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النفطية السفن  باحتجاز  املندد  االعتصام  مئوية  يف  بصنعاء  املتحدة  األم��م  مكتب  أم��ام  حاشدة  وقفة 
الدباء الفائز الثالث باختراع صناعة األطراف الصناعية الذكية ل� )املسرية(:

عدن  مبدينة  الفتيات  أوس��اط  يف  املخدرات  ينشر  االحتالل 

اخترت خدمة أبناء بلدي والرئيس 
املشاط له الفضل يف تشجيع املبتكرين
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اتفاق على ورق
االتفاق على آليات لوقف التصعيد وإعادة االنتشار وجلان من الطرفني ملراقبة وقف إطالق النار

  العدوان يضع شروطًا للتنفيذ 
ختالف نص اتفاق السويد

  مصادر: ممثلو الطرف اآلخر 
يقرون بعدم امتالكهم للقرار
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مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة خالل كسر زحفين لهم برشاحة الغربية: 

ناطق الجيش يؤّكــد أن العمليات ستستمر وستتوسع دائرة االستهداف طالما استمر العدوان:

قنص 9 منافقني بجيزان وتدمري آليتني عسكريتني 
للمنافقني يف عسري ونجران

طائراُت قاصف2k تقصف مخازن ذخرية الطائرات ومواقع 
عسكرية هامة يف قاعدة خالد بن عبدالعزيز بعسري

 : خاص
يف إطـار تذزيـز اثذمل ـات اثذسـكرية اثن6ع ة 
ضمـن مذادثة اثـرد واثـردع عىل تحاثـف اثذ وان 
األمريكي اثسذ6دق، مع اثيفزات اثن6ع ة ثلي رات 
اثذسـكرية اث من ة، ج د سلح اثج6 املسيرّ ت6ج َه 
رضباته امل6جذة عىل األ3 اف اثذسـكرية يف اثذمق 

اثسذ6دق. 
وأكرّـــ  املتحـ ُث اثرسـمي ثليـ6ات املسـلحة 
اث من ـة اثذم ـ  يح ـى رسيـع، أمـس االثنني، أن 
ذ عمل اٍت واسذًة باتجاه قاع 3  »اثطيان املسيرّ نفرّ
امللك خاث  اثج6ية بخم س مشـ ط بذسـي- بذ د 

 .« 1Kمن طائرات قاصف
وأشـار اثذم   يح ـى رسيع يف منشـ6ر ثه، إىل 
أن اثذمل ـة »اسـته فت مخـازن أسـلحة تذخـي 

اثطائرات اثحرب ة وم6اقَع عسكرية أخرى«. 
ون6ه اثذم   رسيع إىل أن »اإلصابَة كانت دق ية 
بفضل اثله وأدت إىل حريق كبي يف مخازن األسلحة 

وتسببت بحاثة كبي3 من اإلرباك واثهلع«. 
وجـ د ناطـق اثي6ات املسـلحة اثتأك ـ  عىل أن 
»3ـذا االسـته اف يأتـي رداً عـىل جرائـم اثذ وان 

وغاراتـه املت6اصلة بحق اثشـذب اث منـي اثذظ م 
واثتـي كان آخر3ـا 10 غـار3 ج6ية خـلل اثـ 13 

ساعة املاض ة«.
واختتم اثذم   يح ى رسيع ق6ثه بأن »عمل اتنا 
مسـتمر3 وستت6سـع دائر3 االسـته اف -إن شاا 
اثله- باثشـكل اثـذق ال يت6قذه اثنظا1 اثسـذ6دق 

طاملا استمر يف ع وانه وحصاره وبغ ه«. 

3ـذا وتظهُر اثرضباُت اثج6يـة املتكرر3 ثطيان 
اثج6 املسيرّ 3شاشـَة اث فاعات اثج6ية اثسذ6دية 
األمريك ـة اثصنـع ميابـل اثيـ رات اثذسـكرية 
اث من ـة، يف حني تت6اصل وسـائل االعـل1 اث وث ة 
يف ح ياهـا عن مذرض اثشـه   اثصمـاد وق رات 
اثج ـش اث منـي اثذات ـة اثتي وضذـت اثصناعات 

األمريك ة وغي3ا محط إحراج أما1 اثذاثم. 

 : ما وراء الحدود

ي6اصُل أبطاُل اثج ش واثلجان اثشـذب رّة 

مذركـَة اثتنك ل يف جبهات مـا وراا اثح ود 

واث اتهـم  اثسـذ6دق  اثج ـش  بمرتزقـة 

نة.  اثذسكرية وم رعاتهم وم6اقذهم املحصرّ

ح ث تمكـن مجا3 و اثج ـش واثلجان 

اثشـذب رّة، أمـس االثنني، من قتـل وإصابة 

أعـ اد من املرتزقة وت مي آث اتهم يف ج زان 

وعسي ونجران. 

مص ر عسكرق أكرّــ  ثلمسي3 أن وح 3 
اث روع يف اثج ش واثلجان اثشـذب رّة دمرت 
م رعًة سذ6دية محملة باثذخي3 بصاروخ 
ـه يف مجـاز3 اثغرب ـة بمح6ر عسـي،  م6جرّ
مض فـاً أن وحـ 3 اثهن سـة دمـرت آث ـًة 
محملة باملنافيني بذب36 ناسـفة يف صحراا 
األجـارش قباثة نجـران وميتـل وجرح من 

كان عىل متنها. 
وأضـاف املص ر أن وح 3 اثيناصة أردت 
5 منافيـني قباثة ورشق جبـل جحفان و3 
مرتزقـة آخرين رشق جبل اثـ ود يف مح6ر 

ج زان. 
إىل عثـك، تمكـن أبطال اثج ـش واثلجان 
اثشـذب رّة من إفشـال زحفـني ثلمرتزقة يف 

رشاحة اثغرب ة بنجران. 
َوأَْوَضـَح مصـ ر عسـكرق أن اثزحفني 
مسـن6دين باثطـيان اثحربي واثتجسـي 
اسـتمرا قرابة 11 سـاعة، مؤكرّـــ اً ميتل 
وجـرح أعـ اد كبـي3 مـن املرتزقـة خلل 
اثغرب ـة  رشـاحة  يف  زحف هـم  انكسـار 
ووح تَي اثهن سـة وامل فذ ـة تضاعف من 

خسائر3م برضبات مس د3 بفضل اثله. 

رئيس الوفد الوطني: رد شعبنا 
لن يتوقَف إال بتوقف العدوان 

ورفع الحصار ونشد على قواتنا 
تعزيزَ ضرباتها

 : متابعات
أكـ  رئ ُس اث6ف  اث6طني محم  عب اثسـل1 أن خ ـاراِت ق6اتنا 
اثذسـكرية سـتحرُضُ بي36 وأن ردَّ شـذبنا ثن يت6قَف إال مع وقف 

االعت اا عل ه ورفع اثحصار عنه.
وقال رئ س اث6ف  اث6طني أمس االثنني يف تغري 3 عىل حسابة بـ 
»ت6يرت«: ردُّ شـذبنا اث مني ثن يت6قـَف إال ب6قف اثذ وان األمريكي 
اثسذ6دق ورفع اثحصار، وما ع ا عثك خ االت يف عي6ل املت36مني«.
وأضاف محم  عب اثسـل1 »نشـ  عىل اثي6ات املسـلحة بجم ع 
تشـك لتها تذزيـَز رضباتها اث فاع ـة املرشوعة وبكل اث6سـائل 

املتاحة واملمكنة«.

دك تجمعات ألفراد وآليات مرتزقة العدوان شرق جبل النار بحجة وإعطاب آلية عسكرية لهم بقعطبة
 : خاص

دكرّت م فذ ُة ج شـنا وثجاننا اثشـذب رّة، أمـس االثنني، تجمذات ألفـراد وآث ات 
مرتزقـة اثذـ وان رشق جبل اثنار بحجـة، وأعطبت آث ة عسـكرية يف جبهة قذطبة 

بمحافظة اثب ضاا. 
َوأَْوَضَح مص ر عسـكرق ثصح فة » املسـي3« أن وحـ 3 امل فذ ة اثتابذة ألبطال 
ج شـنا وثجاننا اثشـذب رّة اسـته فت تجمذات آلث ات ومرتزقة اثذ وان رشق جبل 
اثنـار برضبات مسـ د3، م6قذة ع داً من اثيتـىل واثجرحـى يف صف6فهم، وأجربت 

بي تهم عىل اثفرار. 
 ويف اثب ضـاا أفاد مص ٌر عسـكرق بجبهـة قذطبة »بأن أبطال ج شـنا وثجاننا 
اثشذب رّة أعطب6ا آث ة عسكرية ملرتزقة اثذ وان تحمل رشاشاً من ع ار 13.7 بذمل ة 

قنص«. 

مصرع وجرح عدد من املرتزقة 
خالل محاولة تسلل فاشلة 

بجبهة قانية بالبيضاء 
 : البيضاء

أفشل مجا3 و اثج ش واثلجان اثشذب رّة باثب ضاا، أمس االثنني، زحفاً ملرتزقة اثذ وان 
اثسذ6دق األمريكي بجبهة قان ة و سي6ط ع د من اثيتىل واثجرحى بصف6فهم. 

وقال مص ر عسـكرق ثصح فة املسي3: إن طيان اثذ وان رافق املرتزقة أثناا زحفهم 
عىل م6اقع اثج ش واثلجان بجبهة قان ة، مؤكرّــ ا تكب  املرتزقة خسـائر فادحة يف اثذتاد 

واألرواح. 
 َوأَْوَضـَح املص ر ت مي رشـاش ع ار13 بصـاروخ م6جه خلل محاوثة تي 1 فاشـلة 
ثلمرتزقة عىل م6اقع اثج ش واثلجان، مشـياً إىل سي6ط قتىل وجرحى من املرتزقة ب نهم 

ق ادات. 



3
اثالثاا

اثذ د

13 عق اثيذ 3 31330ـ
16 ي6ث 6 ي1101

)706(
أخبار 

اللجنة المشتركة: تم االّتفاق على »وثيقة« المرحلتين األولى والثانية من إعادة االنتشار وتعزيز وقف إطالق النار

في خروقات جديدة الّتفاق وقف إطالق النار بالحديدة:

قيادية في الحراك الجنوبي تتهم حكومة الفاّر هادي بتحويل القطاع الصحي مكانًا لالسترزاق والسرقة:

 نتائج اجتماعات الحديدة: اّتفاٌق مرهوٌن بـ »قرار« ال يملكه املرتزقة

قوى العدوان تنفذ محاولة تسلل يف حيس وتستحدث 
تحصينات قتالية بالدريهمي 

أزمة غاز خانقة يف مدينة عدن املحتلة الطافحة باملجاري 
وازدهار تجارتها يف األسواق السوداء بأسعار خيالية

 : خاص: 
ِب ومماطلة  بذَ  حـ6ايل 180 ي6ماً مـن تلكؤ وتغ ُـّ
طرف املرتزقة، جاا استئناُف اجتماعات ثجنة تنس ق 
»إعاد3 االنتشـار« املشرتكة يف اثح ي 3، بماابة إنذاش 
نسـبي ثلترّفاق املتذار؛ بَسـبِب عراق ـل اثذ وان اثتي 
أثيت بظلثها أيضاً عىل نتائـج االجتماعات اثج ي 3، 
ثتبي َهـا حرباً عـىل اث6رق، فف ما أكرّــ  ب ان مشـرتٌك 
أص رتـه اثلجنة األمم ة، أمـس االثنني، أنه تم االترّفاُق 
عىل »وث ية« تنف ذ املرحلتني األوىل واثاان ة من عمل ة 
إعاد3 االنتشـار، وتنف ذ آث ة تذزيز وقف إطلق اثنار، 
أكرّــ ت مصادُر مطلذة ثصح فة املسـي3 أن املرتزقة 
ثجـأوا إىل ربط تنف ـذ تلك االترّفاقات بمسـائَل جانب ة 
أشاروا إىل أن اثيرار ف ها يذ6د ثتحاثف اثذ وان، وث س 

ثهم!
اثب اُن اثذق أص رته ثجنة اثتنس ق املشرتكة، أكرّــ  
أن »أعماَل اثلجنة اثتين ة« انتهت وأن »اثطرفني اتفيا 
عىل وث يـِة عمل ـات املرحلتـني األوىل واثاان ة إلعاد3 
االنتشـار امُلتبادل« كما اتفيا عىل »تفذ ل آث ة وت ابي 
ج يـ 3 من أجـل تذزيز وقف إطـلق اثنـار واثته ئة 

قريباً«. 
وأشـار اثب اُن إىل أن »ق6ات األمن واثسلطة املحل ة 
واملـ6ارد املاث ـة ال زاثت مسـائل عاثية بـني اثطرفني 
يجـب مذاثجتهـا س اسـ اً«، و3ـي مسـائُل أكرّــ ت 
مصـادُر مـن داخـل »اثلجنـة« ثلصح فـة أن فريـَق 
املرتزقـة ثجأ إىل إثارتهـا وربطها بكل مـا تم اثت6صل 
إث ـه بناًا عىل ت6ج هات مبارش3 مـن تحاثف اثذ وان 
اثذق يرصُّ عـىل ر3ن االترّفاق بأم6ر خارجة عنه؛ ثكي 

يستمرَّ بذرقلته. 
وكشـفت املصـادُر ثلصح فـة أن فريـَق املرتزقـة 
»أقررّوا« خلل االجتماعات بأنهم غي مخ6َّثني باثبت يف 
3ذه املسـائل وأن تحاثف اثذ وان 63 من يملك قرار3ا 

ـَك بها، و3ـ6 ما ي6ضـُح طب ذة دور  ويفـرُض اثتمسُّ
فريق املرتزقة كأدوات تسـي وفـق ت6ج هات تحاثف 

اثذ وان وال تملك خ ار امليض يف تنف ذ االترّفاق. 
وق  أشـار اثب ـان املشـرتك إىل أن االترّفاقات اثتي 
تم اثت6صل إث ها »بانتظار قرار اثي ادات اثس اسـ ة 
ثلطرفـني«، و3ـ6 مـا يؤكرّــُ  صحـَة ما أفـادت به 
مصـادر اثصح فـة ح6ل عجـز طـرف املرتزقة عن 
اتخـاع قرارات اثتنف ـذ اثذميل، ويؤكرّـــُ  أن تحاثَُف 
اثذـ وان مـا زال يمـارس عراق لـه إلعاقـة تنف ـذ 

خط6ات االترّفاق. 
وأوضحت مصـادر اثصح فـة أن 3ـذه االترّفاقات 
جـاات ضمـن ثلثـة ميرتحات تـم تي يمهـا خلل 
االجتماعـات، األول يتذلـق باملرحلتـني األوىل واثاان ة 
ذ  من إعاد3 االنتشـار، علماً بأن اثطرف اث6طني ق  نفرّ
اثتزامات املرحلة األوىل بشـكل أُحـادق، واثااني يتذلق 
بـ »تاب ت وقـف إطلق اثنار« واثااثث يتذلق باالترّفاق 

عىل فض االشتباك. 

مجل��س األم��ن يم��دد ف��رَة عم��ل البعثة 
األممية 

يف سـ اق متصـل، اعتمـ  مجلـس األمـن اثـ ويل، 
أمس، قراراً ثتم ي  واليـة بذاة األمم املتح 3 املختصة 
باإلرشاف عىل اترّفاق اثح ي 3 مل 3 سـتة أشهر إضاف ة 

)حتى 15يناير 1010(. 
د املجلس عىل »وج6ب أن تضلع اثبذاة بي اد3  وش رّ
ودعم عمل ثجنة تنسـ ق إعاد3 االنتشار ثإلرشاف عىل 
وقف إطـلق اثنار وإعاد3 انتشـار اثيـ6ات وعمل ات 
إزاثـة األثغـا1 عىل نطـاق املحافظـة، ورصـ  امتاال 

اثطرفني ث6قف إطلق اثنار يف املحافظة«
ودعا اثيرار إىل »كفاثة سـلمة وأمـن أفراد اثبذاة، 
وانتيـال أفراد اثبذاة ومذ اتها إىل اث من، وتنيل 3ؤالا 

األفراد ومذ اتهم برسعة ودون عراق ل«.

 : متابعات
ـذت قـ6ى اثذـ وان اثسـذ6دق األمريكي  نفرّ
ومرتزقتُهـا بمحافظة اثح يـ 3، أمس االثنني، 
محاوثَة تسلٍُّل واثتفاٍف غرب م يرية ح س، كما 
واصلت استح اَث تحص نات قتاث ة باث ريهمي 
مع استمرار قصف منازل وممتلكات امل6اطنني 
بيذائف امل فذ ة وص6اريخ اثكات 6شا، يف خرق 
ج يـ  ث6قف إطـلق اثنار، باثتزامـن مع ع6د3 

اجتماعات ثجنة إعاد3 االنتشار باملحافظة. 

وأوضح مص ر عسكرق ثصح فة املسي3، أن 
ق6ات اثج ش واثلجان اثشـذب ة أفشل6ا محاوثة 
تسـلل واثتفـاف ثلغزا3 غـرب ح ـس وكب و3م 
خسـائر يف األفـراد واثذتـاد، مب نـاً أن جرافـًة 
عسـكرية ثي6ى اثذ وان اسـتح ثت تحص نات 

قتاث ة شمال م ينة اث ريهمي املحارص3. 
وأشـار املصـ ر، إىل أن قـ6ى اثذـ وان قصفت 
منطية اثفاز3 م يرية اثتح تا بأكار من 10 قذيفة 
3ـاون وع د من ص6اريخ اثكات 6شـا، متسـببة يف 

أرضار واسذة يف منازل وممتلكات امل6اطنني. 

وتأتـي محاوثـُة اثخـرق اثج يـ 3 ملرتزقـة 
اثذـ وان باثتزامـن مع عـ6د3 اجتماعات ثجنة 
إعـاد3 االنتشـار باثح يـ 3 عـىل متن سـف نة 
أمم ـة يف امل اه اث وث ة بذ  180 ي6ماً من غ اب 

وتلكؤ اثطرف اآلخر. 
وثـم يلتـز1 اثغـزا3ُ واملرتزقـة عـىل اإلطلق 
ب6قـف إطلق اثنار يف محافظـة اثح ي 3، ح ث 
نفـذوا منذ بـ  رسيان وقف إطـلق اثنار يف 18 
ديسـمرب 11018، 17 أثفـاً و713 خرقـاً حتى 

نهاية اثشهر اثفائت. 

 : عدن
يذ ـُش سـكاُن م ينة عـ ن اث6اقذـة تحت 
سـ طر3 االحتلل اإلماراتي ومرتزقته أوضاعاً 
ثـرتدق  نت جـًة  وكارث ـة؛  صذبـة  مذ شـ ًة 
اثخ مـات اثذامـة اثرضورية ابتـ اًا بانيطاع 
اثكهرباا وامل اِه عن منازثهم أليا1 يف ظل م6جة 
اثحر اثذاث ة مـروراً بطفح املجارق يف كاٍي من 
أح اا وحارات م يرية ع ن، ما يسـبب انتشاراً 
ثألوبئـة واألمراض اثفتاكـة، وانتهـاًا بانذ ا1 
املشـتيات اثنفط ة واثغاز وازد3ار تجارتها يف 
األسـ6اق اثسـ6داا، يف ظل تجا3ـل وصمت تا1 

من قبل حك6مة اثفار 3ادق. 
وشـه ت عـ ن املحتلة، أمـس االثنني، أزمة 
خانيـة يف ماد3 اثغاز املنزيل، مـا أدى إىل خروج 
األ3ـايل يف ط6ابـي ط6يلة؛ بحااً عن أسـط6انة 

اثغاز يف بذض امل يريات باملحافظة. 
واشـتكى أ3ايل منطيـة املمـ ار3 بذ ن من 
تلعـب وكلا مـاد3 اثغـاز املنـزيل وإخفائهـم 
ثهذه املاد3 مـن أجل املتاجر3 بمذانا3 امل6اطنني 
وب ذها يف اثسـ6ق اثسـ6داا بأسذار مضاعفة، 
م6ضحني أن رشكة اثغاز أخربتهم تسل َم مائة 
أسط6انة غاز بشكل أسب6عي ثكل وك ل، إال أن 
أوثئك اثـ6كلا يأخذون تلك اثكم ات ويخف6نها 

بأماكن خاصة بهم ثلمتاجر3 بها. 
مـن جانـب آخر، دعـت اثي اديـة يف اثحراك 
اثجن6بـي اث كتـ6ر3 سـل6ى بريـك إلصلحات 
عاجلة يف اثيطاع اثصحي بم ينة ع ن املحتلة. 
وأوضحـت اث كتـ6ر3 بريـك يف ترصيحـات 
أصبـح  اثصحـة  قطـاع  أن  أمـس  صحف ـة، 
مكانـاً ثلسـرتزاق من قبـل اثيائمـني عل ه يف 

حك6مة اثفـار 3ادق، واصفًة اثت 63َر يف وضع 
املستشـف ات باملسـاثخ، مب نًة أن حاالت وفا3 
كاي3 تحصل يف املستشف ات؛ بَسبِب اإل3مال. 

وأكرّـــ ت أن قطـاع اثصحـة اثـذق ييـ16 
يملـك  املرتزقـة  عل ـه مسـئ6ثني يف حك6مـة 
اثبذـض  قبـل  مـن  تنهـب  م زان ـة ضخمـة 
ف مـا املستشـف ات يـكاد ينذ 1 ف ها أبسـط 
اإلمكان ات، مشي3 إىل أن املستشف ات اثخاصة 
صـارت إقطاع ة تنهـب أمـ6ال امل6اطنني دون 
تي يـم خ مات طب ـة مف  3 ف مـا اثفيراا ال 
يستط ذ6ن دخ6ثها؛ بَسبِب اثتكلفة املرتفذة. 

وطاثبـت اث كتـ6ر3 سـل6ى بت خـل عاجل 
لة  إلنيـاع اثيطاع اثصحـي قبل انه ـاره، محمرّ
االحتلَل اإلماراتي وحك6مة املرتزقة مسـئ6ث َة 

ما يجرق من ت 63ر يف اثيطاع اثصحي. 

مصادر في »اللجنة« للصحيفة: المرتزقة أقروا أنهم غير مخولين بتقرير مسائل السلطة المحلية واألمور المالية

في رواية لمواطن من أبناء المحافظة المحتلة أّكــد 
فيها أن االحتالل هّيأ األجواء إلفساد المجتمع:

عدن: نشطاء ووسائل إعالم 
موالية للعدوان تعرتف بانتشار 

املخدرات بشكل واسع يف أوساط 
الشباب والشابات 

 : متابعات
تنـاول ع ٌد مـن اثنشـطاا اث من ني من أبنـاا املناطق اثجن6ب ة واث6سـائل 
اإلعلم ة امل6اث ة ثلذ وان، أمس االثنني، روايًة ألح  أبناا ع ن، تؤكرّــ  انتشـار 
ظا3ر3 اإلدمان عىل املخ رات واثحشـ ش يف أوسـاط اثفت ـات بمحافظة ع ن 

املحتلة. 
وأشـار اثناشـط6ن إىل أن انتشـار امل6اد املخ ر3 يف ع ن وبي ـة املحافظات 
اثجن6ب ـة املحتلـة بات أمراً غي صـاد1ٍ يف ظل االنفلت األمنـي واثف6ىض اثتي 
ي ير3مـا االحتلل اإلماراتي ومرتزقته إلفسـاد سـكان املناطـق اث6اقذة تحت 

س طرته. 
ف ما تناوثت اث6سـائل اإلعلم ة واثناشـط6ن رواية ألحـ  أبناا ع ن رفض 
اثكشـف عـن 63ُيتـه، جـاا ف ها »ي16 أمـس اكتشـفت باثص فة بـأن إح ى 
قريباتـي تتذاَطـى مـاد3 اثحشـ ش املخ ر3 ح ث أننـي كنُت أشـك بتذاط ها 
املخـ رات خص6صاً وأن عثـك بات ظا3راً عىل وجههـا وع 6نها وق  اعرتفت يل 
بذثـك بذ  أن اسـت رجتها باثح يـث حتى اعرتفت يل بأنها تتذاطى اثحشـ ش 

ألجل اثهروب من اث6اقع اثبأس«. 
وبحسب وسائل اإلعل1 امل6اث ة ثلذ وان، في  أضاف امل6اطن من أبناا ع ن: 
قريبتـي ترتدد عىل منزل إح ى ص يياتهـا )م منة( بني اثف نة واألُْخــَرى ويف 
إحـ ى املرات قامـت بإعطائها ماد3َ اثحشـ ش وطلبت منهـا أن تجرِّبَه حتى 
تخـرج من واقذها اثبأس وفذلً أخذته وب أت باثتذاطي وبني حني وآخر تذ3ب 
إث ها وتشـرتق منهـا وتتذاطي اثحشـ ش بمنزل ص ييتهـا دون علم واث يها 

وإخ6انها«. 
وأردف قائلً: ص ييتها تشـرتق اثحش ش من عصابة ث يها فروٌع بمختلف 
م يريات ع ن ب نها م ينة اثتين ة وتي1ُ6 3ي بب ذها عىل ص يياتها ويي6م6ن 

بتذاط ه رساً. 
واختتم ق6ثه بمناشـ 3 أوث اا األم6ر بتفي  فلذات أكباد3م واثحفاظ عل هم 
من االنحراف يف ظل االنفلت األمني واثف6ىض اثتي تشـه 3ا املناطق اثجن6ب ة 
منذ ثلث سـن6ات، سـ ما وأن اثظروف اثتي وفر3ا االحتلل باتت مت6ائمًة مع 

مسارات االنحراف واثتضل ل اثهادف إىل ت مي اث من أرضاً وإنساناً. 

فيما مصدر مسؤول يؤكد مرونة ممثلي الوفد 
الوني في كل بنود تنفيذ االّتفاق:

العميد القادري عضو لجنة التنسيق: تم تشكيل 
لجان مشرتكة ملراقبة وقف إطالق النار والطرف 

اآلخر يحاول التنصل عن التزاماته
 : الحديدة: 

أكـ  اثذم   محم  اثيادرق -عض6 اثفريق اث6طني يف 
ثجنة اثتنسـ ق- أنه تم االترّفـاق عىل آث ات ج ي 3 ث6قف 
إطلق اثنار وإنهاا اثتصذ   اثذسـكرق من قبل اثطرف 

اآلخر. 
وقال اثيـادرق يف ترصيحات ثلمسـي3: »اتفينا عىل 
آث ة تذزيز وقف إطلق اثنار يف اثح ي 3، ح ث سـ نتيُل 
ضباُط االرتباط إىل نياط اثتماس ثتخف ف اثت6تر«، الفتاً 
إىل أنه تم »تشك ل ثجان مك6نة من طرف اث6ف  اث6طني 
واثطرف اآلخر َواألمم املتح 3 ملراقبة وقف إطلق اثنار«، 
مؤك اً أن اثفريَق اآلخر يحاول االسـتمرار يف اثتنصل عن 

اترّفاقاته. 
ونـ6رّه اثيـادرق بأنـه »تـم تح يـ  مسـافات إعاد3 
االنتشـار ثلطـرف اآلخر بــ50 كم ثلم رعـات و10 كم 
ثيـ6ات املشـا3 و3ـذا برعاية األمـم املتحـ 3«، مض فاً 
»اثطـرف اآلخر يتلـكأ ونحـن واصلنا تي يـم اثتنازالت 

ووضذنا3م أما1 األمر اث6اقع«. 
يف  املشـارك  اث6طنـي  اثفريـُق  أبـ ى  اثسـ اق  ويف   
اجتماعات ثجنة إعاد3 االنتشـار باثح يـ 3 اثتي تجرق 
عىل متن سـف نة أمم ـة بامل اه اث وث ة برئاسـة مايكل 
ث6ث سـغارد، املرونة ف ما يتذلق بتنف ذ املرحلة األوىل من 

اترّفاق اثس6ي  يف ظل تذنت اثطرف اآلخر. 
 وأكـ  مصـ ر مسـئ6ل بمحافظـة اثح يـ 3 ث6كاثة 
األنبـاا اث من ـة )سـبأ( أن اثطـرَف اآلخر ثم ييـ 1 أية 
خرائط باألثغا1 بمناطق س طرتهم، ب نما أب ى اثفريق 
اث6طني اسـتذ اَده تسـل م اثخرائط ثنـزع اثذب6ات من 
مناطيهـم، مشـياً إىل أن اثفريق اث6طنـي اقرتح تنف ذ 
املرحلتـني األوىل واثاان ـة بشـكل متتاٍل، ب نمـا اثطرف 
اآلخر اقرتح تنف ذ جزا من اثبن  األول من اترّفاق اثس6ي  

د.  وترك اثباقي إىل وقت غي مح رّ
 وثفـت املص ر إىل أن اثفريق اث6طني، أك  اسـتذ اده 
إخلا كافة املناطق املذن ة بإعاد3 االنتشار من اث6سائل 
امل رعـة وامل فذ ـات ب نما تلـكأ اثطرُف اآلخـر عن 3ذا 

االقرتاح وال زاثت االجتماعات مت6اصلة.
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100 رسالة قصيرة اضافية لكل الشبكات المحلية عند شرائك باقة مكس300  
لشراء الباقة اطلب # 1*300*551*

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

لشراء الباقة اطلب 1#*600*551* 

هذا العرض صالح لغاية 31 أغسطس 2019

معك في كّل مكان

موظفو مركز الغسيل الكلوي بالحديدة ينّددون 
بجرائم العدوان وتنصله عن تنفيذ اّتفاق السويد

الهيئة العامة للزكاة تدشن مشروَع تأثيث سكن الطالب 
بالجامعات اليمنية تحت شعار »الزكاة يف مصارفها«

طالب املراكز الصيفية برداع يقيمون ندوًة توعويًة بعنوان 
»ومن يتولهم منكم فإنه منهم«

 : الحديدة: 
نفـذ م6ظف6 وعاملـ6 مركز اثغسـ ل اثكل6ق 

وقفـة  االثنـني،  أمـس  اثح يـ 3،  بمحافظـة 

احتجاج ة اما1 املركز؛ ثلتن ي  باسـتمرار جرائم 

اثذـ وان اثسـذ6دق األمريكـي بحـق امل6اطنـني 

األبرياا يف املحافظة وع 1 تنف ذه اترّفاق اثسـ6ي  

وخروقاته املت6اصلة ثها. 

وأدان املشـارك6ن خلل اث6قفـة اثتي نفذو3ا 

أمـا1 املركز وحرض3ـا وك ل املحافظة ثشـؤون 

اإلعـل1 واثايافـة عـيل قرش ومـرشف املحافظة 

أحم  اثبرشق، اسـتمرار اثذـ وان واثحصار عىل 
م ينـة اثح يـ 3 واسـتمرار اثيصـف عـىل ع د 
املناطق اث6اقذـة يف إطار3ا من قبل ق6ى اثذ وان 

ومرتزقتهم. 
واسـتنكر املشـارك6ن يف ب ـان صـادر عنهم 
اثصمـَت األممـي إزاا 3ذه اثخروقات واسـتمرار 
اثذ وان واثحصار رغم االترّفاق املرب1 يف اثسـ6ي ، 
مشـياً إىل أن ق6ى اثذ وان ومرتزقته ث س ث يهم 

اثن ة يف تحي ق اثسل1. 
وأكرّـــ  اثب ـان أن 3ـذه اثجرائـم تـ ل عـىل 
مسـت6ى اإلفلس اثتي وصلـت اث ه ق6ى اثذ وان 

ق م ا ودين اً وأخلق اً. 

 : صنعاء: 
ـنت اثه ئـُة اثذامة ثلـزكا3، أمـس االثنني،  دشرّ
مرشوع تأث ث سـكن اثطلب باثجامذات اث من ة، 
بتنف ـذ املرحلة األوىل بجامذة صنذاا تحت شـذار 

»اثزكا3 يف مصارفها«. 
ويف اثت شـني أكرّــ  رئ س اثه ئة اثذامة ثلزكا3 
اثشـ خ شمسـان أب6 نشـطان أن مـرشوع تأث ث 
اثسكن اثجامذي عىل مست6ى اثجمه6رية، يأتي يف 

إطار استمرار رصف اثزكا3 يف مصارفها. 
وقال »اثه ئة اثذامة ثلزكا3 تم  جس6ر3ا اث 16 
إىل طـلب اثذلم بجامذة صنذـاا وبي ة اثجامذات 
ونيـ 1 ثهم ُكــلرّ ما ب6سـذنا من وسـائل تذ نهم 
عـىل اثتذل م؛ باعتبار3ـم اثرك ز3 اثرئ سـ ة ثبناا 
اث6طن«.  وأشـار اثشـ خ أب6 نشـطان إىل أن 3 ئَة 

اثزكا3 سـتي 1 املزي  مـن اث عم ثجامذـة صنذاا 
وبي ة اثجامذات اث من ة بما يخ 1 اثذلم واثطلب. 
من جانبه، أكرّــ  رئ ُس جامذة صنذاا اث كت6ر 
اثياسـم عبـاس أن اال3تمـا1َ باثسـكن اثجامذي 
اثتذل م ـة  اثخ مـات  ت6فـي  يف  مهمـة  خطـ36 
اثجامذ ـة واثتخصص ـة ثـكل أبناا اث6طـن ريفاً 

وحرضاً. 
ـن دوَر 3 ئـة اثـزكا3 يف ت6فـي جـزا مهم  وثمرّ
مـن اثخ مـات املي مة ثلطلب مـن خلل مرشوع 
اثتأث ـث وتج ي  األثاث ثلسـكن اثجامذي وسـكن 

األيتا1 بجامذة صنذاا. 
ف ما ثمن م ير عا1 اإلسـكان اثطلبي بجامذة 
صنذاا بشـي ث6ابة، مبادر3 اثه ئـة اثذامة ثلزكا3 
تجاه طـلب وطاثبات جامذة صنذاا اث6اف ين من 

مختلف املناطق اثريف ة واثنائ ة ثطلب اثذلم. 

 : البيضاء: 
 يف إطـار اغتنـا1ِ اثُذطلـة اثص ف ـة يف اثتذلم 
واثتزويـ  اثذلمـي واملذـريف، نظـم طـلُب مركز 
اثرسـ6ل األعظم اثص فـي املغلـق بم يرية رداع 
محافظـة اثب ضاا، أمـس االثنني، نـ و3ً ثياف ًة 
ت6ع6ية بذن6ان »ومن يت6ثهم منكم فإنه منهم«. 
متذـ د3  اثنـ و3 مشـاركاٌت طلب ـٌة  تخلـل 
جسرّ ت ق م ومبادئ اإلسل1 األص ل اثتي يتمسك 

بهـا املؤمـن يف ح اتـه وباثذات يف عـرص اثذماثة 
واثتطب ع وكذا اثحرب اثناعمة. 

وأشـار اثحارضون يف اثن و3 إىل أ3م ة املراكز 
اثص ف ة ودور3ـا اثكبي يف ارتيـاا األبناا ورفع 
مـن  وتحص نهـم  واث ينـي  اثايـايف  مسـت6ا3م 
ر3 نت جة اثفراغ واثت هان،  املخاطر واألفكار امل مرّ
مؤكرّــ يـن عىل دفـع األبنـاا إىل املراكز اثص ف ة 
اثتـي تمكنهم وال سـ ما يف زمن بلغـت اثخط6ر3 

عل هم إىل اثذرو3. 

»يمن ثبات« تدشن املرحلة الثانية لتوزيع ألف و254 
سلة غذائية ألسر املرابطني من املحويت

 : المحويت: 
 تحت شـذار »عطـاا ييابله عطاا« 
دشـنت مؤسسـُة يمن ثبـات اثتنم6ية، 
املح6يـت  بمحافظـة  االثنـني،  أمـس 
املرحلة اثاان ة ثت6زيع أثف و 153 سـلة 

غذائ ة ألرس املرابطني من املحافظة. 
وخلل اثت شـني اثـذق حرضه وك ل 
املحافظة عب اثسـل1 اثذمـارق ويح ى 
عب ه إبرا3 م وع د من م راا امل يريات 
واملسـؤوثني باملحافظة، أكرّــ  اث6ك لن 
أ3م ـة اث ور اإلنسـاني اثـذق تضطلع 
به مؤسسـة يمن ثبات يف مساع 3 أرس 
املرابطـني يف جبهات اث فـاع عن األرض 

واثذرض واثرشف. 
وحاـا عـىل تضافـر جهـ6د جم ـع 
املنظمـات ثإلسـها1 يف خ مـة املجتمع 

وتنف ـذ املشـاريع اإلنسـان ة، مج دين 
اثتأك ـ  عىل حرص ق اد3 املحافظة عىل 
مسان 3 املنظمات يف مشاريذها اثخيية 
ث عـم أرس املرابطـني وأبنـاا اثشـه اا 

واثفئات املحتاجة. 
 ف مـا دعـا نائـب م ير فـرع اثه ئة 
اثشـئ6ن  وتنسـ ق  إلدار3  اث6طن ـة 
اإلنسـان ة أحمـ  مـروان رجـال املـال 
منظمـة  أنشـطة  دعـم  إىل  واألعمـال 
يف  أ3 افهـا  يحيـق  بمـا  ثبـات  يمـن 
اث6صـ6ل إىل أرس املرابطـني يف مختلـف 
أن  مؤكرّـــ اً  املحافظـة،  م يريـات 
ت شني املسـاع ات يأتي يف إطار حرص 
ث6اجبهـا  واستشـذار3ا  املؤسسـة 
وترجمة ثت6ج هات اثي اد3 اثس اسـ ة 
مل6اصلـة تفيـ  أوضـاع أرس املرابطـني 
وتي يـم املسـاع ات خص6صـاً يف ظـل 

ت اع ات اثذ وان واثحصار. 
ن نائـُب امل يـر اثتنف ذق  بـ وره، ثمرّ
ملؤسسـة يمن ثبات، عب اثله حجر، عىل 
جه6د ق اد3 املحافظة يف تذث ل إجرااات 
املرابطـني  ألرس  املسـاع ات  إيصـال 
بمختلـف مناطق امل يريات وتسـل مها 
اثـ ور  اسـتمرار  مؤكرّـــ اً  ب ـ ،  يـ اً 
اإلنساني ثلمؤسسة يف تلمس احت اجات 

أبناا وأرس املرابطني يف اثجبهات. 
مـن جانبه، أوضـح اثيائـم بأعمال 
م ير مؤسسة يمن ثبات فرع محافظة 
املح6يت، عـيل أحم  اث6يي، أن املرحلة 
اثاان ة ملرشوع املسـاع ات تشـمل أثفاً 

و153 سلة غذائ ة. 
حرض ت شنَي ت6زيع املساع ات م يُر 
عـا1 مكتب فـرع اثه ئة اثذامـة ثلزكا3 

باملحافظة حم   اثرضمي. 
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 : صنعاء: 

والس�كان  العام�ة  الصح�ة  وزارتَ�ي  بمش�اركة 
واالتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات ومنظم�ات مجتمع 
مدني وكيان�ات اجتماعية، وعم�وم املواطنني، أقامت 
رشكُة النف�ط اليمنية والف�روع والنقابات والوحدات 
التابع�ة لها وقف�ًة احتجاجية حاش�دة، أمس االثنني، 
أم�ام مكتب األمم املتحدة بصنعاء؛ تنديداً باس�تمرار 
صم�ت األمم املتح�دة تجاه ما تتعرض ل�ه اليمن من 
ع�دوان وحص�ار، وتجاهلها ملطالب الش�عب اليمني 
املرشوعة، وكذا امتداداً لالعتصام املفتوح أمام مكتب 
األم�م املتح�دة بالعاصمة الذي وص�ل يومه ال� 100 
للمطالبة بوقف تعس�فات العدوان يف احتجاز س�فن 

املشتقات النفطية. 
ويف الوقفِة االحتجاجية الحاشدة التي حرضها قيادة 
رشكة النفط، وقيادات سياسية واجتماعية ووجاهات 
قبلية وقيادات منظمات مجتمع مدني، ألقيت عدٌد من 
البيانات للجهات واملؤسس�ات املشاركة التي عربت يف 
مجملها عن استنكارها وتنديدها الشديدين، الستمرار 
الصم�ت املريب لألمم املتحدة وع�دم مباالتها بمعاناة 

الشعب اليمني ومطالبه املرشوعة. 
وطالب�ت البياناُت بإط�الق بقية الس�فن النفطية 
املحتج�زة، وتحيي�د رشك�ة النفط عن الح�رب وعدم 
اس�تهدافها وحصار منشآتها وحجز س�فنها، كونها 
قطاعا خدميا لكل أبناء الش�عب اليمني دون استثناء، 
وأن استهدافها يمس ُك��ّل احتياجات املواطن اليمني 

من نقل وزراعة وصحة ومياه... إلخ. 
الوقف�ات  اس�تمرار  ع�ى  البيان�ات  وأّك���دت 
االحتجاجية واالعتصامات الس�لمية أمام مكتب األمم 
املتحدة بصنع�اء حتى تتحقق كافة مطالب الش�عب 
اليمن�ي املرشوع�ة، محمل�ة األم�م املتحدة مس�ئولية 
استمرار العدوان يف أعماله العدوانية وحجز املشتقات 

النفط التي تخص كافة الشعب دون استثناء. 
كما دع�ت البيان�ات كاف�ة النقاب�ات واالتحادات 
واملنظمات والجمعي�ات املحلية والعربي�ة واإلقليمية 
والدولي�ة إىل التضام�ن م�ع مطالب الش�عب اليمني 

املرشوعة. 
وتخل�ل الوقفة االحتجاجية فق�راٌت َوكلماٌت عرّبت 
عن استنكارها للصمت األممي تجاه تحالف العدوان، 
حي�ث ت�م ع�رض س�فينة تعبريية ع�ن كيفي�ة عدم 
الس�ماح لس�فن النفط اليمنية بالدخ�ول إىل مرافئها 
بميناء الحديدة رغم ترصيحها من قبل األمم املتحدة، 
بل وتحويلها إىل بعض موانئ دول العدوان نزوالً عند 
خ للعدوان  املال السعودي وغريها من األموال التي تُضَّ

عى اليمن. 
كم�ا تم عرُض مرسحي�ة قصرية لوف�اة حالة والد 
بس�بب عدم توف�ر م�ادة البنزين إلس�عافها، أعدتها 
وزارة الصحة العامة والسكان نتيجَة احتجاز السفن 
املحملة باملش�تقات النفطية، وعدم السماح بوصولها 
لتغطية احتياجات الش�عب اليمن�ي، معربًة أن توقف 
املش�تقات النفطية يهدد حي�اة املاليني من املرىض يف 
املستش�فيات، ويعرق�ل س�يارات اإلس�عاف من أداء 
عملها كإس�عاف امل�رىض والجرحى، ويه�دد مراكز 
غسيل الفشل الكلوي وغريها من املستشفيات واملراكز 
بالتوق�ف، ع�ى اعتبار أن املش�تقات النفطي�ة عامالً 
رئيسياً لتشغيل مئات املستشفيات واملراكز الصحية، 
وانعدامها يعترب تهديد للمستشفيات واملرىض بشكٍل 

عام. 
واختتمت الفعالية بعرض وثيقة إدانة واس�تنكار 
للصمت األممي بلغ طولها 500 مرت، ووثيقة أُْخ��َرى 
تتضمن بيانات اإلدانة واالستنكار التي تسلمتها األمم 
املتحدة منذ بداية العدوان ولم تَح��ّرك ساكناً، حيث 
تم لف الوثيقة عى مبنى مكتب األمم املتحدة بصنعاء، 

كتعبري عن تجاهلها لكل هذه البيانات واملطالب. 

 : المهرة: 

اثذـ وان  مرتزقـة  بـني  اثخلفـات  إطـار  يف 
واالحتلل، تسـتخ 1ُ حك6مُة اثفار 3ادق عريذة 
اثفسـاَد ثتربيـر إقصاا أقٍّ من منتسـب ها اثذين 
بات6ا يف نظر االحتـلل أَو يف نظر3ا غي ُمج يني 
و3ـ6 كمـا حصل مـع بـن دغـر ومع ق ـادات 
محافظة املهر3 اثسـابيني وغي3ـم من أعضاا 
حك6مـة اثفنادق، يف حـني يتبادل منتسـب6 تلك 
اثحك6مة تهم اثفسـاد ف ما ب نهم، يف تأك   عىل 
سـي6طها يف وحل اثفسـاد من أخمـص ق م ها 
وحتى رأسـها، ويف خلف ج يـ  رفض محافظ 
املهـر3 املذني مـن قبل االحتلل اثسـذ6دق طلب 
اثتابذـة ثحك6مـة  اثذامـة  اثن ابـة  اسـتج6اب 
املرتزقـة اثتـي اتهمـت املرتـزق باكريـت بتهم 

اثفساد. 
وأضحـت مصـادر إعلم ـة م6اث ـة ثلذ وان 
واالحتـلل أن املرتـزَق باكريت رفـَض إجرااات 
ن ابـة املرتزقة مت6ع اً بما أسـماه »رد االعتبار« 

ثلرد عىل اثفار 3ادق وحك6مته. 
 وأشـارت املصـادر إىل أن املرتـزق عـيل أحم  
األع6ش - اثنائب اثذـا1 املذني من حك6مة اثفار 
3ـادق، رفع مذكر3 ثطلـب اثتحي ق مع املرتزق 
باكريت عىل عمة قضايا فساد من ب نها اثتلعب 

باثذائ ات اثجمرك ة. 
وأشـارت مذكر3ُ ن ابة املرتزقة إىل أن محافظ 
املهـر3 اثتابع ثلحتلل اثسـذ6دق منََح إعفااات 
جمرك ة باملخاثفة ثيان6ن اثجمارك ثشخص ات 

نافذ3 م6اث ة ثلحتلل. 

وكان بنـك ع ن يف حك6مـة املرتزقة ق  طاثب 

يف وقـت سـابق محافظ املهـر3 ومحافظ مأرب 

امل6اث ني ثلذ وان بتسـل م إيـرادات املحافظتني، 

يف حـني يتهم أبناا املهـر3 املرتزق راجح باكريت 

بنهـب إيـرادات املحافظـة وباثخ انـة اث6طن ة 

وقتل املتظا3رين اثسلم ني. 

ويف سـ اق آخر أكرّــ  أحم  بلحاف -مسؤول 

اثت6اصـل اثخارجـي يف ثجنة اعتصامـات املهر3 

اثسلم ة- أن اثسذ6دية تري  احتلَل كامل املهر3 

وتنفـذ أطماعها اثخارج ة يف املحافظة، مشـياً 

واالعتصامـات  االحتجاج ـة  اثفذاث ـات  أن  إىل 

مسـتمر3 يف كافـة امل يريات حتـى رح ل ق6ات 

وعصاباتـه  وم ل شـ اته  اثسـذ6دق  االحتـلل 

وإزاثـة ُكـــلرّ مذسـكراته املسـتح ثة يف ُكــلرّ 

امل يريات. 

ونصح اثي ادق يف اثلجنة اثتنظ م ة العتصا1 

أبناا املهـر3 االحتلَل باثذ6د3 مـن ح ث أتى وال 

يركـن إىل املرتزقـة واثلصـ6ص اثذيـن ي يـرون 

املهـر3، يف إشـار3 إىل املحافـظ املرتـزق راجـح 

باكريت املتهم باثفساد ونهب إيرادات املحافظة. 

وتشـه  محافظة املهر3 حراكاً شذب اً واسذاً 

ثلمطاثبة برح ل ق6ات االحتلل اثسذ6دق وإقاثة 

املحافظ املرتزق راجح باكريـت املتهم باثخ انة 

اث6طن ـة ونهب إيرادات املحافظة ومخصصاتها 

املاث ة. 

أخبار

وقفٌة احتجاجيٌة حاشدة أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء 
يف اليوم الـ100 لالعتصام املندد باحتجاز السفن النفطية

قيادي في لجنة االعتصام يطالب االحتالل السعودي 
بالرحيل وعدم الركون على مرتزقته اللصوص:.. 

املهرة: حكومة الفار هادي تتبادل تهم الفساد لتربير 
إقصاء منتسبيها واملرتزق باكريت يهدد بالرد عليها

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�



6
اثالثاا

اثذ د

13 عق اثيذ 3 31330ـ
16 ي6ث 6 ي1101

)706(
 

 : نوح جالس: 

بمـا أن اإلعل1َ بات أكاَر من مجرد 
سـلطة مـن سـلطات أيـة دوثـة أو 
مك6ن، فإن أ3م ته اثكبي3 واثباثغة 
ق  ال ي ركها اثكاي؛ ك6نهم يذه ون 
اإلعـل1 وسـ لة ثنيل األحـ اث املراد 
نرش3ا ثلذامة سـ6اٌا أكانت حي ي ة 
أو غـي عثك؛ وثـذا فأ3م تـه اثكبي3 
ودوره اثحي يـي وثيله يف امل6ازين ال 
يذرفهـا إال من ييـ6دون مذارَك عات 
مسارات شاملة، س اس اً واقتصادياً 
وعسكرياً وثياف اً وفكرياً... إثخ، 3م 
فيط من ي رك6ن م ى أ3م ة اإلعل1 
باعتبار3ـم  اإلعلم ـة؛  واثجبهـة 
مطلذـني عـىل امل6ازيـن واملذـادالت 
واملجريات واثت اع ات وما أسـهم به 
اإلعـل1 يف اث6صـ6ل إىل اثنتائـج اثتي 
بأي يهـم؛ وثهذا يذترب اثسـ   اثيائ  
عب امللـك بـ ر اث ين اثح6ثـي اإلعل1َ 
جبهـًة مـن اثجبهـات بـل وتفـ6ق 
أ3م تها بذض مسـارات املذركة، يف 
حني يرى قائ  املياومة اثس   حسن 
نرص اثلـه اإلعـل1 األدا3 اثتي تصنع 
األحـ اث وتغي امل6ازين، وث س فيط 

وس لة ثنيل ما ي ور. 
وألن قائـَ  اثا6ر3 اثسـ   عب امللك 
بـ ر اث يـن اثح6ثـي ضمـن اثيـاد3 
املذـارك  يخ6ضـ6ن  ممـن  اثيلئـل 
شـاملة املسـارات ض  أع اا حش وا 
ُكــلرّ طاقاتهم، يكاد ال يخل6 خطاب 
ثه من اثتشـ ي  عىل أ3م ة اال3تما1 
قائـ   ك6نـه  اإلعلم ـة،  باثجبهـة 
املذركـة ويذرف مـاعا تذن ه اثجبهة 
اإلعلم ة بجانب اثجبهة اثذسـكرية 
واثـخ..،  واثاياف ـة  واالقتصاديـة 
ويف خطاباتـه اثهامـة اثتـي يلي هـا 
حـ6ل آخـر املسـتج ات ويف ثحظات 
مفصل ـة مـن مسـار املذركـة مـع 
األع اا خلل األربع اثسن6ات املاض ة 
كانـت اثت6ص ات ثلجبهـة اإلعلم ة 
حـارض3 بيـ36، ح ـث قـال اثسـ   
عب امللـك يف خطاب آخر مسـتج ات 
اثسـاحل اثغربـي اثهامـة ثلغاية 10 
/ 6 / 1018: إن اثجانـب اإلعلمـي 
3ـ6 جـزا كبـي مـن اثحـرب، وإن 
اإلعلم ني األحـرار مذن 6ن بتكا ف 
جه6د3ـم يف اثتصـ ق ثـكل حملت 
اإلرجـاف واثته6يـل واثتَحــررّك عىل 
ُكــلرّ املسـت6يات بما تستحيه 3ذه 

املذركة!. 
ويف خضـم عثـك اثخطـاب اثهـا1 
اثـذق غـيرّ مجريـات املذركـة وقلب 
اثطاوثة عىل اثذ و اثذق كان منتش اً 
ح نهـا بانتصارات كرت6ن ة ضخمها 
إعلمه املضلل بذـ  تحي يه تي 1 يف 
بذـض اثصحارق واثرمـال واث6ديان 
املفت6حـة، ثـم يغفـل اثسـ   اثيائ  
عـن ت6ص تـه اثتـي تخـص اثجبهة 
اثجم ع  اثتذب6ية، قائـلً:  اإلعلم ـة 
اث ـ16 مذن 6ن من علمـاا ومايفني 
وشـخص ات ووجا3ات ونخب، اثكل 
مذن 6ن واإلعلم 6ن اثرشفاا األحرار 
يف 3ـذا اثبل  أن يكافـ6ا جه 3م؛ ألَنَّ 
جـزااً من املذركة يتجـه من اثجانب 
اإلعلمي واثجانـب اثتضل يل وجانب 

واث36ـن  اث ـأس  زرع  عـىل  اثذمـل 
واثحـرب اثنفسـ ة جـزا كبـي من 
حرب اثذـ و يتجـه إىل 3ـذا االتجاه 
مع أنه يف وضـع فظ ع وضع صذب 
بكل مـا تذن ه اثكلمة ق6اه محارص3 

وميطذة األوصال. 
وأتبـع يف اثخطـاب عاته: »املسـار 
اإلعلمي واملسار اثت6ع6ق واثتص ق 
واثته6يـل  اإلرجـاف  حمـلت  ثـكل 
واثتضل ل يجـب أن يك6ن 3ذا اثذمل 
و3ذا املسـار نشطا وفاعل من خلل 
ُكـــلرّ املذن ـني واملايفـني واثذلماا 
املذن ني«،  اثنخب وكل  واثشخص ات 
يف إشـار3 إىل أن اإلعـل1 مـن منظ6ر 
قائ  اثا6ر3 عو ثيل كبي يرجح اثكفة 
ثصاثح من يسـتغلها وينشـط ف ها 
وفياً عـىل مب أ اإليَْمـــان باثيض ة 
اثتي ال تحتاج اثتزوير واثتلف ق وانما 
تحتاج املهن ة واثشـذ6ر باملسؤوث ة 
اثلزمـة اثتي تخلـق اث وافع ثخ6ض 

3ذه املذركة. 
ويف خطـاب قائـ  اثاـ6ر3 يف اث 16 
اث6طني ثلصم6د يف نسـخته اثرابذة 
مع ت شني اثذا1 اثخامس من اثابات 
واثتحـ ق اثـذق أثيـاه مسـاا 15 / 
عب امللـك  اثسـ    رسد  ي101،   /  3
بصـ6ر3 مختـرص3 حص لـة األربذة 
األعـ6ا1 مـن اثذ وان ومـا قابله من 
صمـ6د أسـط6رق، ث يـ6ل باثحرف 
اث 6م ـة  املشـا3   »3ـذه  اث6احـ  
اثتي يشـا3 3ا ُكـــلرّ املتابذني ثها 
اثينـ6ات  ويف  اث6طن ـة  قن6اتنـا  يف 
ب6اجبهـا  قامـت  اثتـي  املنصفـة 
اإلعلمـي وواجبها اإلنسـاني يف نيل 

اث6قائع واثحيائـق عن 3ذه األح اث 
وعمـا يذان ـه شـذبنا وعمـا يجرق 
عـىل بل نـا، تلك املشـا3  3ي ق مت 
صـ6ر3 مكتملة وكاف ة ثتي  م ُكــلرّ 
ما يحتاج إث ه اإلنسـان عن أصل 3ذا 
امل6قف وعن طب ذة 3ذه املذركة، عن 
اثحق واثباطل ثهـذه املذركة ويف 3ذا 
اثرصاع ويف 3ذا امل ـ ان، عن املظل16 
واثظاثم عن املذتـ ق واملذت ى عل ه، 
أم6ر واضحة، برا3ني كاملة، مشا3  
شـا3 3، ووثائق دامغة«، األمر اثذق 
يؤكرّــ  أن من منظ6ر اثسـ   اثيائ  
بات اإلعـل1 عامل ثصنـع اثتح6الت 
سـ6اًا عىل مسـت6ى اث6اقع وامل  ان 
أو عـىل مسـت6ى األفـكار وامل6اقـف 
املبن ة عل ها، باعتبـاره قائ  املذركة 
األكاـر علمـاً بأ3م ـة 3ذا اثسـلح 
»اإلعـل1« وم6قذـه مـن املذركة، يف 
حـني كانـت اإلشـادات واثت6ص ات 
ومنتسـب ها،  اثذسـكرية  ثلجبهـة 
تلز1 اإلشـادات واثت6ص ات ثلجبهة 

اإلعلم ة بكل مك6ناتها. 
ومـع ترك ـز اثذـ و عـىل اثجبهة 
اإلعلم ـة وحشـ ه اثطاقـات وبناا 
ترسـانة إعلم ـة إىل جانب ترسـانة 
عتـاداً  حشـ 3ا  اثتـي  اثذسـكرية 
وعـ 3 في  كانت جـل خطابات قائ  
اثاـ6ر3 مل ئًة باثت6ص ات السـتمرار 
أداا اثجبهـة اإلعلم ـة واثذمـل عىل 
ترق ـة عملهـا بمـا يذـزرُّز فاعل تها، 
األمـر اثـذق يؤكرّــُ  أن نظـر3 اثيائ  
ثلجبهـة اإلعلم ـة نظـر3 متكاملـة 
اثزوايا، يذرف ما يلز1 ثها السـتمرار 
فاعل تهـا، نظـراً أل3م تها اثكبي3 يف 

م6اجهـة اثذ و، ومـن ختا1 خطاب 
قائ  اثا6ر3 عشـ ة اثذكـرى اثرابذة 
ثلصمـ6د يتضح عثك، ح ـث قال: إن 
شـاا اثله وبـإعن اثله سـ ك6ن 3ذا 
اثذـا1 اثخامس اثذق نحـن قادم6ن 
عل ه عاماً متم زاً بذ6ن اثله سبحانه 
االنتصـارات  مـن  باملزيـ   وتذـاىل 
واثصم6د واثابات واثتماسـك وأيضاً 
اثسـاحة  بتحصـني  ف ـه  اثذنايـة 
اث اخل ـة تحصني ثها مـن االخرتاق 
مـن  اثتضل ـيل  واثتأثـي  اإلعلمـي 
ُكــلرّ فئـات اث جل واثكذب واالفرتاا 

واثتضل ل. 
محطات كاي3 كانـت ف ها ق اد3 
اثسـ   عب امللـك ثلجبهـة اإلعلم ة 
خطاباتـه،  جـل  يف  امل6قـف  سـ  3 
باسـتمرار  اثت6ص ـات  وإطـلق 
ثتحصـني وتي6ية اثجبهـة اإلعلم ة 
ثتخـرج باثنتائج اثتي نرا3ـا اث 16، 
3ـي ما جذـل اثجبهـة اإلعلم ة عو 
فاعل ة كبي3 تحطمت عىل صخرتها 
ترسـانة اثذـ و اإلعلم ـة اثضخمة 
واثهائلة، كما أن ا3تما1 اثيائ  بهذه 
اثجبهة وإدارتها بكل اقت ار ومذرفة 
غايتها اثحي ي ة 63 ما جذلها تحتل 

3ذا امليا1. 
كذثـك اثحـال ث ى اثسـ   حسـن 
نـرص اثلـه األمـني اثذا1 ثحـزب اثله 
وقائـ  املياومة واألحـرار املياومني، 
3ـ6 اآلخـر ممـن يذرفـ6ن أ3م ـة 
اإلعـل1 كجبهة وكسـلح؛ ألَنَّه يي6د 
أيضـاً مذركـة شـاملة ضـ  أعـ اا 
األمـة وأدواتهم، وثذا كانت إشـاداته 
وت6ص اته ثإلعـل1 املياو1 حارضته 

بيـ36، وكانـت أيضاً نظرتـه ثإلعل1 
نظر3 شـاملة كما عكرنا سلفاً، و63 
مـا يؤكرّــ  أن اثجبهة اإلعلم ة تحت 
ق اد3 مـن يخ6ض املذركة اثشـاملة 
تتح6ل إىل سـلح فذـال وكبي يتغلب 
عىل نظيه يف 3ذا اثجانب، كما يتغلب 
وينترص يف ُكــلرّ اثج6انب واملسارات 

األُْخــَرى. 
فمن منظ6ر سـ   املياومة اثيائ  
حسـن نرص اثله فيـ  أصبح اإلعل1 
ويخلـق  اثنتائـج  يصنـع  مـن  3ـ6 
اثتحـ6الت، ويؤثر عىل سـي املذركة 

بكل مساراتها. 
ويف ميابلته األخي3 عىل قنا3 املنار 
اثلبنان ة قال اثس   حسن نرص اثله: 

اإلعل1 مهم ج اً يف صنع اثنتائج.. 
ث ـس فيـط يف نيـل األخبـار بـل 
أصبـح يصنـع نتائج«، يف إشـار3 إىل 
اثت اع ـات اثتـي نجمت عـن فاعل ة 
اإلعـل1 امليـاو1 وأثـرت ب ور3ا عىل 
مسـار املذركة مع اثذ و اثصه 6ني 

ومن ي ور يف فلكه. 
كما يذزو اثسـ ُ  نرص اثله سـبَب 
انتصار اثجبهـة اإلعلم ة ثلمياومة 
عىل ترسانة األع اا اإلعلم ة اثهائلة 
3ـ6 اإليَْمــان باثيض ـة وما يحمله 

3ذا اإليَْمــان من املبادئ. 
وقال اثسـ   حسـن نـرص اثله يف 
ميابلتـه: عـىل اثرغـم مـن أن إعل1 
املياومة مت6اضع وال يملك اإلمكانات 
اثتـي يمتلكها اآلخرون »أق األع اا«، 
إال أنـه يحيق نجاحـات كبي3 فاقت 
ُكـــلرّ اثت6قذـات وتغلب عـىل ُكــلرّ 
اثرتسـانة اإلعلم ـة اثتـي يمتلكهـا 
اإلعلم ـني  »ألن  مض فـاً  األعـ اا، 
وصادقـني  مخلصـني  املياومـني 

ويذرف6ن أ3م ة عملهم«. 
وأشـار اثس   حسـن نرص اثله إىل 
أن اثذ و عم  إىل اسـته اف وسـائل 
اإلعـل1 املياو1، ك6نه عـرف ق متها 
ملشـاريذه  اثتصـ ق  يف  وأ3م تهـا 
االسـتذمارية واثتآمريـة عـىل األمة 

اثذرب ة واإلسلم ة. 
وأكرّــ  اثس   نرص اثله يف ميابلته 
أن اثـ ور اثكبي اثـذق يؤديه اإلعل1 
يجـب أن يسـتمر وأن ال يت6قف عىل 
اإلطلق، من36اً بأن مص اق ة اإلعل1 
امليـاو1 3ـ6 مـا جذلـه يحتـل 3ذه 

املرتبة اثذاث ة. 
وج د نـرص اثلـه اثتأك ـ  عىل أن 
األزمة االقتصادية واثذ6ائق املاث ة ثن 
تيـف حجر3 عار3 أما1 اثذزيمة اثتي 
امليـاو1 واإلعلم ني  يتملكها اإلعل1 
اإلعلم ـني  دور  مامنـاً  املياومـني، 
يف  اثاابتـني  املخلصـني  اثصادقـني 
جبهتهـم اإلعلم ـة اثهامـة، داع ـاً 
إىل رضور3 االسـتمرار يف 3ـذا اثذمل 

املح6رق. 
ومن خـلل قل ل ما اسـتذرضناه 
من ح يث حـ6ل رؤية أ3م ة اإلعل1 
ث ى اثيائ ين اثلذيـن يي6دان مذارَك 
شـاملًة ض  األع اا، في  بات اإلعل1 
واإلعلمي جزااً كبياً ومح6رياً قادراً 
عـىل تغ ي مجريات املذركة، و63 ما 
أكرّــ ه اثسـ  ان يف ُجلِّ ح ياهما عن 

دور وأ3م ة اإلعل1. 

تقرير
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حاوره: محمد ناصر حتروش 
- بداي��ة.. نريد منك التعريَف بنفس��ك 

للقارئ؟
مهنـ س  دبـاا  عب اث36ـاب  محمـ  
م كاترونكـس خررّيج سـنة 1017 األول عىل 
اث فذـة بتي يـر ممتـاز مع مرتبـة اثرشف، 
مذ   وباحث َحاث اً بجامذة صنذاا ومهن س 

واستشارق يف ع 3 رشكات يمن ة. 

- محم��د عبدالوه��اب دب��اء تمّك��ن من 
تقديم اخ��راع جديد محّقق��اً إنجاز كبري ال 
س��يما يف الوضع الراهن كيف جاءت الفكرة 

لهذا اإلنجاز؟
ح نما وصلنا سـنة خامسة اثكل ة تلزمك 
بمـرشوع تخرج سـ6اا بحاـي أَو عميل مع 
مجم6عـة مـن اثطـلب فاخـرتت مجم6عة 
مـن اثطـلب ثلبـ ا يف املرشوع وبذ  تسـل م 
املـرشوع وباثتذـاون مـع اث كتـ6ر غسـان 
بن 3مـا1 قمت باثتيـ 1 خطـ6اٍت أُْخــَرى 
ال وُمجٍ  اقتصادياً  إلخـراج طرف صناعي فذرّ
بصناعة محل ة ففكرت يف مرشوع يسـتف   
منـه املجتمع أبنـاا اثبل  ومن خـلل اثنزول 
املتكـررّر ملركـز األطـراف اثصناع ـة تك6نت 
األطـراف  فكـر3 متكاملـة حـ6ل مـرشوع 
اثصناع ة وب عم من اثشـ خ يح ى اثحبارق 
واث كت6ر غسـان بن 3ما1 بـ أت بإخراج ما 

كان فكر3ً إىل واقع. 

- األط��راف الصناعية حظي��ت باهتمام 
كبري عل��ى الس��احة.. نريد نب��ذة تعريفية 

مختصرة عن األطراف؟
مـرشوع »األطراف اثصناع ة« يتك6ن من 
ن6عـني أطراف صناع ـة م كان ك ة وأطراف 
صناع ة إثكرتون ة، األطراف امل كان ك ة 3ي 
عبـار3 عن طـرف متَحـررّك تتم ـز باثرخص 
َوأَيْــضـاً يي16 باألعمال اث 6م ة اثهامة مال 
مسـك األشـ اا وحملهـا واثيبض واثبسـط 
وغي3ا، أما عن اثطرف اثصناعي اإلثكرتوني 
3ي يٌ  تَمتلُك وظائَف اث   اثبرشية من تحريك 
األصابع واثتل6يح ومسـك األشـ اا واثتذامل 
مذها وجم ع اث6ظائف اث 6م ة ثل   اثبرشية، 
وبهـذا يسـتط ُع ُكلُّ َمن في  يَ ه اسـتخ ا1َ 
3ـذه اث   اثصناع ة كما ثـ6 كانت ي اً طب ذة 
وعثك عـن طريق اثتفكي باثحركـة املطل6بة 
وسـتي16 دوائـُر اثتحكـم برتجمة اإلشـاَر3 
اث ماغ إىل حركة واقذ ة ثل   اثصناع ة تماثل 

ما قا1 اثشخص باثتفكي به. 

- م��ا الذي يتميز به مش��روع اخراعكم 
األطراف الصناعية عن بقية األطراف؟

إن أغلـب األطـراف اثصناع ـة اثتـي يتم 
تصن ذهـا يف بلدنـا تذتـرب ب ائ ـة وتخـ 1 
شـكلً جماث اً فيط وغـي متَحـررّكة وي6ج  
أطـراف صناع ـة متَحـررّكة وثكنها ث سـت 
فذاثـة وعات ج وى؛ ثـذا ال يتم إنْتَاجها ثذ 1 
رضـا املسـتخ مني عنهـا. كمـا إن األطراَف 
اثصناع ة املتَحـررّكة املسـت6رد3 من اثخارج 
تذتـرب غاث ـَة اثامـن وال يمكـن ت6في3ُـا يف 
بلدنـا نت جة ثذـ 1 اثيـ ر3 اثرشائ ـة ث ينا 
َوأَيْــضـاً ال يمكـن ت6في3ا ثشـحة اثك6ادر 
املت6اجـ 3 يف بلدنا اثذق تسـتط ع تشـغ لها 
وتفذ َلهـا ثصذ6بة املجـال وتذي  ه وارتفاع 
اثتكلفة اثتشـغ ل ة ثهذه اثك6ادر. كما يج ر 
باثذكـر بأنه أثنـاا خربتنا باثنـزول إىل مركز 
األطراف اثصناع ة اثذق يذترب أ3ََـــمرّ املراكز 
واث6ح ـ  يف اثجمه6رية اث من ـة املذني بهذا 
املجال، وج نا3ـم عاجزين عن إنْتَاج أطراف 
صناع ـة متَحـررّكـة ملـن بُـرتت أي يهـم من 
املفصـل اثسـفيل ثل   ويي6مـ6ن بإرجاع أية 
حاثـة تذ3ـُب إث هم، أمـا باثنسـبة ثألطراف 
اثصناع ـة اإلثكرتون ـة فل يسـتط ع املركز 
إنْتَاجها أو حتى استياد3ا وتشغ لها وي6ج  
عـ ٌد من األطراف اثصناع ة يف مخازن املركز 
اثذق تم إ3ماثها ثذ 1 اإلْمَكان ة يف تشـغ لها 

وتفذ لها. 

املؤّسس��ات  وض��ع  أن  نع��رف  نح��ن   -
التعليمية يف اليمن غري مش��ّجع س��يما أن 
التعليم العالي محبط إىل َح��ّد كبري.. كيف 

تجاوزت ذلك؟ 
سـات اثتذل م ـة يف اث من  ثلحي ية املؤسرّ
كانـت غيَ محفـز3 وغي مشـجذة ملال 3ذه 
ة واثذزيمـة جذلتنـا  األعمـال وثكـن اثُه6ِيَـّ

نتجاوز اثذراق ل واثتح يات. 
َوأ3ََـــمرّ دافع جذلني نستمر وأصل إىل ما 
أنا ف ه 63 اثشـغف اثكبي واثحب اثل نهائي 
ثذاثـم اثتكن6ث6ج ـا واثهن سـة منـذ اثصغر 
وبت6فـر اثب ئة اثذق تجذلنا أطبُِّق ما أحبه، يف 
كل ة اثهن سة انطليت باإلْمَكان ات اثبس طة 
وباثتذل ـم اثذاتـي بت6فـر املصـادر من عىل 
اثشـبكة اثذامل ة وباالعتماد عىل اثذات وع 1 
إثياا األعذار عىل اثغي، انطليت بهذا اثشغف 
وباملكان ات امل6ج6د3 إىل اثه ف اثذق بن نـاه. 

- َدائم��اً م��ا تصطدم الكثري م��ن األفكار 
الجدي��دة س��يما االخراعات بواق��ع التنفيذ 

العملي.. كيف تمّكنت من تنفيذ الفكرة؟
باالسـتفاد3 من اثتكن6ث6ج ـا اثح ياة يف 
اثتصن ع امل6ج6د3 ح6ل اثذاثم كان ا3تمامي 
اثكبـي بتين ـة اثطباعـة ثلث ة األبذـاد منذ 
اثسـنة األوىل مـن دراسـتي كتين ـة واعـ 3 
تت ـُح إْمَكان ة اثتصن ع ب قـة وكفاا3 عاث ة 
َوأَيْــضـاً بت6اجـ  اثسـ6ق املفت6حة من عىل 
شـبكة االنرتنـت اسـتطذت جلـب املذـ ات 

اثلزمة ثتنف ذ وإكمال املرشوع. 

- ك��م املدة الزمنية التي اس��تغرقها هذا 
االخراع حتى رأى النور؟

ما ييـارب ثـلث سـن6ات، كانـت ب ايته 
بفكـر3 يف مـرشوع اثتخرج ومن ثَم املسـي3 
ما ييارب اثسنتني من اثتط6ير وبإعطاا حل 
ي6افـق اثسـ6ق املحل ة وتطب يـه واالكتمال 
منـه بح ث تصبح فكـر3ً نهائ ـًة، وث كن يف 
اثذلـم أننا قمنـا بتطب ق املـرشوع يف اث6اقع 
اثذميل يف املسـابية اث6طن ة عىل أح  جرحى 
اثحـرب وقـا1 بتحريكـه ورشب املـاا أمـا1 
اثجم ـع وكان عثـك إلثبـات فذاث ـة ونجاح 

اثطرف اثصناعي. 

- برنام��ج املبتك��ر اليمن��ي كان إح��دى 
املحطات الهامة التي قدمت وس��وقت لهذا 
اإلنجاز كيف جاءت مشاركتك يف الربنامج؟ 
وم��ا الس��بب ال��ذي يق��ف خل��ف حصادك 

للمرتبة الثالثة بهذا الربنامج؟
يف اثب اية كان عم   اثهن سـة مطلذاً عىل 
مرشوع اثتخرج وكان ثـه ا3تما1 خاص بنا 
وعن مـا أطليـت وزار3 اثتجـار3 واثصناعـة 
مسـابيَة املخرتعـني ت6اصلـت بنـا اثـ6زار3 
وطلب6ا منا املشـاركة ونحن ح نما شـاركنا 
يف املسـابية ثم يكن 3منا و3 فنا أن نحصل 
عىل املرتبة بي ر ما كان اثه ف إيصال رساثة 
وتذريفهـم  بمرشوعنـا  اث منـي  ثلمجتمـع 
بفائ 3 اخرتاع األطراف. وثكن أج6اا املنافسة 
خليت ن6عاً من اثرغبة يف اثحص6ل عىل املركز 
األول واثحم  ثله حصلنا عىل املرتبة اثااثاة. 

- ما مدى االهتمام من قبل قيادة الثورة 
والحكومة باملخرعني؟

كان مـن أ3ََــــمرّ وأبرز حادثـة يف تح6ل 
اثتفكي ث ى اثي اد3 باال3تما1 3ي املسـابية 
اال3تمـا1  يسـتمر  أن  ونتمنـى  اث6طن ـة 
بخطـ6ات قادمـة يف إخـراج نمـاعج ناجحة 

تمس احت اجات 3ذا اثشذب اثذظ م. 

- ه��ل س��ّجلت ب��راءة االخ��راع املحلية 
وم��اذا عن توثيق وتس��جيل ه��ذا االخراع 

دولياً؟
ثلحي يـة 3ـذا ال يذـ  اخرتاعـاً واثطرُف 
اثصناعـي م6ج6ٌد حـ6ل اثذاثم و3ـ6 ملك ٌة 
فكريـة متاحة، وأن مـا قمنا به 3ـ6 عمل ُة 
»إحـلل« ثتلـك اثتكن6ث6ج ـا يف بلدنا اثذزيز 
وإتاحتها ثلجم ـع وإحلل إْمَكان ة اثتصن ع 

يف بلدنا. 

- بع��د كل ما تحّقق من نجاح بالنس��بة 
لهذا االبت��كار.. ما هي الخطوُة التالية التي 

ستقوُم بها؟
اثخطـ36 اثيادمة 3ـ6 خطُّ إنْتَـاج وجذل 
»األطـراف« يف متناول ُكلرّ شـخص من عوق 
ـــة واملذاقـني وافتتاح  االحت اجـات اثَخاصَّ
سـة محل ـة وطن ـة مذن ـة بمذـ ات  مؤسرّ

ـــة بجانب مركز  عوق االحت اجـات اثَخاصَّ
ثألبحـاث واثتط6ير بح ث ن6اكُب ما يي16 به 
اثذاثم ونيـ1ُ6 بإحـلل اثتكن6ث6ج ا املت6فر3 

ألبناا شذبنا بأسذاٍر مناسبة. 

- على صعيد تبّني االبتكار.. هل ستبقى 
يف الوطن أم أنك س��تذهُب إىل الخارج إذا ما 

ُعرض عليك ذلك؟
نحن أبنـاا 3ذا اث6طن اثذزيز يف خ مته يف 
ُكلرّ وقت، وإْمَكان ُة خروجنا ثلخارج س ك6ُن 

إلكمال اث راسات اثذل ا. 
واثغرُض 63 اثرسـاثُة اإلنَْسان ة واثخ مة 
بًة  اثبرشيـة فبلُدنا اثحب بة باتـت ب ئًة مرحِّ

باثذي6ل. 

- م��ا هي العراقيُل الت��ي واجهتك خالل 
محاولتك العمَل على هذا االبتكار؟

يف  تتماـل  كانـت  اثذراق ـُل  اثحي َيـة  يف 
اثجانب املـادق، فتجاوزنا عثك ب عم اثشـ خ 
يح ى اثحبـارق واث كت6ر غسـان بن 3ما1، 
وأَيْــضاً عراق ل تين ـة تجاوزنا3ا باثتذل م 
اثذاتـي وطاملـا ت6اجـ ت اثذزيمة واثشـغف 
واثحب ثذمـل يشا مذني سـ تم اثتغلب عىل 

أية عراق ل. 

املعني��ة  للجه��ات  توّجهه��ا  رس��الة   -
وللحكومة؟ 

اثكبـي3  اثخطـ36  نشـكُركم عـىل 3ـذه 
واثذظ مـة اثتشـج ذ ة، برنامـج املسـابية 
اث6طن ة ثراود االبتكار اث مني، واثتي ستظهر 
مـن  ونرجـ6  واملخرتعـني،  املبتكريـن  ُكلرّ 
اثحك6مـة بذَل املزي  من اال3تما1 ومسـان 3 
املبتكرين ومذاونتهم حتى تطبق االخرتاعات 
عىل أرض اث6اقـع، وثلحي ية خـلل األع6ا1 
املاض ة كان يحصل تجا3ٌل ثلمخرتعني وع 1 
اال3تما1 بهـم، ثكن 3ذه اثي اد3 اثس اسـ ة 
اثرا3نـة 3ي اث6ح ـ 3 اثتي أوثـت املخرتعني 

ا3تماَمها وَم َّت يَ  اثذ6ن ثهم. 

- كلم��ُة ش��كر مل��ن تري��د إيصاله��ا عرب 
املسرية؟

ثذائلتـي  وود  محبـة  رسـاثَة+  ـُه  أوجِّ
اثكريمـة اثفاضلـة »أبـي وأمـي« ورسـاثَة 
شـكر وتي ير ثلشـ خ يح ى اثحبـارق اثذق 
ـل ببناية مبنى  تبنى مـرشوَع اثتخرج وتكفَّ
امل كاترونكـس، َوأَيْــضاً 3ي شـكر وتي ير 
ثل كتـ6ر غسـان بـن 3مـا1، و3ـ6 أَيْــضاً 
شـكر ث كاتر3 كل ة اثهن سة جامذة صنذاا 
وأخص باثذكر اث كت6ر محم  اثبخ تي عم   
اثهن سـة واث كتـ6ر عب امللك مؤمـن رئ س 
قسـم امل كاترونكس وكذثك اث كت6ر سـامي 
امليطـرق مـرشف مـرشوع اثتخـرج، و3ي 
أَيْــضاً ثلي اد3 اثحك مة واملجلس اثسـ ايس 
األعىل وثلحك6مة َوث6زار3 اثتجار3 واثصناعة 

ممالًة باث6زير اثل6اا عب اث36اب يح ى. 

حوار

الفائز بالمركز الثالث في مسابقة المبتكر اليمني محمد دباء في حوار خاص لصحيفة المسيرة:

األطراف االصطناعية الذكية حلم سيتحّقق لكل ذوي االحتياج لها
اخترنا خدمة بلدنا ولن نقبل بالخروج منه لخدمة بلد آخر

 القيادة السياسية الراهنة أول من تبّنى تشجيع املبتكرين 
يف اليمن ويف ظلها باب االخرتاعات صار مفتوحًا

ان يواجه  َ على مدى خم�شة اأعوام و�شعب احلكمة والإيمْ
فَهذه  البلد،  ه��ذا  يف  �شيء  ُك��ّل  ق�شف  عاملي  ع���دوان  اأب�شع 
ام����راأة ح��رم��ه��ا ال���ع���دواُن م��ن اأط��ف��ال��ه��ا، وه���ذا رج���ٌل دّم��ر 
العدوان منزله، وذا طفل يتيم حرمه العدوان من والديه 
وذاك ب�شرٌي دّم��ر العدواُن مرَكَزه؛ لينظر بقلبه وي�شتيقن 
من  ب��اأج��زاء  �شحوا  اأنا�س  فكم  العدو،  وب�شاعة  قبح  م��دى 
الت�شدي لقوى  اأَو نتيجة  اأج�شادهم نتيجة غارة عدوانية 
الغزو والحتالل وذلك مبختلف جبهات العزة والكرامة. 

وم���ن ُك���ّل ت��ل��ك امل��ع��ان��اة ان��ب��ث��ق ال��ف��ك��ُر الخ���راع���ي ل��دى 
حممد دباء �شاحب املركز الثالث يف م�شابقة املبتكر اليمني 

�َشانية  والذي حمل بني ثنايا فكره العبقري ما يخّل�ُس الإنمْ
من اأوجاعها، فتبلورت فكرُة اخراعه يف »اأطراف �شناعية« 
ذوي  م��ن  اليمني  �����َش��ان  الإنمْ ت��ع��ّو���س  ا�شطناعي  ذك���اء  ذات 
��ة واملجاهد اجلريح الذي فقد اأع�شاءه  الحتياجات اخَلا�شَّ
يف �شبيل ال���ذود ع��ن ال��وط��ن لتعيد الأم���َل ل��ه ب��اأن مبكانه 
اإكمال ما بداأ به من التنكيل بجحافل العدوان ومرتزقته. 
على  امل�شرية  �شحيفُة  حر�شت  الخ���راع  ه��ذا  وملواكبة 
اللتقاء ب�شاحب املركز الثالث يف م�شابقة الرواد املبتكرين 
ح�شيلة  اإل��ي��ك��م  ال�شناعية  الأط�����راف  خم���رع  اليمنيني 

اللقاء: 
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الشهيد القائد: الصمُت والسكوُت يف هذه املرحلة ال قيمَة له إال الخسارة واإلهانة

أقلُّ ما يجُب أن يقوَم به العلماء

إعداد/ صالح مصلح
واصـل اثشـه ُ  اثيائـُ  اثسـ   حسـني 
ب راث يـن اثح6ثـي ح ياـه يف محارضتـه 
»اإلر3ـاب واثسـل1« عن خطـ6ر3 اثت6اُجِ  
األمريكي يف اث من ويف أية منطية كان فه6 
بماابة اثرش اثذق ينزل بها، وتسـاال: »3ل 
نحن نظن باألمريك ني خياً؟ 3ل يمكن أن 
ني6ل إن أوثئك اثذين قال اثله عنهم إنهم ما 
يـ6دون ثنا أق خي، إنهـم ال يحب6ننا، إنهم 
أع اٌا ثنا، إنهم س أت6ن من أجل اثخي ثنا؟ 

ومن أجل مصلحتنا؟ 
ويف عات اث6قـت يج ـب اثشـه   اثيائـ  
»إنهم ال يمكن أن يتَحــررّك6ا إال ض نا وض  
مصاثحنـا، وإفسـادنا وإفسـاد نف6سـنا، 

وشبابنا، وإفساد ُكــلرّ شؤون ح اتنا«. 
وعـن ع6اقـب اثصمـت، يحـذرّر اثسـ   
حسـني اثح6ثي ف ي6ل: »إعا كنا نسمع أن 
3ناك من يجذل من نفسه جن ياً يذمل عىل 
أنـه متى ما قاث6ا فلن إر3ابي أن يتَحــررّك 
ألَن يليي اثيبض عل ه ويرضبه ثم نسكت، 
فـإن اثذ6اقـب سـتك6ن وخ مة وسـنرى 
أنفسـنا أب اً ال يمكن أن يتحيق ثنا سـل1، 
وال تبيى ثنا كرامة وال عز3، وسنرى قرآننا 
يُحـارب، سـنرى م ارسـنا تغلق، سـنرى 
علماانا يسـجن6ن، سنرى شبابنا يَُيتَّل6ُن، 
سـنرى مسـاج نا تغلق، سـنرى أنفسـنا 
غربـاا يف بل نـا، نـرى ديننـا يُحـارب. ويف 
نفـس اث6قت أيضاً ال يكـ6ن ثنا عذرنا أما1 
اثله سـبحانه وتذاىل فنكـ6ن يف األخي من 
قـ  أوقذنا أنفسـنا يف خـزق يف اث ن ا، ومن 
ق  جذلنا من أنفسـنا من يستحق أيضاً أن 

يك6َن ثه اثذذاُب اثذظ م يف اآلخر3«. 
املابِّطـني  اثيائـ   اثشـه ُ   وخاَطـَب 
ثلمجتمع عن اثتَحـــررّك ملنا3ضة اثه منة 
األمريك ـة واإلرسائ ل ـة تحـت مـربر أنـه 
يري  اثسـلمة فيال: »عل نا –أيها اإلخ36– 
أن نفكـر دائمـاً وكل مـن ييـ6ل أنـه يري  
اثسـلمة، وأنـه ال يريـ  أن تكـ6ن األمـ6ر 

باثشـكل اثـذق يتطـ6ر أكار فأكاـر، عل ه 
أن يبحـث عن اثسـل1 وفق منطـق اثيرآن 
اثذق قال اثله ف ه: }يَْهـِ ق ِبِه اثلَُّه َمِن اتَّبََع 
ل1ِ{)املائ 3: من اآلية16(  ِرْض6َانَُه ُسبَُل اثسَّ
وأن منطـق اثيـرآن كلـه عمل، كلـه جهاد 

ووحـ 3، وأخـ36، وصـ ق ووفـاا«. 
وأشـار اثشـه   اثيائـ  إىل أن املرحلـة 
ط6يلـة ونحن أما1 خ اريـن: إما أن نك6ن 
اثط6يلـة ألن  املرحلـة  تلـك  يسـتغل  مـن 
يذـ6دوا ف نيلبـ6ا عىل أدبار3ـم خارسين، 
ونك6ن نحن من حيينا اثسـلمة ألنفسـنا 
وث يننا، ونك6ن نحن من حافظنا عىل ديننا 

وكرامتنـا ومصاثـح بلدنا، ونرى أنفسـنا 
يف األخـي إما أعزاا كرماا رشفاا رؤوسـنا 
مرف6عـة وديننا عاث ٌة رايتـه، وإما أن نرى 
أنفسـنا أس6أ مما ف ه اثفلسـط ن ني، فإعا 
كنا نسـمع أوثئـك يي6ث6ن: ]إنهـا مرحلة 

ط6يلة[. 
ويف عات اثسـ اق، يؤكـ  اثشـه   اثيائ  
باثي6ل: »من اآلن يجب أن نحسـب حساب 
مـاعا يجـب أن نذمـل خـلل تلـك املرحلة 
اثط6يلة، وإن أول ما يجب أن نذمله – و63 
أقـل ما نذمله – 63: أن نردد 3ذا اثشـذار. 
وأن يتَحــررّك خطباؤنا أيضاً يف مسـاج نا 

ث تح ث6ا دائماً عـن اث ه6د واثنصارى وفق 
ما تح ث اثله عنهـم يف اثيرآن اثكريم. وأن 
نتحـ ث دائماً عـن 3ذه األح اث املؤسـفة 
حتـى نخلـق وع اً ثـ ى املسـلمني، ونخلق 

وع اً يف نف6سنا«. 
د اثشـه   اثيائ  أيضاً عىل رضور3  وش رّ
أن يكـ6ن عملُنـا قائمـاً عـىل أسـاس »أن 
يت6حـ  قرارنا، أن تت6حـ  رؤيتنا ثألح اث، 
ال يجـ6ز أن نك6ن عىل 3ذا اثنح6: 3ذا يرى 
أن اثسلمَة يف اثسك6ت واثجم6د واثصمت، 
و3ذا يـرى أن اثسـلمَة يف اثذمـل واثجهاد 
واثحركـة واألخ36 واث6حـ 3؛ ألَنَّ 3ذا اثذق 

يرى أن اثصمت واثسك6ت 63 اث6س لة 63 
س تَحــررّك مالك يف اثساحة ي ع6 اآلخرين 
إىل اثصمت، عل ـه أن يفهم، وعل ه أيضاً أن 
يجلـس مع اآلخرين إعا كان 63 ال يفهم أن 
اثصمت وأن اثسك6ت يف 3ذه املرحلة باثذات 
–ربمـا ق  يك6ن اثصمـت يف حادثة مذ نة، 
ربما ق  يكـ6ن اثصمت أما1 قض ة مذ نة، 
ربما ق  يك6ن اثسـك6ت يف حاثة استانائ ة 
ثه ق مته اثذمل ـة– ثكن اثصمت يف مرحلة 
كهـذه ال ق مة ثه، ال ق مة ثه إال اثخسـار3 
يف األخـي، ال ق مة ثـه إال اثتضح ة باث ين 

واثكرامة واثذز3، ال ق مة ثه إال اإل3انة«. 

ونـ6رّه اثشـه ُ  اثيائـ  إىل دور اثذلمـاا اثذظ ـم يف نرش تذاث ـم اثيرآن 
بـني اثناس، ومن أ3م تلـك اثتذاث م واألوامر، األمر باثجهاد يف سـب ل اثله، 
ُخص6صاً يف زمـن مال زماننا، ح ث أع اا اثله مح طني باألمة اإلسـلم ة 
مـن جم ع اثجهات، ويصب6ن جا1 ص6اريخهم ف6ق م نها وقرا3ا، ويجب 
أال يمنـع اثذلمـاا أق خـ6ف من ق6ل اثحـق، وإن ثم يسـتط ذ6ا أن يحا6ا 

اثناس عىل اثجهاد يف سب ل اثله فذىل أقل تي ير يذمل6ن اآلتي:ــ

األمُر األول:�� 
أن يذتربوا من يي16 بم6اجهة أع اا اثله بأق شـكل من األشـكال عمل 
ذ6نه، كما قال اثشـه ُ  اثيائ : ]ق  يكفي مـن جانب اثذاثم  ج ـ ، ويشـجرّ
عن مـا يك6ن 63 يرى من يتَحــررّك ثنرص3 دين اثله أن يذترب أن عثك يذمل 
عملً صاثحاً، فإعا أح  جاا يسأثه يي6ل ثهم: )تَحــررّك6ا 3ناك اع3ب6ا مع 
أوثئك واثله يذ نكم نحن ال نسـتط ع نحن ضذاف وال ث ينا خرب3 وال ث ينا 
ت بي وال خرب3 وال، وال( أو )ق  أنا ش بة ثم يذ  باستطاعتي أتَحــررّك و3ذا 
عمـل با3ر...(. يؤيـ ، ي6جه اثنـاس يتَحــررّك6ن مع مـن يتَحــررّك، 3ذه 
طرييـة قـ  يك6ن بها أدى مسـؤوث ته ق  يك6ن بها فذلً أدى مسـؤوث ته 

وث س يحاول أن يابط[. 

األمر الثاني:�� 
أن يفـرح اثذلماا بمال 3كذا تَحــررّكات ض  أعـ اا اثله؛ ألَنَّها كما قال 

اثشه   اثيائ : ]ألنه أح اناً - و3ذه 3ي من نذمة اثله عىل اثناس بما ف هم 
اثذلمـاا - إعا كان 3ناك أح  من أعل1 دين اثله يتَحــررّك 3ناك ق  تتخفف 
املسـؤوث ة باثنسـبة ثلذاثـم، فهذه نذمة كبـي3؛ ألَنَّه من قبـل من واجبه 
3ـ6 أن يتَحـــررّك ويبني، يبني، يبـني. إعا كان 3ناك من ييـ16 باثلز1 3نا 
سـرتى امل6ض6ع باثنسـبة ثهم تخف فاً تيريباً باعتبار سنِّه باعتبار حاثته 
باعتبار مكانته االجتماع ة ما يذرف كاياً باعتبار ق راته وخربته وأش اا 
كاي3، ثكن يسـتط ع يي6ل: اع3ب6ا 3ناك تَحــررّك6ا 3ناك اع3ب6ا مع فلن 
تَحــررّك6ا مع فلن، و3كذا، أث س 63 3نا سيتاح فذلً إعا جاا أح  يسأثه 
أو تح ث مع اثناس أو طلب منه أح  من اثناس أن يي6ل كلمة سـ ي6ثها، 

واستطاع أن ييي نفسه كاياً من األش اا اثتي يخافها[. 
++++++

مغالطُتك لنفس��ك وأنت تس��مُع أوام��َر اهلل لن تنفَعك 
يوَم القيامة

حذرّر اثشـه   اثيائ  -سـل1ُ اثله عل ه- من )اث عممة( واثتسا3ل عن  
سـماع آيـات اثله ح ث تسـاال قائلً: ]ما اثـذق يحصل يف 3ـذه اث ن ا يف 
تذاملنـا مع اثله سـبحانه وتذاىل، عن ما نسـمع آياته تتـىل عل نا، وف ها 
تلك اآليات اثتـي تأمرنا باثت6ح ، باألخ6ر3ّ، باإلنفاق يف سـب له، باثجهاد يف 
سـب له، باثذمل عىل إعلا كلمته، بأن نك6ن أنصـاراً ث ينه؟ و3كذا. ك ف 
يذمل واح .. يرجع يطأطئ رأسـه، ويمـي م رق فني، يتجه كذاك، يري  
يهـرب م رق فـني! إىل املجه6ل، يحـاول يذرض! تح بر برأسـك وتحاول 

تذرض كذا وال كذا، أين ستذ3ب؟. أنت فيط تغاثط نفسك، تحاول تتهرب 
وتحاول تتناىس 3ذا اثيا، وتحاول تنشـغل بأش اا ت خل ف ها ملا تنىس، 
و3كذا تسـا3ي نفسك، تسا3ي نفسـك حتى يأت ك امل6ت، فتج  بأنك إنما 
كنـت تغاثط نفسـك، وتخادع نفسـك؛ ألَنَّ اثله ال ينـىس، ال يغفل، يراقبك 
سـ6اا تهرب إىل 3ذا أو إىل 3ذا، أو حتى تسـي تبحث عن أسـئلة ت ور ثك 
ألسـئلة إعا باتليـى ثك مخرج من عن  عيه والرّ من عنـ  عيه من أجل إعا... 
ٍا َشـِه ٌ {)فصلت:  ي16 اثي امة.. ما ِبْش.. }أََوَثْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعىَل ُكلِّ يَشْ
من اآلية53( 63 اثشـا3  عىل ُكــلرّ يشا، شـا3  عىل أعماثنا عل م بذات 

اثص ور. 
وأضـاف سـل1ُ اثله عل ه: ]ي16 اثي امة سـ تربأ منك حتـى أوثئك اثذين 
كنت تؤي 3م يف اث ن ا وتصفق ثهم و3م يسـيون يف طريق اثباطل }إِعْ ترََبَّأَ 
اثَِّذيـَن اتُِّبُذ6ا ِمَن اثَِّذيَن اتَّبَُذـ6ا َوَرأَُوا اْثَذذَاَب َوتََيطََّذْت ِبِهُم اأْلَْسـبَاُب َوَقاَل 
اثَِّذيـَن اتَّبَُذـ6ا َث6ْ أَنَّ َثنَا َكـر3ًَّ َفنَترََبَّأَ ِمنُْهـْم َكَما ترََبَّأُوا ِمنَّا َكذَِثـَك يُِريِهُم اثلَُّه 
اٍت َعَل ِْهْم َوَما 3ُْم ِبَخاِرِجنَي ِمَن اثنَّاِر{ )اثبير166:3-167(؛  أَْعَماَثُهـْم َحرَسَ
ألَنَّه سـيد و63 مشغ6ل بنفسـه 63 3اثك، 63 مذ63ل، يي6ل ثك: رحلك، 
مـاعا أعمـل ثك؟ ما أسـتط ع أعمل ثـك يشا. أنـت تتأثم، تتأثـم، وتصبح 
حرسات تيطع قلبك، عذاب نفي، 3ذا اثذق كنت يف اث ن ا أصفق ثه، وكنت 
يف اث ن ـا بَْذَ ه، وكنت يف اث ن ا أركزه، وأق6ل إنه.. وإنه... إىل آخره.. 3ا 63 
يتـربأ مني اآلن، ]ث ت ان عبا يُسـرُب ارجع اث ن ا ثانـي مره أتربأ منرّه وأثذنه 

من ف6ق ُكــلرّ منرب[. 

َد هذا الشعار. وأن يتَحــّرك  إن أوَل ما يجُب أن نعمَله – وهو أقلُّ ما نعمله – هو: أن نردِّ
خطباؤنا أيضًا في مساجدنا ليتحدثوا دائمًا عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث اهلل عنهم 
فــي القــرآن الكريم. وأن نتحدَث دائمًا عن هذه األحداث المؤســفة حتى نخلَق وعيًا لدى 

المسلمين، ونخلَق وعيًا في نفوسنا. 

كلمات من نور:

الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي )اإلرهاب والسالم(
 أول ما يجب أن نعمله هو ترديد الشعار وتوحيد قرارنا ورؤيتنا لألحداث والتحدث عن خطورة اليهود والنصارى لنخلَق وعيًا لدى المسلمين
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الزراعة استراتيجيُة التنمية وخطوٌة 
مهمٌة لمواجهة العدوان والحصار

مصيُر األوهن من بيت العنكبوت

سيولٌة فوق الحد!!

 اإلماراُت في مرمى 
صواريخنا 

أمين النهمي 

زينب العياني

 صفاء السلطان 

جاراهلل نايف حيدان

تشكل اثزراعة أح  أ3مرّ ركائز اثتنم ة 
االقتصادية يف اث من إىل جانب قطاعات 
أُْخــــَرى، ويذتَـربُ اث مـن بلـ ا غن ـا 
بم6ارده اثطب ذ ة ووج6د فرص واسذة 
وأرايض شاسـذة صاثحة ثلزراعة ت6فر 
ثكـن  ثلتنم ـة،  األساسـ ة  املي6مـات 
مـا يؤسـف ثـه إن املسـاحة املزروعـة 
يف اث مـن ال تتجـاوز %1 من مسـاحة 
اث من املي ر3 بخمسـة وأربذني مل 6ن 
3كتار، و63 ما يذنـي أن انتفاَع اث من 
من األرض باثشـكل األمال واملطل6ب ثم 

يب أ بذُ . 
إن اثيطاع اثزراعـي عىل م ار 1600 
يـ16 كان والزال واحـ ا مـن أ3ـمرّ بنك 
األ3 اف ث ول تحاثف اثذ وان األمريكي 
اثسـذ6دق اإلماراتي عىل اث مـن، َح ُْث 
تشـي إحصائ ات وزار3 اثزراعة واثرق 
إىل أن خسـائر 3ـذا اثيطـاع اثح ـ6ق 
تجـاوزت 16 مل ـار دوالر، نا3 ـك عن 
املبـارش3  اثحصـار  وت اع ـات  اآلثـار 
وغي املبارش3 اثتي انذكسـت سلبا عىل 
مجمل اثنشـاط اثزراعـي وترضر منها 
املـزارع باث رجـة األوىل وضاعفـت من 
حجم خسـائره يف اثحصاد واثتسـ6يق 
وأش اا كاي3 عات ارتباط عمل اثذ وان 
بـكل  ت مي3ـا  عـىل  اثصه 6أمريكـي 

اث6سائل. 
يف  اثزراعـي  اثيطـاع  دور  ة  وأل3م رـّ
االقتصاديـة  اثتنم ـة  تحريـك عمل ـة 
ثل من، سذى األمريكان واثصهاينة قبل 
اثذـ وان بطـرق وأسـاث ب مختلفة إىل 
اسـته اف اثجانب اثزراعي َواثتحكم به 
من خلل اثبنك اث ويل وت6ق ع اترّفاق ات 
مع اثنظا1 اثسـابق تيتيض ع 1 زراعة 

اثيمح واستياده من اثخارج. 
وثذثـك أدرك اثشـه   اثيائـ  اثسـ   
حسـني ب ر اث ين اثح6ثي -َسـَل1ُ اثلِه 
َعَل ْـِه-، خطـط األَْعـــَ اا األمريـكان 

اثتي  وخطـ6ر3 أ3 افهم وس اسـاتهم 
يذمل6ن عـىل تحي يها، فجاات دع6ته 
عىل حـث املجتمع باثذـ6د3 إىل اثزراعة 

واال3تما1 بهذا اثجانب. 
إعا كانت اثصـل3 ال ب  ثها من طه6ر 
باملاا أَو باثرتاب، فل ب  ثإلْسَل1، وثهذه 
د ُكـــلرّ يـ16 اآلن  ـــة اثتـي تهـ رّ األُمَّ
د من  د مـن قبل مـن؟ ته رّ د، وته رّ تهـ رّ
قبـل من ق6تها من تحـت أق امهم، من 
فتـات م6ائ 3م. ال بـ  ثها من اال3تما1 
بجانـب اثزراعـة، ال بـ  أن تحصل عىل 
االكتفـاا اثذاتي ف ما يتذلق بحاج اتها 
اثرضوريـة. 3كـذا جاا دعـ36 ونصح 
اثشه   اثيائ  اثسـ   حسني ب ر اث ين 
اثح6ثـي -ِرْضــــ6َاُن اثلـِه َعَل ْـــِه- 
إيَْمــان ـة  أنهـا مسـؤوث ة  مؤكرّـــ اً 
ودين ـة باث رجـة األوىل أن مـن كمـال 
اإليَْمــان اال3تما1 باثجانب االقتصادق 
اثذاتي وعىل رأس عثك اال3تما1 باثزراعة 
داً بأن من واجب اثذلماا أنفسهم  مشـ رّ
اثذين ال يمتلك6ن مـزارع، ومن تأت هم 
أق6اتهـم إىل ب 6تهم عل هم 3م أن يلح6ا 
ه اتضـح جل ـاً أن  يف 3ـذا املجـال؛ ألَنَـّ
ــة ال تستط ع أن ت افع عن دينها،  األُمَّ
وال تسـتط ع أن ت افـع عـن نفسـها 
و3ي ما تزال فاقـ 3 ثي6تها اثرضورق 
اثذق اثزراعة أساسه، وث س االستياد. 
أصبـح رشطا، أصبـح أساسـاً، أصبح 
رضوريـا اال3تمـا1 بجانـب اثزراعة يف 
مجـال نرص اإلْسـَل1 أشـ  مـن حاجة 
املصـيل إىل املاا ث ت6ضأ بـه.. 3ل تصح 
اثصل3 بـ ون طهار3؟ إعَا ثـم يج  املاا 

يمكن أن يت مم ف صيل. 
وانطلقـاً مـن تلـك املنهج ـة نجـ  
أوث6يـات  يتصـ ر  اثزراعـي  اثجانـب 
ا3تمـا1 قائـ  اثاـ6ر3 اثسـ   َعب امللك 
اثح6ثـي، َح ْـُث سـلطت محارضاتـه 
اثرمضان ة اثض6ا عىل إمكانات وروافع 

ـات اثنهضة اثذاثية و3ي فرصة  ِمَلــفرّ
نطل مـن خلثها عـىل اإلمكان ات اثتي 
تملكهـا أرض اثسـذ  3 وتمكرّنهـا من 

نه6ض زراعي. 
اثاان ـة  اثرمضان ـة  محارضِتـه  يف 
اثسـ    َحـثَّ  1330ه  ثلذـا1  عـرش3 
اثيائـ  َعب امللـك اثح6ثـي -ِرْضـــ6َاُن 
ة اثحفاظ عىل  اثلـِه َعَل ْـِه- عـىل أ3م رـّ
املناطـق اثصاثحـة ثلزراعـة بمختلـف 
محافظات اثجمه6رية من أجل تحي ق 
األمن اثغذائي ثلشذب اث من، واستغلل 
م6اسم اثزراعة بتذاون رسمي وشذبي، 
مؤكرّـــ اً أن اثجم ع مذن 6ن باثسـذي 

واال3تما1. 
وثفت اثسـ   اثيائـ  إىل أن اثكاي من 
اثنـاس يغطـ6ن مسـاحات كبـي3 من 
واثسـكن  باملبانـي  اثزراع ـة  األرايض 
واثب ـ6ت، و3ـي عات إنتـاج وفـي مـن 
املحاص ل اثزراع ة َوأرض خصبة ج اً.. 
قائـلً “ث6 بي ـت مزرعة كانت سـتنتج 
إنتاجاً وفيًا ج اً من املحاص ل اثزراع ة، 
يذ3ب يجذل ف ها ب تًا، مسكنا واملسكن 
يمكـن أن تبن ه يف أَق مـكان حتى ث6 ثم 
يكـن مكاناً خصبـا ثلزراعـة واترك تلك 

اثيطذـة ثتكـ6ن مزرعـة”. 
يف اثختـا1 َفإنَّ دعـ36 اثسـ   اثيائ  
-ِرْضــ6َاُن اثلِه َعَل ِْه- جاات من منطلق 
ــة  اثنصـح اثصـادق ثلجم ـع وَخاصَّ
أن اثجم ع يخ6ضـ6ن مذركة مصيية 
كشـفت ثنـا وقائـع األحـ اث خلثهـا 
اثكاي من األم6ر، واملطل6ب من اثجم ع 
حك6مة ومزارعني استشذار املسؤوث ة 
ُكـــلرّ  واال3تمـا1  واث6طن ـة  اث ين ـة 
اال3تما1 باثجانب اثزراعي ودعمه بكل 
اإلمكان ات عىل طريق تحي ق االكتفاا 
اثذاتي وتحي ق تنم ـة اقتصادية ثبناا 
يمن حر ومسـتيل، »وعىل اثله فل ت6كل 

املؤمن6ن«. 

أطلَّ س ُ نا اثحسن كذادته ب6جِهه امُلني 
وابتسامته اث6اثية وكلماِته املتح ية اثتي 
تزعزُع اثصهاينَة وتَبُثُّ اثخ6َف واثرعَب يف 

قل6بهم. 
ويف آخِر ثياٍا ثه عىل شاشـِة قنا3 املنار 
املياومة، أشار اثسـ ُ  حسن نرصاثله، إىل 
أن اثحرَب امليبلة سـتك6ن أكربَ بكاي من 
حرب »1006« وستضُع إرسائ ل عىل خط 

اثزوال و3م يذلم6ن عثك. 
، و3ذا يذني أن  قاثها بكل ثيـة وتََحــ ٍّ
املياومـَة اثلبنان َة جا3ز3 أشـ َّ اثجه6زية 
ث خـ6ل حـرب مـع إرسائ ـل وثـن تك6ن 
كاثحـرب اثسـابية بـل سـتيتلع اثغـ 3 
اإلرسائ ل ة من جذور3ا، وسـ نتهي ش ئاً 

اسُمه اثك ان اإلرسائ يل. 
وال نتفاجأ عن ما يظهُر اثسـ   حسـن 
ـزون ثحـرب ميبلة مع  قائـلً إنهـم يجهرّ
إرسائ ل وإن 3ذه اثحرب سـتك6ن نت جة 

زواثهم. 

وإنمـا 3ي اثي36 اثتي تل ـُق بحزب اثله 
وقائ 3ـا اثذظ ـم، اثذين جذلـ6ا إرسائ َل 
ترحـل و3ي تنـزف وجذاً و3زيمـة جار3 

وراا3ا أعيال اثخ بة. 
وأصبـح اث ـ16 كما قال اثسـ   حسـن 
نرصاثله ك ان اثذ و اث 16 مردوعاً بكل ما 
ه خائف من ق رات  ثلكلمـة من مذنى؛ ألَنَـّ

املياومة يف ثبنان. 
فاملياومُة اثلبنان ة َكرُبَت وزادت ق6تها 
بت6ج ـه ورعايـة قائ 3ـا أبـي اثهـادق، 
ـ6ا ق راتهم  روا ونمُّ وبجن6د3ـا اثذيـن ط6رّ
ييـ ر  أن  املحـال  اثتـي مـن  اثذسـكرية 
اثصهاينـة اإلرسائ ل ـني عـىل اث6قـ6ف يف 
وجهها، حتى وإن وقف6ا ثن يمكا6ا اثكاي 
من اث6قت حتى يسـيط6ا عىل عروشـهم 

غارقني بني دمائهم. 
فهـل إرسائ ـُل مسـتذ 3ٌ بـأن تخ6َض 
اثحـرَب مـع حزب اثلـه، وك ف سـت6اجُه 
3ذه اثيـ36 اثتي 3ي تذلمهـا أكاَر من أق 

أح ؛ ألَنَّها عاقت مـرار3 ردعها، بل وتذترب 
أن دخ6َثهـا يف 3ذه املذركة ث سـت عادثة؛ 
ألَنَّها ست6اجُه حزب اثله األش اا بجن6د3ا 
امل ثلني اثذين ال يتحمل6ن أص6ات اثرصاص 
حتى فك ف سـ تحمل6ن رضبـات ق6تها 
اثذسـكرية وم6اجهـة رجاثها األشـاوس 

اثذيـن ال يخافـ6ن يف اثلـه ث6مـة الئـم. 
فذـلً باتـت إرسائ ـل أو3ـن مـن ب ت 
اثذنكبـ6ت، ال ت6جـ  ث يهـا أق قـ36 تتكأ 
عل هـا كان ث يها أمريكا، وثكنها أصبحت 
اث 16 متخبطة مع اثسـذ6دية يف ع وانهم 
عـىل اث مـن، و3ذا يذنـي أن أمريـكا اثتي 
كانـت 3ي اثي36 ثها أصبحت اآلن يف مأزق 

اثخـروج منـه صذـب جـ اً. 
فاث ـ16 إرسائ ل مهـ رّد3 مـن مياومة 
ً حزب اثله، ومن مياومة أنصار اثله أيضا

فإن اسـتطاعت أن تسـلم من إح ا3ن 
فلن تسلم من األُْخــَرى »واثي س قض تنا 

األوىل«.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

تسذى دوُل االستكباِر ثلت مي اثشـامل ملي رات 3ذا اثبل ، قصٌف 
ثلبن ـة اثتحت ة، حصاٌر ودمـار، تج6يٌع وتهجـيٌ؛ ث أتي يف أوث6يات 
حربهم اسـتاماُر اثحـرب االقتصادية واسـتخ امها ك6رقة يرونها 

رابحة.
ففـي 3ذه األيـا1 يذمل6ن عىل طبع ُعملة ج يـ 3 ثجم ع اثفئات 
وخاصـة فئـة مئة ريال اثتـي حاول اثذـ وان عن طريـق أحذيتهم 
املحل ة من إغراق اثسـ6ق بح6اىل مائتي مل ـار، ح ث يي6ل اثخرباا 
االقتصاديني بأن 3ذه اثس 6ثة ق  فاقت االحت اطي اث مني منذ اثذا1 
أربذة وستني، ثكن ق  يتساال أح 3م ويي6ل: ما اثرضر املت6قع من 

زياد3 اثس 6ثة يف اثس6ق؟؟
أوالً نحن يف ظل 3ذه اثحرب واثتي ق  فشـل اثذ و يف ُكلرّ اثج6انب 
عمـ  اثذـ و السـتخ ا1 3ـذه اث6رقة ملـا ثها مـن تأثـيات مجربة 
ومسـاوئ كبي3 ماثم يذي امل6اطن حي يـة ما يحاك ض ه، فاثيا 
اثذق سـ ح ث من طبع اثني  ف6ق اثح  واالحت اج 63 أنه س تسبب 
يف ت 63ر اثُذملة اث6طن ة َوإعَا ت 63رت سـرتتفع نت جة عثك اثسـلع 
إىل أضذـاف أضذاف مما 3ي عل ه اآلن؛ ثذثك يفرتض بنا كم6اطنني 
واعـني مياطذـُة اثُذملـة املطب6عة ح ياـاً وإحراقهـا كأول خط36 

مل6اجهة 3ذه املؤامر3 اثتي ته ف إلفيار 3ذا اثبل  واستذالل أ3له. 
 فهل ننترص يف 3ذه اثجبهة؟؟ 

حـذرّر قائـُ  اثاـ6ر3 اثسـ  / عب امللـك ب راث ين اثح6ثـي يف ع 3 
خطابـات دوثـَة اإلمـارات مـن أن تسـتمرَّ يف غطرسـتها وع وانها 

وارتكابها ثلمجازر بحق أبناا اثشذب اث مني اثذظ م.. 
ُ ه دفذت دوثة اإلمارات ثلنسـحاب من  و3ـا 3ي تحذيراتُه وت6عُّ
املذركة مع اث من رغم أنها ثم تسـتطع اإلعلَن عن عثك رسم اً ثذ 3 

أسباب. 
ومـع أن اإلمـاراِت اث ـ1َ6 تحاوُل االنسـحاَب من املذركة بشـكل 
كيل، ثكننا كشـذٍب نتمنى أالرّ تذلن انسحابها اثكامل واثرسمي قبل 
أن تصلها رسـاثة صغي3 من اثشـذب اث مني ومن ج شـنا وثجاننا 

اثشذب ة.. 
انسحاب اإلمارات س ُضِذُف اثسذ6دية وبكل تأك   أن االنسحاَب 
كانـت نت جـًة ثلصمـ6د اث منـي األسـط6رق وتطـ6ر اثصناعـات 
اثذسكرية بسـ6اع  رجال اثرجال اثذق واصل6ا اثل ل باثنهار وعمل6ا 
بج ٍّ وص ٍق وإخلٍق حتى رأى اثذاثم بأع نهم اثص6اريخ اثباث ست ة 

 .)MADE IN YEMEN( 3 املصن6عة يف اث من واثطائرات املسيرّ

مواقُع التواصل االجتماعي
عـىل اث مـن واثسـبب 3ـ6 وجـ6د مذايـي وم6جهات 
وض6ابط ث ى ق ادات اثي6ى اثس اسـ ة اث من ة امل6اجهة 
ثلذ وان تحكـم م6اقع اثت6اصل االجتماعي، فأصبح 3ذه 
امل6اقع باثنسـبة ثهذه اثي ادات مجرد صفحات صحف ه 
َوإعل1 يصنع اثنج6م ة، يملك6ن اثي ر3 عىل بل6ر3 األم6ر 
وقلب اثحيائق ثتشـك ل اثص6ر3 كمـا يري ون، واألخطر 
من ُكلرّ عثـك أن ج 6ش 3ذه امل6اقع أصبـح رأيها 63 من 
يحـ د ألصحاب اثيـرار اثيضايـا واثحل6ل اثتـي ته نهم 

وتهني شذبهم ومجتمذهم وحك6متهم.. 
إنه ع واٌن واحتلٌل وغزٌو َوإعل1ٌ متخصٌص باملباثغة 
يف نيـل األحـ اث واثتضل ل باثخرب واثصـ6ر واملياطع 
املرئ ة، واقتصاص األح اث من سـ اقها وبرت3ا، كذثك 
تخصصـه يف اسـتغلل اثذ6اطـف اإلنسـان ة واث ين ة 
واثس اسـ ة واالقتصادية واثذزف عىل وتر3ا ثتشت ت 
فكـر املتليـي واملتابع، وت6ج ـه عثك املتليـي واملتابع 
ث عـم ومسـان 3 وتأي ـ  مشـاريع وأجنـ 3 وخطـط 
اسـتذماره واحتلثه واستسـلمه وخض6عـه وإعالثه 

وخ6فه وارتباكه وج6عه وحصاره.
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راضحملاعماج1

 لياحتن لجو2

قرم ا صصقلا3

ام هـيناف اب4

رانيد فعشلاوبخ5

ودب هـص اف تراس6

ن رف ريتاج قبو7

 تاياور فيشهـاف8

ابتر ادهـي ل ل 9

ل  وشح رهـد رمق10

موكزم نع ماعنا11

خلس ارب دال دع12

ا وحل ذالم سبد13

ءافيهـ هـعوللا ة14

1234567891011121314

ُأفقيًا : 

1.  يف الصورة.
2. علماء وفقهاء يهود_ نشئ.

3. مهنة إنسانية_ إبل عطىش_ أحطم.
4. قام بعمل إنس�اني طواعية وبدون تكليف_ لب_ 

نثر املاء.
5. رتبة عسكرية_ شلك_ وقع قبل الختم.

6. مستحيل _ قلق_ طري ولني.
7. ب�ني اثنني_ غاب وأختفى_ ثم�رة النخيل_ أهدى 

ومنح.

8. لالستفس�ار ع�ن امل�كان_ أوراق مالي�ة_ صوت 
الكلب)م(.

9. م�كان هب�وط الطائ�رة العمودية_ ش�كل القمر 
أواخر الشهر_ متشابهان.

10. اليم _ مستور الحال .
11. ه�ز بقوة_ للتوجع_ كل ما يعب�د من دون الله 

ويقدم عى املحبة والوالء.
12. مواد تمزج بها املاء_ إدراك.

13. بمعنى عذق التمر الذي تقادم عهده بعد قطعه 
)ورد يف سورة يس(

14. صنع الله _ آكلة األكباد_ حطام.

َعـُمـوديًا:

1.  وقود النار _درس تثبيت األلواح يف السفينة.
2. اسم آخر لباب اليمن يف صنعاء_ بهاء وحسن.

3. شقيق_ عالج_ خرب_ توهج ونجومية.
4. صناعة أمريكية بتمويل سعودي)م(_ فرق تتقدم 

الجيش قبل املعركة.
5. جاهل_ عمل إبداعي_ حوض مائي كبري وطبيعي.

6. براق ومشع_ أكثر املحاصيل الزراعية استهالكاً يف 
العالم_ سباق جمال وخيول.

ا عدوهما_ حب. 7. ثلثا بيت_ منزل ودار كبري_ َصدَّ

8. البغض الشديد _ طالء.
9. منها يظهر قرن الش�يطان_ عك�س بركة_ وجبة 

لألكل.
10. يعرب_ نشاهد_ غري مستقيم ومعوج.
11. الهداية وطريق الحق_ مؤثر _ قوام.

12. جزي�رة يمني�ة عن�د باب املن�دب يطل�ق عليها 
االنجليز )اسم بريم(_جاسوس عميل)م(.

13. زاد يقيم الصلب_ للنداء.
14. كني�ة عرف بها أحد أئم�ة آل البيت )ع( وتعني 
الواسع املعرفة املتبحر يف العلم_ من الثديات املتفرتسة.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 الشاعر أحمد عطاء

صناعة األزمات 

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
املفتاح : شخص ال يحمل 
يف نفسـه أق ق مـة أخلق ة 

يياتل من أجل املال .
يرضخـ6ا    -  1

ويستسلم6ا.
1 -  جبل شـامخ وجبهة 

مجاور3 ثرصواح.
3 -  جشع .

3 -  أز3يت روحه .
5 -  آثا1 .

6 -  اث6ضاعة واث ناا3 .

اشـُطِب اثكلمـاِت أسـفَل 

أُفي اً  اثي6سني  امل6ضحَة بني 

ثتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف اثنهايـِة عـىل كلمـة اثرس 

حرفـاَ   )13  ( ِمـْن  املك6َّنـة 

»وسـ لة يمن ـة تف6قت عىل 

مك نة اثذ وان اإلعلم ة«. 

اث6ضـ6ح,  )املذايشـة, 

واملص اق ـة,  اث6اقذ ـة, 

تغط ـة,  أخبـار,  متكامـل, 

إبـ اع, ت6ث ق, جـرأ3, جهاد, 

بهـ ف,  صـ6ر3,  تحـ ث, 

شا3 , ثية, يأس, فن(.

 11+3+ي+6= فرحان ورسور.
11+3+1+1= يف اثصحراا.

7+11+10= يشا3 .

5+13+ي= ي رك.
13+3+6+8= ياني عىل .

3+1+6= ق16 نبي اثله صاثح.

ملذرفـة كاتب كلمـات اثزامل أدِخــــْل مرادَف 
اثكلمـاِت يف اثجـ وِل ثتحُصـَل عـىل: أحـ ث زامل 
ثلمنشـ  املتأثق ع ىس اثل ث بذن6ان )اثذني باثذني( 

..

استعداد 

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

يومــــــًا3751
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

اثشاعر اثذربي / نزار قباني

من قص  3 »وجه قانا«

 قصفوا الحنطة, 
َوالزيتون, َوالتبغ,

َوأصوات البالبل..

قصفوا البحر.. 
وأرساب النوارس..

قصفوا حتى املشايف.. 
والنساء املرضعات..

َوتالميذ املدارس.

ورأينا الدمع يف جفن 
عيل.

َوسمعنا صوته َوهو 
يصيل

تحت أمطار سماء 
دامية..

كل من يكتب عن 
تاريخ )قانا(

سيسميها عى أوراقه:

)كربالء 
الثانية(!!. 

1

2

3

   ع   

4

5

6

روطاسلا1
عرستم2

بتك3
ع

مدن4
نواهـت5

ناودعلا6

تلاشفأباجج

إوانخألهـرث

ةهـثبسماأعق

ديايعدةلةة

مرعاقمفياا

لتيقعةقدلا

صشكااايوهـت

ةودادوضطحي

ربرصمولدغح

إيمةحلثابت
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 : فلسطين المحتلة 
واصلـت قـ6اُت اثذـ و اثصه 6نـي قمذهـا ثلشـذب 
اثفلسـط ني، أمس االثنـني، ميتحمة ع داً مـن اثبل ات 
واملـ ن ومذتيلة عـ داً مـن اثفلسـط ن ني، كما جرحت 
اقتحـا1 مكتـب محافظـة  اثيـ س خـلل  يف  م6اطنـاً 
اثيـ س، يف حـني ج د طـيان اثذـ و وزوارقـه اثحرب ة 
انتهاك اثسـ اد3 اثلبنان ة باثتحل ق ج6ا واث خ6ل يف امل اه 

اإلقل م ة. 
وقاثـت وكاثـة مذـاً اثفلسـط ن ة ثألنبـاا: إن قـ6ات 
االحتلل اقتحمت مكتب محافظة اثي س يف مخ م قلن يا 
شـمال اثيـ س املحتلة واعت ت عىل م6ظف ـه، مب نة أن 
م يَر املكتب أص ب خلل اعت اا ق6ات االحتلل وتم نيله 

عىل إثر3ا إىل املستشفى. 
وأشارت اث6كاثة، إىل أن ق6ات االحتلل اقتحمت مح ط 
مخ م قلن يا وأغليت اثشـارع اثرئ ي املؤدق إىل اثي س 

ومنذت دخ6ل وخروج اثفلسط ن ني. 
ويف اثسـ اق، عكرت وكاثة وفا اثفلسط ن ة ثألنباا، أن 
ق6ات االحتـلل اقتحمت بل اٍت وقـرًى يف اثي س املحتلة 

واثخل ـل ونابلـس وجنـني وب ت ثحـم ودا3مـت منازل 
اثفلسط ن ني وفتشتها واعتيلت 11 منهم. 

إىل عثـك، ت6غلت آث ـات االحتـلل اثصه 6ني يف أرايض 
اثفلسـط ن ني رشق م ينـة رفـح جنـ6ب قطـاع غـز3 

املحارص. 
وعكـرت وكاثة مذاً، أن أربع آث ـات ت6غلت رشق رفح 
جنـ6ب اثيطـاع ورشعـت بأعمـال تجريف ثـألرايض يف 

املنطية. 
من جانٍب آخر، ج د طيان اثذ و اثصه 6ني وزوارقه 

اثحرب ة انتهاك األج6اا وامل اه اإلقل م ة اثلبنان ة. 
وأعلنـت م يرية اثت6ج ه يف ق ـاد3 اثج ش اثلبناني يف 
ب ـان، أمس االثنـني، أن أربَع طائرات حرب ـة صه 6ن ة 
مذادية خرقـت األجـ6اا اثلبنان ة ونفذت طيانـاً دائرياً 
ف6ق مختلـف املناطق اثلبنان ة وال سـ ما فـ6ق مناطق 
اثجنـ6ب واثشـ6ف ومناطـق بـيوت وض6اح هـا بذب ا 
وعاث ه واثجن6ب واثبياعني اثغربي واألوسـط ثم غادرت 

األجـ6اا اثلبنان ـة باتجـاه األرايض املحتلـة. 
وأضافـت امل يريـة، أن زورقـا حرب ـا إرسائ ل ا خرق 
امل ـاه اإلقل م ـة اثلبنان ـة ميابل رأس اثناق6ر3 ملسـافة 

ح6ايل 100 مرت ومل 3 أربع دقائق. 

 فيما طائراته وزوارقه الحربية تنتهك األجواء والمياه اللبنانية 

 على طريقة استدراج وقتل خاشقجي 

 فيما المجلس العسكري يتهرب عن التوقيع على اإلعالن الدستوري للمرة الخامسة  فيما وجهوا إنذارًا عدليًا إلى الحكومة إللغاء االّتفاقية 

عربي ودولي

قوات االحتالل تعتقل عشرات الفلسطينيني خالل حملة مداهمات يف الضفة

إيران: نتوقع أن يتخذ السعودية تتبنى خطة العتقال عشرات املعارضني لها يف الخارج 
األوروبيون خطوات عملية 
بخصوص االّتفاق النووي

 : متابعات 
أعلـن املتح ُث باسـم وزار3 اثخارج ة اإليران ة عباس 
م6سـ6ق، أمس االثنني، أن بلَده تت6قـع من األوروب ني 
اتخـاع خط6ات وقـرارات عمل ـة ومؤثر3 ومسـؤوثة يف 

س اق تنف ذ االترّفاق اثن6وق. 
ورداً عـىل اثب ـان اثربيطانـي اثفرنـي األملاني ح6ل 
االترّفاق، أشـار م6سـ6ق وفيـاً ثلمركز اإلعلمـي ب6زار3 
اثخارج ـة اإليران ـة إىل أن بـلده تـ رس ب قـة ب انـات 
وم6اقف األطراف األوروب ني ثتح ي  نسـبة تطابيها مع 

اثتزامات 3ذه اث ول يف إطار االترّفاق. 
وج د م6سـ6ق تأك ـ  اثتزا1 إيران بنصـ6ص االترّفاق 

طاملا األطراف األخرى ملتزمة به. 
وكانت فرنسا وبريطان ا وأملان ا دعت يف ب ان مشرتك، 
أمـس األول األح ، إىل اثح6ار بني األطراف املذن ة ثلحفاظ 

عىل االترّفاق اثن6وق امل6قع مع إيران ومنع انه اره. 

 : متابعات 
يسـذى اثنظا1ُ اثسـذ6دق إىل جلـب املذرضني 
ثـه يف اثخـارج وإسـكاتهم وعثـك ثلتخف ـف من 
انتياد3ـم ث6يل اثذهـ  محم  بن سـلمان، ويب و 
أنهـا خط36 ثتنف ذ س اسـات قمـع تصل إىل ح  
اثيتـل واإلخفاا كمـا حصل ثلصحايف اثسـذ6دق 
جمال خاشيجي اثذا1 اثفائت يف قنصل ة اثنظا1 

يف ترك ا. 
نرشت صح فة »فايننشال تايمز« اثربيطان ة، 
أمـس االثنـني، تيريراً يتحـ ث ف ه عـن اثجه6د 
اثسذ6دية اثج ي 3 ثجلب املذارضني اثسذ6ديني يف 
اثخارج، وتيل ل اثرضر اثذق يمال6نه عىل سـمذة 

ويل اثذه  محم  بن سلمان. 
إغـراا  مـن  اثغايـة  أن  إىل  اثتيريـر،  ويشـي 
امل6اطنـني اثسـذ6ديني يف اثخـارج ثلذـ6د3 3ـي 
اثخشـ ة مـن تذط لهم عـىل ما يسـمى خطاب 
اإلصلح اثذق ي ع6 إث ه محم  بن سلمان، مب نة 
أن املبـادر3 اثج ي 3 تأتي بذ  تسـذة أشـهر عىل 
ميتل جمال خاشيجي، و63 اثصحايف اثذق خَرَج 
إىل منفـًى إجبارقٍّ يف اث6اليات املتح 3، وكان ناق اً 
ث6يل اثذه ، وأدى ميتلُه عىل ي  فرقة قتل سذ6دية 

إىل تش6يه سمذة اململكة ب رجة كبي3 ج اً. 
وتيـ6ل اثصح فـة إنه يف محاوثـة ج ي 3 ملنع 
اثسذ6ديني اثذين يذ ش6ن يف اثخارج من م6اصلة 
اثتذبي عن قليهم وني 3م ثي اد3 ويل اثذه ، فإن 
املسؤوثني اآلن يحاوث6ن إقناع اثنُّياد واملذارضني 
باثذـ6د3 إىل وطنهم من خـلل إعطائهم تأك  ات 

عىل أمنهم وسلمتهم يف حال ع6دتهم. 

جلـب  محـاوالت  أن  إىل  اثتيريـر،  ويلفـت 
املذارضـني يف اثخـارج ال تـزال قائمـة حتى بذ  
يي ـم يف  اثـذق كان  جريمـة قتـل خاشـيجي، 
فرج ن ـا، وأدى ميتلـه اثذا1 املـايض يف قنصل ة 
بلده يف إسـطنب6ل، إىل أس6أ أزمة دبل6ماس ة مع 

اث6اليات املتح 3. 

األردنيون يرفضون بيع الغاز إىل 
الكيان الصهيوني

قوى املعارضة السودانية ترفض الصيغة النهائية للمسودة 

 : متابعات 
ـه املئاُت من األردن ني رسـم اً  وجرّ
إنـذاراٍت ع ث ـًة إىل حك6متهم، أمس 
األول األحـ ، وعثك يف خطـ36 ج ي 3 
مل6اجهـة اترّفاق ة اثغـاز بني األردن و 
اثك ـان اثصه 6نـي، مطاثبني ب6قف 

اثذمل بها ومحاسبة مربم ها. 
اثحملُة اث6طن ة إلسـياط اترّفاق ة 
اثغاز مـع اثذ و اثصه 6ني أشـارت 
إىل أن اإلنذار يسـتن  ث ف6ع تفص ل ة 
قان6ن ـة ودسـت6رية تُابـت انذـ ا1 
االترّفاق ـة،  ودسـت6رية  قان6ن ـة 
خص6صاً يف ظلرّ عبا تهـا اقتصادياً، 

وكارث تها أمن اً. 
وقـال محم  اثذبـي، و63 عض6 
ثجنـة املتابذة ثلحملـة يف ترصيحات 
صحف ة، إن اإلنذار اثرسـمي وجهته 
أحـزاب س اسـ ة ونيابـات عماث ة 
وحـراكات  ومجم6عـات  ومهن ـة، 
ومتياعـ ون  ونـ6اب،  شـذب ة، 

نسـائ ة،  وفذاث ـات  عسـكري6ن، 
إىل  إضافـة  وطن ـة،  وشـخص ات 
م6اطنـني عاديـني قصـ وا املحاكم 
ومحافظـات  ـان  عمرّ اثذاصمـة  يف 
ماـل إرب  واثكـرك واثزرقـاا ومأدبا 
وغي3ا، ما خلق »حاثة شـذب ة ض  

االترّفاق ة«. 
عضـ6  ثفـت  جهتـه،  مـن 
اثشـذب  املركزيـة ثحـزب  »اثلجنـة 
اث يم6قراطـي«، محمـ  زرقـان، إىل 
أنه تم ت6ج ه اإلنذار اثذ يل ملمارسـة 
ثلحق اث سـت6رق يف حمايـة األردن، 
خاصة يف ظل اثته ي ات اثس اسـ ة 
واملحاعير  ثلترّفاق ـة،  واالقتصاديـة 
األخلق ـة املتذليـة باثتطب ـع مـع 

اثذ و. 
أمـا اثنائـب خاثـ  رمضـان، أيـ  
اث سـت6رية،  األدوات  اثضغـط عـرب 
واثتحـرك اثشـذبي ضـ  االترّفاق ـة، 
مشـياً إىل أن 3ذا امل6ض6ع سـ ك6ن 
عىل جـ ول أعمـال اثربملـان »بغض 
اثنظر عن قرار املحكمة اث ست6رية«.

 : متابعات 
وصلـت املفاوضاُت بني املجلس اثذسـكرق 
يف اثسـ6دان وقـ6ى »إعلن اثحريـة واثتغ ي« 
إىل طريـق مسـ ود، بذـ  تهـرب املجلـس من 
بنـ6د اثص غـة اثنهائ ـة ثإلعلنـني اثسـ ايس 
واث سـت6رق، يف ظـل إعـلن بذـض مك6رّنـات 
اثتحاثف املذارض رفض االترّفاق مع اثذسـكر، 
األمـر اثـذق أدرّى إىل تأج ل اثت6ق ـع عىل اترّفاق 
اإلعلن اث سـت6رق ثلمر3 اثخامسة عىل اثت6ايل 

بني األطراف املتحاور3. 
ونيلت جري 3 األخبار اثلبنان ة عن مطلذة، 
إىل أن اثخلفـاِت ح6ل نياط ثـم تنجح اثلجان 
اثفن ـة يف اثت6افـق عـىل ص غـة م6حـ 3 ثها، 
فتيـرر نيلهـا إىل وفـ ق اثتفـاوض مـن أجل 
اثنياش ح6ثها وحسـم اثنياط اثذاثية، مب نة 
أن اثخلف ح6ل اثشيني اثس ايس واث ست6رق، 
د »اترّفـاق اثخرط16« اثذق يكـرس اثا6ر3  يهـ رّ

املضاد3. 
إىل عثـك، ح رّدت اثلجنـة املركزية يف »اثحزب 
اثشـ 6عي« أسـباب رفض االترّفـاق، قائلة إنه 
أبيـى »عىل ُكـــلرّ املؤسسـات اثيمذ ة«، مال 
م ل شـ ات »اث عـم اثرسيـع«، وجهـاز األمن 
بـ ال مـن إعـاد3 3 كلتـه، و«كتائـب اثظل«، 

وم ل شـ ات »اث فـاع اثشـذبي«، واث6حـ ات 
اثتـي ثذبـت دورا كبـيا يف فـض  اثجهاديـة 

االعتصا1. 
بشـكلها  االترّفاق ـة  أن  اثلجنـة،  وعكـرت 
اثحـايل ال تسـاع  يف اثحـل اثشـامل واثذـادل 
ثيضايا املناطق اثالث، وربما تؤدق إىل تذم ق 
اثحـرب وإثـار3 اثنزعـات االنفصاث ـة يف ظل 
م6اصلة 3 منة اثنظـا1 اثبائ  وجرائمه يف تلك 
املناطق، كما أن االترّفاق ة ثم تضع عي  املؤتمر 
اث سـت6رق يف ج ول أعمال اثفـرت3 االنتياث ة، 
ما قـ  يـؤدق إىل فـراغ دسـت6رق عنـ  نهاية 

املرحلة االنتياث ة. 

يذكـر أن م6اطنـاً ُقتل وأص ـب عرشات يف 
م ينـة اثسـ6كي ب6اليـة اثن ـل األزرق، أمـس 
األول األحـ ، خـلل احتجاجـات يف مختلـف 
أنحـاا اثبـلد، مع عكـرى مـرور 30 ي6ماً عىل 
فـض االعتصـا1 أمـا1 ميـر اثي ـاد3 اثذامة 
وسـط اثخرط16، ثتجـ د املطاثبـة بـ»اثذ اثة 
أوال«، واثيصاص من مرتكبي مجزر3 3 ي6ن 6 
املـايض، يف حني ييع نائب رئ س املجلس، قائ  
قـ6ات »اث عم اثرسيع«، محمـ  حم ان دقل6، 
املليب بـ»حم  تي«، يف دائر3 االتها1 باث رجة 
األوىل يف 3ـذه اثجرائم؛ ك6نه كان مسـؤوالً عن 

ملف األمن يف »اثذسكرق« ط6ال تلك امل 3. 



نحت�ج ك�أمٍة م�صلمة اأن نعرف على نحو 
اإجم�يل م� يتعلق ب�لعلم يف اأهدافه، يف غ�ي�ته، 

يف ارتب�طه ب�حلي�ة، يف اآث�ره املفرت�صة، يف 
م�ص�دره املوثوقة، نحن اأمٌة اأنعم اهلل علين� 

ب�أعظم م�صدٍر للمعرفة والهداية والنور، وهو: 
القراآن الكرمي.
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كلمة أخيرة

عبدالفتاح حيدرة   
الع�دوان  تحالُ�ُف 
والح�رب ع�ى اليم�ن ال 
يقترُص عى دول التحالف 
والجي�وش  الس�عودي 
واملرتِزق�ة  واإلرهابي�ن 
حشدتهم  الذي  امليدانين 
واإلم�ارات  الس�عوديُة 
 + وبريطاني�ا  وأمري�كا 
هن�اك  ب�ل  )إرسائي�ل(، 
لق�وى  خف�يٌّ  تحال�ٌف 
ومؤسس�ات  رشكات 
إعالمية عاملي�ة تعرف ب�)مواق�ع التواصل االجتماعي 
- فيس�بوك - توي�ر - قوق�ل(، هذه املواق�ع هي أيضاً 
دوٌل رشيكٌة َوشاركت وتشارك بشكل رسمي وعلني يف 
العدوان والغزو واالحت�الل والحصار والتجويع لليمن، 

وهي اليوَم أشدُّ خطراً من ُكّل التحالفات العسكريّة.. 
خطُر ح�رب مواقع التواص�ل االجتماعي عى اليمن 
س�ببُه ممارس�تُها لس�لطة إخفاء جرائم تحالف قوى 
العدوان الس�عودي، وإلغاء صفحات ورأي وصوت أنن 
الش�عب اليمني، ورفع صوت املعتدين واملجرمن، هذه 
املواقع تمتلك قوة ناعمة قد ال يعيها البعض، ويحسبها 
باملزاي�دات  مليئ�ة  أَو  وس�طحية  تافه�ة  منش�ورات 
والنزاع�ات، نع�م ه�ذه هي جي�وش مواق�ع التواصل 
االجتماعي، تحش�و عقل املتابع واملتلقي بالهراء، وهذا 
يدخل ضمن ما يس�مى بسياس�ة اإلله�اء، القليل جداً 
يعرف ويحلل ويستنبط ماهية حشو وُهراء منشورات 

مواقع التواصل االجتماعي.. 
وه�ذا يحتمُّ علينا أوالً التس�اؤَل لكش�ف مش�اركة 
ه�ذه املواق�ع بالح�رب ع�ى اليم�ن، علين�ا أن نس�أَل 
م�ن جع�ل الحقيق�ة ال يعرفه�ا إال األقلي�ة فقط رغم 
وضوحه�ا َوبديهيتها..؟!! ومن جعل األفكار التضليلية 
واملؤامراتي�ة املوغل�ة يف التزيي�ف، تش�يع َويؤم�ُن بها 
األغلبي�ة؟!! م�ن يجع�ل من الع�دو الضعي�ف والهزيل 
وحش�اً كارساً ال يقدر عليه أح�د، ويجعل من أصحاب 
الح�ق دع�اة باط�ل، ويجع�ل م�ن األرشار واملجرمن 
دعاَة خري وصالح، ويص�ّور الخونة والعمالء واملرتِزقة 

وطنين ومقاومًة وأحراراً..؟!! 
علين�ا أن نع�َي بأن زي�ادَة الوع�ي يجع�ل املضللن 
والتضلي�ل يزيد م�ن براعت�ه َوأدوات التضلي�ل أَْكثَ��ر 
تطوراً من أدوات الوع�ي، حتى لو قلنا بأن الكثريَ باتوا 
يعرفون أن هناك تضليالً، فلن يس�تطيعوا فك هذا الكم 
املهول من طالس�م التزييف واملغالطات املحبوكة الذي 
يص�ل لدرج�ة املنطقية، والت�ي تضخ يومي�اً يف عقول 
املتلقي�ن يف مواق�ع التواصل االجتماع�ي، عرب جيوش 
م�ن إعالمين وسياس�ين وُكتاب موثوقن َومش�اهري 
يتم اس�تخدام ش�هرتهم وجماهرييتهم لرويج الكذب 

والخداع عى املتابعن.. 
يتضخم عدواُن مواقع التواصل االجتماعي 

عبدالملك العجري
 ليست ُمزحًة، 
أزاح  ف��رام��ب 
البشوَش  الوجَه 
ع��ن ال��َوح��ش 
األم��ري��ك��ي 
العمالق، املتفلت 
القيود،  ُكّل  من 
القدرة  ب��ال��ِغ 
ع��ى إل��ح��اِق 
بالكبار  األذى 

العالم،  يف  نقطٍة  أبعَد  تطاُل  يُده  والصغار، 
فالعالُم  ركب،  غضب  وأن  حلب،  أحبَّ  إن 
أما محلوٌب، أَو مركوٌب، أَو مقاِوٌم يف سبيل 

نجاة. 
 هيمنُة أمريكا يف سحرها أكثر من قوتها، 
ه�ي أصبح�ت أك�ربَ ق�وة يف العال�م؛ ألَنَّها 
س�احرٌة، وس�حُرها يف قدرته�ا ع�ى إقناع 
العال�م بتقبل هيمنته�ا دون مقاومة، بدءاً 
م�ن اعتالء الدوالر لع�رش االقتصاد العاملي 
العال�م، إىل خط�ة مارش�ال، إىل  بمبارك�ة 

البرودوالر إىل العوملة.. 
أمري�كا هي املش�كلة التي تقدم نفَس�ها 
ح�الً، والعالُم يحتاُج أن يقوَل لها اليوم: )ال 

أمريكا( أنت املشكلة التي تنذُر بالكارثة. 

 : صنعاء: 

األوقاف  مكت�ُب  ينّف�ذُ 
واإلرشاد بأمانة العاصمة 
خالَل األيام القادمة حملًة 
ميداني�ًة للتفتي�ش ع�ى 
منتفع�ي أعي�ان األوقاف 
قانوني�ة  غ�ري  بص�ورٍة 
مس�تحقات  وتحصي�ل 
وتجديد  املتأخرة  األوقاف 

العقود املنتهية. 
وق�ال عبُدالل�ه عام�ر 
-مدي�ُر مكت�ب األوق�اف 
إن عرَش لجان  باألمانة-: 
متخصص�ة م�ن مكت�ب 
ذُ  األوقاف باألمانة س�تنفِّ
تس�تمر  الت�ي  الحمل�َة 

أس�بوعن بمديريات األمانة العرش، الفتاً 
إىل أن اللج�اَن س�تعمُل ع�ى متابعة أكثَر 
من 17 ألفاً و700 عقد من عقود األوقاف 
مىض عى انتهائها مدٌة طويلة، إضافًة إىل 
تحصيل املديونية املس�تحقة لألوقاف من 

املباني العقارية واألرايض املؤجرة. 
ودعا عامر املس�تأجرين م�ن األوقاف 
واملنتهية ف�رُة تأجريه�م لرسعة تجديد 
العقود وتس�ديد ما عليهم م�ن التزامات 

رضورة  ع�ى  مش�ّدداً  ومس�تحقات، 
تصحيح أوضاع املنتفع�ن من ممتلكات 
األوقاف بص�ورة غري قانوني�ة، مؤّك��داً 
أن�ه س�يتم اتخاذ حزم�ة من اإلج�راءات 
ممتل�كات  ع�ى  الحف�اظ  يكف�ل  بم�ا 
وأص�ول األوقاف االس�تثمارية والوقفية، 
مهيب�اً بأقالم ورؤس�اء التوثي�ق واألمناء 
الرشعي�ن االلتزام بقانون الوقف والئحة 
التأجري والعودة إىل األوقاف قبل إجراء أية 

مكاتبات. 

مواقُع التواصل االجتماعي.. شريٌك 
رئيسي يف العدوان على اليمن.. )1(

 هل على العالم أن 
يصرخ: املوت ألمريكا؟

أوقاف العاصمة تدعو املستأجرين واملنتفعني 
لتجديد العقود وتسديد االلتزامات 
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انتقال اليمن من الدفاع للهجوم والرد 
مجّدداً قاعدُة امللك خالد الجوية يف خميس مش�يط بعس�ري يف مرمى 
ن�ريان س�الح الجو املس�رّي.. ع�دٌد من طائ�رات قاصف تو ك�ي تقطع 
مسافَة مئة كيلومر لترِضَب ُعمَق العدوان وتسجل هدفاً آخر يف ِشباكه 
املهرئ�ة.. عمليٌة نوعيٌة يق�وُل متحدُث القوات املس�لحة العميد يحيى 
رسيع إنها أصابت مخازَن أس�لحة للطائرات الحربية ومواقَع عسكرية 
أخرى، مش�رياً إىل أن الرضبة تس�ببت يف حريٍق كبري يف املخازن وبحالة 

من اإلرباك والهلع. 
متحدُث القوات املسلحة وبعد أن أّكد أن عملياِت الجو املسرّي تأتي رداً 
عى جرائم العدوان وغاراته املتواصلة والتي كان آخرها 20 غارة جوية 

خالل ال 24 ساعة املاضية، شّدد عى أن العمليات 
مستمرة وستتوس�ُع دائرُة االس�تهداف بالشكل 

ال�ذي ال يتوقع�ه النظ�اُم الس�عودي طاملا 
استمر يف عدوانه وحصاره. 
العملية  وتمُكُن أهمي�ة 
يف ن�وع اله�دف، إذ تُعترَبُ 
قاع�دُة امللك خال�د الجوية 

يف  الجوي�ة  القواع�د  وأه�ّم  أك�رب  م�ن 
الس�عودية التي تم إنش�اؤها عى 

تابع�ن  مهندس�ن  ي�د 
الجوي�ة  للق�وات 
ع�ام  األمريكي�ة 

س�تن، هذا فضالً عما تحويه من ترسانة عسكرية ضخمة وعدد كبري 
م�ن الطائرات املقاتل�ة إف15-، باإلضافة إىل طائرات رافال الفرنس�ية 

َوتورنيدوا.
وتع�د هذه القاع�دة مرَكَز إط�الق رئييس يف العدوان ع�ى اليمن منذ 
بدايته إىل جانب القاعدة العس�كرية املتواج�دة يف الطائف، حيث تنطلق 
الطائ�راُت منه�ا الس�تهداِف املدنين، كم�ا كان لها دوٌر ب�ارٌز يف حرب 
الخليج األوىل والثانية فقد اتخذت القواُت األمريكية منها مركزاً إلطالق 

غاراِتها عى بغداد.
ومما ال ش�ك في�ه أن س�هولَة الوص�ول لألهداف 
يف  االس�راتيجية 
العدو  ُعم�ق 
مطارات  من 
ن�ئ  ا ملو ا و
واملعس�كرات  والقواع�د 
واملنش�آت االقتصادية والحيوية يعد 
مؤرشاً ع�ى انتقال اليمن م�ن الدفاع للهجوم 
والردع وكتأكي�د عى الوعود 
الت�ي أطلقتها القيادة بداية 
الح�ايل ع�ن وج�ود  الع�ام 
مفاجآت ك�ربى بانتظار قوى 

العدوان.


