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هجمات نوعية يف ع�سري وال�سيطرة على عدة مواقع للعدو  يف جيزان
�سربة بال�ستية ا�ستباقية تردي اأكرث من  45  قتيالً وع�سرات اجلرحى من املرتزقة قبالة جنران
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حكومة املرتزقة تغرق السوق بأموال مطبوعة لتدمري العملة الوطنية

ف�سل جديد من العدوان االقت�سادي
األجهزة األمنية بصنعاء تؤكد أهنا ستصادر 

املطبوعات اجلديدة وتضبط املتعاملن هبا

مظاهرات شعبية أمام قواعد االحتالل يف املهرة 

السعودية جتند املئات من عناصر القاعدة يف أبن
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التي توجب 

إسقاَط عضوية 
النواب الخونة

ما يزال تحالف العدوان يحتجز خمس سفن نفطية رغم حصولها على تراخيص من األمم المتحدة

شركة النفط لـ »المسيرة«: انفراجة مرتقبة في أزمة المشتقات النفطية 
بعد اإلفراج عن سفينة تحمل 30 ألف طن من البنزين والديزل
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 : وراء الحدود: 
نّفــذت قـ3تُت تبج ش وتبلجان تبشـذل ّة 
خـال تب 3مني تملاض ني عـ 0َ عمل ات ن3ع ة 
يف جلهـات مـا ورتء تبحـ ود، وتمّكنـا مـن 
تبسـ طر0 عـى ع د مـن م3تقع تبذـ و، كما 
0اجما م3تقَع أُْخـــَرى، وسـيط خال عبك 
تبذرشتت من مرتِزقة تبج ش تبسـذ3دق قتى 

وجرحـى. 
ففي ج زتن، تمّكنا قـ3تُت تبج ش وتبلجان 
تبشـذل ّة من تبسـ طر0 عى ع 0 م3تقَع ملرتِزقة 
تبج ـش تبسـذ3دق، رشق جلـل تبـ ود، وأفـاد 
مص ر عسـكرق بصح فة تملسري0 بأن عبك جاء 
إثر عمل ة 0ج3م ة ن3ع ة تم خابها تقتحا1 تلك 

تمل3تقع بشكل ملاغا. 
وتذـرض تملرتِزقـُة بنـريتن مكثّفـة مـن قلل 

تب3ح تت تملهاجمة خال تبذمل ة، ما أسـفر عن 
مـرع وإصابة ع د منهـم، ف مـا الع بي تهم 

بابفرتر. 
ويف عسـري، نّفــذت ق3تُت تبج ـش وتبلجان 
تبشـذل ّة ثاَث عمل ـات إغار0 ن3ع ـة عى ع د 
من م3تقع مرتِزقة تبج ش تبسـذ3دق يف مجاز0 

وقلابة منَفـذ علب. 
أن  بلصح فـة  عسـكرق  مصـ ر  وأّكـــ  
تبذـرشتِت مـن تملرتِزقـة سـيط3ت بـني رصيـع 
وجريـح بنـريتن تبج ـش وتبلجـان خـال تلـك 
تإلغارتت، كما تكلّ وت خسـائَر مادية متن3عة يف 

تبذتاد تبذسكرق. 
من جهـة أُْخــــَرى، أطليا قـ3تُت تبج ش 
وتبلجـان تبشـذل ّة، أمـس، صاروخـاً مـن ن3ع 
تبج ـش  ملرتِزقـة  تجمذـات  عـى  »زبـزتل1« 
تبسـذ3دق تم رص 0ـا يف منطية ط لة تالسـم، 
وأصاب تبصاروخ 0 فه ب قة عاب ة، م3قذاً قتى 

وجرحى يف صف3ف تملرتِزقة. 
وتكلّـَ  مرتِزقـُة تبج ش تبسـذ3دق خسـائَر 
إضاف ـة يف تب3قا عتتـه، جرتء إحلـاط محاوبة 
تسـّلل بهم تجـاه تبربذـة يف صحـرتء تألجارش، 
َح ُْث تم تسته تُف مجام ذهم برضباٍت م فذ ة 

مس د0 أوقذا قتى وجرحى منهم. 
كما رضُب تمل فذ ة تجمذات ملرتِزقة تبج ش 
ج ـزتن،  يف  جحفـان،  جلـل  رشق  تبسـذ3دق 
وحّييـا إصابـات دق ية أسـفرت عـن ميتل 

وإصابة ع د من تملرتِزقة. 
وبابتـ3تزق مع عبـك، أحلطا قـ3تت تبج ش 
وتبلجان تبشذل ّة محاوبة زحف ملرتِزقة تبج ش 
تبسـذ3دق قلابة منَفـذ علب يف عسري، وتذرض 
تملرتِزقة خال عبك برضبات مكثّفة أوقذا قتى 
وجرحـى يف صف3فهـم، وأجـرت بي تهـم عى 
تبفـرتر، بتنتهي محاوبتهم بابفشـل، وب ون أن 

يحّيي3ت أق تي 1. 

أخبار

السيطرة على عدة مواقَع للعدو يف جيزان وهجمات نوعية يف عسري

 باألسماء: مصرع وإصابة 1935 مرتزقاً يف جبهات الضالع منذ أبريل وحتى يونيو املنصرمني

ضمن عمليات متنوعة حصدت عشرات المرتزقة:  ضربة بالستية استباقية تحصد أكثَر من 45 
قتياًل وعشرات الجرحى من املرتزقة قبالة نجران

 : خاص: 
نّفــذت تبي0ُ3 تبصاروخ ُة بلج ش وتبلجان تبشذل ّة، تألربذاء تبفائا، رضبًة 
بابسـت ة ن3ع ـة، حص ت ع دتً َكلـريتً من تبيتى وتبجرحـى يف صف3ف مرتِزقة 
تبج ش تبسـذ3دق، قلابة نجرتن، َح ُْث أطليا صاروخاً بابسـت اً من ن3ع »ب ر
F« تملذروف بـ »ت3شكا تب من« عى تجمذات كلري0 بلمرتِزقة تم رص 0ا 0ناك. 
وأوضح تملتح ث تبرسـمي باسـم تبي3تت تملسـلحة، تبذم ـ  يح ى رسيع أن 
تبتجمـع تبـذق تسـته فه تبصـاروخ كان يضم قرتبة خمسـة أب3يـة من ق3تت 
تملرتِزقـة، جمذهم تحابف تبذ وتن 0ناك السـتخ تمهم يف تصذ ـ  كلري باتجاه 

تملناطق تبح ودية. 
وأّكــ  رسيع أن تبرضبة تبصاروخ ة حص ت أكثر من 05 قت اً من تملرتِزقة 

وعرشتت تبجرحى حابتهم خطر0. 
وتذتـر 0ذه تبذمل ة رضبًة تسـتلاق ة ن3ع ة تكشـف م ى تطـ3ر تبي رتت 

تالستخلارتت ة بلج ش وتبلجان. 
كما أّكــ  ناطق تبج ش أن تإلعا1 تبحربي وثق تبرضبة، وأن تملشـا0  س تم 

نرش0ا يف تب3قا تملناسب. 
ويذتـر صاروخ »ب رF« تبلابسـتي من أح ث إنتاجات تبتصن ع تبذسـكرق 
تب مني، و30 يحمل 10 أبف شـظ ة ينفجر بها من أعى إىل أسـفل، عى ترتفاع 
ع 0 أمتار من تبه ف، وتنترش تلك تبشظايا عى مساحة دتئرية وتسذة محّيية 

أعى مست3ى من تبخسائر يف صف3ف تبذ و. 
وتشـله م3تصفات 0ـذت تبصاروخ م3تصفـات تبصاروخ تبلابسـتي تبرويس 

»ت3شكا« إىل َح ٍّ كلري و30 ما جذله يشتهر باسم »ت3شكا تب من«. 

 : خاص: 
ُقتل وأُص ب ما ال ييـل عن 30ي1 من مرتِزقة تبذ وتن 
عى يـ  أبطـال تبج ـش وتبلجـان تبشـذل ّة يف محافظة 
تبضابـع يف تبذمل ـات تبذسـكرية تبتي دترت منـذ تحت ت1 

تملذارك يف تملحافظة مطلع أبريل تملنر1. 
وأّكـــ  مصـ ٌر عسـكرقٌّ بصح فة تملسـري0 أن 315 
مرتِزقـاً ُقتلـ3ت وأص ب 1610 كحص لة بخسـائر تملرتِزقة 
تبلرشيـة يف جلهـات تبضابـع منـذ تبريـل وحتـى ي3ن 3 

تملاض ني. 
وحصلا صح فة تملسـري0 من تملص ر عى قائمة بذ د 
قتى تملرتِزقة يف تبضابع خال شـهر ي3ن 3 وتبلابغ ع د0م 
أكثر من 0ي قت اً ب نهم ي1 ق ادياً، نسـتذرض أسماَء0م 

عى تبنح3 تبتايل: 
1- تبذم ـ  / تملنافـق محم  عل تبله شـ3فر م ير أمن 
م يريـة قذطلـة بيى مرعـه متأثرتً بجـرتح أصابته يف 

مذارك حمر بشهر رمضان.
1- تبذي   تملنافق ناجي حسـني تبسا1 ركن تستطاع 

تبل3تء 30 بيي مرعه يف شخب.
3- تبذي   تملنافق صابح عيل تبجرق م ير أمن تبفاخر 

بيي مرعه يف شخب.
0- تبذي ـ  تملنافـق محمـ  عـيل محمـ  تبل ـل »أبـ3 
عزتب يـن« قائـ  كت لـة تمل فذ ـة يف تبلـ3تء تبرتبذـة بيي 

مرعه يف جلهة باب غلق.
5- تمليـ 1 تملنافـق عل تبلـه تبلكـرق بيـي مرعه يف 

حجر.
6- تمليـ 1 تملنافق خل ل أحم  عـيل تبك3يز نائب أركان 

تسل ح تبل3تء 83 بيي مرعه يف جلهة تبزبرييات.
7- تملي 1 تملنافق عيل يح ى نارش تبحريرق قائ  كت لة 

بابل3تء تألول صاعية بيي مرعه يف جلهة حجر.
8- تمليـ 1 تملنافـق رزمي وجـ تن »أب3 خطـاب« قائ  
تبكت لة تبثابثة يف تبلـ3تء تبثابث صاعية من مرتِزقة تملذا 

ع ن بيي مرعه يف شخب.
ي- تبني ـب تملنافق من ف تبـرزتز نائب م ير أمن م ناء 

تملذا وقائ  كت لة تبش3بجي بيي مرعه يف حجر.
10- تملاز1 أول تملنافق فؤتد زب ط تبلشـليش تبصل حي 

من بحج بيي مرعه يف شخب.
11- تبي ادق تملنافق عيل قاي  تبيلة شي ق قائ  تبحزت1 

تألمني يف تبضابع أحم  قائ  بيي مرعه يف شخب.
11- تبي ادق تملنافق محم  حزت1 تبذل ق »أب3 إسحاق« 

بيي مرعه يف خشب.
13- تبي ادق تملنافق محم  قائ  حسـ3ن أركان أح ى 

تبكتائب يف تبل3تء 11 عمابية بيي مرعه يف شخب.
10- تبي ـادق تملنافـق محمـ  صابـح تبف شـاني من 
م3دية أبني بيي مرعه يف تشتلاكات بني مرتِزقة تبضابع 

ومرتِزقة من أبني بابيرب من شخب.
15- تبي ـادق تملنافـق محمـ  قاضـل تبضح اني بيي 

مرعه يف جلهة باب غلق.
16- تبي ادق تملنافق بسا1 محم  عل تبله تب ب س بيي 

مرعه يف شخب.
17- تبي ادق تملنافق مازن تبشـ3بجي شي ق تبريع 

شال تبش3بجي.
18- تبي ـادق تملنافـق عل تبرق ـب حسـن إسـماع ل 

تبرستيف.
ي1- تبي ادق تملنافق عيل قائ  محم  تبذل  ق.

10- تملنافق أحم  أحم  0ادق تألزرقي.
11- تملنافـق أحم  عيل حم   تبيحطاني بيي مرعه 

يف جلهة حجر.
11- تملنافق محسـن سذ   تالصهب أح  مرتِزقة تبل3تء 

83 م فذ ة بيي مرعه يف تبيفلة شخب.
13- تملنافـق تنس أحم  جـرتدق أح  مرتِزقة تبذمابية 

مكريتس أبني بيي مرعه يف شخب.
10- تملنافـق أن3ر تبجرق تبلسـ يس من تبلـ3تء تبرتبع 

تحت اط بيي مرعه يف جلهة شخب.
15- تملنافـق أن3ر عيل حسـني قاسـم صابح من بكمة 

تبشذ3ب أح  أفرتد تبل3تء 81 بيي مرعه يف تبيفلة.
16- تملنافق أن3ر محسن زريع.

17- تملنافق ب ر محم  نارش بيي مرعه يف شخب.
18- تملنافق بسا1 محم  عل تبله.

ي1- تملنافـق حسـني عـيل تبذلـادق بيـي مرعه يف 
شخب.

30- تملنافـق حمـ تن صابح تملنتر بيـي مرعه يف 
جلهة تبزبرييات.

31- تملنافق حم3د نارص أحم  بيي مرعه يف شخب.
31- تملنافق خاب  علادق تبذمرق.

33- تملنافق خاب  حسـن تبلحن بيي مرعه يف جلهة 
ت3رصة تألزترق.

30- تملنافق خل ل إبرت0 م تبيذطلي قذطلة.
35- تملنافق ديان محم  عيل بيي مرعه يف شخب.

36- تملنافق عق يزن تبضح اني.

37- تملنافق عـيل عيل من بكمة صاح بيي مرعه يف 
جلهة حجر.

38 - صابح تبحاج قاي  بيي مرعه يف شخب.
ي3 - صابح عل تبله قاي  بيي مرعه يف شخب.

00 - صابـح مثنـى صابـح تبذل  ق بيـي مرعه يف 
شخب.

01 - صابح مطهر تبحجرق.
01 - عل تبله محسن تملرق بيي مرعه يف حجر.

03 - عل تبله مسذ  محم  خاب  تبذتابي بيي مرعه 
يف شخب.

00 - عل تبجل ـل عل تبصم  تبشـل لي من قرية خ3بر 
بيي مرعه يف شخب.

05 - عل تبجل ل قاسـم عيل تب مني - تبشغادر حجر - 
بيي مرعه يف باجة.

06 - عل تبحي محم  ن3ير تبشـاعرق من تبل3تء 83 
- بيي مرعه يف شخب.

07 - عل تبرحمن محم  عيل تألصهب.
08 - عل تبفتاح عيل أحم  تبزي ق.

ي0 - عل تبذزيـز سـ ف صابـح طابـب تبـردوع بيي 
مرعه يف شخب.

50 - عل تبغني أحم  عل   تبجش ش.
51 - عل تبكريـم تبجاح محم  - قرية تبحيل - جحاف 

بيي مرعه يف جلهة حجر.
51 - ع نـان مثنـى أحمـ  تبحيب - بيـي مرعه يف 

شخب.
53 - ع نـان يح ـى محم  تبح ـ رق بيي مرعه يف 

شخب.
50 - عيل أحم  ناجي.

55 - عيل قاي  محم  سل مان من قرية تبحاز0.
56 - عيل محم  تبحاج - بيي مرعه يف حل ل تبفرخ باجة.

57 - عيل محم  تبحذورق.
58 - عيل مسذ  تبجذشاني من قذطلة.

ي5 - عماد محم  قاي  بيي مرعه يف شخب.
60 - عمر تبه تيل - بيي مرعه يف جلهة حجر.

61 - عم ـ  أحم  سـذ   تبشـذ لي - قرية رتغب بيي 
مرعه يف جلهة حجر.

61 - ع3تد س ف محم3د تبذربي من تألزترق.
63 - غانـم مفنـا قاسـم حمـ3د أحـ  أفـرتد تبي ادق 

تبريع شال تبش3بجي بيي مرعه يف تبذلارق.
60 - فارس منص3ر عيل ع3ض من قرية مشـ ع بيي 

مرعه يف حجر.
65 - كمال أحم  أحم  بيي مرعه يف شخب.
66 - مام3ن محسن 0ادق من م ينة تبضابع.

67 - مازن أمني ناجي محم  من تألزترق بيي مرعه 
يف شخب.

68 - ملريز تملرييس من تبجلار0.
ي6 - محسن مذروف أحم  محسن.

70 - محم  أحم  تبخرتر0.
71 - محم  صابح تب3 0 تل بيي مرعه يف شخب.

71 - محم  فاضل تبضح انـي تبل3تء 83 م فذ ة بيي 
مرعه يف جلهة باب غلق.

73 - محمـ  عل تبله حم3د تملليـب تبذمارق من قرية 
تب3عر0.

70 - محم  عل تبخابق تب3بح.
75 - محمـ  عيل محمـ  تبحذيفي قريـة بكمة صاح 

بيي مرعه يف جلهة حجر تبريلي.
76 - محم  غابب تبحريرق.

77 - محم  مسذ  صابح تبيايض.
78 - محم  ميلل محم  أحم  بيي مرعه يف شخب.
ي7 - محمـ  ناجـي ميلـل تبل  حي بيـي مرعه يف 

تبريلي حجر.
80 - محمـ  نل ـل فاضـل 0جـرس تبهاشـمي بيـي 

مرعه يف شخب.
81 - محم  نج ب علادق من قرية تمل تد جحاف.

81 - محم3د محم  عيل محسن.
83 - مسذ  محم  تبجلني.

80 - م ثـاق محمـ  مسـاع  تبنـرسق تبحاملـي بيـي 
مرعه يف شخب.

85 - نادر ت3ف ق صابح.
86 - نارش تبحريرق.

87 - نل ل تملسن.
88 - نش3تن س ف عيل.

ي8 - نر تبفي ه.
0ي - 0اني محم  حسني خم س.

1ي - 0اني مساع  تبحجرق.
1ي - يذي3ب قاي  ناجي تبيايض قرية تبجلار0 قذطلة 

بيي مرعه يف جلهة شخب.
3ي - ي3سف أحم  محسن.

0ي - ي3سـف زبل3 من أبناء زنجلار أبني بيي مرعه 
يف جلهة باحة حجر. 
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في استمرار لخرق وقف إطالق النار:

طالبت بإنهاء التواجد األجنبي على أرضهم وإقالة المحافظ المرتزق باكريت:

اإلعالم السعودي يشن حملة على قادة المرتزقة:

املرتزقة يقصفون باملدفعية مدينَة الحديدة وطرياُن العدوان 
الحربي يحّلُق فوق مديرياتها الجنوبية 

مظاهرات غاضبة كربى أمام القواعد العسكرية لالحتالل 
السعودي يف مختلف مديريات املهرة 

االحتالل اإلماراتي يستهدف سقطرى بإدخال نباتات 
وأشجار دخيلة على الجزيرة 

 : خاص: 
تألمريكـي  تبذـ وتن  قـ3ى  وتصلـا 
تبجمذـة،  أمـس  ومرتزقتهـا،  تبسـذ3دق 
تسـته تَف منـازل وممتلـكات تمل3تطنني يف 
محافظة تبح ي 0، مخلفة أرضترتً وتسـذة، 
كما حّلق طريتُن تبذ وتن تبحربي يف تملناطق 
تبجن3ب ـة بلمحافظـة يف تسـتمرتر بخـرق 

وقـف إطـاق تبنـار باملحافظـة وتمل3قع يف 
تبس3ي . 

وقال مصـ ر محيل بمحافظـة تبح ي 0 
وتملرتزقـة  تبغـزت0  إن  تملسـري0:  بصح فـة 
تسـته ف3ت بأكثـَر مـن 06 قذيفـة 0ـاون 
تبثي لـة وتملت3سـطة ممتلكات  وتبذ ـارتت 
ومنازل تمل3تطنني يف قريتي تبزعفرتن ومحل 
تبشـ خ بـ ك ل163، ما أدى إىل وق3ع أرضتر 

وتسذة يف تملمتلكات وتلف محاص ل زرتع ة. 
وكانـا قـ3ى تبذـ وتن ومرتزقتهـا ق  
بــ11  تبخم ـس  تألول  أمـس  قصفـا، 
قذيفـة م فذ ة عـى مناطـَق متفرقة من 
تمل ينة، الفتـاً 0ذت بتذرض م ينة تب ريهمي 
تملحارص0 بيصف بذ د من قذتئف تمل فذ ة، 
كما حّلق طريتن تبذـ وتن تبحربي يف أج3تء 

تمل يريات تبجن3ب ة ملحافظة تبح ي 0. 

 : المهرة: 
شـه ت مختلـُف م يريـات محافظـة 
تملهـر0، أمس تبجمذـة، تظا0رتٍت شـذل ًة 
غاضلـًة؛ بلتن ي  بت3تج  تملحتّل تبسـذ3دق 
وم ل شـ اته وعصاباتـه ومرتزقتـه وعى 
رأسـهم رتجح باكريا -تملحافظ تملذنّي من 

قلل تالحتال-. 
ونظـم تملتظا0ـرون تبغاضلني بمختلف 
م يريات تملهر0 فذاب اٍت تحتجاج ًة وتسذة 
تبذسـكرية  وتبي3تعـ   تملذسـكرتت  أمـا1 
تبسـذ3دق يف مناطـق  باحتـال  تبتابذـة 
رخـ3ت م يرية تملسـ لة ومنطية خطر يف 
سـ ح3ت وجـ وه بم يريـة حص3يـن ويف 
م يرية تبغ ظة أما1 م ناء نشـط3ن وأما1 
مذسكر بسـ3يك؛ بلتن ي  بانتهاك تبس اد0 
تب3طن ة وتملطابلة برح ل تالحتال وتملرتزق 

باكريا. 
ورفـع تملتظا0ـرون الفتاٍت وشـذارتٍت 
رتفضـًة بـ »تالحتـال تبسـذ3دق«، وإقابة 
تملحافـظ تملرتـزق رتجـح باكريـا تملتهـم 

بابخ انة تب3طن ة وتبذمل بصابح تالحتال. 
وأك  تملشـارك3ن يف تملظا0رتت تبحاش 0 
تبتـي شـه تها م يريـات تملهـر0، أمـس، 
تسـتمرتر0م يف تعتصاماتهـم حتى خروج 
جم ع ق3تت تالحتال تبسـذ3دق وتملل شـ ا 
تبتابذة به، مل3حني باستخ ت1 وسائَل آخر 
إلجلـار تبيـ3تت تبسـذ3دية يف تبخروج من 

تملحافظة. 
وقابـا تبلجنة تملنظمـة العتصا1 تملهر0 
تبسلمي يف ب ان بها، أمس تبجمذة: إن أبناء 
تملحافظـة من مختلـف تمل يريـات ييف3ن 
تب ـ13 صفـاً وتحـ تً، مل نـاً أن تملظا0رتت 
أبنـاء  تبتـي نظمهـا  تبحاشـ 0  تبشـذل ة 
م يريـات تملسـ لة وسـ ح3ت وحص3يـن 
ونشط3ن وب3س ك وتبغ ظة ال يختلف عما 

يح ث يف بي ة تمل يريات. 
وأشـارت تبلجنُة تملنظمة إىل أنها طابلا 
مرترتً وتكرترتً بإقابة تملرتزق رتجح باكريا 
وإحابته بلمحاكمة وتبيضاء بتهم وجرتئم 
نهـب تملال تبذا1 وتبفسـاد تملـايل وتإلدترق، 
مل نـة أن ما ح ث مؤخرتً وكشـفته ن ابة 

تألم3تل تبذامة عن إصـ تر تملرتزق باكريا 
قرترتت بت3ري  جم ع إيرتدتت تملحافظة من 
جمارك ورضتئب إىل حساب دعم تملحافظة 
وتبذق يرشف عل ه شخص اً، خري دب ل وما 
30 إال غ ض من ف ض ملا يمارسه تملحافظ 
بت مـري  يذمـل  وتبـذق  وأع3تنـه  تملرتـزق 
مؤسسـات تب وبة تمل ن ة وتبذسـكرية كما 
يمـارس عماً ممنهجـاً بت مـري تالقتصاد 

تب3طني وتل ي  تملال تبذا1 يف تملهر0. 
ويف تبسـ اق، ي3تِصُل تالحتاُل تبسذ3دق 
تسـتح تَث م3تقَع عسـكريٍة ج يـ 0ً به يف 
مختلـف مناطق وم يريـات تملهر0، آخر0ا 
إنشـاء برج عسـكرق بابيرب من شاطئ 
سـ ح3ت، وسـط رفض أبناء تمل يرية ألق 

ت3تج  أجنلي عى أرتض هم. 
تبج يـُر عكُره أن م ينَة تبغ ظة شـه ت 
تبجمذَة تملاض َة، أكـرَ مظا0ر0 جما0ريية 
يف تأريـخ تملهر0 شـارك ف ها مئـاُت تآلالف 
من مختلف تمل يريات بلتذلري عن رفض كل 
أبنـاء تملحافظة بت3تج  تالحتال تبسـذ3دق 
ومرتزقته وتن ي تً بانتهاك تبس اد0 تب3طن ة. 

 : سقطرى: 
كشف مص ٌر محيلٌّ يف سيطرى عن ق ا1 تالحتال تإلمارتتي 
بإدخال أشـجار نلات ـة دخ لة عـى ب ئة تبجزير0، ما يشـّكل 
خطـرتً عل هـا وشـطلها من قائمـة تبـ ول تألجمـل يف تبذابم 
بحسـب تصن ـف »تب 3ن سـك3«.  وأوضح تملصـ ر أن تملرتزق 
رتئ  تبجريلي -تملذنّي من قلـل تبفاّر 0ادق وك ل أول محافظة 
سـيطرى-، تليى باغاً ييـي بذز1 تالحتـال تإلمارتتي عى 
إدخـال ع د من أصناف تبنلاتات تب خ لة عى تبجزير0، الفتاً إىل 
أن تالحتال تإلمارتتي يرفض إجرتء أق تفت ش بسـفنه تملحملة 

ب3تردتت مجه3بة يف م ناء سيطرى. 
وكان أبناء سـيطرى تتهم3ت تالحتال تإلمارتتي يف وقا سابق 
بإخرتج أشـجار ونلاتات وط 3ر نادر0 مـن تبجزير0 إىل أب3 ظلي 
عـر تبلحر وتبج3، يف صـ3ر0 تذكس تسـته تف تبل ئة تبنادر0 يف 
جزير0 سيطرى تبتي تيلع تحا س طر0 تالحتال منذ سن3تت. 

السعودية تجّنُد املئاِت من عناصر 
القاعدة يف أبني ضمن لواء جديد يقوده 

أبرز قيادات التنظيم 
 : متابعات: 

باعرتتِف وسـائِل إعا1 تملرتزقة، كشـفا تبسـذ3دية عن ت شـني مرحلـة ج ي 0 من 
تسـتخ ت1 عنارص ما يسـمى تنظ م تبياع 0 تإلجرتمي يف تنف ذ مخططاتها دتخل تب من، 
وعبك ضمن سلسـلة تالرتلاط تب3ث ق بني تبنظا1 تبسذ3دق وتبتنظ مات تإلجرتم ة تبتابذة 
بـه وتبتي زرعها بغـرض تنف ذ أجن 0 تسـتخلارتت ة بصابح أمريكا وتبك ـان تبصه 3ني 

باب رجة تألوىل. 
وكشـفا وسـائل إعام ة م3تب ة بتحابف تبذ وتن أن تبسـذ3دية أعلنا عن تجن  0ا 
بـآالف من عنارص تنظ م تبياع 0 تإلجرتمي ضمن ب3تء ج ي  يف ق3تت مرتزقتها وأدوتتها 

بمحافظة أبني. 
وأك ت تب3سائل أن تبسـذ3دية ع نا تملرتزق صابح تبشاجرق أح  أبرز ق ادتت تنظ م 
تبياعـ 0 تإلجرتمـي كيائ  بلـ3تء تبج ي  تبذق يضـم تآلالف من عنـارص تبتنظ م وتألفرتد 
تبتابذـني بهم ممن يتحرك3ن تحا عناوين طائف ة أُْخـــَرى 0ي من أجنحة »تبياع 0«، 
يف حـني يشـار إىل أن تبي ـادق يف تنظ م تبياع 0 »صابح تبشـاجرق« 30 مـن ت3ىل ق اد0 

عنارص تبتنظ م يف مذاركهم بمنطية كتاف خال تبذا1 1013. 
وأوضحا أن تبل3تء تبذق شّكلته تبسذ3دية بابتذاون مع أدتتها تبياع 0، س ت3ىل تنف ذ 
تملخططات وتملشـاريع تالسـتذمارية بلذـ وتن يف منطية ب3در بأبني، مؤكـ 0ً أن عنارص 
تبتنظ م تإلجرتمي تبذين تم تجن ُ 0م ق  تلي3ت وع3دتً من تالحتال تبسذ3دق برف أرقا1 
عسـكرية ورتتب بابذملة تبسذ3دية، مشـري0 إىل أنه تم رفض تجن   أق عنر من خارج 

تبتنظ م أَو تألجنحة تألُْخـــَرى تبتابذة به. 
وب ّنا أن تبذ َد تملحتمَل ملن سـ تم تجن  0م حـ3تيل 5 آالف مجن ، متطرقة إىل أن ع د 

تملجن ين حتى تآلن تجاوز ثاثة آالف مجن . 

الفار هادي يقيل قائدًا عسكرياً ويحيله 
للتحقيق النتقاده تحالَف العدوان

 : متابعات: 
بذ  سـن3تٍت من خ مِة تحابف تبذ وتن تألمريكي تبسذ3دق عى حساب شذٍب أُز0ِيا 
دماؤه ظلماً وع وتناً، تنضم تبل3تُء تملرتزُق محسـن خروف -رئ س ما يسـمى تبت3ج ه 
تملذن3ق يف حك3مة تالنلطاح- إىل قائمة تملنل3عين ب ى قاد0 تبذ وتن، وسـجل تملسـته فني 
بابهجمات تإلعام ة يف وسائله وحسابات ناشط ه، عى خلف ة تعرتتفه بارتهان مرتزقة 
ما يسـمى »تبج ش تب3طني« بلسذ3دية وتإلمارتت، ف ما أص ر تبفاّر 0ادق قرترتً بإييافه 
وإحابتـه بلتحي ق، قلل أن تي1َ3 عصاباٌت من تملرتزقة باقتحا1 منزبه، عى تبرغم من أن 
خـروف مثـل دور تبل3ق تألكر بلذ وتن، تألمر تبذق يؤكُ  كمـا جرت تبذاد0 أنه ال مكاَن 

ملن ال يخلص يف تالرتهان وتبتلذ ة. 
و0اجم تبي ادق تبسـذ3دق حسن تبشـهرق تملرتزَق خروف وع دتً من مرتزقة تبفاّر 
0ـادق تبذين تعرتف3ت بانلطاحهم بتحابف تبذ وتن وتنتي وت جزءتً من ممارسـاته، وتصفاً 

إيا0م بناكرق تبجم ل. 
وقال تبشـهرق: إن إحابَة تملرتزق خروف بلتحي ق أمٌر غريٌ كاٍف، مض فاً يف منش3ر 
بـه »نحن بحاجة ب من ني مخلصني«، ما يذني أن تبخ مات تبتي ق مها تملرتزق خروف 
ال تشـفع به أما1 ب3ِْحه بارتهانهم بلسـذ3دية، وأن تنلطاحه بتحابف تبذ وتن ب س كاف اً 

بتفادق تإل0انات وتإلعالل. 
وأضاف تبشـهرق يف منش3ر به بابي3ل »ما ص ر من تبل3تء خروف، ومن يسء تبذكر 
من سـليه عل تبذزيز جلارق، 30 نكرتن بلجم ل بامت از، وأنا أعرف خروف شـخص اً 
وبم أكن أت3قع أن يص َر منه مثُل 0ذت تبكا1، أما ُجلارق فه3 مذروٌف ج ناته وأصله من 

وين، فه3 ب س عرب اً وب س يمن اً«.
ويف تبسـ اق، أعلنا وكابة سلأ تبتابذة بلذ وتن أن تبفاّر 0ادق وجه تبخم س، بإيياف 

تبل3تء تملرتزق محسن خروف من عمله وإحابته بلتحي ق. 
وبـّررت تإلييـاُف بأنه جـاء »نت جـة مخابفاتـه بض3تبط تملهنـة وبل3تئـح وتبي3تنني 
تبذسكرية تملنظمة«، يف إشار0 إىل رضور0 تالبتزت1 بل3تئح وض3تبط تالرتهان ب ول تبذ وتن. 
وكان تملرتـزق خروف ق  أدىل بتريحات خال م تخلـة ملارش0 مع فضائ ة تبفاّر 
0ادق تح ث ف ها عن ع 1 ثية تحابف تبذ وتن يف مرتزقته، مؤك تً بابي3ل: إن ما يسـمى 
تبج ـش تب3طنـي مرتهن كامـل تالرتهان بلسـذ3دية، يف حني تنتي  تحابـَف تبذ وتن عى 

ممارساته بحق أدوتته. 



4
تبسلا

تبذ د

10 عق تبيذ 0 01000ـ..
13 ي3ب 3 ي1101

)703(
 

تبذاقات تبذامة وتبت3زيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محم  تبلاشا

تملياالت تملنش3ر0 يف تبصح فة 
تذر عن رأق كاتلها وال تذر 
بابرضور0 عن رأق تبصح فة

مدير التحرير:
إبرت0 م تبرستجي تبذن3تن: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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لمزيد من المعلومات أرسل طالب إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

جديد
MTN

MTN خط الطالب من

أوفر تعرفة للطالب على اإلطالق

ألننا نهتم... وفرنا خط “الطالب” لطالب الجامعات والكليات الذي يمكنهم الحصول شهرياً على:
300 ميجابايت انترنت

300 دقيقة إتصال ضمن الشبكة
300 رسالة نصية لجميع الشبكات المحلية

باإلضافة إلى استخدام المحدود لتطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر مجاناً
كل هذه المميزات بصالحية 30 يوماً فقط بـ1250 ريال

MTN هذا الخط متوفر فقط لطالب الجامعات والكليات في جميع فروع

طالب! يعني خطك MTN أكيد

معك في كّل مكان

إم تي إن يمن تلّطف الصيف وتستهل عروَضها التسويقية 

أبناُء ووجهاُء مدينة زبيد ينّددون بخروقات وجرائم العدوان يف الحديدة

مؤسسة الشعب تختتم الفعاليات الثقافية يف إب 
وتكرم الفائزين بمسابقة الفن التشكيلي

 : متابعات: 
دّشنا رشكُة MTN يمن عروَض تبص ف بهذت 
تبذـا1 تحَا شـذار: »ألننا نهتـم.. بّطفنا حرتر0 
تبص ـف«.  وعـن طل ذة 0ذه تبذـروض، أوّضح 
م يـر عا1 تبتسـ3يق بابرشكة مابك تبك3سـا أن 
أوىل 0ذه تبذروض تمثُل يف زياد0 مجان ة بنسـلة 

%50 عى تملكاملات َوتبرسـائل َوتإلنرتنا يف باقة 
مكـس600 وبنفس تبسـذر تبسـابق، كمـا أنه 
سـ حصل أَقُّ مشـرتك يف باقـة مكـس300 عى 
100 رسابة مجان ة إضاف ة إىل جم ع تبشلكات 

تملحل ة دون أية زياد0 عى سذر تبلاقة.
مض فاً أن 0ذت تبذرض 30 أول تبذروض تبتي 
ستي 1 ملشرتكي MTN يمن خال فرت0 تبص ف.

 : الحديدة: 
نّظـم أبنـاُء ووجهـاء م ينة تبذلـم وتبذلماء 
صـا0  عيـب  تبح يـ 0  بمحافظـة  »زب ـ « 
تبُجُمــَذـة، أمـس، وقفـًة تحتجاج ـة بلتن ي  
بجرتئـم تبذ وتن تألمريكي تبسـذ3دق تإلمارتتي 
تبح يـ 0  محافظـة  أبنـاء  بحـق  ومرتزقتـه 

وخروقاتهم تملت3تصلة. 
وتسـتنكر تملشـارك3ن يف تب3قفـة خروقـات 
تبذـ وتن ومرتزقته باسـته تف وقصف تألح اء 

تبسـكن ة وت مري تبذ ي  من منـازل وممتلكات 
تمل3تطنني. 

وأدتن3ت حجَز تبسـفن مشـتيات تبنفط أما1 
تبصمـا تألممي تجـاه دول تبذـ وتن وتملرتزقة 
وكذبـك التفاق وقف إطاق تبنار، ويف ظل ت3تج  
بجنة تملرتقلة تألمم ـة باملحافظة بإلرشتف عى 

تنف ذ تالتفاق. 
وأّكــ  تملشـارك3ن تسـتمرتَر0م يف تبصم3د 
وتب فاع عن تبساحل تبغربي وتطهري ُكــّل شر 

منها من دنس تبغزت0 وتملحتلني. 

 : إب: 
تبشذب  مؤسسـُة  تختتما 
أمـس  بلتنم ـة،  تالجتماع ـة 
تبثياف ـة  تبفذاب ـات  تألول، 
وتبجما0رييـة تبتـي تقامتهـا 
يف جامذـة إب، بذنـ3تن »أنـا 
تب منـي«، خـال تبفـرت0 )ي1 
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وك ـُل  أّكـ   تالختتـا1  ويف 
تبتذل ـم  بشـؤون  تملحافظـة 
عل تبفتاح  وتألوقاف  وتبثيافة 
غـاب، أ0م ـَة تنظ ـم 0ـذه 
تبفن ة  تبفذاب ـات وتملذـارض 
تبتـي تـرز م3ت0ـب تبشـلاب 

وإب تعاتهم.
مـن جانله أّكـ  نائـب رئ س 
تبطللـة  بشـؤون  إب  جامذـة 
تب كتـ3ر أحمـ  أبـ3 بحـ13 عـى 
أ0م ّة إقامـة مثل 0ذه تبفذاب ات 
بابشـكر  مت3جهـاً  تبثياف ـة.. 
تلن هـا  عـى  تبشـذب  ملؤسسـة 
وتنظ مهـا بهكـذت فذاب ـات ترز 
مذانات تإلنَْسان تب مني وشم3خه 
وتعتزتزه بنفسه وأرضه وصم3ده 

يف وجه تبذ وتن.
بـ وره أكـ  م يـر تبرتمـج 
وتملشـاريع يف مؤسسـة تبشذب 
تختتـا1  أن  عـ3تض،  محمـ  
تملذـرض وتبفذاب ات تبثياف ة ال 
يذني ت3قف أنشـطة مؤسسـة 
تبشـذب يف محافظـة إب، فمنذ 
أيـا1 قل لـة دشـنا تملؤسسـة 
مـرشوع دعـم أنشـطة تملرتكز 
تبص ف ة يف تملحافظة وتم تنف ذ 
ع د من تألنشطة بلذض تملرتكز 
تبيادمـة  ـــا1  تألَيَـّ وستشـه  

أنشطة أكثر يف بي ة تملرتكز.
ف مـا أعلـن رئ ـس قسـم 
تبرتب ـة تبفن ـة بكل ـة تبرتب ة 
صـاح  تب كتـ3ر  إب  جامذـة 

يف  تبفائزيـن  أسـماء  ردمـان 
تبذق  تبتشـك يل  تبفن  مسابية 
شـارك ف هـا 10 رسـامني من 
أن  مل نـاً  تبجامذـة..  طـاب 
تبخ ـاط  0اجـر  تملتسـابية 
تألوىل،  تملرتلـة  عـى  حصلـا 
ف مـا حلا تبرسـامة سـام ة 
تبثانـي  تملركـز  يف  تبشـاورق 
وغـاد0 تألم3ق باملركـز تبثابث 
تسـتمرت  تبتـي  تملسـابية  يف 

أسل3عا.
ويف ختـا1 تبحفل تم تكريم 
تبفائـز0 تألوىل ب رع مؤّسسـة 
تبشذب وجائز0 ني ية، كما تم 
تبثان ة وتبثابثة  تبفائز0  تكريم 

بج3تئز ماب ة.

ناطق القوات املسلحة يكّرُم أسرَة الشهيد محمد عبداملنعم 
الشامي بدرع وزارة الدفاع

استهداف املؤّسسات اإلعالمية واإلعالميني اليمنيني.. يف ندوة نقاشية اليوم بالعاصمة

 : صنعاء: 
كّر1 م يُر دتئر0 تبت3ج ه تملذن3ق تملتح ُث تبرسـمي بلي3تت 
تملسلحة تبذم   يح ى رسيع، أمس تبُجُمــَذة، بصنذاَء، أرُس0َ 
تبشـه   تملجا0ـ  محم  عل تملنذم أحم  تبشـامي ب رع وزتر0 

تب فاع. 
وخـال تبتكريم، نيـل م ير دتئـر0 تبت3ج ه تملذنـ3ق ب3تب  
وأرس0 تبشـه   تحايـا قائ  تبث3ر0 تبسـ   عل تمللـك ب ر تب ين 
تبح3ثي ورئ س تملجلس تبسـ ايس تألعى تبيائ  تألعى بلي3تت 
تملسـلحة تملشـري مه ق تملّشـاط وق اد0 وزتر0 تب فاع ورئاسة 
0 ئـة تألركان تبذامة.. مشـ  تً بامل3تقف تبلط3ب ة تبشـجاعة 
وما سّطره تبشه   تبلطل من أدوتر وماحَم بط3ب ة يف م ادين 
تبذز0 وتبكرتمة؛ دفاعاً عن تب3طن وم3تجهة تبغزت0 ومرتزقتهم 

حتى ترتيى شه  تً. 
تبشـه تء  بـأرس  تال0تمـا1َ  أن  تبذم ـ  رسيـع،  َوأَْوَضـَح 
وزيارتتهم 30 عه  وت3جه تحرص تبي اد0 تبث3رية وتبس اس ة 
وتبذسـكرية تبذل ا عى تجسـ  ه وفاًء وعرفانـاً بابتضح ات 
تبتي ق مها تبشـه تء تألبرتر تبذين جـادوت ب مائهم وأروتحهم 

من أجل وطنهم وشذلهم.. ُمشريتً إىل أن تبشهاد0 يف سل ل تبله 
وسـا1 ال يمنحه تبله إال ملن تختاره و0ـذت تكريم إبهي وأعظم 

وسا1. 
من جهتهم، عّر وتب  وأرس0 تبشـه   عن تعتزتز0م بأن تبلَه 
أكرمهم وتيلل منهم شه  تً.. مذرين عن شكر0م وتي ير0م 
بلي اد0 تبث3رية وتبس اسـ ة وتبذسكرية عى ت0تمامهم بأرس 

تبشه تء. 
وأّكـــ وت أن ق3تفـَل تبذطـاء بن تت3قف وأنهم سـ ي م3ن 
تبشـه   تل3 تبشـه  ؛ دفاعاً عن تب يـن وتب3طن ومن أجل ق م 

تبحرية وتبكرتمة بشذلنا تب مني. 

 : خاص: 

ينّظـُم تتّحـاُد تإلعام ـني تب من ـني 

وتبتلفزي3نـات  تإلعتعـات  وتتّحـاد 

تبسـلا  تب ـ13  صلـاَح  تالسـام ة، 

نياشـ ًة  نـ و0ً  صنذـاَء،  بابذاصمـة 

بذنـ3تن »تسـته تف تحابـف تبذـ وتن 
وتإلعام ـني  تإلعام ـة  بلمؤّسسـات 
تب من ـني.. تبصحـايف عل تبلـه صـرق 
مـن  تبذ يـ   بمشـاركة  أُنم3عجـاً«، 
تبصحف ـني وتإلعام ـني وتبحي3ق ـني 

وتألكاديم ني. 
َوأَْوَضَح تتّحاُد تإلعام ني تب من ني أن 

إقامَة 0ـذه تبن و0 تأتي يف إطاِر كشـِف 
جرتئـم تحابف تبذـ وتن ض  منتسـلي 
تإلعـا1 تب مني ومؤّسسـاته، باإلَضاَفة 
إىل تسـل ط تبضـ3ء حـ3ل أبذـاد 0ـذت 
َوْفـياً  تبيان3ن ة  تالسـته تف وح ث اته 
بلم3تث ق تب وب ـة تبتي تحمي تبصحفي 

وتجر1ُِّ تالعت تَء عل ه. 
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 : خاص: 

عـى َوْقــــِع تبتطـ3رتت تملتذليـة 
بمحاوبة تبذـ وتن تبحث ثة تستنسـاخ 
تبسـلطة تبترشيذ ـة يف تبلـاد وتبتـي 
تأتـي يف إطـاِر ع وتنـه تملسـتمر منـذ 
أربع سـن3تت وع 0 أشهر وتبتي ت3جا 
بتنظ ـم تجتمـاٍع بلذـض مـن أعضاء 
مجلـس تبنـ3تب تبفاريـن وتمللتحيـني 
تب رتسـات  مرَكـُز  نظـم  بابذـ وتن 
تب منـي  وتالسـرتتت ج ة  تبس اسـ ة 
ودالالت  أبذـاد  عـن  بلح يـث  نـ و0ً 
تجتماع س ئ3ن وتنذكاساته تبيان3ن ة 
يت3جـب  تبتـي  وتآلب ـة  وتب سـت3رية 
تبتذاطـي بها مـن تبناح ـة تبيان3ن ة 
مل3تجهة محاوالت تستنسـاخ تبسـلطة 
تبترشيذ ة، َح ُْث جاء طرح تملختص3ن 
يف تبجانـب تبيان3ني وتب سـت3رق عى 

تبنح3 تبتايل:
 

 مجل��س الن��واب وجلس��ة س��يئون بني 
الشرعية واملشروعية ورد السلطة

تحـا 0ـذت تبذنـ3تن جـاءت تب3رقُة 
تألوىل تبتـي قّ مها تب كت3ر أمني تبغ ش 
وتإلدتر0  تبس اسـ ة  تبنظـم  -أُسـتاع 
تملحل ـة بجامذة صنذـاء-، َح ُْث قال: 
إن م3ضـ3ع تبن و0 ب ـس محص3رتً يف 
مابسـات ما حـ ث يف سـ ئ3ن، بل إن 
تمل3ضـ3َع أعـمُّ وأشـمُل، فهـ3 يرتلط 
ترتلاطـاً وث يـاً بلنـاء تب وبـة تب من ة 
تملسـتيلة، و0ذت تألمـر ي ع3نا بلح يث 
تب وبـة وخصائصهـا ووظائفها  عـن 
وأ0م ـة تبتم  ز بني تبسـلطة وتب وبة 

وتبتم  ز بني تبسلطة وتبشذب. 
وأضاف تبغ ش: »إن من أ0ّم وظائف 
تبسـلطة يف تب وبة تبحفاَظ عى سامة 
وتسـتيرتر0ا  وأمنهـا  تب وبـة  ك ـان 
تب تخـيل  تملسـت3ى  عـى  ووح تهـا 
وتبخارجـي، و0ذه وظ ف ة س اسـ ة 
رئ سـ ة، و0ناك أَيْضاً وظ فٌة قان3ن ة 
ترشيذ ة تنف ذية وقضائ ة بلسـلطات 
تبثاث من تبسلطة تألصل ة )تب ست3ر(، 
فاألوىل تسـن تبي3تنني وتبلي ة تتنّفــذ 
0ـذه تبي3تنـني، وبناًء عى عبـك تك3ن 
تبك ف ـة تبتـي سـت3تجه بهـا ُكـــّل 
سـلطة مـن تبسـلطات تبثاث جلسـة 
تستنسـاخ مجلـس تبن3تب يف سـ ئ3ن 
عى طريق بنـاء تب وبة َوْفـيـاً بلرؤية 
تب3طن ـة وتنطاقا من مل أ تبفصل بني 

تبسلطات«. 
وتابـع تبغ ـش ق3بـه: »إنَّ مجلـَس 
تبنـ3تب عل ـه أن يتـرف يف م3تجهة 
من تشـرتك يف تجتماع س ئ3ن بناًء عى 
نـص تملـاد0 80 مـن تب سـت3ر وكذبك 
تملـاد0 5ي1 مـن الئحة مجلـس تبن3تب 
وتبتـي يرتتـب عل ها سـي3ط عض3ية 
مـن حـرض، و0ـذت ف مـا تختـص به 
تبسلطة تبترشيذ ة، ب نما عى تبسلطة 
تبيضائ ة تبي ا1ُ بمسـؤوب تها بشـكل 
مـ3تٍز أو مصاِحـٍب بخطـ3تت مجلس 
تبنـ3تب أو تل هـا، و0ـذت ال يذـ  تذ ياً 
عـى تبسـلطة تبترشيذ ـة إعت ما وضع 
يف تبحسـلان تبفصـل بـني تبسـلطات؛ 
ألَنَّهـا -أق تبسـلطة تبيضائ ـة- تي13 
بما نصا عل ه تملاد0 80 من تب سـت3ر 
وكذبـك تملـاد0 5ي1 مـن الئحة مجلس 
تبنـ3تب أما تبسـلطة تبتنف ذيـة ممثلة 
باملجلس تبس ايس تألعى وتبحك3مة«. 

 – ب3ظائفهـا  »ووفيـاً  وتسـتطرد 
تبسـ ايس تألعى وتبحك3مة، يف حماية 
أمـن تب وبـة عـى تملسـت3يني تب تخيل 

وتبخارجـي فإن عل ها عـ 1 تبتفاوض 
مـع مرتِزقة تبذـ وتن وإعـان م3قف 
وتضح يتذلـق بإعاَد0 تبنظر يف عاقات 
بادنـا مـع دول تبذـ وتن وتبـرشكات 
وتملنظمـات تبتـي ت عمه كمـا إظهار 
تبتي يـر ملـن بم يشـارك يف تبحرب عى 
تب مـن كما طابـب تملجلس تبسـ ايس 
بإصـ تر ب ـان يذلـن تمسـكه تبكامل 

تب3ديذـة  وتلذ ـة  بملك ـة  وتملطلـق 
ونجـرتن  وعسـري  وج ـزتن  ورشور0 
وتبربع تبخايل بلجمه3رية تب من ة وغري 
عبك من تبنياط تبتـي تضمنتها ورقته 

يف 0ذه تبن و0«. 

الطبيعُة القانونية للوضع العام القائم:
بي  ب أ تبلاحـُث وتملفكُر عل تب03اب 
تب3شـيل ورقتَـه تبتـي حملـا عنـ3تن 
تجتمـاع سـ ئ3ن وسـي3ط عض3يـة 
أعضـاء مجلـس تبن3تب تبخ3نـة بهذه 
تبت3طئة تبتي حاول من خال تبتأس س 
بلغايـة تبتـي ع0ـب إب هـا يف تبذن3تن، 
َح ُْث قال إنـه منذ تبذا1 11011 تذتر 
تبرشع ـُة تبث3رية 0ـي تبحاكمَة حتى 
تالسـتفتاء عى تب سـت3ر تبج ي  تبذق 
كانـا تجرى عل ـه تبلمسـاُت تألخري0 
قلل تبذـ وتن مع تختاف ص3ر تبتذلري 
عنـه؛ باعتلـاره نت جة مـن مخرجات 
تبحـ3تر تب3طنـي تبـذق كان تبذامل يف 
ع 1 تستكمابه حتى يرى تبن3ر تبت خل 
تبخارجـي وتبذ وتن تملسـتمر أكثر من 
أربذة أعـ3ت1 وتبذق يسـته ف تب3ج3د 
تب مني دوبة وشذب وأرض وتسته تف 
وح ته تب3طن ة وأمن وتسـتيرتر تبلل  
بَح ُْث إنه بـم يكتِف بذبك بل إنه حاول 
تبثـاث؛  تب وبـة  تستنسـاَخ سـلطات 
بَه ِف تغتصاب تبسـلطان بلجمه3رية 
تب بل3مـايس  وتبتمث ـل  تب من ـة 
تب فـاع  فـرص  بتف3يـا  تبخارجـي؛ 
وتبحي3ق ـة  وتبيان3ن ـة  تبس اسـ ة 

مل3تجهة تبذ وتن. 

التكييُف القانوني الجتماع سيئون 
تبتـي  تبثان ـة  تب3رقـُة  وتسـتمرت 
ق مها تب3شـيل بتل ني »حي ية تبحابة 
تبيان3ن ـة بهـذت تالجتمـاع تبـذق تم يف 
شـهر إبريل تملايض وتبذق حرضه ع ٌد 
مـن أعضاء مجلـس تبنـ3تب يف م ينة 
سـ ئ3ن بتنسـ ق وحمايـة مـن ق3ى 
تمِذـُن يف ع وتنهـا  إقل م ـة ودوب ـة 
تبغاشـم عن تب من يف إطار ما يسـمى 
عاصفـة تبحـز1 أو تبتحابـف تبذربـي 
بي اد0 تبسـذ3دية وتإلمـارتت ومذهما 
أمريكا وتبك ان تبصه 3ني، يف محاوبة 

يائسـة عى إضفـاء تبرشع ـة تبزتئفة 
عـى عبـك تالجتمـاع، َح ْـُث يذـ  عبك 
تذاونـاً مـع تبذـ وتن بتي يـم تب مـن 
كشـ ك عـى ب ـاض ومحللـني بهـذت 
تبذ وتن تبي ا1 بأفذال إجرتم ة، وبهذت 
يذتر ما قا1 به تألعضاء تبذين حرضوت 
0ذت تالجتماع خ انًة عظمى ومساسـاً 
بسـ اد0 وسـامة أرتيض تبجمه3ريـة 

تب من ة بمصري تبشذب تب مني«. 
وأدتن تب3شـيل تبحض3ر من قلل ع د 
من أعضـاء مجلس تبن3تب تملنسـاقني 
َح ْـُث  تبذـ وتن،  تحابـف  دول  ورتء 
أّكـــ  يف تب3رقـة عتتها، عـى ع د من 
تبنيـاط أ0مها »تعتلـار دع03 تالنذياد 
يف سـ ئ3ن مخابفـة بل سـت3ر والئحة 
مجلس تبن3تب وبلذمـل مجلس تبن3تب 
0ـذه  وجـاءت  تملختلفـة  وتك3يناتـه 
تب عـ03 مـن رئ ـس منته ـة واليتـه، 
إَضاَفـة إىل تزتمـن 0ـذت تالجتمـاع مع 
ف هـا  تـم  مشـ د0  أمن ـة  إجـرتءتت 
تسـت عاء ق3تت عسـكرية مـن ق3تت 
تمل3تطنـني  تبذـ وتن إلر0ـاب  تحابـف 
وإيجـاد حابة من تبذعر يف أوسـاطهم 
إدخـال  عبـك  مـن  تبهـ ف  إن  مل نـا 
قـ3تت تحابـف تبذ وتن تحتـال تب من 
وتبس طر0 عى قرتره وسلب تبس اد0«. 
وأضاف »كما أن دست3ر تبجمه3رية 
تب من ـة ينصـان عى إن ميـر مجلس 
تبن3تب تبذاصمة صنذاء وأن أق تجتماع 
خـارج تبذاصمـة صنذـاء باطا وغري 
دسـت3رق وال قان3ن ة به وعل ه فإنه ال 
رشع َة ألية إجرتءتت تخابُف تب سـت3َر 
وتبائحـة تب تخل ـة بلمجلـس، محّذرتً 
من تسـتخ ت1 0ذت تالجتمـاع برشعنته 
جرتئَم 0ذت تبذ وتن تبذق تمس بس اد0 
وتسـتيال وأمن تبجمه3ريـة تب من ة، 
َح ُْث أن عبك آثـار قان3ن ة مرتتلة عى 

تنذياده«. 

اآلث��اُر القانونية املرتتب��ة على من حضر 
اجتماع سيئون 

بم يكـن تجتمـاُع سـ ئ3ن تجتماعاً 
عابرتً ينتهي حـال تنتهاء تب3قا تملحّ د 
به دون أن تك3ن به تلذات وآثار ونتائج 
تنذكس باب رجـة تألوىل عى من حرض 
قلل غري0م، َح ُْث أشـار تب3شيل إىل أنه 

»كان أبرز 0ذه تآلثار سـي3ط عض3ية 
0ـؤالء تألعضاء تبذين ت3تجـ وت يف 0ذت 
تالجتمـاع سـابف تبذكـر وسـي3طها 
عنهـم ال تحتاج إىل صـ ور قرتر ينص 
عى سـي3ط عض3يتهـم ويليى فيط 
عى مجلـس تبن3تب قـرتر خل3 مياع  
0ؤالء تألعضاء و0ذت تبيرتر يذ  كاشفاً 
بحابـة سـي3ط تبذض3يـة ال منشـئاً 
بها، ِبَح ُْث سـ رتتب عل ه بذ  إص تره 
تب ع03 إىل تنتخابات تكم ل ة بذ  ستني 
ي3ماً من إص تر 0ذت تبيرتر، أما تبنيطة 
تبثان ـة فإن حضـ3ر 0ـؤالء تألعضاء 
وق امهم بأعمال تذ  من تألعمال تبتي 
تمس باسـتيال وسـ اد0 تبلاد فضاً 
عن ك3نها أفذاال تذتر جرتئَم جس مة 
بم3جب تبيان3ن، تألمر تبذق يحتم عى 
تبن ابة تبذامة تالضطاَع بمسؤوب اتها 

طلياً بليان3ن«. 

الخي��ارات الدس��تورية والقانوني��ة أمام 
الس��لطة التش��ريعية ملواجهة ه��ذا الفعل 

وأهدافه. 
تنطاقـا من عنـ3تن تب3رقـة تبثابثة 
محاوبـة تستنسـاخ سـلطات تب وبـة 
تبجمـ3د  بـني  تبفذـل  ورد0  تبثـاث 
وتبخ ـارتت تملتذ د0 وتبتـي ق مها أق 
تب3رقة تألُسـتاع َعل تبرب تملرتىض في  
حّ د تبخ ـارتِت تملختلفَة مل3تجهة عبك، 
وكانـا تبل تيـة من خ ارتت تبسـلطة 

تبترشيذ ة. 
تبسـلطَة  إن  تملرتـىض:  وقـال 
تبترشيذ ة أمـا1 تبتح يات تبتي نتجا 
عـن تجتمـاع سـ ئ3ن بهـا خ ـارتٌت 
عـ 0 مل3تجهـة محاوبـة تالستنسـاخ 
وتملخاطـر تبتي تهـّ د تب3جـ3َد تب مني 
وكذبك تبخروقات تب سـت3رية وجرتئم 
تبخ انة وتبتذاون مـع تبذ وتن، وعل ه 
فـإن مظا0ـَر تبخروقات تب سـت3رية 
وتبجرتئـم وتألفذـال تمل3جلة بسـي3ط 
مح3ريـن«،  مـن  تتكـ3ن  تبذض3يـة 
حضـ3ر  تعتلـار  »أوبهمـا  مض فـاً 
تالجتماع يف َحــ ِّ عتته خرقاً دسـت3رياً 
وتضحاً يرتكز عى سـل ني؛ ألَنَّه وصف 
تالجتمـاَع بأنـه تنذياٌد ملجلـس تبن3تب 
خارج تبذاصمة تمليرِّ تبرئ يس النذياده 
وبـ ون قرتر سـابق صـادر عن نفس 

تملجلـس بامل3تفية عى عي  جلسـة يف 
غـري تمليـر تبرئ ـيس، باإلَضاَفـة إىل أن 
تبحض3ر تم بناًء عى دع03 من غري عق 
صفة رشع ـة وقان3ن ة وإنما تتا من 
شـخص ة م تنة بانتحال صفة رئ س 
نهائـي  تبجمه3ريـة بحكـم قضائـي 
وبات وتبحكـم تالبت تئي تبصادر غ اب اً 
بحـق تبفـاّر مـن وجـه تبذ تبـة يذتر 
نهائ ـاً بذ 1 تج3يـز تبيانـ3ن تبطذن 
ف ـه بابطـرق تالعت ادية وتبتي حسـم 
تبنيـاش ح3بهـا، أما تملحـ3ُر تآلخُر أن 
تالجتمـاَع ص ر عنه ب ـاٌن منتحلٌة ف ه 
تبترشيذ ـة وتملتضمن  تبسـلطة  صفة 
بذ د مـن تبجرتئم ق ما تب من شـ كاً 

عى ب اض ب ول تبذ وتن«. 
وأتلـع »كما إن تبذض3ية سـيطا؛ 
بَسـلِب في تن صفـة تبذض3ية برشط 
تسـتيامة  يف  تملتمثـل  مـن رشوطهـا 
تبسـل3ك تب3طني وب ان مجلس تبن3تب 
تبذق ص ر مذلياً عى تالجتماع يف ح نه 
تعتره خ انًة وطن ة و0ذت تإلسـياط ال 
يحتـاج إىل حكـم قضائي حسـب نص 
تملـاد0 )5ي1( مـن تبائحـة تب تخل ـة 
إسـياط  إن  إىل  باإلَضاَفـة  بلمجلـس. 
تإلخـال  بَسـلِب  جـاءت  تبذض3يـة 
تبجسـ م ب3تجلاتها تملتمثلـة يف تبحنث 
باب مني تب ست3رية ب ون حكم قضائي 

بات«. 
»ومـن  أنـه  إىل  تملرتـىض  َوأََشـاَر 
تبخ ارتت تبيان3ن ة أَيْضاً يف 0ذه تبحابة 
تحريـك تب عـ3ى تبجنائ ـة وتبذي3بـة 
تبتكم ل ـة وتحريـك تب عـ3ى تمل ن ـة 
بطلـب إثلـات حابة حضـ3ر تالجتماع 

وتي يم تبحكم إىل مجلس تبن3تب«. 

الخياراُت املتاحة للس��لطة التنفيذية يف 
مواجهة استنساخ السلطة التشريعية 

يف  عـا1  »كملـ أ  تملرتـىض  وأردف 
ظـروف تألزمـات تبس اسـ ة تملت3قذة 
تب سـت3ر برئ ـس تبجمه3ريـة  منـح 
سـلطة َحــّل مجلس تبن3تب وسـلطة 
تب عـ03 إىل تنتخابـات ن اب ـة ملّكـر0، 
و0ناك خ اٌر ثاٍن يتمثل يف سـلطة تبحل 
وإمكان ة تب ع03 إىل تنتخابات تكم ل ة 
مـع ظروف تبتم ي  تالسـتثنائي ب3الية 
تبسـلطة تبترشيذ ة ويف ظـل تملخاطر 
وته يـ تت  تب منـي  بل3جـ3د  تملهـّ د0 
تالحتـال يلهـم تبسـلطة تبتنف ذية إىل 
تتّلاعهـا بحفـظ  تب3تجـب  تإلجـرتءتت 
تملصابـح تبذل ـا، أمـا ثابـُث تبخ ارتت 
فإن تبتم يَ  تالستثنائي ملجلس تبن3تب 
وتي يـر  تبيا0ـر0  بلظـروف  يخضـع 
تبظـروف تبيا0ـر0 من سـلطة رئ س 
تبجمه3رية صاخب تبحق يف تب ع03 إىل 

تالنتخابات«. 

الخياُر الشعبي 
بابيـ3ل  ورقتَـه  تملرتـىض  وتختتـم 
»يذتر تبشـذب مص َر تبسـلطة تألول 
وصاحـَب تبحـق وكذبك تبفصـل ف ها 
وعل ه، فإن تستخ ت1َ تبشذب بسلطاته 
تملير0َّ من تملاد0 )0( يف تب ست3ر وتتخاع 
قرتر تبذزل ملن كان3ت ممثل ه فه3 تملاِبُك 
تألصيل بلسلطة من خال تبتجمهر عى 
مست3ى تب وتئر تملطل3ب تمكني تبشذب 
ف ها من تنتخـاب ن3تب آخرين ين3ب3ن 
عنـه يف ممارسـة تبسـلطة تبترشيذ ة 
ب الً عن تبخ3نـة وكذبك تبتجمهر تبذا1 
إلقـرتر إسـياط عض3يـة َمـن خانـ3ت 

تألمانة يف تمث له«. 

تقارير

في ندوة بالعاصمة صنعاء نّظمها مرَكـُز الدراسات االستراتيجية اليمني:

قانونيون ومفكرون يستعرضون الزوايا القانونية 
والدستورية التي توجُب إسقاَط عضوية النواب الخونة
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يف تصذ ـٍ  ج يـٍ  بلحـرب تالقتصادية 
تبتي يُشـنُّها تحابُُف تبذ وتن عى تبشذب 
تإلجـرتءتت  سلسـلة  وضمـن  تب منـي، 
تبكارث ـة تبتـي يتخذ0ُا يف سـل ل ت مري 
تبُذملة تب3طن ة، أق ما حك3مُة تملرتزقة 
عى ضخِّ أكثـَر من 100 مل ـار ريال من 
أورتق تبُذملة تملطل3عـة ب ون غطاء فئة 
»100 ريال« إىل تبس3ق، و30 ما س سلُّب 
رضبًة ج ي 0 بسذر رصف تبريال تب مني، 
ح ث يرجح أن يرتفع سذر تب والر بشكل 

كلري جرتء عبك. 
وأعلـن تبلنُك تملركـزقُّ تبتابُع بحك3مة 
تملرتزقة يف ع ن تألسل3ع تملايض، عن ب ء 
تبتذامل بشـحنة مي تر0ا 10 حاوية من 
تبذمات تبني ية تملطل3عـة تبتي طلذتها 
حك3مـة تبفـاّر 0ادق بـ ون غطاء )فئة 
100 ريـال(، وتي ر 0ذه تبشـحنة بأكثَر 

من 100 مل ار ريال. 
 وزعـم ب ـان تبلنـك أن 0ذه تبشـحنة 
كانـا ق  وصلـا قلـل 8 أشـهر وتذرع 
بأنه تـم إخرتُجها بلتـ تول من أجل »حل 
مشكلة تنذ ت1 تبرف من أورتق تبـ100 

ريال«. 
بكـن »مسـؤوالً يف قطـاع تبذمل ـات 
تملرف ـة تملحل ـة بابلنك« كشـف زيف 
0ـذه تملزتعم، ح ـث وزع، أمس تبجمذة، 
عـى تبذ ي  من وسـائل إعـا1 تملرتزقة، 

تريحـا أّكـــ  ف ـه أن 13 حاوية من 
0ذه تبشـحنة وصلا أمس، ف ما ستصل 
ــا1  بي ـة تبحاويات تبسـلع خـال تألَيَـّ

تبيادمة. 
ق ـا1  أن  تبتريـح  0ـذت  ويكشـف 
حك3مة تملرتزقة بت3زيع تبشحنة تبج ي 0 
بم يأِت بحل أَية مشكلة، وإنما جاء بشكل 
متذم  برضب تبُذملة تب3طن ة من ج ي ، 
ومضاعفة تألزمة تالقتصادية، كما ح ث 
سـابياً عن ما وزعـا حك3مـة تملرتزقة 
كم ات كلـري0 من تألمـ3تل تملطل3عة من 
فئـات )1000 َو500، َو100( ريال، و30 
ما رفع سـذر رصف تبـ والر إىل أكثَر من 
800 ريـال، مسـجاً بذبـك تكـر ت 30ر 

بلُذملة تملحل ة. 
ويت3قـع مرف ـ3ن أن سـذَر رصف 
تبـ والر سـ صل إىل 1000 ريـال بسـلب 
ت3زيـع تبشـحنة تبج يـ 0 مـن تألمـ3تل 
تملطل3عة ب ون غطاء، و30 ما س شـكل 
أزمة تقتصادية كلري0 0ي تبه ف تب3ح   
وتب3تضح تبذق يسـذى تبذـ وتن بل3ص3ل 

إب ه من خال 0ذت تبيرتر. 
بـ3تدُر 0ـذت تبتصذ ـ  تبج يـ  بلحرب 
تالقتصاديـة من خال تألمـ3تل تملطل3عة 
كانـا ق  الحا عيب تبليـاء تالقتصادق 
مايـ3  منتصـف  تألردن،  يف  عيـ   تبـذق 
تبفائـا، ب ع03 من تمللذـ3ث تألممي بني 
تب3فـ  تب3طني ووف  تملرتزقة، و30 تبلياء 
تبـذق عرقل ممثل3 تملرتزقـة خابه ُكــّل 

تمليرتحات وتبحل3ل تملطروحة. 
ويف ب تيـة ي3ن 3 تبفائـا، نيلا وكابة 
تبرسـم ة »سـلأ« عـن مصـ ر  تألنلـاء 
مريف تحذيَره، من إق ت1 تبلنك تملركزق 
يف عـ ن عـى إصـ تِر ملابـَغ ماب ـة من 
تبُذملة تبج ي  تملطل3عة دون غطاء ني ق 
وإنزتبها بلسـ3ق، وأّكـــ  تملص ر أن 0ذت 
تإلجرتء سـتك3ُن به ت تع اٌت كارث ة عى 

تالقتصاد تب3طني بكافة أبناء تبشذب. 
إىل جانـب عبـك، يؤّكـــُ  ت3ق ـُا 0ذت 
َ  تبذ وتن ملضاعفة  تبتصذ   تبج ي ، تذمُّ
تألزمـة تالقتصاديـة كنـ3ٍع مـن تبذياب 
تبجماعـي تإلجرتمـي يحاول مـن خابه 
م3تجهـة تبرضبـات تب من ـة تملتصاع 0 
عى تملنشـآت وتملطارتت تبسذ3دية، و0ي 
ب سـا تملـر0 تألوىل تبتـي يسـتخ 1 ف ها 
تبذـ وتن تبحـرب تالقتصاديـة ك3سـ لة 
ال  تبتـي  تمل  تن ـة  بهزتئمـه  بانتيـا1 

يستط ع تذ3يضها. 

السلطاُت األمنية: ستتم مصادرُة أية 
كميات م��ن الُعملة املطبوع��ة وتجريم 

موزعيها
من جهتها، أّكــ ت تبسلطاُت تألمن ة 
يف صنذـاء أنها سـتتذامُل بحـز1 مع أية 
محاوبـة بت3زيـع تبذمـات تبج ي 0 تبتي 
أعلنا حك3مُة تملرتزقـة تبل ء بت3زيذها، 
ألجـل تبحـ  مـن آثار0ـا عـى تالقتصاد 

وتبس3ق تملحيل. 

ويف 
 ، ن ب ـا

نيلتـه وكابـة تألنلاء تبرسـم ة »سـلأ«، 
أمس تألول، أّكــ  مص ر أمني أنه ستتم 
مصادر0ُ وإتاُف أَية كم ات يتم ضلطها 
مـن تألورتق تبني يـة تملطل3عـة تبج ي 0 
تبتي أص ر0ا بنـك ع ن، وإغاق تملحات 
تبتـي تتذامـل بهـا وتتخـاع تإلجـرتءتت 

تبازمة ح ال من ضلطا ب يهم. 
تألورتَق  تلـك  أن  تملصـ ُر  َوأَْوَضـَح 
تملطل3عـة تسـته ف تإلرضتر باالقتصاد 
تب3طنـي وت 30ر تبُذملة تملحل ة، وبابتايل 
ترتفـاع تألسـذار، مذكرتً بيـرتر حك3مة 
تإلنياع رقـم )57( بلذـا1 11018 ب3قف 
تبتذامـل بـكل تبفئـات من تلـك تألورتق 
تبني يـة وعـ 1 تالعرتتف بهـا وتعتلار0ا 
غـريَ قان3ن ة وتجريم ُكـــّل من يتذامل 

بها. 

وأّكـــ  تملصـ ر أنه سـ تم تسـتمرتر 
نـزول حمات تبتفت ش تمل  تن ة وتملتابذة 
وتبن ابـات  تألمن ـة  تألجهـز0  مـن قلـل 
تملختصـة بابتنسـ ق مـع تبجهـات عتت 
تبصلـة بلتأّكـــ  مـن عـ 1 تـ تول تلك 
تإلصـ ترتت تبني ية تبج ي 0 يف تألسـ3تق 
وتملحـات، دتع اً تمل3تطنـني إىل ع 1 قل3ل 

أَو ت تول تلك تبذمات. 
وكانا سلطة تملجلس تبس ايس تألعى 
قـ  تتخذت خـال تبفرت0 تملاض ـة تبذ ي  
مـن تإلجـرتءتت تملماثلة تبتـي نجحا يف 
تبحـ  مـن تآلثـار تبكارث ة تبتي سـللتها 
تألورتق تبني يـة تبتـي طلذهـا تملرتزقـة 
ب ون غطاء، ح ث منذا حك3مة تإلنياع 
تـ تول أورتق فئـات )1000 َو500( ريال 
تملطل3عة بشـكل كامـل وأبزما تبجهات 
تملرف ـة وتبتجارية بذـ 1 تبتذامل بها، 
و30 مـا أظهـر أثـرتً إيجاب ـاً وتِضحاً يف 
خفض ت 30ر تبُذملة، بذ  أن وصل سذر 

رصف تب والر إىل أكثر من 800 ريال. 
يف تمليابـل، كانـا حك3مـة تملرتزقـة 
مسـتمر0 ط3تل تب3قا بابتاعب بأسذار 
تبـرف مـن خـال س اسـاتها تملاب ـة 
دعايـة  إىل  تملسـأبة  وح3بـا  تمل مـر0، 
س اسـ ة عن مـا قامـا بخفض سـذر 
تبـرف بذـ 0 أيـا1 تزتمنـاً مـع تذ ني 
تملحافـظ تبج ي  بللنك تملركـزق يف ع ن، 
تملرتزق حافـظ مذ اد، ورَسعـاَن ما عاد 

تبسذر بارتفاع. 

 : خاص: 

شه ت تبسـاحُة تإلعام ة وتبس اس ة تبذرب ة 
وتب وب ـة وتبغرب ـة جـ الً وتسـذاً عيـَب إزتحـة 
تبسـتار عـن ج يـ  تألسـلحة تب من ـة تملصنذـة 
محل اً خال تفتتاح تملشـري مه ق تملشـار رئ س 
تبجمه3رية تبيائ  تألعى بلي3تت تملسـلحة وتألمن 
وع د من ق ادتت تب وبة مذِرض تبشـه   تبرئ س 
ــاد بلصناعات تبذسكرية، تألسل3ع  صابح تبصمَّ
تملـايض، وتبـذق تحتـ3ى عـى طائـرتت مسـري0 
وص3تريـخ باب سـت ة ومجنّحة تمـا تجربتها يف 

عمق أرتيض تبذ و. 
تبغرب ـة  تب وب ـة  تإلعـا1  وسـائل  وت توبـا 
وتبذرب ة تألسـل3ع تبفائا خرَ تألسـلحة تب من ة 
تملصنَّذـة محل ـاً، متطرقـة إىل تبتطـ3ر تبكلـري 
وتمللحـ3ظ يف تبيـ رتت تبذسـكرية تب من ـة تبتي 
سـتغري تمل3تزيـن يف مسـار تبذمل ات تبذسـكرية 
تبتي يخ3ضها تبشذب تب مني ض  تحابف تبذ وتن 

تألمريكي تبسذ3دق تإلمارتتي. 
وسائُل تإلعا1 تب وب ة وخاصة تملهتمة بابجانب 
تبذسـكرق مـن تملجـات تألوروب ـة وتألمريك ـة 
أشـادت بمسـت3ى تبتط3ر تمللحـ3ظ يف ق03 تبردع 
تب من ـة تبتـي تح3بـا مـن تب فـاع إىل تبهج13، 
مـن خـال تصن ـع مذـ تت عسـكرية متط3ر0 

تكن3ب3ج ـا تسـتطاعا أن تخـرتق تملنظ3مـات 
تب فاع ة تألمريك ة يف عمق أرتيض دول تبذ وتن. 

وتعتـرت وسـائل تإلعـا1 تب وب ـة، أن تب قـة 
يف تسـتخ ت1 تألسـلحة وتحي يهـا أ0 تفهـا يذ  
تغ ـريتً يف تملذادبـة تبذسـكرية عيـب تنتيابها إىل 
عمق أرتيض تبذ و، مش  0 بابص3تريخ تبلابست ة 
عاب ـة تب قـة وتبتي كشـفا خـال تسـته تفها 
مناطق تسرتتت ج ة يف عمق تبذ و خلل منظ3مات 

تبلاتري3ت وتبثاد تألمريك تني. 

الخط��ُر ال��ذي ال تعرُفه الس��عودية واإلم��ارات عن 
ة اليمنية: الطائرات املسيرّ

وبشـأن تملذـِرض وردود تألفذـال تبخارج ـة، 
تألمريك ـة  ج3رنـال«  سـرتيا  وول  صح فـة 
أوردت تيريـرتً بهـا بذنـ3تن »ترسـانة تبطائرتت 
تملسري0 بلح3ث ني أخطر مما تذرتف به تبسذ3دية 
وتإلمارتت«، إىل تزتي  تبخطر تبذق تشـكله ترسانة 
تبطائرتت تملسـرّي0 بلج ش وتبلجان تبشـذل ة عى 

تبسذ3دية وتإلمارتت. 
ونيلـا تبصح فـة عـن أشـخاص مطلذـني 
ق3بهـم: إن تبهجمات تبتي تشـنها ق3تت تبج ش 
وتبلجـان »بطائرتتهـا تملسـرّي0 ضـ  خص3مهـا، 
أكثر دقة وأبذ  مسـافًة مما تير بها رسم اً دول 

تبتحابف وتب3اليات تملتح 0«. 

وعكـرت تبصح فـُة قـ3َل مسـؤول تنف ذق يف 
رشكة »أرتمك3« تبسـذ3دية تبحك3م ة ومسؤول 
 0ً ثا بلصح فة، »أن طائر0ً مسريَّ خل جي آخر تح َّ
يمن ة تسـته فا، يف ي3ب 3 تملايض، مصفا0 تابذًة 
بلرشكة قرب تبذاصمة تبرياض، وأبحيا أرضترتً 
ماديـة مح ود0 بهـا، رغم نفي حك3مـة تململكة 
رسـم اً وقـ3ع تبهجـ13«، مض فًة »ويف تبشـهر 
نفسـه، خرقا طائر0 مسـري0 أُْخــــَرى أج3تء 
تإلمـارتت وقصفـا مطار دبـي تب ويل، مـا أبحق 
رضرتً بشاحنة وأسفر عن تأج ل بذض تبرحات، 

حسب مصادر مطلذة«. 
تيرير0ـا:  يف  تألمريك ـة  تبصح فـة  وقابـا 
»رسعان ما تنتيل تب من 3ن من تستخ ت1 طائرتت 
مسـرّي0 صغـري0 تبحجـم إىل تط3ير نسـخة أكر 
بشـكل طائر0 تصنفها تألمم تملتحـ 0 بـ »تملركلة 
تبج3ية غـري تملأ30بة« أَو »UAV-X«، و0ي قادر0 
عـى قطع مسـافة تتجاوز 1000 كلـم، ما يضع 
عاصمتَي تبسذ3دية وتإلمارتت يف مرمى نريتنها«، 
متابذـًة »وتسـتخ ما 0ـذه تبطائـر0 ألول مـر0 
الغت ـال مسـؤوبني يف تبتحابـف، يف يناير تملايض، 
إع 0اجم تبح3ث 3ن ب3تسـطتها عرضا عسكريا يف 
قاعـ 0 تبذن  باب من، ما أودى بـأروتح تبذ ي  من 

تألشخاص منهم قاد0 رف ذي تملست3ى«. 

مزاع��ُم تحال��ف الع��دوان ع��ن حقيق��ة تصني��ع 
الطائرات والصواريخ تفنرّدها الحقائق:

ويف تبسـ اق، أوردت مجلـة ج نـس تألمريك ة 
ألخلـار تب فـاع وتبصناعـات تبذسـكرية تيريرتً 
ــاد بلصناعات  تبثاثاء تبفائا، عن مذِرض تبصمَّ
تبذسـكرية، متطرقًة إىل أن تبصاروخ تبذق رضب 
مطـار أبها ب ـس إيرتن ـاً، وبكن صناعـة يمن ة، 
كاشـفة أنها ت3تصلا مع رشكة تشـ ك ة ونفا 

بأنها ص رت أَق ن3ع من تبص3تريخ إىل طهرتن. 
وقابا تملجلة: إن تبسذ3ديَة تذرضا يف تألشهر 
تألخري0، بهجماٍت صاروخ ة من ن3ع كروز يمن ة 
تبصنع أطليا من تألرض وق  يك3ن تسـتخ ما 

كذبك ملهاجمة مطار أبها تب ويل يف 11 ي3ن 3. 
وأشـارت إىل تريحات ناطق تبذـ وتن تركي 
تملابكي تبذق رّصح سـابياً بـأن تبصاروخ تملجنح 
تبذق رضب مطار أبها أطلق عل ه تسـم »يا عيل«، 
الفتًة إىل أن تبصاروخ قـ س تبذق عرضه تبج ُش 
وتبلجـان ب ت مختلًفـا تماًما عن صـاروخ يا عيل 
تبذق زعم تملابكي بانه إيرتني تبصنع، م3ضحة أن 
أبرز تالختافات يف أن محركه كان مثلتًا عى رأس 
تبصاروخ، ب الً عن دتخله مع م خل 30تء أدناه. 

وأضافـا تملجلـة، أن تبصاروَخ قـ س يحت3ق 
عـى مذّزز أصغر ويذمل باب3ق3د تبصلب وأجنحة 
أن  م3ضحـة  مختلفـة،  أشـكال  عتت  وزعانـف 

تقارير

فصٌل جديٌد من العدوان االقتصادي: حكومة املرتزقة ُتغِرُق السوَق بدفعة 
ضخمة من األموال املطبوعة 

السلطات األمنية في صنعاء: ستتم مصاَدرُة أية كميات من األوراق النقدية المطبوعة وضبط المتعاملين بها

وول ستريت جورنال: ترسانة الطيران المسّير للجيـــــــــــــــش اليمني أخطر مما تعترف به السعودية واإلمارات
مجلة أمريكية للصناعات العسكرية: الصواريخ التـــــــــــــــــي تضرب السعودية ُصنعت في اليمن وليس في ايران

صحيفة الجيش البلغاري: األسلحة اليمنيــــة ستغّيُر المعادلَة العسكرية ضد دول التحالف

معِرُض الشهيد الصّمــاد يثري الجدَل يف وسـائل اإلعالم الدولية العربية والغربية



7
تبسلا

تبذ د

10 عق تبيذ 0 01000ـ
13 ي3ب 3 ي1101

)703(
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رشكـة  يف  مسـئ3ٌل  مصـ ٌر  كشـف 
تبنفـط تب من ـة عـن تنفرتجـة وشـ كة 
ألزمة تملشـتيات تبنفط ة تبتي تشـهُ 0ا 
تبذاصمـة صنذـاء وبذـض تملحافظـات 
تبتابذة بحك3مة تإلنياع بشـكل ت ريجي 
خال تبسـاعات تبيادمة بإعن تبله، وعبك 
بذ  تإلفرتج عن سـف نة تبنفط تبتجارية 
»دتمـاس« فجـَر أمـس تألول تبخم ـس 
مـن قلـل تحابـف تبذـ وتن منـذ تالثنني 
تملنر1 يف عرض تبلحر، وتملحملة بكم ة 
›‹10.510‹‹ طناً من ماد0 تبلنزين، وكم ة 
›‹5.011‹‹طناً من ماد0 تب يزل، الفتاً إىل أن 
تبسـف نة ب أت، أمس تبُجُمــَذة، تفريَغ 
تبشـحنة يف منشـآت تبح يـ 0 وق  ب أت 
تبرشكـة بتحم ـل تبناقـات وتَحــّركها 
ألمانة تبذاصمة وتملحافظات، مض فاً أن 
تبذـ وتن ال يزتل يحتجز 5 سـفن نفط ة 
أُْخــــَرى يف عـرض تبلحر رغـم منحها 
تصاريَح دخ3ل من قلل تألمم تملتح 0 بذ  

تفت شها يف ج ل3تي. 
وبفـا تملصـ ر يف تريـح بصح فة 
»تملسـري0«، أمس تبجمذـة، إىل أن ط3تبري 
تملحطـات  تشـه 0ا  تبتـي  تبسـ ارتت 
تبلرتوب ة يف ب س بسلب تنذ ت1 تملشتيات 
تبنفط ة، بـل يأتي يف إطار ت3جه تبرشكة 
وتب يـزل«  »تبلنزيـن  مادتَـي  بتينـني 
وتبحفاظ عى تملخزون تمل3ج3د يف خزتنات 

تبرشكة بابح ي 0، وص3الً إىل تكتفاء عتتي 
بلجم ع، مل ناً أن رشكة تبنفط عملا إىل 
تشـغ ل طرملـة وتح 0 يف ُكـــّل محطة 
وتنظ م عمل ة تبت3زيع آب اً عر تستخ ت1 
نظا1 تب3يـب تبذق ييـ13 تملختص تبتابع 
يف ُكـــّل محطـة بتذلئـة 00 بـرتتً بـكل 
أَو  تبسـ ارتت  أرقـا1  وتسـج ل  سـ ار0 
أرقا1 تبيذاد0 مع تسـج ل رقم تبذ تد يف 
تبطرملـة وإرسـال ُكــّل تلـك تملذل3مات 
ملـارش0 إىل عمل ـات تبـ3زتر0 يف نفـس 

تبلحظة. 
رشكـة  يف  تملسـئ3ل  تملصـ ُر  وأشـاد 
تبنفط باب3عي تبكلري بـ ى تمل3تطنني من 
خـال إدرتكهـم بلمؤتمـر0 تالقتصاديـة 
تبتي تحـاك ض  تبشـذب تب مني من قلل 
تألمريكـي  تبسـذ3دق  تبذـ وتن  تحابـف 
تإلمارتتـي، 30 مـا ظهر جل ـاً من خال 
تالنضلـاط وغ ـاب ُكــّل مظا0ـر تبهلع 
وتبفزع أسـ0ً3 باملـرتت تملاض ة، م3ضحاً 
أن تبرشكة مسـتمر0 يف ضخ ماد0 تب يزل 
بـكل تملستشـف ات وتألفـرتن ومحطات 

تمل اه ج3ن تنيطاع. 
َوأََشاَر تملص ر إىل تبفذاب ة تالحتجاج ة 
تبكـرى تبتـي ينظمهـا م3ظفـ3 وعمال 
رشكة تبنفط ي13 تالثنني تبياد1 أما1 مير 
تألمم تملتحـ 0 بابذاصمة صنذـاء، وعبك 
ملـرور 100 ي13 مـن تالعتصـا1 تملفت3ح 
بلضغط عى تألمم تملتح 0 تبي ا1 ب ور0ا 
تإلنَْسـاني وتإلفرتج عى تبسـفن تبنفط ة 

تملحتجز0 بـ ى تحابف تبذـ وتن وضمان 
ع 1 تحتجاز تبسـفن تبتجارية مستيلاً 
تحـا أَق مـرر كان، مـا دت1 خضذـا 
تبسـفن بلتفت ـش تألممـي ومنحـا بها 
تصاريح دخـ3ل مل ناء تبح يـ 0، كما أن 
مـن ضمن تملطابـب تملرشوعة بلم3ظفني 
30 تح    تالقتصاد تب3طني ورفع تبحظر 
عـن م نـاء رأس ع ـى وعـ 1 تفتذـال 
تألزمات ما بني تبحني وتآلخر عر تحتجاز 

تبسفن ب ون وجه حق أَو مرر. 
م3ظفـي  عـن  صـادٌر  ب ـاٌن  ودعـا 
ونيابـي رشكـة تبنفـط تب من ة وسـائَل 
تمل نـي  تملجتمـع  ومنظمـات  تإلعـا1 
وكل تبحي3ق ـني وتملذن ـني، بلمشـاركة 
وتبتفاعل مـع تب3قفـة تالحتجاج ة تبتي 
تأتـي بذكرى مـرور 100 يـ13 بلمرتبطة 

وتالعتصـا1 أمـا1 مكتـب تألمـم تملتح 0 
بابذاصمة صنذاء بلمطابلة باإلفرتج عن 
تبسفن تبنفط ة تملحتجز0 من قلل تحابف 
تبذـ وتن مرتزقتـه ف مـا يسـمى تبلجنة 
تالقتصادية تبتابذة بحك3مة تبفاّر 0ادق، 
تألمـر تبـذق تسـلب يف تألزمـة تبحاصلة 

بأمانة تبذاصمة وبي ة تملحافظات. 
-تبناطـق  تبشـلاطي  أمـني  وكان 
تبرسمي برشكة تبنفط تب من ة- ق  حمل 
يف تريـح خـاص بلصح فـة تبثاثـاء 
تملنـر1 تألمَم تملتح 0 وتحابـَف تبذ وتن 
ومرتزقته كافـَة تآلثـار تبكارث ة تملرتتلة 
عى تبتصذ   تالقتصادق مج دتً وتحتجاز 
6 سـفن نفط ـة تجارية ومنـع دخ3بها 
إىل م نـاء تبح يـ 0 بلتفريـغ، يف محاوبة 
بخنق تبسـ3ق تملحل ة من ماّد0 تملشتيات 

تبنفط ة بشـكل ممنهـج ومتذم ، مل ناً 
أن تسـتمرتر تحتجـاز سـفن تملشـتيات 
تبنفط ة بفرتتت ط3يلة يؤدق إىل تحملها 
غرتمـاِت تأخـري كلـري0 وبابتـايل ترتفاع 
تكاب فهـا، كمـا أن تلـك تإلجـرتءتت غري 
تملـرر0 بتحابف تبذـ وتن يـؤدق ألرضتر 
ونتائـج كارث ة يمثلها تنذ ت1 تملشـتيات 
تبنفط ـة يف تبسـ3ق تملحل ـة عـى كافة 

تبيطاعات. 
َوأَْوَضـَح ناطق تبنفط أن ق3تت تحابف 
تبذ وتن تذمـ ت يف تآلونة تألخري0 تصذ   
إجرتءتتهـا تبتذسـف ة ملنع دخ3ل سـفن 
تملشتيات تبنفط ة مل ناء تبح ي 0 وخاصة 
مـاد0 تبلنزين، بكن تبرشكـة تمّكنا من 
تحي ق تسـتيرتر تم3يني وسـذرق كلري 
خال تبفرت0 تملاض ة رغم تبحصار تبجائر 
بذكـس ما تشـه ه تملناطـق تملحتلة من 
أزمـات وتختناقـات، الفتـاً إىل تإلجرتءتت 
وتبت تبـري تبتـي تتخذتهـا تبرشكـة بمـا 
يتناسـب مع تبكم ات تملت3فـر0 حاب اً يف 
خزتنات منشئاتنا بلحفاظ عى تالستيرتر 
تبتم3ينـي يف تبح  تألدنـى، ح ث تم إع تُد 
تبرتمـج تبتم3ين ـة مـن قلـل تبجهـات 
تآلب ـات  ووضـع  تبرشكـة  يف  تملختصـة 
تملناسلة بتنف ذ0ا بابتنس ق مع تبجهات 
تألمن ـة، محـذرتً ُكـــلَّ من تسـ3ل بهم 
أنفسـهم تبتاعَب باحت اجـات تمل3تطنني 
من أجل تبكسـب غري تملرشوع أَو زعزعة 

تالستيرتر تبتم3يني. 

تبزعانف تشـلُه تلك تبتي عثر عل ها من تبصاروخ 
تبـذق رضب مطـار أبها وتبتـي أظهر0ـا تبذي   

تملابكي خال مؤتمره تبصحفي يف 10 ي3ن 3. 
بـأن  تملابكـي  وفنّـ ت مجلـُة جـني، مزتعـَم 
تبصاروخ كروز 30 من ن3ع TJ100 من تملحركات 
يف   PBS مجم3عـة  صنذتهـا  تبتـي  تبت3رب ن ـة 
جمه3رية تبتشـ ك، مشـري0 إىل أن صاروخ كروز 
قـ س ب يه محـرك يشـله TJ100 وبكـن يمكن 
أن يك3ن نسـخة منه، كاشـفة أنها ت3تصلا مع 
مجم3عـة PBS تبتـي قابـا إنهـا بم تصـ ر أبً ت 
محركات إليرتن أَو إىل حلفائها وستتذاون مع أَق 

تحي ق. 

القدراُت العس��كريُة اليمنية س��تغيرّ مساَر املعادلة 
العسكرية ضد تحالف العدوان:

من جانلها، سّلطا صح فُة تبج ش تبللغارق، 
ــاد  تبثاثـاء تبفائـا، تبض3َء عى مذـِرض تبصمَّ
بلصناعـات تبذسـكرية، متطرقـة إىل أن تبج ش 
تب مني أنتج3ت ص3تريَخ مجنّحة باب سـت ة ج ي 0 

وطائرتت ب ون ط ار. 
وقابـا تبصح فـة: إن تبج ـش تب منـي أعلن 
إنتـاج ص3تريخ باب سـت ة وطائـرتت ب ون ط ار 
مصنذـة محل ـا السـتخ تمها يف 0جمـات ضـ  
أ0ـ تف سـذ3دية، مشـري0 يف تيرير0ـا إىل ق ـا1 

تبرئ س مه ق تملّشاط بافتتاح تملذِرض. 
تبج يـ 0  تألسـلحة  أن  تبصح فـة،  وتعتـرت 
سـتذزز تبيـ رتت تبذسـكرية تب من ـة وسـتغري 
مسـار تملذركة ض  دول تبذ وتن، م3رد0 أسـماء 
تريحـات  إىل  ومتطرقـة  تب من ـة،  تألسـلحة 
تملتح ث تبذسـكرق باسـم تبج ش قلل ع 0 أيا1 
مـن تفتتـاح تملذـِرض تبـذق قـال: »إن صاروًخا 
ج يً ت وطائرتت ب ون ط ار ستُسـتخ 1 قريلًا يف 

تبذمل ات تبذسكرية«. 
وكانا صح فة م  ل تيسـا م3ن ت3ر، نرشت 
خرت ميتضلا تبثاثاء تبفائا، عن مذِرض تبشه   
ــاد بلصناعات تبذسـكرية تبـذق تفتتح يف  تبصمَّ
صنذـاء، مذن3نـًة عبك بــ »تب من ـ3ن يصنذ3ن 
ص3تريخ باب ست ة ج ي 0 وطائرتت ب ون ط ار«. 
وقابـا تبصح فـة: إن تألخ مهـ ق تملّشـاط، 
رئ ـس تملجلـس تبسـ ايس تألعى تفتتـح مذِرًضا 
بلصناعـات تبذسـكرية تب من ة، شـمل ص3تريخ 
باب سـت ة وطائرتت ب ون ط ـار وطائرتت ب ون 

ط ار ج ي 0 صنذا يف تبلاد. 
وتطرقـا تبصح فـة، إىل أن3تع تألسـلحة تبتي 
تم تبكشـف عنها يف تملذِرض، مل نة أن تألسـلحة 
تب من ـة تبج يـ 0 تبتـي يطلـق عل هـا صـاروخ 
ـــاد 3 ب ون  تبيـ س تملجنـح بابيـ س 1 وصمَّ
ـــاد 1  ط ـار وقاصـف 1K بـ ون ط ـار وصمَّ

تستطاع ب ون ط ار، ستذمل عى تذزيز تبي رتت 
تبذسكرية تب من ة وتغ ري مسار تملذركة ض  دول 

تبذ وتن. 
وأب ت تبصح فة ت0تماماً بتريحات متح ث 
تبج ش وتبلجان، م3ضحة أنه ق  قال قلل أيا1 إن 
صاروًخا ج يً ت وطائرتت ب ون ط ار ستُستخ 1 

قريلًا يف تبذمل ات تبذسكرية بلمجم3عة. 

النتيجُة التي جهلتها السعوديُة واإلمارات وتحالف 
العدوان.. التداعيات املؤكرّ��دة

وعى صذ   وسـائل تإلعا1 وتمل3تقع تإلخلارية 
تبذرب ة، أّكــ ت م3تقُع »عربي ب3سا« و«تب فاع 
و«تمل اديـن«،  تبذرب ـة«،  و«تبشـلكة  تبذربـي«، 
و«تبذابم«، و«رأق تب 13«، وع يُ  تمل3تقع تبخل ج ة 
تإلخلارية، أن تبنظا1 تبسـذ3دق »بم يكن يتص3ر 
حني تتخذ قرتَر تشـك ل تحابف بشـن تبحرب عى 
تب مـن أن تألمـ3َر سـتصُل بلنيطِة تبتـي وصلا 
إب هـا، مـع ب ء تنسـحاب تبحل ف تألبـرز وتح3ل 
من أسـمتهم »تبح3ث ـني« إىل مهاجمـة تألرتيض 
تبسـذ3دية بأسلحة متط3ر0«، متسـائلًة: »ك ف 
سـ ك3ن تأثري0ا عى تبسـذ3دية ومسـار تبحرب 

تبتي تسللا يف أس3أ كارثة برشية حتى تآلن«. 
تيارير0ـا  مجمـل  يف  تمل3تقـُع  وتسـتذرضا 
تملط3بـة تملحطـات تالسـرتتت ج ة تبتـي رضبـا 

ف ها قـ3تت تبج ش وتبلجان تبشـذل ة ووح تتها 

تملتن3عة تأل0 تَف تبح 3ية وتالسرتتت ج ة يف تبذمق 

تبسذ3دق وتبذمق تإلمارتتي، مشري0ً إىل أن تفتتاح 

ــاد تبذسـكرق  مذـِرض تبرئ ـس تبشـه   تبصمَّ

يذتر ته يـ تً ج ي تً ب ول تحابف تبذ وتن سـ ما 

تبسـذ3دية وتإلمـارتت تبيطلـان تألبـرز يف 0ـذت 

تبتحابف تبذ وتني. 

وأّكـــ ت تمل3تقـُع تإلخلاريـة تبذرب ـة خاصًة 

تب وب ـة منهـا أن مـن أسـمتهم بابح3ث ـني قـ  

يفرض3ن تسـرتتت ج تَهم تبخاصة يف حال تستمر 

تبتط3ير وتبتصن ع تبذسـكرق، ف ما تسـتذرضا 

ع ي  تبتيارير تبفرتتت تبزمن ة تبتي كشف خابها 

بتسلسـل، ج يَ  تبصناعـات تبذسـكرية تب من ة 

تبتي ح3ّبا مسـار تبحرب وعـززت من تبخ ارتت 

تالسرتتت ج ة بلج ش وتبلجان تبشذل ة. 

يُشـاُر إىل أن تبذ يـَ  تمل3تقـع تإلخلارية تبغرب ة 

ت توبا تألسـل3َع تبفائـَا خرَ تألسـلحة تب من ة 

تملصنذـة محل ـاً وتبذق تـم تبكشـف عنها ضمن 

ـــاد  تبصمَّ صابـح  تبرئ ـس  تبشـه    مذـِرض 

مـن  تبذ يـ   متناوبـة  تبذسـكرية،  بلصناعـات 

تبزوتيـا تبتحل ل ة بلمرحلة تبيادمة يف ظل تبتط3ر 

تملتسارع بلي رتت تبذسكرية تب من ة. 

تقارير

انفراجة يف أزمة املشتقات النفطية بعد إفراج العدوان عن سفينة محتَجزة 
تحمل 30 ألف طن من البنزين والديزل

مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية لصحيفة »المسيرة«:

وول ستريت جورنال: ترسانة الطيران المسّير للجيـــــــــــــــش اليمني أخطر مما تعترف به السعودية واإلمارات
مجلة أمريكية للصناعات العسكرية: الصواريخ التـــــــــــــــــي تضرب السعودية ُصنعت في اليمن وليس في ايران

صحيفة الجيش البلغاري: األسلحة اليمنيــــة ستغّيُر المعادلَة العسكرية ضد دول التحالف

معِرُض الشهيد الصّمــاد يثري الجدَل يف وسـائل اإلعالم الدولية العربية والغربية
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إعداد/ بشرى المحطوري

الدين  بدر  بن  القائُد احل�سني  ال�سهيُد  حّذر 
احلوثي -�َسَلُم اهلِل َعلَْيِه- من خطر )اأمريكا، 
والإ�ْسَلمية،  العربية  الأمتني  على  واإ�سرائيل( 
يف  احلا�سلة  وال��وق��ائ��ع  ب���الأح���داث  م�ست�سهداً 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي م���ن ق��ه��ر وظ���ل���م وا���س��ت��ب��داد 
واح��ت��لل م��ن ِق��ب��ل اأم��ري��ك��ا واإ���س��رائ��ي��ل، ودع��م 
ياأتيه  ل  ال��ذي  ال��ك��رمي  الُق���ْراآن  ب��اآي��ات  حديثه 

الباطل من بني يديه ول من خلفه..
وال���ي���وم اأ���س��ب��ح م��ا ق��ال��ه ال�����س��ه��ي��ُد ال��ق��ائ��د 
)خطر  حما�سرته  يف  َع��لَ��ْي��ِه-  اهلِل  -����َس���َلُم 
دخ���ول اأم��ري��ك��ا ال��ي��م��ن( واق��ع��اً وراأي��ن��اه ب���اأُمِّ 
اأعيننا يف هذه احلرب الظاملة اجلائرة على 
ال�سهيد  ط��رح  �سنتناول  احل��ب��ي��ب..  بلدنا 
حما�سرة  يف  َع��لَ��ْي��ِه-  اهلِل  -���َس��َلُم  القائد 

)خطر دخول اأمريكا اليمن(.. 

األمريكان.. إَذا دخلوا قريًة أفسدوها:��
أّكـــ  تبشـه   تبيائ  -َسـَا1ُ تبلـِه َعَل ِْه- 
و30 يتحـ ث عن أمريـكا بأنهـم مخادع3ن، 
يخ ع3ن تبشـذ3ب بأنهم يريـ ون بها تبخري، 
كـذب  0ـذت  وكل  وتبحريـة،  وتب يميرتط ـة، 
وتفـرتتء.. فهـم كما قال تبله ف هـم: ]يهلك3ن 
تبحـرث وتبنسـل[ ومـا حـ ث يف أفغانسـتان 
خـري دب ـل، َح ْـُث قـال: ]الحظ3ت ك ـف كان 
دخ3بهم إىل أفغانسـتان، دخل3ت إىل أفغانستان 
وأو0مـ3ت تألفغان ني أنهم يريـ ون أن يضذ3ت، 
ح يثـة وعريـة،  يصنذـ3ت حك3مـة  أن  أو 
وتسـتير يف ظلها أوضاع تبلاد.. وبابتأك   بن 
ي عـ3 تبلاد تسـتير، ب أ تبخاف، بـ أ تبحرب 
بـني تبفصائـل، وسـمذنا أن تلـك تبحك3مة ال 
تسـتط ع أن تحكم أكثر من دتخـل )كاب3ل(، 
ال يتجـاوز نف3ع0ا إىل خـارج م ينة ]كاب3ل[، 
ومـا يزتل تألع تد من تبجن3د من إسـلان ا ومن 
مناطـَق أُْخـَرى يت3تف ون إىل أفغانسـتان من 
أجـل أن يحافظـ3ت عى تبسـا1، وأن يحافظ3ت 
عى تسـتيرتر تملنطية، 0كذت يي3ب3ن! يذمل3ن 
قاقـل دتئماً بتـرّر بهم ت3تج 0ـم، ت3تج 0م 
بص3ر0 مسـتمر0.. إعَت دخلـ3ت تب من وكما قال 
تبلـه: }إِنَّ تْبُملُـ3َك إِعَت َدَخلُـ3ت َقْريًَة أَْفَسـُ و0َا 
َوَجَذل3ُت أَِعز0ََّ أ0َِْلَها أَِعبًَّة{)تبنمل: من تآلية30(.. 
ال ت خـل تبـرشكات تألمريك ة بلـ تً إال وتنهب 
ثروتته، إال وتستذل أ0له، ال ي خل تألمريك 3ن 
بلـ تً إال ويسـتذب3ن أ0له. بكن بأيـة طريية؟ 
عـن طريق تبخـ تع بحك3ماتهم وبشـذ3بهم، 
برسعـة،  ونص قهـا  يصنذ3نهـا،  تريـرتت 
ون3صلها إىل بذضنا بذض، ن3صلها بشكل من 
يريـ  أن ييلل منه تآلخر ما ييـ3ل، أق نحاول 
أن نينع تآلخرين بهذت تملرّر، 0ذت ما يحصل ]يا 
خلري قاب3ت ما يشـت3ت إال كذت كذت وتنا مابك ما 

تفهم![. 

لي��س هناك أي )م��ررّر( لتواجد أمريكا 
يف بالدنا:��

وحاَجَج -َسَا1ُ تبلِه َعَل ِْه- ُكــلَّ من ينطلق 
مـرّرتً ألمريـكا ت3تج 0ـا يف بادنـا أن تألصل 
0ـ3 أنـه )ال مـرّر بت3تج 0م(، فـكل تبحجج 
وتبرتت0ـات تبتـي تـرّر دخ3بهـم تبلـاد كلها 
فاسـ 0، فكل فرع ملني عى أصل فاسـٍ  فه3 
فاسـٌ ، َح ُْث قـال: ]تتحرك أنـا بتينع تآلخر 
بابتريـر! بكن مـن َح ُْث تملل أ ب ـس 0ناك أق 
مرّر ب3ج3د0ـم، أب س 0ذت 0ـ3 تألصل؟ فكل 
تملـرّرتت 0ـي فرع عى أصـل فاسـ ، إعَت كان 
يف تب3تقـع ب ـس 0نـاك أق مـرّر ب3ج3د0ـم، 

فأق مـرّر ألق عمل يذمل3نـه، أو يصطنذ3نه 
ب3ج3د0م فه3 فرع عى أصل فاس ، نحن عى 
ييني منه. ومن 30 تب مني؟. من تب من ني، أق 
م3تطـن يرى أو يذتي  أنه من تملمكن أن يك3ن 
0نـاك مـرّر بت3تجـ  تألمريك ني؟. 0ـل نحن 
شذب صغري كابلحرين مثاً؟ أ1 أن تب من نح3 
سـتة عـرش مل 3ناً. وب س تب مـن يف حرب مع 
دوبة أُْخَرى ف أتي تألمريك 3ن ب ساع ونا بناًء 
عى تتفاق ات بني تب وبتني. إعتً جاءوت ب ستذب3ت 
تب من ـني، جـاءوت ب رضبـ3ت تب من ـني، جاءوت 
ب ي3ب3ت: ]0ذت إر0ابي، و0ذه تمل رسة إر0اب ة، 
و0ذت تملسـج  إر0ابي، و0ذت تبشخص إر0ابي، 
وتلك تملنار0 إر0اب ة، وتلـك تبذج3ز إر0اب ة[. 

و0كذت.. ال تت3قف كلمة ]إر0اب[. 

ال�قاعدة.. صناعة أمريكية بامتياز:�� 
وتطرق -َسـَا1ُ تبلِه َعَل ْـِه- بلكذبة تبذامل ة 
تبتي ضحكا بها أمريـكا عى تبذابم، أال و0ي 
)محاربة تإلر0اب(!! فأمريكا 0ي أ1 تإلر0اب، 
الحتـال  كأدت0  تبياعـ 0  مـن صنذـا  0ـي 
تبشـذ3ب، َح ُْث قـال: ]الحظ3ت، ك ـف تبخ تع 
وتضـح، تبياعـ 0 - تبتـي يسـم3نها تبياع 0 
- تنظ ـم أسـامة بـن الدن، أبسـا تآلن - من 
خـال ما تسـمع - يصـ3رون بـك أن تبياع 0 
0ذه تنترشت من أفغانسـتان، وأصلحا تصل 
إىل ُكــّل منطيـة، قاب3ت: ]إيرتن ف ها ناس من 
تبياع 0، وتبص3مال قـ  ف ها ناس من تنظ م 
تبياعـ 0، وتب من تحتمـال أن ق  ف ه ناس من 
تنظ م تبياع 0، وتبسـذ3دية ق  ف ها ناس من 
تنظ ـم تبياع 0، و0كذت..[. مـن أين يمكن أن 
يصل 0ؤالء؟ أب ـس تألمريك 3ن مه منني عى 
أفغانسـتان؟ وعن أية طريـق يمكن بهؤالء أن 
يصلـ3ت إىل تب مـن، أو يصل3ت إىل تبسـذ3دية، أو 
إىل أيـة مناطق أُْخَرى؟ دون علم تألمريك ني؟.. 
0ـذت كمـا ييـال: ]قم ـص عثمـان[ ]أنتم يف 
قريتكـم وتح  مـن تبياعـ 0، تربـى يف ب تكم 
وتح  مـن تنظ ـم تبياع 0[ و0كـذت ف صل3ن 
بتنظ ـم تبياع 0 0ذت إىل ُكــّل منطية. وقاب3ت: 
]إيرتن ف ه تسذة عرش شخصاً 0م من تنظ م 
تبياعـ 0. إعتً إيرتن ت عـم تإلر0اب[، ق  يك3ن3ت 
0م يذملـ3ن عى ترح ل أشـخاص وتم3يلهم 
ب سـافروت إىل أق منطيـة ب صنذ3ت مـرّرتً من 
خال وج3د0م ف هـا، ]أن 0ناك يف بادكم من 
تنظ م تبياع 0، إعتً أنتم إر0اب 3ن[ عى قاع 0 
ُه ِمنُْهْم{)تملائ 0: من  }َوَمـْن يَت3ََبَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَـّ
تآليـة51( فمـا دت1 يف بـادك وتح  مـن تنظ م 

تبياع 0 فإعتً كلكم إر0اب 3ن[.. 

الخ��داع  نش��ر  يف  اإلع��الم..  دوُر 
األمريكي:��

وأشـار -َسـَا1ُ تبلِه َعَل ْـِه- أن تإلعا1 يلذب 
دورتً مهمـاً يف نـرش 0ذت تبخـ تع، أق: محاربة 
أمريكا بإلر0اب، َح ُْث قـال: ]أب س 0ذت خ تع 
تتناوبـه أَيْضـاً وسـائل تإلعـا1، تبصحف 3ن، 
تإلخلاري3ن، محطات تبتلفزي3ن تبتي تتسـابق 
وتتسـارع إىل أق خـر دون أن تفكـر يف أنه ق  
يكـ3ن خ عـة 0ي تذمـل عى نـرشه. تألخلار 
قض ـة مهمـة، تبله أمـر تملسـلمني أن يك3ن3ت 
أخلار0ـم،  نيـل  أخلار0ـم، ويف  حك مـني يف 
ووبّخهم وتعتر0ا خصلة سـ ئة ف هم: }َوإِعَت 
َجاَء0ُـْم أَْمٌر ِمَن تأْلَْمـِن أَِو تْبَخـ3ِْف أَعَتُع3ت ِبِه{
)تبنسـاء: من تآليـة83( أعتع3ت، أخلـار، ]قاب3ت 
يشـت3ت، قابـ3ت.. قاب3ت ق  0م كـذت.. وقاب3ت.. إىل 
آخره[. }َوَبـ3ْ َردُّوُه إىَِل تبرَُّسـ3ِل َوإىَِل أُويِل تأْلَْمِر 
ِمنُْهْم َبَذِلَمُه تبَِّذيَن يَْستَنِْلُط3نَُه ِمنُْهْم{)تبنساء: 

من تآلية83(. 

الس��كوُت يف مواجه��ة أمري��كا.. ليس 
من ذهب:��

وتنتي  -َسـَا1ُ تبلِه َعَل ِْه- ق3ل تبلذض: بأنه 
من تبحكمة تبصما وتبسك3ت إزتء ما تي13 به 
أمريكا، ورؤيتهم بهذت بأنه )تبحكمة(!! وأّكــ  
عى أن تب3تجب 0ـ3 تالتحاد وتملياومة بلت3تج  
تألمريكـي، بشـتى تبطرق، منها رفع تبشـذار 
يف وجههـا، َح ْـُث قـال: ]إعتً يجـب أن يكـ3ن 
بلم3تطنني م3قف باعتلار0م مسلمني، وأوبئك 
يهـ3د ونصـارى دخلـ3ت باد0ـم، وأن يكـ3ن 
بلذلماء م3قـف، وأن يك3ن بل وبة م3قف، وأن 
يكـ3ن بلجم ع م3قـف، 30 ما يمل ـه عل هم 
دينهـم ووطن تهم. وأوبئك تبذين يي3ب3ن: ماعت 
يذنـي أن ترفذ3ت 0ذت تبشـذار.. قـل: إعتً وصل 
تألمريك ـ3ن، إعتً أرنا ماعت تذمـل أنا؟ أبم يأن 
بـك أن ترفـع 0ذت تبشـذار؟ وإعت كنا سـتلز1 
تبحكمـة تبتي ترت0ا أنا تبسـك3ت، تبسـك3ت 
تبذق 0ـ3 من ع0ـب! فمتى سـ تكلم تبناس؟ 
ومتى س رخ تبناس؟ ومتى س يف تبناس؟. 
0ل بذ  أن يستذب03م، وأن يرضب تبله عل هم 
أيضـاً من عنـ ه تبذبة وتملسـكنة؟ ح نها يرى 
ُكـــّل يمنـي ما يؤملـه وال يسـتط ع أن يي3ل 
شـ ئاً[.. وأضاف أيضا: ]وعـى تبرغم من 0ذت 
تجـ  أن أوبئك تبذين 0م ق  يك3ن3ن يف وتقذهم 
جلنـاء بكنهـم يصلغـ3ن جلنهـم بابحكمـة 
سـ ك3ن3ن 0م من يي3ل بلناس: ]تسـكت3ت، ال 

تَُكلِّفـ3ت عل نا[ وعن ما نيـ3ل: 0م تآلن وصل3ت 
تب من يي3ل بك أيضاً: ]ألنهم يف تب من تسـكا، 
أمـا تآلن في  0ـ3 خطر من ص ق تسـكـا[، 
سـ صنع تملرّر، كما يي3بـ3ن يف تملثل تبذربي: 
]ال تَْذـَ 1 تبَخْرقـاء عّلـة[ يسـتط ع أن يطّلع 
ِعّلة، يستط ع أن يطلع عذر: ]نحن ني3ل بكم 
تسكت3ت و0م مازتب3ت 0ناك أما تآلن في 0م 0نا 
تسكا وإال بايرضب3ك من عن ك.. إعتً تسكا[. 

إَذا س��كتنا ه��ل ه��م  س��ؤال وجي��ه: 
ساكتون؟؟

ووجـه -َسـَا1ُ تبلـِه َعَل ِْه- سـؤتال ق3يا ملن 
يي3ل بأن تبشـذار وتبتحذير من خطر أمريكا 
ســـ)يَُكّلف عل هـم(، َح ُْث سـأل: ]ط ب إعَت 
سـكتنا - و0ذه تبكلمة تبتي أق3بها دتئماً - إعَت 
سكتنا 0ل 0م سـاكت3ن؟ 0ل 0م نائم3ن؟ أ1 
أن سك3تنا سـ ه ئ تبساحة بهم أن يذمل3ت ما 
يري ون؟. أ1 أن سـك3تنا يذني أن يطمئن3ت من 
جانلنـا أننا أصلحنا ال نشـكل عل هم أق يشء 
يزعجهـم وييليهـم.. إعتً فهم سـ حرتم3ننا؟ 
أ1 مـاعت سـ ذمل3ن؟ 0ـل سـ حرتم3ننا؛ ألَنَّنا 
سكتنا؟ 0ل ع وك يحرتمك إعَت ما سكا؟ أب تً[. 

الرد على من يدعو للسكوت 
ورد -َسـَا1ُ تبلـِه َعَل ْـِه- عـى مـن ي عـ3 
بلسك3ت، وتبتجا0ل بخطر أمريكا، وت3تج 0ا 
يف بادنا، رد عل هم ردت مفحما، َح ُْث قال: ]إعتً 
ني3ل ألوبئك تبذين يي3ب3ن، أو سـ ي3ب3ن كما 
قاب3ت، وكما قاب3ت يف تملايض: تسكت3ت. أو ال مرّر 
بهذت، أو ملاعت تتفاعل3ن 0كذت؟ ني3ل: أنتم بّرروت 
بنا سـك3تكم من أق منطلـق 30؟ 0ل أنه عى 
أسـاٍس من كتاب تبله سـلحانه وتذاىل؟ فأنتم 
تخاطل3ننـا باسـم تبُيــــْرآن؟ أن تبُيـــْرآن 
فهمتم منه 30 أن نسكا؟ فهات3ت بر0انكم إن 
كنتم صادقني. أ1 أنكم تري ون أن نسكا؛ ألَنَّ 
تبسك3ت س ك3ن ف ه سـامتنا أما1 أع تئنا؟. 
إعتً سنسـكا وبكن أنتم تنطليـ3ت وأخرج03م 
من تب من، جرب3ت أنفسـكم، جرب3ت تبسـك3ت، 
جربـ3ت تبحكمة. 0ل تسـتط ذ3ن بسـك3تكم 
أن تذملـ3ت عـى إخرتجهم من تب مـن؟. ال. إعتً 
فذن ما تي3ب3ن بنا: أن نسكا، نحن ال نرى أق 
مرّر بلسـك3ت أب تً إال ق3بكـم بأننا ق  نثري0م 
عل نـا. 0م أساسـاً مسـتثارون مـن ي13 0م 
أطفـال يف م نهم وقرت0ـم، ثيافتهم، ترب تهم 
كلها قائمة ض نا نحن تملسـلمني، ض  تبذرب، 
فه3 من أصله بثيافته، برتب ته، 30 مسـتثار 

ض ك ال يحتاج إىل أن أستثريه من ج ي [. 

أمريكا الـشـيطـان األكرب؛ ألن تصرفاتها 
هي تصرفاُت الشيطان تمامًا
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العسكري اليمني

القدراُت اليمنية تواكُب 
التكنولوجيا العالمية 
والمفاجآت مستمرة 

أمين النهمي العميد الركن المتقاعد ناجي الزعبي*

تب من ـُة  تمل3تجهـُة  تيتـَر  بـن 
تبسـذ3ديّة عى تقتحـا1 عمق تبذ و 
بابطائـرتت  تإلمارتتـي  تبسـذ3دق 
تبتي  تبلابست ة  تملسـرّي0 وتبص3تريخ 
تـرسح وتمرح وتمتلك بنكاً بأل0 تف 
يزيـ  عـى ٣٠٠ 0ـ ف تسـرتتت جي 
س3قي، وتمل 0ش أنها تصل أ0 تفها 
منظ3مـات  تذرتضهـا  أن  دون 
تبلاتريـ3ت وتب فاعـات تبج3ية تبتي 
تسـتنزفا مئات تملل ارتت تبسذ3دية 
وتإلمارتت ـة، دون أن يتمكـن ترتمب 
مـن تي يـم تبحمايـة تبازمـة كما 
ي عـي، بل سـت3تكلها مذـارُك بريٌة 
تنتيل بذمق تبسـذ3دية نظرتً بلمزتيا 
تبتـي يتحـى بهـا تملياتـل تب منـي 

وتبج ش وتبلجان تبشذل ّة. 
إن تبذيـَل تبذسـكرق تب مني تبفّذ 
تبحـرب  ومـزج  م3تئمـَة  تسـتطاع 
بلج ـش  تبكاسـ ك ة  تبتيل  يـة 
تبتـي  تبشـذل ّة  وتبلجـان  تب منـي 
تخ3ض حرب تحرير شـذل ّة ط3يلة 
تألمـ  وتنجح يف جـر تبذـ و ملذركة 
تسـتنزتف بأبسط تب3سـائل تمللتكر0 
وعسـكرية  ماديـة  كلفـة  وتقلهـا 
وبرشيـة، أن 0ـذت تبذيل تبذسـكرق 
عيل يصذب كرسه وتبتنلؤ بخط3ته 
تبتاب ـة وتملفاجـآت تبتـي ي خر0ـا 
وتألرضتر تبتي س لحيها بابخصم. 

تمل3تجهـة  م اديـُن  تيتـر  بـم 
سـاح  عـى  تبسـذ3دية  تب من ـة 
وحسـب، بـل تذـ د عبـك مل3تجهـة 
فيـ   بلشـاملة،  تكـ3ن  مـا  أقـرب 
تنتيـل تبج ـُش وتبلجـان تبشـذل ّة 
من تب فـاع تإليجابـي، بلتذرض، ثم 
تمللـادر0،  زمـا1  وتمتـاك  تبهجـ13 
فيـ  نفـذ تبج ـش وتبلجـان خال 
تبشـهرين تملاض ـني أكثر مـن ٣٤٧ 
عمل ة 0ج3م ة يف تبذمق تبسذ3دق، 
فابذمل ات تبذسكرية تتسع وتتط3ر 
مـن، َح ْـُث تبذـ د وتبذـ 0، وق  تم 
تب فع بي3تت ج ي 0 تتسم بابكفاء0 
وتإلعـ تد تبج   وتسـت ذاب أسـلحة 

مذـادالت  قللـا  ح يثـه  ومذـ تت 
تبذسـكرية  وتملفا0 ـم  تمل3تجهـة 
تبتيل  ية تسـتذىص عى تبذ و تدرتك 
كنههـا ودينام تهـا وتي يـر مـ ى 
خط3رتها ب س عى تملست3ى تمل  تني 
تبتكت كي وحسـب بل وتالسرتتت جي 
عق تبتأثـري عـى مـرسح تبذمل ات، 
وتملسـت3ى تإلقل مي، وتب ويل، إَضاَفة 
بلتحـيل بي ـاد0 عسـكرية ت3تكـب 
تبخطـط  وتذـ   تملذركـة  تطـ3رتت 
تملائمـة بلتطـ3رتت ميابـل عيل ـة 
ب تئ ة 0مج ة تذتي  أن تملال ووق3ف 
تملرتِزقة وق03 عظمى خلفها عنارص 

تحي ق تبنر. 
إن تمل3تجهـَة تبذسـكرية تب من ـة 
تبسـذ3دية تبريـة محك3مـٌة حتماً 
بهزيمة سذ3دية مرمة، وق  أنذرت 
بانهـا يف حـال  تبسـذ3دية  أمريـكا 
تمل3تجهـة تبريـة سـت3تجه 0زيمـة 
تبج ـش  بيـ رتت  نظـرتً  قاسـ ة؛ 
تمل3تجهـة  تبشـذل ّة عـى  وتبلجـان 
وتبحسم، فابج ش تبسذ3دق تمل جُج 
باملـال وتبسـاح وتملرتِزقـة فاق ين 
تبحافز وتبذي ـ 0 تبيتاب ة وتملذن3ية 
تبثيـة  وتنذـ ت1  تبيتـال  وروح 
بابي ـاد0 تبهزيلـة تملثيلـة بابهزتئم، 
إزتء مياتلـني يمن ـني يملك3ن تبحق 
وتإلع تد تبذسـكرق تملتط3ر تملتك ف 
مـع دينام ـة تملذركـة ومجرياتهـا 
وتإلب تعـات  تملذجـزتت  يجرتحـ3ن 
وتبحاضنـة  تبيتـال  وإَرتَد0  تبذتت ـة 
تبلـرشق وتبي ـاد0  تبشـذل ّة وتملـ  

تبفذ0. 
بن يسـتط َع تملـاُل مجابهة تبحق 
مهما بلغا كم اته، ويفي  تبسـاح 
ق متـه حـني ال تملك تبسـ3تع  تبتي 
وتبذزيمـة وتإلعـ تد  تإلَرتَد0  تحملـه 

وتبحق وتبي اد0 تملؤ0لة. 
يتسـم تملياتـل تب منـي بابـ3تزع 
تبذتتـي بل فـاع عـن وطنـه وحريته 
وأرضه وعرضه ب نما، يتخم تبجن ق 
تبسـذ3دق تملرت0ـل باملـال وتبرفـاه، 

ويـزج رغماً عنـه بمذركـة ب س به 
مصلحـة وقناعـة بهـا، َويسـت3رد 
عـى  تبيـ ر0  دون  تبتين ـة  قادتـه 
تسـت ذابها، ميابـل مياتلني يمن ني 
ومهارتتهـم  مذرفتهـم  تتطـ3ر 
وتسـت ذابهم  تبيتاب ـة  تبذسـكرية 
تبح يثـة وفيا  تألسـلحة  ملنظ3مات 
ملجريـات تملذركة، وصفحات تبحرب 

وتجربتهم تمل  تن ة. 
وتبلجـاُن  تبج ـُش  عـرض  بيـ  
تبذسـكرق  مذِرِضهـم  يف  تبشـذل ّة 
عتت  تملسـري0  تالسـتطاع  طائـرتت 
مـ ى ٥٠٠ كم كصمـاد ١ وصماد ٣ 
تملياتلـة تبياعفـة بم ى مـن ١٥٠٠ 
تبتـي  بــ ١٧٠٠كـم، وقاصـف ك٢ 
قصفا قاع 0 تبذن  تبسـنة تملاض ة 

ومنظ3مة رتص  تالستطاع ة. 
وتبج ل تألول وتبثاني من ص3تريخ 
بـركان بذ  0 تمل ى وبم يكشـف عن 
تبج ل تبثابث برغم دخ3به تبخ مة. 

إَضاَفـة ملنظ3مـة ص3تريـخ بـ ر 
وقا0ر مت3سطة تمل ى بثاثة أج ال. 
تب ق يـة  تبيـ س  وص3تريـُخ 
تملجنحة بذ  0 تمل ى تبتي تستخ ما 
يف ج ـزتن ومطـار أبهـا و0ـي ع 0 
أج ـال تخضـع بلتط3يـر تملسـتمر 
وتسم تها بابي س دالبة عى تمسك 
شـذلنا تب منـي وق ادتـه بامل3قـف 
تبثابا تب تعم بليض ة تبفلسط ن ة. 
كمـا أن 0نـاك منظ3مـات دخلا 

تبخ مة وبم يكشف عنها. 
إَضاَفة إلنتاج تبيذتئف وتبيناصات 
وتمتـاك مخـزون تسـرتتت جي من 
وتبلاسـت ة  تملجنحـة  تبص3تريـخ 

وتبطائرتت تملسري0. 
إن ما بذ  عمل ة تبطائرتت تبسلذة 
تبتـي تسـته فا تناب ـب ومحطات 
ضخ نفـط أرتمك3 وعمل ة إسـياط 
تبطائـر0 تألمريك ـة  قل3بـال 0ـ3ك 
تملسـرّي0 تألكثر تط3رتً يف تبذابم ب س 

كما قلل.
* كاتب أردني

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ي3ماً تل3 آخـر تفاجئنا دتئر0ُ تبتصن ع تبذسـكرق يف تبي03 تبصاروخ ة 
وسـاُح تبج3 تملسـرّي وتب فاعاُت تبج3ية تب من ة تبتابذة بلج ش وتبلجان 
تبشـذل ّة بتنامي ق رتِتها وإنجازتتها تملذ0لـة بذ  مرور ما ييارب 1600 

ي13 من تبذ وتن تبهمجي وتبحصار تبغاشم عى شذلنا تب مني تبصام . 
وخال تبفرت0 تبيصري0 تبسـابية تسـتطاعا دتئر0 تبتصن ع تبذسكرق 
تب من ة أن تمي ق مـاً يف إنتاج منظ3مات متن3عة و0ائلة من تبطائرتت 
تملسـرّي0 وتبص3تريخ تبلاب سـت ة تبتي تسـتطاعا أن تصـَل إىل أبذِ  م ى 
يف عمـق تبذ و وتصـل إىل عير ديار0ـم يف تبرياض وأب3 ظلـي وتحّيــق 

أ0 تفها ب قة عاب ة. 
كما أصلحا أعج3بة وفخر تبصناعات تألمريك ة س3تء يف تبي3تت تبرية 
أَو تبج3ية يف متناول أي ق أبناء تبج ش وتبلجان تبشـذل ّة، فما بم تحرقه 

تب3العة تص  ه ص3تريخنا وتحرقه يف عل ائه. 
وب ـس تبظـن إثمـاً 0ـذه تملـر0 عن مـا نيـ3ل: إن طائـرتِت تبذـ وتن 
تالسـتطاع ة تملسـري0 سـتخرج عـن تبخ مة من قـ3تت تبذـ وتن؛ ألَنَّها 
أصلحـا با0ظة تبتكاب ف من ح ث تبثمن وتكلفة تبتشـغ ل وب س 0ناك 

ضمانة عى ع3دتها ساملة من أج3تء تب من. 
إىل عبـك، فإن تبلذخ تملفرط تبـذق أح ثه تبج ش وتبلجان تبشـذل ّة من 
خـال تبتنك ـل بذتاد ومياتـيل تبذـ وتن ومرتزقتهم وإحـرتق تبكثري من 
تآلب ـات وتمل رعات تألمريك ـة تبح يثة باب3العة أَو يف إسـياط تبكثري من 
تبطائـرتت تألمريك ـة أفي  تحابف تبذـ وتن بذلته تبلـارز0 يف تبهروب من 
تالعرتتف بأنها أُسِيطا بفذل تملضادتت تألرض ة تب من ة وب س بخلل فني 
أَو تيني وما شـابه تلـك تألعذتر، حتى أنه أيضاً بم يتسـنَّ بهم تبي3ل عبك 
عـن ص3تريخ تبلاتري3ت ومنظ3مة ثاد تألمريك ـة تبصنع تبتي ُح  ت عن 
تبخ مة وبم تذ  قادر0 عى إصابَة طائرتتنا تملسـري0 تبتي تصل إىل أ0 تفها 

ساملة. 
كما أن 0ذت تإلنجاز تبكلري وتبتح3ل تالسـرتتت جي وتبتف3ق تبتكن3ب3جي 
تبذق حازه تبج ش تب مني ق  فاق نظريه تألمريكي وسليه بمرتحل وصار 
بإمـكان تبج ـش تب مني أن يرمـي بميذوفاته إىل أق 0ـ ف دتخل مهلكة 
تبـرش وحل فتها تإلمـارتت وما عل هم سـ3ى تالنتظار بأل0ـ تف تبيادمة 
تبتي حّ دتها تبي3تت تب من ة عى بسان تملتح ث تبرسمي بلي3تت تملسلحة 

تبذم   يح ى رسيع بـ 300 0 ف ملنشآت تقتصادية ح 3ية. 
بكـن ما يثـري تبسـخرية وتالزدرتء 30 ظه3ر ناطق تبذ وتن تبسـذ3دق 
تألمريكي تركي تملابكي متلاك اً و30 يسـتذرض بيايا تبطائرتت تملسـري0 
تب من ة أما1 تبذابم دون خجل، وتسـتذطاف تبذابم بلتضامن مذهم وض  
تب من ـني، وال يخجـل أيضاً مـن نسـلتها إىل تإليرتن ني بكي يرَّر بنفسـه 

ترتكاَب تملجازر تب3حش ة بحق أبناء تب من. 
ختاماً فإننـا بفضل تبله وتمك نه وق ادتنا تبحك مة وج شـنا وبجاننا 
تبشذل ّة ماض3ن ق ماً يف إنجاز تبكثري وتبكثري من تملفاجآت تملذ0لة بي3ى 
تبذ وتن ومسـتمرون يف تبتصن ع وتبتط3ير وتأ0 ل تبي رتت تبذسكرية يف 
كافة تملجاالت، فابحصار أجرنا عى تكتسـاب تملؤ0ات وتبخرتت تبكاف ة 
يف تبتصن ـع وتإلنتـاج وتبتط3يـر وم3تكلـة تبتكن3ب3ج ا تبذامل ـة وتألَيَّا1 

تبيادمة كف لة بابكثري من تملفاجآت.. 
)َوَس َْذَلُم تبَِّذيَن َظَلُم3ت أَقَّ ُمنَْيَلٍب يَنَْيِلل3َُن(. 

ُخ��فرّ���ا ترامب 
فسـادتً، ُخــّفـــا ترتمـب بته3ي  تبي س وتبذـ وتن عى تب من 
وتبذ وتن عى سـ3ريا وُخــّفـــا ترتمب بتمرير ما يسمى صفية 
تبيرن وُخــّفـــا ترتمب بابتفاف عى ث3ر0 تبس3دتن وُخــّفـــا 
ترتمـب بزعزعة تألمن يف ب ل ا وتبذـرتق وت3نس وتبجزتر وبي ة دول 

تملنطية.
أحذيٌة تحمـي أق ت1 تبغزت0 وتملسـتكرين تألمريكان وتبصهاينة، 
أحذيـٌة محسـ3بٌة عى تبذرب وتملسـلمني، بكنهم أعـرتٌب منافي3ن 
كما وصفهم تبله تذاىل يف تبُيـــْرآن تبكريم وال يمثل3ن أمة تإلْسَا1 
حتى وإن كان تبلذض منهم يف م3قع قرتر وم3قع سـلطة ويتحكم 
ـــا1َ أثلتا أنهم مجرد أحذية  يف رقـاب تبناس وثروتتهم إاّل أن تألَيَـّ

يللُسها ترتمب ونتن ا30.
منـذ زمـن بذ   وتألمـة تبذرب ة وتإلْسـَام ة تذاني مـن تبذماء 
وتبخ3نـة تملنافيـني تبذين يجللـ3ن تب3يات عى شـذ3بهم وأمتهم 
وأوطانهـم؛ بَسـلِب تنلطاحهم وخ انتهـم وتطل ذهم مـع تب ه3د 
ــا1 تساقطا تألقنذُة  وتبنصارى أمريكا وإرستئ ل، ومع مرور تألَيَـّ
وتكشـفا تبحيائُق وتغربل تبنـاس حتى ظهر أوبئـك تبذماء عى 
تبسـطح بشـكل وتضح ال بلَس ف ه عى تإلطـاق، وتبطامة تبكرى 

أن 0ـؤالء تبخ3نة يرتبّذ3ن عى عروش تألمة ويحكم3ن دوالً عرب ة 
وينهل3ن ثروتِت تبشـذ3ب ويليل3ن أنفسـهم بأبيـاب 0م بذ  ون 

عنها ُكــلَّ تبلُذ .
َفْرَدتَـا حذتء أَو زوج مـن تألحذية تنتذلهـا أمريكا وإرستئ ل 
يف تملنطيـة طلذـاً 0ناك كم ـات كلري0 من تألحذيـة وبكن 0ذه 
تألحذيـة تختلف؛ ألَنَّهـا تألكثُر تسـتخ تماً؛ ألَنَّهم أكثـُر تبذماء 
خ مًة وطاعة ألمريكا وإرستئ ل، بل إنهم يشـّكل3ن خطرتً عى 
تألمة أكثر من تبصهاينة أنفسـهم؛ ألَنَّهم ينخرون جسـَ  تألمة 

من تب تخل.
يف تب من تبذ وتن تألمريكي وتملنَفـذ تبسذ3دية وتإلمارتت.

يف فلسـطني ب3ال تبسـذ3دية وتإلمارتت ملا أعلنـا أمريكا تبي َس 
عاصمـًة إلرستئ ـل وَبَما عـاش تبشـذب تبفلسـط ني يف حابة من 
تبرتع تملسـتمر تحا تألنياض ووسـط تبحصار؛ ألَنَّهما ييفان يف 

وجه شذب فلسطني ملصلحة إرستئ ل.
يف س3ريا تبسـذ3دية وتإلمارتت صنذ3ت تبذرشتت من تبتنظ مات 
تإلر0اب ـة ودعمـ3ت تبحـرب عى سـ3ريا وتسـلل3ت يف قتل تبشـذب 

تبس3رق ودمار س3ريا ملصلحة تبك ان تبصه 3ني.
يف ب ل ا تبسذ3دية وتإلمارتت تذلثان بأمن وتستيرتر ب ل ا.

يف تبسـ3دتن تإلمـارتت وتبسـذ3دية تذمان ب َل نهـاَر عى إعاقة 

تحي ـق مطابب ث3ر0 تبشـذب تبسـ3دتني تبتي من شـأنها تحي ق 
تبحرية وتالستيال.

يف تبذـرتق تبسـذ3دية وتإلمارتت تمـارس دور تباعب تبرئ يس يف 
تسـتمرتر تبي3تت تألمريك ة يف تبذرتق ويف ع 1 ت3فر نظا1 سـ ايس 
مسـتيل ومؤّسسـات دوبة ق3ية بكي يليى تب3ضع تحا سـ طر0 

أمريكا.
يف بلنان أزمة س اسـ ة وظروف تقتصادية وحرب تستخلارتت ة 
وإعام ـة تي3د0ا وتم3بها تبسـذ3دية وتإلمـارتت ملصلحة تبك ان 

تبصه 3ني.
و0كـذت يف سـلطنة ُعمان وقطـر وتبص3مـال وتبلحرين وغري0ا 
من تب ول تبذرب ة وتإلْسـَام ة ييُف أَو بمذنى أصح ينلطح تبنظا1ُ 

تبسذ3دق وتبنظا1 تإلمارتتي يف طريق تألمة.. 
وإعت أرتدت تبشذ3ب أن تتخلص من 0 منة تألمريكان وتبصهاينة 
فذل هـا أن تخلع عنهـم تبنذاَل حتـى يلي3ت ب ون أحذيـة، وعن ما 
تسـ ل تب ماء من أق ت1 ترتمب ونتن ا30 وبذ  أن ي وسـ3ت تبشظايا 
وتبزجاج وتملسـامري فسـ3ف يت3قف3ن عن تملسري وييف3ن مكت3يف 
تأليـ ق وتألرجل، أما إعَت بيـي ُخــّفـــا ترتمب ي تفذان عن ق م ه 
ويحم انها من تبشـ3ك فس3ف تسـتمر مذانا0 0ذه تألمة وتستمر 

مصائلها ومشاكلها.
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ُأفقيًا : 

1.  نصف هتاف _ بزغ النور_ للتوجع_ معبوده.
2. دعمها وتش�جيعها واجب دين�ي ووطني تحفظ 
أبناَءنا م�ن االنجرار خلف مس�الك مغلوطة يف العطلة 

الصيفية.
3. مصيبة _ من مشتقات النفط.

4. وجع_ اطمئنان وسكينة_ تقي_ ضمري متصل.
5. رغباته_ تحس�س النبض بيده _ فلكلور ش�عبي 

يمني.
6. اتُركها)م( _ من سور القرآن الكريم.

7. جدد البناء_ يطعن من الخلف_ للتخيري.
8. قواعده وأسسه _ ست الحبايب_ ثلثا لني.

9. ما تقوم بإفرازه الغدد املختلفة يف الجسم.
10. مكان نوم الجنود يف املعس�كر_ غضب ش�ديد_ 

فاً. قام برتك اليشء تعفُّ
11. تحت جلد املاش�ية_ أحىص_ نثر املاء من فمه_ 

نّظفوا وطّهروا.
12. متخاذلني_ خصالت شعر الرأس الطويل.

13. ثلثا وقت_ فائزون_ قذف.
14. نرمي بالحجارة_ قتل جالوت.

َعـُمـوديًا:

1.  عاصمة كوبا_ دارسون متنورون.
2. االسم العربي ملدينة تل أبيب_ ننتقص الدنيء.

3. نات�ج ومحصل�ة_ اس�م املنطقة املمت�دة من باب 
املندب جنوباً إىل خليج العقبة شماالً.

4. سّن وقنن_ أفهم وأعي_ شعوب.
5. تشوهات خلقية_ فالحون.

6. ريب_ بقر وحيش_ للتعريف_ قربت.
7. منطقة يف ش�بوة كانت معقل تنظيم القاعدة حتى 
بدأ تحالف العدوان عىل اليمن انتهت مهمتهم وتالشوا _ 

لهجتهم ولكنتهم _ يدافع.

8. للتعرف_ درر _ حيوان أليف )م(.

9. جه�از املخاب�رات الصهيوني_ خليط ش�يطاني_ 

متشابهان.

10. تطويق_ خارقة للعادة)م(_ حصدوا الثمار.

11. يهز ويزلزل _ بالون هوائي كبري.

12. فرو )مبعثرة(_ للتأوه_ يسكن بالقرب.

13. منزلهم _ منهجية الدراسة.

14. متشابهان_ من األسماء الحسنى_ حديد صلب.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 الشاعر حسن المرتضى

القادم أعظم 

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
مفتـاُح تبيلذـة: شـلابنا 

وتبنشء تبياد1.

1 - تبرتجمات.
1 -  يستذ .

3 -  ملة ومذتي .
0 -  رتية.

5 -  إنتاج وتذ ين.
6 -  تب3حي.

تشـُطِب تبكلمـاِت أسـفَل 

أُفي اً  تبي3سني  تمل3ضحَة بني 

بتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف تبنهايـِة عـى كلمـة تبرس 

حرفـاً   )10( ِمـْن  تملك3َّنـة 

مـن  شـلابنا  »بتحصـني 

يف  تبياتـل  تبفـرتغ  خطـ3ر0 

إجازتهم تبص ف ة«. 

تبتذل ـم_  )تبرتب ـة_   

تبشـلاب ة_ ثيافات _ أبناءنا 

_ تبج ـل_ تبنـشء_ وقايـة_ 

حـروب_  تبناعمـة_ خطـر_ 

أخاق_ 0 فـه_ نر_ دين_ 

تسته تف(

 3+6+11= سـم3 ورفذة.
11+8+1+13= مستح ل.

0+1+7+10= من حاالت تبلحر.

5+10+13= إنصاف.
1+11= دتر ح3ل نفسـه.
6+ي+10= سهم وحربة.

أدِخـــْل مـرتدَف تبكلماِت يف تبجـ وِل بتحُصَل 
عى: كاتب كلمـات تبزتمل تبشـذلي »عى تبذه  يا 

صماد« بلمنشـ  تبرتئع وتملل ع / ع ى تبل ث.

الدرونز 

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

يومــــــًا0751
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

الشاعر العربي/

 تم م تبرغ3ثي

إذا اعتاَد امُللوُك َعىل الَهواِن َفذَكِّرُهم ِبأنَّ املوَت داِن 

َوذَكِّرُهم ِبِفرَعوٍن َغريٍق َكثرِي الَجيِش َمعموُر امَلغاني 

وجثِة ِطْفَلٍة ِبَمَمرِّ َمْشَفًى لها يف الُعمِر َسبٌع أو ثَماِن 

عىل بَْرِد الباَلِط ِبال َسير وإال تَحَت أنقاِض امَلباني 

ماِء عىل ِحصاِن  أراها  وهي يف األَكفاِن تَعلو َمالكا يف السَّ

لها تاٌج وزٌي َعسَكرٌي وشعٌب من زهور األُقحواِن

كأنَِّك ُقْلِت يل يا ِبنُت َشيئاً َعزيزاً ال يَُفسَّ باللساِن

ُملوُك املسلمنَي اليَوَم َرهٌن ِبَخيِط َدٍم عىل َحَدٍق ِحساِن 
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 : متابعات 
طابب »مؤتمـُر تملذلِّم تبذربي يف م3تجهة تبتطل ع 
مـع تالحتال تبصه 3ني يف ختا1 أعمابه، أمس تألول 
تبخم ـس يف م ينة تبحمامات تبت3نسـ ة، بابتص ق 
ألشـكال تبتطل ـع كافـة، ومياطذتـه عـى جم ع 

تملست3يات. 
مـع  تبتطل ـع  أشـكال  جم ـَع  تملؤتمـر،  وأدتن 
تالحتـال تبصه 3نـي، مؤّكــً ت أ0م ـة دور تبي3ى 
تبس اسـ ة وتبرملانـات ومنظمات حي3ق تإلنَْسـان 
ومنظمات تملجتمع تمل ني مل3تجهة مخططات تإلدتر0 

تألمريك ـة وتالحتال بتمرير »صفية ترتمب«، دتع اً 
إىل تتّخاع خط3تت عمل ة وملم3سـة بتجسـ   تبحق 
تبفلسـط ني تملرشوع وتملتمثـل برح ل تالحتال عن 

كافة تألرتيض تبفلسط ن ة تملحتلة. 
وجّ د تملؤتمر، رفَض جم ع تإلجرتءتت وتبخط3تت 
تبتي تتخذتها وتشنطن ف ما يتذلق بابي س عاصمة 
دوبة فلسطني، ومرتفذات تبج3الن تبس3رق تملحتل، 
منلهـا أل0م ـة تفذ ـل قنـ3تت تبضغط عـى تب ول 
بت3فري تب عم تباز1 بلمؤسسات تبتذل م ة وتبرتب3ية 
يف تبي س، وإنشـاء صن وق خاص بتم3يل مشاريع 

تبرتب ة وتبتذل م يف تمل ينة. 

وشـّ د تملؤتمر، عى رضور0 تالتفاق عى »م ثاق 
عربي مشـرتك« بلناء تسـرتتت ج ة وطن ة بتحصني 
تملنا0ج وتمليررتت تمل رسـ ة يف تملؤسسات تبتذل م ة 
تبذرب ـة، دتع ـاً إىل أ0م ة تذزيـز »تملناعة« تب3طن ة 
تبذرب ة ض  تبتطل ع؛ »بتنشئة ج ل عربي قادر عى 
تبصمـ3د يف مذركة كي تب3عي ض  تملاك نة تإلعام ة 

تإلرستئ ل ة وتألمريك ة«. 
ووّجـه نـ تًء بشـذ3ب تبذابـم وق3ته بلمشـاركة 
تبفذابـة يف تبحركـة تبذامل ـة بلمياطذـة وسـحب 
تالسـتثمارتت وفـرض تبذي3بـات عـى تالحتال يف 

مختلف تمل ادين. 

 : فلسطين المحتلة 
خرج عرشتُت تآلالف من تبفلسـط ن ني، أمس تبُجُمَذة، يف 
مسـري0ِ تبَذ3د0 بيطاع غـز0َ تملحارَص يف تبُجُمَذة، تبسادسـة 
وتبستني من مسريتت تبذ3د0 وكرس تبحصار تحا عن3تن »ال 
تفـاوض وال تعرتتف بابك ان«، ف مـا تعتيلا ق3تت تالحتال 
ثاثـة فلسـط ن ني يف تبضفة، مع تسـتمرتر بحرية تالحتال 

تسته تَف تبص ادين يف بحر غز0. 
وقـال وكابُة فلسـطني تب ـ13 بألنلاء: إن عـرشتت تآلالف 
وال  تفـاوض  »ال  جمذـة  يف  شـارك3ت  تبفلسـط ن ني  مـن 
تعـرتتف بابك ان« عـى ط3ل تبسـ اج تبفاصل بـني تبيطاع 
ومسـت3طنات تالحتال، مل نة أن تملحتجني أطلي3ت تبلاب3نات 

تبحارقة باتجاه تملست3طنات تبصه 3ن ة. 
وأشـارت تب3كابة، إىل أن تملشاركني أّكــ وت عى أن تمل3قف 
تبفلسـط ني تمل3ح  تبذق وقف سـ تً من ذاً يف وجه “ورشـة 
تبلحرين” تبتطل ذ ة يشـكل أساسـاً مت ناً يجب تبلناء عل ه 
بتحي ق تب3ح 0 تب3طن ة تبفلسط ن ة وتبتص ق بلمخططات 

تألمريك ة تبصه 3ن ة وإفشـال “صفية ترتمب” تبتي ته ف 
بتصف ة تبيض ة تبفلسط ن ة. 

وبفا تملشارك3ن إىل تستمرتر0م يف تملسريتت حتى تحي ق 
أ0 تفها بإنهاء تبحصار تبصه 3نـي تبجائر بليطاع وحماية 

َحــّق تباجئني تبفلسط ن ني بابذ3د0. 
إىل عبك، جّ دت بحرية تالحتال تبصه 3ني، أمس تبُجُمَذة، 
تسته تَف تبص ادين تبفلسط ن ني يف بحر قطاع غز0 تملحارَص 

بنريتن أسلحتها تبرشاشة. 
وعكـرت وكابـة مذـا تبفلسـط ن ة بألنلـاء، أن بحريـة 
تالحتال أطليا تبنار باتجاه مرتكب تبص ادين تبفلسط ن ني 
يف تبلحـر قلابة تبسـ3دتن ة شـمال تبيطـاع دون تإلباغ عن 

وق3ع إصابات. 
ويف تبضفـة تبغرب ـة، تعتيلا ق3تت تالحتـال تبصه 3ني 

ثاثة فلسط ن ني. 
وعكرت وكابة مذاً أن ق3تت تالحتال تعتيلا تبفلسط ن ني 

تبثاثة عن  أح  ح3تجز0ا تبذسكرية يف تألغ3تر تبشماب ة. 
وكانا ق3تت تالحتـال تعتيلا، أمس تألول تبخم س، 11 

فلسط ن اً من مناطَق متفرقة بابضفة تبغرب ة. 

 فيما بحرية االحتالل استهدفت الصيادين ببحر غزة 

عربي ودولي

مسريات فلسطينية تحت شعار »ال تفاوض وال اعرتاف بالكيان«

حاتمي: أي اعتداء على إيران 
سيواجه برد حازم

 : متابعات 
قابا وزتر0ُ تب فـاع تإليرتن ة، أمس تبُجُمَذة: إن أق تعت تء 
عـى إيـرتن بـرد فـ3رق قـاس ومؤبم، ف مـا جـ دت وزتر0 
تبخارج ـة تإليرتن ـة مطابلها بريطان ا باإلفـرتج عن ناقلة 

تبنفط تملحتجز0 يف مض ق جلل طارق. 
وأّكــ  وزير تب فـاع تإليرتني تبذم   أمري حاتمي، عى أن 

أق تعت تء عى إيرتن س 3تجه برد حاز1 وف3رق. 
ونيلـا وكابة تسـن م تإليرتن ـة بألنلاء عن وزيـر تب فاع 
تإليرتني ق3به: إن طهـرتن تحتفظ بحيها تملرشوع يف تب فاع 
عن سـ ادتها بم3جب تملاد0 51 من م ثـاق تألَُمــم تملتح 0، 
ُمشـريتً إىل أن تبي3تت تملسـلحة تإليرتن ة جا0ـز0 بلرد عى أق 

تعت تء. 
وكان وزيـر تبخارج ـة تإليرتنـي محم  جـ3تد ظريف يف 
تريحات به، أمس تألول تبخم ـس ق  أّكــ  أن إيرتَن دوبة 
ق3ية و0ي مستذ 0 مل3تجهة أق ته ي  أمريكي إىل أبذ  ح . 

من ناح ة أخرى، أعلن تملتح ث باسم تبخارج ة تإليرتن ة 
علاس م3سـ3ق، أمس تبُجُمَذة، أنه يت3جب عى تبريطان ني 

تإلفرتج عن ناقلة تبنفط تإليرتن ة. 
وقال تملتح ث باسم تبخارج ة تإليرتن ة يف بياء مع وكابة 
تألنلاء تإليرتن ة »ترنا«، أنـه من مصلحة تبجم ع تإلفرتج عن 
ناقلـة تبنفـط يف أرسع وقا، مذتـرتً أن تملزتعـم تبريطان ة 
ح3ل ناقلة تبنفط وت0 ة وبما أنها عماقة فا يمكنها تبرس3 

يف تمل3تنئ تبس3رية. 
وتعتر م3س3ق مزتعم بريطان ا ح3ل وجهة ناقلة تبنفط 
تإليرتن ـة، بأنها خطـأ، م3ضحاً أنه ال يمكن أن ترسـ3َ 0ذه 

تبناقلة يف تمل3تنئ تبس3رية؛ وعبك ألنها ناقلة عماقة. 

وقفُة احتجاج للضغط على حكومة 
بريطانيا ملحاسبة قتلة خاشقجي

 : متابعات 
نّظـم نشـطاُء وحي3ق ـ3ن، أمـس تبُجُمَذة، وقفـًة أما1 
مؤتمـر تب فـاع عـن تبصحف ـني، تبـذق تذيـ ه تبحك3مـة 
تبريطان ة، بابتذاون مع تبحك3مة تبكن ية؛ بلتذكري بحريمة 
قتل خاشيجي تب3حش ة يف تبينصل ة تبسذ3دية يف تسطنل3ل 

تبذا1 تملايض. 
وحمل تملتظا0ـرون الفتاٍت تمّج  عمـل تبصحفي جمال 
خاشـيجي، والفتـات ت ع3 إىل محاسـلة تملخطـط وتبفاعل 
تألصيل يف تبجريمة، محم  بن سـلمان تبذق ما زتل مفَلتاً من 
تبذيـاب حتى تبلحظة بحماية تبحك3مـة تبريطان ة وتبل ا 

تألب ض. 
ودعـا تملتظا0رون حك3مـة ترييزت ماق، مـع ُقرب نهاية 
عه 0ا، إىل تتّخـاع م3قف أخاقي وترفع تبغطاء عن »تبياتل 
محمـ  بن سـلمان فا يجـ3ز أن ت عي حمايـة تبصحف ني 
وتذيـ  مؤتمرتت ألجـل عبك ويِف نفس تب3قـا ت3فر تبحماية 

وتب عم بنظا1 تبن سلمان«.

النظام البحريني يواصل التضييق على املعتقلني السياسيني 
ويهمل احتياجاتهم األساسية

»مؤتمر املعلم العربي« يف تونس يدين التطبيع مع االحتالل

 : متابعات 
قـال مرَكـُز تبلحريـن بحيـ3ق تإلنَْسـان، أمـس 
تبُجُمَذة، بأنه يتليى باستمرتر شكاوى من تملذتيلني 
أَو مـن عويهـم، وتبتي تحمـل يف ط اتهـا مذاناتهم 
إزتء إ0مـال إدتر0 سـجن ج3 تملركزق سـ ئ تبص ا 

الحت اجاتهم تألساس ة ال س ما تبرعاية تبصح ة. 
وقال تملركز يف ب ان به نيلته وسائل إعا1 بحرين ة 
مذارضـة: إن تملذتيلـني قـ  تأثـروت بشـ 0 ظـروف 
تحتجاز0م ونيص تبرعاية تبطل ة تبتي يتلي03ا، مل ناً 
أن تملذتيلـني يذان3ن من أمـرتض جل ية ويحتجزون 
يف زنازيـن ض ية وقذر0 ومل ئـة بابحرشتت وال يزي  
حجمهـا عـن ثاثـة أمتار ويتياسـمها مع خمسـة 
محتجزيـن آخرين، الفتـاً إىل أن تبحي3قي نل ل رجب 
تملذتيل يف سـجن ج3 ورئ س مركز تبلحرين بحي3ق 
تإلنَْسان يذاني من ضذف تبرؤية وتمرتض جل ية وق  
طلـب من إدتر0 تبسـجن عرضه عـى طل ب مختص 

فتم تبتنس ق مل3ع  بذ  ٦ شه3ر. 
وطابـب مركز تبلحرين يف ب انـه، بتي يم تبرعاية 
تبصح ـة تبازمـة برئ س مركـز تبلحريـن بحي3ق 

تإلنَْسـان وغريه من تملذتيلني تبذق تست عي حابتهم 
تبصح ـة ت خاً طل اً ملارشتً، محماً إدتر0 تبسـجن 
مسـؤوب ة أق خطر ي3تجه تملذتيلـني تملرضبني عن 

تبطذا1 حسلما أفادت قنا0 تبلؤبؤ0. 

وأوىص تملركـُز بابسـماح بلميرريـن تبخاصـني 
وفرق تبذمل تبتابذة ملجلس حي3ق تإلنَْسـان بزيار0 
سـج3ن تبلحريـن بلتأّكـــ  مـن تعتمـاد تبي3تعـ  

تمل3ح 0 ملذاملة تبسجناء. 
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في هذه املرحلة التي تواجه فيها أمتُنا حتدياٍت غيَر مسبوقة على ُكـــّل املستويات، 
واألعداء يســـعون بكل جهد إلى الســـيطرة التامة عليها، ال بدَّ أن يتسلح هذا اجليُل 
الناشئ بالوعي، باملعرفة الصحيحة، باملفاهيم النيِّرة؛ حتى يتَحــّرَك في هذه احلياة 

في شتى مجاالت هذه احلياة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  تبسلا 

10 عق تبيذ 0 01000ـ  -  13 ي3ب 3 ي1101

كلمة أخيرة

زيد البعوة     
ال م�كاَن لخيبة األمل 
���ي  ُخ��فَّ قص�ِة  يف 
ترام�ب مقارن�ًة بقص�ة 
حن�ن  ���ي  ُخ��فَّ
املعروف�ة، ولك�ن هن�اك 
ع�رًة يف القصت�ن ت�ُدلُّ 
عىل نس�بة نموِّ السذاجة 
والخيانة واالنبطاح الذي 
األع�راُب يف  إلي�ه  وص�ل 

عرصنا الحارض. 
حن�ن  ُخ��ّف����ا 
وُخ��ّف����ا ترام�ب س�معنا كثرياً ع�ن امَلثَ�ِل العربي 
���ي حنن(، ولكن  املش�هور الذي يقول )رجع ِبُخ��فَّ
م�ا هي قصة هذا امَلثَل؟ باملخترص يقال إن بائَع أحذية 
يُدع�ى حنن يف أحد أس�واق الع�راق جاء إلي�ه أعرابي 
يريد أن يش�رَي منه حذاًء لنفس�ه ودخ�ل األعرابي إىل 
مح�ل حنن وبح�ث له عن حذاٍء مناس�ٍب وس�أله عن 
الس�عر فأخره حنن بس�عرها، لكن السعر لم يعجب 
األعراب�ي، فطال الجدال حول الثمن لفرة طويلة ذهب 
األعرابي بعدها ولم يش�ِر الح�ذاَء فغضب حنن وقّرر 
أن ينتق�َم من األعرابي بطريق�ة ذكية بقيت قصًة عىل 
م�ر التاري�خ، َحيْ�ُث أخذ حن�ن فردتَي الح�ذاء وذهب 
مرسع�اً إىل الطري�ق التي س�يمر منه�ا األعرابي وقام 
بوضع فردة حذاء يف طريقه وذهب إىل مسافة بعيدة يف 
نفس الطريق ووضع الف�ردة األُْخ���َرى، مر األعرابي 
ووج�د فردَة الحذاء وقال إنها تش�بُه حذاَء حنن لكنها 
فردة واحدة لن أخذها ومىض يف طريقه ثم لقي الفردة 
األُْخ���َرى فقال لنفس�ه لو أخ�ذت األوىل لحصلت عىل 
زوج أحذية مجاناً فرك دابته بجانب فردة حذاء حنن 
وع�اد مرسعاً يبحُث عن الفردة األُْخ���َرى وكان حنن 
قد أخذه�ا وكان ينتظر ه�ذه اللحظ�ة ويف ذات الوقت 
أخذ الف�ردة الثانية وأخذ داب�ة األعرابي، وعندما وصل 
األعراب�ي إىل مكان الفردة األوىل لم يجدها فقّرر العودة 
وعندم�ا وصل إىل م�كان الف�ردة الثانية وج�د أنها قد 
اختف�ت واختفت معه�ا دابته، فصار مث�اً يُطَلُق عىل 
البخ�اء والُحذاق والبلهاء وَمثَاً يرَُضُب عند اليأس من 

إدراك الحاجة والرجوع بخيبة األمل.
موض�وع  ع�ن  حن�ن  ���ي  ُخ��فَّ قص�ة  تختل�ُف 
���ي ترام�ب ال�ذي حص�ل ع�ىل م�راده وانتعل  ُخ��فَّ
الفردت�ن بدون مقابل وبدون تع�ب بل وحصل معهما 
أيضاً ع�ىل املال الوفرِي هذه األحذية ه�ي أنظمة عربية 
لم يتعب ترامب نفَس�ه للمس�اومة عىل رشائها بل هي 
من بادرت لوهب نفسها له بدون أن يخرس رياالً واحداً 
ب�ل جنى م�ن ورائها امل�ال الوفري، وقد تح�دث هو عن 
ذل�ك أكثَر من م�رة ليس فقط مال ب�ل صفقات كثرية 
ومتع�ددة سياس�ية وعس�كرية وأمنية وحت�ى فكرية 

وعقائدية.
م�ن الجلد الذي يغط�ي وجوه قادة نظام آل س�عود 
ونظ�ام عي�ال زاي�د صن�ع ترام�ب أحذيته وم�ن نفط 
أرامك�و وثروات الجزي�رة العربية، بل ذه�ب إىل ما هو 
أبعد من ذلك من ثروات األمة العربية واإلْسَامية ودماء 
ش�عوبها وأمواله�م ينتعل يف قدمه اليُمنى بن س�لمان 
ويف قدمه اليرُسى بن زايد ويس�عى لتحطيم كيان هذه 
األمة، ي�دوس األطف�ال والنس�اء، ويس�تعمر البلدان، 

ويدمر األوطان، ويعيث يف األرض 

ُخ��فرّ���ا ترامب 

يعلن 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 

عن وجود فرص توظيف 
)بنظام التعاقد( يف مجال تقنية 
املعلومات. للتقدم واالطاع عىل 
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ما تزاُل بقاي�ا القنابل العنقودية 
املحرمة دولياً من مخلفات العدوان 
الضحايا  السعودي توقع  األمريكي 
بش�كل ش�به يوم�ي، خصوص�اً يف 
املناطق الحدودية والس�احلية التي 
تعرض�ت لقصف وحيش بهذا النوع 
من األس�لحة، ما جع�ل منها قنابل 
موقوت�ة وجريمة ح�رب مفتوحة 

تضاف لجرائم العدوان. 
آخ�ُر ضحاي�ا مخلف�ات العدوان 
رج�ل م�ن أبن�اء منطق�ة عك�وان 
بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة 
وال�ذي تع�رض إلصاب�ات متعددة 
أنح�اء جس�ده ج�راء  يف مختل�ف 
َحيْ�ُث  عنقودي�ة،  قنبل�ة  انفج�ار 
تش�ري اإلصابات إىل أنه يف حال نجا 
من املوت س�يقيض حياته بعاهات 

مستديمة. 
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