ ع 
نولافذ  يف نويمن وتسـهيل أعماوها بما يخذ8 
نملسـتح ا وبمـا ال يتيـارض مـع سـياد  

ونست الل نوجمه رية نويملية. 
فيمـا ناقـش نورئيـس مـع وزيـر نوذووة 
فارس ملاع نوج ننَب نملتصلة بتيزيز نوتالحم 
نو طلي ونالسـتمرنر يف رفذ نوجبهات؛ دفاعاً 

عن نو طن وأمله ونست رنره. 
وتطـرق نول اُء إىل دور نملشـايخ ونألعيان 
نمل نطلـا  قضايـا  َحـــّل  يف  ونو جهـاء 
ــة نوثارنت إلفشال ُمَخّططات نويذونن  َخاصَّ
نوهادفة تمزيق نولسيج نالجتماعي وإضياف 

نوجبهة نوذنخلية. 

أخبار

الرئيس املّشاط يجدد التأكيَد على ضرورة استقالل القضاء وفرض الرقابة على املنظمات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
خالل لقائه رئيَس مجلس القضاء وعددًا من قيادات الدولة:

االحتالُل اإلماراتي يوجه مرتزقته يف ما يسمى النخبة الحضرمية برفض تعليمات 
الضباط السعوديني بمطار الريان

 :حضرموت: 
يف سـاب ٍة من ن عهـا ملذ بذء نويـذونن عىل نويمن، 
أصـذر نالحتـالُل نإلمارنتـي وعـربَ ضباطـه بمذيلـة 
نملـكال حرضمـ ت تيليمـاٍت جذيـذً  ملرتِزقتـه يف مـا 
يسـمى نولخبـة نوحرضميـة ت ـي إوزنمهـم برفض 
أيـة ت جيهات أَو تيليمـات يصذُر ا ضبـاُط نالحتالل 

نوسـي دع نملت نجـذون يف مطـار نوريان وعـذ8 تلفيذ 
نألونمـر نوتـي يصذرونهـا. 

يأتي دوك يف ظل نحتذن8 نوخالف فيما با ق ى نوغزو 
ونالحتـالل باويمن بيذ أن أعللت أب  ظبي عرب وسـائل 
إعالمها ومرتِزقتها سحَب ميذنتها وجل د ا من مأرب 
قبل أيّا8 نتيجة فشلها يف فرض نف د ا يف تلك نملحافظة 
نوتي يسـطر عليها حزُب نإلصالح نمل نيل وليذونن وفشل 

ُمَخّططها بإنشـاء مليشـيات م نزية ول ـ نت نمل نوية 
وحك مة نوفاّر  ادع كاوتشكيالت نمليروفة بما يسمى 
نولخب نويسكرية يف ُكـــّل محافظة جل بية محتّلة. 
ويييـش نالحتالل نوسـي دع ونإلمارنتـي أزمة ا ة 
يف نملحافظـات نوجل بيـة ونورشقيـة، وحاوـًة رصنعية 
غر ميللة؛ نتيجة ت اطـع مصاوحهما يف حرضم ت، 
فاوريـاض تحـاول فرَض سـيطرتها عـىل حرضم ت 

بيلمـا تذفع أب  ظبي بمرتِزقتها يف ما يسـمى نالنت ايل 
نوسـيطر  عـىل وندع  وفـرض مزيـذ مـن  نوجل بـي 

حرضم ت. 
وتسـيطر قـ نُت نالحتـالل نإلمارنتـي عىل سـاحل 
حرضمـ ت ملذ 8016، حيث حّ ل مطار نوريان نوذويل 
إىل قاعـذ  عسـكرية وم ـر وتحاوف نويذونن بسـاحل 

حرضم ت. 

 : شبوة: 
عاود نالحتـالُل نإلمارنتـي ومرتِزقتُه يف ما 
يسـمى نولخبة نوشـب ننية مذن مـَة وقصَف 
ملازل نمل نطلا يف ملط ة مرخة بشـب  ، ما 
أسـفر عن تيرُّض نمليتذين إىل خسائَر فادحٍة 

يف نألرونح ونويتاد. 
وقاوت مصادر محلية بشـب   إن نالحتالل 
نإلمارنتـي  اجم مسـاَء أمس نألول نوسـبت، 
وولمـر  نوثانية خالل 6 أشـهر ملط ة نوهجر 
يف مذيريـة مرخـة نوسـفىل، ونقتحـم ملازَل 
نمل نطلـا مـن آل نملحضار، نألمـر نوذع فّجر 
مرتِزقـة  بـا  عليفـة  م نجهـاٍت مسـلحًة 
نالحتـالل وأبلـاء نو بائل ال تـزنل دنئر  حتى 
كتابـة نوخرب مسـاَء أمـس نألحذ، نسـتخذ8 
نوغزنُ  خالوها جميَع أن نع نألسلحة، بما فيها 
طرنن نألباتيش نوذع نسـتهذف بشكل مبارش 
ملـازَل نأل ـايل، م ضحة أن تفجـر نو ضع 
مـن جذيذ    بسـبب قيا8 ما يسـمى ق نت 
نولخبة نوشـب ننية نوتابية والحتالل باالنتشار 
ونوتمركـز يف ملط ة نوهجر نوتـي ي طلها آل 
نملحضار، و   مـا نعتربته نو بائُل إخالالً من 
نملرتِزقـة بلص نالتّفـاق نملرب8 سـاب اً ونوذع 
نص بيذ8 نقرتنبها من ملط ة نوساد ، ووفق 
نملصادر أنه وأالاء محاووة قبائل نوهجر إقلاع 
نمليليشيا بأن نستحذنَث نول اط ييترب خروجاً 
عـن نالتّفاق، بارشت علـارُص نملرتِزقة إطالق 
نولار بشكل مكثّــف باتّجاه ملازل نمل نطلا. 
مرتِزقـة  تيـرُّض  إىل  نملصـادُر  وأشـارت 
نالحتالل وخسـائَر كبـرٍ  يف ميركـة نوهجر، 
صباَح أمـس نألحذ، حيث تمّكـن أبلاء قبائل 
َو   مذرعتـا  عـىل  نوسـيطر   مـن  مرخـة 

أط ـم وإصابة   مـن أفرند نملرتِزقـة، مبيلًة 
أن نالحتـالَل نإلمارنتـي وأما8  ذه نوخسـائر 
ونوهزيمـة وجأ إىل عذد من مشـايخ نملحافظة 
ولذخـ ل يف وسـاطة قبليـة وطـرح تسـليم 
أسـلحة ما يسـمى نولخبة نوشـب ننية م ابل 
امانيـة أيّا8 صلح وتشـكل وجلة ولتح يق يف 

ما حذث. 
وكشـفت نملصـادر عن تذنعـي نوكثر من 
قبائل مرخة ولـر  إخ ننهم من أبلاء قبيلة 
نوهجر وآل نملحضار يف م نجهتهم ق ى نوغزو، 
و ـ  ما دفع نالحتالل بطلب تيزيزنت عاجلة 
من مرتِزقتـه يف محافظة عـذن ومحافظات 

أُْخـــَرى. 
وبحسب نملصادر، فإنَّ  ذه نمل نجهاِت با 
مليشـيات نالحتالل وآل نملحضـار بمحافظة 
شـب    ـي نوثانيـة خـالل 6 أشـهر، حيـث 
شهذت ملط ة نوهجر بمذيرية مرخة نوسفىل 
م نجهـاٍت مماالًة مطلع يلايـر نمللر8 با 
نوطرفـا ننتهت ب سـاطة قبلية قضت بذفع 
تي يضات ماوية آلل نملحضار تكفلت بذفيها 
قـ ى نوغزو بيـذ تيرضها وخسـائر كبر  يف 
صف ف مرتِزقتها ما با قتيل وجريح وأسر 
باإلضافـة إىل إحـرنق نويرشنت مـن نملذرعات 
ونألط م ونغتلا8 نويذيذ من نألط م ونألسلحة 

نوخفيفة ونملت سطة ونوث يلة. 
وتأتـي  ـذه نمل نجهـات بيذ أسـب ع من 
نوت تر نويسكرع نوذع شهذته محافظُة شب   
أَدَّى إىل م نجهات مسلحة عليفة با نالحتالل 
ومرتِزقتـه يف مـا يسـمى نولخبة نوشـب ننية 
وقـ نت تابيـة وحك مـة نوفـاّر  ـادع، بيذ 
محاووـة ما يسـمى نولخبة نسـتحذنث ن اط 

عسكرية عىل مذنخل مذيلة عتق. 

االحتالل يقصف منازل المواطنين من آل المحضار في منطقة الهجر بالطيران األباتشي ومختلف األسلحة الثقيلة
القبائل تستولي على مدرعتين و4 أطقم وإصابة 4 من المرتزقة وأبو ظبي تلجأ إلى الوساطة القبلية إلنقاذها 
تجدد المواجهات بين الطرفين للمرة الثانية بعد محاولة المليشيا نقَض االّتفاق المبرم واستحداث نقاط جديدة

االحتالل اإلماراتي يخسر مجددًا أمام قبائل مرخة بشبوة
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ألننا نهتم.. 
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بأقوى العروض وأقل األسعار

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

علماء إب: التطبيُع مع الكيان الصهيوني عمالٌة وخيانة 

أبناء ووجهاء مديرية غمر بصعدة يؤّكـــدون استمرار 
املواجهة ويسّيون قافلًة غذائية ومالية دعماً للمجاهدين 

 : إب: 
ُع ذ بمحافظـة إب، أمس، بحض ر محافظ 
وليـا8  نألول  نويلمائـي  نملؤتمـُر  إب  محافظـة 
ونإلرشـاد  نألوقـاف  مكتـُب  نّظمـه  و8801، 
باملحافظـة تحت شـيار »نوتطبيع مـع نوكيان 

نوصهي ني عماوة وخيانة«. 
ونوخطبـاء  نويلمـاء  مـن  عـذد  َوبحضـ ر 
ونملرشـذين ونملفكريـن مـن مختلـف نملذن ـب 
ونألحزنب، بيلهم نوياّلمة نوسلفي نوشيخ محمذ 
بـن محمـذ نملهـذع، ناقـش نملؤتمـُر نوج ننـَب 
نملتصلة بـذور نويلماء ونوخطباء ونملرشـذين يف 
ــة  تل ير نملجتمع باملخاطر نوتي تحاك ضذ نألُمَّ
خاصـة ظل مـا يتيرض وه نوشـيب نويملي من 

عذونن وحصار وحرب نقتصادية ملذ ما ي ارب 
خمس سل نت. 

وأكذ بيان صادر عن نملؤتمـر نويلمائي نألول 
بـإب وقـ َف أبلـاء نوشـيب نويملـي إىل جانب 
نوصامـذ حتـى تحريـر  نوفلسـطيلي  نوشـيب 
كامل نألرنيض نملحتلة، مشـرنً إىل أن نالتفاقيات 
ونمليا ـذنت نملربمة با بيـض نألنظمة نويربية 
ونإلسـالمية ونوكيان نوصهي نـي محرمة رشعاً 

وباطلة. 
ودعـا نوبيان علماء وخطباء ودعا  محافظة 
إب، تحاوـَف نويـذونن إىل إي ـاف عذوننـه عـىل 
نوشـيب نويملـي ورفـع نوحصـار، كمـا دعـا 
نملشـارك ن يف نملؤتمـر أبلاء نوشـيب نويملي إىل 
تيزيـز نوتالحـم ونالصطفاف مل نجهـة نويذونن 

نوذع يستهذف نوجميع دون نستثلاء. 

 : صعدة: 
م نصلًة وـذروب نو فاء ونويطاء وتأكيذنً عىل 
بذل نوغايل ونولفيس ألجـل نيل نوحرية ونوكرنمة 
ونالسـت الل، سـّر أبلـاء قبائـل مذيريـة غمر 
بمحافظـة صيذ ، أمس نوسـبت، قافلة غذنئية 
وماوية؛ دعماً وإسـلادنً ألبطال نوجيش ونولجان 
نوشيبية نملرنبطا يف جبهات نويز  ونوكرنمة. 

وخـالل تسـير نو افلـة نوتـي نحتـ ت عىل 
عـذد من نملـ نيش وكميات كبـر  ومتل عة من 
نملـ ند نوغذنئية ومباوغ ماويـة نظم أبلاء وأعيان 
ومشـايخ غمر وقفة قبلية مسـلحة تأكيذنً عىل 
م نصلـة نوصمـ د ونورفـض نو اطـع وصف ة 

نو رن ونستلكارنً وجرنئم نويذونن. 
وأّكـــذ نملشـارك ن يف نو قفـة نوتي ت ذمها 
وجهاء ومشـايخ مذيرية غمر وحشذ كبر من 
نمل نطلـا أن نوصمـ د يف وجـه نويـذونن يأتـي 
بيزيمـة أق ى مل نصلة ت ذيم نوغايل ونولفيس يف 

نالنتصار ملظل مية نوشيب نويملي. 

كمـا أّكـــذ بيان صادر عـن نو قفة أن  ذه 
نو افلـة ويسـت نألوىل وون تكـ ن نألخر  ونوتي 
تيـذ أقل ما يمكن ت ذيمه؛ وفـاًء وعرفاناً بذور 
أبطـال نوجيش ونولجـان وعظيـم نالمتلان وهم 
ملا ي ذم نه يف سـبيل كرنمة وأمـن  ذن نو طن، 
مشـرنً بذور نوتكاتف وتماسك نوجبهة نوذنخلية 
ونوت ّجـه مل نجهة نويـذونن مـن جميع رشنئح 

نملجتمع نويملي. 
ووفـت نوبيـان إىل أ ميـة نسـتمرنر نوصم د 
ورفـذ  ونوتحشـيذ  نويـذونن  وهـذن  ونوتصـذع 
بيظمـة  مشـيذنً  ونورجـال،  باملـال  نوجبهـات 
نإلنجازنت ونالنتصارنت نوتي ح  ها نملجا ذون 
يف كافة نوجبهـات خاصة نالنتصارنت نوكبر  يف 

جبهات نوحذود. 
وشـّذد نوبيـان عـىل رضور  نالوتـزن8 يف  ذن 
نألوضـاع نورن لـة باويـ د  إىل نولـه ونوتمسـك 
بكتابه ونوجهاد يف سـبيله ملا فيه نر  نإلْساَل8 
ونملسـلما، ملـّذدنً بجرنئـم نويـذونن نألمريكي 

نوسي دع بحق نألطفال ونولساء ونمل نطلا. 

ذمار: قبائل جبل الشرق- آنس تتأهب لتشكيل لواء الصّماد 
لرفد الجبهات بالرجال األشداء

مؤّسسة الشعب تطلق لطالب كلية الهندسة مسابقة تصميم بوابة مدينة إب 

 : ذمار: 
نّظم أبلاُء ووجهاء مخالف نوظهر 
بجبـل نورشق صباح، أمس نوسـبت، 
وقفـًة نحتجاجيـًة؛ تلذيـذنً بجرنئـم 

نويذونن وتشكيالً ول نء نوصّماد. 
وخـالل نو قفـة نوتـي حرض ـا 
مسؤول نملكتب نوتلفيذع ألنصار نوله 
بمذيريـة جبل نوـرشق م تذى صرب، 
شـّذد نألخـر عـىل رضور  نوحشـذ 
نوكبـر ونوتفاعـل نوجـاد يف تشـكيل 

وـ نء نوصّماد وذعم جبهـات نو تال نوتي 
تتصذى ولغـزن  ونملحتلا، دنعياً نوجميع 
والوتحـاق باوتجليـذ نورسـمي نوذع    
فرصة ون تُيـ ََّض وكذوك نوتحاق أبلائلا 
نوطـالب ونوطاوبـات ولمرنكـز نوصيفية 
نوتـي تحصلهـم مـن نألفـكار نوذخيلـة 

ونملغل طة نوتي جثمـت ع  د من نوزمن 
وال زنوت وكن باوشكل نملشل ل. 

وردد نملشـارك ن يف نو قفة نوهتافاِت 
ونوشـيارنَت نمللـّذد  باسـتمرنر جرنئـم 
نويذونن نوسي دع نألمريكي ونملستلكر  
ولتطبيع مع نوكيان نوصهي ني نملجر8. 

ونختتمت نو قفة ببيان أو اه نوشـيخ 

عبذنولـه عبذنولـه نويامـرع أّكـــذ فيه 
عىل أن من نألوو ية نوحشذ ول نء نوصّماد 
نوـذع ييـزز نوصم د ونوثبـات وم نصلة 
نوجهـاد ضذ نويـذونن كذن نال تمـا8 ُكلٌّ 
نوحشـذ  يف  ومكانتـه  م قيـه  حسـب 
ولجبهـات ونوحث عـىل نوتجليذ نوذع من 

شأنه نوتصذع ولغزن  ونملحتلا. 

 : إب: 
بـذأت بمحافظـة إب، أمـس نألحـذ، 
مساب ة تصميم ب نبة مذيلة إب وطالب 
كلية نوهلذسـة ونويمار ، ونوتي تلظمها 
مؤسسـة نوشـيب نالجتماعيـة ولتلمية 

وتستمر شهرين. 
ويف نوتذشـا حـثَّ وكيـل نملحافظـة 
ونألوقـاف  ونوث افـة  نوتيليـم  وشـئ ن 

عبذنوفتـاح غالب نوطالَب عىل نملشـاركة 
يف نملسـاب ة ونالسـتفاد  ملهـا وص ـل 
وتلميـة قذرنتهـم يف مجـال نوتصاميـم 
ونألعمال نوهلذسـية بما يليق بب نبة إب 
ومكانتها، مؤّكـــذنً أن نملساب ة تهذف 
إىل تيزيـز نوتلافس با نوطـالب وت ذيم 
أفضـل ما وذيهم من قـذرنت وطاقات يف 

نوجانب نوهلذيس. 
رئيـس  نائـب  أوضـح  جانبـه  مـن 

نوجامية وشـئ ن نوطالب نوذكت ر أحمذ 
أب  وح 8 أن تخصيص نملسـاب ة وطالب 
نوجاميـة تأتـي يف إطار خطـط وبرنمج 
ميـارف  وتلميـة  وفرصـة  نوجاميـة 

ملتسبيها من خالل نوتطبيق نويميل. 
بذوره نستيرض عميذ كلية نوهلذسة 
نوذكت ر ناجي نألشـ ل رشوط وض نبط 
ومتطلبـات  نملسـاب ة  يف  نملشـاركة 

تلفيذ ا. 
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 : صنعاء: 
يف إطـار نوتَحــرُّك نملسـتمرِّ وحك مـة نإلن اد يف 
نوِحَفـاظ عىل نالقتصـاد نو طلي وضبـط نملتالعبا 
باألسـيار ويف نـزول ميـذنن جذيـذ، ضبـط مكتُب 
نوصلاعـة ونوتجـار  بأمانة نوياصمـة، أمس نألحذ، 
)15( ملشـأ  تجاريـة وأغلق خمسـة محالت وبيع 
نولحـ 8 واالجـة وبيـع نمليـاه نمليذنية غـر ملتزمة 

باألسيار نورسمية. 

وأوضح مذير مكتـب نوصلاعة ونوتجار  باألمانة 
صادق صـالح، أن وجلـَة نوضبـط نوتابيـة ولمكتب 
نّفـذت نزوال ميذننيا إىل محالت بيع نولح 8 واالجات 
ومحـالت بيـع نمليـاه نمليذنيـة بمذيريتي نوسـبيا 
ونوصافية ولرقابة عىل نألسـيار، مؤّكــذنً أن نولجلة 
ضبطت وأغل ت خالل نولزول )15( ملشـأ  تجارية 

باملذيريتا. 
ووفت صـالح إىل أنه تم إغـالق )5( محاالت وبيع 
نولح 8 واالجـة ونحذ  وبيع نمليـاه نمليذنية مخاوفة 

وأسيار نمل ر  وتحرير االاة محارض ضبط وثالجات 
بيع نملياه بمخاوفة رفع نألسـيار بمذيرية نوسبيا، 
ُمشرنً إىل أنه تم تحرير أربية إشيارنت إغالق ملحالت 
بيع نولح 8 وتحرير االاة محارض ضبط رفع أسيار 

نولح 8 بمذيرية نوصافية. 
وشـارك يف نولـزول نمليذننـي نائـُب مذيـر مكتب 
نوصلاعـة باألمانة عـيل نوحاج ومذيـر إدنر  وفروع 
عادل زنيذ ومذرنء فروع نملكتب بمذيريتي نوسـبيا 

ونوصافية وعذٌد من نمليليا. 

أخبار

 : ريمة: 
يف إطـار فسـاِد برنامـج نوغـذنء نوياملـي 
وتياُمِله نوال إنَْسـاني مـع نويمليا ونملتمثل 
يف ت زيع نمل ند نوفاسـذ  ونمللتهية نوصالحية 
ي نِصُل نوربنامُج نسـتهتاَره بحيا  نويمليا، 
ففـي فضيحة جذيـذ  وزع برنامـج نوغذنء 
نوياملـي، أمـس نألحـذ، كميـات كبـر  من 
نوذقيق نوفاسـذ ونمللتهي نوصالحية بمذيرية 

نوجيفرية محافظة ريمة. 
وأّكــذ نمل نطل ن بملط ة رماع بمذيرية 
نوجيفريـة أن »نوغـذنء نوياملـي« وّزع ألبلاء 
نمللط ـة مـ ندن غذنئيـة فاسـذ  وملتهيـة 
نوصالحية، مسـتلكرين نالسـتهتار نو نضح 
من قبل نألمـم نملتحذ  وبرنامجهـا وتيذيها 

عىل حيا  نملذنيا. 
وأتلـف نمل نطل ن نملـ ند نوفائذ  ونمللتهية 
نمليليـة  نوجهـات  ملاشـذين  نوصالحيـة، 
وضـَع َحــذٍّ ملثل  ؤالء نملسـتهرتين بحيات 

نويمليا. 
وشّذد نمل نطل ن عىل رضور  نوتأّكــذ من 
نملسـاعذنت نإلنَْسـانية قبل ت زييها ووضع 
وجان رقابية بل اط نوت زيـع، ُمذيلا نوذوَر 

نملشب َه وأمم نملتحذ  يف نوجانب نإلغااي. 
يُذَكُر أن نوهيئَة نو طلية وتلسيق نوشؤون 
نإلنَْسـانية قذ أعللت يف مؤتمٍر صحفي إتالَف 
نويذيـذ مـن نو مح نوفاسـذ ونملـ ند نمللتهية 
نوغـذنء  برنامـج  مـن  نو ادمـة  نوصالحيـة 

نوياملي. 

مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة يغلق 15 منشأة 
تجارية و5 محال لبيع اللحوم 

برنامج الغذاء العاملي يوزع كمياٍت كبيًة من الدقيق الفاسد ألهالي 
مديرية الجعفرية بريمة 

واملزارعون بالجعفرية يدشنون حصاد الذرة الحمراء بعد 
إتالف اإلغاثات الفاسدة لألمم املتحدة

في إطار الحملة الميدانية للرقابة على األسواق 

في فضيحة جديدة للبرنامج تكشف مدى استهتاره باليمنيين 

املراكز الصيفية بمحافظة ذمار تشهد إقباالً واسعاً و)14996( طالباً وطالبة 
موزعني على )270( مركزًا

 : ذمار: 
تشـهُذ نملرنكُز نوصيفيُة بمذيريات 
محافظـة دمـار إقبـاالً ونسـياً من 
نوطـالب ونوطاوبـات السـتغالل فرت  
نإلجـاز  بمـا ييـ د باوفائـذ  عليهم 
سيما يف ظل تل ع نألنشطة ونوربنمج 
ألَْكثَــَر من 870 مركز بلا وبلات. 

َوأوضح مسـؤول نو حذ  نورتب ية 
باملحافظـة نألُسـتاد إبرن يم نويمذع 
أن أنشـطَة وبرنمـج نملرنكز نوصيفية 
نولـشء  قـذرنت  تلميـة  تسـتهذف 
ونوشـباب يف نويل 8 نورشعية ونوث افة 
نو رآنية فضالً عن نكتشاف مهارنتهم 
نإلبذنعيـة يف مختلـف نوج ننـب، حاااً 
أوويـاَء نألمـ ر عـىل نوذفـع بأبلائهم 
والوتحاق باملرنكز نوصيفية؛ ملا تحمله 
من مضاما ترب يـة وتث يفية تيزز 
ة نإليمانيـة ونو طليـة يف  مـن نوُهِ يَـّ

نف س نوطالب ونوطاوبات، وبلاء جيل 
يحمل تطليات أمته يف ظل ما تتيرض 
وه مـن تحذيات من قبل ق ى نوهيملة 

ونالستكبار. 
ووفـت نويمـذع أن نفتتـاَح نملرنكز 
نوصيفيـة وهـذن نويـا8 شـملت نوبلا 
ونوبلـات م زعة عىل كافـة مذيريات 
نملحافظـة، حيـث بلـغ عـذد نملرنكـز 

نوصيفيـة يف نملحافظـة أَْكثَـــر مـن 
870 مركـزنً، ملهـا 70 مركـزنً خاصاً 
باوطاوبات، م زعـة يف ُكـــّل مذيرية 
عـىل نولحـ  نآلتـي: نملذيلـة 6، جبـل 
نوـرشق 58، ضـ رنن 8 ، عتمـة 11، 
نمللـار 85، علـس و1، مغرب علس و، 
نوحـذنء و3، جهـرنن و1، نمليفيـة 6، 
وصاب نويايل 85، وصاب نوسافل 10. 

وبّا نويمذع أنـه تم ت زيُع نوطالب 
ونوطاوبات عىل أربع مرنحل، نملسـت ى 
نوتمهيذع ونملسـت ى نألول ونملسـت ى 
نوثاني من نوصف نورنبع حتى نوتاسـع 
ونملسـت ى نوثاوـث ولمرحلـة نوثان ية، 
حيث بلغ إجمايل عذد نملسجلا إىل نآلن 
6وو 1 طاوباً وطاوبة، وما يزنل نإلقبال 
نوشذيذ من نوطالب ونوطاوبات، م زعا 
عىل نولحـ  نآلتي: نملسـت ى نوتمهيذع 
6331 طاوبـاً وطاوبـة، َوو516 طاوبـاً 
َو76 8  نألول،  نملسـت ى  يف  وطاوبـة 
طاوباً وطاوبة يف نملست ى نوثاني، َو0وو 

طاوباً وطاوبة يف نملست ى نوثاوث. 
وأّكـــذ نويمـذع رضور  تضافـر 
ونوشـيبيّة  نورسـمية  نوجهـ د 
إلنجاح أنشـطة  ـذه نملرنكـز، دنعياً 
نملجاوـس نملحليـة ونملشـايخ ونوُيّ ال 
ونوشـخصيات نالجتماعية إىل نوتفاعل 
ونوتشـجيع عـىل نالوتحـاق باملرنكـز 

نوصيفية. 

مؤّسسة الشهداء بصعدة تقيم 
عرساً جماعياً لـ40 عريساً من 

أبناء الشهداء

 : صعدة: 
نّظمت مؤّسسـُة نوشـهذنء فرع محافظة صيذ ، أمس نألحذ، 
عرساً جماعياً وـيذد 0  عريساً من أبلاء نوشهذنء باملحافظة. 

ويف نوفياويـة نوتـي حرض ا رئيُس مؤّسسـة نوشـهذنء أحمذ 
جـرنن ووكالء نملحافظـة ونملسـؤوو ن،  لّـأت كلمُة مؤّسسـة 
نوشـهذنء جميع نويرسـان بي 8 فرحتهم وعرسهم، الفتا إىل أن 
أبلاَء نوشـهذنء يسـتح  ن نال تما8َ ونورعاية؛ عرفاناً بتضحيات 
آبائهـم نوشـهذنء نوتي قذم  ا يف سـبيل نوله؛ دفاعـاً عن نو طن 

وحريته ونست الوه. 
واّملـت نوكلمـُة نال تمـا8َ نوكبـرَ نوـذع ي ويه قائُذ نملسـر  
نو رآنية نوسـيذ َعبذنمللك بذر نوذين نوح اي بأرس نوشهذنء وت ذيم 
نورعايـة وها حيث ييتـرب  ذن نويـرس نوجماعي نوثاوث، مشـيذنً 
أَيْــضاً بكل من يسـا م يف دعم نملؤّسسـة ول يا8 ب نجبها تجاه 

أبلاء وأرس نوشهذنء. 
من جانبهم شكر أبلاُء نوشهذنء نويرسان يف كلمتهم بامللاسبة 
نوسـيذ نو ائذ ومؤّسسـة نوشـهذنء عـىل ن تمامهـم نوباوغ بأرس 
نوشـهذنء، مؤّكــذين نوسـرَ عىل ُخَطى آبائهم نوشهذنء يف نوصرب 

ونوصم د ونوتضحية يف سبيل نوله. 
وأشـارون إىل أن نويذونن مهما باوغ يف إجرنمه ون يسـتطيَع أن 
يمسَح نوبسمة ويخفي نوفرحَة يف مثل  ذه نمللاسبات وون يحصذ 

س ى نوخيبة ونوفشل. 
تخلل نويرس نوجماعي نوذع حرضه نوشـخصياُت نالجتماعية 
ونملئـات من أبلـاء نملحافظـة يف م ذمتهم أقارب أبلاء نوشـهذنء 
نوـربع نوشـيبي ونأل ازيـج ونوزونمـل نوتـي أشـادت باال تما8 
نوشـيبي ونورسـمي بأرس نوشـهذنء، كما قذمت نملؤّسسة مباوغ 

ماوية وليرسان. 

 : ريمة: 
بيـذ أن أتلـَف أ ـايل نوجيفريـة يف ريمـة 
نإلغااـاِت نوفاسـذَ  وربنامـج نوغـذنء نوياملي، 
ت ّجه نملزنرعـ ن ونمل نطل ن يف نملذيرية ص َب 
مزنرعهم وتذشـا حصـاد نوذر  نوحمـرنء، يف 
إرصنر وتَحـّذ مل نجهة نوحصـار نويذونني نوذع 
تفرضـه دول نويـذونن ونوـرد عـىل نإلغااـات 

نألممية نوفاسذ . 
وبيـذ أن أنَيـَم نولـُه تيـاىل باألمطـار عـىل 
ملاطـَق ونسـيٍة بمحافظـة ريمـة أخرجـت 
نألرض بيضاً من عطائها ويبذأ م سم نوحصاد 
وتتجه أيـادع نوفالحا وكرس حصاٍر كان يرند 

مله وهذن نوشيب نوهالك. 
وتشـهذ محافظـة ريمـة م سـماً زرنعياً 
ونسـياً يف مختلف نملذيريات بيـذ نيمة نوغيث 
فيما يؤّكــذ نملزنرعـ ن أنهم ماض ن يف نوبذر 
ونوحصـاد ونالكتفـاء من أرضهـم مهما بلغت 
نوتحذيات، مؤّكــذيـن تلبيَة دع   قائذ نوث ر  
باال تمـا8 باوجانـب نوزرنعي وتحصـا أبلاء 
نوشـيب من نوتس ل ونالنبطاح تحت ملظمات 

نو صاية نوخارجية. 
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 : خاص: 
أزنحـت نو  نُت نملسـلحُة، أمس نألحذ، نوسـتاَر 
عـن نملفاَجـأِ  نمللتَظـرِ  نوتـي نحتضلهـا ميِرُض 
نورئيس نوشهيذ صاوح نوصّماد، كاشفًة وألول مر  
عـن أحذِث إنتاجات مسـر  نوتصليع نويسـكرع 
نويملـي نوتي بـذأت قبل أربيـة أعـ ن8 بص نريخ 
»نولجـم نوثاقـب« دنت نوـ76 كيل  مـرتنً، ومضت 
تحِرُق نملرنحَل بتساُرٍع إعجازع باولسبة ولظروف 
نملحيطـة، وتصَل إىل نوص نريخ نملجلّحة ونوطائرنت 
نملسـّر  نوتـي تتغلُب عـىل كافـة أنظمـة نوذفاع 
ونوحماية نوغربية، ونوتي يذخُل بها نويمُن نملحارَصُ 
إىل ميـذنن نمللافسـة نوياملية يف مجـاالت نوصلاعة 
نويسـكرية، متحذيـاً اـ رَ  نوتكل و جيـا نوغربية 

وارو  نملماوك نويربية عىل َحــذٍّ س نء. 
مسـرٌ  ال زنوت ُكــــّل نولظريات نويسـكرية 
نوت ليذيـة ت ُف عاجزً  عن تفسـر ا كما يجُب؛ 
ألَنَّ تلـك نولظريـاِت ال تضُع يف مضم نِها حسـاباً 
إلرند  نوشـيب وحلكـة نو يـاد  وعذنوـة نو ضية 
و ـي نوحسـابات نوح ي ية نوتي ن ـف نوي 8 با 
َل نويذونُن  يذع نتائجها، ولرى ب ضـ ٍح كيف تح َّ
عىل نويمن من خطٍة إلخضاعها إىل دنفٍع وتط ر ا. 

»قدس« املجّنح
صاروُخ »قذس« نملجلَّح نوباوسـتي كان نوسـالَح 
نألَْكثَـــَر بـروزنً يف نمليـرض؛ ك نـه يظَهُر »نسـماً 
وصـ ر « ألول مـر ، و ـ  مـن عائلـِة مـا يُيـَرُف 
بــ »نوص نريـخ نوج نوـة« )نملجلّحـة( أَو ص نريخ 
»كروز« نوتي تتميز بمذن ا نوبييذ، ودقتها نوياوية يف 
نإلصابة، ونظا8 مالحتها نوذنتي، وقذرتها عىل تجلب 

نورندنرنت، إىل جانب قذرتها نوياوية عىل نمللاور . 
ولص نريـخ  نويامـة  نمل نصفـات  َطبْيـاً   ـذه 
نملجلحـة، وكـن »ُقـذس« نويملـي ال زنل يحتفـُظ 
ـــة وـم تيلـن علهـا نو ـ نت  بم نصفـاٍت َخاصَّ
نملسـلحة نوتي ع دتلا دنئما نوتف ق عىل مسـت ى 
نمل نصفـات نمليروفـة وتط ير ـا بحيـث تصبح 
نألسـلحة أَْكثَـــر فياوية ودقة، كمـا رأيلا دوك يف 
نوطائرنت نملسر  نويملية نوتي أجربت م نصفاتها 
نويملية نوفريذ ، وسائل نإلعال8 ومرنكز نوذنرسات 
نوياملية، عىل نالعرتنف بأنها »ال تشـبه أية طائرنت 

مسّر  يف نوياوم«. 
أمـا إعالن وص ل نو ـ نت نملسـلحة إىل نمتالك 
 ـذه نول عيـة مـن نوص نريـخ، ف ذ كان رسـاوة 
شـذيذ  نو ض ح و  ى نويذونن بشـ يها نويربي 
ونوغربـي، بأن حسـابات نمل نجهة نويسـكرية قذ 

مضت باوتغـر وصاوح نوجيش ونولجـان تذريجياً 
حتـى تغـّرت كليـاً، و ـذن يختلـُف عـن نوتغير 
نملفاجـئ يف نمل نزين؛ ألَنَّ تذرج نوتط ر نويسـكرع 
نويملـي ونجاحـه يف ُكــــّل مرنحلـه ييلـي أن 
نوتماسـك ومحيطـة  نويمليـة شـذيذ   نوتجربـة 
بـكل نوتفاصيـل نوالزمة وفتح مرنحـَل جذيذٍ  من 
نمل نجهة تفرض عىل نويـذّو ونقياً جذيذنً متكامالً 
يخضـُع فيه ولميادالت نوتي تضيها ق نت نوجيش 
ونولجان، وال يسـتطيع بيذ ـا أن يييَذ نو ضَع إىل 

مرنحَل ساب ة. 
وإدن كانـت ق نُت نوجيش ونولجان نوشـيبيّة قذ 
تمّكلـت باوفيلـ  قبل إنتـاج »قذس«ـ من نوتغلب 
عـىل ترسـانة نوذفـاع نوغربيـة نوتي يسـتخذمها 
تحاوـف نويـذونن، فإن ما بيذ إنتـاج »قذس«  ي 
مرحلـة ال ي نجـه تحاوف نويذونن فيهـا »عجزه« 

فحسب، بل ي نجه  زيمة محّ ــ ة. 
وباوطبع، فـإن »محلية صلـع« نوصاروخ  ي 
ما يجيل نورساوة نويسكرية أََشــّذ َوْقــياً؛ ألَنَّها 
محـ ر نن ـالب نمل نزيـن، و ي ما يشـكل نورعَب 
نوخاوَص باولسـبة وتحاوـف نويذونن نوـذع وطاملا 
أعت ـذ أن نوجلسـية نوربيطانيـة أَو نألمريكيـة أَو 
نوفرنسـية نوتـي يحملها نوسـالح  ـي ُكـــلُّ ما 
يحتاجه ويلتر، و ا    نوي 8 يرى مذى »خ نء« 
ُسـمية تلـك نوجلسـيات، وقـذ أابتـت نألسـلحُة 
نويمليـة نملحليـة تف َُّقهـا عىل ملظ مـات نوذفاع 
نوغربيـة، مثلما أابتت ملظ مـاُت نوذفاع نإليرننية 
تف َُّقها عىل سـالح نوج  نألمريكي، علذ إسـ اط 
أحـذث م اتلـة أمريكية تبلغ قيمتهـا أَْكثَــَر من 
180 مليـ ن دوالر، بملظ مة دفاع إيرننية محلية 

نوصلع، قبل أسابيع. 
نوتـي  نولجاحـات  إن  أُْخــــَرى،  وبيبـار  
حّ ــ ها نوتصليُع نويسـكرع نويملي يف م نجهة 
نوتكل و جيا نويسكرية نوغربية، تجيُل من ُكـــّل 
نإلنتاجـات نوحربيـة نوجذيـذ ، بمثابـة رضبـات 
قاضية عىل نورعا  نورئيسـيا وتحاوـف نويذونن، 
و ـ  ما ي ضح حجـم أار نوص نريـخ ونوطائرنت 

نملسر  نوجذيذ . 
وال يخفى أن تسـميَة نوصـاروخ »قذس« كانت 
رسـاوًة ونضحـًة وـُكلٍّ مـن نوسـي دية ونإلمارنت 
وميهما نو اليات نملتحذ ، بأن نوشيب نويملي ال زنل 
عىل م قفه نملبذأع نملتمسـك باو ضية نوفلسطيلية 
ونوذنعـم وهـا، باورغـم من نملحـاوالت نملتسـارعة 
نوتـي ت  د ا ونشـلطن ونورياض وأبـ  ظبي وبيع 

فلسطا ضمن ما يسمى »صف ة نو رن«. 
ميِرُض نوشـهيذ نوصّمـاد، نوذع تيتـرب إقامتُه 

بحـذ دنتهـا رسـاوَة تفـ ق عسـكرع ونضح عىل 
ترسـانة نويذّو، ضـمَّ أَيْــضاً عذ  أسـلحة ن عية 
ط رتهـا وصليتها نأليـذع نويملية، وتم نوكشـف 
َو«بـركان«  »بـذر«  كص نريـخ  مسـب اً  علهـا 

َو«قا ر« نوباوستية. 
كما ضـم أَيْــضـاً نمـادج وطائـرنت »قاصف 
8K« َو«نوصّمـاد3« َو«نوصّمـاد1« نوتي يتم عرض 
أشـكاوها ألول مر ، و ي طائرنت صليت تح الت 
كـربى يف مسـار نمل نجهـة مـع نويـذّو، مـن خال 
رضب أ ذنف باوغة نوحساسـية وبييذ  يف نوُيمق 
نوسـي دع ونويمـق نإلمارنتـي، وكان ظه ر ا يف 
نمليرض إحرنجاً مضاعفاً وتحاوف نويذونن نوذع وم 
يستطع نوتيامل ميها بملظ مات نوذفاع نوغربية. 

الرئيس: املرحلُة القادمُة مليئٌة باملفاجآت
رئيُس نملجل نوسـيايس نألعىل، مهذع نملّشـاط، 
ونوذع نفتتح نمليرض، أّكــذ خالل نالفتتاح »أن ما 
حّ ــ ته نو    نوصاروخية ونوطرنن نملسـّر ييذ 

مفخر  وكل نويمليا«. 
وأضاف بحسب وكاوة نألنباء نورسمية سبأ، أن 
»نملرحلة نو ادمة سـتك ن مليئة باملفاجئات وأن 
نألسلحة نوجذيذ  ستحذث فارقاً يف م نزين نو  ى 
مـع نويـذونن وسـتتغر ميهـا ُكــــّل نمليطيات 
وصاوـح ق نتلـا؛ باعتبار  ـذه نألسـلحة نوجذيذ  

أسلحة ردع فاعل ومؤار«. 

وزي��ر الدفاع: وصلنا إىل مراحَل متقدمة 
يف التصنيع 

أما وزير نوذفـاع، فأّكــذ أنه »تـم نختباُر  ذه 
نألسـلحة بيـذ  عمليـات ناجحة وأابتـت قذرتَها 
أن  إىل  أ ذنفهـا«، ُمشـرنً  إصابـة  ودقتَهـا عـىل 
»نو  نت نملسـلحة وصلـت إىل مرحلـة مت ذمة يف 
مجاالت نوصلاعات نويسـكرية نوتي تشهذ ُكـــّل 
ي 8 تط رنً ونجاحاً ملم ساً بأياد وخربنت يملية«. 
ووّجـه رسـاوة ونضحـة وتحاوف نويـذونن بأن 
»نو ـاد8 سـيك ن أعظـم وأََشـــّذ إيالمـاً مـا وم 

يجلح ن ولسال8 وي قف ن عذوننهم وحصار م«.
مـن جهتـه، أشـار نملتحـذث نورسـمي باسـم 
نو ـ نت نملسـلحة، ونوـذع كان مت نجـذنً خـالل 
نفتتاح نمليرض أَيْــضاً أنه سـيتم إعالن تفاصيل 
وخصائص ومميزنت نألسـلحة نوجذيذ ، وسـيتم 
عرض تجـارب نختبار ـا خالل مؤتمـر صحفي 
قاد8، و   ما سـيك ن مفاجـأ  أُْخـــَرى تُظِهُر 
مذى نوتط ر نول عي يف قذرنت نوجيش ونولجان. 

الرئيس: المرحلة القادمـة مليئة بالمفاجآت
وزير الدفاع: وصلنا إلى مراحَل متقدمة في التصنيع والقادم أشد إيالمًا 
اليمن يكشُف عن جديد إنتاجاته الحربية: ما بعد الـ»قدس«

بالصور: مطاراُت أبها وجيزان ونجران معّطلة ومرابُض الطائرات مدّمــرٌة بالكامل جراء الضربات اليمنية 
 : خاص: 

كشـفت مشـا ُذ مصـّ رٌ  وبيانـاٌت من 
م نقـَع أجلبيـة، بيلهـا م قـع إرسنئييل، أن 
نويمليات نألخر  نوتـي نفذتها ق نت نوجيش 
ونولجان نوشـيبيّة عىل مطارنت أبها وجيزنن 
نوسـي دية،  خاوـذ  نمللـك  وقاعـذ   ونجـرنن 
دّمـــرت نويذيـَذ مـن مرنفق تلـك نملطارنت، 
ونجحـت يف تحييذ ـا وتيطيلها عـن حركة 

نول ل نوج ع. 
ونرش م قع »أوبزرفـر آع إل« نإلرسنئييل، 
أمس، ص رنً ج ية ملطارع جيزنن وأبها، حيث 
أظهـرت نوصـ ر مرنبض ولطائـرنت نوحربية 
كانت م ج د  يف شـهر مايـ ، وكلها ظهرت 

مذّمـــر  باوكامل  ذن نوشـهر، كما أظهرت 
مرنفـق أُْخـــَرى قبل وبيذ نسـتهذنفها، وقذ 

ظهر عليها آاار دمار ونضحة. 
أن  يـاكل  نمل قـع  بيانـات  وأوضحـت 
نوخرسـانة نوتي ت ذر بيرشنت نألمتار يف تلك 
نملرنفق نويسـكرية تم تذمر ا بشـكل كامل 

جرنء نورضبات نويملية. 
كمـا أظهرت نوصـ ر نوتي نرش ـا نمل قع 
آاـار دمار ونضحة يف أحـذ مرنفق قاعذ  نمللك 
خاوذ نوج ية باوُ ْرِب من أبها، وقارنت نوص ر 
شكل دوك نملرفق قبل وبيذ نالستهذنف، حيث 

ظهر نوذمار نوذع وحق به ونضحاً. 
من جانـٍب آخر، أظهرت صـ ٌر أُْخـــَرى 
رصذتها نوصحيفة مـن م قع »فاليت رندنر« 
نملختـص برصـذ حركـة ومسـارنت نملالحـة 

نوج ية يف نوياوم، أن مطارنت نجرنن وجيزنن 
وأبها صارت خاويًة مـن نورحالت نوج ية، ما 

ييلي أنها مت قفة عن نويمل. 
ويف نوصـ ر نوتـي نوت طـت مـن نمل قـع، 
أمس، وبيذ قرنبة  8 سـاعة من آخر  ج 8، 
ظهـرت أجـ نء نمللط ة نوجل بية نوسـي دية 
نوتـي تحتضن مطارنت أبها ونجرنن وجيزنن، 
خاويـة باوكامـل من أيـة رحـالت ج ية من 
وإىل نملطـارنت نوثالاة، كما    شـأن نألج نء 

نويملية. 
ويؤّكـــُذ دوك ب ضـ ح أن نوتصييَذ نوذع 
نوشـيبيّة  ونولجـان  نوجيـش  قـ نُت  تلفـذه 
ضذ تلـك نملطارنت قـذ نجح يف شـل حركتها 

وإي افها عن نويمل. 
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برنامج رجال اهلل: )ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس( 
 من الزارع أنت أم اهلل؟ ومتى يكون اإلنسان ظلومًا كفارًا؟

التعامُل األمثُل مع ِنَعم اهلل يظهُر يف شكر املنِعم 
وامتثال أوامره ونواهيه

 : بشرى المحطوري:
 

تلاَوَل نوشهيُذ نو ائُذ رشَح ق وه تياىل: 
}أََفَرأَيْتُْم َمـا تَْحُراُ َن أَأَنْتُـْم تَْزَرُع نَُه أ8َْ 
نَْحـُن نوزَّنِرُع َن{، ب  وـه: ] ذه نألم نل 
نوتي تحرا نها،  ذه نألم نل نوتي تجل ن 
ملهـا مختلـف نوثمـار، فتحصل ن من 
ورنئهـا عىل أمـ نل كثر ،  ـذه نألرض 
نوتـي تحرا نها، و ذن نوـزرع نوذع يلبت 
بيـذ حراكـم }أَأَنْتُـْم تَْزَرُع نَـُه أ8َْ نَْحُن 
نوزَّنِرُع َن{، )نو نقية: 6( ما  ذن سؤنل؟ 
ن ـ ل وك: تذكـر نوليـم نويظيمة عليك، 
تذكر، إدَن أنت وم تتذكر فسلذكرك نحن، 
فيأتـي عىل  ـذن نولح  من نالسـتفها8 
}أََفَرأَيْتُْم َمـا تَْحُراُ َن أَأَنْتُـْم تَْزَرُع نَُه أ8َْ 
نَْحـُن نوزَّنِرُع َن{، كيف سـيك ن ج نب 
ُكّل ونحذ ملا؟ نوله    نوزنرع[..  ذن من 

جهة.. 
 مـن جهة أخرى، وفت ِرْضــَ نُن نولِه 
َعَليِْه نظرنا إىل أشـياَء كثرٍ  نستخذُمها 
ولزرنعـة وال تلجـح نوزرنعـة إال بها  ي 
أَيْضـاً مـن نيم نولـه جل شـأنه، ف ال: 
]نوزرنعة تشـمل مختلف نألصلاف نوتي 
بـا أيـذع نولاس سـ نء زرنعـة نوزرع، 
زرنعـة  نوبـن،  زرنعـة  نو ـات،  زرنعـة 
نوف نكـه، زرنعة نوحب ب، تسـمى كلها 
زرنعـة، بيذ أن تيرتف أنـت بأن نوله    
نوـزنرع، نوله    نوذع خلـق  ذه نألرض 

نوتـي تحراهـا،  ـ  نوذع خلـق وك  ذه 
نآلوة نوتـي تحرث عليها، أَو  ذن نوحي نن 
نوـذع تحـرث عليه،  ـ  نوـذع خلق وك 
تلك نأليذع نوتي ت بـض بها نملحرنث، أَو 
ت بـض بها عجلـة نو يـاد  يف نوحرَّناة. 
ونألعـا نوتـي تبـر بها.. أويسـت من 
نوله؟..  ل يسـتطيع نألعمى أن يحرث؟ 

ال يستطيع[.. 
مضيفـاً أَيْضاً بأنه    سـبحانه من 
خلق نورتبة، بمختلـف أن نعها، وأن نوله 
 ـ  نوـذع يفلـق نوحبـة يف نألرض وكي 
تُلبت، ودور نإلنسـان م تر عىل رمي 
نوبـذور يف نألرض ف ـط، وكل يشء  ـ  

من نوله.. 
متسـائالً ِرْضــَ نُن نولِه َعَليِْه سـؤنالً 
مهّمـاً ومح ريـاً، َحيْــُث قـال: ]فمـا 
   نمل قـف نوصحيـح باولسـبة يل مله 
تيـاىل أما8 مـا أعطاني، ما  ـ  نمل قف 
نوصحيـح؟  ـل أرىض ولفـي أن أك ن 
ممن قال نوله علهم:}إِنَّ نإْلِنَْساَن َوَظلُ 8ٌ 

اٌر{؟[.  َكفَّ

موقُف اإلنسان من هذه النعمة:��
وأّكـــَذ ِرْضـــَ نُن نولـِه َعَليْـِه بأنه 
ال يخلـ  نألمـر من إجابتا عىل سـؤنوه 
نَْحـُن  أ8َْ  تَْزَرُع نَـُه  }أَأَنْتُـْم  سـبحانه: 

نوزَّنِرُع َن{:ــ
ــ نإلجابة نألوىل:ـ أن ييرض نإلنسان 
عـن نولـه، ويذبر عله، ويصـم آدننه عن 

نوله، و لا يك ن نإلنسـان ظل ماً كفارنً، 
مستح اً وغضب نوله عليه.. 

ــ نإلجابة نوثانية: أن ي  ل نإلنسـان: 
أنـت يا أولـه نوـزنرع ونملليـم َونملتفضل 
وباوتـايل كما قال نوشـهيذ نو ائـذ: ]أعُّ 
نمل قفا    نألويق باإلنسان من  ذين؟ 
أويس    نمل قف نوثاني؟؛ ألَنَّلا إدَن وقفلا 
نمل قف نألول، م قف نوظل 8 نوكفار، بيذ 
أن كلا قذ شـهذنا عىل أنفسلا وأقّريّلا يف 
إجابتلا عىل  ذن نوتساؤل نإلوهي، ف للا: 
بل أنت يا نوله، أنت نوزنرع، أويسـت  ذه 
جريمة كبر ؟ أعرتف وأشهذ وأقر بأنك 
أنـت نوـزنرع، اـم أتيامل ميـك مياملة 
نوظلـ 8 نوكفار؟. أويسـت  ـذه جريمة 

كبر ؟ جريمة كبر  فيالً[. 

الُق��ْرآن يبني مدى عجز اإلنسان:��
ويف دنت نوسـياق نسـتمر ِرْضـــَ نُن 
نولـِه َعَليْـِه يف رشح نآليـة، }َوـْ  نََشـاُء 
تََفكَُّهـ َن{،  َفَظْلتُـْم  ُحَطامـاً  َجَيْللَـاُه 
مبيلاً مذى عجز نإلنسان أما8 قذر  نوله 
سـبحانه، وأنه ال يملك ولفسـه رضنً وال 
نفيـاً: ]تتيجب ن من سـ ء حاوه، كيف 
أصبحـت مزرعتي بيذ أن كانت خرضنء 
وملظر ـا جميالً، أصبحت  كذن ملظرنً 
م حشاً، أصبحت حطاماً!.  ل ُكّل ونحذ 
ملا ييرتف بأن نوله يسـتطيع فيل  ذن؟ 
إدنً  ـذن إقرنر آخـر، إدنً فهـ  نوذع رعى 
 ذه نوشـجر  حتى نستطيت أن تحصل 

ملهـا عىل  ذن 
نوكبـر،  ـ   نملحصـ ل 

نوـذع رعى  ذه نألشـجار حتـى جليت 
أنـت امار ا. أ8 تظن أنه نوغاز ونوب در  
و ـذه نوكيماويـات  ـي نفسـها نوتي 
أعطتـه نورعاية؟.  ي أيضـاً مما خل ه 
نوله سـبحانه وتيـاىل، ويف نفس نو قت 
تذكَّر أنه }َوْ  نََشاُء َوَجَيْللَاُه ُحَطاماً{. 

وأنه��ار  أمط��ار  املي��اه،  نعم��ة  ثانياً:���� 
وعيون:�� 

عاد ِرْضـــَ نُن نولِه َعَليْـِه مجّذدنً إىل 
بذنيـة نمل ضـ ع، و ـ  رشح أسـل ب 
)نإلشـهاد َونإلقـرنر( نوـذع نسـتخذمه 

ورد  نوكريم  نوُ ـــْرآن 
بـه عىل من ي ـ ل بأن 
يملكهـا  نوتـي  نألمـ نل 
حصـل  إنمـا  نإلنسـان 
ودكائه،  بشطارته  عليها 
نآليـة  باوـرشح  متلـاوالً 
نوَِّذع  نْوَماَء  }أََفَرأَيْتُُم  نآلتية: 
بُ َن، أَأَنْتُْم أَنَْزْوتُُم ُه ِمَن  ترَْشَ
نْوُمـْزِن أ8َْ نَْحـُن نْوُملِْزوُ َن{، 
ف ال: ]سيك ن نوج نب: أنت 
يا نوله نوـذع تلـزوه من نملزن، 
من نوسحاب }َوْ  نََشاُء َجَيْللَاُه 
يصلـح  فـال  ماوحـاً  أَُجاجـاً{، 
ولرشب وال يصلح وس ي نألرض، 
 ـل بإمكانك أن تسـ ي نباتات 
من نوبحـر؟. ال يصلح. أويس ماء 
نوبحـر كثر جـذنً؟ وكـن ال يصلح 
نألشـجار،  وزرنعـة  ولـرشب وال  ال 
وال وسـ ي نملزنرع بل وال يصلح أحياناً 
نسـتخذنمه مع بيض أدونت نوتلظيف، 
أحيانـاً ال يصلح نسـتخذنمه مع بيض 
أن نع نوصاب ن، ال ي بل. أوسـلا مؤملا 
بـأن نوله سـبحانه وتياىل يسـتطيع أن 
يجيلـه أجاجـاً: ماوحاً شـذيذ نملل حة؟ 
يسـتطيع حتـى ووـ  أب ـاه كثـرنً يف 
متلاوولـا، وكـن يسـتطيع أن يح وه إىل 
ره يف أعمـاق نألرض }ُقْل  ماوـح، أَو يغ ِّ
أََرأَيْتُـْم إِْن أَْصبَـَح َماُؤُكـْم َغـْ رنً َفَمـْن 

يَأِْتيُكْم ِبَماٍء َمِيٍا{[. 

 : خاص:

إّن  ـذن نوكـ َن نو نسـَع بـُكلِّ مـا يحت يـه مـن مظا ـَر ونَِيٍم 
ومسـخرنٍت ونسيٍة، ونوتي ال يسـيلا حر ا،  ي جذير  باوتأمل 
ونوتذبـر حتـى ييلم نإلنسـان حجـم نورحمـة نإلوهية نملهـذن  وهذن 
نإلنسـان، وتك ن ع نًا وـه يف مهمته نمللاطة به، ونوتي عىل رأسـها 
نويب دية وله، ونبذ عب دية نوشيطان، ونوت جه وت ذيم نوشهاد  عىل 

عظمة نوله.. 
ونجـُذ أن نوُ ـــْرآَن ميلٌء بتلـك نآليات نويظيمـة ونوكريمة نوتي 
تتحـذث عن نيم نولـه نوظا ر  ونوباطلة، بشـكٍل كبـر وبتفصيٍل 
عجيب، يسـتذعي نوتأمـَل ونوتذبر يف  ذه نآليـات نوكثر ، وميرفة 
نوحكمـة من عرض  ذه نوليـم نويظيمة يف نوُ ـــْرآن نوكريم بذوك 

نوتفصيل نو نسع. 

تعاطي اأُلمَّ��ة مع اآليات الُق��ْرآنية التي تتحدث عن نعم اهلل:
وأسـف أن نوكثـرَ مـن نويلمـاء ونملفرّسيـن يف كافـة نملذن ـب 
نإلسـالمية وم يتياط ن مع نآليات نوتي تتحذث عن نيم نوله، تياطيًا 
ا، بل إّن تياطيَهم مع نوُ ــْرآن نوكريم نفِسـه، كان تياطيًا  إيجابيّـً
ناقًصـا ومغل ًطـا، وقـذ نقتر  ـذن نوتياطي عىل ]سـتمائة آية[ 
مـن نوُ ــْرآن نوكريم ف ط، ونوتي تتمثل يف آيات نألحكا8 فحسـب، 
أمـا ب ية نآليات ونوسـ ر ونوتي تتلاول ج ننب أخـرى ومهمة جًذن 
من نوذين، كاوجهاد يف سـبيل نوله، ونإلنفـاق، وم نجهة أعذنء نوله، 
وإعالء كلمة نوله، ونيم نوله، و ذيه، وغر دوك من قصص نألنبياء، 
ونألق ن8 نوساب ة، أصبح نوتياطي مع  ذه نآليات نوكثر     تياٍط 

ي تر عىل نوتالو  فحسب..!. 
وذوك نجذ أن نوشهيَذ نو ائَذ نوسيذ حسا بذر نوذين نوح اي، كان 
وـه )ِرْضــَ نُن نولِه َعَليِْه( رؤيـٌة ملبث ٌة من روح نوُ ــْرآن نوكريم، 
جيلته ييترب أن  ـذه نآليات ونوتي تتحذث عن نيم نوله،  ي مهمة 
جًذن يف ترسـيخ ميرفة نوله، وتيزيز نوث ة به، وأنّه يجب نستشـيار 
أّن  ذه نوليم، وكل ما يت لب فيه نولاُس من س نبغها، أنها من نوله 
وحذه، وويسـت نتاًجا وجهذ نإلنسـان، أَو و ذرته عىل نسـتخرنجها 
ونستغالوها، ونعتربَ أنَّ نسـتحضار  ذه نوليم نو نسية، وت ييمها، 

مهم جًذن يف تيزيز نويالقة باوله.. 
ومما قاوه )ِرْضــَ نُن نولِه َعَليِْه( يف  ذه نملسأوة: ))فلحن علذما 
نتحذَُّث عـن ميرفة نوله سـبحانه وتياىل نتلاول أشـياَء كثرً  من 
خالل نوُ ــْرآن نوكريم، مما قذ يرى نوبيض بأنها تذل عىل جهٍل أن 
نتلاووهـا ونحن يف إطار نوحذيث عن ميرفة نوله، من أجل أن نيرف 

كيف نت اله فلك ن من أوويائه بت في ه. 
نوحذيـُث عـن ِنَيِم نوله سـبحانه وتيـاىل مهم جـذنً، يف نوُ ــْرآن 
نوكريـم آيات كثـر  تلاووت كر8 نوله سـبحانه وتياىل، وإحسـانه 
نويظيم إىل عباده يف ما أسـبغ عليهم من نوليم نوظا ر  ونوباطلة.. 
وتأتـي ألَْكثَــر من  ـذف أَو ألَْكثَــر من غايـة، فذالئل عىل قذرته 
سـبحانه وتيـاىل، عىل حكمتـه، عىل رعايتـه، عىل حسـن تذبره، 
عىل عظم إحسـانه إىل عبـاده ويحب ه وييظم ه ويجّلـ ه، ويخلق يف 
نف سـهم دوك نألار نوذع تجذ يف نفسـك أما8 أع نيمة تسـذى إويك 

من نآلخرين. 
 ذه نملشـاعر مهمـة جذنً، علذما نستشـير عظم إحسـان نوله 
إويلا، عظم إنيامه عليلا بليم كثر  جذنً.. نيمة نوهذنية، نيم مادية 
كثـر ، نيمة كبر  فيمـا أعطانا من  ذه نوكيفيـة نوتي قال بأنها 

أحسن ت  يم }َوَ ْذ َخَلْ لَا نإْلِنَْساَن يِف أَْحَسِن تَْ ِ يٍم{، )نوتا: (. 
تلك نملشـاعر نوتـي ترتكها  ـذه، نظرتـك إويها، نظرتـك إىل من 
أسـذن ا إويك، تلك نملشاعر مهمة جذنً يف ربطك باوله، يف ا تك باوله، 
يف ننطالقـك يف طاعتـه، يف نبتيادك عن ميصيتـه، يف خ فك مله، يف 

إجالوك وه، يف حيائك مله، يف حرصك عىل رضاه((. 

علماء الكالم لم يعرضوا نعم اهلل كأسلوب من أساليب معرفة اهلل:
ومن خالل محارضنت ودروس نوسـيذ حسا بذر نوذين نوح اي 
نذرك أن ننت ـاده )ِرْضــَ نُن نولـِه َعَليِْه( و  نعذ ونسـتذالالت علم 
نوكال8، وم يأِت مـن فرنغ، أَو ننت اد مُلـَجـّرد نول ذ؛ بل ألّن  ذن نويلم 
ب  نعذه ونستذالالته وم ييتمذ عىل آيات نوُ ــْرآن نوكريم يف أسل به 
وعرضـه مليرفة نوله، بل نعتمذ عىل ق نعذ بيض فالسـفة نوي نان، 
ونمليتزوة، وغر م من نوذين سـلك ن نفس نملسلك يف نالستذالل عىل 
ميرفة نوله، وو  عن حسـن نية. و ذه نو  نعذ أَو تلك نالسـتذالالت 
ال تصلـع ميرفة باوله متكاملة، بـل يف كثٍر ملها ما يصلع ميرفة 
مغل طة باوله سـبحانه وتياىل، وعىل سـبيل نملثال: و  نسـتيرضلا 
جميع كتب علم نوكال8 ملا وجذنا فيها ما ي ذ8 ]ِنَيم نوله، أَو رحمته، 
أَو كماوه، أَو وعذه ووعيذه[ كأسل ب من أساويب ميرفة نوله، و ذه 
طاّمة كربى باوفيل، وتشـكل خط ر  عىل نفسـية نإلنسان. ومما 
قاوه نوشـهيُذ نو ائذ يف  ذن نوسـياق: ))وم ييرض نملتكلم ن مسأوة 
نوليم نوكثر  نوتي أسـبغها نوله عىل عباده كأسـل ب من أسـاويب 
ميرفته سـبحانه وتياىل. وم ي ذم ن نوحذيث عن شذ  بطشه، وعن 
سـية رحمته فيما يِيُذ به أووياَءه، وم ت ذ8 كأسـل ب من أساويب 
نمليرفة، ن قشت  لاك و حذ ا وبمفرد ا عن ونقع نإلنسان..((. 

اآليات التي تتحدث عن نعم اهلل مهمة جًدا في ترسيخ معرفة اهلل وتعزيز الثقة به 

الشهيد القائد: نحو رؤية منبثقة من روح الُق��ْرآن الكريم 
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الطيراُن المسّير.. بين الغيرة واإلغارة

الّصرخة.. منطلُق الكرامة ومنبُع االنتصار 

عبدالفّتاح علي شّمار

مطهر يحيى شرف الدين 

 مـع بذء نويـذونن نوسـي دع نإلمارنتـي بغطاء 
ودعـم أمريكـي ومباركـة إرسنئيليـة وتآمر أممي 
وخيانة من نوّذنخل، ننتظر نوبيض سـ  طاً رسيياً 
ألحـرنر نويمـن، وأن يلهـار نوشـيب نويملـي نوحّر 
ويستسلم يف وجه نملخطط نويه دع نّوذع تلّفذه أياٍد 

عربيٍة آامة وأسف!
كم سميت وسـميتم، كما قرأت وقرأتم عبارنت 
مـن ملاف ا وملاف ـات تحمل نويـأس ونو ل ط، 
وتذعـ  إىل نوتّخـادل ونالستسـال8 بحّجـة أنّـه من 
نويـار عىل من ي اتل ن نمليتذيـن؛ دفاعاً عن ديلهم 
وأعـرنض  وأعرنضهـم  وأرضهـم  وإنَْســـانيّتهم 
نآلخريـن أن ي نجه ن تحاوفا يملك مـن نويتاد ما ال 
قبل وأحـرنر باوتّصذع وه، وأنّه مـن نويبث خ ض 
حرب دون غطاء جّ ع، وأنه مما يغيظ أن ال نتمّكن 
مـن ت جيه أَع رضبات مبارش  وذول نويذونن، وكم 
 ـ  عظيم أن نرجع إىل نوُ ــْرآن نوكريم نوذع يلىس 
كثـرون ملّا ــ ُخُص صاً نحن مـن نّذعي ننتماءنا 
ولمسـر  نوُ ــْرآنيّة ــ أن يي دون إويه فيلشـغل ن 
باوتّحليـالت نوتي ييمل عىل فربكتهـا عمالء نويه د 
وأدنابهـم وتخ يـف نولّـاس، فيذ ب ن بييـذنً! وو  
عادون إىل نوله وإىل نوّرسـ ل وإىل علـم نوهذى نو ائم 
من آل محّمذ و جذون ما يشـفي صذور م وت ّر به 
عي نهـم وتطمـن قل بهم وه وتفرح به نف سـهم 
نوتـي أر    ـا بسـييهم ورنء تحليـالت ال جذوى 

ملها وال طائل من ورنئها. 
أَو  متحـّذث  أَع  يخرسـهم  أن  باإلْمـَكان  كان 

متحّذاة )أو كاتب..( ب  ل نوله سبحانه وتياىل: 
)َوَمـا أََصابَُكْم يَـْ 8َ نْوتََ ى نْوَجْمَياِن َفِبـِإدِْن نولَِّه 

َوِويَْيَلَم نْوُمْؤِمِلَا(

 )َوِويَْيَلَم نوَِّذيَن نَاَفُ  ن، َوِقيَل َوُهْم تََياَوْ ن َقاِتلُ ن يِف 
َسِبيِل نولَِّه أَِو نْدَفُي ن، َقاوُ ن َوْ  نَْيَلُم ِقتَااًل اَلتَّبَْيلَاُكْم، 
ُ ـْم ِوْلُكْفِر يَْ َمِئـٍذ أَْقَرُب ِملُْهـْم ِوإْلِيَمـاِن، يَُ  وُ َن 
ِبأَْفَ نِ ِهـْم َمـا َويْـَس يِف ُقلُ ِبِهـْم، َونولَّـُه أَْعَلـُم ِبَما 

يَْكتُُم َن(
)نوَِّذيـَن َقاوُ ن إِلِْخَ نِنِهـْم َوَقَيُذون َوـْ  أََطاُع نَا َما 
ُقِتلُـ ن، ُقْل َفـاْدَرُءون َعْن أَنُْفِسـُكُم نْوَمـْ َت إِْن ُكلْتُْم 

َصاِدِقَا( ]س ر  آل عمرنن 168، 167، 166[.
وقذ أابت نو نقع وأابتت نو قائع باوفيل أّن نّوذين 
قيذون تّم نسـتهذنفهم، ومـا جريمة نوصاوة نوكربى 
إال نمـ دج ومثـال من أمثلـة ِعّذ  عـىل أن نوجميع 
مسـتهذف ن، وأن نملـ ت يأتي علذمـا يحا نألجل 
نوذع قّذره نوله تياىل س نء  ربت إويه أَو  ربت مله. 
ـ بذنيـة نويذونن عـىل نويمن  وملـذ دوـك نو قتـ 
مـن قبل تحاوف نجـذ وإرسنئيل ــ ونوسـيّذ نو ائذ 
يحّذر دول نويـذونن ونولاف ا نمل نوا وهم بأن نورّد 
سيك ن شذيذ نو طأ  عليهم، م ِجيا حّذ نوضجيج 
وكثـر  رصنخهـم وع يلهـم، ويهتـم باويمـل عىل 
صلع سـفيلة نولّجا  نوتي تشبه سفيلة ن ح »عليه 
نوّسال8« ونوتي سخر مله نوكافرون نملستكربون من 
ق مه حيلذنك تماما كما فيل  ؤالء َحاوياً، وإىل دوك 
نوحذث يشر نوُ ــْرآن نوكريم يف نآلية 38 من س ر  

  د ب  ل نوله عّز وجّل:
 )َويَْصلَـُع نْوُفْلـَك َوُكلََّما َمرَّ َعَليِْه َمـَأٌ ِمْن َقْ ِمِه 
َسِخُرون ِملُْه، َقاَل إِْن تَْسَخُرون ِملَّا َفِإنَّا نَْسَخُر ِملُْكْم 

َكَما تَْسَخُروَن(.. 
وبلفـس دوك نوي ا نسـتمّر نويمـل وعلذما فار 
نوتّلـ ر )تـّم إعـذند ص نريـخ يختلـف مذن ـا عن 
بيضها نوبيـض، وطرنن مسـّر بمختلف أن نعه( 

أحـّس نمليتـذون باوخطر وحاوو ن نولجـ ء إىل نألمم 
نملتّحـذ  كمـا وجأ نبن نـ ح إىل نوجبل ظلّـا مله أنه 
سـيلجيه، ووـ  أدرك نألعرنب نألشـذ كفـرن ونفاقا 
ح ي ة نمل نجهة ويلم ن أنه )ال عاصم نوي 8 ِمن أمر 

نوله إال من رحم(. 
حّلق كروز عاوياً وعلذما نظر إىل فريسـته سـال 
ويابـه شـ قا إىل نوتهامـه فان ّض عليـه يف  ج 8 
كاسح ويجرحه جرحا باوغا تركه يلزف حتى نمل ت، 
ويف حا ظّن محمذ بن سـلمان )نملهف ف( أّن دوك 
آخر نملطاف حاول جا ذن إن اد نملطار قبل نالحتضار 
إال أن نوطـرنن نملسـّر ـــ نوـذع شـبهه نمليتذون 
بأوياب نإلنرتنت يف بذنية نألمر ــ شـير باوغر  من 
كروز، فبادر إىل نإلجهـاز عىل نملطار نوذع ظّن أ له 
أنهم قـادرون عليه، وما علم ن أن نوله تياىل قذ أدن 
ولمجا ذين نملؤملا أن يذي  ن نوغازع نوذويل مرنر  
نوحرس  عىل مطار وم وون يك ن نوهذف نألخر بإدن 
نوله تياىل نوذع زّف كتابه نوكريم نوبشـار  نويظيمة 

بأنه    سبحانه من يرمي نويذّو ال نحن:
 )َفَلـْم تَْ تُلُ ُ ْم َوَوِكنَّ نولََّه َقتََلُهـْم، َوَما َرَميَْت إِدْ 
َرَميْـَت َوَوِكنَّ نولََّه َرَمـى، َوِويُبيِْلَ نْوُمْؤِمِلـَا ِملُْه باََلًء 
َحَسلًا، إِنَّ نولََّه َسِميٌع َعِليٌم( ]س ر  نألنفال 17[.

وال يـزنل نويـذّو نوجائر نوظاوم نوغاشـم نوجبان، 
نولاكث وليه د، نملستبيح ولحرمات، يياني من   ل 
نوصذمة نوتي تركته يل ح ن ح نوثكاىل، ويسـتجذع 

نملساعذ  من نورشق ونوغرب. 
كل دوك وم يكن ب ّ تلا وال ب ذرنتلا، بل  ي سلّة 
من سـلن نوله تياىل: )َوإِدَن أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك َقْريًَة أََمْرنَا 
ْرنَاَ ا  ُمرْتَِفيَها َفَفَسُ  ن ِفيَها َفَحقَّ َعَليَْها نْوَ ْ ُل َفَذمَّ

تَْذِمرًن( ]س ر  نإلرسنء 16[

نلتظر بإشـفاق وخ ف من عذنب نوله وبأسـه، 
وويلتظـر آل سـي د وآل نهيـان وآل مكتـ 8 ودول 
نالسـتكبار نوتي تسـتخذمهم ملصلحتهـا نهاية ما 
بلـ ه مـن نظا8 عاملي أُّسـَس عىل نوبغي ونوفسـاد 
ونوُيهـر نوسـيايس، ووييلمـ ن ي يلا أنّهـم إن ظلّ ن 
ون مـا بانّهم قذ أحاط ن بلـا وطّ ق نا من جميع 
نوجهات فإنّلا نؤمن باوله سبحانه وتياىل، ونرّدد يف 

ا ة ق وه تياىل: 
 )َونولَُّه ِمْن َوَرنِئِهْم ُمِحيٌط( ]س ر  نوربوج 80[

وختاماً: ال زوت نتذّكـر علذما كلت أقرأ ق ل نوله 
تياىل: )إِْن يَْمَسْسـُكْم َقـْرٌح َفَ ْذ َمسَّ نْوَ ـْ 8َ َقْرٌح 
اِس َوِويَْيَلَم نولَُّه  ا8ُ نَُذنِووَُها بَْاَ نولَـّ ِمثْلُـُه، َوِتْلَك نأْلَيَـّ
نوَِّذيـَن آَملُـ ن َويَتَِّخذَ ِملُْكْم ُشـَهَذنَء، َونولَّـُه اَل يُِحبُّ 

نوظَّاِوِمَا( ]س ر  آل عمرنن 0 1[
وق وه تياىل: )َواَل تَِهلُ ن يِف نبِْتَغاِء نْوَ ْ 8ِ، إِْن تَُك نُ ن 
تَأَْوُمـ َن َفِإنَُّهْم يَأَْوُم َن َكَما تَأَْوُمـ َن، َوتَْرُج َن ِمَن 
نولَِّه َما اَل يَْرُج َن، َوَكاَن نولَُّه َعِليًما َحِكيًما( ]س ر  

نولساء  10[
إيلّ شـزرن، ويـرد سـاخرنً  يلظـر  نوبيـض  كان 

متهّكما: و ذ غسل ن دماَغك!
نوي 8 أق ل وهم مر  أُْخـــَرى ما كلت أق وه وهم 

حيلذنك:
نيـم.. و ذ غسـلت نوث افـة نوُ ــْرآنيـة دماغي 
فزنوت عله أدرنن نوضالل ونالبتياد عن نوله سبحانه 
وتياىل وسـلله ونحكامه حتـى رصت أرى ي يلا أن 
ما وعذ نوله سـبحانه وتياىل بـه يف نوُ ــْرآن نوكريم 

   نوحّق نملبا، وما دونه نوباطل
 )َوُقْل َجاَء نْوَحقُّ َوَزَ ـَق نْوبَاِطُل، إِنَّ نْوبَاِطَل َكاَن 

َزُ  ًقا( ]س ر  نإلرسنء 81[. 

نالعت ـاُد باوله كإوـٍه ميب ٍد ال سـ نه وأنه نوكبرُ 
نألَْكبَــُر من ُكـــّل ما يف نو ج د مسأوٌة يجُب عليلا 
جميياً أن نيت َذ بها ونيللَها ونرفَيها رصخًة مذويًة 
يف وجه ق ى نالسـتكبار نوياملي ويف دوك تذكر وتذبّر 
بأن ُكـــّل ما يف نو جـ د ح رٌ وصغرٌ أما8 عظمة 
نوله وملك ته وجربوته ويف نمل ابل كان وزنماً عليلا أن 
نُظهر نوسـخط عىل أعذنء نوله ورس وه وم نجهتهم 
بـأدق نويبارنت وأق ن ا تأاـرنً وتثر غيظهم وتزوزل 
أركانهـم ونملتمثلة بامل ت ونوهالك ألمريكا وإرسنئيل 
َمـن أصبح ولظـا8 وسياسـة  ذين نوكيانـا نويل  

ونالستكبار يف نألرض ونالستبذند باوشي ب. 
فكم  ـي نالنتهاكات وكم  ي نملجـازر ونوجرنئم 
نملتل عة نوتي وم تسلم من ويالتها نوكثر من شي ب 
نوياوم وباوذنت نوشي ب نويربية ونإلْســاَلمية عالوً  
عـىل دوك نوتهذيـذ ونو عيذ عىل من يلشـذ نوسـياد  
ونوكرنمـة بشـن نوحـروب وخلـق نألزمـات وفرض 
نوحصـار نوتـي دأبـت عليـه تلـك نو ـ ى نملتمثلة يف 
نوصهي أمريكيـة بحـق نألنظمـة ونوشـي ب نوحر  
نمللا ضـة ملح ر نورش يف  ـذن نوياوم وكذوك نوخطط 

نوتآمريـة نوتـي ترسـم مالمحهـا نو ـ ى نوذوويـة 
نإلمربياوية. 

 فكان مـن نو نجب عىل جميع نملسـلما يف ب اع 
نألرض نو يـا8 بم نجهة تلك نملمارسـات ونملؤنمرنت 
برفـع شـيار نورخـة كسـالح ملا ـض وم قف 
رنفـض و ج د تلـك نو  ى و يملتهـا وتذخالتها يف 

نوشؤون نويربية ونإلْســاَلمية. 
نـٌر من نوله وفتٌح قريـب وتأييٌذ من نوله ويباده 
ووجلـ ده وأوويائـه نوصاوحا؛ ألَنَّهـم برختهم يف 
وجـ ه أوويـاء نوشـيطان قذ أعللـ ن برنءتهـم ملهم 
وأعللـ ن نوـ الء ولـه ورسـ وه؛ وألنهـم كذوـك ف ذ 
ملحهم نولُه نوحكمَة ونوسـذنَد يف نورؤية نوثاقبة نوتي 
أابتـت نمل قَف نويظيم وحّ ـــ ت رؤية نإلْســـاَل8 
ونملسلما كسالح ي ض مضاجَع نملستكربين نوذين 
نازع ن نولـه يف كربيائه وجربوته فكانت رصخة َحقٍّ 
ُر شـأنَهم وتزوزل عروَشهم وأدنً  رندعة إلجرن8  تُح ِّ
وطغيان نملسـتكربين وحصلاً ملييـاً يت ه ر ورنءه 

أعذنء نوله ورسـ وه. 
كمـا قـذ صـارت نويـ 8 ملطل ـاً ويـز  وكرنمة 

نملؤملا نألت ياء نوذين أدرك ن كيف تك ن شـ كتهم 
قاصمـة ق ية تُز ـق نوباطل وتكشـف مـا يحيكه 
نملتآمرون نوسـاع ن إىل نإلفساد يف نألرض فكان ح اً 
عىل نوله نر م؛ ألَنَّهم جيلـ ن كلمة نوله  ي نويليا 
ونألَْكبَـــر ونألجـل ورفي ن رنية نإلْســـاَل8 ونرون 

نوله فانتر نولُه وهم. 
 وأوهمهم وسـّذد رميتهم؛ وألنهـم رجي ن إىل نوله 
وعـادون إويه ب ق فهم م قف نوحـق نوذع كان نتاجاً 
ولصـرب ونوثبات يف نمل قـف مع أعذنء نولـه ف ذ ناو ن 

نوت فيق من نوله إىل ما يحبه ويرضاه. 
وألنهـم أرندون نوهذنيـة فا تذون ونختـارون نمليب َد 
نوجذيـر باويبـاد  وويهم من دون نملخلـ ق وأطاع ن 
نولَه باتّبـاع  ذيه فازدندون  ـذًى وبصرً  وأصبح ن 

قذوً  وأُس ً  يف نوتيامل مع نوله ومع نآلخرين. 
 ووذوـك كان نوشـيار ملطل ـاً والنتصـار وآيـًة 
كاشـفًة تفضُح تربص نألعذنء ومؤنمرنتهم وبر اٌن 
يتجىل وكل دع ع ـل ووكل باحٍث عن نوحٍق ونوهذنية 
وأدوة محّ ـــ ة ترتجم وتصلف أصحاب نوحق من 

أصحاب نوباطل. 

وتثبت أن من وقف ن ملا ضا ولشيار قذ نختارون 
نماً وأمريكان وولصهايلة وأصبح ن  أَْن يَُكــْ نُ ن ُخذَّ
يف دُلٍّ ومهانـة ويف م ذمتهـم أمـرنء نملـال نوخليجي 
ومـن تبيهم وسـار عىل نهجهـم نوخانع وسياسـة 

أمريكا وإرسنئيل يف نمللط ة. 
 َوإدن كان نوُ ــــْرآن نوكريـم يحكـي حال أووئك 
نوذيـن ننحرف ن عن نهج نولـه وحّرف ن آياته وأرشك ن 
باوله وقتل ن أنبياءه وآملـ ن باوجبت ونوطاغ ت ف ذ 
نسـتح  ن ويلـة نولـه وغضبه ومـن يليـن نوله فلن 
تجـذ وه نصـرن؛ ووذوك ف ذ رضب نولـه عليهم نوذوة 
ونملسكلة وباُءون بغضٍب من نوله فكيف سيك ن حاُل 
مـن نرتم ن يف أحضان أووئك نوذين نسـتح  ن غضَب 
نوله من أ ل نوكتاب؟!، إنهم وبال شـك يف حاٍل أعمَق 

مهانًة وأشذَّ دالً يف نوذنيا ويف نآلخر . 
بَْت َعَليِْهـُم نوذِّوَُّة أَيْـَن َما اُِ ُف ن   قال تيـاىل: »رُضِ
َن نولَّاِس َوبَـاُءون ِبَغَضٍب  َن نولَّـِه َوَحبٍْل مِّ إاِلَّ ِبَحبْـٍل مِّ
بَْت َعَليِْهُم نْوَمْسـَكلَُة، دَِوَك ِبأَنَُّهْم َكانُ ن  َن نولَِّه َورُضِ مِّ
، دَِوَك  يَْكُفُروَن ِبآيَـاِت نولَِّه َويَْ تُلُ َن نأْلَنِبيَاَء ِبَغْرِ َحقٍّ

ِبَما َعَص ن وََّكانُ ن يَْيتَُذوَن«. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
يف معرض الصماد تتجّلى العبقريُة واألصالة اليمنيتان 
تلهُم�ه فنون�اً م�ن االس�راتيجيات لقه�ِر الظ�روف القاه�رة، 

وإب�داع م�ا ال يخُط�ُر عىل ب�ال خصومه املس�تكربين م�ن عوامِل 

القوة والصمود، ويف الوق�ت الذي ينتظُر فيه أعداء اليمن رفَع راية 

االس�تالم تتفتَُّق َعبقريُة اليمني األصيل بالكشِف عن دفعٍة جديدٍة 

ة والصواريخ، وككل الشعوب األصيلة  رة من الطائرات املسيرّ مطوَّ

ُل الح�رُب العدواني�ة )التي ل�م نس�َع إليها وُفرض�ت علينا  تتح�وَّ

فرضاً( ملصدر إلهام وإبداع وليس استس�الماً واترّباعاً، وال ننَس أن 

أوروب�ا بذرت نهضتَه�ا الصناعية عىل هامش الح�روب يف القرننَي 

18و19؛ بَهدِف تزويد دولهم بما يحتاجونه من األساطيل َواخراع 

ال�ربق واالتص�االت الالس�لكية، واملدررّع�ات والس�فن والغورّاصات 
والطائرات وغيها من الصناعات العس�كرية ث�م بعد ذلك تحورّلت 

تلك االخراعاُت لألغراض املدنية. 
وع�ىل ُكلٍّ يكفين�ا للمقارن�ة الي�وم نفتت�ُح معِرض�اً صناعي�اً 

وخصوُمنا يفتتحون معِرضاً لنيكي ميناخ.. 

معِرُض الشهيد صالح الصّماد لإلرادة الحرة املستقلة
 لتصنيع أسلحة تفوُق ما لدينا بما ال يقاس نوعاً وكماً، ولكنها 
ال تمتلُك استقالَل القرار الس�يادي، ألن القوى اإلمربيالية املهيمنة 

تُدسُّ أنَفها يف ُكلِّ شأن وتئد أيَة محاولة يف هذا الشأن يف مهدها. 
اد سيكوُن  الريب أن صدى ما كش�ف عنه معِرُض الشهيد الصمرّ

أقوى يف الكيان الصهيوني وواش�نطن وبقيِة العواصم اإلمربيالية، 
ألنها تدرُك وتعي ما ال يدرُكه الس�عوديُّ واإلماراتي اللذان يعتقدان 
أن وفرَة املال تُغِني عن كل يشء بما يف ذلك عن االس�تقالل الوطني 

واستقاللية القرار. 
�اد للصناعات  وهكذا يح�قُّ لنا أن نعتربَ معِرَض الش�هيد الصمرّ
العس�كرية معِرضاً لإلرادة الوطنية الحرة واملستقلرّة، وهذا مكسٌب 
عظيٌم نلناه بالتضحياِت الجس�يمة واملعاناة الكبية ش�أنُنا ش�أُن 
الش�عوب الحرة التي انتزعت اس�تقالَل بلدانها بتضحيات أش�جع 
وأوىف أبنائه�ا وبصربه�ا ومعاناتها. هك�ذا تقررّر الش�عوُب الحرة 
مصائَرها وتكتُُب تأريخها الذي تعتز به األجياُل الالحقُة وتس�تمد 

منه زاَدها الروحي وعتاَدها املعنوية. 
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ُأفقيًا : 

أول قات�ل يف التاري�خ   _ دّم�رت مراب�ض الطائرات 
الحربية يف مطار جيزان )م(.

وصف خاص بأمريكا.
زاد وكرب _ علماء الفلسفة واملنطق _ طايع )م(.

يبذر باإلنف�اق _ فمي )مبعثرة( _ ش�بكة عنكبوتية 
_ جوهر.

ضمري متصل _ خري جليس يف الزمان _ يفرح.
قتل جالوت _ تراب الذهب.

رفضاً لها هتف األحرار )فلسطني ليست للبيع ( _ إجابة.

تعود ملكيته للدور املقدسة _ تهتز وتضطرب _ رقد.
التفرقة _ إرساف.

ندع�م ونرفد _ نصف تجار _ مكان رس�و الطائرات 
املقاتلة.

ثلثا رعب _ كشف وفحص _ نصف أقلق.
األجل _ متشابهان _ تبكي وتنوح.

قام ه�ذا الجيش ب�أول محاولة فاش�لة لغزو اليمن 
وتص�دى ل�ه املل�ك الحم�ريي )رشح إي�ل يحصب ذو 

ريمان( _غالية الثمن.

اختبار _دولة أوروبية. 

َعـُمـوديًا:
يف البيض�اء من جبهات الداخل _ رجل أعمال أمريكي 

وصهر ترامب قاد وأدار ورشة املنامة _ متشابهان.
الخط الذي كتبت به اللغة اليمنية القديمة _ مالمح.

االس�م األول للرئيس الس�وري _ قي�ود وأغالل _ لرت 
)مبعثرة(.

متشابهان _ كفوف )مبعثرة( _ أمل وحلم.
رقة _ تخمينات وظنون _ ومض وملع.

كل كتلة تشغل حيز من الفراغ _مثنى نجمة.
آلة موسيقية )م( _قات )مبعثرة(.

اعتذار _ اسم الكتابة القديمة املنحوتة باألحجار.
يدور _ معناها النساء.

رجل دين وثني _ قاموس لالستدراك.
حل _ نضمر )م( _ كذب وافرتاء.

صمود وثبات _ طاعة وإحسان _ قام _ثدي.
عزم وإرصار _ قاطع _ أنال.

منطقة حساس�ة يف املطار إذا ُدّمرت خرج املطار عن 
الجاهزية. 

استراحة

1234567891011121314

 لحك هـ  دحولادي ع1

نب راد   ق  ا2

 نهـوحرفانال3

تايال و   ح م4

منت ل فساموي5

زميلا   ت    ة6

يما ا  ل هـ ا تخي 7

ق  ا ربط ز لنيدإ8

 نيعبسلا اممع9

 الجثامي ن زهـجت10

م ت  رعوف ع  ص11

 بح     ص   ا12

 هـ ات  ندع اقاليم13

مد  در ة لامع  14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 بندر السقاف

غزوة أحد

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

 ن يهـا شل ا1
ل يل ح ت2

 ن ار3
و

رهـم4
لب ا نس5

نير متلا6

أسئلة المفتاح
نملفتاح: نو يـا8 باوذخ ل 
إىل عمق أرنيض نويذو وجمع 

نمليل مات ورصذ نأل ذنف.
دعم و جستي.

نوصمصا8.
طاب ر من نآلويات.

رنية.
م اتل يف سبيل نوله.

نحتالل.

نشـُطِب نوكلمـاِت أسـفَل 

أُف ياً  نو  سا  نمل ضحَة با 

وتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـياً 

يف نولهايـِة عـىل كلمـة نورس 

أحـرف   ) )و  ِمـْن  نملك َّنـة 

»يسـيى ترنمب عـرب أدونته 

من بذو نوخليـج إىل تمرير ا 

عىل أمة نإلسال8 ». 

)حق نوي د  _ فلسـطا _ 

نو ضية _ نملركزية _ الجئا _ 

بلي سي د _ تصفية _ ته يذ 

_ نو ـذس _   ية _ ج الن _ 

ورشـة _ بحريـن _ محتـل _ 

بيع _ غز  _ شق _ خض(.

أدِخـــْل مرندَف نوكلماِت يف نوجذوِل وتحُصَل عىل: كاتب كلمات نوزنمل نوشـيبي »   نوله دع سـّذد    نوله دع رمى« ولملشـذ نورنئع 
ونملبذع نملجا ذ عيىس نوليث.

 +8+6=تائه.          1+3+11= وجهة نظر.        7+8+5+10= ييمل يف نوبحر.     +10+8= إن وم تكن ميي فأنت....
و+7+1= يلح. 

األوهام

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

يومــــــًا5651
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

وحدي ويف أرض الجنوب عشريتي

قيا وترجو الزادا تتطّلب السُّ

وتسريُ يف األصفاد تائهَة الخطى

تستنجُد األغواَر واألنجادا

فمتى تحّرُق بالدما أصفادها

 وتُبيُد من صنعوا لها األصفادا

“شمسان” زمجر باإلباء وارعدت

هضباتُه تتحّرق استشهادا

للشاعر اليمني الكبري /

عبذنوله نوربدوني

1234567891011
 ي د ي ا صلاضاي ر

ل فةباتر ا ص ف 

اشيدهـللفلا

جعقوومقسحل

ئـةيدرعطدقق

يدلكويلاسض

ننزبنعتاقي

وياهـحصسمقة

ةرولفرحيغح

خيشيوتيزنر

ةضةةلجةننب
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 : متابعات 
أعللـت إيـرنن، أمـس نألحذ، بـذء تلفيـذ نملرحلة 
نوثانيـة مـن خفـض نوتزنماتهـا باالتّفـاق نول وع 
ورفع مسـت ى تخصيب نوي رننيـ 8 إىل أكثر من 3. 
67 باملئـة، مشـذد  عىل أنـه إدن وم يلـب نألوروبي ن 

مطاوبها فستستمر يف خفض نوتزنماتها. 
وقـال نملتحـذث باسـم نوحك مـة نإليرننيـة عيل 
ربييـي خالل مؤتمر صحفي مشـرتك مع مسـاعذ 
وزير نوخارجية نإليرننية ولشـؤون نوسياسية عباس 
عرنقجـي ونملتحـذث باسـم ملظمة نوطاقـة نوذرية 
نإليرننيـة بهـروز كماو نذع يف طهـرنن: »مع ننتهاء 
نملهلـة نوتي ملحتهـا إيرنن ألوروبا وتلفيـذ تيهذنتها 
بتخصيـب  سـلبذأ  أنلـا  نيلـن  نولـ وع  باالتّفـاق 

نوي رنني 8 بلسبة تف ق نوـ 3.67 باملئة«. 
وأضـاف ربييـي، أن ب ـاء طهـرنن يف نالتّفـاق 
نول وع كان رشط ت فر مصاوـح كافة نوذول بيلها 
إيـرنن ونو اليات نملتحـذ  نرتكبت خطأ نسـرتنتيجيا 
بخروجهـا مـن نالتّفاق ورغم سـييلا ولحفاظ عليه 
إال أن نوب اء فيه ييتمـذ عىل نوجانب نآلخر وقرنرنتلا 

ستك ن وف اً ملصاوح نوشيب نإليرنني. 
مـن جهتـه أوضح عبـاس عرنقجـي، أن مطاوب 
طهـرنن بشـأن نالتّفـاق نولـ وع وبيـع نولفـط وم 
تتح ق؛ وذن فإنها تتخذ نوخطـ   نوثانية وتيلن رفع 

مست ى تخصيب نوي رنني 8. 
وأضـاف عرنقجـي، أن بالده أعطت مهلة سـتا 
ي ماً جذيـذ  وأطرنف نألخرى إليجاد حل ل، الفتاً إىل 
أنه تم إرسال رساوة والتّحاد نألوروبي ح ل نوخط نت 
نوجذيذ  وأنه إدن وـم يلب نألوروبي ن مطاوب طهرنن 
فستسـتمر يف خفض نوتزنماتها خطـ   تل  أخرى، 
مؤّكـــذن أنه يف حال وم يلفذ نألوروبي ن نوتزنماتهم 

فإن إيرنن سـتيلن عـن نوخطـ   نوثاوثة من خفض 
نوتزنماتها يف نهاية مهلة نوشهرين. 

بذوره قال نملتحذث باسـم ملظمة نوطاقة نوذرية 
نإليرننيـة بهـروز كماو نـذع: »سـلبارش يف غض ن 
ساعات بتخصيب نوي رنني 8 إىل أكثر من 3.67 باملئة 
وإىل أية درجة نرن ا ملاسـبة وأية كمية نحتاجها«، 
مشـرنً إىل أنه تم إبالغ ممثل نو كاوة نوذووية ولطاقة 

نوذرية يف إيرنن برفع نسبة نوتخصيب. 
ووفـت كماو نذع، إىل أن مفاعَل أرنك ولماء نوث يل 
سيب ى نآلن كما    عليه، مشذدنً عىل أنه وذى إيرنن 

نو ذر  عىل نستياد  نويمل فيه. 
وكان وزير نوخارجية نإليرنني محمذ ج ند ظريف 
قـذ أعلن، أمس نوسـبت، أن بـالده تحتفظ بح ها يف 
نالسـتمرنر بممارسة سـبل نالنصاف نو ان نية عرب 

خفـض نوتزنماتهـا ضمـن خطـة نويمل نملشـرتكة 
“نالتّفـاق نولـ وع” وحماية مصاوحهـا يف م نجهة 

نإلر اب نالقتصادع نألمريكي. 
وأّكــــذ ظريف يف تغريذ  وـه عىل م قع ت يرت 
أن جميـع نإلجرنءنت نوتـي نتخذتها إيرنن وت ليص 
كان   8015 ويـا8  نولـ وع  باالتّفـاق  نوتزنماتهـا 
يمكـن أن تتبذل و  أوىف نمل قيـ ن نألوروبي ن عىل 
نالتّفاقيـة باوتزنماتهم م ضحا أن نوذول نألوروبية 
ويـس وذيهـا درنئع وتجلـب نتخاد م قف سـيايس 
وحماية خطة نويمل نملشـرتكة وم نجهة نألُحادية 

نألمريكية. 
وأشـار ظريـف إىل أن عـىل نوـذول نألوروبية دعَم 
سياسـات إيرنن دون أية درنئـع وتي يضها بم جب 

نوبلذ نوـ 36 من نالتّفاق نول وع. 

 : متابعات 
أّكــــذ وزيـر نوذفـاع نويرنقـي نجـاح نوشـمرع ولمبيـ ث 
نألمركـي نوخـاص وسـ ريا جيمس جيفـرع، أمـس نألحذ، أن 
نويرنق ون يسمح باستخذن8 أرنضيه ضذ دول نوج نر ونمللط ة. 
وقاوت وزنر  نوذفاع نويرنقية يف بيان: إن وزيَر نوذفاع نست بل 
نملبيـ َث نألمركي نوخاص وليرنق وسـ ريا جيم جيفرع ونو فذ 
نملرنفـق وه، وجرى خـالل نول اء نوتباحُث ح ل نسـتمرنر ت ذيم 
نوذعم ونإلسـلاد ول  نت نملسلحة، نوتي تلفذ عملياٍت مستمرً  يف 

ملاطق ت نجذ نويلارص نإلجرنمية )دنعش(«. 
وأّكــــذ نوشـمرع، وف ـاً ولبيـان، أن نويـرنق وـن يسـمح 
باسـتخذن8 أرنضيه ضذ أية دووة مـن دول نوج نر ونمللط ة، وال 
يسمح باستهذنف نوبيثات نوذبل ماسية ونوتحاوف نمل ج دين يف 

نمللط ة. 

 : فلسطين المحتلة 
تت نصل نالنتهاكات نوصهي نية بحق نوفلسـطيليا 
يف شـتى نوبلـذنت ونو ـرى، نألمـر نوذع ق بـل من قبل 
قبـل  مـن  ملفـرد   بيمليـات  باوـرد  نوفلسـطيليا 
م نطلـا، َحيْــــُث أصيب أربية مـن جل د نالحتالل 
نوصهي نـي يف عمليـة د س يف نو ـذس، يف حا قامت 
قـ نت نالحتالل بمذن مة عذد من قرى نوضفة ميت لة 
عـذد من نمل نطلا وجرفـت أرنيض زرنعية كما أصيب 
طفل جرنء نعتذنءنت نملسـت طلا عليه باورضب، فيما 

جذد مست طل ن صهايلة نقتحا8 نملسجذ نألقىص. 
وقاوت وكاوـة ميا نوفلسـطيلية وأنبـاء، أن أربية 
جل د مـن ق نت نالحتـالل نوصهي ني أصيب ن مسـاء، 
أمس نألول نوسـبت، يف عملية د س قـرب مذخل بلذ  

حزما شمال مذيلة نو ذس نملحتلة. 
نويمليـة تمكـن مـن  أن ملفـذ  نو كاوـة،  وبيلـت 
نالنسـحاب وأن قـ نت نالحتـالل حـارصت نمللط ـة 

ورشعت بيمليات تمشيط بحثا عله. 
وأشـارت نو كاوـة، إىل أن قـ نت نالحتـالل نقتحمت 
قريـة حزما ع ـب نويمليـة، ملفذ  حملـة مذن مات 
وتفتيش مللازل نمل نطلـا، م ضحة أن جل د نالحتالل 

نعت ل ن فلسطيليا نالا ونقتادو م إىل جهة مجه وة. 
ويف نوسـياق، قاوت وكاوة وفا نوفلسـطيلية وأنباء، 
أن قـ نت نالحتالل نقتحمت ملط ـة نملرماوة يف نألغ نر 
نوشـماوية باوضفـة نوغربيـة وقامـت بتجريف أرنيض 
نوفلسطيليا وت سـيع عمليات نالستيطان يف نمللط ة 

وشق عذ  طرق. 

ودكـرت وكاوة وفا أن سـلطات نالحتالل تصيذ من 
ممارسـاتها نويذوننيـة بحق نوفلسـطيليا يف نألغ نر 
نوشـماوية مـن خالل  ـذ8 ملازوهـم ونالسـتيالء عىل 
بهـذف تهجر ـم وإحـالل  أرنضيهـم وممتلكاتهـم 
مخّططاتهـا  إطـار  يف  ودوـك  مكانهـم  نملسـت طلا 

نوته يذية. 

نىل دوـك، أصيـب طفـل فلسـطيلي جـرنء نعتـذنء 
مست طلا صهايلة عليه يف نوضفة نوغربية. 

وقاوـت وكاوـة وفـا، أن مجم عة من نملسـت طلا 
نعتذون عىل نوطفل نوفلسـطيلي ملتـر رنئذ نوتميمي 
10 سـل نت باوـرضب يف نوبلذ  نو ذيمة وسـط مذيلة 
نوخليـل باوضفة نوغربيـة ما تسـبب بإصابته بجروح 
ن ل عـىل إار ـا إىل مشـفى نوخليل نوحك مـي وتل ي 

نويالج. 
وت نصل ق نت نالحتالل ممارسـاتها نويذوننية بحق 
نوفلسـطيليا مـن خالل نقتحـا8 وقرن ـم ومذن مة 
ملازوهـم ونعت اوهـم ونوتلكيل بهم بهـذف تهجر م 

ونالستيالء عىل أرنضيهم وته يذ ا. 
وسـياق دوـك، جذد مسـت طل ن صهايلـة نقتحا8 

نملسـجذ نألقىص بحماية ق نت نالحتالل نوصهي ني. 
أن  6 مسـت طلا نقتحمـ ن  وقاوـت وكاوـة وفـا، 
نملسـجذ نألقىص من جهة بـاب نملغاربة ونفذون ج الت 
نسـتفزنزية يف باحاتـه بحرنسـة مشـذد  مـن ق نت 

نالحتالل نوصهي ني. 
ويلفذ نملست طل ن نوصهايلة نقتحامات نستفزنزية 
ولمسـجذ نألقىص نملبارك بص ر  ي مية بحماية ق نت 
نالحتـالل يف محاووة وفرض أمر ونقع بخص ص ته يذ 

نوحر8 نو ذيس ونوسيطر  عليه. 

 فيما منحت الدول األوروبية مهلة ستين يومًا قبل بدء المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها باالّتفاق النووي 

فيما قوات االحتالل نفذت حملة مداهمات واعتقاالت واقتحام للمسجد األقصى 

عربي ودولي

طهران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إىل أكثر من 3.67 % 

وزير الدفاع العراقي للمبعوث األمريكي: لن نسمَح باستخدام أراضينا ضد دول الجوار 

حزب اهلل: املشروُع األمريكي 
الصهيوني الستهداف محور 

املقاومة سيفشل
 : متابعات 

+أّكــــذ نائـُب رئيـس نملجلس نوتلفيـذع يف حـزب نوله عيل 
دعم ش، أمس نألحذ، أن نملرشوع نألمريكي نوصهي ني نملسـتمر 
السـتهذنف محـ ر نمل اومـة سيفشـل كمـا فشـل مرشوعهما 

نإلجرنمي من قبُل. 
وقـال دعم ش يف كلمـة وه ن لهـا م قع نمللـار نالخبارع: إن 
نملحـاوالت نألمريكيـة نوجذيـذ  إلخضـاع بيـض أطـرنف مح ر 
نمل اومة ستلتهي إىل نوفشـل كما ننتهت ُكـــّل محاوالت أمريكا 

نوساب ة.. وبات نألمريكي نوي 8 عاجزن ومربكا ومتخبطا”. 
وأضاف دعم ش: إنلا نلصح حلفاء أمريكا يف نوخليج ونمللط ة 
بـأال يرن ل ن عليها فيلذ أول مفـرتق جذع ترتكهم وتتخىل علهم 
كمـا تخلت عـن نوكثر من حلفائها يف نملـايض م ذمة مصاوحها 
عليهم، ُمشـرنً إىل أن أقر نوطرق والست رنر ونوحفاظ عىل أمن 

نوخليج ونمللط ة    نوح نر ونوتفا م با دووها. 

رجل أعمال صهيوني: جمعني 
لقاء دافئ مع ابن ملك البحرين

 : متابعات 
نـرش رجُل نألعمـال نوصهي نـي وماوـك أكاديميـة نوذرنجات 
سـيلفان آدمـز م االً يف جريـذ  نألخبـار نويه دية يـ 8 نوجمية 
نوفائـت، عن زيارته ولبحرين وو ائه نجل ملك نوبحرين نارص بن 

حمذ. 
ونعتـرب آدمز، أن و ـاءه باألمر كان و اء دنفئـاً وودنعاً حارنً، 
وقذ نتفق نالالان عىل نوتياون نملست بيل ونوسفر مياً، مهاجماً يف 
م اوه نوسلطة نوفلسطيلية وممتذحاً رجال نألعمال نوخليجيا. 
وأشـار ندمز، إىل أنه ع ذ و ـاًء خاصاً مع نالبـن نوثاوث ولملك 
)حمذ بن عيىس(، نألمر نارص، وزير نوشباب ونورياضة، مبيلًا أن 
نألمر أرسل سـيار  قادته إىل نو ر، َحيْـــُث نوت يلا يف مكتبه، 
وناقشا بيض نألم ر من بيلها زيار  نالمر ولكيان نوصهي ني. 

إصابة أربعة من جنود االحتالل يف عملية دهس شمال القدس



نويذد 
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األم���ة خس���رت في كل اجملاالت الرتباطه���ا ببدائَل عن الق���رآن بأكثَر من القرآن 
الكرمي، فما يقدمه األعداء لنا هو في إطار االس���تهداف لنا والتحّكم بنا والسيطرة 
علينا.. نأمُل من الدورات الصيفية أن تسهَم في تنوير هذا اجليل وندعو إلى الدفع 

بالطالب للمشاركة فيها.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  نالالا 
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كلمة أخيرة

علي الزهري

اليم�ُن  يظ�لَّ  ل�ن 
هامش�ياً كم�ا يُ�راُد ل�ه 
يف  تابع�اً  يك�وَن،  أن 
قراِره، منتهكًة س�يادته 
ُمحتلة أرض�ه، فالعدواُن 
ول�ن  زوال،  إىل  وأدواتُ�ه 
ع�ىل  الصَل�ُف  يس�تمرَّ 
اليمن مهما ط�ال أََمُده، 
ق�ادٌم،  الق�ويُّ  فاليم�ُن 
وس�يخُرُج م�ن محنت�ه 
أََش��دَّ وأصلَب، وسيكوُن 
ل�ه حضوٌر قويٌّ وتأثيٌ يف رس�م وجه املنطقة وحس�م 
اتها، فُكلُّ مقومات الق�وة والتأثي متوفرٌة فيه،  ِم�َل�فرّ
بدءاً من القيادة الرش�يدة الواعي�ة الصادقة املخلصة، 
م�روراً بالث�روة البرشي�ة الهائل�ة الت�ي تع�د الركيزَة 
األساس�يَة للقوة، وليس انتهاًء باملوقع االس�راتيجي، 
وهو الي�وَم يخوُض معركَة التحررّر من ُك���لِّ أش�كال 
ل  التبعية والضعِف وينف�ُض عن كاهله تراكماِت الرهُّ
واإلحباط والوهن، ويُعي�ُد تموضَعه ليكوَن َحيُث يجُب 
��ة العادلة ومس�انداً  أن يك�وَن، مناِصاً لقضاي�ا األُمَّ
لكل املظلومني ومتحدياً لكل الظلمة والطغاة املعتدين، 
اليمُن املتمكرُّن قادٌم ليكوَن س�نداً قوياً ملن ال سنَد له يف 
أمتن�ا، مثلما هو حالُه اليوم س�نداً وعون�اً حتى يف ظل 
وضِعه االس�تثنائي الراهن، اليمُن القوي تتجىلرّ مالمُح 
قدوِمه حتى قبل انقش�اع ُغباِر املعرك�ة، ولعلَّ افتتاَح 
�اد للصناعات  َمع�ِرِض الرئيس الش�هيد صال�ح الصمرّ
العس�كرية الت�ي أزاحت فيه القي�ادة العام�ة للقوات 
املس�لحة الس�تاَر ع�ن أس�لحة جديدة، منه�ا صاروخ 
ق�دس 1 الباليس�تي املجنَّ�ح وصناعات حربي�ة يمنية 
جدي�دة لس�الح الجو املس�يرّ َلدليٌل عىل أن اليم�َن يُعيُد 
ترتي�َب أوراق�ه وتموضِعه وس�ياه الجمي�ع يف مكانه 
الطبيع�ي بني األمم، نعم لن يغيَب اليمُن عن املش�هد يف 
منطقتنا املشتعلة، ولن يستطيَع أحٌد بعد اليوِم تغييبَه 
أَو تج�اُوَزه أَو التهكُّ�َم عليه، وإذا كان�ت دوٌل كبية يف 
منطقتن�ا ارتض�ت أن تتخ�ىلرّ ع�ن دوره�ا وحضورها 
وحجمها وتأثيها لصالح طموِح محمد بن س�لمان يف 
أن تكوَن اململكُة س�يدَة املنطقة وصاحبَة القرار لتبيَع 
��ة وأعراضها، فإن اليمن لن  وتشرَي يف مقدسات األُمَّ
يقبَل أن يكوَن هذا الحاُل عىل حس�اِب كرامِة الشعوب 
�ة، فقيادُة اململكة الحالية غيُ مؤهلة  وقضاياها املحقرّ
��ة  لقي�ادة املنطق�ة أَو حفظ وحماي�ة مق�درات األُمَّ
ومقدساتها، بل عىل العكس من ذلك فهي تشكرّل خطراً 
��ة، وما هرولتُها للتآمر عىل القضية  حقيقي�اً عىل األُمَّ
الفلس�طينية من خالل مساعيها لتمرير صفقة القرن 
إال دلي�ٌل ع�ىل عدم أهليته�ا للعب دور إيجاب�ي لصالِح 
���ة، فالتفري�ط والخيان�ة والعمال�ة واالرته�ان  األُمَّ
والتطبيع والعداء للمس�لمني أب�رُز مالمح وجه الكيان 
��ة يفرحون  الس�عودي القبيح؛ ولذلك نجُد رشفاَء األُمَّ
َخ  بس�ماِع أخباِر قصِف اليمن ألهداٍف سعودية، ملا ترسَّ
لديه�م من قناع�اٍت ب�أن الس�عوديَة رَشٌّ محض، وأن 
اليم�َن موطُن الِقيَِم والنب�ل والثبات عىل صدق املواقف 
��ة من ن�ِر اليمن وقوتَه�ا من قوتِه،  وأن ن�َر األُمَّ

��ة القادِم من اليمن.  فأهالً بنِر األُمَّ

النصُر القادُم 
من اليمن 

يف معرض الصّماد تتجّلى العبقريُة واألصالة اليمنيتان 

معِرُض الشهيد صالح الصّماد لإلرادة الحرة املستقلة

البقية ص 9

البقية ص 9

عبدالملك العجري

�ع أن يس�تقبَل املرتِزق�ة ما نق�وُل َوما  م�ن املتوقَّ
يكش�ُف عنه التصنيُع العسكريُّ اليمني من صواريخ 
�خرية  ة بحفل�ة صاخب�ة م�ن السُّ وطائ�رات مس�يرّ
ويم�رون عليه�ا متضاحك�ني كم�ا َمرَّ م�ألٌ من قوم 
نوح عليه وه�و يصنُع الفلَك وهم يتضاحكون، وكما 
َردَّ عليهم نوٌح بالس�خرية نقوُل لك�م: يكفيكم إنكم 
صتم املس�خرَة يف العامل�ني، ونؤكرُّد لكم وألس�يادكم 

أن ه�ؤالِء الذي�ن تصفونهم باملتخلف�ني القادمني من 
الكه�وف هم االمت�داُد الحقيقيُّ لعبقرية اإلنَْس���ان 
اليمن�ي التي ألهمته بناَء الس�دود والصهاريج ونحَت 
الُحُصون يف الصخور وتشييَد القالع ومقارعَة ُك���لرّ 
الخط�وب، وألصالته الت�ي ترِضُب يف أعم�اق التأريخ 
والحضارة وتمنُعه من االستس�الم لرشوط الكيانات 

الطارئة املنبعثة من بني الرمال، َوال زالت هي ذاِتها

د. أحمد الصعدي 
 

املقاِومون  اليمني�ون  انتظ�ر 
للعدوان اإلجرامي املس�تمر عىل 
بالدهم منذ ش�هر مارس 2015 
ب  ببال�غ االهتمام وش�ديِد الرقُّ
ما س�تبهُجهم وتعزُِّز صموُدهم 
به وحدُة التصنيع العس�كري يف 
اد  معِرض الش�هيد صالح الصمرّ
املتح�دُث  عن�ه  أعل�ن  أن  من�ذ 

العسكري للقوات املسلحة. 
وعر األحد السابع من يوليو 

ش�اهدوا عربَ شاش�ة ))املس�ية(( افتتاَح 
املع�رض بحضور القي�ادات العلي�ا للدولة، 
ورأوا ما يش�في صدوَره�م ويرتفُع بهم إىل 
أقىص درجات الفخر واالعتداد بالذات، ليس 
من أجل املباَلغ�ة واملفاخرة رغم أن هذا من 

هم؛ بل ألنهم وصلوا إىل قناعٍة راسخة يف  حقِّ
وقت مبك�ر من الحرب الغاش�مة أن مآالِت 
العدوان والغزو، ومصيَ البالد 
والشعب ُكلُّها ترتبُط بموازين 
لهذا  الق�وى بأوس�ع معن�ى 

املفهوم. 
من�ذ البداي�ة كان اإليم�اُن 
بالل�ه وبعدال�ة القضي�ة هو 
األس�لحة،  وأق�وى  أم�ى 
وس�يبقى كذل�ك، ولكنه غيُ 
كاٍف يف مواجهة آلة عسكرية 
جهنمي�ة تحت�وي أح�دَث ما 
خرج من مصانع السالح الغربية. هنا تكُمُن 
أهميُة أي نوع من األسلحة يحوُزها املقاتل 
اليمني املدافع عن أرضه وأهله. ومهما كان 
أثُر الفعل املادي للسالح بسيطاً نسبًة إىل ما 
يملك�ه العدو إال أنه عظي�ُم األثر املعنوي يف 

املقاتل اليمني والش�عب الواِق�ِف من خلفه 
وعظيم التأثي ب�ل وبدرجة أكربَ يف العدو، ال 
سيما السعودي واإلماراتي. يضاِعُف من أثر 
السالح اليمني اتقاُن استخداِمه، وهو الَفنُّ 

الذي بََرَع فيه جيُشنا ولجانُنا والقيادة. 
إنَّ أهميَة ما كش�ف عنه معِرُض الشهيد 
�اد ال تقت�ُر عىل أنواع األس�لحة، بل  الصمرّ
تش�مل ما َدلَّ علي�ه امَلعِرُض يف بُع�ٍد آخَر ال 
يق�لُّ أهميًة عن امتالك الس�الح نفِس�ه من 
، وأعني بذلك امتالَك  صواريخ وطيان مسيرّ
اإلرادة الوطنية الحرة املس�تقلة التي جعلت 
م�ن املمك�ن واقع�اً، وتح�دَّت كل املحاذي�ر 
والتابوهات التي فرضتها القوى اإلمربياليُة 
عىل بقية الشعوب ال سيما الشعوب العربية. 

فكثيٌ من الدول تمتلُك إمكانياٍت كبيًة


