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قصفت المنازل السكنية واستحدثت تحصينات قتالية جديدة

الجندي اقتحم المبنى عنوًة وقتل الضابط أمام زمالئه وأمام المواطنين: 

قوى العدوان تواصل خرق اّتفاق وقف إطالق النار بمحافظة الحديدة 

مقتل ضابط يف »جوازات« تعز برصاص أحد جنود 
املرتزقة يف وضح النهار

هجوٌم على مواقع العدّو يف جيزان ومصرع عشرات املرتزقة يف نجران 
 : ما وراء الحدود

نّفــذت قـ7عُت عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة ع 4َ 
عأللـات ن7علـة يف جبهات مـا ارع  عبحـ اد، أما 
عبثالثـا ، حلـث 4اجأـت عـ دعً مـن م7عقـع عبا ّا 
اتأّكنت من كرس محااالت زحف اتسّلل به، اسيط 

خالل عبك عرشعت من عملرتزقة قتىل اجرحى. 
ففـي جلـزعن، نّفــذت قـ7عت عبجلـش اعبلجان 
عبشـابلّة عأللة إغـار4 ن7علة عىل عـ د من عمل7عقع 
عبتـي يتأركز فلها مرتزقة عبجلش عبسـا7دق رشق 
جبل عب اد، اأفاد مص ر عسـكرق بصحلفة عملسري4 
لـأن عملرتزقـة تارض7ع برضلـات انـريعن مكثّــفة 
خالل عباأللة، ما أَدَّى إىل مرصع اإصالة ع د منهم، 

كأا تكبّ اع خسائَر مادية يف عتاد4م عباسكرق. 

جـا  عبـك فلأـا أردت احـ 4 عبيناصـة عبتالاة 
بلجلش اعبلجان عبشابلّة جن ياً سا7دياً، عسته فته 

يف م7قع عملاريضة. 
كأا سـيط ثالثـة من عنـارص مرتزقـة عبجلش 
عبسـا7دق قتىل اجرحى لاأللات أُْخــَرى نّفـذتها 

اح 4 عبيناصة رشق جبل عب اد اجبل جحفان. 
عبجلـش اعبلجـان  ايف نجـرعن، تأّكنـت قـ7عت 
عبشـابلّة من كـرس محاابة زحـف ملرتزقة عبجلش 
مصـ ر  اأاضـح  عبحأـاد،  منطيـة  يف  عبسـا7دق 
عسـكرق بلصحلفـة أن عملحاابـة عسـتأرت أرلـع 
سـاعات تليى خالبهـا عملرتزقة رضلـات مكثّــفة 
امسـّ د4، أاقاـت عـ دعً مـن عبيتـىل اعبجرحى يف 
صف7فهـم، اأجـرت ليلتهم عىل عبفـرعر اعبرتعجع، 
بتنتهي عملحاابة لابفشل ال ان أن يحّيي7ع فلها أق 

تي 1 لابرغم من عإلسناد عبج7ق من طريعن عبا اعن. 
كأا تأّكنت ق7عت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة من 
إحباط محاابتي تسـّلل ملرتزقة عبجلش عبسا7دق يف 
ُكــــلٍّ من منطية شـجح اقبابة عبسـ يا، اأفاد 
مص ر مل عني بلصحلفة لأنه تم عسته عف عملرتزقة 
لنريعن مكثّــفة ارضلات م فالة مسـّ د4، ما أَدَّى 

إىل مرصع اإصالة ع د منهم، فلأا فرَّ ليلتهم. 
إىل جانـب عبـك، دّمــرت ق7عُت عبجلـش اعبلجان 
عبشابلّة آبلة عسـكرية ملرتزقة عبجلش عبسا7دق يف 
مرلع شـجح، اعبك ل7عسـطة عب47 ناسفة زرعتها 

اح 4 عبهن سة عباسكرية 4ناك. 
اأاضـح مصـ ر مل عنـي أن عـ دعً مـن عنارص 
عملرتزقـة كان7ع عىل متـن عآلبلة اسـيط7ع لني قتلل 

اجريح جرع  ت مري4ا. 

»قاصف 2K« تعطل حركة مطار جيزان وتواصل ضرب قاعدة »امللك 
خالد« لليوم الثاني على التوالي

 : خاص: 
نّفذت ق7عُت عبجلش اعبلجان عبشابلة 4جأاٍت 
ج7يًة اعساة، أما عبثالثا ، رضلت مطاَر جلزعن 
عإلقللأي، كأا رضلت قاع 4 عمللك خاب  عباسكرية 
يف خألا مشـلط بلأر4 عبثانلة خالل أقل من 14 

ساعة. 
اأعلن عبناطق لاسـم عبي7عت عملسـلحة عباأل  
يحلى رسيع أن سـالح عبج7 عملسـرّي نّفـذ عأللة 
اعسـاة لا د من طائرعت قاصف1K عسـته فت 
مرعلـض عبطائـرعت لـال طلـار يف مطـار جلزعن 

عإلقللأي اأّدت إىل تاطل عملالحة عبج7ية فله. 
اأّكـ ت م7عقـُع رص  حركـة عملالحـة عبج7ية 

نجاَح عبهجـ17 عىل مطار جلـزعن، حلث أظهرت 
عمل7عقُع ع 1َ تأكُّن عبرحالت عبج7ية من عبهب7ط يف 

عملطار اتح7يل مسارعتها إىل مطارعت أخرى. 
الا 4ـا ل قائق، أعلن ناطُق عبي7عت عملسـلحة 
أن عبطـريعن عملسـرّي نّفـذ عأللتـني 4ج7ملتـني 
إضافلتـني لاـ د من طائـرعت قاصـف1K، عىل 
اسـة يف قاع 4 عمللك  م7عقَع عسـكريٍة مهأة اَحسَّ
خاب  عبج7ية لـ خألا مشـلط يف عسري، مؤك عً 

أن عبهجأات أصالت أ4 عفها ل قة عابلة. 
اياتـر 4ذع ثاني عسـته عف بياعـ 4 خألا 
مشلط خالل أقلَّ من 14 ساعة، حلث كان سالح 
عبج7 عملسـرّي ق  نّفـذ 4ج7ماً ج7ياً عللها مسـا  

أما عمال.

إعطاب جرافة 
عسكرية للمنافقني يف 

املصلوب بتعز 
 : تعز

تأّكن ألطـاُل عبجلش اعبلجان عبشـابلّة، أمـا عبثالثا ، 
مـن إعطاِب جرعفـة عسـكرية بلأنافيني لجبهـة عملصل7ب 

لأحافظة تاز. 
اأاضـح مصـ ر عسـكرق بلأسـري4 أن احـ 4 عمل فالة 
عبتالاة عبجلش اعبلجان عبشـابلّة تأّكنت من إعطاب عآلبلة 
ليذعئف عمل فالة عثنا  قلامها لاسـتح عث مل7عقع عسـكرية 

ج ي 4، ما أَدَّى إىل إعطالها. 
ايشار إىل أن مجا4 ق عبجلش اعبلجان عبشابلّة يكبّ ان 
مرتزقـة عباـ اعن عممريكـي عبسـا7دق خسـائَر فادحة يف 

عمراعح اعباتاد. 

مصرع وجرح عدد من املرتزقة 
جراء ضربات ملدفعية الجيش 

واللجان بحجة 
 : حجة

أطليت م فالـة عبجلش اعبلجان عبشـابلّة لحجة، أما 
عبثالثـا ، ع دعً مـن قذعئـف عمل فالة عىل تجأاـات مرتزقة 
عباـ اعن عبسـا7دق عممريكـي لجبهة حـريعن، م7قاًة قتىل 
اجرحـى يف صف7فهم.  اأّكـــ  مص ر عسـكرق بصحلفة 
عملسـري4 أن م فالة عبجلـش اعبلجان دكت م7عقـَع عملرتزقة 

لجبهة حريعن، م7قاًة خسائَر فادحة يف عمراعح اعباتاد.
أطليهـا  عبتـي  عمل فالـة  قذعئـَف  أن  عملصـ ر  اأاضـح 
عملجا4 ان عىل تجأاات عملرتزقة لجبهة حريعن أاقات ع دعً 

من عملرتزقة لني قتلل اجريح. 

القناصة تحصد أرواح 
أكثر من 10 مرتزقة يف 

الضالع
 : الضالع

بيـي أكثُر من 10 من مرتزقة عباـ اعن مصارَعهم، أما 
عبثالثا ، يف عأللات قنص لأحافظة عبضابع. 

اأفـاد مصـ ر عسـكرق بـصحلفة عملسـري4 لـأن اح 4َ 
عبيناصـة بلجلش اعبلجان عبشـابلّة تأّكنـت من قنص 11 

ُمرتزقاً يف جبهة قاطبة خالل عبـ 4 ساعات عملاضلة. 
اكانـت اح 4 عبيناصة ق  أعطبت آبلـة بلأرتزقة، أما، 
تحأـل ماـ ل ١٤.٧، كأا 4اجم عملجا4ـ ان م7عقع عملرتزقة 

اكبّ ا4م قتىل اجرحى يف ص7فهم لذعت عبجبهة. 

 : متابعات

عبسـا7دق  عممريكـي  عباـ اعن  قـ7ى  اعصلـت 
امرتزقتهـا، أمـا عبثالثـا ، خـرَق عتّفـاق اقـف 
إطالق عبنار يف محافظة عبح ي 4، مسـته فًة منازَل 
عمل7عطنـني ليذعئـف عمل فالـة عبثيللـة، اعسـتأرت 
لاسـتح عث تحصلنات قتابلة ج ي 4 شأال م يرية 

عب ريهأي عملحارص4. 

عبح يـ 4  لأحافظـة  عسـكرق  مصـ ر  اقـال 

بصحلفـة عملسـري4: إن قـ7ى عباـ اعن امرتزقتهـا 

قصفـ7ع ليذعئف عمل فالة منـازل عمل7عطنني يف م ينة 

عب ريهأي عملحارص4 لأحافظة عبح ي 4، كأا قصف7ع 

لامل فالة الامسـلحة عبرشاشـة مناطق متفرقة يف 

منطيـة 7 ي7بل7 لأ يريـة عبحايل لأ ينـة عبح ي 4، 

الفتاً إىل أن عبيصف تسبب لأرضعر اعساة لأأتلكات 

عمل7عطنـني.  اأضـاف عملصـ ر، أن جرعفة عسـكرية 

بي7ى عبا اعن اعصلت عسـتح عَث تحصلنات قتابلة 

شأال عمل ينة عملحارص4، مبلناً أن ق7ى عبا اعن ل ئت 

يف عستح عث عبتحصلنات، أما عمال عالثنني. 

يُذَكُر أن م ينة عب ريهأي محارَص4ٌ منذ ما ييارب 

عباـا1 عممـر عبذق تسـبب ل7فا4 ع د مـن عمل7عطنني 

نتلجـة عبحصـار، يف عب7قـت عبذق بم تسـتجب عممم 

عملتح 4 ملناشـ عت ألنا  عمل ينة عملتكّرر4 لفك عبحصار 

عنهم اإدخال عملساع عت عإلنسانلة. 

 : تعز
يف عسـتأرعر ملسلسـل عبف7ىض عإلجرعملة عبتي 
تشـهُ 4ا م ينـة تاـز تحت سـلطر4 مللشـلات 
عبا اعن، ُقتل، أما عبثالثا ، ضالٌط لرتبة »عيل « 
يف ما يسأى مصلحة عبج7عزعت عبتالاة بلأرتزقة، 
عىل ي  أح  عنارص ما يسأى عبرشطة عباسكرية، 
كأا قـا1 رفاُق عبياتل لاالعتـ ع  عىل عمل7عطنني يف 

مرسح عبحادثة. 
اأفادت مصادر محللة بصحلفة عملسـري4 لأن 
أح  عنارص ما يسأى عبرشطة عباسكرية عبتالاة 
بلأرتزقـة حـاال عب خـ7ل لسـالحه إىل مبنى ما 
يسـأى »مصلحة عبجـ7عزعت اعبهجر4« يف عمل ينة، 
الاـ  أن تم مناـه عـاد لرفية ع د مـن زمالئه 

عملسلحني اعقتحأ7ع عملكان لابي47. 
اأاضحـت عملصـادر أن مشـاد4 كالملة جرت 

لني عبك عبشـرص الـني م ير شـؤان عمل7ظفني 
يف »عملصلحـة« عبايلـ  نـرص محر1، فيـا1 عمال 
لإطالق عبنار لشـكل مبـارش يف »صابـة« عملبنى، 
اأصالت إحـ ى عبطليات »محـر1« يف عبرأس، ما 

أَدَّى إىل ميتله ف7رعً. 
اأّكـــ ت عملصادُر أن عبياتَل ارفاقه عملسلحني 
قامـ7ع أَيْــضـاً لاالعت ع  عىل ع د مـن عمل7عطنني 
عبذين كان7ع يف عملبنى، اقام7ع لأصادر4 74عتفهم؛ 

خ7فاً من أن يك7ن أح 4م ق  اثّق عبحادثة. 
اعـىل إثر عبك، أعلنت إدعر4 »عملصلحة« عبت7قَف 
عـن عباأـل، اتـ عال ناشـط7ن ت7جلهـاً صادرعً 
عـن عملحافظ عملرتزق نبلل شأسـان يراطب فله 
م يـر عا1 عملصلحة لابت7قف »بضأان ع 1 تكرعر 
عالشـكاالت«، ابـم يتضأـن عبت7جله أية إشـار4 
بلتحيلق يف عبحادثة أَا مالحية عبجنا4 أَا عبتحيلق 

ماهم، ا74 ما ي7ضح ت7رط سلطة عملرتزقة. 

عبحادثـة أثـارت م7جـَة عنتيـادعت اغضب يف 
أاسـاط عمل7عطنـني احتى لني عبناشـطني عمل7عبني 
بلاـ اعن، اأّكــــ ت تلك عالنتيـادعت أن عب7ضع 
عممني يف م ينة تاز اصل إىل قأة عبابث اعإلجرع1 
عملرتزقـة  اعالسـتهتار يف ظـل سـلطر4 سـلطة 

امللشلاتها. 
ابلست 4ذه عملر4 عماىل عبتي تشهُ  فلها م ينة 
تاز مثَل 4ذه عبحـ7عدث يف َاَضِح عبنهار، إع يتكّرر 
4ذع عممر لشكل مت7عصل، يف ظل تفّش عباصالات 
اعملللشـلات عمل ع7مـة من سـلطة عملرتزقة ادال 
عبا اعن، اعبتي ح7ّبـت عمل ينة إىل مرسٍح بتصفلة 

عبحسالات اعالغتلاالت اعبرصععات عملسلحة. 
ايف ماظـم عبحـ7عدث عملأاثلـة عبتي تشـه 4ا 
م ينـة تاـز، يكـ7ن عبجنـا4ُ اعبيتلـة َغاببـاً من 
عبانـارص عباسـكرية عبتالاـة بسـلطة عملرتزقـة 

لشكل رسأي. 
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في ظل استمرار التصعيد النوعي ضد مطارات ومنشآت المملكة

خالل لقائه المبعوَث األممي مارتن غريفيث:

رابطة علماء اليمن تعّزي الشعَب اليمني واألمَة اإلسالمية برحيل الفقيد:

ارتباك سعودي حول اّتفاق الحديدة: قوة الردع اليمنية 
ترسم مسارات الحرب والسالم

قائُد الثورة يحّمُل العدواَن مسؤوليَة عرقلة اّتفاق السويد ويؤّكـُد الجاهزيَة للسالم القائم على وقف العدوان

تشييع رسمي وشعبي مهيب للسيد العالمة املجاهد محمد يحيى الحوثي

 :  ضرار الطيب
ق  يب ا »عالتّفـاُق« عبذق خرجت له عالجتأاعاُت 
عمخـري4 بلجنـة تنسـلق إعـاد4 عالنتشـار، خط4ً7 
إىل عممـا1، فلأـا يتالـُق لأضأ7نه، بكـن إمكانلَة 
تطبليـه عـىل عب7عقـع ال تجاـُل منه سـ7ى مجرد 
ارقـة أُْخـــَرى ضأن ك7مـة أارعق ال فائ 4 منها، 
إع تؤّكــــ  جألع عملاطلات، لأـا يف عبك ماطلات 
م7قف فريق حك7مة عملرتزقة نفسه، أن عبسا7دية 
ما زعبت مرص4 عـىل عبارقلة لأ7عضلع خارجة عن 
عالتّفـاق، امـا زعبت تأسـك لزما1 عبيـرعر عبرئليس 
بتنفلـذ أية خطـ47 عأللة من قبل طـرف عملرتزقة، 
ا4ـ7 مـا أشـار إبلـه للـاُن عبلجنة عملشـرتكة حني 
تح ث عـن عبحاجة إىل »قرعر سـلايس« بتطبلق ما 

تم عبت7صل إبله. 
 بكن حتى مع إرصعر4ا عىل إليا  فاعللة نف7ع4ا 
عملارقـل يف عب7عجهة، تب ا عبرياض مرتبكة إىل َحــ ٍّ 
كبـرٍي اغري قـادر4 عـىل تح ي  مبتغا4ـا عبحيليي 
مـن عرقلة عالتّفـاق، فبابرغم من سـالها عبحثلث 
بلحصـ7ل عـىل »غطا « مناسـب بتجـااز عالتّفاق 
تََأامـاً، من خـالل مزععم عسـته عف »أمن عملالحة« 
يف عببحـر عمحأـر اترسيـب عمخبار عـن »تاللق« 

عبتزعمات حك7مة عبفـاّر 4ادق، إال أن م7عقف فريق 
عملرتزقة من عالتّفاق عمخـري عكا تربطاً اعضحاً، 
في  اعفـق مأثل7 عبفريق عـىل عمليرتحات عممألة، 
لرغم رفض عبا ي  من عبتفاصلل عبتنفلذية، بكنهم 
أقراع لأن عبيرعر يا7د بلرياض، لحسـب ما أّكـــ  
مص ر من دعخل عبلجنة عملشـرتكة بلصحلفة، أما 

عمال. 
عبكثـريُ مـن عبفرعغـات ظهـرت لـني رغبـات 
عبسا7دية يف نسف عالتّفاق الني نتائج عالجتأاعات 
عمخري4، فرعغات أشـارت يف جانب منها إىل عرتباك 
كبـري يف مرططـات عبرياض، ال يأكـن فصله عن 
عبتصالـ  عالسـرتعتلجي عملسـتأر ضـ  مطارعتها 
امنشآتها عباسكرية اعبحل7ية ؛ مَنَّ عبك عبتصال  
يجر4ـا عىل عبتفكري أبف مـر4 قبل أن تيرَر إعاد4 
عبهجـ17 عـىل عبح يـ 4 أَا عالتّجـاه نحـ7 مرحلة 
عبرفـض عملاَلن بالتّفاق، خاصًة اأن تحذيرعت قائ  
عبث7ر4 ال زعبت عـىل عب7عجهة اتثبت اعقالتها ي7ماً 

لا  ي17. 
امن جانـب آخر، مثّلت تلـك عبفرعغات فج4ً7 يف 
»عبتنسـلق« لني عبسـا7دية الني حك7مة عملرتزقة، 
خاصـة اأن فريق عملرتزقة بـم يج  ما يرر له رلط 
عالتّفاق عبج ي  لأسـائل »عبسـلطة عملحللة اعمم7ر 

عملابلة« سـ7ى عإلقرعر لأن عبسـا7دية 4ي من ترص 
عىل عبـك ا4ي صاحبة عبيـرعر عبحيليي، ا74 أمر 
بم يكـن يح ث من قبل عن ما كانـت عإلمارعت 4ي 
من ت7ّجـه فريق عملرتزقـة، فلأا ي ار عبح يث عآلن 
لكثر4 عن تسـلم عبسـا7دية إلدعر4 ملف عبسـاحل 
عبغرلـي لا  مغادر4 عبي7عت عإلمارعتلة، الابتايل فإن 
4ذه عبفجـ47 اثلية عالرتبـاط لابتربـط اعالرتباك 

عبحاصل يف إدعر4 عبتحابف. 
خالصة عبيـ7ل: إن نتائج عالجتأاعـات عبج ي 4 
بلجنـة إعـاد4 عالنتشـار بم تكـن لأازل ألـ عً عىل 
عبظـراف عملل عنلـة عبتي عيـ ت خالبها، سـ7ع  يف 
عباأق عبسـا7دق أَا يف عب عخـل عبلأني، ايف مي مة 
تلـك عبظـراف عبتصالـ  عبجـ7ق اعبصاراخي ض  
عملطارعت اعملنشـآت عبسـا7دية عبذق لـ ع حض7ُره 
اتأثـريُه اعضحـاً مـن خـالل عالرتباك عبسـا7دق، 
اأما عالتّفاق عبج ي  نفسـه، فسـ7ع  تـم تنفلذه أَا 
تجأل ه، فه7 يؤّكـــ  عىل ج ية عبطرف عب7طني يف 
عالنفتاح عىل عأللة عبسال1، كأا يؤّكـــ  من خالل 
مـا حأله مـن تأثريعت عمللـ عن عباسـكرق، عىل أن 
ق7عت عبجلش اعبلجان عبشابلّة عستطاعت عب7ص7َل 
إىل مرحلة رسـم مسـارعت عبسـال1 إىل جانب فرض 

ماادالت عبحرب. 

 : خاص
عبتيى عبسـلُ  عب عمللـك ل رعب ين عبح7ثي، 
أمـا عبثالثـا ، عملباـ7َث عممأـيَّ إىل عبلأـن 

مارتن غريفلث. 
اقـال ناطـُق أنصـار محأ  عب عبسـال1، 
أمـا يف للـان بـه: إن »عبسـلَ  عب عمللك ل ر 
عب ين عبح7ثـي أّكـــ  خالل عبليا  جا4زيتَنا 
بلسـال1 عباادل اعىل رضار4 اقـف عبا اعن 
عبغاشـم افك عبحصار عبظابـم افتح عملطار؛ 
كـ7ن 4ذه عبيضايا تالمـا حلا4 عملاليني من 

ألنا  عبشاب عبلأني«. 

الحسـب ناطـق أنصار عبله »تـم عبتطرق 
خالل عبليا  إىل رضار4 عإلرسعع يف إنجاز ملف 
عمرسى اعبتذكـري لأ7عفياتنـا عملاضلـة عبتي 
سـبق اطرحها عملباـ7ث عممأـي يف بيا عته 
عمخـري4 يف صناـا  كأيرتحـات منـه اتـم 
قب7بهـا إاّل أنها ق7للت لابرفـض من عبطرف 

عآلخر«. 
اأضاف عب عبسـال1 »اعن عسـتأرعر ق7ى 
عبا اعن يف عإلجرع عت عبتاسـفلة عبتي ترابُف 
عملاايـريَ عبيان7نلـة اعإلنسـانلة عبتـي تجّر1ُ 
عسـتر ع1َ عالقتصاد ارقًة عسكريًة اقرسيًة 
تـم تذكريُ عممـم عملتحـ 4 لهذع عبجانـب، لأا 

فلها مبادرعت عملجلا عبسـلايس عمعىل اعبتي 
جا ت منسـجأًة مـع عبتفا4م عبـذق حصل 
يف مشـاارعت عبسـ7ي  اتجا4ل عبطرف عآلخر 
أيـة ماابجـات إنسـانلة مأا يحألـه كامل 
عملسـؤابلة عن عسـتأرعر 4ذع عبتاسـف اما 
سـلنتج عنه اكذبك عسـتأرعر إغـالق مطار 
صناـا  عب ايل اما ينجم عنه من آثار كارثلة 
عىل عملست7ى عإلنساني اعالقتصادق اعبصحي 
بلأ7عطـن عبلأني عبذق ياانـي ماانا4 كبري4 
نتلجـة إغالقـه اعبتذكـري لابرطـ7عت عبتـي 
ق منا4ـا منـذ عتّفـاق عبسـ7ي  امـا لاـ ه؛ 
سـالاً بفتح عملطار أما1 عملسـافرين اعملرىض 

اعباابيني اعبطالب اغري4م«. 
اعختتم عب عبسـال1 للانَه لاإلشـار4 إىل أن 
»عبسـل  عب عمللك ل ر عب ين عبح7ثي عسـتنكر 
تلكَُّؤ عبطرِف عآلخر يف عبتي 1 يف عتّفاق عبح ي 4 
رغم تي يأنـا خط4ً7 أُحاديـة عبجانب ضأن 
إعـاد4 عالنتشـار يف عمل7عنئ، امـا يحصل من 
خراقات امأاطلة مكشـ7فة عـن عبتي 1 يف 
عبتنفلذ، محأالً عبطرَف عآلخَر كامَل عملسؤابلة 
عن عبك خاصة عستأرعر حصار ألنا  منطية 
عب ريهأـي ملا ييارب عباا1 لابرغم من ُكـــّل 
عملناشـ عت عبتي قا1 لها عمل7عطن7ن يف عمل يرية 

الاض عبجهات عمُْخــَرى«. 

 : صعدة

شـلّع عآلالُف مـن ألنا  محافظـة صا 4، أما 

ـَة عبااِبَم محأـ  لن يحلى  عبثالثـا ، عبسـلَ  عبُحجَّ

عبح7ثي، اعبك لأسيط رأسه لذعت عملحافظة. 

عملجلـا  عضـ7ُ  عبتشـللع  مرعسـَم  َاحـرض 

عبسلايس عمعىل محأ  عيل عبح7ثي َاازير عب عخللة 

عبلـ7عُ  عبُ عبكريـم عبح7ثي ارئلُا عالسـتربارعت 

عباسكرية عب عبله عبحاكم اع ٌد من قلادعت عب ابة 

اافٌ  علأائي كبريٌ اجأ7ع حاشـ 4 من عمل7عطنني 

عبذيـن تياطـراع منذ عبصبـاح عبباكر مـن مرتلف 
م يريـات صاـ 4 اع د من عملحافظـات إىل جامع 

عالما1 عبهادق بلأشاركة يف مرعسم عبتشللع. 
اخالل عبتشللع، أّكـــ  عض7 عملجلا عبسلايس 
عمعىل محأ  عيل عبح7ثي يف ترصيح به، أن عباالمَة 
عبفيلـَ  كان مجا4 عً اق 1 عبكثري عبكثري يف سـبلل 
عبلـه، مبلنًـا م7عقَفـه عإليَْأـانلـة اأثـره يف ترللـة 

عمجلال عبصاع 4. 
اعّزى عضـ7ُ عملجلا عبسـلايس عمعىل عبح7ثي 
أرس4َ عبفيل ، مؤّكـــ عً أن عبلأَن اعممة عإلسالملة 

في ت 4امًة دينلة. 

من جهتها، نات رعلطُة علأـا  عبلأن عبفيلَ  
عباالمـة محأ  عبح7ثي اق مـت عبرعلطة يف للان 
بهـا »أحـر عبتاـازق اعمل7عسـا4 بلشـاب عبلأني 
اعممتـني عبارللـة اعإلسـالملة، ل7فـا4 عباالمة 
عبجللـل اعبزع4  عبـ7رع عبتيي عبسـل  محأ  لن 

يحلى عبح7ثي«. 
كان  عبح7ثـي  عباالمـة  »إن  عبرعلطـة:  اقابـت 
مرجاـاً بلالأـا  اعملتالأني اميصـ عً بل7جا4ات 
عالجتأاعلـة بلفصل يف عبيضايا اإصالح ععت عببني 
اتأبلف عبيل7ب اتن7ير عباي7ل اعبنه7ض لاباأللة 

عبتاللألة«. 

ضمن مقترح قدمه المبعوث األممي 
ولجنة الصليب األحمر:

املرتضى: صفقة »أولية« لتبادل األسرى 
تنتظر ردًا من طرف املرتزقة

 : خاص
أعلن رئلُا عبلجنة عب7طنلة بشؤان عمرسى، عبُ عبيادر عملرتىض، أن 
عبلجنَة تااطـت مع ميرتٍح أمأي ج ي  بصفية تبـادل أرسى »أابلة« 
لانتظار أن يرد طرُف عملرتزقة عللها، اسلتم ت7ضلح تفاصللها الحياً. 
اقال عملرتىض، يف ترصيح نـرشه، أما عبثالثا : إن »مكتَب عملبا7ث 
عممأي لصناـاَ  مع عبلجنة عب ابلة بلصللـب عمحأر، تي م7ع لأيرتح 
يتضأُن تنفلذ صفية تبادل أابلة كأرحلة أاىل »، مضلفاً أنه تم إمهال 

عبطرفني أُسب7عاً بلرد عىل عمليرتح، اأن عملهلة عنتهت أما. 
اأّكـــ  عملرتىض أن عبلجنـة عب7طنلة »رفات رد4ا عىل عمليرتح قبل 

ي7مني«، ا74 ما ل ع أنه رد إيجالي. 
اأضـاف أن طرف عملرتزقة بم يرد – حتى بحظة كتالة عبرر- اكان 
من عملحتأل أن يأتي رد4م، أما »إن كان 4ناك ج ية اتفاعل إيجالي 

مع عمللف من جانبهم«. 
ايرجـح أن يرفض طـرف عبا اعن عمليـرتح، كأا حـ ث يف تجارَب 
سـالية، حلث شـه ت عالجتأاعـاُت عبراصة لألـف عمرسى يف عأان 
سـالياً، َكثريعً من عبارعقلـل عبتي تاأ 4ا مأثل7 عملرتزقـة، إزعَ  ُكـــّل 

عمليرتحات. 
اكانـت عبلجنـة عب7طنلة قـ  تااطت لشـكل إيجالي مـع مرتلف 
عمليرتحـات عبراصـة لحلحلة ملف عمرسى سـ7ع  يف عجتأاعات عّأان 
أَا غري4ـا، اق مت خط7عت إيجاللة، بكنهـا ق7للت لارعقلَل دعئأٍة من 

قبل طرف عبا اعن. 
اأّكــــ  عملرتىض يف ترصيحه أنه سـلتم ت7ضلـح رد عبطرفني عىل 
عمليرتح عبج ي ، يف عب7قت عملناسب، كأا سلتم ت7ضلح محت7ى عمليرتح. 

األجهزُة األمنيُة يف زبيد تحرُق 
كمياٍت كبريًة من املبالغ الجديدة 

القادمة من مناطق االحتالل 
 : الحديدة

قامـت عمجهز4ُ عممنلـة يف م يرية زللـ  محافظـة عبح ي 4، أما 
عبثالثـا ، لإحـرعق مبابـَغ ني ية كبري4 مـن عبُاألة عبج يـ 4 عملطب7عة 
خارج عبلأـن اعبصادر4 مؤّخرعً عن لنك ع ن عملركـزق عبتالع بحك7مة 

عبفاّر 4ادق. 
اأّكـــ  مص ر مسـئ7ل يف م يرية زلل  عن شه7د علان، أن عأللة 
إحـرعق عملبابـغ عبني ية عبيادمة مـن م ينة ع ن عملحتلـة إىل محافظة 
عبح ي 4 أقلأت لشـكل علني، أما، يف عبرط عباا1 اسط عمل ينة اأما1 

حش7د من عمل7عطنني اعبجهات عممنلة اعملانلة. 
اأشار عملص ر إىل عب7عي عبكبري عبذق يأتلُكه ألناُ  عبشاب يف م7عجهة 
عبا اعن اعبحصار اعب7رقة عالقتصادية عبتي تسته ُف عبلأَن اته ُف إىل 

ت مري عالقتصاد اتج7يع عمل7عطنني اتركلاهم. 
اكانـت حك7مة عإلنياع عب7طني ق  حذرت يف اقت سـالق من ت عال 
عبُاألـة عبج يـ 4 عملطب7عة مـن قبل حك7مـة عبفاّر 4ـادق يف عبرارج 
ل ان غطا  نيـ ق أجنبي الص7ر4 مفرطة أرضت لاالقتصاد عب7طني 
اليلأـة عبريـال عبذق عنهار أمـا1 عباأـالت عمجنبلة عمُْخـــَرى جرع  
عبطباعـة عملتكـّرر4 بلُاألـة عبتي للغت أكثـَر من تريلل7نـي ريال، كان 
آخر4ـا اصـ7ل دفاة ج ي 4، أمـا عمال، إىل ملنا  عـ ن من عمم7عل 

عملطب7عة يف عبرارج فئة 100 ريال. 
اقـ  بجـأ عبا اعُن لا  فشـله عسـكرياً اسلاسـلاً عىل عمللـ عن إىل 
عسـتر ع1ِ عب7رقة عالقتصادية ضأن حرله عبيذر4 ض  عبشاب عبلأني، 
مستر ماً ت مري عبُاألة عب7طنلة من خالل طباعتها يف عبرارج لكألات 

تف7ق ما تأت طباعته عىل م ى 10 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

السلطاُت املحلية يف محافظات الجمهورية تتفقُد 
املراكزَ الصيفية ومستوى أدائها 

تحكيم وصفح يف قضية قتل بني قبيلتني من صعدة وذمار

لقاء قبلي يف الحداء يؤكـد استمرار الصمود ورفد الجبهات

 : متابعات: 
ت7عصُل عبسـلطاُت عملحللة زيارعِتها عبتفي ية 
بلأرعكـز عبصلفلـة اعملؤّكــــ 4 عـىل أ4ألّـة 
عسـتغالل عباطلة عبصلفلة يف عبتحصن اعستيا  

عب7عي اعبثيافة. 
امسـؤاب7  ااكال   محافظـ7  قـا1  حلـث 
محافظـات صناا  اعبح ي 4 اعمـار اعببلضا  
اإب اعملح7يـت اعبضابـع احجة اتاـز اريأة 
اعأـرعن اصا 4 اعبجـ7ف امأرب، منـذ ل عية 
عبصلفلـة  عملرعكـز  لزيـار4  عبجـارق  عمسـب7ع 
لأرتلـف عمل يريـات اعبازل بالطالع عىل سـري 

عباأللة عبتاللألة. 
اخـالل عبزيـارعت عملتفرقـة اماهـم مـ رع  
عمل يريـات اعملشـايخ اعمعلـان اعبشـرصلات 
عملرعكـز  أ4ألّـة  عـىل  أّكــــ اع  عالجتأاعلـة 
عبصلفلة بأللنا  اعببنـات يف عبتحصن اعبتثيلف 

اعبحأاية من عالفكار عملنحرفة اعبضابة. 
اأشـاداع لاإلقبـال عبكبري عبـذق اصلت إبله 
عملرعكـز عبصلفلـة لأرتلـف مرعكـز محافظات 
عبجأه7ريـة، حلث للغ عـ د عمللتحيني بلأرعكز 

151 أبفاً ا134 طابباً اطاببة. 
ل ار4م، أشاد عبيائأ7ن عىل عملرعكز اعبطالب 

لاال4تأا1 عبكبري عبذق أعطته عبيلاد4 عبسلاسلة 
اعملجابـا عملحللـة بلأرعكـز عبصلفلـة اعب عم 
عبكبري عبـذق أعط7ه مجل عباأللـة عبتاللألة يف 

ت7فري كافة عالحتلاجات عبالزمة. 
اافيـاً بلجنة عباللا بلأرعكـز عبصلفلة، في  
للـغ إجأـايل عـ د عبطـالب عبذكـ7ر عمللتحيـني 
لاملرعكـز 130 أبفاً ا11ي طابباً، اعبطاببات 110 
أبفـاً ا313 طاببة، أق لحصللـة تجاازت 151 
أبـف طابـب اطاببة يف أكثـَر مـن 3670 مركزعً 

صلفلاً. 
اأاضحـت عمرقا1ُ أن ع َد عبطالب اعبطاببات 
عمللتحيني لاملرعكـز عبصلفلة لأحافظات صا 4 
للـغ 41 أبفـاً ا-295 اعأرعن 16 أبفـاً ا-310 
اعبح ي 4 34 أبفـاً ا1ي - احجة 11 أبفاً ا656 

- اصناا  30 أبفاً ا166 طابباً اطاببة. 
للنأا للغ ع ُد عبطـالب اعبطاببات عمللتحيني 
لاملرعكـز عبصلفلـة يف أمانـة عبااصأـة 41 أبفاً 
ا367 اعملح7يـت سـباة آالف ا110 - اعمـار 
ي1 أبفـاً ا6ي6 - اإب 11 أبفـاً ا576، - اتاـز 
ثأانلـة آالف ا165 - اريأـة أرلاة آالف ا111 
طابباً اطاببـة، اعببلضا  736 - اعبج7ف أبفني 
ا681 - اعبضابـع أبفـاً اي56 - امـأرب 3ي4 

طابباً اطاببة. 

 : صعدة: 
يف إطـار تازيـِز عبجبهـة عب عخللـة اعباأـل 
عـىل ت7حلـ  عبجهـ7د مل7عجهة عباـ اعن، صفح 
آل عببطـريق مـن ألنا  خ7الن عامـر لأحافظة 
صا 4، أمـا عبثالثا ، عن عبجاني »جهاد أحأ  
غـالب« من ألنـا  قبللة آنـا محافظة عمار يف 
ميتـل اب 4م »ي7سـف صابح عببطـريق«، لا  

اساطة قبللة. 
جـا  عبك لا  اص7ل اف  قبيل من قبائل لني 
س7ي  آنا بتحكلم آل عببطريق اعبيب7ل لكل ما 
يـرعه أ4ُل عملجني علله غري أن ملَل عبطرف عآلخر 

آل عببطريق بلأصلحة عباامـة اقناعته لأث7لة 
كظـم عبغلظ عن  عبله دفاهم ملسـامحة عبجاني 

»جهاد أحأ  غالب« اعباف7 اعبصفح عنه. 
مـن جانبهـم، ثأـن ألنـاُ  قبائـل عبسـ7ي  
م7قـَف آل عببطـريق امشـايخ اقبائـل خ7الن 
عامـر لصاـ 4 لشـكل عا1 عـىل مـا ق م7ه يف 
سـبلل تازيز عبتأاسـك عب عخيل، رعفاـني عبرعية 
عببلضـا  بهـم، ماترين أن 4ذع عبتجسـلَ  يأتي 
بيلم عبتصابح لني ألنا  عملجتأع اع 1 عالنشغال 
لابيضايـا عب عخللـة اعببيا  يف عتّجـاه عبتص ق 

عبا اعن عبسا7دق عممريكي عبغاشم. 

 : ذمار: 
نّظـم ألنـاُ  ااجها  منطيـة عبنرص4 احبل 
عبرلع عبل 4 لأ يرية عبح ع ، أما عبثالثا ، بياً  
قبللاً؛ بت شـني عملرحلة عبثانلة من تشـكلل ب7ع  

عبصّأاد اعبتحشل  ارف  عبجبهات. 
اخالل عبليا  عبذق حرضه نائب م ير مكتب 
عبصناعـة محأ  حسـني عمكـ7ع، أشـاد اكلل 
أال عملحافظـة فهـ  عملراني لامل7عقـف عملرّشفة 
بيبائل عبح ع  يف عبتص ق بتحابف عبا اعن ادعم 
عملرعلطـني يف عبجبهات لابرجـال اق7عفل عب عم، 
مؤّكــــ عً أ4ألّـة تضافر عبجهـ7د بتازيز قلم 
عإلخا  اعبتااان انبذ عبرالفات ات7حل  عبجه7د 
اعبطاقـات اعبتفـرغ مل7عجهـة عباـ اعن ادعـم 

عملرعلطني. 

احثَّ اكلـُل عملحافظة عملرانـي عبجألَع عىل 
عإلسـها1 يف عبحفـاظ عـىل عممـن اعالسـتيرعر 
اعبسـلم عالجتأاعـي، ُمشـريعً إىل أ4ألّـة تازيز 
اح 4 عبصف اعستأرعر رف  عبجبهات َام7عصلة 

عبصأ7د اعبثبات حتى تحيلق عبنرص. 
مـن جانبـه، أّكــــ  محأـ  غابـب عملت7كل 
م يـر عمل يريـة، أن ألنـاَ  عبنرص4 احبـل عبرلع 
اعبح ع  لشكل عا1 يف مي مة عبصف7ف مل7عجهة 
عباـ اعن، الفتـاً إىل عالسـتا عد برفـ  عبجبهـات 
اتشكلل عملرحلة عبثانلة من ب7ع  عبرئلا عبشهل  

صابح عبصّأاد. 
فلأا أّكـــ  نائب م ير عبرتللة لامل يرية ابل  
عبرل7عي اعبشـلخ نج ق عملار، نفريَ ألنا  عبح ع  
ادعم عملرعلطني يف عبجبهـات ام7عصلة عبصأ7د 

حتى عبنرص.

بعد اإلقبال الكبير ووصول عددها إلى 3672 مركزًا احتضنت أكثر 251 ألف طالب وطالبة:

تكريم الفائزين في دوري الشعب الصيفي ودعم دورات الخياطة واإلسعافات وتقديم وسالل غذائية

ضبط عصابة خطرية تمارس الحرابة والسرقة وقتل زعيمها يف محافظة إب

اختتام أنشطة مؤسسة الشعب الصيفية يف محافظة إب

 : إب: 
ضبطـت عمجهـز4ُ عممنلـُة يف م يرية 
عبا يـن لأحافظـة إب، أمـا عبثالثـا ، 
عصالًة إجرعملة تي1ُ7 لابحرعلة اعبرسقة 
لاإلكرعه.  اأّكـــ  مص ٌر أمني لإدعر4 أمن 
عبا ين يف ترصيح بصحلفة »عملسري4« أن 
رجـال عممن قامـ7ع لأالحيـة عباصالة، 

اقتـل زعلأها عمل عـ7 » عأـر علضة »، 
اضبط ماظم عنارص4ا، الفتاً إىل ص ار 
أكثـَر من عرش4 أاعمـَر قضائلة لابضبط 
عبيهـرق بزعلـم عباصالـة اأفرعد4ا عىل 

عمة عبا ي  من قضايا عبيتل اعبحرعلة. 
اأاضـح عملصـ ر »أن 4ـذه عباصالَة 
كانت تيـ1ُ7 لفـرض مبابـَغ مابلة عىل 
عبتجار ايف حابة رفض أح 4م عب فع، أَا 

أق 1 عىل إلـالغ عبرشطة، تي17 عباصالة 
لاالعت ع  علله، اعىل مأتلكاته«، مشريعً 
إىل أن إدعر4َ أمـن عبا ين ب يها عبكثري من 
عمللفـات عمل7ثيـة بجرعئـم تلـك عباصالة 
عملتأثلـة يف لجرعئم قتل اسـط7 اعلتزعز 
بباـض  اشـاحنات  لضائـع  اإحـرعق 
عبتجار، اإطالق عبنار عبكثلف عىل منازل 

امحالت عبكثري من تجار عملنطية. 

 : إب: 
 عختتأت مؤسسة عبشاب عالجتأاعلة 
بلتنألـة، أمـا عبثالثا ، مـرشاَع دعم 
عبصلفلـة لأحافظـة  عملرعكـز  أنشـطة 
إب، اعبـذق ترّللـه عبا يُ  من عمنشـطة 
ادارعت  عبرياضلـة  منهـا  عبصلفلـة 
عبرلاطـة  اتالـم  عمابلـة  عإلسـاافات 
َات7زيـع ع د مـن عبسـالل عبغذعئلة عىل 

عبكادر عبتاللأي يف عملرعكز.
اكلـُل  أكـ   عالختتـا1  فاابلـة  ايف 
محافظة إب بشـؤان عبتاللـم اعبثيافة 
ع4تأـا1َ  غـالب  عب عبفتـاح  اعماقـاف 
عبيلـاد4 عبث7ريـة اعبسلاسـلة لإنجـاح 
عملرعكز عبصلفلة يف تنشئة عبطالب اجلل 
عملسـتيبل عبتنشـئة عبسـللأة الأا فله 
خ مة عب7طـن اعملجتأع، مثأنـاً جه7د 
مؤسسة عبشـاب عالجتأاعلة بلتنألة يف 

دعم أنشطة عملرعكز عبصلفلة لاملحافظة 
لابشـكل  عملرسـ7مة  لرعمجهـا  بتنفلـذ 

عملطل7ب.
من جانبـه أفاد م ير مكتـب عبرتللة 
لاملحافظـة محأـ  در4ـم أن أنشـطة 
عملرعكز عبصلفلة عمليامة حابلاً يف مرتلف 
عملرعكز لأركز عملحافظة اليلة عمل يريات 
تشـأل عبا ي  من عبرعمج عملتن7عة عبتي 
تا7د لابفائ 4 بلألتحيني س7ع  يف مجال 
حفظ اتالا4 عبيـرآن اعل7مه اغريه من 

عملاارف اعملجاالت عبالألة اعإلل ععلة. 
ل اره أاضح م ير عبرعمج اعملشاريع 
لأؤسسـة عبشـاب عالجتأاعلة بلتنألة 
محأـ  عـ7عض أن عملؤسسـة عختتأـت 
مرشاع دعم أنشـطة عملرعكـز عبصلفلة 
يف محافظة إب من خـالل فاابلة إقامة 
عملباريات عبنهائلة لـني عبفرق عبرياضلة 
عملتنافسـة عـىل كأس عبشـاب بلأرعكز 

عبصلفلـة يف كـر4 عبي 1، مشـريعً إىل أنه 
تـم تي يـم عب عم بـ ارعت عإلسـاافات 
عمابلة مأثـالً لحيائب طبلة، إضافة إىل 
دعم دارعت عبرلاطـة اتي يم كألة من 
عمقأشـة، اكذبك تي يم ع د من عبسالل 
لاملرعكـز  عبتاللأـي  بلـكادر  عبغذعئلـة 

عبصلفلة.
بلأرعكـز  عبرياضلـة  عمنشـطة  ايف 
عبصلفلة، تـم تكريم عبفرق عبثالثة عماىل 
عملتص ر4 يف عبـ ارق عبريايض عبذق أقلم 
لأشـاركة 16 فريق من منتسبي عملرعكز 
عبصلفلة لأركز عملحافظة اأسـتأر مل 4 
أسـب7ع، لابكؤاس اعملل عبلـات عملي مة 
عالجتأاعلـة  عبشـاب  مؤسسـة  مـن 
بلتنألة، احصـل فريق ثبـات اعنتصار 
عـىل عملركـز عمال يف 4ـذه عببط7بة فلأا 
حصل فريق عبشـه ع  عىل عملركز عبثاني 

افريق عبز4رع  عملركز عبثابث.
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 : خاص: 
فلأـا يسـتأرُّ تحابُُف عباـ اعن عممريكي 
عبسا7دق امرتزقته خرَق عتّفاق اقف إطالق 
عبنـار لابح يـ 4 »عتّفـاق عبسـ7ي «، ي7عصل 
ألنـا  عبح ي 4 اقفـاِت عالسـتنكار اعبتن ي ، 
مطاببـني عممم عملتحـ 4 ل7ضع َحـــ ٍّ بتلك 
عبرراقات؛ ك7نها لاتت كال7سـاً يتهّ ُد حلا4َ 
عمل7عطنني 4ناك خاصـة م ينة عبح ي 4 عبتي 
ال يكاد يأر دا1 سي7ط ضحايا من عمل نلني. 
حلث خـرج عملئـات من م7ظفـي اعأال 
لأحافظـة  اعبتحسـني  عبنظافـة  صنـ اق 
عبح ي 4 يف تظا4ر4 حاشـ 4 عسـتيرت أما1 
مكتب منظأة عممـم عملتح 4 عراع فلها عن 
عبشـ ي ين الستأرعر  تن ي 4م اعستنكار4م 
جرعئـم عباـ اعن امرتزقتـه لحـق عمل نلني، 
ام7عصلـة خراقاته التّفاق عبسـ7ي  خاصة 
اأن 4ـذه عبرراقات شـه ت تزعي عً ملح7ظاً 
مـع عبليـا عت عبجاريـة حابلاً لـني عمطرعف 
اعبتـي ترعا4ـا عممم عملتحـ 4، ماترين عبك 

تنصـالً اعضحـاً مـن قبـل تحابـف عبا اعن 
اعملرتزقـة عـن عالتّفـاق امحاابة إلفشـال 

جه7د عبسال1 عبتي تبذبها عممم عملتح 4. 
ايف عبتظا4ر4 رفع عملشـارك7ن شـاارعت 
االفتـات »من د4 لاسـتأرعر حصـار م ينة 
عبح ي 4 اعبرراقـات اعبجرعئم عبتي يرتكبها 
عباـ اعن لحـق عمل نلـني الشـكل مت7عصل، 
مشـريين إىل عبيصف عملت7عصل عبذق تتارض 
به م ينة عبح يـ 4 خاصة أحلا  عبرلصة ا7 
ي7بل7 احي عبشـه ع  اعمل يريـات عبجن7للة، 
فضالً عن عستأرعر عبا اعن يف إغالقه بطريق 

كلل7 16. 
عملتحـ 4  عممـم  عملشـارك7ن  احأـل 
امنظأاتهـا مسـؤابلة ما يرتكبـه عبا اعن 
من جرعئم لحق عمل نلني من عبنسا  اعمطفال 
اكبار عبسـن لاملحافظة، مؤّكـــ ين أن تلك 
عبجرعئـم شـه ت تزعيـ عً ملح7ظـاً يف عبفرت4 
عمخـري4 اأن عـىل عممـم عملتحـ 4 عبنظـَر إىل 
ما ياانله سـكان 4ذه عمل يريـات من خ7ف 
ارعـب أَا عىل عمقل أن تكلـف فريياً بلنزال 
إىل عملستشـفلات بالطالع عىل حابة عبضحايا 

اعبسأاع منهم بلتأّكـــ  عبتلين أكثر. 
عملتظا4ـران ايف للان بهم تليت صحلفة 
»عملسـري4« نسـرًة منـه عسـتنكراع صأـَت 
عممم عملتح 4 اعملجتأع عبـ ايل عزع  خراقات 
اجرعئـم عبا اعن اقصفـة عملت7عصل بألحلا  
عبسـكنلة، محألني عممم عملتح 4 عملسـؤابلة 
عبكاملـة إىل جانـب ق7ى عباـ اعن اطابب47ا 

ل7ضع ح  بتلك عبرراقات اإييافها. 
اأشار عببلان إىل أن ق7ى عبا اعن اعملرتزقة 

ت7عصل إىل جانب تصاع  خراقاتها تحشـلَ  
تجألـع مياتللها عىل أطرعف عمل ينة، يف دبلل 
اعضح عىل ع 1 ج يتها يف عملفااضات؛ ك7ن 

عبك منافلاً ملا نص علله عتّفاق عبس7ي . 
كأـا طابب عببلـاُن لرفع عبحصـار افتح 
مطـار صناـا  عبـ ايل افـك عبحصـار عـن 
م7عنـئ عبح يـ 4؛ لاعتبار4ا منافذَ رئلسـًة 

بلجأه7رية عبلأنلة. 
ادعـا عببلان عممَم عملتح 4 إىل عبضغط عىل 

دال عبا اعن ااقف عرقلتها ب7ص7ل سـفن 
عملشتيات عبنفطلة إىل م7عنئ عبح ي 4. 

إىل عبـك، عّر قبائـل م يريـة لاجل لذعت 
عملحافظـة يف اقفة عحتجاجلـة، أما عمال 
عباـ اعن  جرعئـم  السـتأرعر  إدعنتهـم  عـن 
اخراقاتـه لحـق ألنـا  عبح يـ 4، مطاببني 
عممَم عملتح 4 عبيلا1َ لأسـؤابلاتها اعبحفاظ 
عبرراقـات  لإييـاف  عمل نلـني  حلـا4  عـىل 
اعبيصف عباشـ7عئي عبذق لـات يتهّ د حلا4 

عمل7عطنني يف ُكـــّل بحظة. 
اأّكـــ  ألنا  امشـايخ لاجل يف اقفتهم 
أن عستأرعر خراقات عبا اعن اجرعئأه لحق 
عمل نلـني بـن تثنلَهم عـن م7عصلـة عبصأ7د 
اعبثبـات اعب فاع عن أنفسـهم، مؤّكـــ ين 
عسـتأرعَر4م يف دعـم ارف  عبجبهـات لاملال 
اعبرجال حتى تحرير كافة عمرعيض عبلأنلة. 
عالنتصـارعت  عملشـارك7ن  أشـاد  كأـا 
اعإلنجـازعت عبتـي يحّييهـا ألطـاُل عبجلش 
عبجبهـات  مرتلـف  يف  عبشـابلّة  اعبلجـان 
ايف مي متهـا إنجـازعت عبيـ47 عبصاراخلة 

اعبطريعن اعملسرّي4. 

بالتزامن مع المفاوضات واللقاءات الجارية بالحديدة برعاية أممية:

أشار إلى أن المحتلين دخلوا المهرة تحت مسميات كاذبة:

فيما مديرية الشيخ عثمان تغرق بالمجاري وانتشار األمراض واألوبئة:

أبناء الحديدة يواصلون وقفاتهم املنددة بجرائم وخروقات العدوان مطالبني األمم املتحدة القيام بمسؤولياتها

وكيل املهرة: املحافظة واقعٌة تحت سيطرة االحتالل اإلماراتي السعودي 

مرتزقة االحتالل يف عدن يبسطون على املتنفس العام الوحيد لألهالي يف املنصورة 

 : المهرة: 
كشـف ل ر كلشـات -اكلـل عملهر4 بشـؤان 
عبشـباب-، عن اق7ع عملهر4 تحت رحأة عصالة 
يُ يُر4ا عالحتالُل عإلمارعتي عبسـا7دق امجأ7عٌة 

من عملرتزقة. 
اأاضـح كلشـات يف ترصيحـات صحفلـة، 
أمـا، أن قـرعَر ما أسـأا4ا عبسـلطة عملحللة يف 
عملحافظـة مرتَطـٌف، اتص ر قرعرعتهـا من قبل 
ضبـاط سـا7ديني لاسـتر ع1 عملرتـزق رعجـح 
لاكريـت - عملحافـظ عملاني مـن قبـل عالحتالل، 
اعبـذق يارقـل عبكثـري مـن عمنشـطة عبر ملة 
اينهب عملـ7عرد عملابلـة اعملرصصـات عملحافظة 

بحسالة عبشريص. 
ألـرز  كلشـات  عملحافظـة  اكلـل  اأضـاف 
عب ععأـني العتصامـات عملهـر4 أن »عملهـر4 قبل 
ل   عباـ اعن ادخ7ل عالحتالل عبسـا7دق إبلها، 
كانـت محافظًة آمنًة، اعبل17 4ي متهأٌة ل7ج7د 
قاع 4«، مشريعً إىل أن عملحافظَة تشهُ  عقتحاماٍت 
بلأنـازل اسـج7ناً رسية اعسـتأرعر عالعتياالت 
اعالنتهـاكات منـذ اصـ7ل عالحتـالل، مت7عـ عً 

لإيصاِل جرعئم عالحتالل عإلمارعتي اعبسـا7دق يف 
عملهـر4 إىل عبيضا  عبلأنـي اعملنظأات عبحي7قلة 

عب ابلة. 
اأشـار كلشـات، إىل أن عالحتالل »دخل عملهر4 
لذرعئـع عبتنألـة اعملسـاع عت عإلنسـانلة، بكن 
عممر تح7ّل إىل أ4 عف عحتالل اعضحة عنكشـفت 
»لـ أ  عإلمارعتـي  عالحتـالل  أن  مبلنـاً  عبلـ17«، 
تجنلـ  دفاات للغـت 1000 شـرص جألاهم 
مـن عملهـر4«، م7ضحـاً أن عالحتالل يهـ ُف بجر 

عملحافظة إىل مرلع عبانف اعبف7ىض. 

اكشـف اكلل محافظة عملهر4 أن عالحتالل 
عإلمارعتي ل عيـة عبا اعن عىل عبلأن كان يترذ 
من عملجأع عبحك7مي اللـت عملحافظ ميرعت 
بـه، الا 4ا جا  عالحتالل عبسـا7دق اتاامل 
لنفـا عبطرييـة، تحت مـرر عإلغاثة اعملرر 
عإلنسـاني اعآلن يترـذ مـن مطـار عبغلظـة 
ميرعً بـه، من47ّاً إىل أن عبضالط عبسـا7دق أَا 
عإلمارعتي يأتي من أجل فرض نفسه مسؤاالً 
عـن عملحافظـة يف ظـل صأت حك7مـة عبفاّر 

4ادق. 

عصاباُت االحتالل تغتال جندياً 
مرتزقاً يف مدينة سيئون 

بحضرموت 
 : حضرموت: 

تالـُش م يرياُت عب7عدق اعبصحرع  لأحافظـة حرضم7ت عنفالتاً أمنلاً 
متصاع عً يف ظل عنتشاِر ملللشـلا عالحتالل عإلمارعتي عبتي تسلطُر الشكل 

كيل عىل تلك عمل يريات لشكل خاص اعىل عملحافظة لص7ر4 عامة. 
ايف آخـر تلـك عبجرعئم عملنظَّأـة اعملأنهحـة عبتي تشـهُ 4ا عملحافظاُت 
عبجن7للـة عملحتلة، أق مت عصالٌة مسـلحٌة عىل عغتلـال جن ق مرتزق من 
منتسـبي ما يسـأى عملنطيـة عباسـكرية عماىل، أما عبثالثـا ، يف م ينة 
سـلئ7ن لحرضمـ7ت، لا  أيـا1ٍ من اق7ع جرعئـم عغتلال اقتل شـه تها 
م يريات عبيطن اسلئ7ن طابت جن7دعً تالاني ملا يسأى عملنطية عباسكرية 

عماىل يف حك7مة عبفاّر 4ادق. 
اقال شه7د علان: إن عنارص مسلحة يتبا7ن عالحتالل عىل متن درعجة 
نارية قامت، أما لإطالق عبنار عىل عبجن ق عب عبله ع7ض حريش لجانب 

مسج  عبرري يف سلئ7ن اأرداه قتلالً يف عبحال. 
 اتشـه  مناطق ام يريـات اعدق حرضم7ت عنفالتاً أمنلاً اعسـته عفاً 
بلأ نلني اعباسـكريني لشكل مأنهج يف ظل فشل عمجهز4 عممنلة عبتالاة 
بحك7مة عبفاّر 4ادق يف عبيبض عىل أق مجر1 أَا مت7رط يف 4كذع أعأال يتم 

تأ7يلُها ادعُأها من أل7 ظبي. 

املكال.. أعماُل شغب وقطع شوارع للتنديد 
بانقطاع الكهرباء وتجاهل حكومة الفاّر هادي 

 : حضرموت: 
شه ت م ينُة عملكال عبساحللة لأحافظة 

فاابلـاٍت  عبثالثـا ،  أمـا  حرضمـ7ت، 

عحتجاجلًة شـابلًّة غاضبـًة؛ بلتن ي  لرتدِّق 

عبر مـات عباامـة اتجا4ل حك7مـة عبفاّر 

4ادق ملاانا4 عمل7عطنني. 

اقابت مصادر محللة يف عملكال، إن عملئاِت 

من عمل7عطنني عبغاضبني خرج7ع إىل عبش7عرع، 

أما، اقام7ع لأعأال ف7ىض اشَغب اقطع 
عبطرق عبرئلسـلة يف م ينة عملكال؛ عحتجاجاً 
عىل عالنيطاعات عملتكرر4 بلتلار عبكهرلائي. 
ابفتت عملصادر إىل أن عملحتجني عبغاضبني 
يف عملكال أق م7ع، أمـا، عىل عحتجاز ق7عطر 
لرتال اديزل كانت متجهة من عملكال ص7ب 
محافظات أُْخـــَرى، مبلنـة أن عبفاابلات 
عالحتجاجلة ال تزعل مسـتأر4 حتى عبلحظة 

اتأت  إىل أحلا  اش7عرع أُْخــَرى. 

 : عدن: 
عسـتأرعرعً ملسلسـل عبفـ7ىض اعبابث 
عإلمارعتـي  عالحتـالُل  ينتهُجـه  عبـذق 
عبجن7للـة  عملحافظـات  يف  امرتزقتُـه 
اصل َح َّ عبسـط7 عـىل عملأتلكات عباامة 
اعبراصة انهب أرعيض امنازل عمل7عطنني 
لي47 عبسـالح، قـال م7عطنـ7ن يف م ينة 
عـ ن: إن ملللشـلا مـا يسـأى عبحـزع1 
عممنـي عبتالاـة بالحتـالل قامـت، أما 
عبثالثا ، لاأللة لسـط عىل متنفا عا1 

يف م يرية عملنص7ر4. 
اأاضـح أ4ـايل عملنصـ7ر4 أن عصالـاِت 
ما يسـأى عبحـزع1 عممني عبتالـع بالحتالل 
عإلمارعتـي قام7ع لاببسـط عىل متنفا عا1 
خلـف م7ل CBC يف حي عب عبازيز لأ يرية 
عملنصـ7ر4، كأـا أق مـ7ع عـىل إطـالق عبنار 
ص7ب عمل7عطنني أثنا  محاابتهم منع عأللة 

عببسط. 
اعسـتنكر عم4ايل قلـا1َ مرتزقة عالحتالل 
لاببسـط عىل متنفسـهم عب7حل  يف عمل يرية 
غـري مكتفـني لاببسـط عـىل عبكثـري مـن 
محألـني  اعبراصـة،  عباامـة  عملأتلـكات 
عالحتـالل عإلمارعتـي احك7مة عبفـاّر 4ادق 
عملسـؤابلَة عبكاملـة تجـاه ما تتاـرض بها 

عملتنفسات اعبح عئق. 

من جانـب آخـر، غرقت أحلـاُ  م يرية 

عبشـلخ عثأان ع ن لألاه عملجارق اسـط 

تحذيـرعت مـن كارثـة للئلـة اصحلـة يف 

عمل يرية. 

اقـال م7عطن7ن يف عبشـلخ عثأـان لأن 

حارعتهم اأحلاَ 4ـم غرقت لألاه عملجارق، 

عممـر عبـذق يهـّ ُد لتلـ7ث للئـي يـؤدق إىل 

عنتشـار عممـرعض اعمالئـة، يف ظل صأت 

اغلاب حك7مة عبفاّر 4ادق. 

لانتشـار  عملجـارق  ملـاُه  اأسـهأت 

عبباـ7ض عبناقـل بلفرياس، حلث سـجلت 

ع ٌد من عملستشـفلات يف م نلة ع ن حاالِت 

افـا4 اإصالات لحأى عبضنك اعالسـهاالت 

عملائلة عبحاد4 جرع  غرق أحلا  عمل ينة لألاه 

عبـرصف عبصحي اتكـ ُّس عبيأامة، يف ظل 

عنيطـاع عبتلـار عبكهرلائي اعرتفـاع درجة 

عبحرعر4. 
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 : نوح جالس: 

تجـار4ُ  كانـت   11015 عباـا1  قبـل 
عملرـ رعت يف عبلأن ال ترتلـُف عن ليلة 
دال عباابم ترضُع ب ار مافلا عملر رعت 
عب ابلـة اعملحللـة اتايل عتهـا لحلـث 
كانـت عبلأـُن محطـة عبـ7ر ال أكثـر، 
بكن عبتغـريعت عملتسـارعة يف عملنطية يف 
عبسـن7عت عبر7عيل جالت ِمَلفَّ عملر رعت 
يتحـ7ُل من ملف يتالـق لاملافلا الاض 
عبنافذيـن إىل ارقة سلاسـلة تُسـترَ 1ُ 
لشـكل كبـري اتيـف ارع 4ـا داٌل لكل 

إمكانلاتها. 
 إع أن عبا اعَن عىل عبلأن لأا حأله من 
عسته عف شامل بللأن عمرض اعإلنَْسان 
َاظهـرت حابة عبحي  عبتـي تكتنُف دال 
عبجـ7عر تجـاه عممـة عبلأنلة، مـا جال 
من عملر رعت إح ى عمسـلحة عبفتاكة يف 
حرلها عىل عبلأن، الغري م7عرلة يف عبك، 
م  لل ضأـن عأل م راس امرطط ُصأِّ
عـىل رؤيـة تظهـر دالالت عبـك يف تزعي  
نشاط تجار عملر رعت عمللح7ظ سنًة لا  
أُْخــَرى، عممر عبذق أدى ل7زير عب عخللة 
عبلـ7ع  عب عبكريـم عبح7ثـي التّها1 دال 
عبا اعن رصعحًة لأنهـا تيُف خلف عأل 

مافلا عملر رعت اتّجار4ا. 
اعلله سات صحلفُة عملسري4 بتييّص 
عبحيائـق اإلرعز4ا بلرأق عباـا1 بلارَف 
عبجألـُع م ى 4أجلة عباـ اعن عبذق بم 
يتـ7عَن عـن عسـتر ع1 أق يش ؛ لَهـ ِف 
ت مري عببـالد لا  أن عجز عن إنجاز عبك 
لاب7رقة عباسـكرية، اأجرت بيا عٍت مع 
ع د مـن عملسـؤابني يف ازعر4 عب عخللة، 

فإىل عملحصلة. 

العدوان َوُأمُّ الجرائم 
ييـ7ُل عباأل  ماجـ  عبيايفي –م ير 
ح يثـه  يف  عملرـ رعت-  مكافحـة  عـا1 
يف  عملرـ رعِت  »إن  عملسـري4:  بصحلفـة 
عبلأـن تُاتَرُ مشـكلًة اماضلًة كغري4ا 
فلأـا يتالـق لأسـأبة حفظهـا انيلها 
دال  سـاي  مـع  خص7ًصـا  اللاهـا، 

عباـ اعن إلغـرعق عبلأـن لاملرـ رعت، يف 
محاابًة بتحيلق أ4 عفهم يف عبتأثري عىل 
كافة مجاالت عبحلـا4 عبصحلة اعببلئلة 
اعسـته عف عممن اعالسـتيرعر، َحلْــُث 
تاتـر عملرـ رعت أ1 عبجرعئـم امفتـاح 
عبجرعئـم؛ مَنَّهـا ترتبـُط لابا يـ  مـن 
عمفاال عإلجرعملة اعبجسـلأة اعبرسقة 
اعبنهب َاجرعئم عالعت ع  عىل عمشراص 
اعب عار4، كأـا ترتبط عملر رعُت لجرعئم 

عبتآمر اعإلر4اب، اعبفساد اعبرش47«. 
دال  »تسـاى  عبيايفـي:  اأضـاف   
عبا اعن السـتر ع1 4ذه عب7رقة؛ سـالاً 
منـه بتحيلق لاٍض مـن أ4 عفها، فهي 
إح ى عب7سائل عبتي جرى عبتا7يُل عللها 
يف خلـق للئـة إجرعملـة تهز عبتأاسـك 
عملجتأاي عبصامـ  يف م7عجهة عبا اعن، 
َحلْـــُث يأثل ثباُت عملجتأـع ما يح7ل 

لني عبا اعن اتحيلق إنجازعته«. 

املناط��ُق املحتّل��ة.. حاضن��ٌة لتج��ار 
املخدرات 

 يف عملحارض4 عبتي أبيا4ا عبسل  عبيائ  
َعب عمللـك عبح7ثـي يف عبرعلـع عـرش من 
ٍل عن  شهر رمضاَن، تح ث لشكل مفصَّ
م7ض7ع عملر رعت ارشح لإسـهاب عن 

4ذع عمل7ض7ع. 
امتالاـة  ضبطلـات  خـالل  فأـن 
مسـت7ى  اضـع  امرعقبـة  عملرـ رعت، 
عنتشـار عملر رعت يف مرتلف عملحافظات 
عبلأنلـة تحـ ث عباألـ  عبيايفـي: »إن 
عملرـ رعِت تُجَلـُب من دال رشق آسـلا، 
عـن طريق تجار ييلأـ7ن اييطن7ن يف 
عملناطق عبتي تسلطُر عللها دال عبا اعن 
)عملحافظات عملحتّلة( سـلأا عملحافظات 
عبجن7للـة، ايتم نيلُها مـن خالل تجار 
اناقلني مهرلني بلتم تص ير4ا إىل عب ال 

عملجاار4«. 
اتالـع عبيايفـي ح يثـه »إن نسـبَة 
تااطـي عملرـ رعت يف عبلأن 4ي نسـبٌة 
يف  امشـكلتُنا  كبـري4ً،  ابلسـت  قلللـٌة 
عملر رعت 4ي عبار4 عن ترعنزيت اعبلأن 
منطيـة عبـ7ر، َحلْــُث يسـتغل تجار 
عبلأـن اعبحـ اد  عملرـ رعت تضاريـَا 
يف  عملفت7حـة  اعبسـ7عحل  عملفت7حـة 
عببحـر عمحأـر اعببحـر عبارلـي بجلب 
عملرـ رعت اتأرير نيلهـا عر تضاريا 
عبلأـن إىل دال عبجـ7عر، اتبـذل عمجهز4 
ار4 بضبط عملر رعت،  عممنلة جه7دعً جبَـّ
ا4نـاك  مرتفاـة جـ عً  فاإلحصائلـات 

ُر لامطنان«.  ضبٌط بكألات تُي َّ
َاضبُط 4ـذه عبكألات مـن عملر رعت 
يشـري إىل خطر يؤّكــ  اج7د عسته عف 
مأنهـج بلجأه7رية عبلأنلـة اإغرعقها 

لاملر رعت. 

مكافح��ة  يف  الداخلي��ة  إنج��ازاُت 
املخدرات رغم دعم العدوان 

يف عبسـادس اعبارشيـن من عبشـهر 
عملـايض عبـذق يصـادف عبلـ17 عبااملـي 
ملكافحة عملر رعت، رّصح ازيُر عب عخللة 
داَل  لـأن  عبح7ثـي  عب عبكريـم  عبلـ7ع  
ضأـن  عملرـ رعِت  تسـتر 1  عباـ اعن 
أارعقها يف عبحرب اعباـ اعن عىل عبلأن، 
عـن  مهأـة  مال7مـات  َحلْـــُث رسد 
إحصائلات لأـا أنجزته عمجهز4 عممنلُة 
اأن عبكألـاِت عملضب7طِة مـن عملر رعِت 
منـذُ ل عيِة عبا اعن عـىل لالِدنا للغت 73 
طنـاً ا130 كللـ7 من عبحشـلش عملر ر 
اكألات كبري4 من عملرـ رعت عمُْخــَرى 
منها 135 كلل7 4راين َا301773 حبة 
مر ر، َا800 جرع1 من ماد4 عبكريستال 

عملر ر. 
عبضبطلـاُت  ا4ـذه  عمرقـا1ُ  َا4ـذه 
بلأر رعت غريُ مسب7قٍة يف تأريِخ عباأِل 
عممنـيِّ يف عبلأن. ا4ـي عمعىل لني ُكــّل 

دال عملنطية. 
أما لابنسبة مكر 4ذه عبضبطلات تم 
ضبُطها من قبـل عملجا4 ين اعملرعلطني 
يف خط َسـري عأرعن اصاـ 4، اتح ي عً 
يف محافظـة صا 4 عـىل عبرط عبرئليس 
يف صاـ 4 ام يريـات محافظة صا 4، 
ايبذل رجاُل عممن ام ير عممن يف صا 4 
جه7دعً جبار4 ملكافحة عملر رعت لحسب 
مـا رصح لـه عبيايفـي اعبـذق أّكـــ  
»أنـه يتـم ضبط أطنـان مـن عملر رعت 
يف محافظـة صاـ 4، كذبـك عبحـال يف 
محافظـة عبجـ7ف امحافظـة عأـرعن 
اليلة عملحافظات إاّل أن عبنسـبَة عبكبري4 
يتـم ضبطها من قبل أمـن صا 4 اأمن 

عبج7ف«. 
للنأـا تي7ل عملال7مـات عبتي حصلت 
عللها عبصحلفة من مكافحة عملر رعت: 
إن إجأايل عملرـ رعت عبتي تم ضبطها يف 
1018 أرلاـ7ن طناً اثأانأائـة اأرلاة 
اسـت7ن كللـ7، امثـل 4ـذه عبكألة بم 
تضبط يف أَقٍّ من عبسـن7عت عملاضلة، ابم 

تقرير
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تضبـط مثلهـا أقٌّ من عبـ ال عملجاار4، 
اال يف عبـرشق عماسـط، ايشـري عباأل  
عبيايفـي إىل أن عبلأـَن تاـ  أكـر دابة 
ضبطت كألًة من عبحشلش اعملر رعت، 
عىل مسـت7ى عبجزيـر4 عبارللة اعبرشق 

عماسط. 

خالَل فرتة الع��دوان مخدراٌت جديدٌة 
تدُخُل اليمن 

مـن خـالل عملال7مـات عبتـي حصلنا 
ُد أنـ7عع عملرـ رعت  عللهـا ب7حـظ تاـ ُّ
عبجأه7ريـة  يف  ضبطهـا  يتـم  عبتـي 
عبلأنلة، إَضاَفـة إىل عبتي كانت مارافًة 
امت عابة مثل عبحشلش عملر ر رعسلنج 
ا4نـاك  عماىل  عب رجـة  اعبحشـلش 
أَيْــضـاً تسـأى عبكرسـتال  مرـ رعت 
تـم  ج يـ 4  مرـ رعت  4ـذه  عبشـ7ب، 
إدخابهـا اتـم ضبـط كألـات منها، يف 
عا1 ي101، َا4نابـك مر رعت عبهرايني 
اعملؤثـرعت عبايللة عمُْخـــَرى مثل عمل7عد 
عملسـتر مة طبلـاً كامبـ7الت عببـي تي 
دق اعبرتعمـادال عبتي تسـأى عباياقري 
عبطبلـة عملر ر4 يتم ضبُط كألات منها، 
ا4ـذه بم تكن تحظى لـراعج ب ى تجار 
َحلْـــُث  عملانلـني،  لحسـب  عملرـ رعت 
تأكنت عمجهـز4 عممنلة من ضبط ع د 
كبري من 4ذه عمن7عع خالل أرلع سن7عت 
حبـة  ا860  أبفـاً  0ي1  للـغ  عباـ اعن 

مر ر4 ا57 من عبحشلش عملر ر. 

تزاي��د قضاي��ا املخدرات خ��الل فرتة 
العدوان 

عللهـا  حصلـت  عبتـي  عب7ثائـق  يف 
عبصحلفة من مكافحـة عملر رعت يتبني 
أن ع د عبيضايـا عبتي تم ضبطها خالل 

عمرلع سن7عت، نفّصلها يف عبتايل:
عبيضايـا  عـ د  كان   1015 عـا1 
عملضب7طـة مائـة اتسـع قضايـا، ع د 
عملتهأـني مائـة اثالثة اسـتني متهأاً، 
اكألـات عملضب7طـات 668 كلل7 غرعماً 

من عبحشلش عملر ر. 
عبيضايـا  عـ د  كان   1016 عـا1 
عملضب7طـة 186 قضلة اعـ د عملتهأني 
فلهـا 350 متهأـاً، اكألات عبحشـلش 
عملضب7طـة 5303 كللـ7 غرعمات، ياني 

خأسة أطنان. 
عـا1 1017 ع د عبيضايـا عملضب7طة 
513 قضلـة اع د عملتهأني 30ي متهأاً، 
اكألة عملضب7ط ي1058 كلل7 غرعماً، أق 

عرش4 أطنان انصف. 
يف عـا1 1018 كان إجأـايل عبيضايـا 
عملضب7طـة 1113 قضلة اع د عملتهأني 
60ي1 متهأاً، اكألة عبحشـلش عملر ر 
عملضب7طـة 4ي408 كلل7، اأيضاً يف عا1 

1018 تم ضبط كلل7 4رايني. 

شهادات املتورطني.. العدواُن يسّهل 
عمل مافيا املخدرات يف اليمن

إن سـلطر4َ عباـ اعن عىل عبسـ7عحل 

عبلأنلة لشـكل تا1 لحلـُث تجاله قادرعً 
عـىل مارفـة أيـة سـفلنة ت خـل عمللاه 
عإلقللألـة عبلأنلـة. لحلـث ال ت خل أية 
سـفلنة إاّل ايتـم تفتلشـها مـن قبـل 
عـىل  عملسـلطرين  اعباـ اعن  عملرتزقـة 
عببحـر سـ7ع  يف سـاحل عببحـر عمحأر 
ايتـم  إاّل  عبارلـي  عببحـر  سـ7عحل  أَا 
تفتلشـها سـ7عٌ  أكانت تحأل أغذيًة أَا 
أدايًة امسـتلزماٍت طبلة أَا عحتلاجات 
اسـلع أُْخــَرى اكذبك تفتـش عبب7عخر 
أَا عبسـفن عبتـي تحأل مرـ رعت ايتم 

إدخابها إىل عبجأه7رية عبلأنلة.
إاّل أن عملرـ رعِت ت ُخـُل عـر عببحـر 
عـىل متن سـفن تالاة بتجـار مر رعت 
ايتـم  آسـلا  دال رشق  مـن  دابلـني، 
تسـللم عملر رعت يف عرض عببحر اعمللاه 
جاببـي  قبـل  مـن  عبلأنلـة  عإلقللألـة 
عملر رعت عبلأنلني عملت7عج ين يف مناطق 
سلطر4 عبا اعن ايتم إدخابها إىل عبلأن. 
ا4ـذع يا  دبلالً كافلاً عىل عسـته عف 
عبلأنـي  بلأجتأـع  عباـ اعن  دال 
امحاابتهـم إغـرعق عبلأـن لاملر رعت، 
َحلْــُث كشـف أح  عملت7رطـني لتجار4 
عملر رعت عبذين عرضهـم عإلعال1 عممني 
ا74 عملتهم عبرعلع عن آبلة نيل عملر رعت 
كانـت تتم من خـالل عأللة 
سهلة َحــ َّ ق7به »يف عبب عية 
يف  عملرـ رعت  تحألـل  يتـم 
ل7عخر تركلة أَا سـ7دعنلة أَا 
عبس7عحل  اقبابة  لاكستانلة 
عبلأنلة تتـم عأللة نيلها إىل 
قـ7عرب صلـ  تالاـة بتجار 
عملرـ رعت ثم ناـر لطريية 
سلسلة إىل عبس7عحل عبلأنلة 
لاـ  عبتنسـلق مـع ضبـاط 
سـا7ديني ثم يتـم تفريُغها 
يف مرـازن أَا مـزعرع دعخل 
ثـم  امـن  عبلأنلـة  عمرعيض 
دعخـل  إىل  إيصابهـا  يتـم 
عمرعيض عبسـا7دية، ا4نـاك 
عبسـا7ديني  عبجن7د  ينيلهـا 
يف سـلارعت عإلسااف أَا عىل 
م رعـات خاصـة لابجلـش 

عبسا7دق«. 

خ��ارَج  املخ��درات  تج��اُر 
الس��جون الس��عودية لدعم 

املرتزقة
يف خضم عببحـث عن دار 
دال عبا اعن يف عسـتر عمها 
ضأـن  عملرـ رعت  ارقـة 
حرلهـا اع اعنهـا عبشـامل 
عملال7مات  عبلأن، ت7عبت  عىل 
إع  ت7رطهـا،  تثبـت  عبتـي 
أّكـــ  عباألـ  عبيايفـي أن 
لاإلفرعج  قامـت  عبسـا7دية 
عن ثالثة آالف متهم محك17 
عللهم لابسجن بسباة عرش 
عامـاً ا4م أفـرعٌد ضبطتهم 
عبحـ اد  عـىل  عبسـا7دية 
عبلأنلة عبسـا7دية اص رت 
لحيهم أحـكا1ٌ سـجن مل 4 
سـباة عـرش عامـاً؛ بثب7ت 
لتهريب  اقلامهـم  عتّهامهم 
عملألكة  إىل دعخـل  مرـ رعت 
عبسـا7دية، متسـائالً عن عمسباب عبتي 

تيف خلف عبك؟
اينـ7ّه عبيايفـي إىل أنـه تـم عالتّفاُق 
لني عبسـا7دية مـع أقـارب عملتهأني أَا 
بتي يـم  عنهـم  اعملرعجاـني  عملرعفيـني 
عبضأانات عبالزمة؛ ك7نها تالم أن تجار 
عملر رعت سـلا7دان بتجـار4 عملر رعت، 
ا4ذع ما دفاها مخذ ضأانات منهم امن 
عايهم، َحلْــُث تم تيسلُم عملفرج عنهم 

اعبذين للغ7ع ثالثـة آالف إىل مجأ7عات، 
مجأ7عـة ع4بـت عب7دياـة اتـم تجنل  
أبف متهم منهم بلاأل بصابح عبا اعن، 
اعببيلة تم إرسـابهم بالنرـرعط اتنفلذ 
عبجأه7ريـة  دعخـل  ترريبلـة  أعأـال 
عبلأنلة، متأثلة يف أعأـال عبرص  ارفع 
عإلح عثلـات اجأـع عملال7مـات إَضاَفة 
إىل اجـ7د تااان ضباط سـا7ديني مع 
تجـار عملر رعت ايشـارك7نهم يف إدخال 
عملر رعت كذبك 4نـاك ضباط إمارعتل7ن 
م7جـ7دان يف عبلأن ياألـ7ن مع تجار 
عملرـ رعت ايسـاع انهم يف إدخابها إىل 
عبلأن، َحلْــُث لث عإلعال1ُ عممني ب7زعر4 
عب عخللـة يف صناـا  لاـض عالعرتعفات 
ملهرلـي مرـ رعت تم عبيبـض عللهم يف 
عبلأـن سـبق أن تـم عبيبـُض عللهم يف 
عبسـا7دية إاّل أنهـا أفرجـت عنهـم لا  
عبـك لاـ  أن تاه اع لتنفلـذ عملها1 عبتي 
يطلبها منه جن7د دال عبا اعن، َحلْــُث 
قـال عملتهم عمال: »كنـا مجأ7عًة ُقِبَض 
عللنـا يف عباـا1 11011 دعخـل عمرعيض 
عبسـا7دية مـن قبـل داريـات عبجنـ7د 
عبسـا7ديني اص ر حكـٌم ض ق مل 4 17 
عامـاً قضلت منهـا أرلع سـن7عت امن 
ثـم أفرج عنا مع عباف7 عباا1 عبذق ص ر 
لحق تجار عملر رعت عبلأنلني عىل شـكل 
دفـع إىل عبلأـن مـع ل عية عبحـرب عىل 

عبلأن«. 
 أما عملتهم عبثاني في  أقر يف ععرتعفاته 
لتفاصلـَل أكثَر اتح ث لاآلتـي: »ل عية 
عأيل يف عملرـ رعت كان مع مطلع عباا1 
1011 1 لاـ  عبتحاقـي لابفرقـة عماىل 
مـ رع، َحلْـــُث شـغلُت نائـَب رئلـا 
عمللتيى عباسكرق ميالل أن أت7ىل تسهلل 
نيل عملر رعت يف عمرعيض عبلأنلة اأحصل 
عىل جز  من عممـ7عل بياَ  عبك، الا 4ا 
ت7سـات مهأتي، َحلْـــُث كان عبتهأة 
عبتـي لسـببها دخلـت عبسـجن أنـه تم 
عبيبض عيلّ اأنا أق17 لتهريب حشـلش 
يف عمرعيض عبسـا7دية لتأريـخ 16 - 11 
- 11011، َحلْــُث كانت عمل 4 عبتي حكم 
عـيلّ لابسـجن 17 عامـاً، َحلْــُث ص ر 
حكم عملحكأة ض ق لابسـجن 15 عاماً 
اأضاف حـرَس عبح اد سـنتني بتصبح 
سـباة عـرش عامـاً، ابكـن عملـ 4 عبتي 
قضلتهـا بم تُكن ط7يلـة، َحلْــُث أفرج 
عنـي لا  صـ7ر عباف7 عباـا1 يف عملألكة 
بـكل تجـار عملرـ رعت عبلأنلـني، عبيرعر 
4ذع أتى لا  أن عبتيى ضباطاً سـا7ديني 
لنا ، َحلْــُث كان 4ذع عبليا  عبه ف منه 
ت7علتنـا، َحلْـــُث طلب7ع منـا منارص4 

إخ7عننا يف عبرشعلة ض  عالنيالب«. 

املخ��دراُت ح��رٌب ناعمٌة تس��تهدُف 
الحالة األمنية 

أمنلـ7ن بصحلفة  يي7ُل مسـؤاب7ن 
عملسـري4: »لنـاً  عـىل مال7مـات أمنلة 
دقليـة تبـنّي أن عإلمارعت تيـ17 لتي يم 
عملرـ رعت  تجـار  ادعـم  عبتسـهلالت 
إلغـرعق عملحافظات عبجن7للـة لأرتلف 
أن7ععها، سـ7ع  عملسـكرعت أَا عملر رعت، 
لحلـث أن 4نـاك حـاالت افلـات بـ ى 
شـباب عملحافظـات عبجن7للـة؛ لَسـبِب 
تااطلهـم كألات كبري4 مـن عملر رعت، 
لاإلَضاَفـة إىل تفـش عبجريأة لأن7ععها، 
ما تسببت لا 1 عستيرعر عب7ضع عممني 
يف 4ـذه عملناطـق، حتـى أن عممـر اصل 

إىل عغتلـال م يـر فرع مكتـب مكافحة 
عملرـ رعت يف عـ ن عبايل  فضـل صايل 
من قبـل عباصالـات عمل ف7عـة من قبل 
مرتزقـة عإلمـارعت عـىل اجـه عبتح ي ، 
اته ُف عإلمارعت مـن إغرعق عملحافظات 
عبجن7للـة عبابـث لاممـن اعالسـتيرعر 
اتأكنها من عبسلطر4 عىل عبشارع حتى 
تكـ7َن عملرـ رعت أدع4 ااسـللة برتكلع 
عبشـباب عبجن7لـي اتنفلذ سلاسـاتهم 
عبجن7للـة  بلأحافظـات  عالسـتاأارية 
اأصبحت عملر رعت أسـل7ب من أسابلب 
عبحرب عبناعأة عبتي يستر مها عبا اعُن 
اإاّل مـا عبـذق يفـرس عالنتشـاَر عبهائـَل 
بلأرـ رعت يف 4ـذه عملناطق َحـــ َّ أنها 
أصبحـت تبـاُع يف عبشـ7عرع عـىل مرأى 

امسأع ُكــّل م7عطن؟! 

تج��ار  دع��م  مقاب��ل  اإلحداثي��اُت 
املخدرات 

ُل عأللـاُت ضبـط عـ 4 خاليـا   تأثِـّ
تُحَسـُب  كبـري4ً  إنجـازعٍت  إجرعملـة 
بألجهـز4 عممنلـة، َحلْـــُث أن عبيلـا1َ 
لاأللـة عالتّجـار عملرـ رعت سـ7ع  نيل 
أَا جلـب أَا تص ير أَا ترايـج أَا للع أَا 
تسـللم، يحتـاُج إىل عصالـات منظأـة 
بليلـا1 لهذه عمعأـال عإلجرعملة، ايبني 
4ـذه  »إن  لابيـ7ل:  عبيايفـي  عباألـ  
عباصالـات عبتي تاأـل يف عبلأـن ب يها 
أجن 4 امساع عت من قبل دال عبرللج، 
متأثلـة يف عإلمـارعت، اتجـار عملر رعت 
عإلمـارعت ايف  عب ابلـ7ن م7جـ7دان يف 
عبسا7دية، اتم ضبط ع 4 خاليا مرتبطة 
لتجار من دال رشق آسـلا مت7عج ين يف 
دال عبرللج مجأ7عة منهم يف عإلمارعت، 
لاإلَضاَفـة إىل تجار سـا7ديني مرتبطني 
لابراليـا عإلجرعملـة عملضب7طـة ب ينـا، 
ا4نابـك ععرتعفاٌت متكاملـة لاالقتهم، 
أثبتـت ب ينا قطااً عالقاتهـم اأعأابهم 
عملرـ رعت سـ7ع   اإرسـابهم بكألـات 
عـن طريق جلـب عملر رعت عـن طريق 
عرتباطهـم لاصالات عملرـ رعت عب ابلة 
اعبتجـار عب ابلـني أَا تص يـر عملر رعت 
عـن طريـق عرتباطهم لتجـار مر رعت 
سـا7ديني منهم من عممرع  عبسا7ديني 
ا4نابك تااان اتنسلق فلأا للنهم الني 
عملرتزقة، ا4نابـك أعأاٌل ترريبلة يُكلَُّف 
لها تجاُر عملر رعت، منها رفع إح عثلات 
برضب نياط أمنلة أَا م7عقع عسـكرية 
أَا لُنَى تحتلة يف عبجأه7رية عبلأنلة«. 

امأـا ي عم 4ذع عبطـرح ععرتعُف أح  
تجار عملر رعت ضأن فللم أنجزه عإلعال1 
عممنـي ا74 عملتهم عبثابـث لي7به »كنُت 
أعَأُل عىل تهريب عبحشـلش إىل منطية 
تسـأى عملازعب لابسـا7دية امع ل عية 
عبحـرب عـىل عبلأـن تغليـت عبحـ اد؛ 
نتلجة عبتط7رعت عباسكرية إاّل أنه الا  
فـرت4 ت7عَصـَل لي أحـُ  ضبـاط عبجلش 
عبسـا7دق اعسـأه عيل مسـااق اعبذق 
سـبق أن عألُت ماه يف تهريب عملر رعت 
يف عبسـالق اطلـب مني عبتاـاان ماهم 
يف تي يـم إح عثلات عـن عبجلش عبلأني 
اعبلجـان عبشـابلة ميالل تسـهلالت يف 
نيـل عبحشـلش اتالأت منـه كلف يتم 
رص  أ4ـ عف ارفع إح عثلات، لاإلَضاَفة 
إىل أنه طلب أرقـا1َ ُكــّل تجار عملر رعت 
عبذيـن أعرفهم اجرى عبتفـاُاُض ماهم 

عىل نفا عبرشاط«. 

تقرير

في تتبع استقصائي لصحيفة المسيرة حول استخــــــــــــــدام العدوان للمخدرات ضمن أسلحته للفتك بالشعب اليمني:

العدوان يستهدف النقاط 
األمنية التي تتوىل 

ضبَط املخدرات
 : متابعات: 

أفادت مصادُر أمنلة لأن طائرعِت عبا اعن 
للغـت يف تااُاِنها مع مهرلـي عملر رعت َح َّ 
عسـته عف عبنيـاط عممنلـة عبتـي تضبـط 
عأللات عبتهريب إىل دعخل عبسا7دية، سلأا 
يف عملناطـق ، إضافـة إىل أنه بم يسـبق ب ال 
عباـ اعن ضبـط أيـة عأللـات بلتهريـب يف 
عبس7عحل عبلأنلة لابرغم من فرضها حصارعً 
مطبيـاً عـىل عبلأـن لحلـث ال تتأّكـن أية 
سـفلنة أا قارب من دخ7ل عمللاه عإلقللألة 
عبلأنلة إاّل لا  خض7عها بلتفتلش عب قلق.

العميد القايفي مدير عام مكافحة املخدرات:
األعداء يحاولون إغراق املجتمع اليمني 

باملخدرات لتسهيل احتالل األرض

املناطق املحتّلة تشهُد انتشارًا غري مسبوق 
للمخدرات يف أوساط الشباب والشابات

شهادات املتورطني: جّندنا 
العدوان ملساعدته عسكرياً 

برفع اإلحداثيات وإغراق 
اليمن بالحشيش
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 : خاص 

يَُا ُّ عب رُس عبذق نحن لص ده يف 4ذه 
عبيـرع 4 عببسـلطة من أعظـم دراس 
ـِهلِْ  عبَياِئِ  -ِرْض7َعُن عبلِه َعَللِْه- ملا  عبشَّ
تضأنـه من دقائـق فلسـفلة يف قابب 
لسـلط اقريب بلناس، حلـث قّ 1 فله 
تحللـالً مل7ض7عـات غاية يف عإلشـكال 
عنـ  كثـري مـن عبنـاس، للنأـا كانت 
زعايـة عملاابجة عبتي عنطلق من خالبها 
ـِهلُْ  عبَياِئـُ  -ِرْضـ7َعُن عبلـِه َعَللِْه-  عبشَّ
متألز4ً لأصابتهـا امحاكاتها عبفطر4 
عبسـللأة، كأا أنه أضفى عىل عبتسبلح 
ماانَي أخرجته مـن إطاره عبتابُّ ق إىل 

مل عن عباأل عملثأر اعملؤثر. 

مفهوُم التسبيح:
عبتسبلُح تنـزيٌه عبله سبحانه اتااىل 
ايف ترشيااتـه،  أفاابـه،  ايف  ععتـه  يف 
ـِهلُْ  عبَياِئـُ  -ِرْضـ7َعُن عبلِه  ايـرى عبشَّ
َعَللِْه- أن عبتسبلَح يأثِّل قاع 4ً مهأة، 
ـا جـً ع؛ بذبـك كان من  اميلاًسـا مهأًّ
عملهـم أن يتكّرر يف عبصـال4 عبتي تتكّرر 
4ـي يف عبلـ17 خأـا مـرعت، ا74 ما 
مثّل محطًة بفحص سـالمة عإليَْأـان، 
احصانـة بسـالمة عبظن لابلـه مهأا 
للغـت عملصاعـب اعبظراف، ال سـلأا 
اعإلنَْساُن يجهُل َكثريعً من عبتفاصلل يف 
اج7ه عبحكأة يف 4ذه عمللك7ت عب7عسـع 

عباظلم. 
امن أشهر عبتساللح عملأث7ر4 ق7بنا: 
)سـبحان عبله، اعبحأ  بلـه، اال إبه إال 
عبلـه، اعبلـه أَْكَر، اال حـ7ل اال ق47 إال 
لابلـه عبايل عباظلم(، فيـ  راى عإلما1 
زي  )علله عبسـال1( عن أمـري عملؤمنني 
عيل لن ألـي طابب )صل7عت عبله علله( 
أنـه قال: )إن من سـبّحها مائة مر4 يف 
عبلـ17 دفـع عبله عنه سـباني ن7ًعا من 
عببال  أدنا4ا أَْا أ74نها عبيتل: سـبحان 
عبلـه، اعبحأ  بله، اال إبـه إال عبله اعبله 
أَْكـَر، اال ح7ل اال قـ47 إال لابله عبايل 

عباظلم(. 
ابـ7ال أ4ألّـة عبتسـبلح ملـا تتكـّرر 

يف عبصـال4 أَْكثَـر من غريه، لـل إنه أمٌر 
مشـرتك لني ُكـــّل عبرالئـق، ناطيها 
تنطلـق يف  َجألاـاً  اصامتهـا، فهـي 
تسبلح عبله تااىل للسان عمليال، ابسان 
عبحـال ييـ7ل عبلـه تاـاىل: }تَُسـبُِّح َبُه 
ـبُْع َاعْمَْرُض َاَمْن ِفلِهنَّ  َأاَاعُت عبسَّ عبسَّ
ٍ  إاِلَّ يَُسـبُِّح ِلَحْأِ ِه َاَبِكْن  َاإِْن ِمْن يَشْ
ُه َكاَن َحِللًأا  اَل تَْفَيُه7َن تَْسـِبلَحُهْم إِنَـّ

َغُف7ًرع{. 

أثُر التسبيح يف الواقع:
ق  يسـتباُ  لاُض عبنـاس أن يك7َن 
بلتسبلح أثٌر مبارش يف عبحلا4 عب7عقالة، 
ايغلـب عنه ما يأكـن أن يؤثـر علله 
اعقاـه  مـن  عبتسـبلح  غلـاب  سـلباً 
لأفه7مـه عملادق عملتأثل يف عبذكر، أَْا يف 
مااني عبذكر امستلزماته عبتي تسيط 
عـىل اعقـع عبحلـا4 كأيلـاس ي7ضح 
عبرلـل يف كثري مـن عبن7عحـي، للنأا يف 
حيلية عممر ثأة دار أصلل بلتسـبلح 
يف حلاتنا، ال يتأتـى به أن يحّيَق ثأاره 
تحـ ث  اقـ   عب7عـي،  لابتسـبلح  إال 
ـِهلُْ  عبَياِئـُ  -ِرْضـ7َعُن عبلـِه َعَللِْه-  عبشَّ
عن عبك، مشـّ دعً عـىل »أ4ألّة أن تأأل 
نف7سنا مشـاعر عبتنـزيه بله سبحانه 
اتااىل، اأن من يغفل عن 4ذه عبياع 4 
سـليع يف عبضـالل، تفسـ  عيائـ ه، 
يؤمـن لابباطـل«، فابتسـبلُح عب7ععي 
عبـذق يحأـل صاحبُه مانى عبتسـبلح 
يف قلبه حيـاً، فلاتي  أن عبله منزه عن 
ُكـــّل نيص أيـاً كان، حتى ب7 ت47أنا 
خـالف عبك، فايُل عإلنَْسـان قارٌص عن 
عإلحاطـة لألاـاد عبحكأـة عإلبهلـة يف 
ـِهلُْ  عبَياِئُ   ُكـــّل ن7عحلهـا، يي7ل عبشَّ
-ِرْضـ7َعُن عبلـِه َعَللِْه-: »4نـاك عيائ  
كثـري4 منتـرش4 عنـ  أغلب عملسـلأني 
تتنـاىف منافا4 رصيحة مـع جالل عبله، 
اق سلته، احكأته، اعظأته! فأابئك 
يسـبح7ن عبله لأف7ع4هـم، ايران كم 
عـرض عبُيـْرآن عبكريم مـن آيات تؤكُ  
أ4ألّة عبتسـبلح، ابكنهـم ق  عناي ت 
قل7لهم عىل عيائ  مالنة عسـت7ح47ا 
مـن أحاديث، فلـم ياـ7داع إىل عبُيـْرآن 

لابشـكل عملطل7ب، امن عـاد إىل كتاب 
عبله سبحانه اتااىل فلن تفس  عيل ته 

ابن يضل«. 
امن 4ـذه عبنيطـة ناـرُف عم4ألَّة 
عببابغة بلتسـبلح يف م7عجهـة عبضالل 
يف كافـة عملسـت7يات، امـا تسـتلزمه 
4ذه عمل7عجهة مـن عبثبات، اعبصأ7د يف 
عمل7قف، اعبت7فلق يف عتّراع عبيرعر، حلث 
تتصاغر عمم7ر عبكبري4 أما1 من يحأل 
يف نفسه حيلية »عبله أَْكَر«، اتتساقط 
عبا7عئق عبجأـة أما1 من يحأل راحلة 

عبتاظلم بله. 

سوُء الظن باهلل تعاىل عند الشدائد: 
مـن أَْكَر عممـ7ر عبتي يتاـرُض بها 
عبنـاُس عنـ  عبشـ عئ  في عنُهـم بلثية 
لابله، اينيلُب ُحْسُن عبظن لابله س7 عً، 
اقـ  ال يترلـف عن عبـك إال عبيللل من 
بـ7 كان  عباارفـني، حتـى  عملرلصـني 
أاسـاطهم،  لـني  يالشـ7ن  عمنبلـا  
اعملاجزعت تيع عىل مـرأى منهم، في  
قال أصحاب م7ىس: }إِنَّا َبُأْ َرُك7َن َقاَل 
َكالَّ إِنَّ َمِاَي َرلِّي َسـلَْهِ يِن{. اقال عبلُه 
عن أصحاب عبنبي محأ  صىل عبله علله 
اآبه اسـلم: } إِعْ َجاُ اُكْم ِمـْن َف7ِْقُكْم 
َاِمْن أَْسـَفَل ِمنُْكْم َاإِعْ َزعَغـِت عْمَلَْصاُر 
َالََلَغِت عْبُيل7ُُب عْبَحنَاِجَر َاتَُظن7َُّن ِلابلَِّه 
عْبُأْؤِمن7َُن َاُزْبِزب7ُع  عبظُّن7ُنَا 4ُنَاِبَك علْتيُِلَ 
ِزْبـَزعاًل َشـِ يً ع َاإِعْ يَُيـ7ُل عْبُأنَاِفُيـ7َن 
َاعبَِّذيـَن يِف ُقل7ُِلِهـْم َمـَرٌض َمـا َاَعَ نَا 
عبلَّـُه َاَرُسـ7بُُه إاِلَّ ُغـُراًرع{. ُكــّل 4ذه 
عالنتكاسـات عإليَْأـانلـة بـم تـأِت من 
ـِهلُْ  عبَياِئُ   فـرعغ، اإنأا كأا يي7ل عبشَّ
-ِرْض7َعُن عبلِه َعَللِْه-: »إعع كان عإلنَْسان 
ضالف عإليَْأـان، ضالـف عبثية لابله، 
ضالف يف إدرعكه بتنـزيه عبله سبحانه 
اتاـاىل قـ  يهتـز عنـ  عبشـ عئ «، اال 
تظهـر 4ـذه عبفـ7عرق لـني أصحـاب 
عإليَْأــان عبي7ق اعإليَْأـان عبضالف إال 
لابشـ عئ ، ابذبك قلـل ق يأا، عبص يق 
اقـت عبضلق، اعبذ4ب عبسـللم ال يبني 

من عبش7عئب إال لابنار عبحاملة. 
بلسـت عبشـ عئ  4ي ما يرلق س7  

عبظـن لابله، ابكنها ترـرج عملكن7ن يف 
عبصـ ار، فاملؤمـن عبحـق يـزدعد ثباتا 
اإيَْأـانـا، اعملنافـق ينطلق يف عإلرجاف 
اعبته7يـل اعبترذيل اعإلحبـاط، يي7ل 
ـِهلُْ  عبَياِئـُ  -ِرْض7َعُن عبلـِه َعَللِْه-:  عبشَّ
»كذبـك عملؤمن يـزدعد إيَْأـانًا من ُكــّل 
عمح عث يف عبحلا4، يزدعد لصري4، كم 74 
عبفـارق لني من يسـلئ7ن عبظن عن ما 
تحصـل أحـ عث، الـني من يـزدعدان 
إيَْأـانًـا؟ ا4ي يف نفا عمح عث، أبلا 

عبفارق كبريًع جً ع؟«.
امن أَْكثَر عمم7ر إشـكاالً عىل عبناس 
مـا يحصـل يف عب7عقـع من عنكسـارعت 
عسـكريّة م4ل عبحـق، أَْا غلبة مادية 
اسلطر4 م4ل عبباطل، فلح ا لاملتالع 
عملـرتدد يف تنزيـه عبله لابشـك يف حكأة 
عبله اع به، ايسـري له لرطى مت رجة 
إىل مهـااق عبضـالل، مـا بـم يتـ عرك 
نفسـه.  حني ينتـرص عباـ ّا عىل أ4ل 
عبحق ال يانـي عبك أن عبله ترىل عنهم، 
فيـ  قتـل عـ د كبري مـن أنبلـا  لني 
إرسعئلـل، فضـال عن تكذيبهـم، اكان 
يحلـى لـن زكريا نبـي عبله عبـذق آتاه 
عبلـه عبحكم صبلـا أح  4ـؤال  عمنبلا  
عمليت7بـني ظلأـا، ابكن قتلهـم كان يف 
سـبلل عبله، امـن أجل إعـال  عبيضلة 

عبتي جا اع من أجلها. 
حصـ7ُل مثـل 4ـذه عمحـ عث يهـز 
إيَْأــان عبضافـا ، ايف نفـا عب7قـت 
يزيـ  عملؤمنني قـ47 يف إيَْأـانهم، يي7ل 
ـِهلُْ  عبَياِئـُ  -ِرْض7َعُن عبلـِه َعَللِْه-:  عبشَّ
»حادثـة كرلال  أبم تكـن حادثة مؤملة 
جـً ع؟ كانـت كلأـات عإلما1 عبحسـني 
فلهـا تـ ل عـىل قـ47 إيَْأـانـه، كأال 
اعله، كأال ييلنه، لصريته، كان 4أه 
مـن ارع  ُكــّل عبك أن يكـ7ن بله فله 
رىض، مـا دع1 افله رضا بك فال يهأني 
ما حصـل. ا4ذه 4ي نفسـلة عملؤمن، 
نفسـلة عملؤمن 74 أن ينطلق يف أعأابه 

يري  من ارعئها كلها رضا عبله«. 
ـِهلُْ  عبَياِئُ  -ِرْض7َعُن  ا4نا طرح عبشَّ
عبلِه َعَللِْه- عبفرق لني عبنرص عبشريص 
عبحسـني  فشـهاد  عبيضلـة،  انـرص 

كانـت نـرصع بيضلته عبتي نـادى لها، 
ابـ7 كان ثأن عبـك 74 لذبه بنفسـه، 
فابنـرص عبحيليي 74 نـرص عبيضلة، 
اعبـذق قـ  يصاحبه عنتصار شـريص 
أَْا قـ  يغلـب 4ـذع عالنتصار عملـادق يف 
بحظـة مالنة، بكـن عالنتصار بليضلة 
ال يأكـن أن يغلـب، اعملؤمـن ال ينظر 
إىل عبيضلـة لصفتها مطلباً شـرصلاً 
ِهلُْ  عبَياِئُ  -ِرْض7َعُن عبلِه  أل عً، يي7ل عبشَّ
َعَللِْه-: »عبنرص عبذق ينشـ ه 74 نرص 
عبيضلـة عبتي يتَحــّرك من أجلها، 4ي 
تلك عبيضلة عبتـي تتطلب منه أن يبذل 
نفسـه امابه، فـإعع كان مطل7ب منك 
أن تبذل نفسـك امابـك فهل عبك ياني 
لابنسبة بك نرًصع ماديًّا شرصلًّا؟ عبذق 
يبذل مابه انفسه فليتل يف سبلل عبله، 
4ل حصـل نرص مـادق به شـريص؟ 
4ـ7 عنتـرص بليضلة، 4ـ7 حصل عىل 
عبغايـة عبتي ينشـ 4ا، حتـى اإن كان 
رصيًاـا فـ7ق عبرمضـا ، أبـم يصبح 
شـهلً ع؟ حظي لتلك عبكرعمة عباظلأة 
عبتي اعـ  عبله لها عبشـه ع ، دمه اد1 
أمثابـه، راحـه اراح أمثابه، أبلسـت 
4ـي عب7سـللة عملهأة بتحيلـق عبنرص 

بليضلة؟«.
امـن 4نـا ي7ّطـُن عملؤمُن نفَسـه يف 
ساحة عمل7عجهة عىل لذل ُكــّل يش  يف 
سـبلل عبيضلة عبتـي ععب فلها، اصار 
لياؤ4ا ليا  به، اب7 كان يف سـبلل عبك 
أن يضحي لحلاته، أَْا أن يبذل مابه، أَْا 
أن يتجشم عملشـاق اعملتاعب، فلارض 
امهأـا  اعباـذعب،  بلحبـا  نفسـه 
عختلفت مست7يات عملشاق عبتي يحتأل 
أن ي7عجههـا فه7 سلسـتهني لها، أما 
عملؤمـن عبضالف عإليَْأــان فه7 ينتظر 
أن يأتله عمل د عبغلبي فلنترص، أن تتنزل 
عملالئكـة فتياتـل ا74 يرعقـب عظأة 
عبيـ ر4 عإلبهلة، أن ينتـرص لأجرد أن 
يسـبح عبله ايبتهل لاب عـا ، ا74 أمر 
بـم يحصـل ملحأ  صلـ7عت عبلـه علله 
اعىل آبـه ا74 خري عبرلـق اأحبهم إىل 

رله تااىل. 
ابل رس ليلة.. 

قراءة في درس معنى التسبيح للشهيد القائد:
للتسبيح أهمّيٌة بالغة يف الثبات والصمود يف املواقف الصعبة

يف رحاب الشهداء
  

عبُداهلل محسن اليوسفي

تطلُّ عللنا عكرى عبشـهل  انحن 
عىل أعتاب عنتهى عباـا1 عبرعلع من 
عباـ اعن عبهأجـي عبغاشـم انحن 
إرصعرعً  أَْكثَـَر  اسـنك7ُن  زبنـا  ال 
يف م7عصلـة تازيـز خلارنـا خلـار 
عبصأـ7د اعبثبـات اعبتص ق ما دع1 
4ناك ع اعن مسـتأّر، اسنستلهم 
مـن 4ـذه عبذكرى مـا ياـّزز ُكــّل 
4ـذه عملاانـي يف م7عصلـة عبصأ7د 
اعبثبـات اعببذل اعباطـا  فإعع كان 
عباـ ّا يرع4ن أنه سـلتالىش عزمنا 
اصأ7دنـا أَْا أننـا مع أمـ  عبحرب 
ال  عبرلـار  فهـذع  انأـل  سنسـأ1 
يرع4ـن عباـ ّا علله فنحـن خلينا 
أحرعرعً اسنالش أحرعرعً انليى عبله 
أحـرعرعً مهأا كان حجـم عبتضحلة 

عبتح يات اعمخطار.
 اكذبـك لاسـتأرعر تضحلتنـا يف 
سبلل عبله ايف سـبلل عملستضافني 

امن أجـل كرعمتنا اعزنا سـنجال 
مـن قضلتنـا مارعجاً بلشـهاد4 أَْا 
ُسـلَّأاً بلنـرص ال يرع4ـن عـىل أنـه 
سـلنتهي لاسـتأرعر عرتكاب ألشع 
عبجرعئم اأن عبشاب عبلأني سلسأ1 

من ط7ل أم  عبحرب ايرتعجع؟!.
فيـ   يرتعجـع  ابـن  ابـم  كال   
عستساغ 4ذه عبحلا4 فهم ي7عجه7ن 
عبتح يات لكل رلاطة جأشـهم منذ 
عمزل اعبلُه اصفهم لأنهم أاب7 ق47 
اأاب7 لـأس شـ ي  اتأريرهم كان 
اال زعل حافـالً لابتضحلة اعبكفاح 
يألى عبذل اعبرن7ع مهأا كان حجم 
عبتضحلـة، 4ذع عبـ رب رلّى ايرلي 
أجلاالً مفاأة لراح عبباراد احأل 

عبسالح منذ أال ا4لة.
4ـ7  4ـذع  خـارس4  ر4اناتكـم 
عملستحلل عبذق بن يك7ن ابن يك7ن 
اعبلـِه بـ7 نتحـ7ل إال عرعت تباثـر 
يف عبهـ7ع  أرشف إبلنـا اأحـب إبلنا 
اأرغب إبلنا من أن نستسـلم مابئك 

عمنذعل.
ُكـــّل  مـن  نالـٌع  خلاَرنـا  إن 
اعبفطـرق  عإلنَْسـاني  عملسـت7يات 
يزي نـا  امـا  اعب7طنـي  اعب ينـي 
يف  اإرصعرع  عزمـا  إال  طغلانهـم 
م7عصلة عبصأـ7د اعبثبـات اعببذل 
اعممـ7عل  عبرجـال  مـن  اعباطـا  
فامحـ عث كشـفت 4ـذه عبراحلة 
اعب7عقـع  عبجهاديـة،  عإليَْأـانلـة 
يشـه  لذبك امن خـالل ما يرصح 
لـه ُكـــّل عملجتأع عبلأنـي حلنأا 
تاـرض عـىل شاشـة عبتلفـاز تلك 
عملشا4  عملأسااية اعمبلأة بشه ع  
اعبيـرى  عملناطـق  يِف  عملظل7ملـة 
يي7بـ7ن  اعبنسـا   عمطفـال  مـن 
لأنهـم بـم ييفـ7ع مكتـ7يف عمي ق 
عبجبهات  إىل  اأنهـم سـلتَحـّرك7ن 
ايضحـ7ن حتـى آخـر قطـر4 من 
دمائهم.. 4ذه مشـاعر اأحاسلا 
إنَْسـانلة امسـؤابلة يشاران لها 
تجـاه عآلخرين امـن 4ـذع عملنطلق 

نحـن عن مـا نسـتذكر شـه عَ نا 
نسـتذكر منهـم عبـ راس اعباـر 

نستذكر منهم عإللا  اعبصأ7د.
اعإلثـار  اعباطـا   عبتضحلـة 
اعبصأـ7د اعبثبات.. ُكـــّل مااني 
عبيلـم اعببط7بـة عختزبها عبشـهلُ  
اتَحــّرك ا74 يحألهـا اعر عنها 
ايف  اصأـ7ده  اثباتـه  لأ7عقفـه 
عبنهايـة شـهادته عـر لذبـك عـن 
عبيلـم، اجّسـ 4ا يف أرض عب7عقـع 
م7قفـاً اعأـالً اتضحلـًة اعطـا  
انحـن نريـُ  أن نرسـخ ُكــّل 4ذه 
عملااني من خالل إحلائنا عكرع4م.

أن تتص ى  مسـؤابلتنا َجألاـاً 
بهـذع عباـ اعن اأن نسـاى بزيـار4 
مجه7دنا يف ُكــّل عملجاالت اعب7عقع 
عباأـيل يحتاج إىل مزيـ  من عباأل 
اعبتَحــّرك ا4ـذع 4ـ7 مـا يجب أن 
مسـؤابلة  أنـه  عبجألـع  ي ركـه 
أمـا1 عبلـه أن نك7ن أَْكثَـر تصألأاً 
انثـق لابله مـع عبتصألـم اعإلَرعَد4 

اعالستاانة لابله اعبصر.

اكذبـك مع ق ا1 عكرى عبشـهل  

سنساى بالستفاد4 منها إىل ترسلخ 

ثيافة عبجهاد اعالستشهاد مع أنها 

تاتر تضحلات 4ذع عبشاب م رسة 

تي 1 ُكـــّل ي17 دراس يف م7عجهة 

عبي7عفـل مـن  عبتح يـات اتي يـم 

عبشـه ع  ُكــّل ي17، فشاٌب يحأل 

4ـذه عبراحلـة سـل7عصل عبصأ7د 

ايي 1 عباطا  اب7 عر عمجلال.

فأن عب7فا  بلشـه ع  عبذق يأكن 

أن يرتجـم إىل أرض عب7عقع عأالً 74 

عبتَحــّرك عبفاـيل اأن نتااطى مع 

أرس4ـم مثـل أرسنـا أن ال يج7ع7ع 

انشـبع، 4ـذه مسـؤابلتنا اقلأنا 

قلـم عبكـر1 اعباطا  قلـم عبتااان 

اعإلحسـان اكذبك عبرعاية اعباناية 

لهـم كأسـؤابلة مابلـاً امان7يـاً 

)اعبلُه يُِحبُّ عمُلحِسنني(.
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تحاُلُف خلع المالبس 

آآلن وقد عصيت؟!

األثُر السلبي المترتب على 
تتبُِّع عيوب اآلخرين إكـــرام المــحاقري

عبدالجليل الموشكي

أم مصطفى محمد 

ستُر عيوب اآلخرين   )1(

عبانـ7عن كان خالصـة كال1 أح  مرتزقة 
عباـ اعن عبتي أمّلـت له عإل4انـاُت اعب7يالت 
مأـن ر4ن نفَسـه بهم انظـر فلهم عبرريَ 
اعبركة، فكان جـزعؤه ععك عبجزع  عملرزق، 
حلـث جرداه مـن ماللسـه أمـا1 زاجته 
اأطفابـه لاـ  تفتلـش عائلتـه لصـ7ر4 
مهلنـة!!! حتى أنهـم تركـ7ه محتجزعً مع 
زاجته يف صحرع  مظلأة مل 4 5 ساعات. 

لهـا  أتهأتـه  تهـم  خأـا  لـني  فأـا 
يحأـل  أنـه  أابهـا  عإلمـارعت  مللشـلات 
متفجرعت يف سـلارته، اعبتهأة عبثانلة أنه 
يحأل مر رعت، اعبتهأة عبثابثة أنه لحابة 
سـكر، أما عبتهأة عبرعلاة فيـ  كانت لأنه 
إصالحـي اعبرامسـة لأنـه يت7عصـل مع 

تنظلم عبياع 4 يف لاكستان!! 
تهم غريبة يف ح  ععتها اكأن مللشـلات 
عإلمـارعت لال 4 عن ما نسـبته ملرتزقتها!! 
فاب7عضح 4ـ7 أن 4ذه عملللشـلات 4ي من 
ت عم اتأـ7ّل عبفسـاد لجألـع أن7ععه لل 
اترليه من ع 1 بلنترش يف أرجا  عبلأن. 

بكـن حيليـة عممر 4ـ7 أن مللشـلات 
عإلمـارعت قـ  قّ رت قـ ر عبـذل اعإل4انات 
بكل مـن طاف يف فلكها اصـّ ق رشعلتها 
عملزع7مـة!! فـاعع كان 4ـذع تااملهـم مـع 
عملسـؤابني فكلـف سـلك7ن تااملهم مع 

عمل7عطن عببسلط!! 
ا4ل لطاقة عالنتسـاب إىل حزب عإلصالح 
عبذق بطاملـا زّمر اصّفق ب ايـالت عبرللج 

اكان يف أال عبصفـ7ف عمل عفاة عن خطط 
عبا ا منذ عب47لـة عماىل بألح عث عملتااقبة 
يف عبلأـن!! فهـذه عبتهأة اح 4ا تكشـف 
بحزب عإلصالح اعدق عبتله عبذق اصل7ع إبله 
لاأابتهم عبتي بم تُغِنهم ابن تغنلَهم طاملا 

يط7ف7ن ح7ل للت عملصلحة اعب نا 4. 
فهذع عملرتزق لرتبة مسؤال ق  تجّرد من 
ثلالـه بكنه بم ي رك لأنه ق  تجّرد من ِدينه 
اكرعمتـه ااطنلته عن ما ر4ن نفسـه ملن 

عتى بلحتل اطنه اينتهك عرضه. 
فهل 4ناك من يش  يسـرت بـه ابجألع 
ألنـا  عبجنـ7ب عبذيـن عرتضـ7ع لاملحتل ما 
ي7عرق سـ7 عتهم غـري عبت7لـة اعبا7د4 إىل 

حضن اطنهم!!! 

لاالنسـحاب  مؤخـرعً  عإلمـارعُت  لـ أِت 
عبجزئي من عبحرب عـىل عبلأن، ايب ا أنها 
أدركـت ُصا7لَة عملرحلـة عبيادمة؛ امن بها 
أيضاً تجرلًة مرير4ً 4ي امرتِزقتها لساحل 

عبلأن عبغرلي، اكأنه بم يح ث يشٌ . 
اكأنهـا بـم تابـث لابجن7ب ابـم تيتل 

عبشأال. 
عنسحاب ماعع؟

عن أَق عنسحاٍب يتح ث7ن؟
ال نهتـم لاالنسـحاب ليـ ر مـا نهتـمُّ 
لإييـاف عبحـرب، فهـي عنسـحبت اتركت 
أعياَبهـا عـىل عمرض لاـ  أن عنتهـت مـن 
ت ريبهم املشـنتهم إلقالق عممن اعشاال 

عبف7ىض اعنتهاك عبحي7ق اعبحريات. 
تـرتك  فلـن  سـلح ث  عبـك  كان  اإن 
مكاسبها عبتي حّيــيتها منذ أَْكثَـــر من 
أرلاة أعـ7ع1 من عبحـرب عبهأجلة عبظاملة 
عىل عبلأن عبتي شـكلت فلها عإلمارعت ضلع 
ع اعني رئليس اقامـت ل ار يسٍ  اق مت 
أُنأ7عجاً أسـ7أ من نأـاعج عالحتالل عبي يم 

من عإلعالل. 
بن ترتك سـيطرى ابن تترىل عن شب47 

ابن ترح حرضم7ت. 
مهأا تصاع ت عبترصيحاُت اعبترسيباُت 
عإلعالملة لاالنسحاب ال نألُه لذبك فاملرحلة 
عبحابلة اعبيادمة تكاد تشبه عملرحلة عمابلة 
مـن عباـ اعن، لأانى أننـا أصبحنا لفضل 
عبله نأتلك ق47 ردع لا  أن عستنّف  عبا اعن 

لنك أ4 عفه عباسكريّة اعمل نلة. 
عمسـابلب  ُكـــّل  اأماـن يف عسـتر ع1 
عبرت4لبلـة اعرتكـب عملجازر علنـا نلني ابم 

يحّيــق عبك إطالقاً. 
اتأاشـلاً مـع صا7لـة عملرحلـة عبتـي 
مررنـا لها طللـة أَْكثَـــر مـن 1500 ي17 
من عباـ اعن اضات عبيلاد4 عسـرتعتلجلة 
بلـرد اعبـردع تااظأـت ماهـا عإلْمَكانلات 
عباسكريّة حسب ما تست عله عملاركة حتى 
أصبحنا نُباغتهم يف ُعير4م لسـالٍح ن7عٍي 
بم ياهـ اه ابـم تتاـرف عللـه رعدعرعتهم 
لأللـارعت  جلب47ـا  عبتـي  امنظ7ماتهـم 
عبـ االرعت من أمريـكا عب ععم عبل7جسـتي 
با اعنهـم عللنا عبتي أعلنـ7ع من عاصأتها 

عبحرب عىل عبلأن. 
عللهـم  ضلّينـا  أن  عللهـم  انتفـ7ق 
عبرناق اعشـت ت 4جأـات عملاللل عباظلم 
اعببابسـتلات عملباركـة لأننـا بم يُاـ  ب ينا 
مطارعت يسته ف7نها اال أ4 عف عسكريّة 
اال حتى مكان يرداع عىل 4جأاتنا ليصفه. 
ارغم مـا عرتكب7ع لحينا مـن عملجازر بم 
نهـن يف علتغـا  عبيـ17 ابنا قناعـة لاب7ع  
عبرلانـي )َفِإنَُّهـْم يَأَْبُأـ7َن َكَأـا تَأَْبُأـ7َن، 

َاتَْرُج7َن ِمَن عبلَِّه َما اَل يَْرُج7َن(.. 
ابـم نزل حتـى عبلحظـة نحذُِّر4م انرى 
عبطـريعن عملسـرّي ال يسـته ُف إال مرعلـَض 
عبطائـرعت عبتي تُسـتر 1 يف قصـف عبلأن 

بلا7ع فيط أن عبياد1 أعظم. 

انحن اعبحأ  بله اصلنا إىل 4ذه عملرحلة 
لفضـل عبله ثـم لفضـل عبيلاد4 اعبشـاب 

عبازيز عبكريم عبصالر عبصام . 
ابـم يُثننـا عبنفـاُق عبااملـي اعصطفاُف 
ط7عغلـت عالسـتكبار ض نـا، ابـم تيلِّْ نا 
عبحرُب اتشـل أي يَنا لـل عنطلينا من تحت 

عمنياض اعثيني لابله مؤمنني لنرصه. 
فهـل تفهـم عملألكـة أن من عسـتنّفذت 
ق7ع4ـا يف إلادتهـم تتااظـم ق رعتهـم مع 

ُكــّل ي17 تستأر فله حرلها عللهم؟
ا4ل تتاظ من آل نهلان؟. 

فهَأـْت أَا بم تفهم اعنسـحبت عإلمارعت 
أَا بم تنسـحب، اأياً كانت خلارعتُهأا فنحن 
حارضان، اال يُفرس عنسحاب عمخري4 إن تم 
فاال إال لابهراب من عالنتيا1 عبلأني بل ما  

اعمشال  اعملنازل اعبطرقات َا... إبخ.. 
لا  ماعع قّررت عالنسحاب؟

لاـ  أن مزقـت عبجنـ7ب اقتلـت ألنائه 
افتحت بهم عبسـج7ن عبرسيـة اعملاتيالت 

اعستح7عت عىل خريعته َا... َا.... 
عمطفـال  لطائرعتهـا  قصفـت  أن  لاـ  
اعمعـرعس  عباـزع   اصـاالت  اعبنسـا  

اعمل عرس. 
عبله عملستاان. 

عىل اين يا إمارعت؟!. 
عبطا4ـر  عبلأـن  جنـ7ب  دنّسـتم  كأـا 
سـتترشف م نكم لزيارعتنا عملتكـّرر4، ابنا 

لكم بيا . 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
لم تخضْعنا صواريُخهم فهل ستفعُل أوراَقهم؟ 

اكان أكثر تاااناً مع عملرتصني. 

بذبك ال لـ  بنا من عبتَحــّرك يف عبجانب عبت7ع7ق لشـكل 

مكثّـف بتصَل عبرسـابة بلشـاب عبلأني ل7ضـ7ح 4ذع من 

جانـب، امن جانب آخر، يَجب عىل عبجهـات عملانلة اضُع 

عبي7عنني عبصارمة ملن يت عاب7ن 4ذه عباألة املن يسأح7ن 

بها لاب خ7ل إبلنا. 

اإيجـاد حل7ل م راسـة مـن قبـل عملانلـني اعبجهات 

عملرتصة اعبتَحــّرك من خالبها انرش4ا عىل أاسـع نطاق 
مجتأاي. 

يجب أن يك7َن تَحــرُُّكنا رسيااً اق7ياً ام7ح عً، ُكــلٌّ يف 
مجابه الإمكانلاته اق رعته. 

 اكأا عجزت دال تحابف عبا اعن لكل ق7عتها عباسكرية 
عن أن ترضانا إلرعدتها افشـلت لسبب اعي اثبات اق47 
إيَْأـــان عملياتل عبلأني سـتاجز أيضاً اتفشـل 4ذه عملر4 
لتنامـي عب7عي اعالبتفاف ح7ل عبيلـاد4 عبحكلأة مل7عجهة 

عملؤعمر4 عالقتصادية لُكلِّ ثباٍت اإيَْأــاٍن. 
ابن تك7َن عبااقبُة إال بلأتيني..

 ييـ7ُل عبلُه تااىل يف محكم كتالـه عبازيز )الَّ يُِحبُّ عبلَُّه 
7ِ  ِمَن عْبَي7ِْل إاِلَّ َمن ُظِلَم(.  عْبَجْهَر ِلابسُّ

إن مـن عممـرعض عمخالقلـة عبكبري4 عبتـي يُصاب لها 
لاـض عبنـاس تتبَُّع علـ7ب عآلخريـن، َحلْـــُث نج 4م 
عبنيائـص بـ ى شـرصلات  ينشـغل7ن لتتبـع لاـض 
ترلطهـم لهم أعأـال َاأحلاناً نج 4ـم يتتبا7ن نيائَص 
مـن ال يرلطهـم لهـم يشٌ ، اإنأا يا7د 4ـذع عممر؛ ك7ن 
شرصلاتهم لُنلت عىل 4ذع عب ع  فال تسرتيح نف7سهم إالّ 
إعَع تتبات عـ7رعت اماايب عآلخرين، ابي  جا ت طائفة 
من عبراعيات تبني أّن عإلنسان ينبغي أن يجتنب 4ذع عب ع ، 
اأن يلتفـت إىل أّن عبناس مـن طبلاتهم عب7ق7ع يف عبرطأ 
يي7ل رسـ7ل عبله صىل عبله علله اآبه اسلم ››كل علن آد1 
خّطا  اخريُ عبرطائني عبت7عل7ن‹‹، فأن طبلاة عإلنسـان 
أن ييـرتَف لاـض عمخطا  خالل مسـري4 حلاتـه لل  أّن 
عبطرييـة عبفضىل عبتي يجب علله أن يتباها تاليف ما اقع 
فلـه من نيائص امـا عقرتفه من أخطـا ، غري أّن لاض 
عبنـاس ال يأارس داره عبطبلاي يف 4ذه عبحلا4 فب الً عن 
أن يُاني عملرطئ لاجتنـاب عبرطأ نج ه يحاال أن يُظهر 
عبـك عبرطأ ايفش عبك عبالب عبذق اقع فله، ا4ذع عممر 
يؤثر سلباً عىل عمليرتف بلرطأ من جهة، ابه تأثريعت عىل 
عملتتبع بلرطأ من جهة أُْخــَرى، فأن يُذيع عل7ب عبناس 
ايساى إىل نرش4ا يف عملجتأع يجال تلك عبال7ب لإشهاره 
بها أمـرعً طبلالاً اععتلادياً فحلنهـا ال يتأثر ميرتف عبك 
عبرطـأ من عرتكاله عبرطأ مر4 تلـ7 عمُْخــَرى ما دع1 أنه 
فشـا اعشـتهر لني عبناس مأا يزي ه تأاديـاً يف م7عصلة 
سـل7كه عبراطئ، أما لابنسبة بلأتتبع بلرطأ فأن ينهج 
منهج تتبع عثرعت عآلخرين يصبح 4ذع عبسل7ك جز عً من 
شـرصلته فال يفسـح عملجال به بلرج7ع إىل عالسـتيامة 

امن ثم يصاب علله ترك عبك عب ع . 
بي  عابج إْســـاَلمنا عبحنلف 4ذع عبالب اعملرض عبذق 
يُصـاب له لاـض عبناس من خـالل ت7جلـه عآلخرين إىل 
عالبتفـات إىل عل7لهم ل ال من عالنشـغال لال7ب عآلخرين 
فابتفات عإلنسـان إىل عل7ب نفسه اعشتغابه لها يحجزه 
عن عالشتغال لال7ب عآلخرين، اعإلنسان لطبلاته يالش 
عبنيـص، اعبكأال بله تااىل ا74 عبذق يري  من عإلنسـان 
أن يتكامل لشـكل ت ريجي فإعع عبتفت عإلنسان إىل عل7ب 
نفسـه ال أ لإصالحها فإنه سـائر يف عبرصعط عملستيلم، 
ابكنـه إعَع اّجـه ق7عه إىل علـ7ب عآلخرين عسـترشت تلك 
يف شـرصلته  اتجـذرت  ععتـه  يف  اعبنيائـص  عبالـ7ب 
اأصبحت أشـجارعً كبري4 يصاـب علله عقتالعها، بذع نج  
أن عبراعيات ق  عابجت 4ذع عب ع  لأللغ عالج فلفتت عنتباه 
مـن اقـع فله امـن أُصلب لـه إىل ما ينبغـي علله فاله 
يي7ل نبلنـا عملصطفى صىل عبله عللـه اآبه ››كفى لاملر  
علبـاً أن ينظـر من عبنـاس إىل ما ياأى عنه من نفسـه 
ايُاري عبناس لأا ال يسـتطلع تركه، ايؤعق جللسـه لأا 
ال يانلـه‹‹ فابنبـي صىل عبلـه علله اآبه مـن خالل 4ذه 
عبراعيـة يبني عل7لاً ثالثة من تلك عبال7ب عبنظر إىل لاض 
عبال7ب عمل7جـ7د4 يف لاض عبناس اتنايس أّن تلك عبال7ب 
عبتـي ينظر إبلها ق  عتصف لها فه7 »ينظر من عبناس إىل 
مـا ياأى عنه من نفسـه ايَُارّي عبناس لأا ال يسـتطلع 
تركه« فأن يتح ث عن عل7ب عآلخرين ال ينظر إىل عل7ب 
نفسه عبتي يا د4ا يف عآلخرين فه7 ال يرىض لال7ب عبغري 
مع ك7نه متصفاً لها، كأا نج  عبنبي صىل عبله علله اآبه 
يذكـر خصلة أُْخــَرى يف 4ذه عبراعيـة ا4ي خصلة إيذع  
عبجللا، فبني صىل عبله علله اآبه اسـلم أن من تجابا 
مـن عبناس به حق عللك ايتأثل عبك عبَحــّق يف أن تحرت1 
مجابسـه فال تذكـره لال7ب أَا لنيائـص اإْن كانت تلك 
عبنيائص يف شرصه، فبني عبرس7ل عمكر1 صىل عبله علله 
اآبـه أن عللك أن تسـرت عل7له اتلتفـت إىل عل7لك يي7ل 
صـىل عبله علله اآبه ››من ميت نفسـه دان ميت عبناس 
آمنـه عبله من فزع ي17 عبيلامـة‹‹ فابنبي صىل عبله علله 
اآبه يُركز عىل عبسـالمة يف عابم عآلخـر4؛ مَنَّها 4ي عبف7ز 
اِر َاأُْدِخَل  عمكر ييـ7ل عبله تاـاىل }َفَأن ُزْحـِزَح َعِن عبنَـّ
عْبَجنََّة َفَيْ  َفاَز{ فابف7ز عمعظم بإلنسان 74 أن يأمن من 
ميت عبله تااىل يف عابم عآلخر4، اعبنبي صىل عبله علله اآبه 
يالأنا له يه كلف نستطلع أن نأمن من عذعله انحصل 
عىل أمنه اعبك من خالل ميت عبنفا اععتبار4ا ناقصة 
اعملحاابة عبجاد4ً بكل إنسـان يف تـاليف ما ب يه من عل7ب 
كي يأمنه عبله تااىل يف عابم عآلخر4 ايف عرصات عبيلامة.
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ُأفقيًا : 

1. معلم تاريخي يف عدن – يجري املاء.
2. يف الجنة ال تسمع فيها تافه الكالم وفاحشة.

3. قيمت�ه – يفتله�ا الفت�ال – طري�ق مغمور 
بالوحل.

4. ثلثا قهر – البارحة – صد ورد – أرق.
5. يتخفى عن االنظار – منتهى النار.

6. يحفظا الرس – مدخل – للتمني.
7. حصدوا – من األسماء الحسنى.

8. أحرف متشابهة – يعرتف.
9. مفردها صالة – عنق )مبعثرة( – طفش.

10. واقي من املاء او الحريف – ضياع اليشء.
11. قهوة – محافظة يمنية – نبوغ.

12. ذوائب يف الرتبة – تقتل الشعب اليمني.
13. يس�تغلها فرص�ة – يف بذل�ه ومضاعفت�ه 

ينجح العمل – جنون.
14. ش�دة ظالم وظلم العبودية – نبني ونشيد 

– فراش الطفل )م(.

َعـُمـوديًا:
1. رمزية كناية عن الق�رآن الكريم وعرتة النبي 

األكرم )ص( – غري سهل – ُعملة آسيوية.
2. ع�دة املقات�ل وعت�اده م�ن درع وس�الح – 

النرجيس املحب لنفسه.
3. غصن )مبعثرة( – يتخطى – لقياس الطول.

4. قالها االمام الحسني )ع(.
5. للتأوه – عدالة وتسوية – اسم علم مذكر.

6. شعرت – شاع عطره.
7. يود – شدة الربد - متشابهان.

8. حصان – ثواب.
9. الحرب التي تستهدف النشء والشباب ملسخ 

الُهوية.
10. بحر – يف الصحراء – من الفاكهة.

11. إذاع�ة يمني�ة رائدة تبث عىل ال�� إف إم – 
كبّله باألغالل.

12. يحرتق ويلتهب – عكسها باطل – هجر.
13. فك – ُعملة عربية – يرجو.

14. من األس�ماء الحس�نى – من الفخار لحفظ 
املاء – نصف سالم. 
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حل األمس
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حل األمس

 العميد يحيى سريع

اإلعالم الحربي 

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
عملفتاح : عب7عي اعببصري4.

1 - متكافئة.
انـرش  ت7صلـل   -  1

عبرسابة.
3 - ساح اتالىش.
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عشـُطِب عبكلأـاِت أسـفَل 

أُفيلاً  عبي7سني  عمل7ضحَة لني 

بتحُصـَل  اُقْطريـاً؛  ارأسـلاً 

يف عبنهايـِة عـىل كلأـة عبرس 

عملك7َّنة ِمـْن 11 حرفاً »مركز 

إدعرق«. 

عبسـباني –  )عبصافلـة – 

آزعيل   – عبراضـة   – عب7حـ 4 

– غأـ عن – ماني – شـا7ب 

–عطان – فرا4ــ - خزيأة 

– 4ايل – مسـلك - رجرج – 

حـ  – نيم – سـ7ق – حي – 

صناا (.

ي+14+6= رضيح 
13+15+4+7= حرب اعقتتال 
3+1+ي= عأل متاب امر4ق 
1+8+5+11= يحرتف عبكر4 

11+7+3= ي7ضع عللـه عمللت أثنا  
عبتشللع 

10+14= عيل.

أدِخـــْل مـرعدَف عبكلأاِت يف عبجـ اِل بتحُصَل 
عـىل: كاتب كلأـات عبزعمل عبشـابي »مـع عبله يا 

عبت7شكا ايا قا4ر عبا اعن« بلأنش  أيأن قاطة.

المرتزق 

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

بلشاعر عبارلي / محأ7د درايش 

 من قصل 4 أيها عملاران 

لني عبكلأات عباالر4 

أيها املارُّون بني الكلمات 
العابرة 

آن أن تنرصفوا وتقيموا 
أينما شئتم ولكن ال 

تقيموا بيننا 

آن أن تنرصفوا ولتموتوا 
أينما شئتم ولكن ال 

تموتوا بيننا 

فلنا يف أرِضنا ما نعمل 

ولنا املايض هنا ولنا 
صوُت الحياة األول 

ولنا الحارض، والحارض، 
واملستقبل 

ولنا الدنيا هنا.. واآلخرة 

فاخرجوا من أرضنا من 
برنا..

من بحرنا ِمن قمحنا.. 
ِمن ملحنا.. 

ِمن جرحنا من كل يشء.. 

واخرجوا من مفردات 
الذاكرة..
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 جراء القمع الصهيوني الوحشي للشعب الفلسطيني 

عربي ودولي

استشهاد فلسطينيني أحُدهما أسري واعتقال العشرات خالل حملة مداهمات 

الخامنئي: مسألة احتجاز ناقلة النفط اإليرانية لن تبقى دون رد

مقتل محتج سوداني على يد قوات الدعم السريع 

االحتالل الصهيوني ينتهك 
السيادَة اللبنانية ويخرُق ما 

يسمى السياج التقني
 : متابعات 

جـّ دت قـ7عُت عالحتـالل عبصهل7نـي، أمـا عبثالثـا ، 
عنتهاَكهـا عبسـلاد4 عبلبنانلة اخرقت ما يسـأى “عبسـلاج 
عبتينـي” عىل عبح اد عبجن7للة بلبنـان قرب منطية عباباد 
يف للـ 4 ح7ال.  اأفـادت عب7كابة عب7طنلـة عبلبنانلة بإلعال1، 
لـأن جرعفاٍت حرللـًة صهل7نلة عقتلات عرشعت عمشـجار 
عبحرجلة اسـط حرعسـة مشـّ د4 من عب لالات اعبارشعت 
من عنارص ق7عت عالحتالل يف عملنطية يف ظل عستنفار اعسع 
بلجلش عبلبنانـي.  اأاضحت عب7كابـة، أن عبجلش عبلبناني 
أللغ ق4َ7 عممـم عملتح 4 “ي7نلفلل” لابررق، مشـري4ً إىل أن 
طائرعت ازاعرق عبا ا عبحرللة خرقت أج7ع  ببنان املا4ه 

عإلقللألة. 

مساعٍ خليجيٌة حثيثة للتقارب 
مع الكيان الصهيوني

 : متابعات 
قابـت عملسـترشقُة عبصهل7نلـة فلزيـت رعللنـا، أمـا 
عبثالثـا : إن »عالتصـاالت عبيائأـة لني عبكلـان عبصهل7ني 
اعب ال عبارللة يف عبرللج ما زعبت خالل عبسـن7عت عبجارية 
رسية، الال 4 عن عإلعال1، مبلنة أن سبَب ع 1 عبكشف عن 
عقتحا1 عبصهل7ني بلأنظ7مة عالقتصادية عبهائلة يف منطية 
عبرللج، ااقف ت فق ما الت عبسلاحة عبصهل7نلة عملت7قاة 
إىل 4ناك، 4ي حابـة عالمتااض عبارللة عأ7ماً، اعبرللجلة 

خص7صاً من ع 1 إنها  عبرصعع عبفلسطلني عبصهل7ني. 
اأضافـت فلزيـت رعللنـا يف ميابهـا لصحلفـة مكـ7ر 
ريشـ7ن عبلألنلـة، أن 4ذع عبرتدد عبرللجي طـرأ علله تغري 
أَيْــضاً؛ مَنَّ عبر7ف من إيرعن، اعبغضب من عبفلسطلنلني، 
يسـا4أان يف زياد4 عبتيارب عبرللجي-عبصهل7ني، كأا أن 
عبحـ7عرعِت عبتي يشـه 4ا عباابم عالفرتعيض لـني عبصهاينة 

ام7عطني دال عبرللج تسا4م يف 4ذع عبتغلري عبت7ع7ق. 
الحسـب م7قـع عرلـي 11 في  قابـت رعللنـا عبربري4 
عبصهل7نلة يف عبشؤان عبارللة، لأنه تجرق محااالت إلجرع  
عأللات عقتصادية اسلاسـلة مـن كال عبجانبني، ل بلل ما 
حصـل يف قأة عببحرين عمخري4 من جه7د أمريكلة بحشـ  
ما يسأى تأ7يل عاملي بصابح عبفلسطلنلني، لتااان اثلق 
مع عبسـا7دية.  اأّكـــ ت رعللنا، أن مـن اقف خلف قأة 
عببحرين 4ي عبسا7دية، عبتي ي ين بها ملك عببحرين لاب7ال  
اعبارفان؛ مَنَّها تؤمن به عرشـه، ابذبك دألت عبرياض عىل 

عستر ع1 عملنامة محطة إلطالق لاب7نات عالختبار.
 

منظمُة )ADHRB(: سلطاُت 
املنامة مارست االضطهاَد ضد 

املعتقل ›علي العالي‹
 : متابعات 

دعت منظأة »أمريكل7ن من أجل عب يأيرعطلة احي7ق 
عإلنَْسـان يف عببحريـن« )ADHRB(، أما عبثالثـا ، عبنظا1َ 
عببحرينـي إىل عب7فـا  لابتزعمـه يف مجـال حي7ق عإلنَْسـان 
مـن خـالل إبغا  إدعنة عمل7عطن عيل حسـني عباـايل اإطالق 
رسعحه من عالحتجاز عبتاسـفي افًيـا بليان7ن عب ايل، كأا 
دعت عبسـلطات عببحرينلة إىل عبتحيلق يف مزععم عيل لس7  

عملااملة اعبتاذيب؛ له ف تحألل عبجنا4 عملسؤابلة. 
اقابـت عملنظأة يف للـان: إن عمل7عطن عيل حسـني عباايل 
لحرينـي يبلـغ مـن عباأـر 16 عامـاً، ععتيلته عبسـلطات 
عببحرينلـة عـا1 1017 دان أمـر قضائـي، اعذلتـه أثنا  
عالسـتج7عب، اأخضاتـه ملحاكأـة جائر4 ا74 مسـج7ن 
حابلاً يف سـجن جـ7.  اللنت عملنظأة، أن عـيل عباايل ُعذِّب 
ارُضب عـىل اجهـه مـن قبـل عملحّييـني، بجالـه ييـ 1 
ععرتعفات لشـأن ت7رطـه يف مجأ7عة عـىل تطبلق “اعتا 
أب” ابم تسأح عبسلطات مطلًيا بلأحامي لحض7ر جلسة 
عستج7عب عيل، م7ضحة أن عبسـلطات مناته من عالتصال 
ابم يُسـأح به يف عملحاكأة لتي يم أدبـة أَا عبطان يف عمدبة 

عبتي ق مها عالدعا ، لأا يف عبك ععرتعفه لاإلكرعه. 

 : فلسطين المحتلة 

أمـا  عبصهل7نـي،  عباـ ا  قـ7عُت  اعصلـت 
عبثالثـا ، عبيأـَع اعالضطهـاَد ض  ألنا  عبشـاب 
عبفلسـطلني، اقـ  عستشـه  أسـريٌ يف سـج7ن 
عالحتـالل، كأـا عستشـه  طفـل جـرع  عأللـة 
د4ا نفذ4ا مسـت7طن7ن، يف حني أصلب شـابٌّ 
لرصاص عالحتالل لط7بكـر1، يف عب7قت عبذق قا1 
مسـت7طن7ن صهاينـة لحأايـة قـ7عت عالحتالل 

لاقتحا1 عملسج  عمقىص. 
اقابـت اكابـة عالنبـا  عبفلسـطلنلة افـا: إن 
طفالً عستشـه  يف عأللة د4ا نفذ4ا مست7طن 
صهل7ني يف م ينة عبرللل لابضفة عبغرللة، مبلنة 
أن عملست7طن د4ا لسلارته عبطفَل طارق علانلة 

7 سـن7عت من قرية ترق7ملا غـرب عبرللل عن ما 
كان يي7د درعجة 74عئلة. 

ايف عبسـلاق، نيلت اكابة افا عن 4لئة شؤان 
عمرسى اعملحررين ق7بها: إن عمسري عبشاب نّصار 
طياطيـة عستشـه  يف عبازل عالنفـرعدق لأاتيل 
نلتسـان لأ ينة عبرملة، مبلنة أن ق7عت عالحتالل 
عبصهل7ني ععتيلت طياطية قبل نح7 أسـب7عني 
لاـ  م ع4أة منزبه يف لل 4 للت فجار جن7ب للت 

بحم لابضفة عبغرللة. 
الاستشـهاده يرتفع ع د عبشـه ع  عمرسى يف 

ماتيالت عالحتالل إىل 110. 
إىل عبـك، عكـرت اكابة ماـا عبفلسـطلنلة، أن 
ق7عت عالحتالل أطليت عبرصاص عبحي عىل شـاب 
فلسطلني عن  أح  ح7عجز4ا عباسكرية يف م ينة 
ط7بكـر1 لابضفـة، مـا أدى إىل إصالتـه لجراح 

خطري4. 
ايف سـلاق عبك، أشارت اكابة افا، إىل أن ق7عِت 
عالحتالل عبصهل7ني ععتيلت ثأانلَة فلسـطلنلني 
يف مناطـَق متفرقة لابضفـة عبغرللـة، مبلنة أن 
عالعتياالت تأت خالل حألة عقتحا1 بي7عت عبا ا 

ملـ ن جنـني اط7بكـر1 اقليلللـة. 
كأـا عكـرت اكابـة افـا، أن 180 مسـت7طناً 
عقتحأـ7ع عمقىص مـن جهة لاب عملغارلـة انّفذاع 
ج7الٍت عسـتفزعزيًة يف لاحاتـه لحأاية من ق7عت 

عبا ا عبصهل7ني. 
عقتحامـاٍت  عبصهاينـُة  عملسـت7طن7ن  اينّفـذُ 
عستفزعزيًة بلأسج  عمقىص عملبارك لص7ر4 ي7ملة 
لحأايـة قـ7عت عالحتالل، يف محاابـة بفرض أمر 
اعقع لرص7ص ته7ي  عبحر1 عبي يس اعبسـلطر4 

علله. 

 : متابعات 
أّكـ  قائُ  عبث7ر4 عإلسـالملة يف إيرعن، 
عإلمـا1 عبسـل  عـيل عبرامنئـي، أمـا 
عبنفـط  ناقلـة  عحتجـاَز  أن  عبثالثـا ، 
عإليرعنلـة عبتـي تأثـل قرصنـًة لحريـًة 
لريطانلـة بن يُأرَّ دان رد من طهـرعن. 

ترصيحـات  يف  عبرامنئـي  اقـال 
بـه: إن طهـرعن سـرتد عـىل عحتجـاز 
لريطانلـا ناقلـة عبنفـط عن مـا تتـاح 
عبفرصـة ايف عملكان عملناسـب، مبلنًا أن 
عملاضلة عبكرى عبتي تااني منها عب ال 
عماراللة 4ـي راح عبتكر، اب7 اج ت 
دابة ضالفة أمامهم فإنهم يلجؤان إىل 
4ذه عبطبلاة بكن ب7 اج ت دابة ق7ية 
تارف حيليتهم اتيف ل7جههم فإنهم 

ينهزم7ن. 
افلأا يرـص عالتّفاق عبن7اق شـ د 
عبرامنئـي، عىل أن إيـرعن نّفذت جألَع 

عنتهـك  للنأـا  عالتّفـاق،  يف  عبتزعماتهـا 
عماراللـ7ن 11 عبتزعمـاً، مضلفـاً »بن 
عماراللـة  عبضغـ7ط  أمـا1  نضُاـَف 

اعممريكلة«. 
إيـرعَن  أن  إىل  عبرامنئـي،  اأشـار 
سـت7عِصُل اتـري4َ تيللـص عبتزعماتهـا 
لاالتّفـاق طاملـا أن عالتّحـاد عمارالـي 
مراطبـاً  اقـال  تاه عتـه،  ينفـذ  بـم 
عماراللـني: »ل أنا لتيللـص عبتزعماتنا 
مـن  عممـر  ا4ـذع  عبنـ7اق،  لاالتّفـاق 
عملؤّكـــ  أنـه سلسـتأر لأـا أنكـم بم 

تنفـذاع عبتزعماتكـم«. 
اكانت عببحريُة عبريطانلُة عحتجزت 
ناقلـَة عبنفـط عإليرعنلـة يف عبرعلـع مـن 
ي7بلـ7 عبجارق قبابـة م7قع عبصرر4 يف 
مضلـق جبل طـارق يف إجـرع  مرابف 
إطـار  يف  ايأتـي  عب ابلـة،  بلي7عنـني 
عبحرب عالقتصادية عبتي تشـنها أمريكا 

احلفاؤ4ا اأداعتها عىل إيرعن. 

 : متابعات 
قابـت بجنُة أطبا  عبسـ7دعن عملركزية عملرتبطـة لحركة عالحتجـاج، أما عبثالثا : 
إن قـ7عِت عب عم عبرسيع قتلت شـالاً لاـ  تاذيبه اآخرين يف م ينـة عبضاني يف غرب 

عبس7دعن. 
اقابـت عبلجنـُة يف للان عىل صفحتهـا عىل فلسـب7ك: إن أفرعدعً ينتأ7ن مللللشـلا 
عبجنج7يـ  قامـ7ع لـرضب اتاذيب عـ ٍد من عبشـباب يف م ينة عبضاـني االية رشق 
دعرفـ7ر«، يف إشـار4 إىل ق7عت عب عم عبرسيع شـبه عباسـكرية عبتالاـة بنائب رئلا 
عملجلا عباسـكرق حأل تي.  اتالات عبلجنة، أن عبك أسـفر عن ميتل »عبشاب م ثر 
عبـ  عبرحأن حسـن لابتاذيب«، م7ضحـة أّن عبحادث ل أ حني عتهـم عنارص عبي7عت 
عبشـباب لرسقـة 74عتف محأ7بة، ا4ـ7 ما قابت إنـه يرفع ع د عبيتـىل لأي ق 4ذه 

عبي7عت إىل ستة أشراص يف ثالثة أيا1. 
انيلـت عبلجنة عن شـه7د علان من سـكان عملنطيـة ق7بهم: إّن عبيـ7عت ععتيلت 
خأسـة شـباب اعقتادتهـم إىل منطية خارج عمل ينـة حلث قامـت لتاذيبهم قبل أن 

يا7داع ايلي7ع لهم يف عبشارع. 
ايأتي عبحادث يف سـلاق تجاازعت أُْخــَرى نُسبت ملللشلات عبجنج7ي  خالل عمَيَّا1 
عمخـري4، ا4ـ7 ما يؤثر عـىل عالتّفاق لني قـ7ى عملاارضة اعملجلا عباسـكرق، حلث 
تطابـب ق7ى عملاارضة لتي يم عملتهأني ليتل عملتظا4رين يف فض عالعتصا1 من ق7عت 

عبجنج7ي  اعبتي ت7رط فله قائُ 4ا محأ  حأل تي. 



قوى العدوان وعمالوؤهم ومرتزقتهم اخلونُة 
من البلد ومن غريه، عوامُل مهمة جدًا ت�صاعُد 

على اأن يكون ال�صاحُل الغربي م�صتنقعًا الإغراق 
واإهالك والتنكيل باأولئك الغزاة املجرمني 

املعتدين.
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كلمة أخيرة

أمل المطهر   
ألكثَر من أربعة أعوام ودوُل تحالف العدوان تتَحــرَُّك 
بهستريية لرضب الشـعب وكرس إرادته وزعزعة ثقته 
بقضيته وعدالتها بكافة الوسائل والطرق وبكل إجرام 

ووحشية. 
فمن اسـتخدام الحرَب العسكرية التي وضعوا ُكــّل 
ثقلهـم وإمكانياتهم فيهـا، فقتلوا وقصفـوا وارتكبوا 
عـراِت املجـازر، ودمـروا ُكـــّل املنشـئات الحيوية 

والبُنية التحتية واالقتصاد الوطني. 
إىل الحـرب اإلعالميـة التـي سـّخروا فيها ترسـانًة 
ال حـَر لها مـن القنـوات الفضائية؛ لتمريـر زيفهم 
وتلفيقهـم وأكاذيبهـم وضاللهـم، رغم ذلـك هزمتهم 
قناٌة واحدٌة تصدح بصوت الحق فسـقط ُكلُّ ذلك الزيف 

وأصبحوا مكشوفني للعالم بأرسه. 
ومـن ثـم السياسـية والتي صالـوا وجالـوا وتلّونوا 
وراوغوا ونقضوا العهود وأخلوا باالتّفاقيات ومارسـوا 
ُكــّل الضغوطات ولـم يصلوا ملا يحلمون به بعد ُكــّل 

ذلك. 
ورغم فشلهم الكبري يف الحرب العسكرية والسياسية 
واإلعالمية، َوأثبتـت ذلك املعطياُت عىل أرض الواقع، إال 
أننـا نراهم اآلن يحرِّكون ورقـَة الحرب االقتصادية من 
جديـد كتعويض عن تلك الهزائم املنكـرة التي ُمنُوا بها 
يف كافة الجبهات ويف محاولة إلخضاِع الشـعب اليمني 

وكرس إرادته. 
لـم تكن هذه هي املـرة األوىل التي يلـّوُح فيها العدوُّ 
بهذه الورقة، فقد اسـتُخدمت ورقة الحرب االقتصادية 
منـذ بدايـة هـذا العـدو، وذلك بإطبـاق الحصـار عىل 
املطـارات واملوانئ اليمنية ومنع دخـول األدوية واملواد 
الغذائيـة وغريهـا مـن املـواد الرضوريـة واألساسـية 

الستمرار الحياة. 
لكن وعي أبناء الشعب اليمني وتَحــّركهم املسؤول 
وتحديهم لـكل تلك املؤامرات بالتَحـــّرك نحو الزراعة 
والصناعـة والسـري نحو االكتفـاء الذاتي؛ كـي ال يجد 
العدو فرصًة لخنقهم عن طريق لقمة عيشـهم، أفشل 
تلك املؤامـرات يف زمن قيايس ورفع بعضـاً من املعاناة 

عن كاهل املواطن. 
وهـا هو العدو اآلن يلّوُح بالورقـة االقتصادية، لكن 
بطريقـة جديدة وبشـكل أدهى وأمكر من سـابقاتها، 
وذلـك بإغـراق السـوق بالُعملـة املزيّفـة؛ كـي تنهار 
الُعملة اليمنية بشـكل رسيع وتصبح ال تسـاوي شيئاً 
أمـام الـدوالر األمريكي، لم تعد بأيديهم أية وسـائل لم 

يستخدمونها لرتكيع هذا الشعب للهيمنة األمريكية. 
فهـل سـينجحون يـا تـرى هـذه املـرة يف كيدهـم 

ومكرهم؟!! 
األمـُر هنـا مرهـوٌن أيضـاً بوعـي املواطـن اليمني 
بخطـورة هـذه املؤامرة وهـذا التَحــّرك الـذي يحتاُج 

لجبهة مجتمعية مضادة تقابله وتفشله. 
فكلمـا تنامى الوعُي لدى املواطـن بذلك الخطر كلما 

تَحــّرك بشكل أرسع للمواجهة وإيجاد الحلول 

عبداهلل هاشم السياني
بحسها  اإلماراُت 
املرهف  االقتصادي 
واس��ت��ح��ض��اِر 
من  الشديِد  ُقرِبها 
املستعدة  إي��ران 
مواجهة  يف  للدخوِل 
وقراءتها  شاملة، 
السرتاتيجيِة الحرب 
مع  ومقارنتها  أوالً 
السالم  اسرتاتيجية 
وانحيازها  أوالً، 

بهذا  أنها  تعتقد  هل  األخري،  للخيار  تقول-  -كما 
ينتظُرها  الذي  عدوانها  عاقبِة  من  ستنجو  التكتيك 
ال  املجنّحة؟..  والصواريخ  املسرّية  الطائرات  يِد  عىل 

 . نُظنُّ
ثم هل يعتقُد النظاُم الس�عودي الذي فش�ل فشالً 
ذريع�اً يف ِحماية جنوده وآلياته والح�دود املغتَصبة 
بأن توس�يَع دائرة انتش�اِر وحداته العس�كرية بدالً 
ع�ن قوات اإلمارات ومرتزقتها األجانب يف املحافظات 
الش�مالية والجنوبي�ة والُج�ُزِر س�يكون ق�ادراً عىل 

حمايتها وتحقيق أي انتصار بها؟.. حتماً ال. 
فرج�اُل الله وأولي�اؤه من املجاهدي�ن يف الجيش 
واللجان الش�عبيّة سيتكّفلون ال َش�كَّ بجعل القواِت 
الس�عودية ه�ي الخ�ارَس األوَل واألكربَ، كم�ا تتمنى 

اإلمارات. 
وه�ل س�ننتظُر نح�ن اليمني�ن وقريب�اً نش�وب 
رصاٍع واخت�الٍف ح�ادٍّ بن ُشكاء تدم�ري اليمن »بن 
زاي�د وبن س�لمان«، مصداق�اً لقوله تع�اىل )َوَكذَِلَك 
نُ�َولِّ بَْع�َض الظَّاِلِمَن بَْعًضا(، وكم�ا يخىش ويحذُِّر 
الساس�ُة واألع�الُم األمريكي م�ن ع�ودة البلَدين إىل 
ال�راع والعداء التأريخي املتجذر بينهما ويطالبون 
إدارة ترام�ب بالتدخل املبكر؛ لتاليف ذَلك الراع قبل 

وقوعه. 
يب�دو أن القادَم س�يكوُن كل�ه انتقام�اً إلهياً عىل 

شكاء العدوان وخزياً لهما عىل أيدي املؤمنن. 

مطهر يحيى شرف الدين
الجوانـُب  هـي  كثـريٌة 
والقضائيـة  االقتصاديـة 
والخدمية  والصحية  والتعليمية 
ها وواجباتُها  التي ترتبـُط مهامُّ
اليمنـي  باملجتمـع  مبـارشًة 
والتي تحتاُج إىل أن تقَف الرؤيُة 
التي  إزاَء الصعوبـات  الوطنيـُة 
تقُف عثرة أمـام تطورها وهي 
حلحلـِة  إىل  الحاجـِة  أمـسِّ  يف 
تواجُههـا  التـي  اإلشـكاالت 
وذلـك باملـي نحـو املوجهات 

اإلرشـادية املتعلقة بالرؤيـة الوطنية وإعداد 
الخطـط والربامـج واملبـادرات التـي بدورها 
سـتعمُل عىل النهـوض بوضـع املجتمع بأن 
يتوفَر لـه األمـُن الغذائي والصحـي والعدالة 
الرسيعة واالقتصاد القوي والوضع التعليمي 
الـذي يُـريض ويلبـي طموحـاِت  والخدمـي 
واحتياجـاِت املجتمـع الرضوريـة والتـي ال 
غنـى عنها وبالـذات ونحن يف مرحلـٍة نواجُه 
فيهـا عدواناً عاملياً اسـتكبارياً ظاملاً غاشـماً 
يسـتهدُف البُنيـَة التحتيَة ويسـتهدُف القوَت 
يف  وطموحاِتنـا  آماَلنـا  ويغتـاُل  الـرضوري 

الحصول عىل العزِة والسيادة والحرية.
وبالتـايل ينبغـي علينـا جميعـاً أن نـدرَك 
املسـؤوليَة الفرديـَة والجماعيـَة وأن نتنبـَه 
ملـا يحيُكه ويخطـُط له تحالـُف العدوان عىل 
الشـعب اليمنـي ونعمـل عـىل مواجهـة تلك 
املؤامـرات بالخـروج بالرؤية الوطنيـة لبناء 
الدولـة اليمنيـة الحديثة من واقـع نظري إىل 
واقـٍع عمـي إلنجـاز مرحلتهـا األوىل مرحلة 

الصمود والتعايف 2019م2020-م والعمل عىل 
تنسـيق الجهود وتوحيد مسار العمل يف كافة 
أجهزة الدولـة للخروج بخطة 
وطنية تشمل كافة مؤّسسات 
الدولة، ولذلك فإن من األهمية 
بمـكان أن يستشـعر جميـع 
الدولـة  مؤّسسـات  قيـادات 
ملسـؤولياتهم بالتَحــّرك نحو 
وتفعيـل  تشـكيل  اسـتكمال 
الوحـدات التنفيذية والوحدات 

الفرعية التابعة لها.
ولذلـك فقـد ملـس الشـارع 
ــام حراكاً  اليمنـي هـذه األَيَـّ
مـن  لكثـري  ومسـؤوالً  جّديـاً 
الوزارات ومؤّسسـات الدولة يف تدشني العمل 
بالخطـة املرحلية األوىل من الرؤيـة الوطنية، 
مما يدل عىل أن ثمة لقاءات واجتماعات تمت 
فيها خطواٌت عملية بناًء عىل ما ورد يف الرؤية 

الوطنية وآليتها التنفيذية.
وخالصـة القول هو ما ينبغـي عىل جميع 
املسؤولني واملعنيني يف مؤّسسات الدولة إدراك 
املسـؤوليات واملهام امللقاة عىل عاتقهم تجاه 
الرؤيـة الوطنية تجسـيداً لشـعار »يٌد تحمي 
ويـٌد تبني« ومعرفـة الصعوبات التـي تواجُه 
سـريَ األعمال؛ لكي يسـُهَل تشخيُص املشكلة 
برمتهـا التـي تمثّـل عوائـق أمـام النهـوض 
بالدولة يف أََهـــّم مجاالتها التي تهم املجتمع 
اليمني وتخدمه وبالذات يف ما يتصل بالجوانب 
األمنيـة َوالقضائية واالقتصاديـة والتعليمية 
والصحيـة ومحاولـة الوصول بـه ألن يصبح 
مجتمعاً مثالياً يسـوُده القوُة واألمُن والرخاُء 

والعزة والكرامة واالستقالل.

لم تخضْعنا صواريُخهم 
فهل ستفعُل أوراَقهم؟ 

خياراُت الفشل لدى 
السعودية واإلمارات 

الرؤية الوطنية.. حراٌك جاد وخطٌط مثمرة 
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