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 : خاص: 
كشـفت عب 0عُت عملسـلحة، أما عبثالثا ، 
عـن تفاصلـَل جذيذٍ  حـ0ل عمسـلحة عبتي 
تضأنهـا ماـِرُض عبشـهلذ عبرئلـا صابح 
ــاد، مـن ص0عريخ َاطائرعت مسـ�رّ ،  عبصأرّ
كأا عرضت مشـا ذ مص0ر  باأللات رصذ 
عباـذاعن،  عرعيض  دعخـل  أ ـذعف حساسـة 
ــاد« يف  اعأللـات تحللـق طائـرعت »عبصأرّ

عمج0ع . 

أجياٌل متقدمٌة من الصواريخ 
اخالل مؤتأـر صحفي ع ذه، أما، قال 
عبناطُق لاسـم عب 0عت عملسلحة عباألذ يحلى 
رسيـع: إن منظ0مـة »قـذس1« عببابسـتلة 
عبتي تم عبكشـُف عنها خالل ماِرِض عبشهلذ 
ــاد،  ي عبارٌ  عـن ص0عريخ مجنَّحة  عبصأرّ

»كراز« مصناة محللاً. 
اكشـف أن  ناك عذ  أجلال من ص0عريخ 
»قـذس« عملجنحة ترضـع باأللـة تط0ير، 
مش�عً إىل أن  ذه عملنظ0مة أثبتت قذر  كب�  
عـى إصالـة عم ـذعف اتجـااز عملنظ0مات 

 . عبذفاعلة بلاذارّ
ابفت إىل أن تسـألة منظ0مة قذس تأتي 
تأكلـذعً عـى م0قف عبشـاب عبلأنـي عبثالت 
تجاه عب ضلـة عبفلسـطلنلة اتجاه عمقىص 
اعب ذس عبرشيـف، يف اقت  رابـة عمنظأة 
عباأللـة نح0 عبتطبلع اتآمر ا عبفاضح عى 

فلسطني. 
كأا كشـف ناطـق عب 0عت عملسـلحة عن 
اجـ0د »جلل ثابث مـن منظ0مة لـركان بم 
يكشـف لاـذ رغـم دخ0بـه عبرذمـة خـالل 

عملرحلة عبسال ة«.
اأكرّــذ أَيْــضاً أن عب 0عت عملسلحة تأتلك 
منظ0مات صاراخلة أخرى بم تكشـف لاُذ 

اتم تجرلتها يف عمللذعن لنجاح. 

مواصفات طائَرتي »الصّمـاد 1و 3«
، كشف  افلأا يُرصُّ سـالح عبج0 عملسـ�رّ
ـاد3«  عباألذ يحلى رسيـع أن طائر  »عبصأرّ

عبهج0ملة تأتلك مذى لالذ يرتعاح لني 1500 
كلل0 مرت ا1700 كلل0 مرت، مش�عً إىل أنه تم 
تجريب  ذه عبطائرعت لاذ  عأللات ناجحة 

عستهذفت مطارعت سا0دية اإمارعتلة. 
ـاد3« بذيها  كأا كشـف أن طائر  »عبصأرّ
عب ذر  عـى عالنفجار من أعى إىل أسـفل، أَا 
عالصطـذع1 مبـارش  لابهـذف، ا ـي تحأل 

كألات مناسبة من عملتفجرعت. 
تأتـاز  عبطائـر   أن  إىل  أَيْــضـاً  ابفـت 
لتكن0ب0جلـا متطـ0ر  لحلـث ال تسـتطلع 

عملنظ0مات عالعرتعضلة كشفها. 
ــاد1«  »عبصأرّ طائـر   الرصـ0ص 
عالسـتطالعلة، أكرّــذ ناطق عب 0عت عملسلحة 

أنها تستطلع عب0ص0ل إىل أكثر من 500 كلل0 
مرت، اأن بها قذر  عى رصذ عم ذعف لشـكل 

مبارش إىل غرفة عباأللات. 
اأعلن أنه سـلتم خـالل عبفـرت  عب ادمة 
عبكشـف عن عملنظ0مـات عبصاراخلـة عبتي 
بـم يُالن عنها لاُذ، كأا سـلتم عبكشـف عن 
شـامل  ماـِرٍض  يف  اعب ناصـات  عب ذعئـف 
بكافة عبصناعات عباسكرية عبلأنلة اعإلنتاج 

عبحرلي. 

أهداٌف حساسٌة تحت الرصد
اعرض ناطُق عب 0عت عملسـلحة مشـا َذ 

مصـ0ر  تاـرض مال مر ، أظهـرت تحللق 
 »1K ـاد1« ا«قاصف ا ب0ط طائرعت »صأرّ

ـاد3« عملس� .  َا«صأرّ
باأللـات  مشـا َذ  عباـرض  اتضأـن 
ـاد1«  رصـذ جـ0ع نفذتهـا طائـرعت »صأرّ
عالسـتطالعلة عى أ ذعف حساسة يف مذينة 
جلزعن، من ضأنها محطة عبشـ لق عبتي تم 

رضلها قبل أساللع لصاراخ »كراز«. 
عبتـي  اعملال0مـات  عملشـا ذ  اأكرّـــذت 
كشفها ناطق عب 0عت عملسلحة عى أن قذرعت 
عبجلش اعبلجان عبشابلرّة اصلت إىل مست0ى 
عال مـن عبتط0ر يف عبت نلة ايف عالسـترذع1، 
ذه عبتح0ُل عالسرتعتلجي  ا 0 عممر عبذع جسرّ
عبـذع صناتـه  ذه عمسـلحة عملتطـ0ر  عى 

مذى عبفرتعت عملاضلة. 
اأكرّــذ عباألذ رسيع أن عب 0عت عملسـلحة 
مـن  عسـرتعتلجلاً  مرزانـاً  تأتلـك  لاتـت 
عبص0عريخ عببابسـتلة اعملجنحـة اعبطائرعت 
عن0ععهـا، الأـا يكفـي  عملسـ�رّ  لأرتلـف 

بالستأرعر لابصأ0د بسن0عت قادمة. 
ابفـت إىل أن قائذ عبث0ر  عبسـلذ َعبذعمللك 
لذر عبذين عبح0ثي، َخصَّ عبتصنلَع عباسكرع 
لاال تأـا1 اعملتالاـة اعبت0جلـه، مؤكرّـــذعً 
أن عأللـات عبتصنلـع اعبتط0يـر تتم لأيذع 

خربعت يأنلة. 
ادعا ناطـُق عب 0عت عملسـلحة كافة ألنا  
اعبتالحـم،  عبصـرب  عملزيـذ مـن  إىل  عبشـاب 
مؤكرّــذعً أن عالنتصار عى عباذاعن لات أقرب 

من أع اقت مىض. 

أخبار

القوات املسلحة: لدينا أجيال متقدمة من الصواريخ البالستية واملجنحة سنعلنها يف معرض قادم
رًا ألهداف حّساسة في العمق السعودي: خالل مؤتمر صحفي تضمن عرضًا مصوَّ

فيما وحدة ضد الدروع تدّمـــر طقمًا محماًل بالمنافقين عبر صاروخ موجه:

الجيل الثالث من »بركان« دخل الخدمة وصاروخ »قدس« المجنح أثبت فاعليًة عالية

نجران: مصرع وإصابة عدد من املنافقني خالل صد زحف 
لهم وتدمري ثالث من اآلليات املحملة بهم

 : جيزان: 

أحبطت احذعٌت من عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة، أما عبثالثا ، محاابَة تسـلرّل 
ـــرت ثـالث آبلات عسـكرية رشق جبل عبذاد  ملرتزقـة عبجلش عبسـا0دع ادمرّ
ل طاع جلزعن.  اأاضح مصذر عسكرع بصحلفة عملس�  أن احذعت من عبجلش 

اعبلجان عبشابلرّة أحبطت محاابة تسلرّل بلأرتزقة رشق عبذاد. 
َاأََشـاَر عملصذر إىل أن احذ  عملذفالة يف عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة عسـتهذفت 
تجأاـات آلبلات مرتزقـة عبجلش عبسـا0دع رشق عبذاد، مـا أَدَّى عحرتعق ثالث 

آبلات محألة لاملناف ني. 
إىل دبك، تأكرّنت احذعت من عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة من عسـتهذعف عذد من 
مرتزقة عباذاعن عممريكي عبسا0دع لاب0  ناسفة قبابة جبل قلا لجلزعن. 

اأضاف مصذر عسكرع أن احذ  عبهنذسة عستهذفت عملناف ني لاب0  ناسفة 
خلفت خالبها عذدعً من عب تى اعبجرحى يف صف0فهم. 

َاأََشـاَر إىل أن احذ  عملذفالة يف عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة عسـتهذفت مرتزقة 
عباـذاعن لاـذد من عب ذعئـف عملبارش  عبتي ح  ـت إصالـات يف عمراعح اعباتاد، 
ُمضلفـاً أن عملذفالـة قصفت م0عقَع تالاـًة بلأرتزقة قبابة جبـل قلا لأح0ر 
جلزعن.  ايف عبسلاق، تأكرّنت احذ  عب ناصة بلجلش اعبلجان عبشابلرّة من قنص 

جنذع سا0دع جن0ب جبل ت0يلق يف جلزعن. 

خروقات جديدة للعدوان بتحليق للطريان يف سماء 
مدينة الحديدة وقصف مدفعي على األحياء السكنية

 : خاص: 

ت0عصـُل ق0ى عباذاعن امرتزقتهـا خرَق عترّفاق اقف إطـالق عبنار يف عبحذيذ ، 
حلـث أقذمـت، أمـا عبثالثا ، عـى عسـتهذعف منـازل عمل0عطنـني امأتلكاتهم 
لاملذفالة، اكذع حل ت طائرعُت عباذارّ يف سأا  عملذينة لشكل مكثرّف امنرفض. 
اقـال مصذر محـي يف محافظة عبحذيذ  بصحلفة عملسـ� : إن ق0ى عباذاعن 
ـطت لشكل مكثرّف لأرتلف عبرشاشات عبرفلفة اعبث للة مطار  امرتزقتها مشرّ
عبحذيذ  عبذايل، ُمضلفاً أن ط�عن عباذاعن عبحرلي حلرّق يف سـأا  عملذينة لشـكل 

مكثرٍّف امنرفض يف خرق متكررّر الترّفاق عبس0يذ. 
َاأََشـاَر عملصـذر، إىل أن ق0ى عباذاعن قصفت لشـكل مكثرّف منـازل عمل0عطنني 
امأتلكاتهـم لأنط ة عبجاح لـ57 قذيفة مذفالة، ما أَدَّى إىل أرضعر اعسـاة يف 

ر عملحاصلل عبزرععلة.  عملنازل اترضُّ

عملية هجومية وضربات صاروخية للمجاهدين تحصد العديد من 
منافقي الجيش السعودي يف عسري ونجران

 : خاص: 

شن ألطال عبجلش اعبلجان عبشابلرّة، 
أمـا عبثالثـا ، عأللـة  ج0ملـة عى 
م0عقـع مرتزقـة عبجلش عبسـا0دع يف 
أَدَّى إىل  عبغرللـة لاسـ�، مـا  مجـاز  
سـ 0ط قتـى اجرحـى يف صف0فهـم 
كأـا أطل 0ع صاراخني نـ0ع زبزعل عى 
تجأاات مرتزقة عبجلش عبسـا0دع يف 

مجـاز  عبرشقلـة لاسـ� اقبابة غرب 
عبسذيا لنجرعن. 

اقـال مصـذر عسـكرع: إن ألطـال 
عبجلش اعبلجان نفذاع عأللة  ج0ملة 
عـى م0عقع مرتزقة عبجلش عبسـا0دع 
لجبهة مجاز  عبغرللة لاسـ� مرلفني 
خسائر فادحة يف أراعح اعتاد عملرتزقة، 
مبلنًـا أن عب0حـذ  عبصاراخلة بلجلش 
اعبلجـان أطل ت صاراخ نـ0ع زبزعل1 

عى تجأاات مرتزقة عبجلش عبسا0دع 
لجبهة مجاز  عبرشقلة لاس�. 

عب0حـذ   أن  إىل  عملصـذر  َاأََشـاَر   
عبصاراخلـة بلجلش اعبلجـان أطل ت 
صـاراخ نـ0ع زبـزعل1 عـى تجأاات 
مرتزقة عبجلش عبسـا0دع قبابة اغرب 
عبسـذيا لنجرعن ، ما أدى إىل سـ 0ط 

قتى اجرحى لصف0فهم. 

مقتل وإصابة 15 مرتزقاً خالل عملية هجومية على مواقعهم 
وتبابهم نفذها املجاهدون يف البيضاء

 : البيضاء: 

ُقتل اأصلب ما ال ي ل عن 15 مرتزقاً من مناف ي عباذاعن، 
أمـا عبثالثا ، خـالل عأللة  ج0ملة نفذ ـا ألطال عبجلش 
اعبلجان عبشابلرّة عى م0عقاهم يف جبهة محافظة عببلضا . 
اأكرّــذ مصذر عسكرع بصحلفة عملس�  أن ألطال عبجلش 
اعبلجـان نفـذاع، أما، عأللـًة  ج0ملة عى عـذد من تباب 
ام0عقـع عملرتزقـة يف جبهة قانلـة، مشـ�عً إىل أن عباذارّ تكبذ 

خالبها عباذارّ خسائر يف عمراعح. 

اأاضح عملصذر أن عباأللة عبهج0ملة أدرّت إىل مرصع 7 من 
عملناف ني اجرح 8 آخرين يف قانلة. 

ـــر ألطال عبجلش اعبلجان عبشابلرّة  ايف سـلاق متصل دمرّ
ط أاً عسكرياً محأالً لاملناف ني، ما أَدَّى إىل م تل اجرح من 

كان0ع عى متنه. 
اأفاد مصذر عسـكرع بلصحلفة لأن احذ  ضذ عبذراع يف 
ـــرت ط أاً عسـكرياً محأالً  عبجلش اعبلحان عبشـابلرّة دمرّ
لاملناف ـني عرب صـاراخ م0جه، مـا أَدَّى إىل قتـل اجرح من 

كان0ع عى متنه. 

مصرع وجرح 34 مرتزقاً بمدفعية الجيش واللجان يف جبهة الضباب بتعز
 : تعز: 

ُصع اأصلـب ما ال ي ل عـن عبارشعت مرتزقـة عباذاعن 
عبسـا0دع عممريكـي، أمـا عبثالثـا ، لرضلـات مذفالـة 
بلأجا ذين يف جبهة تاز.  اأكرّــذ مصذٌر عسكرع بصحلفة 

»عملسـ� « أن مذفالة عبجلش اعبلجان عبشـابلرّة عستهذفت 
تجأاـاِت مرتزقة عباـذعن يف جبهة عبضبـاب ل صف مكثرّف 
لاب ذعئـف عملذفالـة، ما أدى إىل م تل اإصالـة  3 مرتزقاً يف 
جبهـة عبضباب لتاز.  اأاضـح عملصذر أن عبرضلات عملذفالة 

بلأجا ذين أاقات ي قتى ا15 جريحاً من عملناف ني.
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 : تعز: 
شهذت محافظُة تاز، أما عبثالثا ، م0عجهاٍت 
مسـلحًة  ي عمعنُف يف عملذينة لني أطرعف عملرتزقة 
ال تزعل مسـتأر  حتى عبلحظـة خلرّفت عباذيَذ من 

عب تى اعبجرحى. 
اقـال مصذٌر محي لتاز: إن مسـلحني تالاني 
بلأرتـزق غزاعن عملراليف عبتالع بالحتالل عإلمارعتي 
نصبـ0ع كألناً صبـاَح أما عبثالثـا ، مل0كب مذير 
أمـن عملحافظة عملانيرّ مـن قبل عبفاررّ  ـادع أثنا  
مـراره، مـا أَدَّى إىل عبرد عبرسيع مـن قبل مرتزقة 
عبفاررّ  ادع كانت تت0عجذ يف عملكان عى عملسـلحني 
اإحرعق عبسـلارتني عبتي كان0ع يسـت ل0نها خالل 
عالشـتباك، مش�عً إىل أن عالشـتباكات عبتي ترللها 
عمسـلحة عبرفلفة اعملت0سطة اقذعئف عبـ »آر لي 

جـي« عمتذت إىل ج0بة عملسـبح اج0بة سـنان، ما 
أَدَّى إىل م تل طفل اجرح عمرأ  من عملار  اإصالة 
عثنني من مرعف ي مذير عممن ام تل أحذ مسلحي 

عملرتزق عملراليف. 
ابفـت عملصذُر إىل أن عمل0عجهاِت عملسـلحَة دعَرت 
أما1 مستشفى عبذقاف يف حي عملسبح لني عناص 
يف حك0مـة عبفـاررّ  ادع الـني مسـلحي عملرتزق 
غـزاعن عملرـاليف عملذع10 من عالحتالل، تسـببت يف 
إحرعق سـلار  ف0رشـنال اسـلار  النـذ تالاتني 
مللللشـلا عملرتزق غزاعن، اإصالة جنذع اعذد من 

عملسلحني. 
اأاضح عملصذر أن مسـلحي عملرتزق عمل0عيل مل0 
ظبي غـزاعن قام0ع ع ـب إحرعق سـلارتني بهأا 
لاستهذعف ط ٍم عسـكرعٍّ تالااً ملا يسأى عبلجنة 
عممنلـة لحك0مـة عبفـاررّ  ـادع يف حـي عبراضة 

لتاز لص0ر  مبارش  لاسـترذع1 عبسـالح عبث لل 
اعملت0سط، ما أَدَّى إىل عشتاال عبحريق فله اتصاعذ 
أبسنة عبلهب اأعأذ  عبذخان منه، مبلناً أن عبط َم 
عملستهَذَف يتبع مسـاعذ مذير ما يسأى عبرشطة 
بشـؤان عممن عبا لذ عملرتزق نبلل عبكذ ي عملانيرّ 

من قبل حك0مة عملرتزقة. 
ان0رّه عملصذر إىل أن عمل0عجهات عملسلحة عبانلفة 
لني مرتزقة عبفاررّ  ادع يف تاز امسـلحي عملرتزق 
غـزاعن عملراليف عملـ0عيل بالحتـالل عإلمارعتي ال تزعل 
مستار  حتى كتالة عبررب مسا ، أما عبثالثا ، يف 
حي عبراضة اشـارع عملغرتلني اسط عملذينة، الفتاً 
إىل أن تلك عالشـتباكاِت تسـببت يف حابة من عبذعر 
اعبهلـع لأاسـاط عمل0عطنـني فلأا لذت عبشـ0عرع 
اعمس0عق خابلة من عملار  اعملحالت عبتجارية عبتي 

أغل ت أل0علها؛ خ0فاً من تارضها بألدى. 

أخبار

 تعز تحرتق بأيدي الغزاة واملرتزقة

فيما دائرة االشتباكات تتسع وإحراق طقومات وسيارات وآليات عسكرية ومصرع العديد من مرتزقة العدوان:

إعدام مواطن رميًا بالرصاص بعد اختطافه من قبل ميليشيا االحتالل في الشيخ عثمان 

معتبرين ما يحصل يندرج ضمن ظاهرة االتجار بالبشر واستغالل حاجة وفاقة األسر 

في ظل ارتفاع درجة حرارة غير مسبوقة هذا العام 

مواجهات مسلحة عنيفة بين مرتزقة الفاّر هادي ومليشيا غزوان المخالفي الموالي لالحتالل اإلماراتي 

عصابة مسلحة تقتل مواطناً أمام طفلته 
على طريق العرب مأرب وبالقرب من نقطة 

عسكرية تابعة للمرتزقة
 : حضرموت: 

يف جريأـة لشـاة تهتـز بهـا ُكــلُّ مشـاعر عإلنسـانلة اتذينُهـا ُكــلُّ 
عبرشعئـع عبذينلـة اعمعـرعف عب بللة أعذمـت عصالة مسـلحة، أما عمال 
عالثنـني، م0عطناً أما1 طفلته لاذ نهب سـلارتهم يف طريق عبارب عبرعلط لني 

محافظتي حرضم0ت امارب. 
اقابت مصادر محللة: إن عصالة إجرعملة مسـلحة قامت لإطالق عبنار 
عى م0عطن يف رأسـه أما1 طفلته، لاذ أن حاال مناهم من رسقة سلارته، 
مـا أَدَّى إىل م تلـه عى عبف0ر، الحسـب عملصادر فإن عبطفلـة أصلبت  ي 

عمخرى لكتفها نتلجة إطالق عبنار عى اعبذ ا. 
اأكرّـــذت عملصـادر أن عباصالـة نفـذت جريأتهـا لابُ رب مـن ن طة 
عسكرية تالاة بحك0مة عبفاررّ  ادع، دان أن ي 1َ0 عبجن0د لإن اد عبضحلة 
أَا مالح ـة عبجنا ، عممر عبذع يؤكرّــذ ت0رط عالحتالل عإلمارعتي عبسـا0دع 
احك0مـة عبفاررّ  ادع يف مثل  كذع جرعئم من خالل عبت0عطؤ اعبتسـرت عى 

عملجرمني اعذ1 ت ذيم مجر1 اعحذ إىل عباذعبة حتى عبلحظة. 
اتنترِشُ عصالاُت عبنهب اعب تل لابُ رِب من عبن اط عباسـكرية يف طريق 
عباـرب، كأا يتارض عملغرتل0ن اعملسـافران بح0عدَث مراريـٍة أَدَّت إىل م تل 
عبارشعت؛ نتلجة تجا ل حك0مة عبفاررّ  ادع ملناشذعت عملسافرين يف إصالح 

طريق عبارب عملؤدع إىل منفذ عب0دياة عبحذادع. 

احتجاجات وأعمال فوضى وشغب باملكال 
للتنديد بغياب الكهرباء وحكومة الفاّر هادي 

 : حضرموت: 
نظرّـم عملئاُت من ألنا  مذينة عملكال عبسـاحللة لحرضمـ0ت، أما، اقفًة 
عحتجاجلًة أمـا1 خ0ر عملكال؛ بلتنذيذ لاسـتأرعر عن طاع عبتلـار عبكهرلائي 
اتجا ـل حك0مة عبفاررّ  ادع بحل مشـكلة عبكهرلا ، ال سـلأا مع عرتفاع 

درجة عبحرعر  لص0ر  غ� مسب0قة  ذع عباا1. 
ذ عملحتج0ن عبغاضب0ن يف عب0قفة عالحتجاجلة أعأال ف0ىض اشـاب  انفرّ
اإحـرعق عإلطارعت اقطع طريق خ0ر عملكال اعذد من عبشـ0عرع عبرئلسـلة 
امنع عبسلارعت من عملرار، مردرّدين شاارعت ا تافات ضذ حك0مة عملرتزقة 

عبتي تتجا ل ماانا  عمل0عطنني يف عأ10 عملحافظات. 
اعتهم ألنا  عملكال عملشارك0ن يف عب0قفة عالحتجاجلة حك0مَة عبفاررّ  ادع 
لتجا ـل مااناتهـم اصف عب0عـ0د عبكادلة بهم عرب اسـائل عإلعال1 لحل 
أزمة عبكهرلا ، محألني ُكــلرّ عب لادعت عملرتزقة مسـؤابلة تفاقم عماضاع 

ازياد  ماانا  عمل0عطنني جرع  عنطفا  عبكهرلا  لشكل مستأر. 
اكان مؤتأر ألنا  حرضم0ت عبجامع خالل ب ائه عملرتزق ماني َعبذعمللك 
د لاتراد م0قف ضـذ تجا ل حك0مة  رئلـا حك0مة عبفـاررّ  ادع، قذ  ـذرّ
عملرتزقة أزمة عبكهرلا  يف حرضم0ت اعذ1 عالكرتعث ملاانا  عمل0عطنني يف ظل 

عرتفاع درجة عبحرعر . 
ايسـلطر عالحتالُل عإلمارعتي عبسـا0دع عى محافظـة حرضم0ت اكل 
مذيرياتها عبسـاحللة اعبصحرعاية اتتحكم لإنتاجه اتصذيره اعالسـتلال  
عـى ُكــلرّ عملنافذ عبربية اعبج0ية اعبربية ملا فلها منالع اح 0ل عبنفط عبتي 
ي 10 لنهب مرصصاتها ارسقتها اعالنتفاع لها بتأ0يل مشارياه اأ ذعفه 

عملشب0 ة يف عبلأن. 

عدن: قيادات جنوبية تتهم االحتالل وحكومة الفاّر هادي بجر عدن إىل مربع العنف وسقوط الجنوب 

مطالب شعبّية يف أبني بوقف تجنيد اآلالف من الشباب والزج 
بهم يف معارَك عبثية لصالح االحتالل ومرتزقته

 : عدن: 
تأكرّـن عالحتـالل عإلمارعتـي عـرب ملللشـلاته 
اعصالاتـه امرتزقته من تح0يل عـذن إىل عملذينة 
اعالختطـاف  اعالغتلـال  عب تـل  جرعئـم  يف  عماىل 
اعالغتصاب انرش عبف0ىض اعالنفالت عممني اعبذع 
يأتي ضأن ُمَرطرّط عبثي يهذُف إىل عبسلطر  عى 
ُكــلرّ زمـا1 عممـ0ر يف عملحافظـات عبجن0للة من 
للنهـا عملطـارعت اعمل0عنـئ اح 0ل عبنفـط اعبغاز 
اعبتفرد لأ0عرد ا عملابلة بحساب أل0 ظبي ف ط. 
ايف جذيـذ عبفـ0ىض عممنلـة عملأنهجـة لاـذن 
عختطـف مسـلح0ن تالا0ن بالحتـالل فجَر أما 
عبثالثـا ، م0عطنـاً مـن أ ـايل منط ـة عملحاريـق 

لأذيرية عبشـلخ عثأان قبـل أن ي 0م0ع لإعذعمه 
رملاً لابرصاص. 

اقـال مصذر محـي: إن عبشـاب عأـار للالذ 
عملل ـب لـ)عأـار عبركبـي( كان مـارًّع لأذيريـة 
عبشـلخ عثأان فجـَر أما عبثالثـا ، حلث ت طع 
بـه مسـلح0ن اقامـ0ع لأخـذه إىل قرب مذرسـة 
عبصأصـ10 لابسـللة اقام0ع لإعذعمـه عى عبف0ر 

 ناك قبل أن يل0داع لابفرعر. 
اتنذبع منذ أسـب0عني ماـارك عنلفة لني ألنا  
عبسـللة اعملحاريق لأذيرية عبشلخ عثأان يغذرّيها 
عالحتـالل عإلمارعتي، حلث تسـببت تلك عمل0عجهات 
لأ تل ٦ م0عطنني اسـط صأـت عالجهز  عممنلة 

عبتالاة بحك0مة عبفاررّ  ادع. 

مـن جانب آخـر، دعـا لرملانلـ0ن جن0لل0ن 
إىل ع ـذ صف ـة جذيذ  مـع طرف آخـٍر لذيٍل 
عن عالحتـالل امرتزقته احك0مـة عبفاررّ  ادع 
إلخرعج جنـ0ب عبلأن من عبف0ىض عملنظأة عبتي 

تشهذ ا. 
اطابب عبربملاني اعب لـادع يف عبحرعك عبجن0لي 
َعبذعبرحأـن عبـ0عيل، ما يسـأى عملجلـا عالنت ايل 
عبتالع بالحتالل منع لالطجته من نهب عذن انرش 
عبفـ0ىض اعبابـث فلها اجررّ ـا إىل مرلـع عبانف 
اعبسـ 0ط، متهأـاً حك0مـَة عملرتزقـة لت سـلم 
عبجنـ0ب امحارلة عب ضلة عبجن0للة اعبسـاي إىل 

إس اطها بصابح مرشاع عالحتالل. 

 : أبين: 
دعا عآلالُف من أ ـايل ألني عالحتالَل عإلمارعتي 
امرتزقتَه فلأا يسأى عملجلا عالنت ايل إىل اقف 
عالتجار لاببرش يف عملحافظة من خالل عست طاب 
عبشـباب إىل ماسـكرعت عبتجنلذ اعسـترذعمهم 
اقـ0دعً بحرلها عبابثلة اعسـتغالل حاجة افاقة 

أابئك عبشباب اأرس م. 
اقـال للـاٌن صـادٌر عـن حركة شـباب ألني 
عبث0رية عملنا ضة بالحتـالل، أما: إن عالحتالل 
ي0عصلـ0ن  عالنت ـايل  عملجلـا  يسـأى  امـا 
عأللـة عالتجـار لاببـرش يف ُكـــلرّ مناطق ألني 
اعست طالهم لشـكل اعسع بلتجنلذ اعبزج لهم 
يف ماسـكرعت عملـ0ت عبتالاة بـه، متهأة عبغزع  

امرتزقتهـم من عبسـاي ارع  تفريـغ ألني من 
شـبالها مسـتغلًة تذ ـ0َر عماضـاع عملالشـلة 
اعإلنسانلة يف عملحافظة عبذع خلفه عباذاعن. 

لاملؤعمـر   يحـذث  مـا  عبحركـة  ااصفـت 
عبرط�  عبتي تسـتهذف ألني اشـبالها، مبلنة 
أن دبك عالست طاب سـلناكا عى ألني اأمنها 
ااحذتهـا  عباامـة  اسـكلنتها  اعسـت رعر ا 
عالجتأاعلة لشكل سـلبي اكارثي يف عملست بل، 
مؤكرّـــذ  أن ألـني لحاجة إىل ت0حلـذ عبصف0ف 
احـل عبرالفـات عب بللة اعبثـارعت اعبرصععات 
للنأـا  عالجتأاعـي،  عبسـلم  اإحـالل  عببلنلـة 
 نـاك مـن ياأل عبل10 عـى زرع عباـذاعت لني 
ألنـا  عملحافظة من خالل عسـت طاب عبشـباب 
اتغذيتهم تغذية خاطئة تحت مسألات أحزمة 

انربة. 
اأشـارت حركة شـباب ألني إىل أن عملحافظة 
لا ظـاً خـالل عبفـرت  عملاضلـة  دفاـت ثأنـاً 
جـرع  تجريـف عآلالف من عبشـباب من مرتلف 
عملذيريات إىل ماسـكرعت م0عبلـة بحك0مة عبفاررّ 
تالاـة بالحتـالل   ـادع اماسـكرعت أخـرى 
عإلمارعتـي اكانـت عبنتلجـة أن عباـرشعت مـن 
م الر ألني عسـت بلت عملئات من عبشـباب عبذين 
قضـ0ع نحبهم يف ماارك ال عالقـة بها لابجن0ب 
اال ملني اأمنها اعسـت رعر ا اال حتى لابلأن، 
لل إن  ناك عبارشعت من شـباب ألني زج لهم يف 
محارق عمل0ت يف جبهات نجرعن اعس� اجلزعن 
دان علأهم لأن  نـاك من يرتلص لهم اياأل 

عى عبذفع لهم يف ماارَك عبثلة. 
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ألننا نهتم.. 
لّطفنا حرارة الصيف

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

وزارة الداخلية تدشن العمل باملرحلة األوىل من الرؤية الوطنية

أبناء ووجهاء بني مسلم بالقفر يؤّكــدون استمرار 
التحشيد والتعبئة وتفعيل املراكز الصيفية

 : ذمار: 
دشـنت ازعر  عبذعخللة، أما عبثالثا ، عباأل 
لاملرحلة عماىل من عبرؤيـة عب0طنلة ببنا  عبذابة 

عبلأنلة عبحذيثة -2019 1010. 
ـٌع ب ـاد  ازعر   حلـث ع ـذ عجتأـاٌع م0سرّ
عبذعخللة، لرئاسـة عملفتش عباا1 بلـ0زعر  عبل0ع  
إلرع لـم عملؤيـذ، ملناقشـة عبرتتلبـات عملتصلـة 
عبرؤيـة  مـن  عماىل  عملرحلـة  تنفلـذ  لرطـ0عت 

عب0طنلة. 
ايف عالجتأـاع عبـذع حـرضه اكلال عبـ0زعر  
ب طـاع عبرذمـات عببرشيـة اعملابلـة عبل0ع  عي 
سـابم عبصلفي، اقطاع خذمات عبرشطة عبل0ع  
عبذ عبازيز محف0ظ، تم عستارعض قرعر مجلا 
عب0زرع  رقم )3 ( بسنة ي101 لشأن عمل0جهات 
عإلرشـادية، إلعذعد خطة عملرحلـة عماىل ي101-
ي101  عب ـرعر رقـم )  ( بسـنة  1010 اكـذع 
عملتالـق لابض0علط امحذرّدعت تشـكلل عب0حذعت 

عبتنفلذية بلرؤية عب0طنلة. 
اأكرّـــذ عالجتأاع حرص عب لاد  عبسلاسـلة 
عى عسـتأرعر كافة مؤسسـات عبذابة يف تأدية 
مهامهـا اعباأل عى تط0يـر عمدع  لأا يناكا 

إيجالاً عى حلا  عمل0عطن. 
كأا تم عبتأكلُذ عى أن ازعر  عبذعخللة ستاأل 
عى ترجأة عبرؤية عب0طنلة ببنا  عبذابة عبلأنلة 
عبحذيثة يف إعاد  لنا  ا عملؤسـي، لأا يسـاعذ 
عى أدع  عملهـا1 عملناطة لها اف اً بلذسـت0ر لأا 
يرـذ1 عملصلحـة عباللا بل0طـن األنا  عبشـاب 

عبلأني. 
ايف عالجتأاع أشار عملفتش عباا1 إىل أن عملرحلة 
عبرع نة تاذ مرحلة عبصأ0د اعبتاايف اعبتهلئة يف 
إطار عبهذف عالسرتعتلجي بلرؤية عب0طنلة، الفتاً 
إىل أنه سـلتم تشـكلل بجان من عإلدعرعت عباامة 
عملرتصة يف عب0زعر  إلعذعد آبلة تنفلذ عبرؤية فلأا 

يرص ازعر  عبذعخللة. 
حـرض عالجتأـاع رؤسـا  ااكال  عملصابـح 

امذرع  عباأ10 ل0زعر  عبذعخللة. 

 : إب: 

نظرّم ألناُ  ااجهاُ  امشايخ عزبة لني مسلم 
لأذيريـة عب فـر محافظـة إب، أمـا عبثالثا ، 
ااً؛ بلتحشلذ اعبتابئة عباامة مل0عجهة  ب اً  م0سرّ
عبصلفلـة  عملرعكـز  عبغاشـم اتفالـل  عباـذاعن 

اعبتنذيذ ل0رشة عببحرين عملشب0 ة. 
ايف عب0قفة عبتي حرض ا عملسـؤال عبتنفلذع 
د  منصار عبله لاملرلع عبشـأايل عـي عبحأاس، نذرّ
عملشـارك0ن يف عب0قفة لتلك عبرط0  عبسلئة عبتي 
أقذمـت عللها أنظأة عبرلانـة اعباأابة اإقامة 
ارشـة عملنامة بتسـ0يق صف ة ترعمب بتصفلة 

عب ضلة عبفلسطلنلة. 
اأكرّــذ ألنا  ااجها  لني مسلم أن فلسطني 
سـتظل عب ضلـَة عملركزيـة اعبج0 ريـة بألمـة 
عإلسـالملة مهأا تكاببت عللها عمنظأة عباأللة 

بلله0د. 
احـث عملشـارك0ن ُكـــلَّ عآللـا  إىل عبذفـع 
لألنائهم إىل عملرعكز عبصلفلة بلتالم اعالسـتفاد  
يف شـتى عملجـاالت عب رآنلـة اعبكتالـة اعبلغـة 
اعبرياضة اغ� ـا اعالسـتغالل عممثل بإلجاز  
عملذرسـلة. مشـذرّدين عى رضار  عالستأرعر يف 
رفذ عبجبهات اعبتحشلذ عملت0عصل لاملال اعبرجال 
بتحريـر كامل عمرض من دنـا عبغزع  اتح لق 

عبنرص عى ق0ى عباذاعن عبغاشم. 

محافظة صعدة تشهد إقباالً كبريًا على زراعة الذرة

بدء أنشطة وفعاليات املراكز الصيفية باملحويت

 : صعدة: 
تشـهُذ مرتلـُف مذيريـات محافظة 
صاذ  خالل عبفرت  عبحابلة، إقباالً كب�عً 
بزعرعـة مرتلف عن0عع عبحب0ب خص0صا 
عبـذر  بتح لـق مـا أمكَن مـن عالكتفاِ  
عبذعتي يف ظل عسـتأرعر عباذاعن عبغاشم 
اعبحصائـر عبجائر عى عببـالد منذ أكثر 

من أرلاة أع0ع1. 
اتـ�   مـن  صاـذ   ألنـاُ   ف  اكثرـّ
عستصالح اعسـتغالل عمرعيض عبصابحة 
بلزرععة لأذيريات عملحافظة عبتي تاتأذ 

كللاً عى ملـاِه عممطار اعمللاه عبج0فلة، 
اكانت مذيريـة كتـاف أُنأ0دجاً، حلث 
عنذفـع ماظـم عبسـكان بزرععـِة عبذر ؛ 
لغلَة عبترفلِف من عملااناِ  عبتي يفاقُأها 
عباـذاعُن من حنٍي آلخـر، اخ0ض غأار 
عالنتصار  عالقتصاديـة اتح لق  عملاركًة 
فلهـا لابت0عزع مع عالنتصـارعت عبكب�  

لابجبهة عباسكرية. 
ارغـم تاأـذ عباـذاعن عنهـا  ُكــلرّ 
م 0مات عبحلا  يف عملذيرية، ارغم لذعئلِة 
عب0سـائِل عملسـترذمة يف عبحرعثـِة الذِر 
عبحبـ0ب اعبحصاد، غـ�َ أن دبك بم يحذرّ 

من مسـت0ى عإلقبال عـى زرععِة عمرض 
مـن قبـِل عمل0عطنـني، فـاإلرعدُ  عملت0فرُ  
أكربُ من دبك اال تت0قُف عنذ حجِم ان0ِع 
عملاـذعت، اأملُهم أن يحصـذاع عبنرَص إىل 
جانِب ثأاِر ما أادع0ه يف لاطِن عمرض. 
اكان قائـذ عبثـ0ر  عبسـلذ عبذعمللـك 
د يف أكثـَر مـن  لذرعبذيـن عبح0ثـي، شـذرّ
خطاب، عى رضار  عال تأا1 لابزرععة 
اعسـتغالل مرتلـف عمل0عسـم عبزرععلـة 
اتح لـق عالكتفـا  عبذعتي عبـذع ياترب 
ركلز  أساسـلة ارئلسـلة يف عسـت الل 
عب رعر عبسلايس بلشاب عبلأني عباظلم. 

 : المحويت: 
لـذأت عملرعكـُز عبصلفلـُة لأذيريـات 
أنشـطة  تنفلـذَ  عملح0يـت  محافظـة 
رياضلة اإدععات مذرسـلة اأمسـلات 
ث افلـة ااقفـات تضامنلـة ازيـارعت 

مل0عقع مهن حرفلة. 
عبلجنـة عإلرشعفلـة  رئلـا  اأكرّـــذ 
بلأرعكـز عبصلفلة اكلـل أال عملحافظة 
عزيـز عبهطفـي، عبتحـاق سـباة آالف 
ا156 طاببـاً اطاببـة عـى   1 مركزعً 
يف مرتلـف عملذيريات حتى عآلن، الفتاً إىل 
عستأرعر عبتسجلل اعالبتحاق لاملرعكز. 

اأشار إىل لذ  تذشني حل ات تحفلظ 
عب رآن عبكريم اإقامة أمسـلات ث افلة 
أسـب0علة يف جألـع عملرعكـز عبصلفلـة 

بتازيز عرتباط عبطالب اعبطاببات لأم0ر 
دينهـم، الفتاً إىل تنفلذ عذد من عب0قفات 
عبارقـ0ب  منط ـة  يف  عملرعكـز  بطـالب 
لأذيريـة جبـل عملح0يت إلدعنـة جرعئم 
اخراقـات عباـذاعن اتأيلـذ امباركـة 
عأللة تذشـني أسـلحة جذيـذ  محللة 
اغطرسـة  عـى صلـف  بلـرد  عبصنـع 
عباـذاعن، امن0رّ ـاً لبذ  لرعمـج إدععات 
عملرعكز عبصلفلة اتشـأل ف ـرعت فنلة 
اخطاللـة متن0عـة تاـزز من رسـابة 
بلأرعكـز  عبت0ع0يـة  عمنشـطة  ا ـذف 
اتنألة مهـارعت عبطالب عـى عبرطالة 

اعإلب ا  اعملرسح اعالنشاد اغ� ا. 
كأـا أشـار رئلا عبلجنـة عإلرشعفلة 
إىل لـذ  عذد مـن عملرعكز تنفلـذ زيارعت 
ملذعنلة مل0عقع مهن امشغ0الت حرفلة 
مثـل ارش عبنجار  الطـالع عبطالب عى 

كلفلة عسترذع1 آالت اأداعت  ذه عملهن 
اتاريفهم لأ ألرّة منتجاتها. 

اأاضـح عبهطفـي أن عملرعكـَز لـذأت 
عبنشـاط عبريايض َاف اً بلجذال عبزمني 
عبصلفلـة بجألـع  بلأرعكـز  عبتذريبـي 
عملسـت0يات اترتكز يف تأاريـن رياضلة 
متن0عـة اأباـاب كـر  قـذ1 اطائـر  
تنافسـلة  امباريـات  لذنلـة  اأباـاب 
َاف ـاً بربنامـج عبرطـ0عت عبتنظلألـة 
برطة عأل عملرعكز عبصلفلـة، مؤكرّــذعً 
عبنـزال  لرنامـج  خطـة  عسـتكأال 
اعإلرشعف عمللذعنـي ملتالاـة سـ� مها1 
اأدع  عملرعكـز عبصلفلـة يف كافة مناطق 
عملذيريـات اكـذع عسـتكأال آبلـات أطر 
امحذرّدعت عأللات ت للم مست0ى عمدع  
اتازيز جه0د تنفلذ عمنشـطة عبث افلة 

اعبالألة اعملسال ات. 
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 : حضرموت: 

كشـفت مصـادُر محللـٌة يف مذينـة 
عملكال لأحافظـة حرضم0ت عن عباث0ر 
عى جثث م0عطنني دعخل ساحة عب رص 
عبجأهـ0رع لاملـكال، كان قـذ أعذمهـم 
عالحتـالُل عإلمارعتـي لاذ سـلطرته عى 
عملحافظة، حلث يأتي  ـذع عبررب تأكلذعً 

ملا نرشته ت اريُر محللة ادابلة عن قلا1 

عالحتالل لتاذيب اإعـذع1 عذد من ألنا  

عملهر  يف سـج0نها عبرسية لاملحافظات 

عبجن0للة. 

اقابـت عملصادر: إن ضبـاَط عالحتالل 

عإلمارعتي لاملكال قام0ع لتاذيب عبارشعت 

مـن عملات لـني حتـى عملـ0ت، ثـم قام0ع 

لإخفائهـم يف قب0ر جأاعلة لسـاحات 

عب رص عبجأه0رع. 

عبذابلـة  عبافـ0  منظأـُة  اكانـت 

»أمنسـتي« كشـفت يف ت رير سالق بها 

عن عختفا  أثر ي1 سـجلناً من عملات لني 

يف عبسج0ن عبرسية عبتي يذير ا عالحتالُل 

عإلمارعتـي يف عـذن احرضمـ0ت ابحج 

األني اشـب0 ، خالل عبفـرت  لني مارس 

1016 اماي0 1018. 

َاأََشـاَر ت ريـر عملنظأـة أن عبـــي1 

سـجلناً مات0ع تحت عبتاذيب، ُمشـ�عً إىل 

أن عنتهـاكات جسـلأة عرتكبهـا ضباُط 

عالحتـالل اعنـاص مـن عملرتزقـة يف ما 

يسـأى عبنربة عبحرضملـة عبتالاة بها 

للنها ععتذع عت جنسلة. 

اتالـش أرَُسُ عملات لـني يف عبسـج0ن 

عبرسيـة بالحتـالل لاـذن احرضمـ0ت 

ال لة عملحافظات عبجن0للة كال0ساً منذ 

  سـن0عت، اال تارف  ـذه عمرس مص�َ 

دايها، س0ى أنها تردد م 0بتها عبذعئأة 

»عبلـه احـذه أعلـم إدَع كان ألناؤنـا عى 

قلـذ عبحلـا  أ1 ال«، يف ظل عجز اصأت 

اتري حك0مة عبفـاررّ  ادع عن حأاية 

عمل0عطنـني يف تلـك عملحافظـات عب0عقاـة 

تحت سلطرِ  أل0 ظبي اعبرياض. 

 : ذمار: 

نظرّـم ألنـا  ااجهـا  اععلـان مذيرية 
عتأة لذمـار، أمـا عبثالثا ، ب ـاً  قبللاً؛ 
تذشـلناً بلأرحلة عبثانلة من تشـكلل ب0ع  
ـاد اعبتحشلذ  عبرئلا عبشهلذ صابح عبصأرّ

بلجبهات مل0عجهة عباذاعن اعبحصار. 
اكلـال  عبـذع حـرضه  عبل ـا   اخـالل 
عملحافظـة فهـذ عملراني اجأـال ما0ضة 
عبتنفلـذع  اعملكتـب  عملذيريـة  اقلـاد  
اعبشرصلات عالجتأاعلة، أكرّــذ أمني عا1 
محي دمـار مجا ذ عباني أ ألَة حشـذ 
جه0د عبجألـع بذعم عملرعلطني يف عبجبهات 
لابرجـال اعملال، مبلنًـا مرططات عباذاعن 
اعبجرعئم عبتي عرتكبها لحق عملذنلني اتذم� 

عملنازل اعببنلة عبتحتلة. 
 اأشـاد عبانـي لابصأ0د عمسـط0رع 
عبـذع يح  ه شـاب عبحكأـة اعإليَْأــان 
أما1 عذاعن غاشـم احصاره عبجائر ط0عل 
خأا سـن0عت، حاثاً عبجألَع عى عبتحرك 
عبجاد يف عبتحشـلذ اعبتابئة اتشكلل بجان 
بلحشـذ يف عملرعكـز اعباـزل لاملذيرية بذعم 
عملرعلطـني اتازيز عالنتصـارعت يف مرتلف 

عبجبهات. 
 مـن جانبه أشـار اكلـل أال عملحافظة 

عملرانـي إىل أ ألة تحرك عبجألـع اعبنف� 
عباا1 بلجبهـات ادعم عملرعلطـني لابرجال 
اإفشـال  بلاـذاعن  اعبتصـذع  اعباتـاد 
مرططاتـه، مثأناً عمل0عقـف عملرشفة ملنا  
مذيرية عتأة ات ذيم ق0عفل من عبشـهذع  

يف م0عجهة عباذاعن. 
لذاره، أكرّــذ مذير عملذيرية عبذه حسني 
حاتـم أن ألنـا  عتأة يف م ذمـة عبصف0ف 
مل0عجهـة عباذاعن ارفـذ عبجبهات لابرجال 
اعب 0عفـل حتـى تح لـق عبنرص، مبـاركاً 
عإلنجـازعت عبتي يح  هـا عبجلش يف مجال 
منظ0مـة  اتذشـني  عباسـكرع  عبصنلـع 

عبتصنلع عبصاراخي عبجذيذ . 
فلأـا أكرّـــذ عبشـلخ جأال صـالح أن 
بل0طـن  أافلـا   سـلظل0ن  عتأـة  ألنـا  
ادما  عبشـهذع  صامذان يف اجه عباذاعن 
ـاد  اجا زان بتشـكلل ب0ع  عبشهلذ عبصأرّ

اعالستأرعر يف رفذ عبجبهات. 
اترلـل عبل ا  كلأات اقصائذ شـارية 
عربت يف مجألها عن أ ألة دعم عملرعلطني 
يف عبجبهـات لابرجـال اعباتـاد ام0عصلـة 

عبصأ0د ام0عجهة عباذاعن. 
احـرض عبل ـا  مـذرع  مكاتـب عبرتللة 
أحأـذ عب0شـي اعبصحـة عبذكتـ0ر خابـذ 
عبحجي ا لئـة عبزكا  ماجـذ عبتلنة افرع 

 لئة ملاه عبريف صابح عبفالحي. 

 : صنعاء: 

ق�ّدرت وزارُة الث�روة الس�مكية خس�ائَر 
القطاع الس�مكي جراء العدوان املس�تمر منذ 
أكثر من أربع س�نوات بإجم�ايل )6( مليارات 

و)750( مليوناً و)454( ألف دوالر. 
حي�ث أّك���د تقري�ر ص�ادر ع�ن وزارة 
الثروة السمكية أن األرضار البيئية لالصطياد 
املخال�ف م�ن س�فن الصي�د األجنبي�ة وغري 
املرخصة تحت حماي�ة دول العدوان توزعت 
ع�ى )630( مليون دوالر خس�ائر ناتجة عن 
رمي األحياء املرتجعة وتأثريها عى الش�عاب 
خس�ائر  دوالر  ملي�ون  و)630(  املرجاني�ة 
أرضار يف املخزون الس�مكي املستقبيل نتيجة 
صيد األسماك الصغرية، مشرياً إىل أن األرضار 
البيئية ج�راء رمي امللوثات املختلفة تس�ببت 
يف خس�ائر ب��)420( ملي�ون دوالر، يف حني 
بل�غ إجم�ايل تقيي�م األرضار البيئية لس�فن 
الصي�د األجنبي�ة املخالف�ة ملي�اراً و)680( 
مليون دوالر، بينما بلغت خس�ائر الصناعات 
والخدمات املصاحبة للنش�اط السمكي )13( 
مليوناً و)282( ألف دوالر، وخس�ائر الرسوم 
والعائدات )71( مليوناً و)162( ألف دوالر. 

ولف�ت التقري�ر إىل أن القط�اع الس�مكي 
تكبد خس�ائر فادحة يف الجان�ب البيئي جراء 
اس�تمرار العدوان من خالل هجرة العديد من 

أنواع األس�ماك وتجريف الش�عب املرجانية، 
إضاف�ة إىل رمي املخلف�ات يف البيئة البحرية، 
مؤّك���داً أن من املخالفات التي س�اهمت يف 
تكبد القطاع الس�مكي للخسائر، منع الرقابة 
البحرية واستهداف قوارب الرقابة والتفتيش 

التابعة لوزارة الثروة السمكية. 
وذك�ر التقري�ر أن م�ن ضمن الخس�ائر 
الفادحة التي س�ببها الع�دوان، صيد األحياء 
البحرية أثناء فرتة التكاثر والنمو وصيد أنواع 
الكائنات التي تعتمد عليها األسماك يف غذائها 
واس�تخدام وس�ائل وط�رق الصي�د الجائر 
كش�باك الجرف القاعي وشباك التحليق ذات 
عيون صغرية وتدمري مراعي األسماك ومواطن 
عي�ش األحياء البحرية، مش�رياً إىل اس�تخدام 
املسدسات الصطياد أسماك الشعاب املرجانية 
واالصطي�اد يف األخوار واملحمي�ات الطبيعية 
ذات األعم�اق الضحلة التي تعد مناطق تكاثر 

وحضانة وغذاء لألحياء البحرية. 
م�ن جهته أوض�ح وزير الثروة الس�مكية 
محمد الزبريي أن العدوان تسبب يف استشهاد 
)268( صياداً وإصابة )216( آخرين، مبيناً 
أن خس�ائر البنية التحتي�ة الناتجة عن تدمري 
العدوان ملينائي ميدي والحيمة بش�كل جزئي 
وكذا تدم�ري )11( مركز إنزال س�مكي كليا، 
إضاف�ة إىل تدم�ري مركز الص�ادرات ومخترب 
الج�ودة بمنف�ذ ح�رض بلغ�ت )13( مليوناً 

و)33( ألف دوالر. 

َوأََش�اَر الزب�ريي إىل أن الع�دوان دّمر منذ 
ما يقارب خمس س�نوات )249( قارب صيد 
بسواحل الحديدة وحجة بإجمايل )6( ماليني 
و)224( ألف دوالر، مبينًا أن الخسائر املرتتبة 
عى توقف تنفيذ املش�اريع السمكية يف البحر 
األحمر بلغت ملياراً و)294( مليوناً و)702( 
أل�ف دوالر، فيم�ا بلغ�ت الخس�ائر نتيج�ة 
االصطي�اد الجائر وغري املرخص تحت حماية 
س�فن العدوان )3( مليارات و)360( مليون 
دوالر، وإجم�ايل تقييم األثر البيئي الناتج عنه 

مليار و)680( مليون دوالر. 
وأّك���د وزير الث�ورة الس�مكية، أن عدد 
الصيادين الذين فق�دوا مصادر دخلهم جراء 
العدوان وصل إىل ما يقارب )40( ألف صياد 
و)102( موظ�ف و)21( ألف�اً و)612( من 
األيدي العاملة املس�اعدة، موضحاً أن العدوان 
تس�بب يف أرضار مبارش عى معيشة أكثر من 
مليونني و)500( ألف من أهايل املدن والقرى 
الس�احلية عى امتداد الرشيط الساحيل للبحر 

األحمر. 
وتطرق الزبريي إىل تدني نس�بة متوس�ط 
االس�تهالك من األسماك س�نويا للفرد الواحد 
عى مس�توى اليم�ن بنس�بة )80 %( باملائة 
حي�ث كان متوس�ط م�ا يحصل علي�ه الفرد 
)14( كجم سنوياً حتى وصل إىل )2.5( كجم 

سنوياً. 

 : ترجمة: 

نرشت صحلفة ملذل عيست م0نلت0ر 
عبربيطانلة، أما عبثالثا ، تحللالً دقل اً 
عن مذى تأث�  جأات عبجلش اعبلجان 
عبشـابلرّة لطائـرعت لـذان طلـار عـى 
أ ذعف حل0ية سـا0دية، الفتة إىل فشِل 
عملنظ0مات عممريكلة عبباتري0ت اغ� ا 
يف إس اط عبص0عريخ عبلأنلة اعبطائرعت 

عملت ذمة تكن0ب0جلا. 
عب ـذرعت  إن  عبصحلفـة:  اقابـت   
عباسـكرية عملتناملـة بلجلـش اعبلجان 
مبلنـًة  ل0ضـ0ح،  تظهـر  عبشـابلرّة 
عبصاراخلـة  عبهجأـات  تكثلـَف  أن 
الابطائرعت لذان طلار عى عبسـا0دية 
عبذفاعـات  يف  عبضاـف  ن ـاط  ألـرزت 

عبج0ية عبسا0دية. 

اأشـارت عبصحلفـة، إىل أن عبجلـش 
اعبلجان عكسـ0ع ت ذمهـم عبتكن0ب0جي 
ـــًة فلأا يتالق لابتطـ0ر اعملذى  َخاصَّ
عمكرب مع اج0د أنظأة صاراخلة ق0ية 
تحـت ترصفهم، الفتـة إىل تارض عببنى 
عبتحتلـة عبسـا0دية عالسـرتعتلجلة لأا 
يف دبك عملطـارعت امحطـة بتحللة عمللاه 
اأناللب عبنفط خالل عمشهر عملاضلة إىل 
 جأـات متكرر  مأا يثبـت أن عبجلش 
اعبلجـان أثبت0ع أنهم قـ0   ائلة اقادر  
عى إبحاق عبكث� من عبرضر لأعذعئهم. 
»ايـم  عـن  عبصحلفـة  ان لـت 
عبت نلـات  يف  عبربـ�  زاينلنـربغ« 
عباسـكرية عبناشـئة لأنظأـة عبسـال1 
عبطائـرعت  إن  ق0بـه:   PAX عبه0بنذيـة 
لذان طلار عبلأنلة من0عة لأ0عد محللة 
عبصنـع، مشـ�عً إىل أن نطـاق احأ0بـة 
طائـرعت لـذان طلـار قـذ زعدت، مأـا 
يجالهـا أكثـر فاابلـة مـع تأكرّنها من 

عخـرتعق عأق عمرعيض عبسـا0دية لأذى 
يبلغ أكثر من 1000 كلل0مرت. 

اقال زاينلنـربغ: إن عبسـا0دية بها 
حـذاد ط0يلـة مـع عبلأـن اعباذيذ من 
عم ـذعف عبضالفـة، م0ضحـاً أنـه من 
عبصاب عكتشـاف اععـرتعض عبطائرعت 
عملسـ� ؛ ادبـك لسـبب عمتالكهـا رعدعر 

صغ�. 
َاأََشـاَر زاينلربغ، إىل أن عبسـا0ديني 
ياتأـذان عـى أنظأـة عبذفـاع عبج0ع 
عب0اليـات  مـن  اماظأهـا  عبغرللـة، 
عملتحـذ ، بذبـك تل ي عبطائـرعت عبلأنلة 
لـذان طلـار اعبهجأـات عبصاراخلـة 
عبض0  عى ن ـاط عبضاف بذيهم، الفتة 
إىل أن إطـالق عبجلـش عبلأنـي اعبلجان 
عبشـابلرّة ص0عريـخ سـك0د عببابسـتلة 
لاترّجـاه عبريـاض عباا1 عملايض، كشـف 
عـن خلـل خطـ� يف نظـا1 ص0عريـخ 
لاتريـ0ت عممريكـي عبـذع، لاختصـار، 

غاب عن عم ذعف عبتي كان من عملفرتض 
ععرتعضها. 

ان لت عبصحلفة كذبك عن ج0سـتني 
لرانـك، لاحـث يف ماهذ رايـال ي0نايتذ 
س�فلا بلذرعسـات عممنلة اعبذفاعلة 
عبطائـرعت  إن   :)RUSI( عبربيطانلـة 
ا كب�ًع  لـذان طلار تشـكل تهذيًذع أمنلًـّ
بلسا0دية، مشـ�عً إىل أن حجَم عبرؤاس 
عبحرللـة عبصغ�  عبتـي تحألها مفلذ  
بلغاية بلهجأـات عملزعجة، الفتـاً إىل أن 
عبذفاعات عبسـا0دية ال يأكن أن تغطي 
كامـل أرعضلهـا مأـا يجاـل عبطائرعت 

عبلأنلة تشكل تهذيًذع خط�ًع. 
اأاضـح لرانـك، أن أنظأـة عبذفـاع 
PAC- عبجـ0ع عبحذيثـة مثل لاتريـ0ت
3 أَا THAAD أَا S-400 بلسـت جلـذ  
ع يف إرشعك عبطائـرعت عبصغـ�  لـال  جـذًّ
ــة لها  طلار، مبلنًا أن عبرعدعرعت عبَراصَّ
صنات بتتبع عمجسـا1 عبرسياة بلغاية، 

اتحذيذعً عبص0عريخ عببابستلة اص0عريخ 
كراز اعبطائرعت عب تابلة. 

اأكرّـــذ أنه بـم يتم تحسـلنُها بتتبع 
عبكائنـات عبصغـ�  عببطلئـة عبحركـة 
عبطائـرعت لذان طلـار عملح0بة، ُمضلفاً 
»حتى عنذما يأكن تتبع  ذه عبطائرعت 
عبصغ� ، فإن إطالق ص0عريخ ععرتعضلة 
كبـ�  بلذفـاع عبصاراخـي عببابلسـتي 
تكلف ماليني عبذاالرعت ُكــلرّ منها بلا 

مأارسة مستذعمة«. 
عب ـ0عت  أن  عبصحلفـة،  اكشـفت 
عبسـا0دية بم تستطع منذ عباا1 1015، 
عبتصذع بلهجأـات عبصاراخلة عبلأنلة 
لرغـم من عإلنفـاق عبهائل عـى عمجهز  
اعبتكن0ب0جلـا عباسـكرية، م0ضحة أن 
عبهجأـات عمخـ�  كشـفت عبثغرعت يف 
عبذفاعات عبج0ية عبسـا0دية، مبلنة أن 
عبجلش اعبلجـان تأكرّن0ع مـن عبحص0ل 

عى ماذعت متط0ر  رغم عبحصار. 

تقارير

تأكيدًا لما نشرته منظمة العفو الدولية عن اختفاء جثث 19 شابًا ُقتلوا تحت التعذيب بالسجون السرية

العثور على مقابَر جماعية داخل القصر الجمهوري باملكال الواقع تحت سيطرة االحتالل اإلماراتي 

أبناء ووجهاء مدينة عتمة بذمار 
يؤّكــدون مواصلة الصمود ويدشنون 
املرحلة الثانية لتشكيل لواء الصّمـاد

تقرير صادر عن وزارة الثورة السمكية: أكثر من )6( مليارات 
دوالر خسائر القطاع السمكي جراء العدوان والحصار

قالت إن الصواريخ اليمنية أظهرت الخلَل في الباتريوت وبقية المضادات المستوردة من واشنطن

ميدل ايست مونيتور الربيطانية: الجيش اليمني أثبت قدرته 
العسكرية وتقدمه التكنولوجي على التقنيات األمريكية 
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- بداية ُأســتاذ خالد.. اهتمام كبري هذا العام باملراكز 
الصيفية ما هي األسباب التي تقف خلف ذلك؟

لسـم عبله عبرحأن عبرحلم، عبحأذ بلـه رب عبااملني، 
اصى عبله اسـلم عى سـلذنا محأذ اعى آبه عبطلبني، 
لذعيـًة حصلـت فرتُ  عن طـاع بهـذه عملرعكـز عبصلفلة 
اشـار عبناُس خالبها ل ص0ر كب�، حلث أنها بم تكن 
لابفاعللـة عملطل0لة اعبذار عبتـي يا0رّب0ن عللها، فجا  
عال تأا1 من  ذع عملنطلق يف  ذع عباا1، س0ع  من عبسلذ 
َعبذعمللـك عبح0ثي قائذ عبثـ0ر  عبذع يتالع عن كثب  ذع 
عباأل اكذبك عب لاد  عبسلاسلة مأثلة لرئلا عملجلا 
عبسـايس عمعى اكذبـك عبحك0مة،  ـذع عال تأـا1ُ ينُمُّ 
ـــٍه؛ ملا بهـذه عملرعكز عبصلفلة، نظـرعً ب لأة  عـن ت0جُّ
 ذه عملرعكز، سـلأا اقذ أصبحـت حاجة يف ظل ما تأر 
لـه عببالد من تحذيـات احرب تسـتهذف قلم عملجتأع 
عبلأني َاكذبك ُ 0ِيَّة  ذع عبشاب عإليَْأـانلة اعستهذعف 
ترعثنـا افكرنـا امع حابة عالسـتالب عبتـي كانت دال 
عالسـتكبار عبناس تذفـع نح0 ا يف ظل تـردع عباأللة 
عبتاللألـة نتلجـة عبرلـل يف عملنا ج عبتـي كان يرشُف 
عـى تأبلفها اإخرعجها عممريكان اعبسـا0دية؛ لَهذِف 
زرع أفكار ـم اعبتحكم لتفك� عمجلـال، لاإلضافة إىل 
تـردِّع اضع عباأللة عبتاللألة يف ظل عباذاعن اعن طاع 
عملرتبات، الابتايل كانت  ذه عملرعكُز عبصلفلُة  ي عبحل 
اعباـالج، اعبحأُذ بله أثبتـت  ذه عملرعكُز دبـك أَيْــضاً 
عال تأـا1َ لابُ ــْرآن عبكريم عبذع يأتي أاب0ية يف عملرعكز 
عبصلفلـة عـى عكـا عبذرعسـة عبرسـألة، إد ال تاـذ 
عبحصص عملرصصة بذرعسـة عبُ ـــْرآن عبكريم كافلة 
اال يُاطـى عبُ ــْرآن اعل0مه ما يسـتحق من عال تأا1 

اعب لأة. 
 عملرعكـُز عبصلفلـة  ـي حصانـٌة ملنائنـا عبطـالب 
مـن عبحرب عبناعأـة عبتي تسـتهذُف طاللَنا اشـبالنا 
مـن خالل إلااد ـم عن ُ 0ِيَّتهـم عإليَْأـانلـة حتى ما 
كان يتألـُز له عبشـاُب عبلأني من عباـادعت اعبت ابلذ 
اعمسـالف عملحافظة اعمصللة، فهـذه عملذعرس اعملرعكز 
خالل  ذه عبفرت  تُحلي  ذه عب لَم، س0ع  عب لم عبذينلة 

أَا عب لم عبلأنلة عبتي تت0عفق مع عبذين عإلسالمي. 

- إىل أي مــدى كان االهتمــام بهــذه املراكــز من قبل 
قيادة الثورة والقيادة السياسية؟ وكيف أثمر؟

قائُذ عبث0ر  عبسـلُذ َعبذعمللك عبح0ثي ح ل ًة أاىل  ذع 
عباأل ع تأاماً لابغاً، حلث عبت ى لاملستجلبني بلتاللم 
اعبتث لـف اعبتذريا يف  ـذه عملرعكز عبصلفلة لأا دفع 
 ذع عباأَل نح0 مزيذ، عممر عبذع جال عمعذعد تتضاعُف 
سـ0ع  من قبل عملالأني عبذين عستشـاراع عملسؤابلة يف 
نجاح  ـذع عباأل، ا ذع كله تم لشـكل تط0عي لل إنه 
تاـذى دبـك إىل درجـة عب0ج0ب، كأـا أن تركلـز قلاد  
عبث0ر  اعبتأكلذ عى أ ألرّة عبذفع لابطالب جال عمعذعَد 

تزدحُم اتتضاعف. 

- فيمــا يتعلق بالتجاوب الشــعبي كيــف كان إقباُل 
الطــالب إىل هذه املراكــز؟ وهل تأثر اإلقبــاُل بحمالت 

التشويه من قبل العدوان؟
حجـُم عإلقبـال كب�ٌ جـذعً حتى أننا بم نسـتطع ابم 
نتأكرّـن مـن م0عكبة عسـت بال  ـذع عبكـم عبهائل من 

عبطالب، لحلث أن عإلقباَل عبكب� شـكل ضغطاً عللنا يف 
عبفص0ل عبذرعسـلة تشاله إىل َحــذرّ كب� حابَة عبضغط 
يف عبفص0ل عبذرعسلة عبرسألة، ففي عبفص0ل عبذرعسلة 
يصـل عـذد عبطـالب إىل أَْكثَــــر من خأسـني طابباً، 
نحن نشار لأسـؤابلة كب�  تجاه  ؤال  عبطالب اقذ 
حاابنا عسـتلااَب أكرب قذر منهـم، لابرغم من عإلحرعج 
عبـذع نالقله حتى أننا يف عملرعكز عبتي فلها قسـم دعخي 
عضطررنـا أن نذرس جـز عً منهم خالل فـرت  عبصباح 
بلاـ0داع إىل لل0تهم، ا نا ناني عبطالب عبذين ي طن0ن 
لابُ رب من  ذه عملرعكز اعبب لة يتم تذريسهم يف عبجز  

عآلخر من عبنهار. 
لابطبـع ال غرعلـة مـن  ـذع عالنذفـاع نحـ0 عملرعكز 
عبصلفلـة عـى عبشـاب عبلأني، عبشـاب عبـذع ُعرف 

لُه0ِيَّته عإليَْأـانلة عبتي شـهذ بهم لها عبرس0ُل صل0عت 
عبلـه علله اعى آبه، فهذع  ـ0 عمصل يف عالقة عبلأنلني 
لذينهم فكأـا كان0ع أنصاَره عنذمـا كفر له اجحذ له 
أ ـُل مكـة فهم أنصـاره عى عبـذاع1، َا ـم عبل10 عى 
تلـك عبُرَطى لنفـا عب0عي، عب0عي عبذع أسـ ط ُكــلرّ 
عملؤعمرعت اعبحـرب عبناعأة ارياح عبسـال1 اعإلرجاف، 
عبحأذ بله عبلأنل0ن اععـ0ن ابلا أدل عى اعلهم من 

 ذع عالنذفاع نح0 عملرعكز عبصلفلة. 

- تنتشــر الكثــري مــن املراكــز الصيفيــة يف أمانــة 
العاصمــة.. كم عدد املراكز الصيفية املنتشــرة يف أمانة 

العاصمة وعدد الطالب امللتحقني بهذه املراكز؟
لابنسـبة ممانة عبااصأة إىل نهاية عمسب0ع عملايض 

للـغ عذد عملرعكُز أَْكثَـــَر من مئتي مركز صلفي، للنأا 
عـذد عبطالب اعبطاببـات عبذين قذ تم تسـجللهم حتى 
نهاية عمسـب0ع عملايض أَْكثَــــَر من أرلاني أبف طابب 
اطاببة، اعباذد يف تزعيذ لشكل ي0مي اكب� جذعً، سلأا 
ُل  خـالل فرت  عبصباح، حلث أننا إىل عبل10 ال نزعُل نسـجِّ
أسـأاً  جذيـذً ، الابطبع  ـذه عإلحصائلـة أابلة اال 
ي0جذ بذينا إحصائلٌة نهائلة، فاالنذفاع كب� ا ذع عممر 
ينسـحُب عى ل لـة عملحافظات عبلأنلة نتلجَة شـا0ر 

عبناس اإدرعكهم لأذى عبحاجة بلأرعكز عبصلفلة. 

- حملة ممنهجة لقوى العدوان وأدواته من املرتزقة 
يحذرون فيها من املراكز الصيفية.. كيف تفّســرون هذا 

االنزعاج من قبل العدوان وأدواته؟
نحن ال نستغرُب من  ذع عبا0يل؛ مَنَّ  ذع عباأَل يزعُج 
ـــه عممريكي عبجذيذ  عباذاعن؛ مَنَّهـم من خالل عبت0جرّ
يف عملنط ـي عبذع يسـاى بتأللع عبشـباب اتضللاهم 
اإف اد ـم ُ 0ِيَّتَهـم عإلسـالملة سـلصطذم0ن لهذه 
عبصرـر ، ا ـذه عملرعكز تشـكل عائ اً بهـذع عملرشاع 
عممريكي، فانذما نشا ذ يف عبسا0دية عى سبلل عملثل 
ــه نح0 عالنحـالل ايفتح0ن  ينسـاق0ن يف  ـذع عبت0جرّ
عملرعقص اعملال ي ايست بل0ن عبفنانني عبارَب اعمجانب 
ايبذبـ0ن جه0دعً كبـ�  من أجل عسـتهذعف عمجلال يف 
قلأهـم ايذفا0ن لهم نح0 عالنحطاط اعالنسـالخ عن 
ُكـــلرّ راعلطهـم عبث افلة اعبذينلـة اعمخالقلة، ا ذه 
أ ذعٌف بذال عالسـتكبار؛ لَهذِف عالسـتأرعر يف  لأنته، 
ــه  نا  للنأـا يف عبلأن يحـُذُث عباكا من دبـك عبت0جرّ
عال تأا1 لابذيـن عال تأا1 لابُ ـــْرآن اعبُه0ِيَّة اعب لم 
عبتـي تازز مـن كرعمة عإلنَْســـان امكانتـه احريته، 
الابتـايل أتى عنزعـاُج ق0ى عباـذاعن امرتزقتـه عبذين 
يشـاران لأن مرعملهم اجه0د ـم تذ ب عبل10 أدرعج 
عبرياح اتفشـل، اما حألتهـم عإلعالملـة عبتي تحاال 
عبنلل من  ذه عملرعكز لبالذ  عن مذى عبشا0ر لابرلبة 
نتلجـَة عنهلار أحالمهم، أما لابنسـبة بلشـاب عبلأني 
فهـ0 أَْكثَــــُر مـن ياـرُف آبلـَة عبتاامل مـع عبحرب 
عإلعالملة ف ذ َخرِبَ ا لشـكل جلذ خـالل فرت  عبصأ0د 
يف عبسـن0عت عملاضلة،  ـم ظن0ع أن حألتَهـم عإلعالملة 
سـتُضِاُف حابـَة عالنذفاع، للنأـا عبلأنلـ0ن يا0ن أن 
ُصعَخ عباـذاعن من أع عأل  ذع ياني أن  ذه عبرط0َ  
صحلحٌة ايجُب عللهم عبذفُع لألنائهم إىل  ذه عملرعكز. 

- رسالٌة أخريٌة تَودُّ أن تقوَلها يف نهاية هذا الحديث؟
 نشـُكُر قلـادَ  عبثـ0ر  عـى عال تأا1 عبكبـ� لهذه 
عملرعكـز اكذبك عب لاد  عبسلاسـلة عبتي عألت لشـكٍل 
كبٍ� عى أن يك0َن عباأُل لهذع عبص0ر ، كأا نشُكُر ألناَ  
عبشـاب عبلأني عملاطا  عبصامذ عبصالر عبذع كان عى 
ة عملرعكز عبصلفلة  درجـة كب�  من عب0عي لأذى أ ألرـّ
اعناكاسها عى ِجلل عملست بل، كأا نذع0 ُكــلَّ م0عطن 
بذيه شـك أَا ريب ايسـتأُع ب ن0عت عبفتنة بزيار   ذه 
ــَق لنفسـه  عملرعكز حتى يتأكرّــَذ ايسـتطلَع أن يتح رّ
مأا يَُذرَُّس يف  ذه عملرعكز، فلسنا يف ك0كٍب آخر اسلجُذ 
أنَّ ما نذرُِّسه  0 ما كان يذرسه  0 اآلاؤه اعبسال 0ن 

إىل عهذ رس0ِل عبله صل0عُت عبله علله َاآبه. 

جزئي  ب�شلل  م�����ش��اٌب  تعليميٌّ  و���ش��ٌع   
منذ  البالد  يف  التعليمية  العملية  ح��ال 
ي�شهد  اليمن  يف  فالتعليم  ع��دة،  �شنوات 
امل�شتويات،  ُك��ّل  على  الآخ���ر  ه��و  ع��دوان��ا 
فبعد اأن متّكنت دوُل العدوان ومرتزقتها 
م����ن دف�����ع ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن��ح��و 
بال�شتهداف  �شواء  ب�شكل كبري  التدهور 
خمالفة  يف  التعليمية  للمن�شاآت  املتعمد 
�شموَد  اأن  اإّل  الدولية  للقوانني  �شافرة 
يختلْف  مل  ال�شعيد  هذا  على  اليمنيني 
ب�شاعته  ذلك على  ُك��لَّ  ولأن  غ��ريه؛  عن 
املتمثلة  اأه���داف���ه  م��ن  ال��ع��دو  مل مت��ّك��ن 
نّفذ  التعليمية،  للعملية  الكلي  بال�شل 
اقت�شت قطَع  ال��ت��ي  الأوام�����َر  م��رت��زق��ُت��ه 

ال�شحية  كان  وبالطبع  املعلمني،  روات��ب 
هذا  وم�شتقبل  وطالباته  اليمن  ط��الب 
البلد، مل ينتِه الفعُل ورده هنا، فكما كان 
لليمنيني كلمتهم يف ُك��ّل حمطة ملواجهة 
��ُه الكبرُي من القيادة  العدوان اأتى التوجُّ
ال��ث��وري��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني على 
فرتة  ا�شتغالل  نحو  التعليمية  العملية 
الإجازة ال�شيفية بفتح املراكز ال�شيفية 
َح��ّد  املجال بل  ل�شد ثغرة كبرية يف هذا 
لتنمية  ُت�����ش��ت��غ��ل  ف��ر���ش��ة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 
ق�����درات ال���ط���الب وم��ع��ارف��ه��م ال��دي��ن��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ُق��������ْراآن��ي��ة وت��ر���ش��ي��خ ال��ق��ي��م، 
اإ�شافة اإىل تطوير مداركهم العلمية يف 

خمتلف اجلوانب. 

 وبني الفعل ورده مّثلت هذه اخلطوة 
م�شدَر اإزعاج كبري لقوى العدوان الذي 
�شن حملة م�شعورة حاولت ت�شويه افتتاح 
ركزت  التي  وال��دع��وات  ال�شيفية  املراكز 
امل��راك��ز واملطالبة  ب��ه��ذه  ع��ل��ى اله��ت��م��ام 
م��ن امل��واط��ن��ني ل��ل��دف��ع ب��اأب��ن��ائ��ه��م اإل��ي��ه��ا، 
ال�شارع، �شيما مع  اأ�شبحت حديَث  حيث 
كان  بها  املتعلقة  الثورة  قيادة  توجيهات 
ل بد ل�شحيفة امل�شرية من الطالع عن 
كثب وزي��ارة املعنيني بهذه املراكز، حيث 
املداين  بالأُ�شتاذ خالد  ال�شحيفة  التقت 

وعادت بهذا احلوار. 

حاوره: فاروق علي 

حوار

غاية إنشاء املراكز الصيفية الحفاُظ على أبنائنا 
من الضياع وترسيخ القيم الدينية واالجتماعية 

خالد المداني رئيس الهيئة العليا للمراكز الصيفية في حوار خاص لصحيفة المسيرة:

حمالت تش��ويه المراكز الصيفية من قبل العدوان كانت 
بمثابة دعاية لهذه المراكز 

أكث��ر من مئتي مركز صيفي داخل األمانة وعدد الطالب 
الملتحقين بها يتجاوز األربعين ألف طالب وطالبة 

لم��ن أراد التحّق��ق من زيف اّدعاءات العدوان ومرتزقته 
عليه بزيارة المراكز الصيفية 

نواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة اإلقبال الكبير على المراكز 
الصيفية وهذا دليٌل على وعي الشعب اليمني
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خيانُة األعضاء لمجلس النواب القائم في صنعاء واالصطفاف علنًا مع العدوان تخل بالشروط الالزمة لعضوية البرلمان وفقًا للدستور

عبدالوهاب الوشلي 

الأوىل  احل��ل��ق��ة  يف  اأو���ش��ح��ن��ا  م��ا  ن�شتكمُل 
حول �شقوط ع�شوية اأع�شاء جمل�س النواب 
اج��ت��م��اَع �شيئون  ال���ذي���ن ح�����ش��روا  اخَل���َون���ة 
بتخطيط وتن�شيق وحماية من دول العدوان، 
حيث و�شلنا اإىل حالتني خمتلفتني تتعلقان 
الع�شوية  ����ش���روط  لأح����د  ال��ع�����ش��و  ب��ف��ق��دان 

النيابية نبينهما فيما يلي:

أ ( فقــدان أحــد شــروط العضويــة ابتــداًء )الطعن يف 
صحة العضوية( 

إن ف ذعَن عملرشـح باض0ية مجلا عبن0عب محذ 
عبـرشاط عملنصـ0ص عللهـا يف عبذسـت0ر يف عملـاد  
) 6( عبف ـر  )1( علتـذعً ، يرتتـب علله دسـت0رياً 
ترلُُّف رشٍط أسـايس الكتساب صفة عملرشح ك لذ 
الز1ٍ ملأارسـة عبشرص ح ه عبسـلايس عملتأثل يف 

عبرتُشح بلاض0ية عبنلاللة. 
اإدع مـا تاـذر عكتشـاف ف ـذعن أحـذ عبرشاط 
عبالزمة بلأرشـح باض0ية مجلا عبن0عب، بسـبٍب 
أا آلخر أثناَ  مرحلة فحص طلبات عبرتُشـح لحلث 
تأكن عملرشـح من خ0ض عباأللة عالنتراللة حتى 
مرحلة إعالن نتائج عالنتراب اعكتساب عباض0ية، 
ثم تبني لاذ ا ف ذعن عباض0 أساسـاً محذ رشاط 
عباض0يـة، ففي  ذه عبحابـة يثبت بكل ناخب حق 
ت ذيـم طان إىل مجلا عبن0عب يبني فله عمسـباب 
عب ان0نلـة باـذ1 صحة نلالـة عملطاـ0ن يف صحة 
ده عبالئحة عبذعخللة ملجلا  عض0يتـه، اف اً ملا تحذرّ
عبنـ0عب يف إطـار أحـكا1 عباض0يـة لنـص عملـ0عد 
مـن )188( إىل )1ي1( عبتـي تنظـم عالختصـاص 
عبذسـت0رع بلأجلا فلأا يتالق لابفصل يف صحة 
عباض0يـة عملنصـ0ص علله لنص عملـاد  )68( من 

عبذست0ر. 
 ايتاني عبتح لـق اإلَْذع  عبرأع يف عبطان اج0لاً 
من قبل عملحكأة عباللـا قبل عبفصل فله ل رعر من 
قبل مجلا عبنـ0عب لاذ عبتأكرّـــذ من مذى صحة 
عكتسـاب عض0 مجلا عبن0عب بلاض0يـة عبنلاللة 
مـن عذمهـا علتـذعً ، لحلـث ي تـرص عختصـاص 
عبفصـل يف صحـة عباض0يـة عـى عبنظـر يف طلب 
ـق عبـرشاط عبالزمة مـرارعً  عبرتُشـح امـذى تح رّ
لصحـة عباأللـة عالنتراللة انتائـج عالنتراب اما 
يتصل لهذع عبشـأن من أمـ0ر، ادبك عأالً لأ تىض 
نص َاراح عملاد  )68( من عبذست0ر، اكذع عملاديتني 
)115( َا)116( مـن قانـ0ن عالنترالـات عباامـة 

اعالستفتا  بسنة 11001. 
َاللنأا يرتصُّ مجلُا عبن0عب يف عبفصل يف صحة 
عض0يـة أعضا  عملجلا لاذ إحابـة عبطان عمل ذ1 
من عبناخب أا عملرشـح عبـذع ال يرضع يف ت ذيأه 
د إىل عملحكأـة عباللا  ملجلـا عبنـ0عب مللاـاٍد محـذرّ
بلتح لـق اإلَْذع  عبرأع خالل خأسـة عـرش ي0ماً 
من تسـللم عبطان ملجلا عبن0عب عى عبنح0 عملبني 
يف عملاد  )68( من عبذسـت0ر َاعملـ0عد من )188( إىل 
)1ي1( مـن الئحة مجلا عبن0عب، ترتص عملحكأة 
عباللا دان غ� ـا لابفصل يف عبطا0ن عمل ذمة من 
ُكلرّ دع مصلحـة عى نتائـج عأللة عالقرتعع اعبفرز 
د ،  طب ـاَ بلض0علط اعبرشاط املااد عبطان عملحذرّ
عى عبنح0 عملنص0ص علله يف إطار عمل0عد من )111( 
إىل ) 11( من قان0ن عالنترالات عباامة اعالستفتا  

بسنة 11001. 

ب ( فقــدان أحد شــروط العضوية لســبٍب طارئ بعد 
تحقُّق صحة اكتســاب العضوية النيابية ابتداًء )إسقاط 

العضوية(
أمـا إْن صحـت عض0يـُة عض0 مجلـا عبن0عب 
َق سـبٌب طارئ  عكتسـالاً ابم تبُطـْل علتذعً  ثم تح َّ
من شـأنه ف ذعن عباضـ0 محـذ رشاط عباض0ية 
عملنصـ0ص عللـه يف عملـاد  ) 6( عبف ـر  )1( من 
عبذسـت0ر لاذ أن صحـت عض0يتـه، حلنئذ نك0ن 
أما1 حابـة مرتلفة عـن عبحابة عبسـال ة، تتصل 

لسـ 0ط عباض0يـة عسـتأرعرعً، ابلـا عبفصل يف 
صحـة عباض0يـة عكتسـالاً اعبحكـم لبطالنها من 

عذمه. 
اقذ نص عبذست0ر عى مسأبة إس اط عباض0ية 
يف عملـاد  ) 8( عى نح0ٍ مسـت ل تأاماً عن تنظلم 
عبذسـت0ر ملسـأبة عبفصل يف صحـة عباض0ية عبتي 

نص عللها عبذست0ر يف عملاد  )68(. 
اللنأـا أسـنذ عبذسـت0ر عختصـاص عبفصل يف 
صحـة عباض0يـة ملجلا عبنـ0عب لحلـث ال تك0ن 
عباض0يـة لاطلـة إال ل ـرعر يصـذر عـن عملجلـا 
لأغلبلة ثلثـي أعضائه، بم ينص عبذسـت0ر مطل اً 
عـى سـ 0ط عباض0ية ل رعر من مجلـا عبن0عب، 
كأـا  0 عللـه عبحال يف مسـأبة عبفصـل يف صحة 

عباض0ية. 
ايف دعت عبصـذد، نص عبذسـت0ر يف عملـاد  ) 8( 
عى سـبلل عبحرص عى م0جبات أا أسباب س 0ط 
عباض0ية عبتي تاذ لأثالة حاالت عسـتثنا  محذرّد  
تتأثـل يف ف ذعن أحـذ رشاط عباض0ية عملنص0ص 
عللها يف عبذسـت0ر أا إخالل عباض0 إخالالً جسلأاً 
ده عبالئحـة  ل0عجبـات عباض0يـة، اف ـاً ملـا تحـذرّ

عبذعخللة ملجلا عبن0عب. 

اختالُف صحة العضوية عن إسقاط العضوية
النـاً  عـى ما سـبق، يتضـح جللاً أن مسـأبَة 
عبفصـل يف صحـة عباض0يـة ترتلـف عن مسـأبِة 
إسـ اط عباض0يـة مـن جهـاٍت عـذ  ن0جز ا يف 

عبن اط عبتابلة:
• يرتتـب عببطـالن كنتلجـة يف عبحابـة عماىل أع 
عبفصـل يف صحة عباض0ية، للنأا يرتتب عبسـ 0ط 

يف عبحابة عبثانلة. 
• تاـذ رشاط عباض0يـة قل0دعً الزمة الكتسـاب 
عباض0يـة علتذعً  يف عبحابـة عماىل، للنأا تاترب دعت 
عبـرشاط الزمة السـتأرعر عباض0يـة لحلث يؤدع 
ف ـذعن أحـذ رشاط عباض0يـة بسـبٍب طـارئ إىل 

س 0ط عباض0ية. 
• ياذ عببُطالن ُحكأاً يتصل لصحة عباض0ية من 
عذمها، للنأا ياترب عبسـ 0ط جزعً  باض0 مجلا 
عبن0عب نتلجـة ف ذعنه برشٍط من رشاط عباض0ية 
عسـتأرعرعً لسـبب عرتكاب عباض0 عى سبلل عملثال 
بفاـٍل يرذش عسـت امة خل ه اسـل0كه، أا يرل 
إخالالً جسـلأاً ل0عجبات عباض0يـة لاذ أن صحت 

عض0يته عكتسالاً. 
• ياذ عبسـ 0ط دان عببطالن مـن عبحاالت عبتي 
يَتََحـذد عـى أساسـها خلـ0 مكان عضـ0 مجلا 
عبنـ0عب، عى عبنح0 عبذع نصـت علله عملاد  )7ي1( 

من عبالئحة عبذعخللة ملجلا عبن0عب. 
• يسـتلز1ُ لُطـالن عباض0يـة قرعر مـن مجلا 
عبنـ0عب لأغلبلة ثلثـي أعضائه عـى عكا ما  0 
علله عبحال لابنسبة بلس 0ط عبذع ال يستلز1 قرعر 

من عملجلا إن تح رّ ت م0جباته. 

ثانيــاً:- ســقوط العضويــة نتيجة خرق الدســتور؛ 
باعتَباِره إخالالً جسيماً بواجبات العضوية 

نصـت عملاد  ) 8( من عبذسـت0ر عى عذ1 ج0عز 
إسـ اط عض0يـة أع عضـ0 مـن أعضـا  مجلا 
عبن0عب إال إدَع ف ـذ عباض0 أحذ رشاط عباض0ية أا 

أخل إخالالً جسلأاً ل0عجبات عباض0ية. 
انصت عملاد  ) ي1( من عبالئحة عبذعخللة ملجلا 
عبنـ0عب عى عذ1 ج0عز إسـ اط عض0ية أعِّ عض0 
مـن أعضا  مجلا عبنـ0عب إال إدَع ف ذ عباض0 أحذ 
رشاط عباض0يـة أا أخل إخالالً جسـلأاً ل0عجبات 
ل0عجبـات  جسـلأاً  إخـالالً  اياتـرب  عباض0يـة، 
عباض0يـة عرتـكاب عباض0 محـذ عمفاـال عبتابلة: 
خرق عبذست0ر، عب لا1 لأع عأل ياذ طب اً بل ان0ن 
خلانة عظأى أا مساساً لاست الل اسلاد  عببالد، 
عرتـكاب أع فاـل مـن عمفاـال عبتي تاـذ جريأة 
جسـلأة لأ0جب عب ان0ن لحسـب الئحة مجلا 

عبن0عب. 
كأـا نصـت عملـاد  )5ي1( مـن الئحـة مجلا 
عبن0عب عى أنه إدَع ف ذ عباض0 أحَذ رشاط عباض0ية 
عملنص0ص عللها يف عبذست0ر أا أخل إخالالً جسلأاً 
ل0عجبـات عباض0ية سـ طت عض0يته، ثم رسدت 
عملـاد  إجرع  عإلسـ اط عبتـايل بسـ 0ط عباض0ية؛ 
لاعتبَـاِره الزمـاً برلـ0 مـكان عباضـ0 اإجـرع  

عالنترالات عبتكألللَّة ال غ�. 
اإثبات خرق عبذسـت0ر من قبـل عمعضا  عبذين 
إىل جهـذ،  يحتـاج  ال  عجتأـاع سـلئ0ن  حـرضاع 
فابجريأة مشه0د  امتلفز ، اال ينكر ا عمعضا  
أنفسـهم لل عى عباكا يؤكرّــذان عبفال لإصذعر 
للانـاً ع ب تلـك عبجلسـة أدععته انرشتـه قن0عت 
عمخبـار ام0عقع عبصحافة عملحللـة اعبذابلة. ا نا 
يجـب عبتن0يه عـى عذ  أم0ٍر مهأـة يف  ذع عبصذد 

نلرصها يف عبتايل:
• أكرّـــذ مجلـُا عبنـ0عب يف صناـا  أن أابئـك 
عمعضـا  قـذ خرق0ع عبذسـت0َر اعبالئحـة عبذعخللة 
ملجلـا عبن0عب، مشـ�عً إىل مسـأبة عالنا اد خارج 
عبااصأـة صناـا  اعالسـتجالة برئلـا منتهلـة 
االيته، امؤكرّــذعً عى عذ1 دسـت0رية أع إجرع  تم 
مرابفاً بلذست0ر اعبالئحة عبذعخللة ملجلا عبن0عب، 
ق لحسب  ا 0 ما ياني أن خرق عبذسـت0ر قذ تح رّ
مجلـا عبن0عب يف صناـا . انتلجة بذبك، تسـ ط 
عض0يـة عمعضا  لررق عبذسـت0ر عـى ععتبار أن 
فاـالً كهذع ياذ إخالالً جسـلأاً ل0عجبات عباض0ية 
طب ـاً ملـا نصـت عللـه عملـاد  ) ي1( مـن الئحة 

عملجلا. 
ُ إجرعٌ  شـكي من قبل مجلـا عبن0عب  • يتاـنيَّ
كاشف بلس 0ط يتأثل يف قرعر خل0 أماكن عمعضا  
)طلب إس اط عباض0ية(، قبل إجرع  أع عنترالات 
ة. ا نـا يجـب عبتأكلذ عى ن طـة مهأة  تكألللَـّ
تتأثـل يف مرابفـة عملـاد  )5ي1( عبف ـر  )5( من 

الئحة مجلا عبنـ0عب بلأاد  )71( من عبذسـت0ر، 
حلث نصـت عبف ر  )5( من عملـاد  )5ي1( عى أن 
صذار قـرعر مجلا عبن0عب يف  ذه عملسـأبة يك0ن 
لأغلبلة ثلثي عمعضـا ، مرابفة لذبك عمصل عباا1 
عمل ـر لنـص عملـاد  )71( مـن عبذسـت0ر، اعملتأثل 
لامغلبلة عملطل ة بألعضا  عبحارضين إال يف عبحاالت 
ـــة عبتي ينـص عللها عبذسـت0ر اعبالئحة  عبَراصَّ
مااً، ابلا عبذسـت0ر أا عبالئحة عى نح0 ما نصت 
عللـه الئحة مجلـا عبنـ0عب، ايف  ـذه عبحابة بم 
ــة اإنأا عنفردت  ينص عبذست0ر عى أغلبلة َخاصَّ

عبالئحة لابنص عى دبك دان عبذست0ر. 
• خـرق عبذسـت0ر مسـأبة تاذ لأثالـة جريأة 
يرتتب عللها جزع  تأديبي يتأثل يف س 0ط عض0ية 
مجلـا عبنـ0عب، ا ـي مسـأبة مـن عختصـاص 
عب ضـا  ابلـا مجلا عبنـ0عب لابنـص عبرصيح 
بالئحة مجلا عبن0عب عبتي عشرتطت حكم قضائي 
قبـل عببت لإجرع  إسـ اط عباض0يـة عملرتتب علله 
خل0 عمل اذ اإجرع  عالنترالات عبتكألللَّة ال س 0ط 

عباض0ية. 
•  نـاك أفاـاٌل أُْخــــَرى تاذ طب ـاً بل ان0ن 
خلانة عظأى تُأـــاُّ لاسـت الل اسلاد  عبذابة 
عبلأنـي، كأا تاـذ طب اً بل ان0ن جرعئم جسـلأة، 
ا ـي دعت طبلاـة مركبـة أع أنهـا تأثـل جرعئَم 
جنائلـًة من جهة اإخالل ل0عجبـات عباض0ية من 

جهة ثانلة. 
• لسـ 0ط عض0ية عمعضا  تسـُ ُط عبحصانة 
عبربملانلة ماها، ايصبح عباض0 كأع شرص عادع 
ال يتأتـع لأية حصانة تح0ل دان عترّراد عإلجرع عت 

عب ان0نلة عبالزمة تجاه. 

النتيجة القانونية
عبنـ0عب أحـذ رشاط  إدع ف ـذ عضـ0ُ مجلـا 
عباض0يـة عملنصـ0ص عللهـا يف عبذسـت0ر أا أخل 
إخالالً جسلأاً ل0عجبات عباض0ية عملنص0ص عللها 
يف إطـار عبالئحـة عبذعخللة ملجلا عبن0عب سـ طت 
عض0يتـه، ايب ى عـى مجلا عبن0عب قـرعر خل0 
مـكان عباض0 إلجرع  عنترالـات تكألللة عى نح0 
مـا نصت عللـه عملـاد  )78( من عبذسـت0ر، اقرعر 
خلـ0 مـكان عض0 مجلـا عبن0عب يف  ـذه عبحابة 
 0 دعته قرعر إسـ اط عباض0ية عبالز1 إلعالن خل0 
عمل اذ اإجرع  عنترالات عبتكألل، ابلا بسـ 0ط 
ق أسباب  عباض0ية عملرتتب حكأاً عى أسـاس تح رّ
عبس 0ط عملتأثلة يف ف ذعن أحذ رشاط عباض0ية أا 
عإلخالل عبجسـلم ل0عجبـات عباض0ية. اعلله يجب 
عبتفريق لني مسأبة س 0ط عباض0ية الني مسأبة 
خلـ0 مكان عض0 مجلـا عبن0عب عبتـي تحتاج إىل 
قرعر خلـ0 يتاني من تأريخ إعالنه إجرع  عنترالات 
تكألللة خالل سـتني ي0ماً يف حـال خال مكان أحذ 
عمعضا  قبل نهاية مذ  عملجلا لسنة عى عمقل.

)الحلقة الثانية(اجتماُع سيئون.. سقوُط عضوية أعضاء مجلس النواب الخونة  

تقرير
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 الشهيد القائد في محاضرته »الهوية اإليمانية«:

إعداد/ بشرى المحطوري

َع��لَ��ْي��ِه-  اهلِل  ��������َواُن  -ِر���شْ ال��ق��ائ��ُد  ال�شهيُد  ��َل  وا���شَ
احلديَث يف ملزمة »الُهوية الإميانية« على وحدة 
الأنبياء وواحدية ر�شالتهم على اختالف الأزمنة، 
م�شرية  كلها  ال�شماوية  الر�شالت  اأن  اإىل  م�شرياً 

واحدة، ومنهج واحد. 
ف��الأن��ب��ي��اء اهلل ع��ل��ى اخ���ت���الف اأزم���ان���ه���م ك��ان��وا 
متحدين يف الهدف والنف�شية والروحية، ويف هذا 

ال�شياق يقول ال�شهيد القائد: »جتد يف اأنبياء اهلل 
- على الرغم من كمالهم، هم يف اأنف�شهم، باعتبار 
الظروف، وباعتبار نوعيات الأمم التي بعثوا اإليها 
- جتد وحدة الأنبياء، روحية الأنبياء الواحدة على 
اختالف الزمان والفارق الكبري بني ُكّل نبي ونبي، 
اأمام جمموعة من التالميذ عا�شوا  ت�شعر وكاأنك 
اأُ���ش��ت��اذ  يف زم���ن واح����د، وت��ل��ق��وا تعليمهم ع��ل��ى ي��د 
باإمكان  اأن  على  حي  �شاهد  هو  نف�شه  ه��ذا  واح��د، 
��ة  منهج اهلل -�ُشْبَحاَن��ُه َوَتَعاىَل-، وهديه اأن يبني اأُمَّ

متوحدة.. من الذي يقراأ اأخبار اأولئك الأنبياء ثم 
اأم��ام روحية واح��دة، وَنَف�س واحدة؟  اأنه  ل يلم�س 
وهكذا،  اإبراهيم،  عن  اإدري�����س،  عن  ن��وح،  تقراأ عن 
وهكذا اإىل اأن ت�شل اإىل نبينا حممد )�شلوات اهلل 
عليه وعلى اآله( اإذا بك ترى نف�شك اأمام جمموعة 
اإىل  واح���د، نظرتها  رج��ل  كلها على قلب  واح���دة، 
احلياة واحدة، اهتمامها بعباد اهلل واحد، تفانيها 
يف ميدان العمل من اأجل اهلل واحد، عالقتها باهلل 

-�ُشْبَحاَن��ُه َوَتَعاىَل-، منطلقها واحد«.. 

ديُن اهلل جعل أنبياَء اهلل وأولياَءه على اختالف عصورهم 
بروحية واحدة ومسرية واحدة

َ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه{ ُق َبنينْ معنى: }الَ ُنَفرِّ
ارشح -َسـاَل1ُ عبلـِه َعَللْـِه- رشح 
عآليـة عبسـال ة كاآلتي: ]ابـن تفرق، 
مس�  اعحذ ، راحلة اعحذ ، نفسلة 
اعحـذ ، اعأـل اعحذ، ال لـذ أن تؤمن 
لهـم، اإيأانـك لهم  0 إيأـان أيضا 
لاذل عبله احكأتـه ارحأته؛ مَنَّ ُكلرّ 
رسـل عبله  ـم رحأـة بابـاده، اكل 
رسـل عبله  م لأ تىض حكأته؛ مَنَّه 
 ـ0 عمللك،  0 عبـرب،  0 عإلبـه، اكل 
عببـرش عبلذ به فال يأكـن أن يرتكهم 
دان أن يبـني بهـم ما يهذيهـم، دان 
أن يكـ0ن بسـلطانه نفـ0د فلهم عن 
طريق كتبه ارسـله.  كـذع عملؤمن0ن 
ن رُُّسِلِه{ )عبب ر :  ُق لنَْيَ أََحٍذ مِّ }الَ نَُفرِّ
186(.، اعملسلأ0ن  م عب0حلذان عآلن 
ُق  يف إيأانهـم عى  ذع عبنحـ0: }الَ نَُفرِّ
ن رُُّسـِلِه{ )عبب ر : 186(.  لنَْيَ أََحـٍذ مِّ
بكـن عبلهـ0د ال يؤمنـ0ن لالـى اال 
لأحأذ، اعبنصارى ال يؤمن0ن لأحأذ 
)صلـ0عت عبلـه عللـه اعى آبـه( فهم 
مفرقـ0ن لني رسـل عبله، أمـا نحن - 
اعبحأذ بله - فنحن مؤمن0ن لرسـله 
جألاـا، م0ىس اعلـى امحأذ امن 

سب هم من أنبلا  عبله[. 

مفارقة غريبة:ــ
إىل  َعَللْـِه-  عبلـِه  -َسـاَل1ُ  اتطـرق 
مفارقـة غريبة يالشـها عملسـلأ0ن، 
محأـذ  عبلـه  ]رسـ0ل  قـال:  حلـث 
)صل0عت عبله عللـه اعى آبه( عإليأان 
لرسـابته، عباأـل افق ما  ـذى إبله 
اأرشـذ إبله،  0 يجسـذ عإليأان عبذع 
ال تفريـق فله لني رسـل عبلـه، ابكن 
بـ0 عرضنا أنفسـنا ااعقانـا عى ما 
كان بذى رسـ0ل عبلـه من إيأان اعى 
ما أرعد رسـ0ل عبله )صل0عت عبله علله 
اعـى آبـه( ا ـذع عب ـرآن عبكريم أن 
نكـ0ن عللـه ب0جذنا أنفسـنا لالذين 
جذع اعلتاادنا عن محأذ )صل0عت عبله 
عللـه اعى آبـه( يف اعقانـا ملأ0س، 
ا ـ0 علتااد أيضا عن ل لـة عمنبلا .. 
لل سـنرى أنفسـنا - ا ـ0 عمل0ض0ع 
عبذع نريذ أن نتحـذث عنه  ذه عبلللة 
- كلـف أننا أيضا لالـذان عن م0ىس 
امتأثران لابله0د، عن راحلة م0ىس، 
عن ع تأا1 م0ىس، عن جذية احركة 
مـ0ىس، اأصبحنا نألل إىل عملفسـذين 
اتنكـراع  برشياتـه،  تنكـراع  عبذيـن 

بلتـ0رع ، اتنكـراع ملحأـذ، اتنكـراع 
بل رآن، أبلست  ذه مفارقة مل0ىس؟.. 
انحن أيضاً نفارق على، انلتجئ إىل 
عبنصارى، انتـ0ىل عبنصارى عبذين  م 
عبل10 بلس0ع عى منهاج على، عبله0د 
عبلـ10 اقبل عبلـ10 عبذين بلسـ0ع عى 
منهاج م0ىس اال عى طري ته اال عى 
كتالـه، رأينـا أنفسـنا مباينني ملحأذ 
)صل0عت عبله علله اعى آبه(، ثم رأينا 
أنفسنا أما1 م0ىس اعلى يف عب رآن، 
عبلهـ0د اعبنصـارى يف اعقـع  اأمـا1 
عبحلا  فإدع لنا ارع  عبله0د اعبنصارى 
الالذين عن م0ىس اعلى انحن من 
ن  ُق لنَْيَ أََحٍذ مِّ ن 0ل يف إيأاننا: }الَ نَُفرِّ
رُُّسـِلِه{ )عبب ر : 186(؛ مَنَّ ُكلرّ اعحذ 
من أنبلا  عبله، يف حركته، يف مسـ�ته 

ما أنت لحاجة إىل أن تهتذع له[. 

ُشبهٌة خبيثة:ــ
اأشار -َسـاَل1ُ عبلِه َعَللِْه- إىل شبهة 
خبلثـة يطل ها عبلهـ0د، اكلفلة عبرد 
عللهـا، حلـث قـال: ]أحلانـا ي ـ0ل 
يف  مرتلفـ0ن  اأنتـم  نحـن  عبلهـ0د: 
محأـذ امتف 0ن عى مـ0ىس، ملادع ال 
ننطلق جألاا عى مـا نحن متف 0ن 
عللـه؟ اقـذ ي ـ0ل عبنصـارى: نحن 
اأنتم مؤمن0ن لالـى امرتلف0ن يف 
محأـذ، ملادع ال ننطلـق جألاا عى ما 
نحن متف 0ن علله؟. ن 0ل بهم: إنأا 

آمنا لأ0ىس اعلى عن طريق محأذ 
فإدع بم تصح نب0ته فال صحة بلنب0عت 

عبسال ة قبلها بذينا[. 
ـَن  َع َبُكـم مِّ اأضـاف أيضـاً: ]}رَشَ
يِن َمـا َاصَّ ِلِه ن0ًُحا َاعبَِّذع أَْاَحلْنَا  عبذِّ
لْنَا ِلـِه إِلَْرعِ لَم َاُم0ىَس  إَِبلَْك َاَمـا َاصَّ
آخـر  إىل  )عبشـ0رى:13(  َاِعلـَى{ 
عآليات  ذه.  ذه رشياة عبله عب0عحذ ، 
عإليأـان  يف  ننطلـق  عنذمـا  انحـن 
لهـذع، أا لهـذع لاذ  ـذع عإليأان أيضا 
لأجأ0عهم كرسـل بله  0 عستجالة 
بله -ُسبَْحانَــُه َاتََااىَل-، ا ذع  0 ما 
كان يريذه مـن عبله0د امن عبنصارى 
أن ي ـ0ل بهـم  0 من يباث عبرسـل. 
فابرسـ0ل عبـذع أنتـم تؤمنـ0ن لـه 
مـ0ىس، اعبرسـ0ل عبذع تؤمنـ0ن له 
على عبذع لاثه اأرسله  0 عبله عبذع 
لاث محأذ اأرسله، فلأادع ال تؤمن0ن 
له؟ به عممر احـذه، به عبحكم احذه، 
بـه عبتذل� احذه،  ـ0 عبذع يباث من 
يشـا  من رسله متى ما شا  امن أع 
فئة شا ، فإيأانك لابله يفرض عللك 
أن تؤمـن لهذع عبنبي كأا آمنت لابنبي 
عبذع قبلـه، أن تؤمن لهذع عبكتاب كأا 
آمنت لابكتاب عبـذع قبله، لل نحن يف 
إيأاننا نحن عملسلأني لأ0ىس اعلى 
اغ�ه من عمنبلا  عبسال ني إنأا كان 
عن طريق إيأاننا لأحأـذ الاب رآن، 
فلـ0ال محأذ اب0ال عب ـرآن ملا صح بنا 

إيأان لهم، املا عرفنا م، املا ععرتفنا 
لهم[. 

ثقافة مغلوطة:ــ
تج0يز ارشعنة )عالختالف(.. اعبرد 

عى دبك:ــ
اعسـتنكر -َسـاَل1ُ عبلـِه َعَللِْه- من 
يبلحـ0ن ايجـ0زان )عالختـالف( يف 
ــة، عى أساس مبذأ )عالجتهاد(،  عمُمَّ
يف محـارضعت كث� ، اكانـت رداده 
رعئاة، ا نـا يف  ذه عملحارض  تحذث 
عن  ـذع عمل0ض0ع، لجزئلـة صغ� ، 
من خالل دكره ب0حـذ  عمنبلا ، الأن 
احـذ  عمنبلـا  -َسـاَل1ُ عبلـِه َعَللِْه-1 
اعبطري ـة،  عملنهـج،  يف  ُكلرّ يش ،  يف 
اعمسـل0ب، يذبل عى اج0ب عالتحاد، 
اعـذ1 عبتفرق، حلث قال عن دكر عبله 
ب0حذ  أنبلائه: ]بن 0ل منفسـنا نحن 
ـــة عبتي تفرقت اتأزقت  يف  ذه عمُمَّ
لاـذ أن حذر ا عبلـه يف كتاله عبكريم، 
انها ا عـن عبتفـرق اعالختالف، اأن 
ـــة  ال ت ـع فلأـا اقاـت فلـه عمُمَّ
عبسـال ة، أا جألة من عممم عبسال ة 
قبلهـا }َاال تَُك0ْنُـ0ع َكابرِّذيْـَن تََفرَُّقـ0ْع 
َاعْختََلُف0ْع ِمْن لَْاِذ َمـا َجاَ ُ ُم عببَلرّنَاُت 
َعِظلْـْم{)آل  َعـذَعٌب  َبُهـْم  َاأُاَبِئـَك 
عأرعن105(. ن 0ل منفسنا: ما عبذع 
فرقنا؟  ل  0 دين عبله؟  ل  0  ذع 
عبلـه؟ إن  ذع عبله عسـتطاع أن ي0حذ 

ايرلـق راحلـة اعحـذ  ملجاملع من 
أنبلائه ارسـله اأابلائه عى عختالف 
عص0ر م، عـى عختالف فئاتهم، عى 
عختـالف مجتأااتهم... بن 0ل مابئك 
عـ0ن عالختالف، ايؤصل0ن  عبذين يرشرّ
بلفرقـة: بلسـت  ـذه  ـي راحلـة 
عمنبلا ،  ذه بلست  ي عبراحلة عبتي 
يأكـن أن يرل ها  ذع عبله يف نف0س 
ــة، بلارف0ع  م جسـامة عبرطأ  عمُمَّ
عبـذع عرتكب0ه، اما زعب0ع يرتكب0نه، أن 
ينطل 0ع إىل أابئك عبذين سلك0ن0ن  م 
عبفئة عبتـي تنطلق إلصـالح عملجتأع، 
عبفئـة عبتي تحأـل دين عبلـه، بل 0ب0ع 
بـكل اعحذ منهـم أن بـه صالحلة أن 
ينطلـق ماتأـذعً عـى نفسـه فلذين 
لأـا أدعه إبلـه نظـره اعجتهـاده، مع 
علأهم امـع علأنا جألاـا لابتباين 
عبـذع يحصـل يف اجهـات عبنظـر ايف 
عبنتائج عبتـي تحذث لنا  عى عختالف 
اتاـذد اجهـات عبنظر.  ـل  ذع دين 
عبلـه؟ بلا  ذع ديـن عبلـه. نرجع إىل 
 ـذع عبله يف كتاله عبكريـم عبذع ألان 
ــة اعحذ ، ابلا ف ط عمنبلا   بنا أُمَّ
لل عرض عللنا شـرصلات أخرى من 
أابلائه، امجاملـع أخرى من أابلائه 
بلبـني بنا نفسـلاتهم كلـف  ي ا م 
يف ملـذعن عال تذع  لهذع عبله اعالبتزع1 
لذينه، اعباأل يف سـبلله، ترع م كذبك 
نأ0دجاً اعحذعً، ترع م كذبك نفسـلات 
اعحذ ، انظر  اعحذ ، ااعي اعحذ[. 

املجرمون.. بواعث تمردهم واحدة.. 
على اختالف األزمان:ــ

ان0رّه -َساَل1ُ عبلِه َعَللِْه- أن عبكفار 
يف ُكلرّ زمـان امـكان كانـت ل0ععـث 
اأسباب تأرد م عى عمنبلا  اعحذ ، 
حلـث قـال: ]تجـذ يف نفـا عب0قت 
عممم عبتي لاث إبلها عمنبلا  اعبرسل 
كلف كانـت أسـابلبهم اعحذ ، كلف 
كانـت ل0ععـث تأرد ـم اعناد ـم 
اعحـذ ،  عمنبلـا   ضـذ  ادعاياتهـم 
}تََشـالََهْت ُقل0ُْلُُهـْم{  كـذع قال عبله 
عنهـم، إنأـا أحلانـاً - ا ـ0 عبيش  
عبطبلاـي - مع تااقب عممم أن تكثر 
عبذراس، اتتاذد عمل0عقف عبتي تتجى 
مـن خالبها عبـذراس اعباـرب يف  ذع 
عالترّجـاه، أا يف  ذع عالترّجاه، فإدع نحن 
نرى أنفسنا أن لني أيذينا ترعثا مهأا، 

رصلذعً مهأاً[.. 
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يحيى صالح الدين 

ماركتُنا ماركُة عبنََفـا عبط0يل، قابها عب ائُذ 
عبفـذ دعت يـ1ٍ0 اعمعـرعب حلنهـا يتغطرسـ0ن 
لانجهلـة ايُطل ـ0ن عبترصيحـات لاالجتثـاث 
خالل أسـاللع اأشـهر اعسـتأراع يف غلهم َاإدَع 
لهـم ينزب ـ0ن يف ُمسـتن ع أطأاعهـم عب ـذر  
احلنأـا ياـ0د عملر  لفكـره الرصه إىل عبشـه0ر 
عماىل من عبحرب حتأاً سـلجذ عبارعت عبسحق يف 
ُكــــلرّ مكائنهم عإلعالملـة عبضرأة فضالً عن 
عبارعت عإلنكار اعبنفـي مية عخرتعقات يف عبحذاد 
أَا سـ 0ط أية نلازك لابسـتلة يأنلة امع مرار 
عمَيَّا1 اتااقب عبشه0ر انفاد عب0قت عمُلت0قع اغ� 
عمُلحتأل َاإدَع لهم يُطل 0ن أسـابلبهم عب ذر  من 
حرب ناعأة انفسلة اتضللل اته0يل امحااالت 
فاشـلة بتفكلك عبجبهـة عبذعخللة عبتي رع ن عى 
خلرلتها عممـ� عبصغ� عبذع بـم يبلغ ابن يبلغ 
عبحلم يف عبسلاسـة اغ� ا من عبطرق اعمالعلب 

عبتي عستنفذت ُجهذ امال عبتحابف عمرعن. 
امادع حذث آنذعك؟

تكرست ُكـــــلرّ عمالعلب اعبحلل عى صرر  
تكتل فلها عبشـاب لأك0ناته افئاته حتى أصبح 
صرر  من نار تلتهم ما يارتيها اإن كان نارعً. 
اتزعمنـا مـع عبلأس اعبفشـل عبـذع عنتهى له 
ُكــــلرّ درب فتح0ع فله عبنار عى أنفسـهم عتجه 
عبحللفـان إىل قبض ثأن عبحرب لابسـلطر  عى 
مهر  اس طرى عبلأن ايف عمُل الل يحشذ عبشاب 
ق0عه اتتأاسـك مفاصلة ي0ماً إثـر ي10 امعذعئه 

عكا مابه من عبتالحم اعبصأ0د. 
فامُلرعقب ب0ضع عباذا يرى عبتناقض اعبشـتات 
اعمللشـنة اعبهلأنة عالسـتاأارية اتاذد أقطاب 
عبـرصعع بصابـح عبرارج ابلـا بلذعخل من دبك 
يش  سـ0ى عب تـل اعبنهـب اعبسـلب اعبتهج� 
اعقالق عبسـكلنة امصادر  عبح ـ0ق اعبحريات 
عـى عكـا صناـا  الاقـي محافظـات عبلأن 
عب0عقاة تحت سلطر  حك0مة عإلن اد عب0طني. 

ابل0عقـع حذيٌث اماطلـاٌت يجسـذ ا عبثبات 
اعالستبسـال فلنرى ما عبذع تغ� يف م0عزين  ذه 

عبحرب عبظاملة عى عمرض. 
ابنبذأ لاالعرتعفات عملتتابلة لسـ 0ط ص0عريخ 
يأنلـة عى عبسـا0دية اعإلمـارعت ايشـهذ عى 
دبك عملارض عبـذع أقام0ه حلال قأم مكة عبثالث 
اععرتفـ0ع لاـذ إنكاٍر ط0يـل، ابأللاللـل عبلأاني 

حض0ر أاجع عبرص10 اأاصل رسـابة عبشـاب 
عملكل10. 

 0 عمُلَسـ�َّ عبذع يرسع ااق0ده عإليأان اأشال  
عمطفال ادمـا  عبضحايا ادعـ0عت عملظل0مني ال 
يُرطـئ عبصلـذ ااصـل إىل ُدللِّهم األـ0 ظبلهم 
ارياضهـم امـذن أُْخــــَرى اآخر ـا عملطارعت 
عبتي أضحـى مص� ـا مرتبطاً لأطـار صناا  
عبشـأ0خ امـا أد لهـم اعباابـم  ـ0 عإلصالات 
عبذقل ـة بأل ذعف؛ امن ت صف لط�عنك عمُلسـ� 
مرعلض عبطائرعت ام0عقع عسكرية دعخل مطار 
سـا0دع إقللأـي دان أن يترضر عملـذرج عملذني 
ا ـ0 لاب ـرب منه فذبـك يش  ي ف بـه عبتأريخ 
يف حني يـرى عبتحابف عملجـر1 ال يفرق لني  ذٍف 

مذنٍي اعسكرع. 
اعـى عمرض بأللطال حذيث يف أكثر من مح0ر 
يلـ0ح من طلاته عبنـرص عملـؤزر كحصللة تت0ج 

لط0التهم اصأ0د عبشاب اعظأة عب لاد . 
امـا يبذا جللاً  0 عن الب م0عزين عبحرب عبتي 
طاملا أُجرب عبشـاب عبلأني عى خـ0ض غأار ا 
حلنأا حاصه عباذا اضلَّق علله عبرناق احارله 

حتى يف ق0ته. 
اعنذحـر عباـذا يف عأ ه ااجه عبشـاب حرلة 
عنت امـه إىل خاصتـه ا ـي حرلٌة رأُسـها  ذع 
عبشـاب عبذع أقسـم أن يثأر بلطف0بـة اعبكه0بة 

اعبنسا . 
اعنتصارنـا  نـا أن عبتحابـف بم يَُاذ يتشـذق 
لإعـاد  عبرشعلـة لـل أصبـح يتباكى ايحشـذ 
عباابـم لذع0ى عبذفاع عن نفسـه امـا اصلنا إىل 
 ـذه عملرحلـة إال لفضـل عبله ثم لفضـل عب لاد  
اعبحك0مة اعبجلش اعبلجان عبشابلرّة اعبتصنلع 
عبحرلي اعبصأ0د عبشابي عالسط0رع اُ نا يالم 

عباابم أننا نر0ض ماركة عبنََفا عبط0يل. 
ابلالـم عباـذا أننا أصبحنا أقـ0ى من دع قبل 
اأنـه ي0عجه من قاتلهـم عى ُكـــــلرّ م 0مات 
عبحلا  اقاتلهم حتى عللها أيضاً ابم يستطع أن 
يسـلبهم رشفهم اكرعمتهم اُ 0يتهم اعنتأائهم 
ابلضـع يف حسـالاته أن مابـم ينلـه يف أكثر من 
ــق به اب0 يف 1500  1500 يـ10 ماضلة بن يتح رّ
عا1 قادمة َفِر انُنُا منترص لابله عبذع اعذ عبذين 
يُ اتل0ن لأنهم ُظلأ0ع لأنه عى نرص م ب ذير. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

إنها أرٌض تُنِجُب عملطاَل.. رجابُها تأسك0ع لحبل عبله عملتني، اساراع عى 
نهِجه عب 0يم؛ امنهم كذبك أثرع م عبلُه لحكأٍة اإيَْأـاٍن فح0ب0ع عبتحذياِت 
إىل ُفَرٍص، اجال0ع من عملسـتحلل مأكنناً، لل افائ اً..، امن عأق عبحصار 
اعبذمار تتنامى عب ذرعت عباسكرية اعإللذععلة خص0صاً يف مجال عبتصنلع 

عباسكرع. فتلك  ي سنٌن إبهلة لابتأيلذ مابلائه يف ملادين عبجهاد. 
تتغ�ُ مسـارعُت عملاركة بتظهَر عبسـا0دية الاذ خأسة أع0ع1 يف مسار 
حرلها اعذاعنها عبظابم يف م0قف عبفشل اعبرسار  لكل جل0شها اعتاد ا 
عباسـكرع عبحذيث امرتزقتهـا من عبذعخل اعبرارج. فلم تاذ عبسـا0دية 
لاذ  زيأتها يف عمللذعن اتاررّع اجهها عملجر1 قادرً  عى حفظ ما  عب0جه 

لأا عرتكبته من جرعئَم امجازَر مرارّعة لحق ألنا  عبشاب عبلأني. 
بـم تاذ ق0ى عباذاعن قادرً  عى عبسـلطر  أما1 ُكــلرّ  ذع عإلنجاز عبذع 
ــ ه عب 0ُ  عبصاراخلُة اعبتي تسـتهذُف لني عبحني اعآلخر مطارعً  نا  تح رّ

امنشأ  عقتصادية  ناك. 
يتط0ر عممُر كث�عً من تط0ير بصناعات عباسكرية اإنتاجها إىل عفتتاِح 
اد بلصناعات  َماِرٍض عسـكرع حأل عسـَم عبرئلا عبشـهلذ صابح عبصأرّ
عباسـكرية عبلأنلـة اعبـذع يحت0ع عـى نأـادج بلص0عريخ عببابلسـتلة 

اعملجنحة اعبطائرعت عملس�  عبجذيذ . 
 ايزعح عبسـتار عن عمسـلحة عبلأنلـة عبجذيذ  ا ي صـاراخ قذس 1 
اد 1 عملسـ�  عالسـتطالعلة  اد 3 عملسـ�  اطائر  صأرّ عملجنح اطائر  صأرّ

اطائر  قاصف 1K عملس� . 
حأـل عمَلاِرض دالالٍت مهأًة لامليض مل0عجهة ق0ى عباذاعن اعسـتهذعف 
عملنشـآت عبحل0ية اعباسـكرية عمكثر أ ألة اعمكرب اجااً لابنسـبة بتلك 
عبـذال عملتحابفـة. ا ـ0 بلا ملجـرد عالسـتارعض ف ط، اإنأا سـتتبُاه 
رضلات لابسـتلة امس�رّ  يف عأق أرعيض عباذا؛ امن عبلأن أصبح يأتلك 
مـن عب ـذرعت اعبصناعات عباسـكرية عبكثـ�َ اعبكث� كأا قـال عبرئلا 
اد يف إحذى خطالاتـه، اكأا أكرّــذ عبسـلذ َعبذعمللك ل 0به:  عبشـهلذ عبصأرّ
»بذينـا ص0عريـُخ اطائـرعٌت ال تأتلُكها عبسـا0ديُة اعإلمـارعُت اال لاض 

عبذال(. 
إدعً مـادع صناتـم أيهـا عمرشعر خـالل خأسـة أعـ0ع1 غ�َ خسـارتكم 

افشلكم ات ه ركم يف ُكــلرّ ملذعِن؟!! 
مادع أنجزتم غ�َ مرعر  عبهزيأة اعبرزع اعباار؟! 

بن تسـتطلا0ع كرَس إرعد   ذع عبشـاب عملت0كل عى عبله. بن تستطلا0ع 
، اشـجاعته  تح لـَق مآرلكـم. فتلك  ـي عزيأُة عبلأانـي عبتي ال تنكرِسُ

انر0ته تألى عبضلم اعبرض0ع. 
فهذع َماِرُض أسـلحٍة عسـكرية رعدعة. فأادع سـتفال0ن أما1 عبهزعئم 
عبتـي تنتظركم ال محابة؟!. فال عاصَم بكم عبلـ1َ0 من رضلاِتنا اطائرعتنا 

عبلأانلة. 

عبتسـ0ُل قذ يك0ُن عن حاجة اقذ يأثل عأللـَة نصب اعحتلال اللئة 
خصبة ملسـخ عملبادئ اعب لم ترض لاملجتأع مسـت بالً، ايشكل مناخاً 
يأكن بشلاطني عإلنا اعبجن عستغالبُه يف لث سأ0مهم اسطه، ال لذ أن 
نلتفت جألااً حك0مـة امجتأااً بهذه عبظا ر  اعباأل عى ماابجتها؛ 
لاعتبارنا مجتأااً مسلأاً من مبادئه عبتااان عى عبرب اعبت 0ى، فهناك 
من يتسـ0ل عن حاجة فاالً، ا ناك من يسـتغلها اأصبح عبتس0ل بذيه 
حرفة اعأالً يكسـب منه عملاَل لطري ة سـهلة ايأارس عرب ا عبرذعع 
اعبنصـب عـى عبناس، اقذ يسـتغل عمطفال أيضاً يف  ـذه عباأللة، مأا 
قذ ينتـج أطفاالً قاللني بالنحرعف اعإلجرع1 مسـت بالً، اقذ دكرت عملاد  
103 مـن قان0ن عبجرعئم اعبا 0لات عى أن يااَقُب لابحبا مذ  ال تزيذ 
عى سـتة أشـهر من ععتاد مأارسـَة عبتسـ0ل يف أع مكان إدَع كان بذيه 
أَا يف إمكانلـة عبحص0ُل عى اسـائل مرشاعة بلتالش، اتك0ن عبا 0لة 
عبحبا عبذع ال يزيُذ عى سـنة إدَع رعفق عبفال عبتهذيذ أَا عدرّعا  عا ة أَا 

عصطحاب طفل صغ� من غ� فراعه. 
اعلله تجُذُر عإلشـارُ  إىل رضار  إنشـا  مرعكز إيـ0ع  خاصة إلطاا1 
عبنسـا  اعمطفال اإعاد  تأ للهم اغـرس مبادئ عباز  اعبكرعمة فلهم 
فاباـذارّ يرتلص لهـذه عبرشيحـة السـت طالهم اتسـر� م يف تنفلذ 
أجنذته سـ0ع  لابزج لهم يف حرالهم عبابثلـة أَا يف حرلهم عبناعأة لاذ 

عفساد م امسخ ُ 0ِيَّتهم امبادئهم

معِرُض الصّماد.. بني نصَرين 
ذت الخطوة الثانيّة ملعركة  ُكّل م�ن يدَّع�ي أّن مرشوَع الصّماد انتهى وانجىل بعد عروج روحه للّس�ماء، وأّن اليمن قد نفَّ

ُه اللُه تعاىل يف أنفال الُق��ْرآن: )َوأَِعّدواْ َلُهْم َما اْستََطْعتُم ِمْن قوٍَّة(. املصري “أي معركة الهجوم” وفقاً ما نصَّ
 والنرّص الثاني: أنَّ اليد التي َحَمت تكّفلت بصيانة عروبة اليمن وتأريخها العريق من ش�وائب العمالة، وكذا االس�تمرار 
يف التص�ّدي لتصعيدات العدّو ونعله املرتزق؛ عمالً بالّدس�تور الُقرآني الذي ينصُّ يف س�ورة التّوب�ة: )َقاَِتلُُوُهم يَُعذِّبَُهُم اللُه 

ْؤِمننَي(. ُكْم َعَليِْهم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ ِبأَيِّدِيُكم َويَْخِزِهْم َويَنرُصْ
ل�ن نتوانى ع�ن رضباتنا املوجعة للعدّو وع�ن ارتوائنا لعالج النرّص النّاجع، ولن تس�تطيعوا أن تك�روا إَراَدَة اليماني 

وبأَسه الّشديد؛ ألّن خياَرنا هو خياُر الّصمود، خياُر اإلباء، خياُر التحّدي، خياُر املواجهة..
إنَّها خياراٌت ناجعٌة توصلُنا إىل النرّص اإللهي امُلرتَقب. 
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ُأفقيًا : 

1. السبع املثاني _ االشتباك بمختلف األسلحة.
2. ثاني عاصمة يف اإلسالم _ نهاية اإلصبع.

3. قادم )م( _ اللوعة_ قرع الباب.
4. من التمر_ متشابهان_ لقب وكنية_ أقفز.

5. عكس أصبح�ت _ جاس�وس بريطاني وصديق 
ملؤّسس الوهابية.

6. خطاب _ للنداء_ أزال جلد املاشية.
7. انتهى _ أوراق توضح تفاصيل ما اس�تهلكه من 

ماء وكهرباء ونحوه_ متشابهان.

8. تعلن_ من أركان اإلسالم )م( _ويف.
9. احتفى به_ خيزران_ أعطى_ كثري.

10. أغ�الل_ من البه�ارات_ من أمري�كا الجنوبية 
تزعمها كاسرتو.

11. م�رشوب عاملي)م(_ يولي�ه عناية خاصة_ أكل 
السفر.

12. ثلث�ا قتل_ عبد_ ش�جاع وجس�ور_ غري مهندم 
ومرتب.

13. من األسماء الحسنى_ مكيدة وغش.
14. أول من كىس الكعبة.

َع�ُم�وديًا: 

1.  امتحان_ تحريات واستقصاء الحقائق.
2. تقدم الخدمات الصحية للمواطنني.

3. حرف موسيقي_ سيفه_ ثلثا حوش_ متشابهان.
4. ح�رف اس�تثناء_ هضب�ة_ ينت�ج ع�ن اصطدام 

السحب _ من الفخار.
5. تحدث_ ثلثا رهف_ استماع وإصغاء.

6. مروحية_ حضوه ومركز اجتماعي_ ثلثا كمب.
7. مبسم )م(_ البكاء بصوت عاٍل_ يتشقق.

د عالياً_ اقرتنت بالسلوى. 8. تُردَّ

9. عكس عرس_ 24 ساعة_ ألج الدار.
10. تح�ت جلد ولحم_ ب�ني اثنني_ مين�اء واعد عى 

الساحل الغربي.
11. لني- صديق ويف_ حكم )مبعثرة( _ رفد واسناد.

12. هج�وم _ رشاك ومصائ�د_ م�ن الطيور_ ضمري 
متصل.

13. دين )مبعثرة(_ من األسماء الحسنى.
14. جزيرة ومحافظة يمنية_ أرقى وأقوى الطائرات 
اليمني�ة املس�رّية التي يصل مداه�ا إىل 1500 كم داخل 

عمق العدو. 

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 زايد الوايلي

مرض الكوليرا

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
عملفتـاح : رمز عصطالحي 

بلطائرعت عملس�رّ .
1 -  ب ـب ازيـر عبذفـاع 

عبلأني.
1 -  ط�عن لشـكل دعئر  

امنرفض.
3 -  قأر.
  -  شبح.
5 -  محللة.
6 -  عب0راد.

عشـُطِب عبكلأـاِت أسـفَل 

أُف لاً  عب 0سني  عمل0ضحَة لني 

بتحُصـَل  اُقْطريـاً؛  ارأسـلاً 

يف عبنهايـِة عـى كلأـة عبرس 

أحـرف   )10( ِمـْن  عملك0َّنـة 

» اشتاق بناشطني يأنلني«. 

)قاصـف كـي ت0, سـالح 

ج0ع, صأاد ثرع, عملطارعت, 

عبهذ ذ,  عسـتطالع, طائـر , 

درانز, رقلـب, رعصذ, رعدعر, 

أ ذعف, طلـار, دقـة, عأق, 

عا1, لذر, خذ(.

1+ +7= ساخن.  8+5+10= قرأ ارتل.            
1+ي= لرت انصلب. ي+6+3= كفل.  
1+6= ماد  قاتلة.  +1+10= أسف احزن شذيذ. 

أدِخـــْل مـرعدَف عبكلأاِت يف عبجـذاِل بتحُصَل 
عى: كاتـب كلأات عبزعمل عبشـابي »أصل عبارب« 

بلأنشذ عبرعئع اعملبذع عبذعباظلم عزعبذين.

استثمار 

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

يوم������ًا7651
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

الشاعر

محسن عبنأرع

 والقلم سيف ملكته يف سبيل الله سله

سّخره للحق واترك نزعة النفس وهواها

واِجه التضليل واكِشف زيف االبواق املضلة

والجزيرة والحدث ابواق األمريكي رشاها

زيفت كل الحقائق وانكرت كل األدلة

دجل إعالمي جريمة واضحة كلٌّ يراها

من نوى لبس الحقيقة يا قلم يا حرف ُقلَّه

نعرف الكلمة ونعرف كل دافع من وراها

1234567891011121314

 اةدر ا ب لابرحل ا1

لد يل ه� ل ي و ال2

 خ يراوصصالخالا3

بنان ما  يخ م سح4

يجام دا لااس5

رسحتا  ة ارو ت ل  ا6

نأدس  ا  ق فري ن7

 لت دعو ل  ا ناجم8

رتشالاكل ام وأ9

ق ا فاانف ه�م نص10

ا ل  ح ارجلا ي ر ط11

 د ه�م  ك  ي نا تا ت ف12

من  يمالا قداص لا13

ةر ه�  ملا البيدا ء 14

1

2

3

   ر   

4
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6

 ة ردا صل ا1
م يس ق ت2

 ر تل3
ث

لمع4
نئ� ا كم5

حاب رالا6

صرايطدرااق

امقيرفسق ال

تداووتاصير

امندطجفداب

رزتلثكحده�ا

اأاايراالا

طعدترريه�لع

مةوصعئدموس

لقظماه�اداخ

ادقمدربطذع
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 : فلسطين المحتلة 
اعصلـت ق0عُت عبكلـان عبصهل0ني من ععتذعئها عى عبشـاب 
عبفلسـطلني، أمـا عبثالثـا ، حلـث أصلب شـاب فلسـطلني 
لرصاص جنـ0د عالحتالل، فلأا عقتحأت قـ0عت عباذا عذدع من 
عب ـرى عبفلسـطلنلة ا ذمت منزَل فلسـطلنيٍّ اجرفت أرعيض 
زرععلـة، مات لـة 11 فلسـطلنلاً خـالل عالقتحامـات يف مـذن 

عبضفة. 
اقابت اكابة افا عبفلسـطلنلة بألنبا : إن فلسـطلنلاً أصلب 
لرصاص قـ0عت عالحتالل عبصهل0ني غرب مذينة جنني لابضفة 
عبغرللـة، م0ضحـة أن قـ0عت عالحتـالل أطل ـت عبرصاص عى 

عبفلسطلني أثنا  مراره قرب أحذ ح0عجز ا يف عملنط ة. 
ايف عبسـلاق، ان لـت اكابة افا عن منسـق عبلجنة عب0طنلة 
مل اامة عبجذعر اعالسـتلطان جن0ب مذينـة عبرللل رعتب جب0ر 
ق0بـه: إن ق0عت عالحتالل عبصهل0ني عقتحأت شـأال رشق للذ  
يطا جن0ب مذينة عبرللل يف عبضفة عبغرللة ا ذمت منزل عائلة 

فلسطلنلة مك0نة من 8 أفرعد. 

ابفت رعتـب، إىل أن عأللـات عبهذ1 عبتي ت 10 لها سـلطات 
عالحتالل لحق مأتلكات عبفلسـطلنلني تشكل جز ع من سلاسة 
عالسـتلطان عملأنهجة عبتي تشـكل خطرع عى مست بل عب0ج0د 

عبفلسطلني. 
ايف عبسـلاق، دكرت اكابة ماا عبفلسطلنلة بألنبا ، أن ق0عت 
عالحتـالل عقتحأـت مذينـة عبرللل اللـذعت ت ـ0ع اللت فجار 
اقرطـاس جن0ب للـت بحم اعملزرعـة عبغرللة شـأال رع1 عبله 

اكفر عبذيك غرب سلفلت اععت لت 11 فلسطلنلاً. 
كأا ععتذى مسـت0طن0ن صهاينة عى أرعيض عبفلسـطلنلني 
رشق مذينة عبرللل لابضفة عبغرللة اقام0ع لتجريف  1 دانأاً. 
اأفادت اكابة افا، لأن مسـت0طنني عقتحأـ0ع عملنط ة لاذٍد 
من عبجرعفات اسـط حرعسة مشذرّد  من ق0عت عالحتالل اقام0ع 
لتجريـف  1 دانأـاً بت0سـلع مسـت0طنة م امة عـى أرعيض 

عبفلسطلنلني يف عملنط ة. 
اي تحم عملسـت0طن0ن عبصهاينة عببلذعت اعملذن عبفلسطلنلة 
لشـكل ي0مـي ايرتكب0ن ألشـع عبجرعئـم لحق عبفلسـطلنلني 
امأتلكاتهـم تحـت حأاية قـ0عت عالحتالل عإلرسعئلـي؛ لَهذِف 

تهج� م اعالستلال  عى أرعضلهم اته0يذ ا. 

 : متابعات 
تسـاى عبذاُل عبرللجلـة إىل ت0طلـذ عالقاتها مع 
عبكلـان بصهل0ني يف تتالـع خطـ0عت عبتطبلع ع ب 
ارشـة عببحريـن عبتي أقـر مؤخرعً مهنذسـها جاريذ 
ك0شـنر لفشـلها، ف ذ  بطـت طائـر  صهل0نلة يف 
مطـار أل0 ظبي قادمة من عاصأة عبكلان امرت عرب 
عمج0ع  عبسـا0دية حاملة عى متنهـا ازير خارجلة 
عبكلان يرسعئلل كاتا، اعبذع أعلن لذاره خالل زيار  
عإلمارعت عن مرشاع سـكة حذيذ يرلط عبكلان لذال 
عبرللـج ينطلق من حلفا ايأر عـرب عمردن بلصل إىل 

عبسـا0دية ادال عبرللج عمخرى. 
قـال م0قـع “يذياـ0ت أحران0ت” عباـربع، أما 
عالحتـالل »يرسعئلـل  ازيـر خارجلـة  إن  عبثالثـا ،: 
كاتا«، اصل إىل أل0 ظبي عمسـب0ع عملايض عى متن 
طائر  خاصة مرت يف طري ها عرب أج0ع  عبسـا0دية 

لأ0عف ة عبرياض. 
اأضـاف عمل0قـع، أن  ذه بلسـت عملـر  عماىل عبتي 
تسـأح فلهـا عبسـا0دية بلطائـرعت عبتـي ت لع من 
عبكلـان أَا تهبط فلـه لاملرار عـرب أج0عئها، م0ضحاً 
أنـه منـذ مـارس عملـايض، كانـت عبرطـ0ط عبج0ية 
عبهنذيـة تحلـق ف0ق عبسـا0دية يف طري هـا لني »تل 
أللـب« ادبهي، كذبك عنذما زعر رئلا ازرع  عالحتالل 
لنلامـني نتنلا ـ0 ارئلا عمل0سـاد يـ0يس ك0 ني يف 
أكت0لـر عملايض سـلطنة عأان، مـرت طائرتهم ف0ق 

أج0ع  عبسا0دية. 
عبج0يـة  عبرطـ0ط  قذمـت  عملـايض،  أكت0لـر  يف 
لابسـأاح  عبسـا0دية  إىل  عبفلبلنلـة، طلبًـا رسـألًّا 
بطائرعتهـا لابتحللـق فـ0ق أرعضلهـا يف طري هـا إىل 

عبكلان عبصهل0ني بكن حتى عآلن بم يأنح عبسا0دي0ن 
عبترصيـح كأـا منحـت برشكة طـ�عن عبهنـذ، فلأا 
اعف ـت مبذئلاً ملرار عبطائـرعت عبتالاة برشكة عباال 

عبصهل0نلة عباا1 عبفائت لاملرار ف0ق أج0عئها. 
إىل دبك، كشـف ازيـر خارجلة عالحتـالل يرسعئلل 
كاتـا عـن مـرشاع تطبلاي تـم مناقشـته خالل 
زيارته إىل أل0 ظبي، يتأثل يف إنشا  سكة حذيذ ترلط 
عبكلـان عبصهل0نـي مع عبسـا0دية ادال عبرللج عن 

طريق عمردن. 
اقـال كاتا يف تغريذ  عالحـذ عبفائت: إن عملرشاع 
سـل0فر طرق تجـار  إقللألة أقـرص اأرخص اأكثر 

أماناً، من شأنها دعم عقتصادعت عبذال. 

ااف ا برريطة عرضها كاتا، فإنرّ »سكة عبحذيذ 
سـتنطلق من مذينـة حلفا إىل للسـان دعخل عمرعيض 
عبفلسـطلنلة عملحتلة، بتُأرَّ عرب جرس عبشـلخ حسني 
عبذع يرلط لامردن، امن  ناك إىل مذينة إرلذ شـأاالً، 

امن ثم إىل عبذال عبارللة يف عبرللج. 
امأا سـبق نجذ أن ما ت ذ1 علله دال عبرللج من 
تطبلع اعالقات رسـألة مع عبكلان عبصهل0ني يثبت 
أن عب ضلة عبفلسـطلنلة بلست يف جذال ع تأاماتهم 
اإنأـا تصفلتهـا ادبك عـرب مشـاركتهم اتبنلهم ملا 
تسـأى صف ة ترعمب اعبتي دشـنت لأؤتأر فاشـل 

عبشهر عبفائت يف عببحرين. 

 : متابعات 
تتزعيُذ فضائُح عمرس  عبسا0دية 
عبحاكأة ي0ماً لاَذ آخر، فلم ت ترص 
جرعئُأهـم عـى شـا0ب عملنط ـة 
فحسـب لـل طابت عمل رلـني منهم 
الطرق احشلة، حلث قا1 عب ضاُ  
عبفرني، أمـا عبثالثا ، لا ذ أاىل 
جلسـاته ملحاكأـة عممـ�  حصة 
علنـة عمللك سـلأان، لتهأة عبت0عطؤ 
يف عأل عنلف لاسـترذع1 عبسـالح 

برطف عامل مرصع عمل0بذ. 
اطب اً بالئحة عالتها1، ف ذ أللغ 
عباامـل أرشف علـذ عبرشطـة لأن 
عبحارس عبشريص بألم�  قلذ يذيه 
اقـا1 للكأـه اركله اأجـربه عى 
ت بلل قذمي عمم�  لاذ أن عتهأته 

لتص0ير ـا لهاتفـه عملحأـ0ل. 

اأجرت عبرشطة تح ل اً رسألاً 
مـع عبحـارس بالشـتباه لارتكاله 
عنفـاً مسـلحاً اخطفـاً اعحتجاز 
شرص، اتم رفض إطالقه لكفابة 

يف أال أكت0لر 1016. 
اقال علذ بلرشطة، لأنه تارض 
بلرضب اأن عممـ�  حصة عاملته 
اكأنـه كلـٌب اقابـت بـه:   «سـ0ف 
تاـرف كلف تراطب أمـ�  اكلف 

تراطب عمرس  عملابكة«.  
اصـذر أمـُر ععت ـال دايل لحق 
عمم�  حصة عمل لأة يف عبسـا0دية 
يف ن0فأـرب 1017 اقـال محام0 ا: 
إن اج0َد أمر لاب بـض عللها حال 
أمـا  جلسـة،  حض0ر ـا  دان 
تأكـني  محـااالت  اأن  عبثالثـا ، 
ـــ ـني من عسـتج0علها عرب  عملح رّ

عبفلذي0 تم رفضها.

 فيما جرفت أراضَي زراعيًة وهدمت منزاًل 

 في جديد التطبيع طائرات الصهيونية تمر في أجواء السعودية وتهبط في أبو ظبي 

 بسبب اعتدائها على عامل بشقتها في باريس 

عربي ودولي

قوات االحتالل تنفذ حملة مداهمات واعتقاالت يف الضفة الغربية

قطار التطبيع من حيفا إىل الرياض وأبوظبي

القضاء الفرنسي يحاكم ابنة رأس النظام السعودي سلمان

وزير خارجية الكيان يطرح مشروع سكة حديد يربط الكيان بالسعودية ودول الخليج 
فيما الحرس الثوري اعتبر أن إيران تخوُض 

معركة شاملة مع العدو ولن تهزم 

ظريف: بولتون ونتنياهو يدفعان 
ترامب إلنهاء االّتفاق النووي

 : متابعات 
أعلـن ازيـُر عبرارجلـة عإليرعنـي محأذ جـ0عد ظريـف، أما 
عبثالثا ، أن مستشاَر عممن عب 0مي عممريكي ج0ن ل0بت0ن ارئلَا 
ازرع  كلان عالحتالل عبصهل0نـي لنلامني نتنلا 0 يذفاان عبرئلا 
عممريكي دانابـذ ترعمب إلنها  عالترّفاق عبن0اع مع إيرعن كأا فاال 
سال اً مع عترّفاقلة لاريا عا1 1005 لني إيرعن اثالث دال أاراللة 

 ي “فرنسا اأملانلا الريطانلا”. 
اقال ظريـف يف تغريذ  عـى ت0يرت: إن ل0بتـ0ن انتنلا 0 قتال 
عترّفـاق لاريا لـني عبذال عماراللـة عبثالث اإيـرعن لاإلصعر عى 
جال مسـت0ى ترصلب عبل0رعنل10 صفرعً، م0ضحاً لأن نتلجة دبك 
كانت أن إيرعن زعدت من مسـت0ى ترصلب عبل0رعنل10 100 ضاف 
يف عا1 1011، ُمضلفاً لأنهأا يحااالن عآلن دفَع ترعمب بل ضا  عى 

عالترّفاق عبن0اع لاب0 م دعته. 
من جهة أخرى أعلن عبل0ع  حسـني سالمي عب ائذ عباا1 بلحرس 
عبثـ0رع عإليرعني، أما عبثالثا ، أن إيرعن تر0ض حرلاً شـاملة مع 

عمعذع  ابن تهز1 يف أية حرب يأكن أن ت ع. 
ان لت اكابة مهر عإليرعنلة بألنبا  عن سـالمي ق0به: إن عبت0تر 
عمخ� لني طهرعن ااعشـنطن اإس اط عبطائر  عممريكلة عملس�رّ  
عبتي عنتهكت أج0ع  إيرعن يظهر أنه لأرار عب0قت ستت0سـع دعئر  

نطاق عبحرب مع عمعذع . 
اأشـار سالمي، إىل أن عسـرتعتلجلَة عباذا تتغ�رّ حسب عبظراف 
“فهـ0 قذ يلجأ بلرلار عباسـكرع أَا عالقتصـادع أَا عالجتأاعي أَا 
عبسـلايس أَا عبث ايف اأحلاناً قذ يأـزج لني  ذه عملجاالت، مؤكذعً أن 
ـــق تط0رعً كب�عً  عبحرس عبث0رع  0 ق0  عسرتعتلجلة إليرعن اح رّ

يف جألع عملجاالت. 

برملانيون فرنسيون يطالبون 
وقف حكم اإلعدام بحق 

ناشطني بحرينيني
 : متابعات 

تسـتأرُّ عبجهـ0ُد عبذابلـة إلي ـاف تنفلـذ حكـم عإلعـذع1 لحق 
عبناشطني عببحرينلني عملات لني عى عبارب اأحأذ عملاليل. 

ان لـت قنا  عباابم عن مصادر فرنسـلة، أنه يف عبتاسـع عرش 
من شـهر ي0نل0 عبفائت أرسـل ثأانلة أعضا  من عبربملان عبفرني 
رسـابة إىل ملك عببحرين حأذ لن علـى دع0ه فلها إىل اقف تنفلذ 
أحكا1 عإلعذع1 لحق  ذين عبشالني اإبغا  عنتهاج ع 0لة عإلعذع1. 
 ADHRB ايُشار إىل أن تلك عبرسـابة كانت ثأر  جه0د منظأة
عبذابلة؛ لَهذِف عبضغط عى حك0مة عببحرين بلرتعجع عن أحكامها. 
احـثرّ عمعضـاُ  يف رسـابتهم، ملـك عببحريـن عى إصـذعر أمر 
لإعـاد  محاكأة عبرجلني اف اً بلأااي� عبذابلة بلأحاكأة عباادبة 
اعستبااد عمدبة عبتي تم عبحص0ل عللها ل0عسطة عبتاذيب، اإجرع  

تح لق مست ل انزيه يف مزععم عبرجلني عملتال ة لابتاذيب. 



عباذد 
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النم���اذج الضالة في الس���احة اإلس���امية توظ���ف العناوي���ن الدينية 
والعلمي���ة في خدمة أعداء األمة، بينما الق��رآن الكرمي يؤكد على عظيم 

منزلة املتعلمني الذين يوظفون علَمهم في خدمة األمة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  عمرلاا  اعبرألا 
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كلمة أخيرة

عبداهلل هاشم السياني  
   

مل�����اذا ش��ارك��ت 

السعوديَة  اإلم���اراُت 

اليمن  عىل  العدوان  يف 

مقدراته،  ُك��ّل  وتدمرِي 

مسؤوليَة  وتحّملت 

وبقية  ع��دن  اح��ت��الل 

الجنوبية،  املحافظات 

لذَلك جيوَش  واستقدمت 

جنسياٍت  من  املرتزقة 

اليمنيني  فقتلت  مختلفٍة، 

واستخدمت  وتعاونت  والسيادة،  األرض  واستباحت 

قواعَد اإلصالح وعنارص القاعدة والدواعش التكفرييني؛ 

يف  األوىل  األَيَّ��ام  من  الشعبيّة  واللجان  الجيش  لقتال 

عدن ومحيطها، وأرشفت عىل املذابح البشعة واملجازر 

الوحشية التي تعّرض لها األرسى من الجيش واللجان 

والتي ال يمكن أن تُنىس أَو تُمحى من الذاكرة اليمنية، 

من  ُك��ّل  وذبح  سحُل  تم  وبرصها  سمِعها  وتحت 

البسطاء  املواطنني  من  الشمالية  للمحافظات  ينتمي 

اإلنسانية  غريَ  الحوادَث  تلك  نتذكُر  وجميُعنا  عدن،  يف 

والتي ال عالقَة لها بدين وأخالق أهل اليمن.

واإلماراُت هي التي ش�ّكلت املليش�ياِت الجنوبيَة من 

نَُخٍب وحزام أمني، ورَسمت وشّكلت الدواعش يف ألوية 

العمالق�ة، وقامت بالجرائم واملمارس�ات التي مّس�ت 

رشَف الس�كان يف ع�دن وامل�كال رجاالً ونس�اًء؛ بهدِف 

تدج�نِي املجتمع الجنوبي وإذالله ومن ثم إخضاعه من 

جديد لالحتالل؛ لتصَل بالجنوب إىل االنفصال وتقس�يم 

�د تح�ت قي�ادة مجموع�ة م�ن اللقط�اء  اليم�ن املوحَّ

والعم�الء السياس�يني الذين تُِري�ُد لهم احت�كاَر تمثيِل 

الجنوب وقي�ادة دولة االنفصال املزعوم�ة، وفوق ذَلك 

كل�ه قبل�ت لتكوَن أداًة بي�د بريطاني�ا وأمريكا يف خنق 

وحص�ار الش�عب اليمن�ي واحت�الل س�واحله الغربية 

وموانئه، ومارس�ت يف املخاء والخوخة والدريهمي من 

الجرائم املتوحش�ة ما وصل منها إىل درجة قتل األرسى 

ودفنهم أحي�اًء، وقائمُة جرائم اإلم�ارات وما فعلته يف 

اليمن تطوُل وتط�وُل جداً، وقد أصبحت جزأ من تأريخ 

اليمن ومن الذاكرة الوطنية.

الي�وَم يتم الحديُث عن انس�حاِب اإلمارات بعيداً عن 

ُك��ّل ما قامت به خالل خمس�ة أعوام من العدوان وما 

رفعت�ه لنفِس�ها من أه�داف، وبعيداً ع�ن الوقائع عىل 

األرض يف املحافظات الجنوبية التي تقوُم بها من إعادة 

انتشار وتموضع أَو اس�تبدال قوات بقوات مع تصعيد 

عس�كري وس�يايس يف حرضم�وت والحديدة وش�بوة 

والضال�ع بإرشاف مس�ؤول قوات التحال�ف اإلماراتي 

الحاكم العس�كري »أبو محمد«، فأيُّ انس�حاٍب كاذٍب 

يتم الحدي�ُث عنه مع قرِب لحظ�ِة الِقصاِص واحتماِل 

انفجاِر منطقة الخليج يف أية ساعة.

أوزار اإلمارات وجرائمها.. 
اقرتاب لحظة الِقصاص 

العقليُة االسرتاتيجية البعريية
د. خالد الدروبي*

يق�وُل العرُب: ع�دو عاقل 
خ�ر م�ن صدي�ق جاه�ل.. 
فكي�ف إذَا ابت�اك اللُه بعدوٍّ 
جاه�ل.. َوهذا ه�و حالُنا مع 
الجاه�ل  الس�عودي  الع�دّو 
يف  يخ�ى  ال  املتغط�رس.. 
معركِته مع اليمن إاّل أن يقاُل 
إنه انهزم أمام اليمنيني.. فهو 
غرُ مب�اٍل بخس�ائره املادية 
َواالقتصادي�ة الهائل�ة.. َوغرُ 

ُمبَاٍل بخسارته السياس�ية َوفقدان مرَكزه 
كدولة إقليمية كربى تقود العالم اإلسامي.. 
معة السيئة كقاتل لألطفال  َوغرُ ُمبَاٍل بالسُّ
َوالنس�اء َوالتي تاحق�ه يف ُك��ّل مكان يف 
العال�م؛ بَس�بِب جرائمه املرّوع�ة باليمن.. 
بل أس�تطيُع أن أقوَل: إنه وصل إىل مرحلة 

املقامرة بكينونة النظام َوبقائه.. 
عقلي�ٌة بدوي�ٌة جاهلة.. دخل�ت الحرَب 
بقص�ِد نهب ثروات اليم�ن َوبقصد إذالل 
اليمني�ني.. َونف�س عقلي�ة أب�ي جهل يف 
معرك�ة ب�در عندم�ا أخ�ربه الن�اُس أن 
ع�رَ قريش س�لمت َوال داع�ي للمعركة.. 
فق�ال مقولت�ه املش�هورة )َوالل�ِه ال نربح 
حتى تس�مَع بنا الع�رُب َوتغنين�ا القياُن 
َون�رب الخمر.. فا تزال الع�رب تهابنا 
أب�َد الده�ر(.. ثم كان�ت النتيج�ة هزيمة 
تأريخية س�ّجلها الُق��ْرآن الكريم.. ألبي 
جهل َوعقليته املكاب�رة الجاهلة.. َوحكام 

آل س�عود ع�ى درب َونه�ج جده�م أبي 
هم إاّل الِك�ربُ َوالِعناُد َوأن ال  جه�ل.. ال يُهمُّ
يس�خَر العاَلُم من هزيمتهم 
أن  َوالحقيق�ُة  اليم�ن..  يف 
األمري�كان يس�تثمرون هذه 
الجاهل�ة  البدوي�ة  العقلي�ة 
ملي�ارات  لكس�ب  املعان�دة 
ال�دوالرات من جه�ة.. َومن 
أهدافه�م  لتحقي�ق  جه�ة 
َفإن  َوالعسكرية..  السياسية 
نج�ح آل س�عود كان به�ا.. 
تخ�ر  فل�م  انهزم�وا  َوإن 
أمري�كا مادي�اً أي يشء َوخرج�ت رابحًة 
للملي�ارات.. َوس�تتنصل منهم كما تنصل 

الشيطان من كفاِر قريش يف بدر.. 
لكن الس�ؤال.. كيف نواج�ُه هذا العدوَّ 
الث�ري املتغطرس الجاه�ل َوكيف نجربه 

عى وقف العدوان؟! 
الجواُب واضٌح.. هذه العيّنُة من األعداء 
إاّل هزيم�ٌة س�احقٌة  يك�ُر غروَره�ا  ال 
تزل�زٌل كيانَه�ا بقوة.. َورضب�اٌت موجعٌة 
ٍد.. فكلما  متتالية َوبدون أية رحمة أَو تردُّ
تحدث�ت ع�ن الس�ام يظنون�ه ضعف�اً.. 
بل يج�ُب أن تس�تمَر الرضب�اُت املوجعة 
َواملزلزل�ة بالصواريخ َوالطران املس�ّر.. 
ب�ل َوباخرتاق أراضيهم إىل عمٍق أكرب.. إىل 
أن يطلُ�َب العدوُّ وقَف الح�رب، َويرضَخ 

لروطنا َويحرتم إَراَدَة شعبنا العظيم.. 

* جامعة الحديدة 

معِرُض الصّماد.. 
بني نصَرين 
زينب إبراهيم الديلمي

انجلت س�نواُت العدوان الِعجاُف، ونبتت 
اليم�ُن بني أضل�ِع رجاِلها، وأورقت س�نابُل 
النرّص بلون التضحيّ�ة واإلقدام.. وازدهرت 
بُرقيِّها يف تصنيعه�ا للّصواريخ والّطائرات، 
رغم�اً ع�ن أن�ف صواري�خ الع�دّو الغ�ادر 

واملسموم. 
يف مع�ِرض الصّم�اد.. أُقيم�ت مراس�يُم 
افتتاح الّصواريخ والطائ�رات الحديثة ذات 
الّصناع�ة اليمنيّ�ة الف�ّذة، وكان م�ن ب�ني 
الّصواري�خ الحديث�ة “ُق�دس 1” الذي دخل 
ضم�ن مرحل�ة االختب�ار النّ�اري؛ ليجت�اَز 
مرحل�َة الهج�وم ال�رادع ملؤم�ركات العدّو 

وخططِه التائهة يف ثُريّا اليمن وثراها. 
يف ح�ني أنَّ امُلنكرين لتل�ك امُلعجزات التي 
صنعتها الّصواريُخ والّطائراُت اليمانيّة التي 
تصُل إىل أعم�اِق العدّو وأمواج�ه.. جعلتهم 
يس�تنفذون الحي�َل والخ�داَع مل�ن انخدعوا 
بكذبه�م، وأصبحوا ضحيّة ألكاذيب صنابري 
الري�اض ودفعوا ُمقابل ذل�ك أثماناً باهظة 
لصنبوره�م الكبري “ترامب”، وقيل لهم بأنَّ 

الصواريخ ُمهرَّبة من إيران!
 فه�ل تُران�ا نس�تنجُد إيران يف أن تُرس�ل 
لن�ا الّصواري�خ؟! أل�م تتأّم�ل -أَيُّه�ا الغبي 
واملخ�دوع- يف أنَّ مط�ار صنع�اء مغلق من 
قب�ل صنابري ترامب، فكيف عىس أن تُرس�ل 

إيران صواريخها إلينا؟!
لن تُج�دَي دموُع التّماس�يح الس�عوديّة 
واإلماراتيّ�ة وتباكيهم ع�ىل أهدافهم نفعاً؛ 
ألنَّ الخي�اراِت متاح�َة قاله�ا القائ�د الَعَلم 
جهاراً ب�أنَّ الُقدرة الّصاروخيّ�ة باتت اليوم 
يف متناولن�ا، فعن�د ُمف�رق املصري ال صوت 
يعلو فوق صوت الّصواريخ والطائرات التي 
ترضب منش�آت الع�دّو وأهداف�ه وباتت يف 

مرمى النّار. 
معِرُض الصّماد أنجز اليمنيون بافتتاحِه 
نرصين إلهي�ني: النَّ�رص األّول: أنَّ اليد التي 

صنعت الّصواريَخ والطائرات قد كذَّبت 
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