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أك���د مل��ف��ي اجل��م��ه��وري��ة أن اإلق���ب���ال ال��ك��ب��ري ع��ل��ى امل���راك���ز ال��ص��ي��ف��ي��ة ي��ع��ك��س وع���ي الشعب

ب����اع����ت����راف رئ���ي���س���ه���ا: ح���ك���وم���ة امل���رت���زق���ة 
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م����ص����رع وإص������اب������ة 92 م����رت����زق����ًا ب���ي���ن���ه���م ق������ي������ادات خ�������ال األي����������ام ال����ع����ش����رة األخ����������رية م�����ن ي����ون����ي����و امل���ن���ص���رم
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»المسيرة« تنشر أسماء 10 من قياداتهم ضمن الحصيلة:

اتهم ما يسمى المجلس االنتقالي بدعم ومساندة المحتّل في تنفيذ مخّططاته عبر الضحك على أبناء الجنوب:

ثالث هجمات نوعية تحصد عشرات املرتِزقة يف جبهة عسري
 : وراء الحدود: 

صّذـات ق4حُت حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة عمل اتها حيهج4م ة 
يف جبهة عسـر ورحء حيحاود، أمس حيسـبت، ل ـث نّفـذت ثالَث 
1جمـات ن4ع ة عىل عاد من م4حقع مرتِزقة حيج ش حيسـذ4دق، 

وسيط حيذرشحت من حملرتِزقة قتىل وجرلى خالل عيك. 
وأفاد مصاٌر عسـكرقٌّ يصح فة حملسـر1 بأن قـ4حِت حيج ش 
وحيلجان حيشـذب ّة نّفـذت، أمس، 1ج4مـاً ن4ع اً عىل عا1 م4حقع 
يتمركز ف ها مرتِزقة حيج ش حيسـذ4دق قباية منَفـذ علب، ل ث 
تذرض حملرتِزقة ينرحن ورضبـات مكثّفة حوقذت َعَادحً من حييتىل 

وحيجرلى يف صف4فهم. 
وبذا ساعات من عيك، نّفـذت ق4حت حيج ش وحيلجان حيشذب ّة 
عمل ة 1ج4م ة أُْخـــَرى عىل م4حقع يلمرتِزقة يف حملنطية عحتها، 
وحسـتهافت مجام َذهـم بنـرحن مسـّاد1 ضاعفت خسـائر1م 

حيبرشية من حييتىل وحيجرلى. 
ويف مجـاز1 حيرشق ـة، نّفـذت ولـاحٌت من حيج ـش وحيلجان 
حيشذب ّة عمل ًة 1ج4م ًة تم خاليها حقتحا1 عاد من حمل4حقع حيتي 

يتمركز ف ها مرتِزقة حيج ش حيسذ4دق 1ناك. 
وأّكــــا مصـار عسـكرق يلصح فـة أن َعَادحً مـن عنارص 
حملرتِزقة حيذين كان4ح 1ناك سـيط4ح قتـىل وجرلى بنرحن حيي4حت 

حملهاجمة، كما تكبّاوح خسائَر ماديًة يف عتاد1م حيذسكرق. 

مصرع وإصابة 92 مرتزقاً يف الجوف خالل 
األيام العشرة األخرية من يونيو املنصرم

 : خاص: 
أفاد مصاٌر عسـكرق يصح فة حملسـر1 بأن أكثَر مـن 1ي عنرصحً من 
مرتِزقـة حيذازحن حأمريكي حيسـذ4دق، ب نهم ق ادحت، سـيط4ح بني قت ل 
وجريح، بنرحن حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة، يف عـاد من جبهات محافظة 

حيج4ف، خالل حأيا1 حيذرش1 حأخر1 من شهر ي4ن 4 حملنرص1. 
وأوضـح حملصـار أن لص لة تلك حأيا1 حيذرش1 بلغـت 11 قت الً، وأكثر 
من 70 جريحاً، سـيط4ح خـالل عمل ات متن4عة نّفـذتهـا ق4حت حيج ش 

وحيلجان حيشذب ّة يف جبهات متفرقة باملحافظة. 
ولصلت صح فة حملسـر1 عىل أسـماء عـرش1 من حيي ـادحت حيبارز1 
يلمرتِزقـة كانـ4ح ضمن لص لة قتـىل وجرلى تلك حأيـا1 حيذرش1، ل ث 
تضمنت قائمة حييتىل ُكــّل من: حيني ب حملرتِزق ألما عىل فهاد، وحيني ب 

حملرتِزق لارث عباه عباحيله حيذماد. 
وكان ضمن حيي ادحت حيجرلى مـن حملرتِزقة ُكــّل من: حيذم ا حملرتِزق 
صـادق أمني حيذك مـي - حيرحئا حملرتـِزق صادق محما محما حيشـب4ط - 
حيرحئـا حملرتِزق سـذ ا صايـح يح ى تـاج حياين - حمليا1 حملرتِزقة ي4سـف 
لسني ن4حس - حيرحئا حملرتِزق أص ل محما يح ى مهرش - حيني ب حملرتِزق 
عمـر عباحيسـال1 محما سـ الن - حيني ب حملرتـِزق 1اني عباه محسـن 

حيهجرق - وحيي ادق حملرتِزق لم4د نارش حيبارق. 
وكانـت صح فة حملسـر1 قـا نرشت، أمس، أسـماء 4ي شـخصاً من 
ق ادحت وعنارص حملرتِزقة سيط4ح قتىل بنرحن حيج ش وحيلجان حيشذب ّة يف 
جبهة حيضايع خالل حيشهرين حملاض ني، ضمن لص لة بلغت 35ي1 قت الً 

وجريحاً منهم يف مختلف جبهات حملحافظة خالل حيفرت1 نفسها.

هجوم نوعي على مواقع لـ »القاعدة« يف 
جبهة قانية ومصرع عدد من التكفرييني

 : البيضاء: 
نّفـذُت ق4حُت حيج ش وحيلجان حيشذب ّة، أمس حيسبت، عمل ًة 1ج4م ة 
ن4ع ـة عىل عاد مـن حمل4حقع حيتي يتمركز ف ها عنارص ما يسـمى تنظ م 

حيياعا1 حيتابذني يتحايف حيذاوحن، يف محافظة حيب ضاء. 
وأفاد مصار عسـكرق يصح فة حملسـر1 بأن حيهج1َ4 حسـتهاف عا1 

م4حقَع ملرتِزقة »حيياعا1« يف جبهة قان ة. 
وأوضـح أن حيذنـارص حيتكفرية تذرض4ح ينرحن مكثّفة ومسـّاد1 من 
قبل حي4لـاحت حملهاجمة خالل حيهج14 عىل تلك حمل4حقع، ما أَدَّى إىل مرصع 

وإصابة عاد منهم. 
وتت4حَجُا عنارُص حيتنظ مات حيتكفرية بشكل وحضح ومكثّف يف حيذايا 
من حملناطق حيتي يسـ طر عل ها حيذاوحن ومرتِزقته، وتياتل تلك حيذنارص 

يصايح حيذاوحن وتتليى منه دعماً كبرح. 

تدمري آلية محملة باملرتزقة 
يف جبهة حريان

 : حجة: 
دّمــرت ق4حُت حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة، أمس حيسبت، آي ًة عسكريًة 
ملرتِزقة حيذاوحن حأمريكي حيسـذ4دق يف جبهة لرحن حيحاودية بمحافظة 

لجة، وسيط طاقم حآلي ة رصعى وجرلى. 
وأفاد مصار عسـكرق يصح فة حملسـر1 بأن قـ4حت حيج ش وحيلجان 
حيشـذب ّة حسـتهافت حآلي ـة بصـاروخ م4جـه أصابهـا بشـكل مبـارش 

ودّمــر1ا. 
وأوضح حملصار أن جم ع حملرتِزقة حيذين كان4ح عىل متن حآلي ة سـيط4ح 

قتىل وجرلى جرحء تامر1ا. 

مليشيا االحتالل تسيطر بالقوة على محمية الحسوة الطبيعية يف عدن 

االحتالل السعودي يدفع بتعزيزات عسكرية 
ضخمة إىل مدينة عدن وجزيرة ميون

 قيادي يف الحراك الجنوبي يدعو إىل مواجهة 
االحتالل وإيقاف مؤامراته وأهدافه املشبوهة 

 : عدن: 
حقتحمـت ِمل شـ ا مسـلحة تابـع ياللتـالل 
حإلمارحتي، أمس حيسـبت، محم ـًة طب ذ ة تابذة 
ي4زحر1 حمل اه يف لك4مـة حيفاّر 1ادق بماينة عان 

وحيس طر1 عل ها َول4ّيتها إىل ثكنة عسكرية. 
وقايـت مصـادر محل ـة يف عـان: إن عصابًة 
مسـلحة تابذـة ملا يسـمى حيحزح1 حأمنـي حمل4حيل 

ياللتـالل حإلمارحتي بسـط4ح باييـ14 عىل محم ة 
أرحض هـا  بجـرف  وقامـ4ح  حيطب ذ ـة  حيحسـ14 

حيزرحع ة بمذاحت ثي لة. 
وأوضحت حملصـادر أن مرتِزقة حاللتالل 1ادوح 
حملزحرعني بايسالح خالل محاويتهم حيتصاق يهم، 
مشـر1 إىل أن حأجهـز1َ حأمن ـة حيتابذة يحك4مة 
حيفـاّر 1ـادق يـم تَحـــّرك سـاكناً عنامـا أبلغ 

حيزحرعني بحادثة حالقتحا1. 

وتبلـغ مسـالُة محم ـة حيحسـ14 يف مايرية 
حيربييـة بماينـة عـان 185 1كتـارحً، وتذا آخر 

حملحم ات حيطب ذ ة حمل4ج4د1 يف حملاينة. 
وشـهات ماينة عـان منذ سـ طر1 حاللتالل 
حإلمارحتـي عـىل حملحافظـة عمل ات نهب وبسـط 
ـــة مـن قبل  عـىل حأرحيض حيحك4م ـة وحيَخاصَّ
متنّفـذيـن ينتم4ن إىل ما يسـمى حيحـزح1 حأمني 

حيتابع أب4 ظبي. 

 : عدن: 
ي4حصُل حاللتالُل حيسـذ4دق إرساَل حملزيا من 
حيي4حت حيذسـكرية حملاع4مة بايذتاد وحأسلحة 
وحآلي ات حيثي لـة إىل ماينة عان وجزير1 م 4ن 
وحيي4حعا حيذسكرية حيخاضذة تحت س طرته يف 

حملخا وحيخ4خة عىل حيسالل حيغربي. 
ونيلـت وكايـة رويـرتز عـن مسـؤويني يف 
لك4مـة حيفـاّر 1ـادق تأك احتهـم أن ضباطـاً 

سـذ4ديني تسـّلم4ح ق اد1 حيي4حعا حيذسـكرية 
يف م نائـي حملخـا وحيخ4خة حيتـي كان حاللتالل 
حإلمارحتـي تسـتخامها يف مذاركهـا بايحايا1، 
مب نني أن حاللتالل حيسـذ4دق أرسـل َعَادحً غرَ 
محـّاد مـن حيجنـ4د وحيضبـاط إىل ماينة عان 
حيسـالل ة وإىل جزيـر1 م ـ4ن يف مض ـق باب 

حملناب. 
حيجايـُر عكـره أن جزير1 سـيطرى حي4حقذة 
تحـت سـ طر1 حاللتـالل حإلمارحتي حسـتيبلت 

عسـكرية  شـحن  طائـر1  حملـايض  حأسـب4ع 
سـذ4دية تحمل عـىل متنها تذزيـزحت ضخمة 
من حيي4حت وحملارعات وحأسـلحة بهاِف إلكا1 
حيسـ طر1 عـىل حيجزيـر1 حي من ة حيتـي تتمتع 
بم4قـع حسـرتحت جي بحـرق 1ـا1 عـىل حيبحر 
حيذربـي وحملح ـط حيهنـاق و41 مـا يخطط يه 
حيغزح1 وحملحتّل4ن بإقامة أكرب قاعا1 عسـكرية 
تخا1 حياول حيغرب ة حيكربى وعىل رأسها أمريكا 

وحيك ان حيصه 4ني. 

 : عدن: 
أّكـــا حيش خ عيل بارج لة حيردفاني -حيي ادق 
يف مجلس حيحرحك حيث4رق حيجن4بي- أن ما يسمى 
حملجلس حالنتيايل حيتابع ياللتالل حإلمارحتي سـانا 

وسـا1م يف تنف ـذ ُمَخّطـط وأ1ـاحف أبـ4 ظبي 
عـرب حيضحـك عـىل أبنـاء حيجنـ4ب وزرع حي14م 
بـأن حيجنـ4ب سـ حيق أ1احفه عـرب ترصيحات 
وخطابات عاطف ة، دحع اً ُكــّل أبناء حيجن4ب إىل 
إيياف حملؤحمرحت وحأ1احف حملشب14ة حيتي يح كها 
حاللتالل حإلمارحتي من خالل م4حجهته وحيتضح ة 

يف سـب ل عيك لتى تحي ـق حينرص وخروج ُكــّل 
ق4ى حيغزو وحاللتالل. 

يف  حيردفانـي  حيجن4بـي  حيي ـادق  وأضـاف 
ترصيحـات صحف ـة، أمس، بـأن ما لـذر منه 
مسـبياً ط لة حأربـع حيسـن4حت يف حيجنـ4ب، باأ 
يحـاث وحقذ اً عرب ما يي14 به حاللتالل حإلمارحتي 
حي 14 و41 حملتحكم بملف حيجن4ب بمزحعم حي4ق4ف 
إىل جانب ما يسمى رشع ة حيفاّر 1ادق، م4ضحاً 
أن حاللتـالل يتخـذ من بذـض حييـ4ى حيجن4ب ة 
أدوحت يتنف ـذ ُمَخّططاتـه يخامـة مصايحه عرب 
قـ4ى س اسـ ة وتشـك الت عسـكرية  تجن ـا 
جن4ب ة تحت غطـاء حيجن4ب، ويكن ي س يخامة 
حييض ـة حيجن4ب ة إىل أن تأتَي مرللـٌة أُْخـــَرى 

من حمُلَخّطط حيتآمرق.. 
ماينـة  حإلمارحتـي عـىل  حاللتـالل  ويسـ طر 
عان وحملحافظـات حيجن4ب ة ويتحكـم بم4حرد1ا 
حينفط ـة وحيغازية مع سـذ ها إلنهـاء أق ت4حجا 
يحك4مـة حيفاّر 1ادق أَو ق ادحت لزب حإلصالح يف 

تلك حملحافظات حملحتّلة. 
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أكد لمفتي الجمهورية أن اإلقبال الكبير على المراكز الصيفية يعكس وعي الشعب:

وثيقة صادرة عن المرتزق »معين عبدالملك« تكشف كواليس قرار احتكار االستيراد والتوزيع:

أّكـــد أن المرتزقة واهمون بمواقَع قيادية ُجرِّدوا منها وأصبحوا فقط أدوت ساذجة:

الرئيس املّشاط: إغراق السوق برتيليون ريال جريمة حرب بحق 
الشعب ويجب التحرك ملواجهة الحرب االقتصادية

باعرتاف رئيسها: حكومة املرتزقة صنعت أزمات املشتقات النفطية و«لجنتها االقتصادية« غري قانونية

رئيس الوفد الوطني: باتت دول العدوان يف حاجة ملن يساندها وينقذها من مستنقع املوت والهالك

 : صنعاء: 
أّكـــا حيرئ ُس مهاق حملّشـاط عىل رضور1 حيتَحــرُّك 
حيجـاد مل4حجهـة تلك حيحـرب حيتـي يسـتخامها حيذاوحن 
كسالح ملحاوية ترك ع حيشذب حي مني عرب حملساس بي4ته 

حيرضورق. 
جاء عيـك خالل ييائه، أمس بصنذـاَء، رئ َس لك4مة 
حإلنيـاع حي4طنـي حياكتـ4ر عباحيذزيز بن لبتـ4ر ووزير 
حملاي ـة حياكت4ر رشـ ا أب4 يح14؛ ملناقشـة أدحء حيحك4مة 
بشـكل عا1 ووزحر1 حملاي ة بشكل خاص وحيجه4د حملبذوية 
يف م4حجهـة حيحـرب حالقتصاديـة حيتي تسـتهاف حيي4ت 

حيرضورق أبناء حيشذب حي مني. 
وحعتـرب حيرئ س حملّشـاط أن حإلجـرحءحت حيظاملـة حيتي 
يسذى حيذاوحن من خاليها ملحارص1 أبناء حيشذب حي مني 
وتج4يذهـم ومحاربتهـم يف مصار ق4تهـم، تذا جريمة 
لـرب، الفتاً إىل أن إغرحق حيسـ4ق بأكثـَر من تريل 4ن من 
حيُذملـة حملطب4عـة حيجايا1 كارثة وجريمة بحق حيشـذب 

حي منـي، َوإعَح يـم ت4حَجـه بي14 مـن قبل لك4مـة حإلنياع 
وحيجهات حأمن ة وبايتذاون مع حمل4حطنني فإنها سـتؤدق 

إىل حنه ار حيُذملة حي4طن ة. 
مـن جانٍب آخـر، حيتيى حيرئ ُس مهاق حملّشـاط مفتي 
حيجمه4رية حيذالمة شـمس حيايـن رشف حياين وحيذالمة 

عباحملج ا حيح4ثي. 
وتطـرق حيليـاُء إىل حملؤحمـرحت حيخارج ة حيتـي تحاول 
إفسـاد حملجتمع ورصف نظـره عن ق مـه وتذاي م حياين 
يهـذه  حيتصـاق  يف  حيذلمـاء  ودور  حيحن ـف،  حإلسـالمي 
حملؤحمر1 بتن4ير حملجتمع ولثه عىل حيتمسك بتذاي م حياين 

حإلسالمي حأص لة. 
وثّمـن حيرئ ُس حملّشـاط خـالل حيلياء بجهـ4د حيذلماء 
وحملرشـاين يف م4حجهـة حيذـاوحن وت4ع ـة حملجتمع وكذح 
دور1ـم حيفاعـل يف إقامـة حملرحكـز حيص ف ـة يف مختلف 
حملحافظـات، مشـ احً باإلقبال حيكبر يلطـالب عىل حملرحكز 
حيص ف ـة، وحيـذق يـال عىل مسـت4ى حي4عي يـاى أوي اء 
حأمـ4ر وح1تمامهم بايج ل حيصاعـا، و41 ما يبذث حأمل 

يف نف4س حيجم ع. 

ويف سـ اق تذزيـز تماسـك حيجبهـة حياحخل ـة، حيتيى 
حيرئ ـس مهاق حملّشـاط حيلجنـة حيرئاسـ ة حملكلفة بحل 
حينزحعـات يف محافظـة صنذاء، وحطلع عـىل حيجه4د حيتي 
تكللـت بايت4صـل إىل حتفاق إلنهاء حينزحع حملؤسـف وقب4ل 
جم ع حأطرحف بطي صفحة حملايض وفتح صفحة جايا1 
وحيرتك ز عىل ت4ل ا حيجبهة حياحخل ة يف م4حجهة حيذاوحن. 
وأشـاد حيرئ ـس حملّشـاط بجهـ4د حيلجنـة حيرئاسـ ة 
ونجالها يف مهمتها عىل أكمل وجه، من14ّاً بتفاعل قبائل 
أرلـب حيتي قامـت حملصلحـة حي4طن ة وت4ل ـا حيجبهة 
حياحخل ـة وجذلها ف4ق ُكـــّل حعتبار، ف مـا عرّب أعضاء 
حيلجنة عن حيشكر يلرئ س حملّشاط عىل ح1تمامه ومتابذته 
حياحئمة وحياعم حيذق ييامه يحل مثل 1ذه حييضايا وحيذق 

أسهم يف تثب ت حأمن وحيسال1 يف أوساط حملجتمع. 
وكان حيرئ ـس حملّشـاط حيتيـى، أمـس، وزيـَر حيتذل م 
حيذايل حأسـتاع لسـني لازب ونائبَـه حياكت4ر عيل رشف 
حياين؛ ملناقشة سر حيذمل ة حيتذل م ة وحأكاديم ة يف ظل 
حيذاوحن، ف ما حيتيى حيشـ خ لسـن م يار ألا مشـايخ 

لج4ر. 

 : صنعاء: 
حملسر1 | خاص 

يف فض حـة ماويـة أّكـــات مسـؤوي َة 
لك4مة حيفاّر 1ادق عن حأزمات حالقتصادية 
حملسـببة ملذانـا1 حمل4حطنـني، كشـفت وث يٌة 
لايثـٌة مرسبٌة صـادر1ٌ عن رئ ـس لك4مة 
حملرتِزقـة، حملاع4 مذـني َعباحمللـك، أن أزمات 
حملشـتيات حينفط ة حيتي تشها1ا حيبالد 1ي 
مـن تاحع ات قـرحر حتخذتـه لك4مته ضمن 
إجـرحءحت تصذ ـا حيحـرب حالقتصادية حيتي 
يشـنها تحايف حيذاوحن عىل حيشذب حي مني، 
مذرتفـاً بذـا1 قان4ن ـة مـا يسـمى حيلجنة 
حملرتِزقـة،  يسـلطات  حيتابذـة  حالقتصاديـة 
حملرتـِزق »مذ ـاد« مـن  ورضور1 حسـتبذاد 
منصب محافظ حيبنـك حملركزق يف عان نظرحً 

ملخايفة حيي4حنني. 
حي4ث ية حيتي لملت صفة »رسق وعاجل« 
كانـت تيريـرحً م4جهـاً مـن حملرتـِزق مذني 
َعباحمللـك، إىل حيفـاّر 1ادق، عـن »تاحع ات« 
قرحر لك4مة حملرتِزقة رقم ي4 يسـنة ي101، 
و1ـ4 حييـرحر حيذق لـرص حسـترحد وت4زيع 
حملشـتيات حينفط ة عىل رشكـة مصايف عان 

حيتابذة يلمرتِزقة. 
وقبل أن ت4ضح ما1 ة تلـك »حيتاحع ات« 
كشـفت حي4ث ية أن 1ـذح حييرحر تـم تيايمه 
من قبـل ُكــّل من وزيـرق حملاي ة وحينفط يف 
لك4مة حملرتِزقـة، ومحافظ حيبنك حملركزق يف 
عـان حملرتِزق لافظ مذ ـاد »بص4ر1 عاجلة 
وبـاون أن يخضع يلارحسـة« و41 ما يذترب 
حعرتحفاً رسم اً بحجم حيفساد َوماى س طر1 
حينف4ع حيشـخيص وحيذش4حئ ة وحالنفالت عىل 

قرحرحت سلطة حملرتِزقة. 
وف ما يخص »تاحع ات« حييرحر، كشـفت 
حي4ث ية حيتي لملت تأريخ حيسابع وحيذرشين 
من ي4ن 4 حيفائت، أن قـرحر لك4مة حملرتِزقة 
حملشـتيات  أسـذار  »بارتفـاع  س تسـبب 
حينفط ـة يف عمـ14 محافظـات حيجمه4رية 
بمت4سـط مياحره 1500 ريـال يكل 10 يرتحً« 
كمـا س تسـبب »بارتفـاع أسـذار حيغـاز« 
أَيْضـاً، إىل جانب »ظه4ر أزمـات وحختناقات 

تم4ين ة« يف حملناطق حيخاضذة يسـ طر1 من 
أسمتهم حي4ث ية »حالنيالب ني«. 

حعـرتحٌف رصيـٌح يزيـح حيسـتار بشـكل 
كامـل عن 41ُية حملتسـبب حيحي يي بأزمات 
حينفـط وحيغـاز حيتـي شـهاتها حيبـالد عيب 
قرحر لك4مـة حملرتِزقة، أَو باألرى يكشـُف 
حيهـاَف حيحي يـي من 1ـذح حييـرحر حيكارثي 
حيـذق جـاء ك4سـ لة أُْخـــَرى من وسـائل 
حيحرب حالقتصادية حيتي يشـنها حيذاوحن عىل 

حي من ني. 
ويم تيف 1ـذه حملكاشـفة حيفاضحة عنا 
1ـذح حيحـا، إع أوضحـت حي4ث يـة أَيْضـاً أن 
»لرص حالسـترحد عـىل رشكة مصـايف عان 
غر ممكـن؛ نظـرحً يضذِف مركز1ـا حملايل«، 
مشـر1 إىل أن »حالعتمـاَد عىل حالسـترحد عرب 

رشكة )ASA( سـ ذرض حيحك4مة )لك4مة 
حملرتِزقـة( يالنتيادحت وحملسـاءية أما1 حيرأق 
حملحـيل وحيخارجـي؛ بَسـبِب حنذـاح1 آي ـات 

حملنافسة«.
رشكـُة )ASA( حملذكـ4ر1 1ـي حيرشكـة 
حململ4كـة يلتاجـر حيذ ـي حملذـروف كأكـرب 
41حمر حيفساد يف سـ4ق حملشتيات حينفط ة 
يف حي من، وحي4ث يـة 1نا تذرتف ب4ض4ح بأن 
قـرحر لك4مـة حملرتِزقـة جاء ياعـم حلتكار 
حيذ ي يذمل ة حسـترحد حينفط بشكل كامل، 
و1ـ4 مـا يذ انـا إىل »حيثالثة« حيذين نسـبت 
حي4ث يـة إي هم تيايـم 1ذح حييـرحر »بص4ر1 
عاجلـة« وأبرز1م حملرتِزق »لافـظ مذ اد«، 
ي تضح بشـكل جـيل أن حييـرحر كان بمثابة 
صفيـة فسـاد فاضحـة بني حيذ ـي، وبني 

»مذ ـاد« ورف ي ـه حيذين دفذـ4ح بي14 أجل 
تذج ل صاور حييرحر. 

حيحـا  حيفض حـة عنـا 1ـذح  تنتـِه  ويـم 
أَيْضـاً، ففي حيبنـا حيثامن مـن »حيتاحع ات« 
يذـرتُف رئ ُس لك4مـة حملرتِزقة بذا1 وج4د 
حملشـتيات  يفحـص  حيالزمـة  »حإلمكانـات 
حينفط ة بمختربحت حملصـايف؛ نظرحً يتيادمها 
وعا1 تحايثها، حأمر حيذق س ؤدق إىل تمرير 
شحنات رديئة وغر مطابية يلم4حصفات«، 
و41 حأمر حيذق ي4سـع دحئر1 حيفسـاد ي ضم 
لتى ن4ع ة حملشـتيات حملسـت4رد1 إىل جانب 
حملسـت4ردين، وبايتـايل تيفـز »حأربـاح« إىل 
مسـت4ى أعىل، يف حي4قت حيـذق يتضاعف ف ه 
ثيل حأزمة عىل حمل4حطنني، إع يم تذا حملسـأية 
حرتفـاع يف أسـذار حملشـتيات ولسـب، بـل 

وحيحص4ل عىل مشتيات رديئة!
ومـن قـرحرحت لك4مة حملرتِزقـة حيكارث ة 
إىل 1 كلهـا حيفاسـا، تنتيل حي4ث يـة إىل بنا 
»حيت4ص ات« يتكشـف فض حـة أُْخـــَرى ال 
تيل جسامة عن ما كشفته »حيتاحع ات«، إع 
يؤّكـــا حملرتِزق مذني َعباحمللك أن ما تسمى 
»حيلجنـة حالقتصاديـة« حيتابذـة يحك4متـه، 
»ت4جا بها ثغـر1 قان4ن ـة يف وضذها حيحايل 
بذـا تذ ـني رئ س حيلجنـة )حملرتـِزق لافظ 
مذ ـاد( محافظـاً يلبنك حملركـزق، و1ذح يذا 
مخايفـة ينـص حملـاد1 17 من قانـ4ن حيبنك 

حملركزق«. 
حعـرتحٌف ُمَاوٍّ آخُر يكشـُف أن »حيفسـاَد« 
باينسـبة يحك4مـة حملرتِزقـة ي س قـرحرحٍت 
وترصفاٍت ولسـب، بل أسـاٌس إدحرقٌّ ف ها، 
إع تؤّكـــا حي4ث ية ب4ض4ح أن شغل حملرتِزق 
مذ ـاد ملنصبه حيذق يفرتض به أن يك4ن من 
أ1ََـــّم حملناصـب حيي اديـة، أمر غرُ سـل م 

قان4ن ا. 
كما ي4ضح 1ـذح حالعرتحف أَيْضاً جانباً من 
»حيـرصحع حياحخيل« حيذق يم يذـا خف اً دحخل 
سـلطة حملرتِزقـة، إع ييف ُكــّل مـن حملرتِزق 
مذني َعباحمللك، وحملرتِزق مذ اد، كخصَمني يف 
سباق حملصايح حيشخص ة وحيفساد، وبايذحت 

»حيفساد حينفطي«. 
وحسـترحد  وحسـذة،  بأزمـات  »حيتسـبب 
مشـتيات رديئـة، ملصلحـة تاجـر محتكـر 
وفاسـا، عىل ض4ء قرحر كارثي غر ماروس، 
قامه شـخص فاسـا ومنصبه غر قان4ني، 
يف لك4مـة تابذة يلذاوحن«.. ص4ر1ٌ فاضحة 
إىل أقىص َلــّا تكشـفها 1نـا وث ية وحلا1 
تتحاث عن قرحر وحلا يحك4مة حملرتِزقة، وما 

خفي كان أقبَح بال شك. 
إدحر1  طب ذـَة  حيصـ4ر1  1ـذه  وت4ضـح 
لك4مـة حملرتِزقـة يلحـرب حالقتصادية حيتي 
يشـنها حيشـذب حي منـي، فمـن حمليط4ع به 
أن ُكـــّل قـرحرحت وتذ  نـات حملرتِزقة، تأتي 
بت4ج ه مبارش من قبل تحايف حيذاوحن حيذق 
دأب منذ بـاء حيذاوحن عىل 1ناسـة مختلِف 
حأزمـات حالقتصادية بشـكٍل علني ملضاعفة 

مذانا1 حيشذب حي مني.

 : خاص: 
أّكــــا رئ ُس حي4فـا حي4طني محما عباحيسـال1، أن حي مَن 
يتذـرَُّض يذـاوحن خارجي وحضح يجرد حملرتِزقـة من أق م4قع 

لي يي، مشرحً إىل حملأزق حيذق وصلت إي ه دول تحايف حيذاوحن. 
وقال عباحيسـال1 يف تغريـا1 يه عىل ت4يرت: “مـا يتذرض يه 
حي من من عاوحن خارجي وحضٌح يف شخ4صه حإلقل م ة وحياوي ة 

يجرد حملرتِزقة من أّق م4قع ق ادق ي14م4ن به أنفسهم”، 

 وأضاف عباحيسـال1: »1م ي سـ4ح إال أدوحت تُؤَمر وال تَأُمر 
ومنتهـى سـذحجتهم أنهم يطايب4ن دول حيذـاوحن أن تزيا من 
مسـاناتهم و1ـي حيتي باتت يف لاجة ملن يسـانا1ا وينيذ1ا 

من مستنيع حمل4ت وحيهالك«. 

حركة حماس تنعي 
أحَد أفرادها الذي ُقتل 
بمناطق املرتزقة يف 

مأرب
 : متابعات: 

أعلنـت لركُة »لماس« حيفلسـط ن ة، أمس 
حيسـبت، ميتَل ألا عنارص1ا عـىل ألا ل4حجز 
حأمـن بمحافظـة مـأرب عـىل يـا قـ4حت أمـن 

حملرتزقة.
وقايـت حيحركـة، يف ب ـان صـادر عنهـا أمس 
حيسـبت، إنها تنذى حبنها حيبار سل م ألما مذروف 
)36 عامـاً( حيـذق ُقتـل غـارحً صباح أمـس حأول 
حيجمذة، عىل ألا ل4حجز أمن حملرتزقة يف محافظة 

مأرب.
وطايبـت حيحركـُة يف حيب ـان، حيجهـاِت حأمن َة 
بفتح تحي ق يف حيحادث وتيايم حيجنا1 إىل حيذاحية 
بأرسع وقت، م4ضحًة أنه يي م يف حي من منذ أكثَر 

من 15 عاماً.
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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

ندوة نقاشية بصنعاء حول استهداف العدوان للمؤّسسات اإلعالمية 
واإلعالميني اليمنيني.. الصحفي عبداهلل صربي ُأنموذجًا«

معسكر العدوان يتهاوى بعد انكشاف حقيقته وأهدافه

 : صنعاء: 
وحتّحـاُد  حي من ـني  حإلعالم ـني  حتّحـاُد  نّظـم 
أمـس  حإلْســـاَلم ة،  وحيتلفزي4نـات  حإلعحعـات 
حيسـبت، ناو1 نياش ة ل4ل “حسـتهاحف تحايف 
وحإلعالم ـني  حإلعالم ـة  يلمؤّسسـات  حيذـاوحن 

حي من ني.. حيصحايف عباحيله صربق أنم4عجاً”. 
ويف حيناو1 حيتي عيات بصنذاء أّكــا أمني رس 
حملجلس حيسـ ايس حأعىل حياكت4ر يـارس حيح4رق 
يف حيكلمـة حيتـي أييا1ا عىل حسـتمرحر حيصم4د يف 
م4حجهة حيذاوحن، م4ضحاً أن حيذاوحن أن حيذاوحن 
بتماديه يف سفك حياماء حيربيئة عىل ماى أكثر من 
أربع سـن4حت يم يجِن سـ4ى حيخرسحن وحيهزيمة، 
ومشـرحً إىل أن حيجرحئـم بحـق حإلعالم ـني وحيتي 
آخر1ا حستهاحف رئ س حتّحاد حإلعالم ني حيصحايف 
عباحيلـه صربق كان يرحد منها إسـكات حأص4حت 
حإلعالم ـة حملسـتيلة وصـ4ت حيشـذب حي مني إىل 

حيخارج. 
مـن جانبه، نـ4ّه نائـُب وزير حإلعـال1 فهمي 
حي 4سـفي باوِر حإلعال1 حي4طني يف م4حجهة إعال1 
حيذاّو، وحيتضح ات حيتي قّامها يف سـب ل كشـف 
جرحئـم حيذـاوحن، مشـرحً أن حسـتهاحَف تحايـف 
حيذاوحن منـزل رئ س حتّحـاد حإلعالم ني حي من ني 
عباحيلـه صربق منتصـف ماي4 حملـايض، جريمة 
تتناىف مع مفا1 ـم ومبادئ حييان4ن حياوي ة حيذق 

يجّر1 حستهاحَف حإلعالم ني وحأل اء حملان ة. 
بـاوره، أوضح أمـنُي عـا1 حتّحـاد حإلعالم ني 

حي من ـني، لسـن لمـ4د رشف حيايـن، وعضـ4 
حتّحاد حإلعحعات وحيتلفزي4نات حإلْســـاَلم ة زكريا 
حيرشعبـي، أن إقامـَة 1ـذه حيناو1 تأتـي يف إطار 
حيفذاي ات حيتضامن ة مع رئ س حتّحاد حإلعالم ني 
حيصحايف عباحيله صربق حيذق تذّرض السـتهاحف 
مبارش من قبل تحايف حيذـاوحن؛ بَهاِف تصف ته 
وأرسته، دحعني حملجتمع حياويل حيي ا1 بمسؤوي اته 
إلييـاف حيذـاوحن وحيضغط عىل تحايـف حيذاوحن 
عا1 منع حإلعالم ني ووسـائل حإلعـال1 حيخارج ة 
من زيـار1 حي مـن يالطالع عىل ما جـرى ويجرق 
ف ها من حنتهاكاِت بحقِّ حملان ني وحأع ان حملان ة. 
وأشـارح إىل أن حالتّحـاد حيـاويل يلصحف ـني يم 
يكـن يه م4قٌف مسـانا تجـاه حسـتهاحف رئ س 
حتّحـاد حإلعالم ني عباحيلـه صـربق، ومؤّكــَاين 
عىل حالتّحاد حيـاويل يلصحف ني أعلن م4قفه تجاه 
ما تتذرض يه حملؤّسسـات حإلعالم ة وحإلعالم 4ن 
حي من ـ4ن من حنتهـاكات من قبل قـ4حت تحايف 

حيذاوحن حيسذ4دق حأمريكي. 
وُقاِّمـت خالل حيناو1 ورقتَا عمل، حأوىل قّامها 
حييان4ني حملحامي عباحيذزيز حيبغاحدق، ف ما قّا1 
ورقة حيذمل حيثان ة حإلعالمي لسني حيجن ا تناوال 
يف ورقتَـي حيذمل ق4حعـَا حيحماية يلصحف ني عىل 
ضـ4ء ألـكا1 حييان4ن حيـاويل وأشـكال حيِحماية 
حياوي ـة حملت4فـر1 يلصحف ني ومرحلـل حيترشيع 
تسـتهاف  حيتـي  حيهجمـات  مرشوع ـة  وعـا1 
حإلعالم ـني ووسـائل حإلعـال1؛ باعتبار1ـا أع اناً 

مان ة. 

 : خاص: 
وحيرشفـاء  حألـرحر  عاصمـُة  ت4حصـُل 
صنذاُء وبشـكل ي4مي حسـتيباَل حملئات من 
حيي ـادحت حيس اسـ ة وحيذسـكرية وحأمن ة 
وحالجتماع ـة  حييبَل ـة  وحيشـخص ات 
وحأكاديم ـني  وحيناشـطني  وحإلعالم ـني 
وطالئـع حيجنـ4د حملغـّرر بهـم يف صفـ4ف 
1ِ حيصـ4حب  حيذـاوحن بذـا ع4دتهـم إىل جـادَّ
وحنكشـاف حيحي ية أما1 أع نهم يلُمَخّطط 
حيتآمرق حيذق يستهاُف حي مَن أرضاً وإنَْساناً 

من قبل تحايف حيغزو وحاللتالل. 
حسـتيبلْت  حملنـرص1،  حأسـب4ع  وخـالل 
عاصمـُة حيصمـ4د وحيتحـاق صنذـاُء، ثـالَث 
شخص ات بارز1، منهم حيش خ عاطف محما 
لسـني عاطـف -حيي ادق يف حملؤتمر حيشـذبي 
حيذـا1 وعضـ4 حيلجنـة حياحئمة وألـُا وجهاء 
مايرية صنذاء حييايمة-، بذا أن ترك صف4ف 
حيغزح1 وحملحتلني حيذق كان يشغل منصب ماير 
دحئر1 حإلنتـاج وحياعم حيفني يف حملركز حإلعالمي 
ملا يسـمى حملياومة حي4طن ة بايسالل حيغربي 

حيتابع يلمرتزق طارق عفاش. 
ويف ترصيح عرب صفحته بــ »ف سب4ك« 
حملكتـب  عضـ4   - حيبخ تـي  محمـا  أشـار 
حيسـ ايس أنصار حيله، إىل ييائـه بايذائا إىل 

لضـن حياوية عاطـف، حيـذق أرسد مذانا1 
حملغـّرر بهم ولجـم حملهانة حيتـي يتذرض4ن 
يهـا خص4صـاً قـ4حت مـا يسـمى بحرحس 
حيجمه4ريـة حيتابذـة يلمرتزق طارق سـ4حء 
عـىل أياق حاللتـالل حإلمارحتي أَو ما يسـمى 

ق4حت حيذمايية وق4حت حينخبة حيتهام ة. 
ولسـب ما أفاد حيبخ تي، فـإن حيي ادقَّ 
حملؤتمـرق عاطف تحاث بمـرحر1 عن حيكثر 
يهـا بذـُض  حيتـي تذـرَّض  حإل1انـات  مـن 
زمالئه وكذيـك حيظلم حي4حقع عـىل حملزحرعني 
وحيص ّاديـن مـن أبنـاء حيسـالل حيغربـي، 
مب نـاً أن غايب َة حييـ4حت حيتابذـة يلمرتزق 
عفـاش يرغب4ن يف حيذـ4د1 وأن حملانع حأكرب 
41 حالعتيـاُد حيخاطـئُ يايهم مـن إمكان ة 
حيتذـرض يالعتيـال بذـا ع4دتهـم، دحع ـاً 
ُكـــلَّ حملغـّرر إىل حيذ4د1 إىل صنذـاء وُقرح1م 
عـرب حيتنسـ ق مع حيجهـات حملختصـة حيتي 
تحصنهـم مـن أيـة مالليـة، الفتـاً إىل أن 
تذـرَُّض بذـض حيذائاين يالعتيـال يف نياط 
حيج ـش وحيلجان حيشـذب ة 41 بسـبب عا1 
وج4د تنسـ ق و1ذح أمٌر مت4قٌع؛ أنه ال يذلم 

حين4حيا إال حيلُه سبحانَه وتذاىل. 
وسـ لة  أفضـُل  حيبخ تـي:  وأضـاف 
يلتنسـ ق 1ي عرب أ1لكم وأقاربكم، َل ْــُث 
سـ ي4م4ن بايت4حصـل مع مـن يثي4ن بهم 

وباور1ـم سـ ت4حصل4ن بايجهـات حملذن ة، 
كمـا أن أفضَل حيطرق وأسـهلها 1ي حيتهرُُّب 
عـرب خط4ط حيتمـاس يف حيجبهات نفسـها، 
بأسـلحتكم  حيخـروج  يمكنكـم  َل ْـــُث 
وعتادكم يتسـتف اوح من عائا ب ذه يف س4ق 
حيسـالح وعيك بايتنسـ ق عرب أ1لكم أَو عرب 
بأجهـز1  مبـارش1  باملجا1ايـن  حيت4حصـل 

حالتصال حيالسلكي. 
كما حستيبلت حيذاصمُة صنذاء حأسب4َع 
حملنـرص1 حيذائـَا إىل لضـن حي4طـن حيذي ا 
ف صـل حيذف ف -ضابط أمن وحسـتخبارحت 
حيل4حء 156 حي تمة حيجـ4ف، م4ضحاً حملذانا1 
حيتي يذ شـها زمالئه من حيضبـاط وحيجن4د 
حملرتزقة يف صف4ف حيذاوحن؛ بَسـبِب عجرفة 
وسـ4ء تذامـل حاللتـالل حيسـذ4دق مذهم، 

إىل  يلذـ4د1  يت4قـ4ن  غايب تهـم  أن  مؤّكـاحً 
وطنهم وب 4تهم، ونحن نيـ4ل يهم: مرلباً 
بكم، عـ4دوح مطمئنني وعيك بايتنسـ ق مع 

حيجهات حملختصة. 
كمـا ترشفت حيذاصمة صنذاء حأسـب4ع 
حملنرص1 باسـتيبال حيذائـا إىل لضن حي4طن 
حيذي ا َعباحملج ا أب4 لاتم -وك ل محافظة 

صنذاء حملذنّي من قبل حيفاّر 1ادق-. 
وعـرّب حيذي ا أب4 لاتـم ياى ييائه محما 
حيبخ تـي -عضـ4 حملكتب حيسـ ايس أنصار 
حيله-، عن سذادته بايَذ4د1 حىل لضن حي4طن، 
من14ّـاً إىل أن غايب ـة حملغـّرر بهـم يرغب4ن 
بايذ4د1 وأنهم يسـتبرشون بايرضبات حيتي 

ي4ّجهها حيج ُش حي مني يلذمق حيسذ4دق. 
لَة  وقـا وّجه أبـ4 لاتـم رسـايًة مسـجَّ

يطمنئ ف ها حيرحغب4ن بايذ4د1 ويصُف ف ها 
مشاعَر حيفرح وحيسـذاد1 بذ4دته، مخاطباً 
ُكـــلَّ حملغـّرر بهـم باييـ4ل: نحـن إخـ1ٌ4 
وسـذادتنا بذ4دتكم ال ت4صـف وبإمكانكم 
حيتنسـ ق عرب أية جهة وسـأك4ُن يف ميامة 

حملستيبلني يكم. 
وخـالل حأيـا1ِ حملاض ـة حييل لـة وصـل 
إىل حيذاصمـة صنذـاَء عـاٌد مـن حيي ـادحت 
وحيس اسـ ة وحإلعالم ـة ومئـات  حيحزب ـة 
حيجن4د وحيضباط حملغّرر بهم عيب حيتنسـ ق 
وحيت4حصـل بايرقـم حملخصـص حيـذق لّاده 
وزحر1 حيافـاع يف لك4مـة حإلنياع )176( من 
أجـل عـ4د1 حملغـّرر يف صفـ4ف حيذـاوحن إىل 
حيذاصمـة ومناطيهم وقرح1ـم بأمان، و41 
ما دفع حملئات من حمل4حيني يلذاوحن باستغالل 
1ـذه حيفرصة وحيذ4د1 إىل جاد1 حيص4حب بذا 
أن حتضـح يهم لي َيـُة حملشـاريع حيتآمرية 
وحالسـتذمارية حيذق يحملُه تحايُُف حيذاوحن 
ضـا حي من حيذق جاء تحـت عريذة إعاَد1 ما 
يسـمى حيرشع ة ي جا حيجن4ب 4ن أنفَسـهم 
حي ـ14 تحت رلمـة حملحتل وحيغـازق حيذق ال 
ه س4ى نهب ثروحت وخرحت  يرلم وي َس 1مُّ
حي4طن وحالسـتح4حع عىل ُكــّل منابع حينفط 
وحيغاز وحالسـتفاد1 منها يتم4يل مشـاريذه 

حملشب14ة. 

بين العائدين قادة عسكريون ومسؤولون وكتائُب بكامل أفرادها ووساطات قبلية لتأمين العائدين
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 : عمران: 

نّظـم طالُب وأكاديم ـ4 جامذة عمرحن، أمس 
حيسـبت، ناو1ً أكاديم ة وثياف ة لـ4ل حيذاوحن 
حأمريكـي عىل حي من وتح4ّل حملسـارحت وحنيالب 

حملذادية. 
ويف حينـاو1 حيتـي لرض1ـا وك ـل حملحافظـة 
حأُستاع لسن حالشيص، ورئ س جامذة عمرحن 
حياكت4ر لسـني عشـ ش، وأمني عـا1 حيجامذة 
عباحيرلمـن حي4حدعـي، مايـر حملكتـب حيتنف ذق 
أنصـار حيلـه يف حملحافظـة حيشـ خ عباحيذزيـز 
خرفشـة، وعاٌد من أكاديم ـي ودكاتر1 وطالب 
جامذة عمـرحن، ُقاِّمت حيذايُا مـن أورحق حيذمل 
حيتي تنـاول حياكت4ر عادل غن مـة يف حأوىل منها 
حأمريكـي  حيذـاوحن  مـن  حيحي ي ـة  حأ1ـاحَف 
حيسـذ4دق حإلمارحتي عىل حي من، وأبرز1ا حيتحكم 
بايشـذب حي منـي وتح4يلـه إىل أدح1 وُدم ـة ب ا 
حأمريكي يرضب حأنظمة وحيك انات وحيجماعات 
حيتـي تخايفه، ودور حيصمـ4د وحيثبات حي مني يف 

حيتصاق يلذاوحن وإفشال ُمَخّططاته. 
َوأََشـاَر غن مـة إىل حيتطـ4رحت حيتي شـها يها 
حيذايـم يف مجـال حيتصن ع حيذسـكرق وحيطرحن 
حملسـّر، ومـا لييـه من إربـاك يلذـاّو وأصبح 
يناشـا حيذايـم إلييـاف حيرضبـات حيصاروخ ة 
وحيطرحن حملسـّر عىل م4حقذه ومنشئاته يف عمق 
أرحض ه حيتي يم تنفذها تلك حيرتسـانة حيذسكرية 
مـن تحص نهـا من ص4حريـخ حيج ـش وحيلجان 

حيشذب ة. 
وتطرق حياكتـ4ر غن مة يف ورقته حملسـؤوي ة 
حي4طن ـة يكل م4حطن يمني وخاصة حأكاديم ني 

وحملثيفني يف م4حجهـة خط4ر1 1ذه حملرللة حيتي 
تذ شـها بالدنـا، وعيـك بنرش حي4عي يف أوسـاط 
حملجتمع عن لي ية حيذـاوحن وأ1احفه، وتحف ز 
حملجتمـع يلمشـاركة يف حيتحشـ ا ورفـا ودعـم 

حيجبهات باملال وحيرجال مل4حجهة حيذاوحن. 
ف مـا تطرقـت حي4رقتـان حيثان ـة وحيثايثة إىل 
لي يـة حياور حيذق تلذبه بذـض أنظمة حيذماية 
حينظامـني  ميامتهـا  ويف  باملنطيـة  وحيخ انـة 
حيسـذ4دق وحإلمارحتي خامة يألمريك ني وحيك ان 
حيصه 4ني حيغاصب، وك ـف أنها تح4يت إىل أدح1 
يتنف ـذ ُمَخّططـات أمريكا وحيك ـان حيصه 4ني 
يف حملنطية، مشـرتنَي إىل أن حيذاوحن حيذق يشـنه 
حيتحايف عىل حي من بي اد1 حيسـذ4دية وحإلمارحت 
ي س إال جزء من تلك حمُلَخّططات وحملؤحمرحت حيتي 
يح كهـا حأمريك ـ4ن وحيصهاينـة ضا شـذ4ب 

ولركات حملياومة يف حملنطية. 
وأشـر يف حي4رقتـني حيلتـني قامهمـا وك ـل 
حملحافظة حأُسـتاع لسـن حالشـيص، ومسؤول 
حملحافظـة  يف  حيلـه  حيتنف ـذق أنصـار  حملكتـب 
حيش خ عباحيذزيز خرفشة، إىل أ1م ّة حيصم4د يف 
وجهه حيذاوحن عىل حملسـت4ى حيرسمي وحيشذبي 
وحيذسكرق، وحيتماسـك حملجتمذي حيتي جّسا1ا 
أبنـاء حيشـذب حي مني يف تصا يهـم يلذاوحن عىل 
ماى أربذة أع4ح1، من14ّني بايسـخط حيشذبي يف 
حململكة تجاه محما بن سـلمان؛ بسـبِب قرحرحته 
حأخر1 فتح حملرحقـص وحملال1ي يف بالد حيحرمني. 
ف مـا يتصاعـا حيغضـب حيشـذبي يف حي من ضا 
حيذاوحن ويتزحيا ب4تر1 عاي ة حينفر إىل حيجبهات 

باملال وحيرجال. 

 : خاص: 

يف ظل ت4حطؤ لك4مة حيفاّر 1ادق ومشـاركة 
ق ـادحت حملرتزقـة يف رعاية حيذصابات حملسـلحة 
وت4فـر حيغطاء حأمني يها السـتمرحر مسلسـل 
حالنتهـاكات بمختلـف أشـكايها، ُقتـل م4حطـٌن 
مـن أبنـاء محافظة حملح4يت وأص ـب حثنان من 
أطفايـه جرحء إطالق حينار عل هما من قبل إلاى 
عصابات حييتـل وحينهب وقطع حيطريق حملنترش1 
عـىل حمتـاحد طريق حيذرب – مـأرب، قبل ي14 عىل 
قتـل م4حطن أمـا1 طفلته ونهـب أم4حيه يف عحت 

حيطريق.
وأشـار حيناشـط وحإلعالمي محمـا عيل ثامر، 
إىل حيجريمة حيبشـذة حيتي وقذـت صباح حالثنني 
عباحإليـه  حمل4حطـن  ضح تهـا  ورحح  حملنـرص1 
عباحييادر حيرشيف - ألا أبناء محافظة حملح4يت، 
وإصابة طفل ه كانا مذه ونهب س ارته وأم4حيه 
يف طريـق حيذرب - مأرب من قبل عصابٍة إجرحم ة 
أ1لكت حيحرث وحينسل وسـذت يف حأرض فسادحً 
وقتالً وتيطع، ل ـث أقامت تلك حيذصابة برمي 
جثتـه يف حيصحـرحء أما1 أطفايـه حيذين تذرض4ح 
إلطـالق نـار بج4حر أب هـم حملغاور بـه، مب ناً أن 
طفل عمره )11( عاماً تذرض يطليات يف رجله، 
ف ما أص بت أخته حيطفلة حيبايغة من حيذمر )7( 
سن4حت بطلية يف كتفها، وال يزحالن تحت حيذناية 

حملركز1 نت جة يتا41ر لايتهما حيصح ة.
وكشف حيناشط ثامر إىل أنه وبذا إبالغ حأرس1 

حملغاور1 عن حيجريمـة يف نفس حي 14 تم حييبض 
عـىل حثنني مـن أفـرحد تلـك حيذصابـة حإلجرحم ة 
وإياحعهـم سـجن إدحر1 أمـن محافظـة مـأرب 
حي4حقذة تحت س طر1 مرتزقة حيذاوحن، م4ضحاً 
أن حأرس1 تفاجـأت بذـا عيك باخ4ل وسـاطات 
كبر1 من حيذ ار حيثي ل إلخرحج عنارص حيذصابة 
من حيسـجن، ل ث تاخل حملرتزق أمني حيذك مي 
- محافـظ حيجـ4ف حملذني من قبـل حيفار 1ادق، 
وحملرتزق صايح ط مس - قائا ما يسمى حملنطية 
حيذسـكرية حأوىل يف لك4مة حملرتزقـة، يلمطايبة 
بإطالق رسحح أفرحد حيذصابة حإلجرحم ة حمليب4ض 
عل همـا، بل ووصـل حأمر يلافاع عـن أعمايهما 
بحجٍج وح1 ـة، حأمر حيذق يؤكـا ضل4ع ق ادحت 
مرتزقـة حيذاوحن يف ممارسـة حأعمال حإلجرحم ة 
بحـق حمل4حطنـني حملسـافرين وحأبريـاء يف طريق 

حيذرب.
وأضاف ثامـر أنه كان حأجار وحأجاى بهؤالء 
حييـاد1 حملرتزقـة حيي ا1 بحمايـة طريق مأرب - 
لرضمـ4ت عرب أي4يـة حيج ش حيتابـع يحك4مة 
حيفـاّر 1ـادق حمُلنتـرش1 عـىل حمتاحد عيـك حيخط 
حيصحـرحوق وحيتـي تيـُع يف نطـاق مـا يسـمى 
حملنطيـة حيذسـكرية حأوىل بـاالً عـن بحثهمـا 
وتاخلهما يف دفن جريمٍة عرفها حييايص وحياحني 
وح1تّزت يها أركاُن حيبلا من شـمايه لتى جن4به 
ومن رشقـه لتى غربـه، وإضاعة لـق حملجني 
عل ـه وعىل أطفايـه يف حيحص4ل عـىل حييصاص 

حيرشعـي.

تقارير

خالل ندوة أكاديمية ثقافية بجامعة عمران:

العدوان األمريكي على اليمن وتحوُُّل 
املسارات وانقالُب املعادالت

معلومات تؤكد تورط محافظ الجوف المرتزق وقائد في قوات الفار هادي:

مقتل مواطن وإصابة 2 من أطفاله 
ونهب أمواله على أيدي عصابة إجرامية 

يف طريق العرب مأرب 

Ministry of 
Telecommunications and 
Information Technology

إعالن حتذيري
اســتناداً لقانــون االتصــاالت رقــم)38( 
ــم  ــون رق ــه بالقان لســنة 1991 وتعديالت
)33(لســنة 1996، وإىل الحئــة تنظيــم 
اســتخدام الرتددات واألجهــزة الراديوية 
ــن  ــادرة م ــات الص ــة املخالف وإىل الحئ
جملــس الــوزراء برقــم )332(لســنة 2012 
ــم)63( ــوزراء رق ــس ال ــرار جمل وإىل ق

لســنة 2018 ورقــم)35( لســنة 2019.

وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  فــإن 
املعلومــات حتــذر األفــراد واتلجــار 
وابلنــوك والــراكت واملؤسســات املايلــة 
ــة اجلهــات  ــة واكف ــة و اتلجاري واملرصفي
، مــن االجتــار أو احليــازة أواالســتخدام 
ألي أجهــزة الســلكية )راديويــة( أو 
وصــالت مايكروويف  بــدون ترخيص 

مســبق مــن الــوزارة وباملخالفــة لقانون 
والقــرارات  واللوائــح  االتصــاالت 

ــذا هل.  ــادرة تنفي الص
املخالفــة  واجلهــات  األفــراد  وىلع  
اتلجهــزات  تلــك  إزالــة  رسعــة 
وعــدم اســتخدامها ، ورسعــة تصحيــح 
أوضاعهــم خــالل مــدة اقصاهــا نهايــة 
ــف  ــن خيال ــطس 2019 وم ــهر اغس ش
ــا  ــات بم ــأنه العقوب ــتطبق بش ــك س ذل

ــالق.  ــادرة واإلغ ــا املص فيه

واهلل املوفق ،،،

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
األحد 14 يونيو 2019 يوليو�
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الدكتور/ أمين الغيش

تصاير: 
»إعح يم تحسـن أمة س اسـة نفسها 
أعيهـا حيلـه أمـة أُْخــــَرى تحكمهـا، 
كمـا تفذـل حيرشحئع بإقامـة حيي م عىل 

حييارص وحيسف ه«
م4جهات يف ص غة أسئلة:

- ما 1ي حملشكلة حيحي ي ة؟ 1ل 1ي 
يف حالجتمـاع نفسـه؟ أ1 أنها يف من ورحء 
حالجتمـاع؟ وما عالقة عيك بأ1احف دول 

حالستذمار حيغرب ة منذ 04ي11؟
- ملاعح لاث ما لاث يف س ئ4ن؟

- وملاعح لاث حيذاوحن أصالً؟ 
حينخبـة  بذـض  تذاونـت  وملـاعح   -
حينخبـة  وبذـض  حي من ـة  حيس اسـ ة 
مـع  وحملثيفـة  وحيحزب ـة  حيحاكمـة 
حيذـاوحن؟. )تجريـف حي4طن ـة حي من ة 

خالل عي4د(. 

- حيجـ4حب حبتاحء ملنـع حي من من بناء 
دويته حملستيلة.. وما 41 حيحل؟:

حيحل بناء حياوية حي من ة عحت حملحت4ى 
حيايميرحطـي، حياويـة حيي4يـة حييادر1، 
دويـة حيكرحمـة وحيذاحيـة وحإلنَْسـان ة، 
دوية حمل4حَطنة حملتسـاوية، دوية يحم ها 
حيشـذب وحيج ـش وحيلجـان وحأجهـز1 
حأمن ـة ورجـال حييبائـل، دويـة ُكــّل 

حي من ني. 

 - ويكن ك ف؟
حيجـ4حب، يت4قف عـىل فهمنا ملفه14 
حيسـلطة حيس اسـ ة كركن مـن أركان 

حياوية من ل ث:
- خصائصها ووظائفها. 

- أ1م ّة حيس اد1 ودور1ا ف ها. 
- حيتم  ز بني حيسلطة وحياوية. 

- حيتم  ز بني حيسلطة وحيشذب. 
- حيتم  ز بني حيسلطة وحيثرو1. 

فذا1 حيتم  ـز بني حياوية وحيسـلطة 
يجذـل من حلتمـال حيتفريـط يف حياوية 
لي يـة وحقذـة مـن أجـل حيذـ4د1 إىل 
حيسـلطة كمـا يحصل يف لايـة حيذاوحن 
عـىل حي من، فيا فّرط 1ـادق ومن مذه 
ووّقذـ4ح عىل غزو حي مـن، وحلتاليه من 
أجل ع4دتهم عىل حيسـلطة، ولاث مثل 
عيك يف حيذـا1 11003 من قبل حملذارضة 
حيذرحق ة حيتـي وقذت عىل غـزو حيذرحق 
وحلتاليـه من أجل وص4يه إىل حيسـلطة 
كذيـك، و1ـ4 حأمـر نفسـه لصـل يف 
ي ب ـا11011، وما زحل يجرق يف سـ4ريا 

من 11011. 
فايتما1ي بني حيسلطة وحياوية وعا1 
حيتم  ز ب نهما يمكن حيسلطة من تملك 
حيثـرو1 باسـم ملك ة حياويـة وحيترصف 
ف هـا بايب ـع وحيرشحء وحيهبـات و... و، 
ـــة كمـا يحـاث  كأنهـا ملك ـة َخاصَّ
مـع بن سـلمان ومع بن زحيـا، ويمكن 
تملُّـك حيشـذب أيضـاً كما تملـك حيثرو1 
باسـم ملك ة حياوية كمـا 41 لاصل يف 
حيسـذ4دية وحإلمارحت إعَح يـم تكن 1ناك 
أنظمة لكـم ديميرحط ة تذطي مكانة 
حيح ـا1  ودور يلشـذب يف حملشـاركة يف 
حيس اسـ ة بشـكل مبـارش عـن طريق 
حالنتخابـات وبشـكل غـر مبـارش عن 

طريق ممثل ه. 

مقدمة:
 م4ض4ُع 1ـذه حيناو1 ي س م4ض4عاً 

يف  مـا لـاث  مالبسـات  يف  محصـ4رحً 
جلسـة حستنسـاخ حيربملـان يف سـ ئ4ن 
ومناقشة من حينال ة حييان4ن ة وكفى، 
ال، حمل4ضـ4ع أعم وأشـمل فهـ4 يرتبط 
حرتباطـاً وث يـاً بمـرشوع بنـاء حياوية 
حي من ة حملسـتيلة حيتي ُمنذنا من بنائها 
عـىل حأقل مـن حيذـا1 04ي11 منذ عها 
حإلما1 يح ى ولتى حي 14 ويأتي حيذاوحن 
حيحـايل ترجمـًة عمل ة يهذه حيس اسـة 

حإلمربياي ة حيغرب ة. 
درحسـة حمل4ضـ4ع إعحً تأتـي يف إطـار 
مرشوعنـا حيكبـر يبنـا حياويـة حي من ة 
ييطع حيطريق عىل حيخـارج ومنذه من 
حيتاخل يف شـؤوننا حياحخل ة، ومن خالل 
حيرؤيـة حي4طن ة يبنـاء حياويـة حي من ة 
حيحايثـة، بمرجذ اتهـا حملختلفـة وأول 
خطـ14 يف 1ـذح حيطريـق 1ـي حالنتصار 
قانـ4ن،  )دسـت4ر،  حييان4نـي:  يلنـص 

الئحة(. 

و1ذح ياع4نا قبل عيك إىل حيحايث عن 
حيسلطة يف حياوية ووظائفها:

عـن  نتحـاث  عنامـا  أننـا  مذلـ14 
حياوية نتحاث عـن أركانها حيثالثة 1ي: 
حيشـذب وحإلقل م وحيسـلطة حيس اس ة؛ 
باعتبار1ا ركناً من أركان حياوية يمثلها 
1نـا يف وحقذنـا حي ـ14 حياسـت4ر، أمـا 
بي ة حيسـلطات حيترشيذ ـة وحيتنف ذية 
وحييضائ ة فهي مشـتية منه، وبايتايل 
حياسـت4ر؛  بنصـ4ص  محك4مـة  1ـي 
أَنَّهـا جم ذاً منشـأ1 بم4جب نص4ص 
دست4رية ورشع ة وج4دتها ومرشوع ة 

قرحرحتها نابذة من تلك حينص4ص. 

غـر أن حيبذَض يـرى، و41 محق، يف 
أن تلك حيذنارص مـن حينال ة حييان4ن ة 
كاف ة يي ا1 حياوية، غر أنها غرُ كاف ة 
إعَح أرحدت حيسـلطة يف حياوية أن تترصَف 
يف نطاق ممارسـاتها ي4ظائفهـا إال إعَح 
حعرتف يلاويـة بايشـخص ة حالعتبارية 

وحيس اد1. 
وتتم ُّز حيسـلطُة حيس اس ة بذاد من 
حيخصائـص، مثـل: أنها سـلطة عل ها 
ودحئمة ومسـتمر1 وال تتجـزأ، وأصل ة 
تأس سـ ة أَو مؤّسسة، مسـتيلة وغر 

خاضذة وتنفرد بايي4حنني. 
ومن أخصِّ خصائِص 1ذه حيسـلطة 
أن تت4فـَر عـىل خاص ـة حيسـ اد1 حيتي 
عّرفهـا جان بـ4دحن عـىل أنهـا »حيي14 
حملطلية وحياحئمة يلاوية وأنها رضورية 
أَو  يألمـة  حملشـرتكة  حيح ـا1  يتنسـ ق 
يلجماعـة«، وقـا وّضـح بـ4دحن فهَمه 
يلسـ اد1 وأ1م تهـا يلسـلطة يف حياوية 
عنا ت4ص فه يطب ذة حيسلطة يف حياوية 
بي4يه »ال با أن تت4فر حياوية عىل سلطة 
ال تسـتما من ألـا، وال تخضـع ألا، 
ي سـت م4ك4يـة مـن ألـا أَو م4ك4يـة 
ألـا، و1ـي بايتـايل ي سـت مسـؤوية 
أمـا1 أيـة سـلطة أُْخـــَرى عـىل وجه 
حأرض، ويجب أن يك4ن يهذه حيسـلطة 
حييـ4ُل حيفصـُل يف ُكــّل حملشـاكل، وأن 
تشـمَل بسـ ادتها ُكـّل أفـرحد حيجماعة 
حيسـلطة  1ـذه  ووجـ4د  حيس اسـ ة، 
يف حياويـة ضمانـٌة أك ـا1 السـتياليها 
وتماسـكها، ومـن أ1ََـــّم مظا1ر1ـا 
وضـع حيي4حنـني وإيغائهـا« – دكتـ4ر 
بنك4كـ4س ألما، حييان4ن حياسـت4رق 

وحينظم حيس اس ة، ص36. 
و1ذه حيسـلطة غر م4جـ4د1 يف من 
ألرضو1م إىل جلسة حستنساخ حيربملان 
يف سـ ئ4ن، كلهـم خاضذـ4ن خانذ4ن 

تابذ4ن ال يملك4ن من أمر1م شـ ئاً وال 
لتى عىل مست4ى حيس اد1 حيسلب ة. 

عيك أن يلسـ اد1 وجهني: وجه سلبي 
ووجـه إيجابـي، فايسـ اد1 يف وجههـا 
حيسـلبي تذني عا1َ حيخض4ع يسلطة يف 
حياحخل وعا1 تبذ ة يسـلطة يف حيخارج، 
بمفه4مهـا  حيسـ اد1  عكسـها  وعـىل 
حإليجابـي حيتـي ال تيتـرص عـىل عـا1 
حيخضـ4ع وحيتبذ ة، كمـا عكرنا، وإنما 
تذني قار1 حيسلطة يف حياوية عىل وضع 
دسـت4ر1ا وق4حن نهـا وتحايـا شـكل 
نظـا1 حيحكـم ف هـا وفـرض ق4حن نها 
عىل ُكـلِّ َمن عىل إقل مها عىل حملسـت4ى 
حملحيل وعـىل حملسـت4ى حيخارجي تذني 
لريتَها يف إبرح1 حملذا1احت وحالنسـحاب 
منهـا، وإقامـة حيذالقات مـع من تريا 
وحي4فـاء بااليتزحمات عىل قا1 حملسـاوح1 

مع حياول حأُْخـــَرى. 

الدول��ة..  يف  الس��لطة  وظائ��ُف 
َوتنقسُم إىل قسمني:

والستكمال مذرفة أ1م ّة حيسلطة يف 
حياويـة ودور1ا يف بنـاء حياوية وتك4ين 
إىل وظائـف  حأمـة نشـر وباختصـار 

حيسلطة يف حياوية:
وتنيسم وظائف حيسلطة يف حياوية إىل 
قسمني – وظائف س اسـ ة، ووظائف 

قان4ن ة. 
- أوالً: حي4ظائف حيس اس ة: وتنيسم 
إىل وظائف أساسـ ة، ووظائف ثان4ية، 

وحي4ظائف حأساس ة تتمثل يف:

-1 حيحفاظ عىل سـالمة ك ان حياوية 
عـىل  وولاتهـا  وحسـتيرحر1ا  وأمنهـا 

حملست4يني حياحخيل وحيخارجي. 
-2 إقامة حيذال بني حيناس. 

أمـا حي4ظائـُف حيثان4يـة ق اسـاً بما 
سـبق فإنهـا تتمثـل يف إشـباع رغبات 
حملجتمع حقتصادياً وحجتماع اً وثياف اً. 

وتسـذى حيسـلطُة يف حياويـة يلي ـا1 
بتلـك حي4ظائف؛ بَهـاِف تحي ق حيت4حزن 
بـني مختلـف حيفئـات حالجتماع ة عحت 
حملصايـح حملختلفة وياعـم حيتكامل بني 
مختلف حيي4ى حالجتماع ة وحيس اسـ ة 
يبناء حياوية وتك4ين حأمة وتسـتخا1 يف 
عيك ما تت4فر عل ه من سـلطات حإلكرحه 
حسـتمرحر  يضمـان  وحملذن4يـة  حملاديـة 

حياوية وبياء حيسلطة. 
- ثان ـاً: حي4ظائـف حييان4ن ـة: 1ـي 
وظائـُف قان4ن ـة ترشيذ ـة تنف ذيـة 
وقضائ ة يلسـلطات حيثالث حملشتية من 

حيسلطة حأصل ة »حياست4ر«. 
حيي4حنـني وحأخرتان  فـاأوىل تسـن 
تختصـان بتنف ـذ حيي4حنني عـن طريق 
وفرديـة  عامـة  حإلدحريـة،  حييـرحرحت 
تطب ـق  ويف  حيتنف ذيـة«،  »حيسـلطة 
حيي4حنني عـىل حي4قائع بم4جـب ألكا1 
قضائ ة )حيسـلطة حييضائ ة(، و1اتان 
حيتنف ذيـة  يلسـلطتني  حي4ظ فتـان 
وحييضائ ة تنيالت حينص4ص حييان4ن ة 
من لـايل حيذم4م ة وحيتجريـا إىل لاية 
)دكتـ4ر   - وحي4حقذ ـة  حيخص4ص ـة 

بنك4ك4س ألما، ص34(. 

وف مـا يـيل نـرى ك ـف يمكن يـُكلٍّ 
مـن حيسـلطات حيثالث م4حجهة جلسـة 
حستنسـاخ مجلس حين4حب يف سـ ئ4ن يف 
حبريل حملـايض ي1101 عـىل طريق بناء 
حياوية وفياً يلرؤية حي4طن ة حنطالقاً من 

مباأ حيفصل بني حيسلطات. 

أوالً: على مس��توى مجل��س النواب 
الذي يستمد ش��رعيَة وجوده وتكوينه 
ومدت��ه ومق��ره م��ن نص��وص امل��واد 
 66  ،65  ،64  ،63  62 الدس��تورية، 
ويستمد مشروعية قرارته من نصوص 

عديدة منها على سبيل املثال: 
 ،35  ،60  ،61  ،75  ،76  ،160 حملـ4حد: 

34، ي1، 18، 4، 1. 
ويترصُف مجلـُس حين4حب يف م4حجهة 
مـن حشـرتحك يف جلسـة سـ ئ4ن مـن 
حينـ4حب َوْفــيـاً ينص حملـاد1 )84( من 
حياسـت4ر وحملـاد1 )5ي1( مـن حيالئحة، 
حيلتـني تنصان عـىل سـي4ط حيذض4ية 
من حينال ة حياسـت4رية، ويم يبَق س4ى 
إسـياطها من حينال ة حييان4ن ة إلعالن 
شـغ4ر حملياعا، و1ـذه وظ فة حملجلس 
بهـا و1ـ4 ملـَز1ٌ بهـا وي ـس مخـّرحً، 
و1ذه ق4حعا آمـر1 ال يج4ز حالتّفاق عىل 
مخايفتها ورصحلة أَو ضمناً أَو حالمتناع 
عـن تطب يها أو حيخـروج عىل لكمها؛ 
أنها تتذلـُق بفكر1 حينظـا1 حيذا1 حيتي 
ترتبـُط حرتباطـاً وث ياً باييانـ4ن حيذا1 
بفروعه، )حييان4ن حياست4رق، حييان4ن 
حييانـ4ن  حيجنائـي،  حييانـ4ن  حإلدحرق، 

ورقة عمل
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حملـايل، حييانـ4ن حيـاويل حيذـا1(، حيـذق 
ينّظـُم حملصايـَح حأساسـ َة وحيح 4يـة 
يلمجتمع وحياوية )س اس اً، حجتماع اً، 
حقتصادياً، ماي ـاً، ثياف اً، أمن اً(، وأن ال 
يك4َن حملجلُس قا حخرتق نصاً دسـت4رياً 
وآخر قان4ن اً يرتب حملسؤوي ة )حيجزحء( 
وعل ـه  حالسـتمرحر،  ويفيـاه رشع ـة 
حيي ـا1 باسـتكمال إجـرحءحت إسـياط 
حيذض4يـة ملن فيا رشطـاً من رشوطها 
حملنصـ4ص عل هـا يف حملاد1 حياسـت4رية 
)64( أَو أخـل إخالالً جسـ ماً ب4حجبات 
حيذض4يـة حملنصـ4ص عل هـا يف حملـاد1 
)4ي1( من حيالئحة حياحخل ة يلمجلس. 

وإجـرحءحُت إسـياط حيذض4يـة كما 
لّادتهـا حملـاد1 )5ي1( مـن حيالئحة: ال 
تحتـاج إىل أكثـَر مـن: 1ـ تيايـم طلب 
كتابي م4قـع عل ه من قبـل 10 عض4حً 
من أعضـاء حملجلس إلسـياط عض4ية 
من شارك يف جلسة حالستنساخ يلربملان 
بسـ ئ4ن مرفق بـه ُكـّل حأديـة حملؤيا1 
يطلب حإلسـياط، 1ـ إلضار من رئ س 
حملجلـس يألعضـاء وعـرض حيطلب عىل 
حملجلس يف أول جلسة )و1ذح غر مطل4ب 
يف لاية حيتلبس( 3ـ يح ل حملجلس طلَب 
إسـياط حيذض4ية عىل حيلجنة حملختصة 
يبحثـه يف بحـر أسـب4عني عـىل حأكثـر 
وعـرض تياير1ا عـىل حملجلـس يف أول 
جلسة، 4ـ يصار حملجلُس قرحَره يف بحر 
أسـب4عني عـىل حأكثر مع ضمـان لق 
حيذض4 يف حينياش يف حيلجنة ويف حملجلس 
دون أن يكـ4ن يـه لـق حيتص4يـت. 5ـ 

وأخرحً يفصل حملجلس يف طلب إسـياط 
حيذض4يـة باملنـادح1 باالسـم وبأغلب ـة 

ثلثي أعضاء حملجلس. 
وال يحتاُج حملجلـُس إىل لكم قضائي 
بـات إلسـياط حيذض4يـة عـن 1ـؤالء 
حأعضـاء يف مثل 1ذه حيحايـة مع حملاد1 
مـن  5ي1  وحملـاد1  حياسـت4ر،  مـن   84
حيالئحة؛ أَنَّها لاية تلبس؛؛ أَنَّها تختلف 
تََمامـاً مع لاية حالتها1 غـر حملؤّكــا1 
كما وردت يف نص حملاد1 حياست4رية 81، 

وحملاد1 4ي1 من حيالئحة. 
تذل ٌق عىل أغلب ـة حيثلثني: حي4حرد1 يف 
حيفير1 حيخامسـة من إجرحءحت إسياط 
حيذض4يـة يف حملـاد1 5ي1 مـن حيالئحـة، 
طبذاً حلتسـاب حيثلثني 1نا يتم َوْفــياً 
ينـص حملـاد1 71 مـن حياسـت4ر وحملاد1 
106 مـن حيالئحـة، ل ـث  83 وحملـاد1 
يحتسـب بذا حسـتبذاد مـن حعلن خل4 
مياعا1ـم أَقِّ سـبب )باالسـتياية أَو 
حي4فا1(، وبايطبع ومن حملؤّكــا أيضاً أن 
حلتساب أغلب ة حيثلثني يتم بذا حستبذاد 
حملطلـ4ب إسـياط عض4يتهـم؛ ك4نه ال 
يحقُّ يهم أصـالً حالشـرتحك يف حيتص4يت 
وأن حشـرتك4ح يف حينيـاش وفيـاً ينـص 

حملاد1 5ي1 من حيالئحة حيفير1 4. 
ويُنتَخُب حيبايُل أَو حيَخَلُف وفياً ينص 
حملاد1 8ي1 من حيالئحة خالل ستني ي4ماً 
إعَح خـال ميذـُا حيذض4 قبـل نهاية ما1 
حملجلس بسـنة عـىل حأقـل، ويكمل 1ذح 
حياور دور حيسـلطة حييضائ ـة حنطالقاً 

من مباأ حيفصل بني حيسلطات. 

ثانياً: دور وظيفة السلطة القضائية: 
وغـرُ  مسـتيلٌة  وظ فتُـه  حييضـاُء 
مرتبطـة بذمـل حملجلـس، وقـا ييـ1ُ4 
ب4ظ فتِه إما بشـكٍل يك4ُن مصالباً أَو 
تاي اً أَو سـابياً ياور مجلس حين4حب فال 
ي4جـُا تـالُز1ٌ ب نهما يف لايـة حملاد1 84 
من حياسـت4ر، وحملـاد1 4ي1 من حيالئحة 
فهمـا يسـرحن يف خطـني مت4حزيني وال 
يذترب ق امهـا ب4ظ فتها 1نا تذاياً عىل 
سـلطة مجلس حين4حب حنطالقاً من مباأ 
حيفصـل بـني حيسـلطات؛ أَنَّهـا مذن ة 
مـن حيتيـا1 بطلب رفـع حيحصـار من 
قبـل مجلس حينـ4حب عمالً بنـص حملاد1 
حياسـت4رية حيسـابية رقـم 84 وحملـاد1 
حيالئح ـة 5ي1 دون طلـب، ويكن يمكن 
بل يجـب عل هـا إخطار حملجلـس ف ما 
حتخذته من إجرحءحت يف م4حجهة حيذض4، 
إخطـار فيط، وي ـس مطل4بـاً حنتظار 
م4حفية حملجلس؛ ك4ن حملسـأية مسـأية 
تلبس وقا حسـتثن ت لايـة حيتلبس من 
طلـب حإلعن وفيـاً ينـص حملـاد1 81 من 
حياسـت4ر وأوجبـت حإلخطـار يلمجلس 
فيـط وتطب ـق نصـ4ص مـ4حد قان4ن 
حيجرحئـم وحيذي4بـات مـن 115 إىل ي11 
ويأتـي دور حيسـلطة حيتنف ذيـة مكمالً 
ياور حيسـلطتني حيترشيذ ة وحييضائ ة 

يف لماية حملصلحة حيذامة. 
وتت4ىل حين ابُة حيذامـة عمل َة تحريك 
أمـا1  ومبارشتَهـا  ورفَذهـا  حياعـ4ى 
11 مـن  حملـاد1  ينـص  حملحاكـم وفيـاً 

قان4ن حإلجـرحءحت حيجزحئ ـة، وال يج4ُز 
يهـا حيتناُزُل عنهـا أو ترُكهـا أو حيتناُزُل 
عن حيحكـم حيصادر ف هـا إال يف حأل4حل 
حيتـي يُبَ ِّنُها حييان4ُن حملاد1 11 من نفس 

حييان4ن.
وحياع4ى ي سـت محصـ4ر1ً فيط يف 
م4حجهة حملشـاركني من أعضاء مجلس 
حينـ4حب بـل تشـمل ُكلَّ َمـن شـارك يف 
1ذح حالجتمـاع؛ ك4نها جريمـًة متذما1ً 
وميص4د1 وماّسة بأمن حياوية وحعتاحًء 
عىل حستيالل حيجمه4رية وإعانًة يلذاو 
وّقذـت عىل إقل ـم حيجمه4ريـة حي من ة 
ويـرسق قانـ4ُن حيجرحئـم وحيذي4بـات 
حي منـي عـىل ُكلِّ حيجرحئـم حيتـي تيُع يف 
إقل ـم حيجمه4ريـة أيـاً كانت جنسـ ُة 
مرتكبهـا وفياً ملبـاأ إقل م ـة حيي4حنني 

حملاد1 رقم 3.

التنفيذي��ة  الس��لطة  دوُر  ثالث��اً: 
بفرَعيه��ا »املجل��س السياس��ي األعلى، 

والحكومة:
و1نـا يربُُز 1ذح حياوُر أَو حي4ظ فة عىل 

مست4يني – س ايس، وإدحرق. 
رأينـا  حيسـ ايس  حملسـت4ى  -1 عـىل 
سـابياً ويمثلُه حملجلُس حيس ايس حأعىل 
يف لمايـة أمـن حياويـة عىل حملسـت4يني 
حياحخـيل وحيخارجـي، و1ذح حيـاور نرحه 

وحضحاً يف:
- حالمتنـاع تََمامـاً عـن حيحايـث أَو 
حيتفـاوض مع من حشـرتك أَو سـهل أَو 
أعـان دول حيذاوحن عـىل حي من وحلتالل 
أجزحء من أرحض ـه وبايذحت ف ما يتذلق 
بمسـأية وقف حيذاوحن ورفـع حيحصار 
ودفـع حملرتبـات وفتـح حملطـارحت وفياً 
ملبـادر1 عض4 حملجلس حيسـ ايس حأعىل 

»محما عيل حيح4ثي«. 
- وعا1 حملبايغة يف حيحفاو1 بايذائاين 
مـن حيذمـالء وحملرتزقـة، أق ال يج4ز أن 
حيفاتحني  حأبطال  يسـتيبل4ح حسـتيبال 
ومنحهم وسا1 حيبط4ية، منذاً الستفزحز 
حيذامـة  »فسـخط  حينـاس،  مشـاعر 
ــة، وإن سـخط  يجحـف بِرَضا حيَخاصَّ
ـــة يغتفر مع ِرَضـا حيذامة« –  حيَخاصَّ

حإلما1 عيل عل ه حيسال1. 
حيتـي  منازَيهـم  إنزحيُهـم  ويجـُب 
حختارو1ـا أنفسـهم، وغـر عيـك ف ه 
تشـج ع ملـن أرحد أن يسـلك مسـلكهم 
ثـم يذ4د، قـال حإلما1 عيل عل ه حيسـال1 
يف عهاه يألشـرت: »فال يك4نَنَّ حملحسـُن 
وحملـيُء عنـاك بمنزيـة سـ4حء، فإن يف 
عيك تز1 احً أ1ل حإللسـان يف حإللسان، 
وتاريبـاً أ1ـل حإلسـاء1 عىل حإلسـاء1، 

وأيز1 كالً منهم ما أيَز1َ نفَسه«. 
نا1 ك عن أن ق4حعَا حييان4ن حيجنائي 
وق4حعـا آمـر1 ال يجـ4ُز حالتّفـاُق عـىل 
مخايفتهـا رصحلًة أَو ضمناً أَو حالمتناع 

عن تطب يها. 
حيتائـب  غـرُ  ي4حجـَه  أن  بـا  ال  إعح 
بتطب ـق حييان4ن دون زيـاد1، نتغاىض 
يف حيحـق حيذـا1 إعح أعلن ت4بتـه وتطهر 
مـن خطاياه علنا وفضـح أعاحَء حي4طن 
وأعلن حسـتذاحَده يلمشـاركة يف حيافاع 
عنه، أمـا ما قا حرتكبه مـن أعمال قتل 
أو سـلب أو نهب يلم4حطنني فال يفِصُل 
ف هـا إال حييضـاُء. و1ـذح 1ـ4 طريينا 
ينفـرض حلرتح1 حييانـ4ن و1 بة حياوية 
ونمنـع ونحـا ونجفف منابـع حيذماية 
وحيخ انة يف حي من مستيبال حيتي وصلت 
إىل لا حملجا1ر1 وحالشـرتحك مع حيذاوحن 
يف عاوحنهـم عـىل حي من وقتـل حي من ني 
وحلتالل أرضه. وغر 1ـذح فنحن نه ئ 

حيب ئة حملناسبة يضذاف حينف4س. 
ـ إعالن م4قـف وحضح يتذلق بإعاد1 
حينظر يف عالقات بالدنا مع دول حيذاوحن 
وحيـرشكات وحملنظمـات حيتـي تاعمـه 
يفـرت1 ما بذا حيذاوحن أق فرت1 حعمار ما 
دّمره حيذـاوحن، وإظهار تياير وأمل ملن 
يم يشرتك يف ويم يسانا ي4 تمت حإلشار1 

إي ه باالسم مثل ماي زيا. 
ـ ب ـان م4قـف يذلـن ف ـه حملجلس 
حيكامـل  تمسـكه  حأعـىل  حيسـ ايس 
وحملطلق بملك ة وتبذ ة رشور1 حي4ديذة 
ونجرحن وعسـر وج زحن وحيربع حيخايل 
وبـرشحً  أرضـاً  حي من ـة  يلجمه4ريـة 
وتاريخـاً ومصـرحً، علمـاً أنه قا سـبق 
حملجلـس حيجمهـ4رق مثل 1ـذح يف حيذا1 

65ي11. 
ـ دعـ14 حملجلـس حيسـ ايس حأعـىل 
أنهاء مذا1اتـي حيطائف وجا1 بإعالن 
حملنفـرد1  بـاإلرحد1  منهـا  حالنسـحاب 
باعتبار عيك وسـ لة من وسـائل حيافاع 
حيرشعي حيفردق عن حينفس وفيا ينص 
حملـاد1 51 من م ثاق حأمـم حملتحا1 كما 
سـبق ب انه كمـا ب نته يجنـة حييان4ن 
حياويل حيتـي بنته عىل تذريـف حيجمذ ة 
حيذامة يألمم حملتحا1 يلذاوحن يف قرحرح1ا 
)3314( حيصادر يف 74ي11، وحيتنسـ ق 
مـع حياول حيشـي ية وحيصاييـة يتأي ا 
1ـذه حيخط14 وحالعـرتحف بها، وإلضار 
حيطـرف حآلخـر أو حملنظمة حملـ4دع يايها 
وإعح  بذيـك،  حملذا1اتـني  مـن  نسـخة 
يـم يتخذ مثـل 1ـذح حمل4قف فسـ فرس 
قان4ناً عىل أنـه قب4ٌل من طرف حملجلس 
حيسـ ايس حالعىل يلمذا1اتـني وحيتنازل 

عما تضمنته. 
ـ إعـاد1 حينظر يف حيذالقات بني حياول 
شـبة حيجزيـر1 حيذرب ـة عـىل أسـاس: 
إقامة أنظمه لكم ديميرحط ة، ترس م 
حيحاود عىل أسـاس م ثاق حأمم حملتحا1 
وبايـذحت حملادتـني حأوىل وحيثان ـة ملنـع 
تكـرحر حيرصحعات مسـتيبال بني حي من 
وجرحنها وييطع حيطريق عىل حيتاخالت 

حيخارج ة. 
ـ وطـرح مـرشوع مصالـب يتبنى 
دخ4ل شـبه حيجزير1 حيذرب ـة يف ولا1 
مـن خـالل حتحاديـة عحت نظـا1 لكم 
رئـايس  سـ ايس  ونظـا1  ديميرحطـي 
يف  حينسـبي  حيتمث ـل  نظـا1  وحعتمـاد 
حالنتخابات يتاحول حيسلطة سلم ا، و1ذح 
يمثل ردحً عمل اً عىل حيتاخالت حيخارج ة 
وتحايـاحً حإلمربياي ـة حيغرب ة وي سـت 
تسـه ال يها كمـا يذتيا وفيـاً يلاكت4ر 
غسـان سـالمة، ويكمل عيك دوره عىل 

حملست4ى حإلدحرق. 
تيـ14  حإلدحرق:  حملسـت4ى  عـىل   2-
حيسـلطُة حيتنف ذيـُة بمـا تمتلُكـه مـن 
وسائل حإلكرحه حملادية وحملذن4ية وبايذحت 
حيحك4مة بتنف ذ قرحرحت مجلس حين4حب، 

وألكا1 حييضاء بهذح حيخص4ص. 
إننا يـن نك4ن أرلم وأعـال من ربنا 
ونب نا، فيا ت4عا حيلـه حيظاملني وحييتلة 
وحملنافيـني باينـار، ونب نـا عل ـه وعىل 
آيـه أفضل حيصـال1 وحيتسـل م قا رفض 
حيتفـاوض مع يه4د بني قريظة حيذمالء 
وحيخ4نـة، ويكنـة تحـاور وحف4ض مع 

حيخص14 وحيذاحء. 
و1ذه خط14 عىل طريـق بناء حياوية 

وكما ييال حأيف خط14 تباأ بخط14. 
)إِنَّ حيَِّذيَن َقاي4ُح َربُّنَا حيلَُّه ثُمَّ حْستََياُم4ح 
َفـاَل َخـ4ٌْف َعَل ِْهـْم َواَل 1ُـْم يَْحَزن4َُن * 
أُوَيِئَك أَْصَحاُب حْيَجنَِّة َخاِيِايَن ِف َها َجَزحًء 
ِبَما َكان4ُح يَْذَمل4َُن(.. صاق حيله حيذظ م.

ورقة عمل

مجلس النواب وجلسة سيئون بني الشرعية واملشــــروعية ورد السلطة 
مت خالل ندوة في العاصمة صنعاء: في ورقة عمل ُقدِّ
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برنامج رجال اهلل ملزمة )معرفة اهلل الثقة باهلل( :
املسلمون يعيشون أزمَة ثقة باهلل

َث حيشـه ُا حييائُا -َسـاَل1ُ حيلِه  تحـاَّ
ـ )مذرفة  ـ ملزمةـ  َعَل ِْه- يف محارض1ـ 
حيله ـــ حيثية بايله( عـن حيذ4حمل حيتي 
جذلت حملسـلمني يذ شـ4ن أزمة حيثية 
بايله، مشـرحً إىل أن أ1مِّ مصار ملذرفة 
حيله 1ـ4 حيُيــْرآن حيكريـم، وتطرق إىل 
حآلثار حيسلب ة من حيتذامل مع حيُيــْرآن 
حيكريم بربود1، وقا 1اف من خاليها إىل 
ــة بخاييها، فال تخاف  تذزيز ثية حأُمَّ
إال منـه، وال ترج4 إال 41، وال ترغب إال 
ف ـه، وال تذتصم إال بـه.. فكانت بحق 

من أروع حملحارضحت وأجملها.. 

عام��الن أساس��يان جعال املس��لمني 
يعيشون أزمة ثقة باهلل!!

حبتاأ حيشه ُا حييائُا -َساَل1ُ حيلِه َعَل ِْه- 
محارضتَـه بذكـر عاملـني أساسـ ني 
أّديـا باأمة إىل لاية حيـذل وحملهانة حيتي 
تذ شـها، ل ث قال: ]إعح تأّمل حإلنَْساُن 
يف وحقـع حيناس يجا أننـا ضح ة عيائا 
باطلـة، وثيافـة مغل4طـة جاءتنا من 
خـارج حيثيلـني: كتـاب حيلـه، وعـرت1 
رسـ4يه )صل4حت حيله عل ـه وعىل آيه(، 
1ذح يشء. حييشء حآلخـر - و41 حأ1م - 
أننا يم نثق بايله كما ينبغي، حملسـلم4ن 
يذ شـ4ن أزمَة ثية بايله.. ملاعح؟ أي س 
يف حيُيـــْرآن حيكريم ما يمكـُن أن يذّزَز 
ثيتَنـا بايلـه ُسـبَْحانَُه َوتََذـاىَل؟ بـىل. 
حيُيـــْرآن حيكريـم 1ـ4 حيذق قـال حيله 
عنه: }َيـ4ْ أَنَْزْينَا 1َذَح حيُيــْرآن َعىَل َجبٍَل 
َيَرأَيْتَُه َخاِشذاً ُمتََصاِّعاً ِمْن َخْش َِة حيلَِّه 
اِس َيَذلَُّهْم  بَُهـا ِيلنَـّ َوِتْلـَك حْأَْمثَـاُل نرَْضِ
يَتََفكَّـُروَن{ )حيحـرش:11( قلـة مذرفة 
بايله، حنذاح1 ثية بايله، 1ي حيتي جذلت 
حملسـلمني يترصفـ4ن بذ ـاحً عـن حيله 
ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل، فلم يهتاوح بهايه، ي4 
وثينا بايله كما ينبغي النطلق حيناس ال 

يخش4ن ألاحً إال حيله[.. 

أن  م��ن  الن��اَس  ُيخ��ّوُف  الُق����ْرآُن 
يصريوا كبني إسرائيل:��

أن  إىل  َعَل ْـِه-  حيلـِه  -َسـاَل1ُ  ونـ4ّه 
حيلـَه ُسـبَْحانَُه َوتََذـاىَل يـم يُيـرّص مع 
ـــة، ولّذر1ا مـن حيترّصفات حيتي  حأُمَّ
تُبِذُا1ا عن حيله، ل ـث قال: ]حيخطاُب 
حيُيــْرآنـي يتجاُد دحئمـاً يي4ل يلناس: 
}أََيْم يَأِْن ِيلَِّذيَن آَمن4ُح أَْن تَْخَشَع ُقل4ُبُُهْم 
{)حيحايا:  ِيِذْكِر حيلَِّه َوَما نَـَزَل ِمَن حْيَحقِّ
مـن حآلية16( أيـم يأن، يذنـي: ما قاو 
وقـت - بتذبرنـا نحن - مـا قاو وقت 
أن حيناس تخشع قل4بهم يذكر حيله وما 
نـزل من حيحق مـن حيُيـــْرآن حيكريم؟ 
حْيِكتَـاَب  أُوتُـ4ح  َكايَِّذيـَن  يَُك4نُـ4ح  }َوال 
ِمـْن َقبُْل َفَطـاَل َعَل ِْهـُم حْأََمُا َفَيَسـْت 
ُقل4ُبُُهْم{)حيحايا: من حآلية16( تخ4يف 
مـن أن يصر حينـاس إىل ما صـار إي ه 
بن4 إرسحئ ـل، حيذين طـال عل هم حأما 
يسـمذ4ن م4حعـظ، وييـرؤون كتبـاً، 
مذهـا،  يتفاعلـ4ن  ال  بـربود1  ويكـن 

حينبـ4حت،  وتتكـرر  حمل4حعـظ  وتتكـرر 
و1كذح، }َفَيَسـْت ُقل4ُبُُهْم{ لتى فسـق 
حيلـه بهـم  أكثر1ـم، ولتـى حسـتبال 
غر1ـم، ولتـى جرد1م مـن ُكــّل ما 
كان قـا منحهـم إيـاه: حينبـ14، ورحثة 
حيكتاب، حمللك، حيحكمة. نحن حملسـلمني 
نتذـرض ملثل 1ـذه حيحاية فكتـاب حيله 
يـرتدد عىل مسـامذنا كثـرحً، وحمل4حعظ 
تـرتدد عىل مسـامذنا كثـرحً، وحيذلماء 
بني أظهرنا يتحاث4ن مذنا كثرحً، ويكن 
نتليـى حيكال1، نتليـى آيـات حيُيــْرآن 
بربود1 ال نتفاعل مذها، أَْصبَـح تيريباً 
مجرد روتني حستماع حيُيــْرآن حيكريم، 
وحستماع حمل4حعظ، ولض4ر حملناسبات، 
يكن دون أن نرجع إىل أنفسنا فنجذلها 
تتذامـل مع ُكـــّل ما تسـمع بجاية، 
وتتفاعـل مذـه بمصاحق ـة. نتذامـل 
بربود1 مع ُكــّل ما نسمع، ويم ننطلق 

بجا وصاق ينطبق، ينلتز1، ينثق[. 

التعاُمُل م��ع الُق��ْرآن بربود.. يؤدي 
إىل قسوة القلوب:��

ولّذر -َساَل1ُ حيلِه َعَل ِْه- أشاَّ حيتحذير 
من حالبتذاد عن تذاي م حيله، وتجا1لها، 
وأن 1ذح يؤدق إىل يشء فظ ع جاحً، و41 
قسـ14 حييلـب، ل ـث قال: ]ستيسـ4 
قل4بنا - ونذ4ع بايله من قس14 حييل4ب 
- متـى مـا قسـت حييل4ب يصبـح 1ذح 
حيُيــْرآن حيكريم حيذق ي4 أنزيه حيله عىل 
حيجبال من حيصخرحت حيصماء يتصاعت 
من خش ة حيله، يكن حييلب متى ما قي 
يصبح أقىس من حيحجار1، فال يؤثر ف ه 
يشء. قـال حيله عن بنـي إرسحئ ل حيذين 
لكـى بأنهم طال عل هم حأما فيسـت 
قل4بهم قال عنهم: }ثُمَّ َقَسـْت ُقل4ُبُُكْم 
ِمـْن بَْذِا عَِيَك َفِهـَي َكاْيِحَجاَر1ِ أَْو أََشـاُّ 
َقْسـ1ً4َ{)حيبير1: من حآلية74(، من بذا 
ماعح؟ من بذا حمل4حعـظ، من بذا حآليات 
حيبا1ـرحت حيتي يم يتفاعلـ4ح مذها، ويم 
يذتربوح بهـا، ويم يتذكروح بها فيسـت 
قل4بهم، 1كذح طبع حيلـه حييلب. حييلب 
إعَح يـم تحـاول أن تجذلـه يلـني ممـا 
يسـمع، يلني يذكر حيله، ي4جل إعَح سمع 
عكر حيلـه، يزدحد إيَْمـانـاً إعَح تل ت عل ه 
آيات حيلـه إعَح يم تتذامـل مذه عىل 1ذح 
حينحـ4 فبطب ذته 41 ييسـ4، ييسـ4، 
ييسـ4.. ومتى ما قي قلبك سـ طرت 
عل ـك حيغفلة وحينسـ ان يله ُسـبَْحانَُه 
َوتََذاىَل، إعَح ما نس ت حيله نس ت نفسك، 
فتأتي ي14 حيي امة فتك4ن منسـ اً عما 
كنـت ترج4ه مـن حيخـر، أو تأمله من 
حيخـر وحينجـا1، وحيف4ز يـ14 حيي امة 
مـن  َفنَِسـ َُهْم{)حيت4بة:  حيلَّـَه  }نَُسـ4ح 
حآليـة67( }َوال تَُك4نُـ4ح َكايَِّذيـَن نَُسـ4ح 
حيلَّـَه َفأَنَْسـا1ُْم أَنُْفَسـُهْم أُوَيِئـَك 1ُـُم 

حْيَفاِسُي4َن{ )حيحرش:ي1(. 

ما املطلوُب من القلوب؟ 
وأشـار -َسـاَل1ُ حيلِه َعَل ِْه- إىل أ1م ة 

أن ترتبـى حييلـ4ُب حيرتب ـة حيصايحـة، 
ل ـُث قـال: ]قل4بنـا إعَح يم نحـاول أن 
نتذامـل مذها مـن منطلـق حيخ4ف أن 
تصل إىل 1ذه حيحاية حيسـ ئة: حييس14، 
فتصبح أقىس مـن حيحجار1، فح نئذ ال 
ينفع ف ك يشء، ال ينفع ف ك كتاب حيله، 
وال ينفع ف ك رسـ4ل حيله )صل4حت حيله 
عل ه وعىل آيه(، وال ينفع ف ك أية عظة 
تُمـرُّ بك يف 1ـذه حيان ـا. وحملطل4ب من 
حييل4ب 41 أن تخشع يذكر حيله، 41 أن 
تلني، 41 أن تصـاِّق، أن تثق، أن تمتلئ 
بايخشـ ة من حيله، أن تمتلـئ لباً يله، 
مذرفـة ق4ية بايلـه ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل.. 
متـى ما صلـح حييلـب صلح حإلنَْسـان 
بكلـه، وحنطلـق ي صلح حيح ـا1 بكلها، 
وحنطلـق بإيَْمــان، بثيـة، بإخـالص، 
بصاق، بت4جه لك ـم يف ُكــّل ما يريا 

حيله ُسبَْحانَُه َوتََذاىَل منه[. 

من أين جاءت أزمة الثقة باهلل؟!
وتسـاءل -َسـاَل1ُ حيلِه َعَل ِْه- سـؤحالً 
وج هـاً جـاحً، ومؤملـاً يف نفـس حي4قت، 
ل ث قال: ]من أين جـاءت أزمة حيثية 
بايله لتى أَْصبَـحت وع4ده تلك حي4ع4د 
حيياطذـة حملؤكا1 وكأنهـا وع4د من ال 
يملك ش ئاً؟! وكأنها وع4د من ال عالقة 
ينا بـه، وال عالقة يه بنا.. ك ف نذمل؟. 
نذ4د إىل مذرفـة حيله ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل. 
نحـن يف حيارس حيسـابق تحاثنا عن ما 
عرضه حيُيــْرآن حيكريم عن أوي اء حيله، 
ك ـف يك4نـ4ن، ك ـف يكـ4ن أوي اؤه، 
بذـا أن تذرفه سـتثق بـه، فمذنى أنك 
أَْصبَـحـت من أوي ائه أنـك جذلته وي اً 
أمرك، يكل أم4رك، تهتاق به، تسرتشا 
بـه، تثق به، تتـ4كل عل ه، تصـاِّق بما 
وعاك به، تلتجئ إي ه يف ُكــّل حملهمات[. 

أهمُّ مصدر ملعرفة اهلل.. هو الُق��ْرآن 
الكريم:��

ويفت -َساَل1ُ حيلِه َعَل ِْه- إىل حيطريية 
حيصح حة حيتي نذرُف بها حيله ُسبَْحانَُه 
َوتََذاىَل، باون زيف، أو تضل ل، وعيك من 
خالل حيُيــْرآن حيكريم ل ث قال: ]وأ1م 
مصار ملذرفة حيله ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل 41 
حيُيــْرآن حيكريم، حيُيــْرآن حيكريم حيذق 
يذطي مذرفة وحسذة، مذرفة متكاملة، 
مـن غر حيُيـــْرآن حيكريـم ال يمكُن أن 
نحصَل عىل حملذرفة بايشكل حيذق ينبغي 
أن نكـ4ن عل هـا، لتى تكـ4ن مذرفة 
تافذنـا إىل حيثيـة بايلـه أكثـر فأكثـر. 
فاإلنَْسـان إعَح تأمـل حيُيـــْرآن حيكريـم 
فذالً يستحي، يستحي من حيله أنه ك ف 
ال نثـق بـه، ونحن نسـمع آياته، ونحن 
نيرؤ1ـا، ونحن نؤمن بـأن 1ذح حيكتاب 
حيكريم 41 مـن عناه.. فلمـاعح.. ملاعح.. 
ملـاعح ال نثق؟ ملاعح نبحث عن 1ذح حيطرف 
أو 1ـذح حيطرف ينت4اله، ثـم ال نت4ىل حيله 
ُسبَْحانَُه َوتََذاىَل. حآليات حيتي نحصل من 
خاليها عىل مذرفة يله بايشكل حملطل4ب 

1ي آيـات كثر1 جاحً، جـاحً يف حيُيــْرآن 
حيكريـم، تلـك حآليـات حيتـي تتحاث عن 
أي14 ـة حيلـه، وملكـه، وعظمتـه، تلك 
حآليـات حيتي تتحـاث عن عظ ـم نذمه 
عل نا، تلـك حآليات حيتي تتحـاث بأن يه 
ملـك حيسـم4حت وحأرض، حيتـي تتحاث 
ومـا  وحأرض  حيسـم4حت  مايـك  بأنـه 
ب نهمـا، و1ـ4 من يملـك حي ـ14 حآلخر، 
وب ـاه مصرنا، 1ـ4 من يملـك حيجنة، 
مـن يملـك حينار، 1ـ4 من يذلـم حيغ ب 
وحيشهاد1، 41 حيذزيز، 41 حيحك م، 41 
حيسـم ع، 41 حيبصر، 41 حيرؤوف، 41 
حيرل ـم. تلـك حآليات حيتـي تتحاث عنه 
ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل بأنه جايٌر بأن يثَق به 
عبـاُده، وأن يخـاَف منـه عبـاُده، وأن 

يلتجئَ إي ه أوي اؤه[. 

نظرُة تأمل على )سورة الفاتحة(:��
ــة إىل  ودعا -َسـاَل1ُ حيلِه َعَل ْـِه- حأُمَّ
أن تتأمـل آيـات سـ4ر1 حيفاتحـة حيتي 
نردد1ـا يف صالتنـا أكثـَر مـن عرشين 
مـر1، ل ـث قـال: ]نحـن نيـرأ دحئماً 
}ِبْسـِم حيلَِّه حيرَّْلَمِن حيرَِّل ـِم حْيَحْمُا ِيلَِّه 
حْيَذاَيِمـنَي{ )حيفاتحة:1-1( أيسـنا  َربِّ 
نيـ4ل: رب حيذاملني؟ يكن ال نذرف ماعح 
يذنـي أنـه رب حيذاملني، مـا يرتتب عىل 
1ذح من حأش اء باينسبة ينا!. }حيرَّْلَمِن 
يِن إِيَّاَك نَْذبُُا َوإِيَّاَك  حيرَِّل ِم َماِيِك ي1ِ4َْ حياِّ
نَْستَِذنُي{ )حيفاتحة:3-5( 1كذح نصفه 
بأنه رلمن رل م، وأنه ملك ي14 حياين، 
يكن مجـرد عبـارحت نيرؤ1ـا، ونيفز 
عل ها ال نحاول أن نفهم ماعح يذني، أنه 
إعَح كان 1ـ4 رلمن إعحً فه4 عناما ينزل 
حيُيـــْرآن حيكريم، ويهاينـا بايُيــْرآن 
حيكريـم فه4 من منطلق أنه رل م بنا.. 
إعحً فـكل مـا يف حيُيـــْرآن حيكريـم من 
ت4ج هات وإرشادحت و1احية 1ي كلها 
رلمة بنـا. }َماِيِك ي1ِ4َْ حياِّيـِن{ إعَح كان 
41 من يـه حمللك ولاه يف يـ14 حيي امة 
فهـ4 ولاه مـن يجب أن نلتجـئ إي ه، 
ونرغب إي ه، ونرغب ف ه، ونخاف منه؛ 
أنـه يـ1ٌ4 ال بـا أن نحرش ف ـه إىل حيله 
ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل، فإعح يم يكن 1ناك أق 
ُمْلٍك، أق مشـاركة أق أطرحف أخرى يف 
ملك عيك حي 14، وي س حمللك إال يله حي4حلا 
حييهـار، إعحً فه4 ولَاه حيـذق يجب أن 
نخـاف منـه؛ أن أعظَم نذ ـم 1ناك يف 
حآلخر1 ب اه، وأشـا عـذحب أي م 1ناك يف 
حآلخر1 ب اه، فه4 من يملك حيجنة، ومن 
يملـك حينار، فه4 ولـاه حيذق يمكن أن 
يمنحنا حيجنة، و1ـ4 ولاه حيذق يمكن 
أن ي4صلـك إىل قذـر جهنـم. ملـن حمللك 
حي 14؟؟ يله حي4حلا حييهـار. }َماِيِك ي1ِ4َْ 
يِن إِيَّاَك نَْذبُُا َوإِيَّاَك نَْسـتَِذنُي{ نذباه  حياِّ
وال نذرف مـاعح يذني أننا عب ا يه! ماعح 
تذنـي عب4ديتنا يـه! حيُيـــْرآن حيكريم 
كـرر 1ـذح بشـكل كبـر جـاحً، تيريـر 
عب4ديتنـا يله ُسـبَْحانَُه َوتََذاىَل، وتيرير 
ملكه عل نا، وأي14 ته عل نا بشكل كثر 

ورد يف حيُيــْرآن حيكريم[. 

م��ن  ب��ك  أرح��ُم  س��بحاَنه..   
ُ
اهلل

نفسك:�� 
وأَكا -َسـاَل1ُ حيلـِه َعَل ْـِه- عىل يشء 
ــة، و41  مهم جاحً يجُب أن تفهَمه حأُمَّ
أن حيلـَه رل ـٌم بها، وأقـرب إىل حملخل4ق 
من لبـل حي4ريا، ومهمـا كانت حأوحمر 
حيتي تأتي من قبل حيله من وجهة نظرنا 
شـاقة، فإنما 1ي مـن منطلق حيرلمة 
حي4حسـذة منـه تذـاىل بنـا، ل ـث قال: 
]وأنه رل م فكل ما يأتي من عناه 41 
مـن منطلق حيرلمـة.. فذناما يتحاث، 
أو عناما يرشـانا، أو يأمرنا بأش اء قا 
نرح1ا شـاقة، قـا تباو أمامنـا وكأنها 
شـاقة فنذال عنها فنبـاو وكأننا إنما 
عاينـا عنها؛ أننا رلمنا أنفسـنا، ومن 
منطلـق رلمتنـا بأنفسـنا ال نريـا أن 
يحصل عل ها ما يشق عل ها، ما يتذبها. 
1ـذح 41 ما 1ـ4 لاصل عنـا حيناس، ال 
ينطلي4ن ف ما وجههم حيله إي ه، وف ما 
أمر1م به فاأش اُء حيتي يرونها وكأنها 
ثي لة وشاقة؛ أنهم رلماء بأنفسهم.. 
ملـاعح ال تثق بـأن حيله 41 أرلـم بك من 
نفسـك، 41 أرلـم بك من نفسـك، 41 
أرلم بـك من أمك وأب ك، 1ـ4 أرلم بك 
من أق قريب يك، 41 من يذلم حأشـ اء 
حيتـي ف ها رلمة يك إعَح ما رست عل ها، 
حأشـ اء حيتي إعَح ما تحييت 1ي رلمة 

يك، 41 ولاه حيذق يذلم[. 

ال مفرَّ من اهلل.. إال إليه:��
ه حيشـه ُا حييائـُا -َسـاَل1ُ حيلـِه  ونبَـّ
َعَل ْـِه- إىل مـاى ضذف حملخلـ4ق أما1 
قـ14 جبـار حيسـماوحت وحأرض، ل ث 
قال: ]}َوإَِيُهُكْم إَِيـٌه َوحِلٌا{، ي س 1ناك 
آيهـة متذـاد1 لتـى يمكـن أن تي4َل: 
]وحيله 1ذح حإليه شـاقة تذل ماته يمكن 
أن نرجـع إىل حإليـه حآلخر[ مثـل ما 1نا 
يف حيان ا، حإلنَْسـان ييطع يه بطاقة من 
حملؤتمـر، وبطاقة من حإلصالح، وبطاقة 
من حيبذث أو من أق لزب آخر؛ إعَح رأى 
أن 1ذح حيحزب ي س يه مصايح ف ه عاد 
إىل حيحـزب حآلخـر، إعَح لصل من جانب 
1ـذح حيحزب مـا يتذبـه أو يزعجه عال 
عنـه إىل لزب آخر، مـا 1كذح يحصل؟. 
يكن ال.. ي س 1نـاك إال إيه وحلا، ي س 
1نـاك مفـر أباحً منـه، ال مفـر منه إال 
إي ـه، ي س 1ناك من يمكـن أن ينج ك 
من عذحبه وسخطه إعَح ما سخط عل ك، 
ولكم عل ك بذي4بتـه، ي س 1ناك من 
يمكن أن يسـلبك ما قا منحك إياه، أباحً 
ي س 1نـاك أق طرف يمكـن أن يك4ن 
قـادرحً عىل أن يرد حيفضـل حيذق قا أرحد 
حيلـه ُسـبَْحانَُه َوتََذـاىَل أن يذط ك إياه، 
وحيخـر حيذق أرحد أن يمنحـك إياه }َوإِْن 
يَْمَسْسـَك حيلَُّه ِبـرُضٍّ َفال َكاِشـَف َيُه إاِلَّ 
1ُـ4َ َوإِْن يُـِرْدَك ِبَخْرٍ َفـال َرحدَّ ِيَفْضِلِه{ 

)ي4نس: من حآلية107(. 

اليه�ود ع�ىل الرغم مما وصلوا إليه وس�يطرتهم عىل وس�ائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أش�ياء كثرية لم يس�تطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاج�ن لآلخ�ر واآلخر يرون�ه من فوقه�م. إرسائيل دولة هن�ا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة س�يظلون تحت .]س4ر1 آل 

عمرحن حيارس حيثايث عرش ص:8[
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بش�كل ع�ام حتى كتبهم كتب ]العهد القدي�م والعهد الجديد[ ال 
يوج�د فيه�ا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر ج�ًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.]س4ر1 آل عمرحن حيارس حيسادس عرش ص:13[
اليه�ود يعرف�ون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هن�اك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اس�تطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املس�ماة ]بروتوكوالت حكماء صهيون[ أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالن، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإلله�ي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطي�ه اإليمان.]ي14 حيياس حيذاملي 

ص:8[

مقتطفات نورانية
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أين نحن من دعم المنتج الوطني؟

شرعية السرق واللعب بالورق

حرُب الُعملة المبيوعة

الرؤيُة الوطنية ومحوُر 
العدالة والقانون 

محمد عبدالمؤمن الشامي

بلقيس علي السلطان

زينب إبراهيم الديلمي

يحيى صالح الدين 

حي ـ14 ونحـن يف حيذـا1 حيخامـس من 
حيذاوحن حيسذ4دق حإلمارحتي حأمريكي عىل 
بالدنا ويف ظل حستمرحر حيحصار حملفروض 
برًّح وبحـًرح وج4ًّح منذ 16 مـارس 11015 
من قبل حياول حيذاوحن نجا مذظَم حيسلع 
حيذـاوحن  دول  يف  مصن4عـة  وحملنتجـات 
وحإلمـارحت  حيسـذ4دية  حيحصـار  دول 

وحأمريك ة.. 
ومـن 1نـا كان ال بـا ينـا مـن وقفـٍة 
صادقٍة جاد1ٍ وجاية نستط ع من خاليها 
وضـع حينياط عىل حيحـروف، يننطلَق من 
أنفسـنا بل من عحتنا وينطرح سؤحالً: ملاعح 
منتجات حيذـاوحِن حيسـذ4دية وحإلمارحت ة 
وحأمريك ة يف أسـ4حقنا حيتجارية يف أمانة 
حيذاصمة صنذاء وىف مختلف حملحافظات؟ 
أين حملشـكلة؟ أيـن نحن من دعـم حملنتج 
حي4طني؟ وملاعح ال يبـادر ُكــّل منا بَح ُْث 
يشـرتق حملنتج حملحيل حي4طني َويسـتغني 

عن غره من منتجات حيذاوحن؟
حيحلُّ عىل 1ذح حيتسـاؤالت 41 مياطذُة 
منتجاِت دول حيذاوحن َوتشـج ع حملنتجات 
حملحل ـة و1ذح مـا طرله حيسـ ا عباحمللك 
بارحياين حيح4ثي يف حملحارض1 حيرمضان ة 
حيثان ة عرش1 يف رمضان 11440ـ حمل4حفق 
17 /05 /ي101 وحيـذق قـال ف ها »عناما 

نأتي يربط حالسـتهالك باملنتجات حملحل ة، 
ونذمل عـىل حيذنايـة باملنتجـات حملحل ة، 
1ـذح يحتـاج إىل وعـي من حملسـتهلك، من 
حملشـرتين أنفسـهم ك ف يركز عىل رشحء 
حملنتـج حملحـيل، ويفهـم أن 1ـذه مسـأية 
مهمـة بـكل حالعتبـارحت، لتـى يف حأخر 
تصـل إىل مسـت4ى حيحريـة وحالسـتيالل 
وحيكرحمـة وحيي14 وحيذـز1 وحيرشف، تصل 
إىل 1ذه حأم4ر؛ أَنَّ حيسالح حالقتصادق ب ا 
حآلخرين ي4ظف4نه يخنق حيشذ4ب وإعاليها 
وحسـتذباد1ا، و1ذه مشـكلة خطر1 جاح 
عىل حيشـذ4ب، ما إن يتجه شـذب ي تحرر 
لتى يمارس4ح عل ه حيضغ4ط حالقتصادية 
وحيحظـر وحإلجـرحءحت حيذياب ـة، و1كـذح 
لتى يذاني مذانا1 كبـر1، ويحاوي4ن أن 
يُضذفـ4ح أن يكرسوح إرحدته أن يسـ طروح 
عل ه، ك ف نتحرر؟ ال با أن نلحظ حيي14 يف 
حيجانـب حالقتصادق، فايجانب حالقتصادق 
عنامـا نتجـه ف ه وضمـن ح1تما1 ووعي 
حملسـتهلك4ن، عنا1م،  حملشـرتون،  عـا1، 
يف وع هـم يف ح1تمامهـم ترك ز عىل حملنتج 
حياويـة  حيخارجـي،  حملنتـج  قبـل  حملحـيل 
وحيحك4مـة وحملؤّسسـات حملذن ـة عنا1ـا 
ح1تمـا1 بضبـط مسـأية حالسـترحد مـن 
حيخـارج لتـى ال يـرضب حملنتـج حملحيل، 

ويكـ4ن مت4حزنـاً بمـا ال يـرض باإلنتـاج 
حملحـيل، وكذيـك حمُلنِتـْج يف حيبلـا، حملـزحرع 
بنفسـه، وحيـرشكات حيتـي تسـتيبل من 
حملزحرع وتب ع، ك ـف يحرص4ن ويهتم4ن 
بايج4د1، باإلنتاج حيسل م، بما يساعا عىل 
تيايم حملنتج حملحيل كمنتج منافس يلمنتج 
حيخارجـي وحيـ4حرد من حيذايـم حيخارجي، 

بج4د1 عاي ة و1ذح ممكن«. 
أين نحـن كم4حطنـني من تلـك حيرؤية 
حيتي تحاث بها حيسـ ا عباحمللك بارحياين 
حيح4ثـي ياعم حملنتج حي4طنـي؟ فهل تجا 
تلـك حيكلمـات صـاى يف آعحننـا ينرتيـَي 
عزتهـا  مصـاُر  1ـ4  حيـذق  باقتصادنـا 
وحسـتياليها وكرحمتها عـن حقتصاد دول 
حيذـاوحن، فاي ـ14 نحن أمـا1 تَحـاٍّ كبٍر 
وميارعتـه  حيذـاوحن  دول  م4حجهـة  يف 
رغم ُكــــّل حيظروف حيصذبـة يف ُكـــّل 
حملجـاالت، نحن حي 14 أمـا1 تحا مصرق، 
فإمـا أن نكـ4ن ألـرحرحً أعـزحًء كرماء يف 
بالدنا نص4ن وطن حيكرحمـة وحملجا، أَو ال 
نكـ4ن، وقارنـا أن نك4ن؛ أَنَّنـا أصحاب 
يمتلـك  ومـن  إَرحَد1  وأصحـاب  َلـــّق 
حيذزيمـة وحإلَرحَد1 وحإليَْمــــان وحيـرشف 
ويتمسـك بايحق ال تهزمه ال ص4حريخ وال 

طائرحت حيذاوحن. 

ي س بمسـتغَرٍب عىل مرتادق حيبارحت 
يلذـب  وحملحرتفـني  حيحـالل  وحيايسـك4 
حييمـار، أن يجذلـ4ح مـن حيلذـب حأورحق 
)حيُذملـة( ل لـًة قـذر1ً يتامر شـذبهم 
ودق حملسـامر يف نذش حتّفاق ة حيسـ4يا 
حملـ4ءود1 بأياق من حتفيـ4ح عىل إنجابها 
ومحاويـة أنصـار حيله إنياع1ـا من أجل 

إنياع شذب بأكمله.
نذـم إنهـا رشع ـُة حيلصـ4ص، حيذين 
رشعنـ4ح عاوحنـاً وتحايفـاً جائرحً باسـم 
حيرشع ـة، وتسـم تهم بايرسق ي سـت 
سـباً وال إجحافـاً بحيهم فماعح نسـّمي 
من باعـ4ح ثروحتهم وم4حنئهـم، بل باع4ح 
وطنـاً بأكملـه، وحأنكـى من عيـك باع4ح 
رشَفهم وكرحمتَهم بثمن بخس ال يساوق 
أوطانهم، بل يسـاوق ثمـَن فذلتهم 1م، 
أمـا حأوطان فل س يها ثمـن يضا1ى أو 

يستط ع ألا دفذه. 
ييا كانـت مبادر1ُ حملجلس حيسـ ايس 
حأعـىل بفتـح لسـاب يلبنـك حملركـزق 
م4حنـئ  عائـاحت  وتجم ـع  بايحايـا1 
حيحايـا1 وحيصل ـف، ورأس ع ـىس مـن 

أجـل تنف ذ حتّفاق ـة حيسـ4يا وإنياع ما 
يسـتطاع إنيـاعه مـن جسـا حالقتصاد 
حالقتصـاد،  تح  ـا  ومحاويـة  حملغتـال، 
وحينـأق بـه بذ احً عـن سـالة حيرصحع، 
وجذـل قـ4ت حمل4حطن بَذ ـاحً عـن ُكــّل 
عيـك، ويكن 1 هـاَت أن ييتنَع حملرتهن4ن 
وبائذـ4 حأوطـان بذيـك، فمـا إن تبـزغ 
وحنذاشـه،  حالقتصـاد  إلل ـاء  مبـادر1ٌ 
لتى يباأ العب4 حأورحق بالتسـاء كأس 
حيغـار ورص حأورحق حينياية عىل طاوية 
حيتذامـل حينياق يليضاء عـىل حالقتصاد 
وطذن خارصته مجادحً يكي ال يستط ع 
حينهـ4ض، وحييضـاء عىل من يـم تيتله 
ص4حريُخ حيذاوحن بيتلـه ج4عاً ولصارحً 

وتامر ُكــّل حيسبل حملؤدية إلنياعه. 
ييا جذل أويئك من حالقتصاد أيذ4بتَهم 
ووسـ لتهم حيتـي يلجؤون إي هـا عناما 
يتليـ4ن صفذـة ت4قظهم مـن غفلتهم 
بأن مـن كانـ4ح يظن4ن يح4َمهم سـهلًة 
ومستسـاغة، أصبحـت يح4ُمهـم ُمـر1ًَّ 
وصذبَة حملنال، فمـن أُيذ4بة مذ اد بكاك 
بنـك إىل أيذ4بـة حيجـالد بضـخ حيُذملـة 

حينيايـة بكم ـات جن4ن ـة، ظانني أنهم 
بفذلتهـم يصنذـ4ن حنتصـارحت و1م ة 
تني حيشـذب فرلتهم بمبادر1 حملجلس 
حيس ايس، وكذيك حفتتاح مذرض حيشه ا 

ــاد.  حيصمَّ
ويبيى حيـاوُر حملذ4ُل عل ـه من ُكــّل 
عيك 1ـ4 دور حمل4حطنـني ووع هم، وعا1 
حيتذامل بتلكـم حأورحق حيتي وصلت ي اه 
مـن أجـل حييضـاء حملـرب1 عل ـه، ف4عي 
حمل4حطنني بخط4ر1 عيك س يلل من حآلثار 
حيكارث ة حيتي ستذ4د من ورحء تاحويها. 

ونيـ4ل أويئـك حملتالعبـني بـاأورحق: 
ال تفرلـ4ح َكثـرحً بـَرصِّ حأورحق، فيـا 
تتفاجأون بـربوز أورحٍق تخرجكم تََماماً 
مـن طاويـة حيح ـا1، وين نيـ4َل طاوية 
حيلذب؛ أَنَّ دماء حيشذب وأق4حتهم ي ست 
يلذب، فايحـذر حيحذر مـن حيتالعب بها، 
فمكركـم إىل ب4حر، وخططكـم مصر1ا 
حيُخـرسحن وحيامـار، وحيلـُه ويلُّ حملتيـني، 
ونارص حملسـتضذفني، وقاصم حيجبارين 

وال عاوحن إال عىل حيظاملني. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

منـذُ إن وطأت أقـاح1ُ حيحرِب حالقتصاديّة إىل أورحق حيذاوحن وحسـتخاحمها 
يف سـب ل تغط ّة عجز حيرشع ّة حملزع4مـة، عاثت بايُذملـة حي من ّة وأُق مت 
عـىل رشف حيذاوحن لرباً حقتصاديًة قذر1ً تُنِهـُك حالقتصاد حي مني.. وطباعة 
كم ّات كبر1 من حيُذملة غر حييان4ن ّة؛ ي ُصبَح حينّاُس عىل سـر1 وحلا1 يف 

تاحويها س4حء يف حيّشمال أَو حيجن4ب!
 نظـرحً يلذجز حيكبر حيـذق َيِحق بايذاوحن ورشع ّـة حيزيف يف عا1 جاوى 
ورقـة لرب حيّص4حريـخ وحيينابل حمُلحّرمـة دوي اً حيتي أرسفـ4ح ف ها كثرحً.. 
حيتجأوح إىل حسـتخاح1 حي4رقة حالقتصاديّة حيلذ نـة حيتي وضذ14ا يلحؤول إن 
فشل4ح يف حستخاح1 حأورحق حيذسكريّة وحيس اس ّة وحإلعالم ّة؛ يتزدحن ُمذانا1 

حيّشذب حي مني وحيُذملة حي من ّة س4ء ف4ق س4ئها. 
حيحرُب حالقتصاديّة حأشُا فتكاً من حيّص4حريخ حيتي قتلت ودّمرت وسفكت، 
تاخل حآلن يف ُمنافسـة حيُذملة حي من ّة حييان4ن ّة وخ4ضها غمار لرب تاحول 
حيُذملة غر حييان4ن ّة حملطب4عة من بن4ك حيذاوحن، لايثاً قا1 حيذاوحن برعايّة 
رشع ّـة حيفنادق يف طباعة كم ّات كبر1 مـن حيُذمالت حمُلزيّفة حيتي تجاوزت 
٢ مل ـار؛ كتربيـٍر جايا يف تغط ّة حيذجـز حيذاوحني ووضع َلاٍّ يهذح حيفشـل 

حمُلريب!
 إضذاف حقتصاد حي من وحنه ار حيريال حي مني من أ1ّم أ1احف 1ذه حملؤحمر1 
حيُكـربى حيتـي تُجهُض حزد1ـار حالقتصاد حي منـي وحختالق حيبطايـة وحيفير 
وتا41ر حي4ضع حملذ يش يف ظل حستمرحر حيذاوحن وحستخاح1 أورحقه حيباطلة. 
رغم ما يُذان ه حيشـذُب حي مني حيّصاما من أشـكال حيحصار، إالّ أنه ال زحل 
ييظـاً مما تُح كُه أ1احف حيذاوحن حييـذر1.. وتفادياً يهذح حيخطر حمُلزرق فإنَّ 
حيشـذب حي مني تجنّب منذُ وقٍت مبكر يف تاحول حيُذملـة حيزحئفة حيباعثة عىل 

1اويّة حيكارثة حيجماع ّة. 

لي يًة أن حيبن4َد حيتي تضّمنتها حيرؤيُة حي4طن ُة يف ما يُخصُّ مح4ُر حيذاحية 
وحييان4ن يبت طم4ح حيكثرين من منتسـبي حيسلطة حييضائ ة، ويم يبَق إاّل 
أن نذمـَل َجم ذـاً؛ يكي يتم تنف ـذُ 1ذه حيرؤية، وقا ألسـنت ُصنذاً حيي اد1ُ 
حيس اسـ ة بإنشـاء ولـا1 تنف ذية يإلرشحف عـىل تنف ذ حيرؤيـة يف حيجانب 
حيخـاص بايسـلطة حييضائ ة، و1ذه حي4لا1 برئاسـة حييـايض عباحي14اب 
حملحبيش ومذروٌف عن حيرجل نزح1تُه وكفاءتُه، ييا عايجت حيرؤيُة حيكثرَ من 
حالختالالت حيتي فرضها حينظا1ُ حيغاِبُر حملبني عىل حملصايح حيشـخص ة وحيتي 
حنذكسـت سـلباً عىل أدحء حييضاء، فمثالً حيبنُا حيذق نَصَّ عىل إيحاق مصلحة 

حيسج4ن باين ابة حيذامة باالً عن تبذ تها ي4زحر1 حياحخل ة. 
و1ـ4 حملذم4ُل به يف أكثـِر دول حيذايم، و1ذح حيبنُا سـ ذايُج أمـ4رحً كثر1، 
أوالً من حينال ة حيذمل ة إَدحَر1 حيسـج4ن وحيسجناء يحتاُج إىل عمل ة تأ1 ل ة 
تتضمـُن ج4حنَب صح ة ونفسـ ة، و1ذح حياوُر مانيٌّ أكثـَر من ك4نه متذلياً 
بضبـط جنائي، َل ْـُث يتمثـل دوُر أجهز1 حيضبط ببسـط حأمـن وحيَيبْض 
عـىل حيجنـا1 وتيايمهـم يلذاحيـة وإياحعهم حيسـجَن ونيل تبذ ـة مصلحة 
حيسـج4ن سـ حّيُق ولا1َ حآلمر، َل ُْث يذتربُ تذّاد حآلمر خلالً إدحرياً؛ يذح َفإنَّ 
إرشحف حييضاء حملبارش عىل حيسـج4ن وحيسجناء س حّيُق حيذايَا من حأم4ر 
حإليجاب ة عىل أوضاع حيسـجناء صح اً ونفس اً، َوين يك4َن 1ناك سجناُء إاّل 
بأمٍر قضائي س سـهُل حيسـرَ يف إجرحءحت محاكمتهم وحيفصل يف قضايا1م 
وسـ ضمُن عـا1َ وج4د سـجناء إاّل بأمٍر قضائي وحإلفرحج عـن من يم تثبُْت 
حيتهـم عل هـم أَو حنتهت فرت1ُ محك4م تهم وال زحي4ح يف حيسـجن، إما بَسـبِب 
ديـ4ن أَو غره، و1ناك بن4ٌد أُخرى وردت يف حيرؤية من تذايل بذض حيي4حنني 
وتسـه ل إجرحءحت حيتيايض وغر1ـا من لزمة حإلصاللات حيتي سـتحّيق 
نيلة ن4ع ة يف حيسلطة حييضائ ة س لمسها حمل4حطن قريباً بإعن حيله تذاىل. 

ٌب بها ولكن! عودٌة مرحَّ
عـن دوحفع حتخـاعه قرحر مغـادر1 صف4ف مرتِزقـة حيذاوحن 

أنه فذل عيـك بذا أن حقتنع بذا1 جاية حيتحايف، واللظ سـ4َء 

مذاملتـه وعا1 حلرتحمـه ملن يياتل4ن يف صفه! تيـ4ُل حينت جُة 

حملنطي ـة مـن 1ذه حمليامـة: إن تحايُـَف حيذاوحن ي4 تحسـنّت 

ظروُفه يف حيجبهات، ولّسـن مذاملتـه ملرتِزقته فإن لل مَة قا 

تذـ4ُد يذادتها حييايمة، إال أننا ال نذ1ب ورحء ما يشـر إي ه 1ذح 

حيتفسـر بل نرى أن عكَر مـربرحت رك كة بل وسـخ فة أل اناً 

يـرتك مياتـل خناقـه يف َصـّف حيذـاوحن قـا سـبيتها دوحفُع 
ومربرحُت أكثر ركاكة وسـخافة دفذت به الخت ار حيطريق حيتي 

قرر حيذ4د1َ عنها أخرحً. 
حيخ انـُة حي4طن ُة -يا 1ؤالء- ي سـت مجـرَد رأق مخايف أَو 
سـ4ء تياير شـخيص أَو 1ف14 سـل4ك ة بل أكرب حيجرحئم حيتي 
تسـتحقُّ أقـىص حيذي4بـات وفياً يليانـ4ن إال أنها بسـطت يف 
حيذيـ4د حملاض ة إعَح تذلق حأمر بايسـ اد1 حي4طن ة وضخمت إعَح 
دعت حيحاجة حيس اس ة حياحخل ة الستخاحمها ملذاقبة وتش4يه 

 . حملذارضني، و1ذح ما ال يج4ز أن يستمرَّ

إن ُكلَّ َمـن حنضم إىل َصـّف حيذاوحن حيذق حسـتهاف وما يزحل 
حلتـالُل حي مـن وتمزيُيه قا وقـع يف ُجر1 خ انـة حي4طن؛ يذيك 
ع، ويل4طن  فاالعتذحُر حيرصيُح يلشذب حملكل14 وحملحارَص وحملج4َّ
حيجريـح حملنتهكـة سـ ادتُه وحملحتّلـُة أرحض ه 41 مـا يجُب أن 
يفذَلـه ُكـّل عائا من َصفِّ حيذـاوحن ومرتِزقته، إعَح كان صادقاً 

ومتحل اً بايشجاعة. 
يهـذح يمكننا أن نيـ4َل يلذائاين مرلباً بكـم، ويكن حعتذروح 
يشـذِبكم وي4طِنكم عىل ما فذلتـم بحيه وعىل ما فذله ويفذلُه 

حيذاوحُن حيهمجي حيذق كنتم تخام4نه وتتمن4ن يه حينرص!
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توزاملاهـعجاف3
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ُأفقيًا : 

1. يف الصورة – وجنة.
2. الدرع – أكرب قارات العالم.

3. أصاب عينه – اسم علم مؤنث – متشابهان.
4. ثلثا قتل – الدوران حول الكعبة املرشفة.

5. م�ن الحلويات املش�هورة يف صنع�اء القديمة – 
ازعاجي.

6. أحد الوالدين – زاد وكرب – تدمع السحاب.
7. م�ا يوضع ع�ىل ظه�ر الحصان للرك�وب – من 

األسماء الحسنى – أحد الوالدين.

8. اس�م موص�ول – نتح�اىش ونتهي�ب – زائد عن 
الحاجة.

مؤلفات�ي   – بدق�ة  املوض�وع  للنف�ي – رشح   .9
الشعرية.

ف. 10. املشاعر – نشَّ
11. تشعر – اس�م علم مؤنث تعني القوام الرشيق 

– أمسيته.
12. عفريت – أصحاب – قط.

13. رتب�ه عس�كرية)م( – حل�م وطم�وح – ظل�م 
وإجحاف.

14. طائ�رة اس�تطالعية يمني�ة – مش�اة البحرية 

األمريكية.
 

َعـُمـوديًا:
1. صف�ة املاء الس�ائل يف مجاري ضيقة – باصات – 

ثلثا دهر.
2. ما يوضع عىل ظهر الجمل للركوب – من األس�ماء 

الحسنى.
3. أمل – اسم علم مذكر – من أسماء األسد.

4. للتخيري – مفردها مروحة – صوته هزيم.
5. اإلخفاق)م( – صابر وثابت.

6. يشتغلون ببيع الحنطة – روحي – متشابهان.

7. خياالت – يصفح ويعفو.
8. أضاء)م( – زهرة املدائن – قصب السكر.

9. حرف موسيقي – يوم)مبعثرة( – سقي األرض.

10. عكسها رش – إزهاق روح – دحرهم وطردهم.
11. دار يس�كن فيه مجموعة م�ن ذوي االحتياجات 
الخاص�ة تع�رض للقص�ف من قب�ل طائ�رات تحالف 

العدوان يف العام 2017م.
12. نص�ف أطمع – أش�هر أب�راج باريس – عكس 

نفع.
13. دالئل ومؤرشات – توبخ وتعنف.

14. معرب مائي ضيق يفصل إيران عن دول الخليج.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس
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مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
سـ4ر  مـن   - حملفتـاح: 

حييرآن حيكريم.

1 - حيذب ح.
1 - مذاحت لرب ة.

3 - وعر.
4 - كهف وجرف.

5 - شمبانزق.
6 - حيتثي ف وحإلرشاد.

حشـُطِب حيكلمـاِت أسـفَل 

أُفي اً  حيي4سني  حمل4ضحَة بني 

يتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف حينهايـِة عـىل كلمـة حيرس 

حملك4َّنـة ِمـْن 10 ألـرف »تم 

حفتتاُله مؤخرحً«. 

 – طائـرحت   – )حأ1ـاحف 

ص4حريخنـا   – م4حصفـات 

إقالعهـا   – حسـتذرحض   –

 – عمل ـات   – حيهبـ4ط   –

يسـتطلع – إيجـاز – ناطـق 

– مصنع – مجنح – مشـها 

– عمق – عز1 – مجا(.

13+1+5+ي= م ـاحن حملبـارح1، 3+7+11+5= ضـ4ء سـاقط، 6+15+10= دحء 
يص ب حيذني، 1+ي+4+14= أفنا1م جم ذاً، 7+11+15= رحية، 14+8+6= ب ت.

أدِخـــْل مـرحدَف حيكلماِت يف حيجـاوِل يتحُصَل 
عىل: كاتب كلمات زحمل »ُقـل يلمرشقي وحملغربي« 

أدحء حملنشا حيرحئع وحملباع حملجا1ا ع ىس حيل ث.

اجيالنا 

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

يومــــــًا1751
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قصيدة »أطفال اليمن« 

يلشاعر/ مصطفى حملحضار

عجب يا منظمات السوء 

دوم لسانها ثرثار 

ومن تقرير ال تقرير 

رايح جاي كاملنشار

عجب من صمتكم كم يا 

ترى فيه الثمن مدفوع

عىل اطفال اليمن قلبي 
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 : متابعات 
صّذات قـ4حُت حيذاو حيصه 4ني مـن حعتاحءحتها، 
أمس حيسـبت، عىل حيفلسـط ن ني، مذتيلًة عادحً من 
حيفلسـط ن ني يف حيضفة وكـذح ص ادين يف بحر غز1، 
ف ما عززت ق4حُت حيذاو بمنظ4مات حييبة حيحايا1 يف 
مح ط غز1 وعيك خشـ ة 1ج14 فلسط ن ي ردحً عىل 
حستشهاد حيناشط يف كتائب حييسا1 عزحياين حأد1م 

برصاص ق4حت حيذاو. 
وقايت وكايـة حالنباء حيفلسـط ن ة وفا: إن ق4حت 
حاللتـالل حيصه 4ني حعتيلت ص ادين فلسـط ن ني 
حثنني يف عـرض حيبحر قباية شـ4حطئ جن4بي قطاع 

غز1. 
وب نـت حي4كايـة، أن حيشـي يني، )محمـا وحئـل 
إسماع ل حيربدويل، وألما وحئل إسماع ل حيربدويل( 
تـم حعتيايهمـا بذـا مهاجمـة مركبهمـا وحالعتاحء 
عل همـا ومصـادر1 جم ـع مذاحت حيص ـا حيخاصة 

بهما، عىل بذا ستة أم ال بحرية من حيشاطئ. 
إىل عيـك، حعتيلـت قـ4حُت حاللتـالل حيصه 4نـي 
م4حطنني فلسـط ن نْي مـن بلا1 جـرب حملكرب جن4ب 

رشقي ماينة حيياس حملحتلة، قبل أن تنيلهما يجهة 
غر مذل4مة. 

وقايـت مصـادر محل ـة فلسـط ن ة: إن قـ4حِت 
حاللتـالل حعتيلت حيشـابني ن4ر عل ـان )11 عاًما(، 
وألما رزق ع4يسـات )10 عاًما( مـن منزي هما يف 

شارع حملاحرس بذا ماح1مة جبل حملكرب. 
وأوضحت حملصـادر، أن ق4حت حاللتـالل حقتحمت 
لي عباو يف قرية حيشـ خ سـذا، وسـلمت حيشـاب 
مجا1ا عبـاو حسـتاعاء تحي ق مليابلـة حملخابرحت 

صباح أمس يف مذرب حيزيت4نة ببلا1 حيذ زرية. 
ف ما أعلن ج ش حاللتالل، مساء حيجمذة حيفائت، 
عـن سـي4ط قذيفتـني أطليتـا مـن قطاع غـز1 يف 

حملجلس حإلقل مي أشك4ل ويف عسيالن. 
وقال حيج ش حيصه 4ني: إن حييذيفتني سيطت يف 
منطية مفت4لة، ويم تتسبب بإصابات أَو أرضحر. 

وكانـت صافـرحت حإلنذحر قـا دوت، قبـل عيك، يف 
ك ب4تسني محاعيني ييطاع غز1، 1ما »نر يتسحاك« 
و«س4فا«، ب نما يم تاو عنا سي4ط حييذيفة حيثان ة. 
ويُذَكُر أن ج َش حاللتالل قا عّزز مسـاء حيجمذة 
بمنظ4مة حييبة حيحاياية بمح ط غز1 بذا تيايرحت 

بالتمـال أن تـرد لركـة لمـاس عـىل حستشـهاد 
حيناشـط يف كتائب حييسـا1، عز حياين حأد1م، مساء 

حيخم س. 
حيرسـم ة  حيبـث  1 ئـة  عكـرت  مـا  وبحسـب 
حيصه 4ن ـة )كان(، فـإن حيج ـش حيصه 4نـي عزز 
حييبـة حيحايايـة وعـّزز ق4حتـه أَيْــضـاً عـىل ط4ل 

حيحاود مع قطاع غز1. 
وحعرتف ج ش حاللتالل حيخم س حيفائت بإطالق 
حينار عىل حأد1م، ما أدى الستشـهاده، بحجة تنيله 

يف »منطية محظ4ر1« قرب حيس اج حيفاصل. 
وقـال ج ـش حاللتـالل يف ب انه ي4سـائل حإلعال1 
»رصـات ق14 عسـكرية عـادحً مـن حيفلسـط ن ني 
يف منطيـة حيسـ اج حأمني شـمال قطاع غـز1. من 
حيتحي ـق حأويل يتضـح أن ناشـطاً يف قـ14 حيضبط 
حمل احني حيتابذة يحماس وصل إىل منطية حيسـ اج يف 

أعياب تحرك فلسط ن نْي بمحاعحته. 
الليـاً حتضـح أن حييـ14 حيذسـكرية حيتي وصلت 
إىل حملكان قامت بتشـخ ص ناشـط حيضبط حمل احني 
كمخرب مسـلح وقامـت بإطالق حينار نت جة سـ4ء 

فهم. س تم حيتحي ق يف حيحادث«. 

 : متابعات 
قـال حأمـني حيذـا1 يحـزب حيله حيسـ ا 
لسـن نرص حيله، أمـس حأول حيجمذة: إن 
حملياومـَة ما زحيت أقـ4ى من أق زمن مىض 
وتط4رت وتيامت، مؤّكـاحً أن تط4ر حيي14 
حيصاروخ ة يلمياومة وحيص4حريخ حياق ية 

تثر 1اجَس حيصه 4ني. 
ميابلـة  يف  حيلـه  نـرص  حيسـ ُا  ويفـت 
تلفزي4ن ـة مـع قنـا1 حملنـار إىل أن ُكـــّل 
محـاوالت قـاد1 »إرسحئ ل« يرتم ـم حيثية 
بايج ـش بذـا »لـرب تمـ4ز« يـم تنجح 

و1ناك ترحجع بايي14 حيربية. 
وأّكا حيس ا نرص حيله، أن حملياومَة قادر1ٌ 
عىل حستهاحف ُكــّل »إرسحئ ل« لتى إيالت، 
مض فاً أن حملياومة قادر1 عىل تامر جم ع 
مرحكز حيك ان حمل4ج4د1 من نتان ا إىل أشاود 

بط4ل 70 كم وبذرض 10 كم، 
وشـّاد حيس ا نرص حيله، عىل أن حملياومة 
قـادر1ٌ عـىل إعـاد1 حيك ـان حيصه 4ني إىل 
حيذرص حيحجرق بتامـر 1ذه حملنطية حيتي 
1ـي تحـت مرمـى ص4حريخنـا، مب نًـا أن 
حقتحـا1َ حيجل ـل جزٌء من حيخطـط يف لال 

وقذت حيحرب. 
وأوضح حيسـ ا نرص حيلـه، أن أيَة لرب 
جايـا1 سـتضُع حيك ـان حيصه 4نـي عىل 
لافـة حيـزوحل، مض فاً أن لـزَب حيله ي س 
مرتبطاً بشـخص و1ـ4 يذمُل كمؤسسـة 
ويكل شـخص يه تأثـرُه، مؤكـاحً أنه عىل 
ييـني باينـرص عـىل إرسحئ ـل إن وقذـت 

حيحرب. 

أما عـن »صفيـة حييرن« فيـال »نحن 
نؤمن أن صفية حييرن إىل فشـل«، مض فاً 
حيفلسـط ن ني وصمـ4د  ت4ق ـع  عـا1  أن 
إيرحن وحنتصار سـ4ريا وحيذرحق وحي من من 
أبرز أسباب فشـلها، الفتاً إىل أن حالستكبار 
حأمركـي أطلـق رصاصـة حيرلمـة عـىل 
حيصفيـة لني حعتـرب أن حييـاس عاصمة 

يلك ان حيصه 4ني. 
ويف حيشـأن حيسـ4رق، قال حيسـ ا نرص 
حيلـه، »نحـن م4ج4دون يف جم ـع حملناطق 
حيس4رية حيتي كنا ف ها ويكن خففنا حأعاحد 
عىل نح4 كبر«، مض فاً أن تخف ف حأعاحد 
يف سـ4ريا ي سـت يـه عالقـة بايذي4بـات 

حملـايل ومسـتذاون  حأمرك ـة وحيتيشـف 
يلذ4د1 بأعاحد كبر1. 

وأّكـا نرص حيلـه، أن »محصلـَة حييصف 
حيصه 4نـي عىل سـ4ريا نت جتُه »ال يشء« 
باملنطق حيذسـكرق، وأن »مذاديَة حيرد عىل 
إرسحئ ـل إعَح حسـتهافت أق عنـرص ينـا يف 

س4ريا ما زحيت سارية«. 
ويف سـ اق متصل، قال حيسـ ا نرص 
حيلـه: إن »فرض ـَة حيتالـرج إىل لـرب 
بني أمركا وإيـرحن مسـتبذا1ٌ، وحياي ل 
حأمرك ـة  حيطائـر1  إيـرحن  إسـياط 
حملسـّر1«، الفتاً إىل أن »طهرحن أرسـلت 
رسـايًة يألمرك ـني عـرب دويـة ثايثة.. 

مفاُد1ـا إعَح قصفتم أق 1ـاف يف إيرحن 
سنيصف أ1احفاً أمرك ة«. 

وأضاف: إن حإليرحني س كمل يف خط4حته 
حيتصذ ايـة يف حملسـار حينـ4وق، وحأوروبي 
يجب أن يجا لـالً، مب ناً أن إيرحن منفتحة 
عىل أق ل4حر مع حيسـذ4دية، يكن حملشكلة 
يف حيطرف حآلخر حيذق لسم خ ارحته، مشرحً 
إىل أن حيرياض أيحيت حأعى باملياومة ومع 
عيك يم نفتح مذركة إعالم ة مذها س4ى يف 

حييض ة حي من ة. 
وشـّاد نرص حيله عـىل أن »مسـؤوي تنا 
جم ذـاً يف حملنطيـة حيذمـل ملنـع لصـ4ل 
حيحرب حأمرك ة عىل إيرحن؛ أَنَّها سـتك4ن 

مامـر1، وإن لصلت ين يسـتط ع ألٌا أن 
يكـ4ن بمنأًى عنهـا«، محذرحً مـن أن »كل 
دوية سـتك4ن رشيكة يف حيحرب عىل إيرحن 
أَو تيـا1 أرضها يالعتاحء عىل إيرحن سـ4ف 

تافع حيثمن«. 
كمـا قـال »إعح تـم تامر حإلمـارحت عنا 
حناالع حيحرب 1ل سـ ك4ن عيك يف مصلحة 

أ1ل حإلمارحت ولكا1 حإلمارحت؟«. 
أمـني عـا1 لـزب حيلـه أّكــــا أيضاً، 
أن قـ4ى أساسـ ة يف حملحـ4ر يايهـا نفس 
حيرأق أن حناالع حيحرب عىل إيرحن س شـذل 
حملنطيـة، كاشـفا أن إيـرحن 1ـي أول مـن 
سـ يصف إرسحئ ـل يف لال حنـاالع حيحرب 

عل ها. 
وقال حيس ا نرص حيله ردحً عىل حيذي4بات 
حأمرك ـة عىل لـزب حيله إن أمـركا ”حآلن 
تفـرض عل نـا عي4بـات، يكن 1ـل تذرف 
أن إَدحَر1 ترحمـب تسـذى إىل فتح قن4حت مع 
لـزب حيله يف يبنان عرب وسـطاء“، مض فاً 
أن حيذي4باِت حيجايا1َ ”نحن نذترب1ُا جزءحً 
من حملذركة، 1ذح رشف ينا و1ذح وسـا1 عىل 

صاورنا“. 
ول4ل حيذـاوحن عىل حي من، قال حيسـ ا 
نرص حيله: إن “حي من ني قادرون عىل قصف 
أغلـب حملطـارحت يف حيسـذ4دية وحأ1ـاحف 
حملطل4بـة يف حإلمارحت ويكنهـم يتارج4ن”، 
وتابـع “نيل عـن مسـؤويني إمارحت ني أن 
1ناك قرحرحً إمارحت ـاً بايخروج حينهائي من 
حي من”، وأضاف: “نتمنى من حيسذ4دق أن 
يي1َ4 بمرحجذة بخص4ص حي من كما فذلت 

حإلمارحت”.

فيما قال إن إيران ستقصُف الكياَن الصهيوني في حال اندالع حرب

 فيما نشرت منظومَة القبة الحديدية بالقرب من القطاع خشية من استهدافها من قبل حماس 

عربي ودولي

السيد حسن نصر اهلل: لدينا قدرٌة هجوميٌة نوعية ستفاجئ العدو ونحيل الكياَن إىل العصر الحجري 

قوات االحتالل تعتقل صيادين فلسطينيني قبالة شواطئ غزة
سويسرا تحّقق يف بيع طائرات 

إىل السعودية واإلمارات
 : متابعات 

فتح ُماٍَّع عا1ٌّ ف ارحيل يف سـ4يرسح، أمس حيسبت، تحي ياً 
جنائ اً مع رشكة “ب الت4س ي م ت ا” يصناعة حيطائرحت عىل 
خلف ة ب ذها طائرحت تاريب ة إىل حيسـذ4دية وحإلمارحت وعيك 

يف ظل حستمرحر حيذاوحن حيسذ4دق عىل حي من. 
ونيلت وكاية “حس4ش ت ا برس” عن مكتب حالّدعاء ق4يه: 
إن حيتحي َق جاٍر مع رشكة )ب الت4س ي م ت ا( حيسـ4يرسية 
بشـأن حنتهاكات ييان4ن سـ4يرسق يتذلـق بخامات أمن ة 

خاصة”. 
وجاء حيتحي ُق بذا أن أبات وزحر1 حيخارج ة حيسـ4يرسية 
حيشـهر حملـايض مخاوفهـا مـن أن حيخامـات حيتـي تيامها 
حيرشكـة إىل حينظا1 حيسـذ4دق وحإلمارحت ة ترقى إىل مسـت4ى 

“حياعم حيل4ج ستي يلي4حت حملسلحة حأجنب ة”. 
ومنذـت حيـ4زحر1 ل نئـذ حيرشكـَة مـن م4حصلـة تيايم 
 PC-21 حيخامات يلاويتني حيخل ج تني ف ما يتذلق بطائرحت
حيتاريب ة، مطايبة إيا1ا باالنسـحاب من حياويتني يف غض4ن 

0ي ي4ماً. 

اإلفراج عن أفراد طاقم ناقلة 
النفط اإليرانية غريس 1

 : متابعات 
أفرجت رشطُة جبل طارق، أمس حيسبت، عن أفرحِد طاقِم 
ناقلـة حينفط حإليرحن ة غريس 1 حأربذـة بكفاية دون ت4ج ه 

حتهامات يهم بذا حلتجاز1ا حأسب4ع حملايض. 
وجاء يف ب ـان عن حيرشطة أوردته وكايـة فارس يألنباء، 
أنـه تم حإلفرحُج عن أفـرحد حيطاقم حأربذة بكفاية مع رشوط، 
مشـر1 إىل أن حيتحي يات ال تزحل جاريـًة وأن حيناقلة ال تزحل 

محتجز1. 
وكانـت حيبحريُة حيربيطان ة حلتجـزت ناقلة نفط إيرحن ة 
حأسـب4ع حملايض قباية م4قع حيصخر1 يف مض ق جبل طارق 
يف إجـرحء مخايـف يلي4حنني حياوي ـة ويأتي يف إطـار حيحرب 
حالقتصاديـة حيتي تشـنها أمريـكا وللفاؤ1ـا وأدوحتها عىل 

إيرحن.



يف هذه املرحلة التي تواجه فيها اأمُتنا حتدياٍت غرَي 
م�صبوقة على ُكـــّل امل�صتويات، واالأعداء ي�صعون بكل 

جهد اإىل ال�صيطرة التامة عليها، ال بدَّ اأن يت�صلَح هذا 
اجليُل النا�صئ بالوعي، باملعرفة ال�صحيحة، باملفاهيم 
ة؛ حتى يتَحــّرَك يف هذه احلياة يف �صتى جماالت  النريرِّ

احلياة.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

حيذاد 
  )704(

حألا 
11 عق حييذا1 11440ـ  

  14 ي4ي 4 ي1101

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي   
األي�اُم  ه�ذه  يت�واىل 
م�ن  عائدي�ن  وص�وُل 
جبه�ات خدم�ة العدوان 
إىل  واالحت�ال  والغ�زو 
األخباُر  وه�ذه  صنع�اء، 
ٌب بها عىل املستوى  مرحَّ
والش�عبي.  الرس�مي 
يلق�ى العائدون الرتحيَب 
ويُمنَح�ون  واالح�رتاَم 
األم�اَن؛ تجس�يداً لق�رار 
وللتعهدات  الع�ام  العفو 
والدعوات التي ما انفك�ت توجُهها صنعاء، وهنا تثبت 
قيادتُن�ا الوطني�ُة بصدِقها يف احرتام م�ا تتعّهد به وما 
تربم�ه م�ن اتّفاق�ات عىل املس�توى املح�ي واإلقليمي 
والدويل، ويف الوف�اء بمتطلباته، تثب�ت إمكانية خوض 
الحرب َوالسياسة مقرونتني بمستوًى عاٍل من األخاق. 
ويف هذه املمارس�ِة غري املألوفة سابقاً ما يُدلُّ عىل تأثري 
األخ�اق القرآنية، فقد كان التنكُّ�ُر للعهود واالتّفاقات 
دي�دَن الحكام، وليس�ت اتّفاق�اُت الوحدة ع�ام 1990 
والنكث بها بغائبٍة عن ذاكرة اليمنيني، ونضيف إىل ذلك 
الغ�در الذي راح ضحيتَه 183 ف�رداً من أعضاء الجبهة 
الوطني�ة الديمقراطية الذين ع�ادوا إىل صنعاء وبعض 
املحافظ�ات ع�ام 1982 بناًء ع�ىل اتّفاق ب�ني قيادتَي 
الش�طَرين وتعهد النظام الحاكم يف الشمال بعدم امَلسِّ 

بهم. 
 ومما يُلِفَت النظَر يف ما يقوله بعض العائدين 

حمود شرف
نح�ن نُمرُّ بمرحلة حساس�ة جداً تتس�ُم باتّس�اِع َرقع�ِة الخافات 

بني ق�وى تحالف العدوان ومرتِزقته�ا، وأيُّ خطأ منَّا أو 
ته�ور أو انج�رار إىل املهاترات »وقالت قلت�ي« عىل أتفِه 
املوضوعات واألسباِب لن تكوَن عاقبته الخري وال النرص، 
فا تنازعوا فتفش�لوا، وإن قلت�م فخرياً، أو فصوموا عن 
الفيس والتوي�رت تصّحوا.. واذكروا الله كثرياً وس�بّحوه 

واستغفروه.
نعم انتهت التغريدة بالفعل، ولكن املفاجأة -بالنسبة 
يل- ل�م تك�ن أن ه�ذه التغري�دَة لم تن�ل عدداً كب�رياً من 
االعجابات و«الايكات«، أو أن من قاموا بإعادة تغريدها 
كان عدده�م قلي�اً، ب�ل كان�ت املفاجأُة ه�ي أن رئيَس 
تحرير صحيفة »املس�رية« ق�ام بنس�خ تغريدتي هذه، 
وم�ن ثم قام بإعادة إرس�الها إيلّ بواس�طة »تليقرام« يف 
رسالة خاصة، مردفاً إياها برسالة أخرى يقول يل فيها:

»أتمن�ى لو تطوره�ا إىل مقال لننرشه، وأن�ا اآلن أحجز له الصفحة 
األخرية من الصحيفة«.

قد يتبادر إىل أذهان البعض أن ما حدث أمٌر طبيعيٌّ جداً وال يستحقُّ 
أن أصَفه ب� »املفاجأة!!« وقد يكون أمراً طبيعياً بالفعل، ولكن بالنسبة 
إليهم من وجهة نظري، أما بالنسبة يل فتكُمُن املفاجأُة حقيقًة يف أنني 
لم يس�بق أن نُ�رِشَ يل مقاٌل واحٌد يف إحدى الصح�ف املغمورة فما بالُك 
بصحيف�ة مرموقة ك� »املس�رية« مرًة واح�دة ويف صفحتها األخرية!! 
والسبب هو أنني ومن األساس لسُت كاتباً صحافياً، بل لم يسبق يل أن 
قمُت بكتابة مقالٍة ما وقمت بإرسالها إلحدى الصحف بغرض نرشها، 
حت�ى أنني لم أنتظر يوماً من األيام أن أق�رأ ولو مصادفًة تغريدًة يل أو 
منش�وراً فيس�بوكياً يف أيٍّ من الصحف.. فيا ترى ما هو الرسُّ ألحظى 
بهذه الفرصة التي أقلُّ م�ا أصُفها به هو أنها »قفزٌة نوعيٌة« أدخلتني 

عاَلَم الصحافة فجأًة؟! ويف الصفحِة األخرية!! يا للهول..!!!
اآلن -ولكي نجَد الجواب عىل تس�اؤيل ه�ذا- أدعوكم للعودة إىل أعىل 

��ٍل وتحليٍل ملضمونها..  هذا املقال لقراءة التغريدة مجدداً وبتأمُّ
__

 لدينا )60( ثانية فقط.. بعدها نعود ملواصلة املقال. 
___

انته�ت مهلة ال��)60( ثانية، والس�ؤال مطروٌح عليك�م هذه املرة: 
هل انتهت التغريدة؟!! الج�واُب بالتأكيد هو )ال، لم تنتِه(؛ وذلك ألنكم 
وبتلقائية وجدتم معي الجواَب عىل تساؤيل السابق أوالً أثناء عودتنا إىل 

قراءة »التغريدة« بتأمٍل وتحليٍل ملضمونها. 
نع�م أيها األخ�وة واألخوات من الناش�طني يف مواقع 
التواصل االجتماع�ي واملرتادين لها.. ق�د يحظى أحدنا 
بفرص�ٍة كه�ذه الت�ي حظي�ت به�ا، ليج�َد تغريدته أو 
منش�وره يف ي�وٍم ما قد تص�دَر واجهة إح�دى الصحف 
الورقي�ة أو اإللكرتوني�ة املرموق�ة، ولك�ن لي�س ألنني 
»فاٌن« أو ألنك »ف�اٌن« أو »فانة«، بل ألهمية مضمون 
م�ا كتبت�ه أنت أو أن�ا يف تل�ك التغريدة أو ذلك املنش�ور، 
املضمون الذي يؤدي رس�الًة ساميًة تستحق أن تصَل إىل 
كل من يستش�عرون مس�ؤوليتهم يف الساحة من حولك 
أم�ام ما تقتضيه املرحلة منهم تج�اه القضايا والهموم 
الكربى لش�عبهم وأمتهم، فهم ليس�وا ممن يقضون معظم س�اعات 
يومه�م عىل »تويرت« و »فيس�بوك« ويف مختلف مواق�ع التواصل بحثاً 
ع�ن تغريدات تتنّدر بالعدو أو تطبّل للصدي�ق ليبدوا إعجابهم بها، وال 
عن منش�وراٍت تنزلق بأصحابها إىل مستنقعات التحليات غري الواعية 
واملهاترات حول سفاس�ف األمور التي إن لم تسء الصديق فإنها ترسُّ 
العدو، وال س�يما تلك األمور التي لو عدنا قلياً بذاكرتنا الغافلة للبحث 
عّم�ا قيَل فيها وعنها وحوله�ا من قوٍل فصٍل يف كلمات الس�يد القائد 
عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوث�ي - يحفظه الل�ه - أو خطابات الرئيس�ني 
الشهيد صالح الصماد واملشري مهدي املشاط، لوجدنا أن خوضنا فيها 

بتلك األساليب الا إبالية أمٌر معيٌب ومخجل، بل وخطري!! 
لن أطيل، ولكنني سأكتفي اليوم يف هذا املقال بالتأكيد عىل تغريدتي 
تلك، وغداً سأكتفي بإبداء إعجابي بأمثاِلها مما سيكتبه وينرشه غريي 
من أصحاب »القول الس�ديد« يف مختلف مواق�ع التواصل االجتماعي، 

وأيضاً بما سيُنرش منها يف هذه الصحيفة وأمثالها...
وع�ىل فك�رة.. هذه هي امل�رة األوىل التي أكتب فيها مق�االً صحافياً 
للن�رش.. فإن وصلتم يف قراءته إىل س�طره األخري ه�ذا، فاعلموا أنه قد 
نُ�رِش، وأّن بإمكانك�م حينها أن تعيدوا ق�راءة »تغريدتي« املرفقة لكم 

أعاه مجّدداً ومجدداً.

 : ريمة 
تسببت املس�اعداُت املنتهيُة الصالحية 
العامل�ي  الغ�ذاء  الت�ي قّدمته�ا منظم�ُة 
األسبوَع املنرصَم ألبناء مديرية الجعفرية 
الوض�ع  تده�ور  يف  ريم�ة  محافظ�ة  يف 
الصح�ي وارتف�اع اإلصابات باالس�هاالت 
بش�كل كبري يف ظل الوض�ع الصعبة التي 
تعيش�ها املديرية جراء العدوان والحصار 

املفروض.
 وأف�ادت مصادر للمس�رية ب�أن أبناء 
املديري�ة طالبوا بمحاس�بة املتس�ببني يف 
ه�ذه الكارثة ووض�ع َح�دٍّ له�ذه املهزلة 
التي تتعمدها املنظماُت االغاثية ومحاسبة 

الفاسدين.
 وأّك�دت املص�ادُر أن الس�لطَة املحلية 
ب�ارشت بعق�د اجتم�اع طارئ ملحاس�بة 
املتسببني ومعرفة أسباب توزيع مثل هذه 

املواد التالفة. 

ويف ترصي�ح للمس�رية أّك�د محاف�ظ 
املحافظة الش�يخ فارس الحب�اري أنه تم 
اتخاذُ اإلجراءات القانونية تجاه املتسببني 
بتوزيع مثل هذه الكميات التالفة وإحالة 
املتس�ببني إىل الجه�ات املختص�ة لينالوا 

عقابَهم الرادع.
أن مكت�َب  املواطن�ون  أوض�ح  فيم�ا 
الصحة بريمة لم يِعر املوضوع أية أهمية 

إلنقاذ األرواح املصابة بعد انتش�ار الوباء 
مع تزايد مستمر بحاالت اإلصابة، مؤكدين 
أنه�م يتوجه�ون ذاتي�اً إىل املستش�فيات 
الظ�روف  رغ�م  أنفس�هم  إلس�عاف 

االقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
ومن املعلوم أن منظم�َة الغذاء العاملي 
وّزعت يف الس�ابع من شهر يوليو الجاري 
كمياٍت كبريًة من الدقيق الفاس�د واملنتهي 

لالس�تخدام  الصال�ح  َوغ�ري  الصالحي�ة 
اآلدمي يف منطقة رماع بمديرية الجعفرية 

بمحافظة ريمة.
قبل ذلك أتلفت الهيئُة العامة للمقاييس 
وضبط الجودة خالل الش�هرين املاضيني 
عرشاِت اآلالف من األطنان الفاس�دة أثناء 
وصوله�ا إىل ميناء الحدي�دة أو يف مخازن 
منظم�ة الغ�ذاء العاملي، ما دف�ع املنظمَة 
للتصعي�د وإيق�اف رصف املس�اعدات يف 

صنعاء واملحافظة.
م�ا كان�ت تخفي�ه املنظمات املتس�رة 
بثوب اإلنَْس�انية بات جلي�اً أمام املواطنني 
بع�د أن ظهر فس�اد املنظم�ات يف العلن، 
فعندما أصبحت القوة العسكرية ال تجدي 
نفع�اً يف امليدان هرعت ق�وى العدوان إىل 
إنش�اء قوة مزيّف�ة بثوب اإلنَْس�انية لقتل 
املدني�ني يف عم�وم املحافظ�ات.. ه�ذا ما 
ب�ات يقتنع به أبن�اء مديرية الجعفرية يف 

محافظة ريمة.

ٌب بها ولكن! عودٌة مرحَّ
إىل مفسبكينا ومتوترينا األعزاء 

كارثة صحية يف الجعفرية بريمة بسبب املساعدات الفاسدة ملنظمة الغذاء العاملي 

يعلن 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة 

عن وجود فرص توظيف 

)بنظام التعاقد( يف مجال 

تقنية املعلومات. للتقدم 

واالطاع عىل الرشوط.. يرجى 
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