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س����اح اجل����و امل���س���ر ي���ض���رب م���واق���ع ع��س��ك��ري��ة ه���ام���ة ب��ق��اع��دة خ���ال���د يف مخ��ي��س مشيط

ح���ك���وم���ة امل���رت���زق���ة ت���ف���رض ج���رع���ة ع���ل���ى امل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وأه�������ايل ع�����دن حي��ت��ج��ون
احلوثي: اأمريكا من ي�شنع املجاعة وا�شتهداف القطاع ال�شحي متعدد الأ�شكال
مصرع زعيم عصابة »حرابة وتقطع« بعمران والقبض على بعض عناصرها

الكيانات الكولونيلية الدخيلة.. السعودية مثااًل

خمطط استعماري طويل املدى
                                                                                                                          علي نعمان املقطري

تستنجد  ال��س��ع��ودي��ة 
ب���������ق���������وات أم�����ري�����ك�����ي�����ة 
ل�������������ل�������������دف�������������اع ع������ن������ه������ا

صور حصرية نشرهتا قناة CBS األمريكية لقائد منظومة باتريوت الدفاعية يف السعودية واليت يديرها جنودأمريكيون

امل����ؤس����س����ات اإلع����ام����ي����ة احل���ك���وم���ي���ة واخل�����اص�����ة ت���ن���ع���ى ال���ش���ه���ي���د وت����ؤك����د م���واص���ل���ة ف���ض���ح ال����ع����دو:
استشهاد املخرج التلفزيوين فائز دبوان جراء غارات العدوان على املؤسسات اإلعالمية
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عملية هجومية للمجاهدين على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بجبهة عسير 

بعد قيامهم بأعمال حرابة وقتل للمارة في طريق ريدة خارف:

إطالق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في تعز:

أبطال الجيش واللجان الشعبّية ُيفِشلون ثالثة زحوف ملرتزقة العدوان بجبهات ما وراء الحدود 

عمران: القضاء على زعيم عصابة حرابة وقطع طرق والقبض 
على بعض عناصرها يف حملة أمنية نوعية

 إغارة على مواقع املنافقني يف جبهة األزارق بالضالع وسقوط عدد منهم 

حجة: مصرع وجرح عدد من املنافقني باستهداف مدفعي وصاروخي  السيطرة على إحدى 
التباب ومصرُع عدد من 

الجنود السعوديني بعملية 
نوعية يف جيزان

 : جيزان
لّييت ق1حُت حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة تياماً م احن اً 
جاياحً، أمس حيسـبت، يف جبهة ج زحن ورحء حيحاود، ل ث 
تمّكنـت من حيسـ طر8 عىل إلاى حيتبـاب، بذمل ة ن1ع ة 
تكبّـا خاليهـا ج ش حيذـاّو حيسـذ1دق خسـائر برشية 

ومادية. 
وأفـاد مصار عسـكرق يصح فة حملسـر8 بـأن ق1حت 
حيج ـش وحيلجان حيشـذب ّة نّفــذت، أمـس عمل ة إغار8 
ن1ع ـة عـىل عـا8 م1حقـع وتبـاب يتمركـز ف هـا ج ش 
حيذـاّو حيسـذ1دق رشق جبل حياود، ل ـث حنتهت حيذمل ة 

بايس طر8 عىل إلاى حيتباب وتطهر8ا. 
وأَْوَضـَح حملصـار أن ج ـش حيذـاّو حيسـذ1دق تليـى 
رضباٍت ونرحناً مكثّفة ومسـّاد8ً مـن قبل ق1حت حيج ش 
وحيلجان خالل حيذمل ة، ما أسفر عن مرصع وإصابة عاد 
من حيجن1د حيسذ1ديني، وتامر آي ة يهم، ف ما الع بي تهم 

بايفرحر. 
وأّكـــا حملصـاُر أن ق1حِت حيج ـش وحيلجـان حغتنمت 
كم ـاٍت من حيذتـاد حيذسـكرق يلج ش حيسـذ1دق خالل 

حيهج21 عىل تلك حمل1حقع وحيتباب. 

إغارٌة نوعيٌة على مواقع 
املرتزقة يف نجران وتدمري 

آلية محّملة بهم
 : نجران

نّفـذت ق1حُت حيج ـش وحيلجان حيشـذب ّة عا8 عمل ات 
ن1ع ـة، أمـس حيسـبت، يف جبهـة نجـرحن ورحء حيحاود، 
وسـيط عاٌد من مرتزقة حيذاّو حيسـذ1دق قتىل وجرلى 

خالل تلك حيذمل ات. 
وأفاد مصار عسـكرق يصح فة حملسـر8 بأن ولاحت 
من حيج ـش وحيلجان نّفـــذت عمل ة إغـار8 ن1ع ة عىل 
عـا8 م1حقـع يتمركز ف هـا مرتزقـة حيج ش حيسـذ1دق 
يف مربـع حيحمـاد، ل ث تليـى حملرتزقة رضبات مسـّاد8 
وتذرض1ح ينرحن مكثّفة أوقذت عادحً من حييتىل وحيجرلى 
يف صف1فهم، وكبّاتهم خسـائر ماديـة متن1عة يف حيذتاد 

حيذسكرق. 
جاء عيك ف ما دّمــرت ق1حت حيج ش وحيلجان حيشذب ّة 
آي ـة عسـكرية يلمرتزقة يف صحرحء حيبيـع قباية نجرحن، 
وعيـك ب1حسـطة عب81 ناسـفة زرعتهـا ولا8 حيهناسـة 
حيذسـكرية، وأَْوَضَح مصار م احنـي يلصح فة أن حآلي ة 
كانت تحمل عادحً من مرتزقة حيج ش حيسـذ1دق سيط1ح 

َجم ذاً بني قت ل وجريح. 
باور8ـا، ضاعفت مافذ ة حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة 
خسـائر مرتزقـة حيج ـش حيسـذ1دق، ل ث شـنت عا8 
رضبات عىل تجمذات يهـم يف صحرحء حأجارش، ولّييت 
حيرضبـات إصابـات دق يـة أوقذـت عـادحً مـن حييتـىل 

وحيجرلى يف صف1فهم. 

 : عسير
شـن مجا8او حيج ـش وحيلجان حيشـذب ّة، أمس 
حيسـبت، عمل ـة 8ج1م ـة عـىل م1حقـع مرتزقـة 
حيذاوحن حيسـذ1دق بجبهـات ما ورحء حيحـاود، كما 
أفشل مجا8او حيج ش وحيلجان )3( زل1ٍف ملرتزقة 
حيج ش حيسـذ1دق بجبهتـي حيرب1عة وبـاب حيحايا 
بذسـر، مكبّايـن حيذـاّو خسـائَر فادلـة حيذتـاد 

وحأروحح. 

وأّكـــا مصـار عسـكرق يصح فة حملسـر8 أن 
أبطـال حيج ـش وحيلجـان باغتـ1ح مرتزقـة حيج ش 
حيسـذ1دق بجبهة مجاز8 بذسر، ما أَدَّى إىل مرصع 

وجرح حيذايا منهم. 
وأَْوَضـَح حملصـار أن أبطال حيج ـش وحيلجان كرسوح 
زلفاً ملرتزقة حيذاوحن حيسذ1دق بجبهة حيرب1عة بذسر، 

مكبّاينهم خسـائر مادية جسـ مة يف حأروحح وحيذتاد. 
َوأََشـاَر حملصار إىل أن مجا8ـاق حيج ش وحيلجان 
أفشـل1ح زلفني وحسـذني ملرتزقة حيج ش حيسذ1دق 

بجبهـة أبـ1حب حيحايا بذسـر مكبّاينهم خسـائر 
فادلـة يف حأروحح وحيذتـاد، مؤّكـــاحً أن حيزلفـني 
حيلـذحن حسـتمرح أكثَر مـن )12( حيسـاعة، رحفيهما 
حيطرحن حيحربي وحأباتيش يلمرتزقة أثناء محاويتهم 

حيزلف عىل م1حقع حيج ش وحيلجان بذحت حيجبهة. 
وتطرق حملصار إىل مرصع وجرح عاٍد من مرتزقة 
حيج ش حيسـذ1دق أثنـاء محاويتهم حيتسـّلل بجبهة 
أبـ1حب حيحايـا النتشـال جثـث قتال8م حيذيـن يي1ح 

لت1فهم خالل حيزلف عىل أب1حب حيحايا. 

 : متابعات
شن أبطاُل حيج ش وحيلجان حيشذب ّة، أمس حيسبت، 
عمل ـَة إغـار8 عىل م1حقـع مرتزقة حيذـاوحن يف جبهة 
حأزحرق بمحافظة حيضايع، وأطلي1ح صاروخ )زيزحل1( 
عـىل تجمذات حملرتزقـة بجبهة مفـرق حي1حزع ة بتذز 

لّيق 8افه بنجاح.   وقال مصار عسـكرق يصح فة 
» حملسـر8« بايضايـع: إن أبطـال حيج ـش وحيلجـان 
حيشـذب ّة نّفـــذوح عمل ـة إغـار8 برضبات مسـّاد8 
حسـتهافت م1حقع مرتزقة حيذـاوحن يف جبهة حأزحرق، 

مؤّكــاحً سي1ط قتىل وجرلى يف صف1فهم. 
ف مـا أّكـــا مصـار عسـكرق بمحافظـة تذز 

أن أبطـال حي1لـا8 حيصاروخ ة يف حيج ـش وحيلجان 
حيشـذب ّة أطلي1ح صاروخ )زيزحل1( بذا عمل ة رصا 
وترصا دق ية حستهاف تجمذات ملرتزقة حيذاوحن يف 
مفرق حي1حزع ة ولّيـق 8اَفه بنجاح، وتكب ا حيذاّو 
خسـائر فادلـة يف حيذا8 وحيذتاد ونـرش لاية حيذعر 

وحيفرحر يف صف1فهم. 

 : حجة
تمّكن مجا8او حيج ش وحيلجان حيشـذب ة، أمس 
حيسـبت، من حسـتهاحف تجمذات ملنافيـي حيذاوحن 

حأمريكي حيسذ1دق بمحافظة لجة.
مصـار عسـكرق أَْوَضـَح يلمسـر8 أن ولـاحت 

حملافذ ـة حسـتهافت تجمذـات حملرتزقـة بذـاد من 
قذحئف حملافذ ة رشق جبل حينار وشمال مثّلث عا8م 

أسفرت عن سي1ط قتىل وجرلى يف صف1فهم.
َوأََشـاَر حملصار إىل فرحر جماعـي كبر يلمنافيني 

وآي اتهم حيذسكرية خالل حالستهاحف حملافذي. 
إىل عيـك ييى عاد مـن حملنافيني مرصعهم وُجرح 

آخرون رشق وغرب لرحن وصحرحء م اق.
مصار عسكرق أّكا يلمسر8 أن ولاتَي حملافذ ة 
وحيصاروخ ـة حيتابذـة يلج ـش وحيلجان حيشـذب ة 
تمكنت مـن حسـتهاحف تجمذـات ملرتزقـة حيج ش 
حيسـذ1دق حأمريكـي رشق وغرب لـرحن وصحرحء 

م اق بمحافظة لجة.

 : عمران
نّفـذ أمـُن محافظـة عمـرحن لملـًة أمن ًة 
يضبـط عصابـة أقامت عـىل حيحرحبـة وقطع 

حيطريق حيذا2 ونهب وقتل حمل1حطنني.
وأوضح حإلعال2 حأمنـي باملحافظة أن تنف ذَ 
حيحملـة حأمن ة تم بذا ق ا2 حملطلـ1ب يلذاحية، 
حملاع1 »مجا8ا قايا قشـر8« بتشك ل عصابة 
من عاد من حملطل1بني؛ يليضاء يف جرحئم رسقة 
ولرحبـة، وقطـع حيطريق حيذـا2 - طريق ريا8 
خـارف -، ي21 أمس حأول، وقتل م1حطن وجرح 

آخر أثناء مرور8م يف حيطريق.
وأكـا أن حيحملـة تمّكنـت مـن محارصتـه 
وأفـرحد عصابته يف منزيه بمايريـة ريا8، ومن 

ثم إرسال وساطة من مشـايخ حملنطية إلقناع 
أفرحد حيذصابة بتسـل م أنفسهم دون مياومة، 
إال أن حيذصابة بارشت رجال حأمن وحي1سـاطة 
بإطـالق نار كث ف، ما أّدى إىل حستشـهاد حثنني 
مـن حي1سـاطة، و8مـا حيشـ خ محما لسـن 
حيشـت1ق وأخ1ه حيشـ خ 8ادق لسن حيشت1ق، 
وحستشـهاد حثنـني مـن رجـال حأمـن، وجرح 

آخرين.
وتابـع حإلعال2 حأمني يف ب انـه »رجال حأمن 
قامـ1ح بايـرد عـىل حيذصابـة وماح8مـة حي1كر 
حيـذق تحّصن1ح باحخله، وقا تمّكن1ح من حييضاء 
عـىل زع ـم حيذصابة وضبـط عاد منهـم، وال 
زحيـت حيحملة حأمن ـة -ومذها عـاد من رجال 
حملنطيـة- مسـتمر8 يف مطارد8 مـن تبيى من 

حيذصابة لتى تسل مهم يلذاحية«.
يف لـني أشـار أمـن حملحافظـة إىل أن زع م 
حيذصابة حملاع1 »مجا8ا قشر8« من حملطل1بني 
يليضـاء، وكانت حين ابة وحملحاكـم قا أصارت 
بحيه عادحً مـن أوحمر حيضبط حييهرق؛ يي امه 
برسقـة حيذايـا من حيسـ ارحت، مـن حيذاصمة 
وعـاد من حملحافظات، وحرتكابـه جرحئم لرحبة 

ورسقة باإلكرحه.
وأّكا أمُن حملحافظة عـا2َ حيتهاون مع ُكــّل 
مـن يذمـل عـىل حملسـاس بـأروحح وممتلكات 

حمل1حطنني، وحإلخالل باأمن وحالستيرحر. 
كما شـكر أمـُن حملحافظة ُكـــلَّ حمل1حطنني 
حيرشفـاء حيذيـن تذاون1ح مـع حيحملـة حأمن ة، 
وأباوح لرَصهم عىل لماية حأمن وحالستيرحر.

 سالُح الجو املسرّي يضرب مواقَع عسكرية هامة يف قاعدة امللك خالد يف خميس مشيط
 : خاص

وحصلت ق1حُت حيج ش وحيلجان حيشـذب ّة تصذ َا8ا حالسرتحت جي ضا منشآت حيذاّو 
حيسذ1دق، ونّفــذت، أمس حيسبت، 8جماٍت ج1يًة جايا8 حستهافت قاعا8 حمللك خايا 

حيج1ية بخم س مش ط يف منطية عسر، محّيية إصابات دق ية. 
وأعلن حملتحاُث باسم حيي1حت حملسلحة حيذم ا يح ى رسيع، أن حيهجمات تم تنف ذ8ُا 
بطائرحت من ن1ع »قاصف 2K« حملسر8، وحستهافت رحدحرحت حيذاّو حيسذ1دق وم1حقع 

عسكرية مهمة دحخل حيياعا8. 
وأّكــا رسيـع أن حيهجمات لّييت إصاباٍت دق يًة، وكبّات حيذاّو خسـائَر كبر8، 

م1ضحاً أن 8ذه حيذمل ات تأتي ردحً عىل حستمرحر جرحئم حيذاوحن. 
وكانـت حيذايُا مـن حمل1حقع حأجنب ة قا نـرشت خالل حيفرت8 حملاض ـة ص1رحً ج1ية 
أظهرت ج1حنَب من حيامار حيذق ألاثته حيهجمات حيسابية حيتي حستهافت قاعا8 حمللك 

خايا. 
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قناة CBS األمريكية تبث مشاهَد لجنود أمريكيين يديرون منظومات »باتريوت« داخل السعودية

الحوثي: أمريكا هي من يصنع المجاعة في اليمن واستهداف القطاع الصحي له عدة وجوه

العاصمة صنعاُء تحتضُن اللقاَء التشاوري املوّسع لقيادات القطاع الصحي
وزير الصحة يمهل مالكي المنشئات الصحية 90 يومًا إلصالح أوضاعها وفقًا للمعايير المطلوبة

رئيس الوفد الوطني: شتاَن ما بني مملكة غارقة تتفاخر 
بالحماية الغربية ودولة مستقلة تواجُه االستكباَر بكل قوة

 : متابعات
أّكـــا رئ ـُس حي1فـا حي1طنـي محمـا 
إىل  وصلـت  حيسـذ1ديَة  أن  عباحيسـال2 
مرللة سـي1ط ماويـة جذلهـا تتفاخُر 

حيغرب ة وحالرتكان  بايحماية  باستنجاد8ا 
عىل حياعامة حيربيطان ة حأمريك ة حيهشة 
يلخـروج مـن حي1رطـة حيتـي لّلـت بها، 
عىل عكـس دوية ق1ية تغلبـت عىل ُكــّل 
حيتحايات ووقفت ق81 أما2 ق1ى حيه منة 

وحيطغ ان. 
وقـال محمـا عباحيسـال2 يف تغريـا8 يـه 
بـ«ت1يرت«: إن مملكٌة غارقة يف ُوُل1ل حي من 
وال تارق ك ف تتخلص من ورطتها وتحتفي 
يحمايتهـا  أمريكـي  جنـاق   500 بيـاو2 

وتذتمـا يف بيائها عـىل حيحمايـة حأمريك ة 
وحيربيطان ة«. 

وأضاف عباحيسـال2 »شتاَن ما ب نها وبني 
دوية مستيلة ت1حجه أرباب حالستكبار حيذاملي 

منفرد8 وبكل ق81 وصالبة ولكمة«. 

 : صنعاء
برعايـة حيرئ ـس مهـاق حملّشـاط، وتحـت 
شذار “حأديُة وحملذاير حينمط ة أساٌس يتط1ير 
حييطـاع حيصحـي وتفذ ـل حيذمـل حملؤّسـي” 
حلتضنـت حيذاصمـُة صنذـاُء، أمـس حيسـبت، 
حيليـاَء حيتشـاورق حمل1ّسـَع يي ـادحت حييطـاع 
حيصحي يف عم21 محافظات حيجمه1رية، ل ث 
يذيـا حيليـاء يذاد 2000 مشـارك وس سـتمر 

لتى 28 من شهر ي1ي 1 حيحايل. 
ويف حيليـاء حيـذق لـرضه عاد مـن ق ادحت 
حياويـة أّكـــا عضـ1 حملجلس حيسـ ايس حأعىل 
محمـا عـي حيح1ثـي أن »حسـتهاحف حييطـاع 
حيصحي متذاد حأشـكال ومن بني عيك سـحب 
حيكـ1حدر حيصح ـة إىل حيخـارج«، مشـرحً إىل أن 
60 مذ ـارحً سـتحّاد جـ1د8 ون1ع ـة حيخامات 
حيصح ـة.  وأضـاف حيح1ثـي »حتفينـا مع عاد 
من حملنظمات عىل حسـتباحل حملساعاحت حيذ ن ة 
بمسـاعاحت نيايـة وحملنظمـات حياوي ة مذن ة 
بحشـا حياعم إلعـاَد8 بناء ما دّمـــره حيذاوحن 

من مستشف ات ومرحكَز صح ة«. 
وأّكـــا أن »من يصنع حملجاعة يف حي من 8ي 
أمريكا بتض  ق حيخناق عىل حيشذب حي مني من 
قبل حيسـذ1دية وحإلمارحت«، مثمناً حيجه1د حيتي 

تبذيهـا وزحر8 حيصحة يف م1حجهـة حيذاوحن عىل 
حي من يف حيجانب حيصحي. 

باوره، أمهل وزير حيصحة حيذامة وحيسـكان 
حياكت1ر طـه حملت1كل مايكي حملنشـآت حيصح ة 
0ي ي1َمـاً مـن حآلن يتصح ح أوضاع منشـآتهم 
وفياً يألدية وحملذاير حيصح ة، مشرحً إىل حملذاير 

وحيربوت1ك1الت حيتي وضذها حيلياء. 

من جهته، أشـار نائُب رئ ـس حي1زرحء حيل1حء 
جالل حيرويشـان إىل أن مرشوع إصالح وتط1ير 
حييطـاع حيصحي ينارج يف إطار حيرؤيِة حي1طن ة 
يتنظ م حيذمل حملؤّسـي، دحع ـاً حملجتمَع حياويل 
إىل رفع حيحصـار وفتح مطار صنذاء وتسـ ِر 
رلـالت حإلخـالء حيطبـي حيتـي جـرى حالتّفـاُق 

بشأنها قبل عا2. 

إعالن هزيمة: السعودية تستنجد بقوات أمريكية للدفاع عن اململكة
  ضرار الطيب

8ارباً من عجزه عن م1حجهة حيهجمات 
حي من ة حملتصاعا8 عىل مطارحته ومنشآته 
وق1حعاه حيذسكرية، يجأ حينظا2ُ حيسذ1دق 
إىل حسـتجاحء لمايـة حيج ـش حأمريكـي 
بشـكل رسـمي، مذلناً عىل -يسـان حمللك- 
»حسـتيباَل« ق1حت أمريك ة خاصة يلافاع 
عـن حململكة.. خط81 تأتـي بمثابة حعرتحف 
فاضـح بايفشـل حيذسـكرق، يكنهـا عىل 
أيـة لال يـن تُحـِاَث أقَّ فـارق م احني يف 
حيحي يـة، فطـ1حَل حيسـن1حت حملاض ـة يم 
تكن حيرياض تذتما عىل نفسها يف عمل ات 
حيذاوحن أَو يف م1حجهـة حيرضبات حي من ة، 
بـل كانـت تذتمـا عـىل حي1اليـات حملتحا8 
وط1حقمهمـا  وأسـلحتهما  وبريطان ـا 
أّكـــات  حيتـي  وحيفن ـة  حيذسـكرية 
حيتحي يـات أنها تيـ2ُ1 بأَْكثَــر من %5ي 

من حيذمل. 
حإلعـالُن حيـذق نرشتـه وكايـة حأنبـاء 
حيسـذ1دية حيرسـم ة، مسـاَء أمس حأول، 
قـال: إن حمللـك حيسـذ1دق »وحفـق« عـىل 
حستيبال ق1حت أمريك ة »رف ذة حملست1ى« 
يف حململكة يلمشـاركة يف حيافاع عنها، يكن 
ما أسـمتها حيسذ1دية بـ»حمل1حفية« جاءت 
متأخـر8 بايفذـل، إع كان رئ ـس حيي ـاد8 
حيجنـرحل  حأمريك ـة،  يلج ـش  حملركزيـة 
ك ن ـث ماكنزق، قا أعلـن، حيخم س، عن 
وصـ1ل ق1حت بـالده إىل قاعا8 »سـلطان« 

حيج1ية حيذسكرية جن1ب حيرياض. 
8كذح لاويت حيرياض أن تباو يف إعالنها 
كصالبة قـرحر، يتجذل حأمـر يباو باوره 

وكأنه إنجاز عسكرق، يكن ُكــّل ما كانت 
تفذلـه يف حيحي ية 18 حالعرتحف بايفشـل 
حيذسـكرق بذـا أَْكثَـــَر من أربذـة أع1ح2 
حمتـألت بايذنرتيات حيسـذ1دية حيتي تكّرر 
ف هـا حيحايـُث مـرحت عن إمكان ة لسـم 
حملذركـة خالل 88 سـاعة، ومـرحت أخرى 
كثر8 عـن »حعرتحض وتامـر« حيص1حريخ 

وحيطائرحت حملسّر8 حي من ة. 
وتزحمن حإلعالن حيسـذ1دق مع مشـا8َا 
بثتها قنـا8 »يس بـي إس« حأمريك ة أول 
مر8، تظهر منظ1مـَة »باتري1ت« أمريك ة 
يف  أمريك ـ1ن  جنـ1ٌد  ويشـغلها  ياير8ـا 

حيصحرحء حيسذ1دية. 
مشـا8ُا أّكـــات أن وصـ1َل حييـ1حت 
حأمريك ـة جـاء قبـل إعـالن »حمل1حفيـة« 
حيسـذ1دية بكثر، يكنه ال يض ف أقَّ جايا 
يلمشـها حمل احني، فهي ي سـت حملر8 حأوىل 

حيتـي تت1حجـا ف هـا حييـ1حت حأمريك ة يف 
إىل  حيذسـكرق،  حيذمـل  إلَدحَر8  حيسـذ1دية 
جانب أن ت1حجا حيجن1د حأمريك ني بجانب 
منظ1مـات حيباتري1ت ين يجذلهـا أَْكثَــَر 
كفـاء8ً ممـا كانـت عل ه ط1حل حيسـن1حت 
حملاض ة حيتي تم خاليهـا رضُب حيذايا من 
حملنشـآت حيسـذ1دية صاروخ ـا وج1يـا، 
بايرغـم من وجـ1د منظ1مـات حيباتري1ت 

ف ها. 
كمـا أن ت1حُجَا حييـ1حت حأمريك ة دحخل 
حململكة ال يختلف كثـرحً عن ت1حجا حيي1حت 
حيربيطان ـة حيتـي كشـف تحي ـٍق يلينا8 
حيربيطان ـة حيرحبذة قبل أشـهر، أنها تي2ُ1 
بأَْكثَـــَر من %5ي من حيذمل حيذسـكرق، 
حيسـالح  وص انـة  تشـغ ل  مـن  بـاءحً 
حيربيطاني حيذق تسـتخامه حيسـذ1دية يف 
حيذـاوحن عـىل حي مـن، وحنتهـاًء باإلرشحف 

وحملشـاركة يف حيذمل ات حيذسكرية حيربية، 
ومـع عيك يم تكن يهـذح حيت1حجا حيربيطاني 
أية م ز8 عسكرية، لتى أن وسائل حإلعال2 
حيربيطان ـة نفسـها أّكـــات أن 8جماٍت 
ج1يًة يمن ة كادت ت1دق بح ا8 حيذايا من 
حيخـربحء حيربيطان ـني يف قاعـا8 حمللك خايا 

حيج1ية. 
وباملحصلـة، فـإن محاويَة حيسـذ1دية 
إظهـاَر وص1ل حييـ1حت حأمريك ة كإنجاز 
عسـكرق، تأتـي يف وقـت ضائـع يـم يذا 
يسمح يلرياض باّدعاء حييار8 عىل تحي ق 
أية إنجازحت، كما أن وص1َل ق1حت أمريك ة 
الستخاح2 حيسـالح حأمريكي دحخل حململكة 
ي ـس باأمـر حيذق يثبـُت أق يشء سـ1ى 
حيذجـز حيسـذ1دق، فضـالً عـن أن ألاث 
حإلنتاجات حيذسـكرية حأمريك ة قا أثبتت 
فشـلها حيذريـع بايفذل يف حملنطية، سـ1حء 

أما2 حيص1حريخ وحيطائرحت حملحل ة حي من ة، 
أَو أما2 منظ1مات حيافاع حملحل ة حإليرحن ة. 
وعىل حيجانب حيس ايس، حعترب مرحقب1ن 
غ ـاَب حسـم محمـا بن سـلمان عـن تلك 
»حمل1حفيـة« حملزع1مـة، بايرغـم مـن ك1نه 
وزيـَر حيافاع، إشـار8 إىل تهرُِّبه من تبذات 
حييرحر وما يمثله من عجز، بذا أن أصبحت 
بايفذـل؛  »مشـ81ة«  حيذهـا  ويل  ُسـمذُة 
ف مـا  حي مـن،  يف  حيذريـع  بسـبب فشـله 
حعترب8ـا آخـرون محاويًة يذا2 حسـتفزحز 
حملذارضـة حأمريك ة حيتي باتت تسـتخا2ُ 
بن سـلمان كاي ل إدحنة و8ي تنادق ب1قف 
حياعـم حأمريكي يلسـذ1دية، ويف حيحايتني 
يتضُح تماماً أن ُكــلَّ متطلبات »حإلنجاز« 
حيذسـكرق أَو حيس ايس غائبٌة تماماً يف 8ذح 
حأمر، وي سـت 8نـاك إال دالئـُل حيفض حة 

وحيفشل. 

سعر الدبة 20 لترًا 7000 ريال أي بمعدل 350 ريااًل لسعر اللتر الواحد:

أهالي عدن ينّددون بالجرعة السعرية الجديدة يف أسعار 
املشتقات النفطية من قبل حكومة املرتزقة 

 : عدن
تذ ُش ماينُة عان ت1ترحً غرَ مسب1ق عىل خلف ة حيجرعة حيسذرية حيجايا8 حيتي 
أقرتهـا لك1مُة حيفاّر 8ادق يف أسـذار حملشـتيات حينفط ة باملحافظـات حيجن1ب ة 
حي1حقذة تحت سـ طر8 حاللتـالل حإلمارحتي، يف ظل حأوضاع حملذ شـ ة حيصذبة حيتي 
يذ ُشها أ8ايل تلك حملحافظات جرحء حرتفاع أسذار حمل1حد حيغذحئ ة وحيسلع حيرضورية 
وحنذاح2 حيخامات كايكهرباء وحمل اه وطفح حملجارق يف حأل اء وحيحارحت وحيشـ1حرع 

حيرئ س ة، ما تسبّب يف تفيش حأمرحض وحأوبئة. 
وقايت مصادر محل ة يف عان إن حمل1حطنني يذ ش1ن صامًة كبر8ً بذا أن فرضت 
رشكـة حينفط حيتابذـة يحك1مة حيفاّر 8ـادق بذان ي21 حيخم س حملايض تسـذر8ً 
جايا8 وحملتمثلة بتثب ت سـذر حيلرت من ماد8 حيبرتول إىل 350 ريال باالً عن حيسـذر 
حيسـابق 325 رياالً أق بفارق 500 رياٍل يف سـذر عب81 حيبنزين سـذة 20 يرتحً، حيتي 
أصبـح سـذر8ا 7 آالف ريال.  وأوضحت حملصـادر أن 8ذه حيجرعة سـبيها خط8ٌ1 
حسـتباق ة ممنهجة، ل ث ت1قفت أَْكثَــَر من أسـب1ع محطـاُت حيرشكة عن ب ع 
حملشتيات حينفط ة؛ بسبب عا2 ضخ حمل1حد إىل خزحنات حيرشكة من قبل مصايف عان 
وحيت1قف حيتا2 يلمصفا8 من ضخ إماحدحت حي1ق1د إىل خزحنات رشكة حينفط بذان يف 

ظل صمت تا2 وتجا8ل مستمر من حيجهات حملذن ة يف لك1مة حملرتزقة. 
وأضـاف حملصـار أن رفع حيبنك حملركـزق يف عان حيتابع يحك1مة حملرتزقة، سـذر 
رصف حياوالر من ٥٠١ إىل ٥٥٦ رياالً وبحسـب ما كان مذتاد، 18 ما أَدَّى إىل تذايل 
سـذر ب ع حملشـتيات حينفط ـة يف حملحطات وبي ة حملناطق وسـط أزمـة خانية يف 

حملشتيات حينفط ة يف ماينة عان. 
إىل عيـك، عـرّب أبناء عـان عن حسـت ائهم وحسـتنكار8م جـرحء حالرتفـاع حأخر 
يلمشتيات حينفط ة من قبل لك1مة حيفاّر 8ادق، مذربين عن مخاوفهم من ع1د8 
مسلسل حيجرعات وحالزمات، م1ضحني أن 8ذه حيجرعات حيذش1حئ ة زحدت وتكررت 
كثـرحً دون مرحعا8 يظروف حمل1حطن حيصذبة وحيياسـ ة، الفتـني إىل أن 8ذه حيجرعة 

غر حملربّر8 من شأنها أن تسا8م يف زياد8ِ حرتفاع أج1ر حمل1حصالت دحخل حملاينة. 
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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

قبائُل الحداء بذمار تؤّكــُد على وحدة الصف 
واستمرار النفري والصمود يف مواجهة العدوان

وفد علمائي يزور عددًا من املراكز 
الصيفية بمديرية سحار بصعدة

الطاووس والقائم بأعمال ممثل برنامج األغذية 
العاملي يناقشان عملية تصحيح قوائم املستفيدين

مؤّسسُة الشعب التنموية تدّشُن دعَم املراكز الصيفية بصنعاء

 : ذمار: 
نّظم أبناُء ووجهاُء ومشايُخ سبلة بني بخ ت 
وأعمـاس حيضـالع بمايريـة حيحـاحء محافظة 
عمار، أمس حيسـبت، يياًء قبل اً يتاشني حملرللة 
حيثان ة من تشـك ل ي1حء حيرئ س حيشه ا صايح 

حيصّماد وحيتحش ا يرفا حيجبهات. 
وخـالل حيلياء أشـار وك ـل حملحافظة محما 
محمـا عباحيـرزحق إىل أ8م ّـة تضافـر حيجه1د 
يتذزيـز ق م حإلخـاء وحيتذـاون ونبـذ حيخالفات 

وحيتفرغ مل1حجهة حيذاوحن ودعم حملرحبطني. 
ولث َعباحيرزحق عىل حيتحرك حيجاد يلتحشـ ا 
ورفـا حيجبهـات بايرجـال وحيذتـاد وحإلسـها2 
يف حيحفـاظ عـىل حأمـن وحالسـتيرحر وحيسـلم 
حالجتماعـي، مشـ احً بامل1حقف حملرشفـة ييبائل 

حيحـاحء يف حيتصـاق يلذاوحن ودعـم حملرحبطني يف 
حيجبهات بايرجال وق1حفل حياعم. 

ف مـا أّكــا ماير مكتب حيشـباب وحيرياضة 
لسني حيص1يف أ8م ة حالستمرحر يف رفا حيجبهات 

يتذزيز صم1د حملرحبطني. 
من جانبه أّكــا فضل حيحربي أن أبناء سبلة 
بنـي بخ ـت وأعماس حيضـالع وحيحاحء بشـكل 
عا2 مسـتذاون يرفا حيجبهات وتاشني حملرللة 
حيثان ة من تشك ل ي1حء حيرئ س حيشه ا حيصماد. 
كمـا أيي ـت خالل حيليـاء عاد مـن حيكلمات 
أّكـــات يف مجملهـا نفـر أبناء حيحـاحء ودعم 
حملرحبطـني يف حيجبهات وم1حصلـة حيصم1د لتى 
تحي ـق حينـرص.  وأّكــا ب ان صـار عن حيلياء 
حي1ق1ف صفـاً وحلاحً مل1حجهة حيذـاوحن وتجه ز 

قافلة ع اية يلمرحبطني يف جبهات حيبط1ية. 

 : صعدة: 
يف إطار حال8تمـا2 وحملتابذة حيذق ت1ي ه ق اد8ُ 
حيثـ1ر8 باملرحكز حيص ف ة، قـا2 وفٌا علمائي من 
دحئر8 حيذلماء أنصار حيله، وعاٌد من حملسـؤويني 
اية يذاد  وحيرتب1يني، أمس حيسـبت، بزيـار8 تفيُّ
مـن حملرحكز حيص ف ة بمايرية سـحار محافظة 

صذا8. 
وخـالَل حيزيار8 تفّيا حيزحئرون َسـْرَ حيذمل ة 
حيتذل م ة وحأنشـطة حيتي ييـ21 بها حيطالُب يف 
مركز حإلما2 عي بمنطية حيطلح ومرَكز حيشه ا 
حييائـا يف منطيـة بني مذاع ومركـز حإلما2 زيا 
ومركـز حإلما2 حيحسـن بمنطية حلمـى حيطلح 
وعاد من حملرحكز، ف ما أشـادوح بمست1ى حي1عي 
حيكبـر يأل8ايل حيـذق أيهمهـم يلافـع بأبنائهم 

يالنخـرحط يف 8ـذه حملرحكز يالسـتفاد8 حملثىل من 
فرت8 حالجاز8 حيص ف ة حيط1يلة. 

ولث حيزحئـرون حيطالَب حملشـاركني عىل بذل 
حملزيا مـن حيجها وصـ1الً يالسـتفاد8 حييص1ى 
من مشـاركتهم وحيخروج بأكرب لص لة علم ة 

ترتيي بهم وترفع من مست1ح8م حيذلمي. 
ويف ختـا2 حيزيـار8 عرب حيزحئرون عن شـكر8م 
حيجزيـل وحمتنانهـم يجم ـع حييائمـني وحيذاملني 
عىل جم ع حملرحكـز حيص ف ة يف حملايرية ملا يبذي1نه 
مـن جه1د يف سـب ل حالرتيـاء بايذمل ـة حيتذلم ة 
يف حملرحكـز حيص ف ـة.  يشـار إىل أن إجمـايل عـاد 
حيطالب وحيطايبـات حمللتحيني باملرحكز حيص ف ة يف 
محافظة صذا8 بلغ أَْكثَــر من حثنني َوأربذني أيف 
طايب وطايبة يف 533 مركزحً ص ف اً لسب تيرير 

صادر عن حيلجنة حإلرشحف ة يلمرحكز حيص ف ة. 

 : خاص: 
يلشـؤون  حي1طن ـة  حيه ئـة  رئ ـُس  حيتيـى 
حإلنَْسـان ة عباحملحسـن طـاووس، أمـس، مع 
حييائم بأعمال ممثل برنامج حأغذية حيذاملي عي 

رضا وحيفريق حيفني حملرحفق يه.
وناقـش حيلياء عـادحً من حيخ ـارحت حملتذلية 
باالعتبارحت حيفن ة إلجرحء عمل ة تصح ح ق1حئم 
حملسـتف اين، وبحث ملحيات حإلجرحءحت حيفن ة 

حملتذليـة بايحصـ1ل عـىل ب انات حملسـتف اين 
من أنشـطة برنامـج حأغذية وبمـا يت1حفق مع 

حيي1حنني وحأنظمة وحأعرحف حملحل ة.
أكا رئ س 8 ئة حيشؤون حإلنَْسان ة عىل رضور8 
حاليتزح2 بمسـارحت حيذمل حإلنَْسـاني ومبادئه حيتي 
تكفـل عا2 حملسـاس بأعـرحف حملجتمـع وثيافته، 
م1ضحـاً زوحيا حيهـاف حيرئ ي يلذمل ـة وحملتمثل 
يف قطـع أوصال لاالت حيفسـاد وحيحـا من حيذبث 
باملذ1نات حإلنَْسان ة حمليامة أبناء حيشذب حي مني.

 : صنعاء: 
حسـتجابة ياع81 قائا حيث1ر8 حيسـ ا َعباحمللك 
بار حياين حيح1ثي يف حال8تما2 باملرحكز حيص ف ة، 
دّشنت مؤّسسـة حيشـذب حالجتماع ة يلتنم ة، 
أمـس حيسـبت، مـرشوع دعـم أنشـطة حملرحكز 

حيص ف ة يف محافظة صنذاء يلذا2 ي2201. 
وأوضـح مسـئ1ل حأنشـطة يف حملؤّسسـة مج ب 
حيفي ـه أن حملؤّسسـة دعمـت )8( مرحكـز ص ف ة يف 
مايريـة سـنحان يف إطـار حيي ا2 باي1حجـب حي1طني 
وحيايني.   وقال: إن 8ذح حياعم من مؤّسسـة حيشذب 

يلمرحكز حيص ف ة، يأتي إيماناً من حملؤّسسة وق ادتها 
بأ8م ـة حملرحكـز حيص ف ـة يف ك1نها تهتـم برشيحة 
حيطالب وحيشباب، وعيك من خالل حست ذاب طاقاتهم 
وحسـتغالل أوقـات فرحغهـم يف حيذطلـة حيص ف ـة، 
مب نًا رضور8 تنم ة م1ح8ب حيشـباب وت1فر قارحت 

وطاقات حيشباب ملا ف ه مصلحة حيبلا. 
ولـرض لفل حيتاشـني ماير مكتـب حيرتب ة 
يف محافظـة صنذاء 8ـادق عمـار، وماير عا2 
مايرية سـنحان مجا8ا عائـض وماير مكتب 
حيرتب ـة باملايرية فها عي نارص مرشـا وماير 

حأمن باملايرية َعباحمللك حيرحجي. 

خالل لقاء قبلي حاشد:

وزارُة الخدمة املدنية والتأمينات ووحداُتها تناقُش 
آليَة تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة

 : خاص: 
يلرؤيـة  حيتنف ذيـة  حي1لـا8ُ  أقـرت 
حي1طن ـة يبنـاء حياوية حي من ـة حيحايثة 
بـ1زحر8 حيخامـة حملان ـة وحيتأم نـات يف 
حجتماعهـا، أمـس حيسـبت، عـادحً مـن 
حمل1جهـات وحيخطـط وحالسـرتحت ج ات 
حيخاصة بتنف ذ بن1د حيرؤية عىل مست1ى 
حيتابذة  حي1زحر8 وحملؤّسسـات وحيه ئـات 

يها. 
َّسـه وزيُر  وتطـرق حالجتماع حيذق ترأ
حيخامة حملان ة حأُستاع إدريس حيرشجبي 
ي201- حأوىل  حملرللـة  م1جهـات  إىل 
22020 يف إطـار حيرؤيـة حي1طن ـة يبناء 

حياويـة حي من ـة حيحايثـة وعيـك إلعاحد 
حيخطـط حملطل1بـة وتيايمهـا يلمكتـب 
حيتنف ـذق يلرؤية حي1طن ة عىل مسـت1ى 
حيـ1زحر8 وحي1لاحت حيتابذـة خالل حيفرت8 

حيزمن ة حملحّاد8 يها. 
حيج1حنـب  وناقـش حالجتمـاع كافـَة 
يآلي ـة حيتنف ذية يلرؤيـة حي1طن ة ف ما 
يخـص وزحر8 حيخامة حملان ة وحيتأم نات 
وحي1لـاحت حيتابذة يهـا وفياً يلمؤرشحت 
وحيربحمـج وحأ8ـاحف حملتذليـة بايرؤيـة 
حي1طن ـة يبنـاء حياوية حي من ـة حيحايثة 
بنـاًء عىل حملحـّادحت حيزمن ـة حملطرولة 
وحملذتمـا8 مـن قبـل حملكتـب حيتنف ـذق 

يلرؤية حي1طن ة. 

وأّكـــا أعضـاء حي1لـا8 حيتنف ذيـة 
يلرؤية بـ1زحر8 حيخامة حملان ة، حالسـتاع 
شـكرق عباحملـ1ىل فـارع وك ـل وزحر8 
حيخامـة حملان ة ييطـاع حيرقابة وتي  م 
حأدحء، وحأُسـتاع إبرح8 م حيح في رئ س 
حيه ئـة حيذامـة يلتأم نات وحملذاشـات، 
وحأُسـتاع رشف حيايـن حيكحالني رئ س 
حملؤّسسة حيذامة يلتأم نات حالجتماع ة، 
وحياكتـ1ر محمـا يح ـى حيخايـا عم ا 
حملذهـا حي1طنـي يلذلـ21 حإلدحريـة، عىل 
أ8م ة تضافر جه1د حيجم ع َوحالستفاد8 
من حيخطط وحالسـرتحت ج ات حيسـابية 
يلـ1زحر8 يضمان حيخـروج برؤية علم ة 

قابلة يلتطب ق عىل حي1حقع حمل احني. 
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 : هاني أحمد علي: 
ال يـزحُل حإلعـال2ُ حيرسـميُّ حملنا8ُِض 
يلذاوحن حيسـذ1دق حأمريكي حإلمارحتي 
يافُع ثمَن حنح ازه ووق1فه مع حيشذب 
وَصـفِّ حي1طـن يف مذركـة حيافـاع عن 
كرحمـة وعز8 8ذح حيبلـا وتيايم ك1كبٍة 
مـن ِخـر8ِ حيشـهاحِء حيذاملـني يف 8ذح 
حملجال حيذين قام1ح أَْرَوحَلهم رخ صًة يف 
سب ل نَْيِل حيحي ية بايص1ت وحيص1ر8 
يلذايم؛ كي يشـهَا جرحئَم حيذاوحن بحق 
حيشذب حي مني عىل ماى أكثَر من أربع 

سن1حت. 
وبذـا مـا ييـارُب حيشـهر و نصف 
حيشـهر من حسـتهاحف طرحن حيذاوحن 
منـزَل حإلعالمي عباحيلـه صربق رئ س 
حتّحاد حإلعالم ـني حي من ني، يف منتصف 
إىل  أَدَّى  مـا  حيفائـت،  رمضـاَن  شـهر 
حستشـهاد حثنـني مـن أوالده ووحياتـه 
وحيـاه  جـ1حر  إىل  يإلصابـة  وتذرُّضـه 
وحثنـني مـن أوالده، ال يزحيـ1ن يتلي1ن 
حيذـالَج لتـى حيلحظـة، شـن طـرحُن 
حيذـاوحن نفُسـه حيذايـَا مـن حيغارحت 
حإلجرحم ـة عـىل عـاٍد من حملؤّسسـات 
وحملرحِفـق حيحك1م ة، ب نها مبنى وزحر8 
حإلعال2، مرتكباً جرحئـَم بحق حمل1حطنني 
حأبرياء بايذاصمة صنذـاء فجَر أمس 
حيسبت، ما تسـبب يف حستشهاد حيزم ل 
حإلعالمي حملخرج بينا8 حي من حيفضائ ة 
فائز دبـ1حن عباحيجل ل صايح منص1ر 

حيشمرق. 

أسرُة الشهيد تؤّكــُد السرَي على دربه 
أّكــا ماجا دب1حن حيشمرق -شي ق 
حيشه ا حإلعالمي فائز دب1حن حيشمرق، 
أن جرحئَم حيذاوحن بحق حيشذب حي مني 
وحإلعالم ـني  حإلعـال2  وبحـق  عم1مـاً 
خص1صـاً ين تنـاَل من عزيمتـه أبناء 
8ـذح حيبلـا إطالقـاً، بـل تزيا8ـم ق8ً1 
وثباتاً وصمـ1دحً يف م1حجهة آية حيحرب 
حيذسكرية حيتي أ8لكت حيحرَث وحينسل 

عىل ماى خمس سن1حت. 
وقال شـي ُق حيشـه ا فائز دب1حن يف 
ترصيح خـاص يصح فة »حملسـر8«، 
أمـس حيسـبت، بـأن أرُستَه تليـت نبأ 
حالستشـهاد بيلـ1ٍب مؤمنـة وصابر8 
ومحتسـبه، الفتاً إىل أن حيشـه َا حيبايغ 
وأٌب  متـزوج  عامـاً   36 حيذمـر  مـن 
يثالثة أطفال »بنتـني وويا« ظل ط1حل 
فـرت8 حيذـاوحن مجا8ـاحً ومسـتمرحً يف 
عطائـه من خـالل حيكثر مـن حيربحمج 
وحملسلسـالت حيت1ع1ية وحيثياف ة حيتي 
8ي من إخرحِجه يف قن1حت »حي من وسبأ 
وعـان وحإليمـان«، مب نـاً أن آخَر عمل 
تلفزي1نـي يـه كان برنامـج »رسـاية 
قنـا8  عـىل  حيرمضانـي  لـر«  يمنـي 
عـان حيفضائ ـة، باإلضافـة إىل إخرحِج 
حيذرشحت من حملسلسـالت وحيربحمج عىل 

ماى سن1حت ط1يلة. 
حيشـه ا حإلعالمـي  َوأََشـاَر شـي ُق 

فائز دبـ1حن حيشـمرق إىل أن حثنني من 
أشـيائه حآلخرين يرحبطـ1ن يف جبهات 
حيضايع ضا حملرتزقة وحيغزح8 وحملحتّلني، 
مؤّكــاحً ميضَّ جم ع أفرحد حأرُس8 عىل 
درب شـي يهم حيشـه ا وكل حيشهاحء 

حأبطال حيذظماء. 

نقطٌة مضيئٌة يف سجل اإلعالم الرسمي 
حي منـي  حيتلفزيـ1ن  قطـاُع  ونذـى 

بمختلـف قن1حتـه )حي مـن حيفضائ ـة، 
سـبأ، حإليمـان( إىل كافة أبناء حيشـذب 
حي منـي يف حياحخـل وحيخـارج حإلعالمي 
حيياير حملخـرج حيتلفزي1ني فائز دب1حن 
حيـذق حرتيـى إىل ربـه شـه احً بغارحت 
حيـذق  حأمريكـي  حيسـذ1دق  حيذـاوحن 
شـن فجَر أمس عـىل حيذاصمة صنذاء 
سلسـلًة مـن حيغـارحت حيهمج ـة حيتي 
حسـتهافت عادحً من حملرحفق حيحك1م ة 

وحأل ـاء  حإلعالم ـة  وحملؤّسسـات 
حيسكن ة. 

ويفـت ب ـاُن حينذـي إىل أن حيشـه ا 
حيرحلَل فائز دب1حن عباحيجل ل حيشمرق 
حملخرج ومنّفــذ حيربحمـج بينا8 حي من 
حيفضائ ة، حستشـها و18 يؤدق وحجبَه 
مض ئـًة  نيطـًة  مض فـاً  حيجهـادق، 
إىل سـجل قنـا8 حي مـن حيفضائ ة حيتي 
قامـت عادحً مـن ِخـر8 ك1حدر8ا، 18 

من حيك1حدر حيشـابة، آثـر حيبياَء بصرب 
يف عملـه ي يـا2 ي1طنه ما يـربَُع ف ه، 
وشـارك يف نيـل حيكثر مـن حيفذاي ات 
وحيتغط ـات وإخرحج حيربحمج حملسـّجلة 
وحملبـارش8، كمـا عمل حيزم ل حيشـه ا 
فائز دبـ1حن يف ظروٍف غايـة حيصذ1بة 
وحيتذي ا خالل مرللة حيذاوحن، كغره 
من كـ1حدر حيينا8 حأبطـال، لتى القى 

ربَّه شه احً بيصف طائرحت حيذاوحن. 
 وأَْوَضَح قطـاُع حيتلفزي1ن أن رل َل 
8ذه حييامة حإلعالم ة يشـكل خسـار8ً 
حي من ـة  حإلعالم ـة  يلسـالة  فادلـًة 
ويل مـن، ل ث خرس قطـاُع حيتلفزي1ن 
وحلـاحً من أبـرز كـ1حدره حيذيـن بذي1ح 
أنفَسـهم يف خامـة حييضايـا حي1طن ة 
أن  مض فـاً  حملختلفـة،  وحملجتمذ ـة 
حسـتمرحَر حسـتهاحف حيك1حدر حإلعالم ة 
وحملؤّسسـات حإلعالم ـة يـن يُثن َنا عن 
حيي ـا2 بـأدحء رسـايتنا حإلعالم ـة عىل 
أكمل وجه لتى يتحّيَق ينا حينرُص عىل 
قـ1ى حيذاوحن حيذق باتـت دوُل تحايفه 
تنسـِحُب حي1حلـا8َ تل1 حأُخـرى بذا أن 
القت حي1يالِت من ثبات وبساية وعظمة 
8ذح حيشـذب وصم1ده عىل ماى خمس 
سن1حت من عاوحنها وجرحئمها حيذبث ة 

بحق 8ذح حيشذب. 

أعمــاٌل إجراميــٌة تســتهدُف اإلعالميني 
اليمنيني 

إىل عيك، نذت وزحر8ُ حإلعال2 وحملؤّسسُة 
حي من ـة يإلعحعـة وحيتلفزي1ن  حيذامـة 
حستشـهاَد »فائـز دبـ1حن عباحيجل ـل 
صايـح منصـ1ر حيشـمرق« حملخـرج 
بينـا8 حي من حيفضائ ة حيذق حستشـها 
إثر غـارحت طرحن حيذـاوحن فجَر أمس 

عىل حيذاصمة صنذاء. 
وأدحنـت حإلعـال2ُ ومؤّسسـُة حإلعحعة 
وحيتلفزي1ن يف ب ان مشـرتك حسـتمرحَر 
حيكـ1حدر  حسـتهاحف  يف  حيذـاوحن 
حنتهـاك  يف  حإلعالم ـة،  وحملؤّسسـات 
سـافر يُكلِّ حأعـرحف وحيي1حنني حياوي ة 
وحإلنَْسان ة، مشر8 إىل أن 8ذه حيجريمة 
تحايـف  جرحئـم  سلسـلة  إىل  تضـاف 
حيذـاوحن بحق حإلعالم ني وحملؤّسسـات 
حإلعالم ـة حي من ة عىل مـاى ما ييارب 

5 سن1حت. 
ودعـت وزحر8 حإلعـال2 وحملؤّسسـات 
حياوي ـة  حملنظمـات  يهـا،  حيتابذـة 
حيـرأق  بحريـة  وحملذن ـة  وحإلنَْسـان ة 
وحيتذبـر إىل حيتَحـــّرك حيجـاد إليياف 
8ذه حأعمال حإلجرحم ة حيتي تسـتهاف 
حإلعالم ـني وحيذمـل بجاية لتـى يناَل 
مرتكب1 8ذه حيجرحئم جزحَء8م حيرحدع. 

وأشـاد حيب ـاُن بمناقـِب حيشـمرق 
مـن  حيكثـر  إخـرحج  يف  وإسـهاماِته 
حيربحمج يف قنـا8 حي مـن حيفضائ ة وما 
حتّصـف به من دماثـة أخالق وإخالص 
يف أدحء حملهـا2 حمل1کلـة إي ـه، مذربحً عن 
ألر حيتذازق أرس8 حيشـه ا وحي1سـط 

حإلعالمي. 

شقيق الشهيد اإلعالمي فائز دبوان الشميري لصحيفة »المسيرة«: 

آخر عمل تلفزيوني للشهيد هو برنامج »رسالة يمني حر« 
خالل رمضان الفائت على قناة عدن الفضائية 

وزارة اإلعالم والمؤّسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون وقنوات )اليمن - سبأ - عدن - اإليمان( تنعى الشهيد

استشهاد املخرج واإلعالمي فائز دبوان جراء قصف العدوان 
عددًا من املرافق الحكومية واملؤّسسات اإلعالمية

فيما اّتحاد اإلعالميين اليمنيين ومؤّسسات إعالمية تدين الجريمة 
وتؤّكــد مواصلَة فضح جرائم العدوان:

الهيئُة اإلعالمية ألنصار اهلل تنعى الشهيَد اإلعالمي الشمريي 
وتدعو للتضامن مع اإلعالميني اليمنيني املستهدفني

 : خاص: 

نعت عدٌد من املؤّسس�ات اإلعالمية 
استش�هاَد املخ�رج التلفزيون�ي فائز 
دب�وان ال�ذي طالت�ه أي�ادي اإلجرام 
الس�عودية فجَر أمس الس�بت، خالل 
غارات ش�نها الع�دواُن ع�ى عدد من 
وزارة  بينه�ا  الحكومي�ة  املؤّسس�ات 

اإلعالم.
الل�ه  ألنص�ار  اإلعالمي�ة  الهيئ�ُة 
وه�ي تع�زي قن�اَة اليم�ن الفضائية 
وأرسَة الش�هيد فائ�ز دب�وان أدان�ت 
»اس�تمرار الجرائم الوحش�ية املرّوعة 
السعودي،  األمريكي  العدوان  لتحالف 

واس�تهدافه املمنه�ج للمدني�ن واألبرياء واإلعالمي�ن واألحياء 
السكنية وكل مظاهر الحياة يف سلوك إجرامي مخٍز ال مثيَل له«.

ويف بي�ان تلقته صحيفُة املس�رة حّملت الهيئة »املس�ؤوليَة 
الكاملة لكل قطرة دم يسفكها العدوان أمريكا واألنظمة العميلة 
الخائنة الت�ي تنفذ أجندتها وتعتدي عى ش�عبنا ظلماً وعدواناً 
منذ ما يقارب خمس س�نوات وعى رأس�ها النظام السعودي«، 
مس�تنكرًة »الصم�َت األممي والتواط�ؤ من قبل األم�م املتحدة 

وهيئاتها املختلفة«.
ودعت الهيئُة »كافَة الهيئات والوسائل اإلعالمية للتضامن مع 
اإلعالمين اليمنين الذين يتم اس�تهداُفهم بآل�ة الحرب العاتية 
إلس�كات صوت الحقيق�ة وإخفاء جرائم املعتدين عى الش�عب 

اليمني«.
م�ن جانبه أّك���د اتّحاد اإلعالمين اليمنين أن »اس�تهداَف 
املؤّسس�ات اإلعالمي�ة واإلعالمي�ن جريم�ة ح�رب لن تس�ُقَط 
بالتق�ادم.. وأن اس�تهداَف اإلع�الم الوطن�ي وك�وادره انتهاٌك 

واضٌح لألعراف واملواثيق الدولية.«.
وجّدد اتّحاُد اإلعالمين يف بيان تلقت صحيفة املسرة نسخًة 
�َكه »بالحق القانون�ي الذي كفلته القوان�ُن واملواثيُق  منه تمسُّ
الدولي�ة بمالحق�ة جمي�ع املتورطن باس�تهداف املؤّسس�ات 
اإلعالمي�ة واإلعالمي�ن ويف مقدمته�م قيادات تحال�ف العدوان 

السعودي األمريكي«.

من جهته�ا، عّبت إذاعة س�ام إف 
إم عن اس�تنكارها الش�ديد من تواطؤ 
كافة املنظمات الدولي�ة املعنية بحرية 
ال�رأي والتعبر وحقوق اإلنس�ان مع 
استمرار العدوان يف استهدافه الهمجي 
واملنش�آت  واملؤّسس�ات  لإلعالمي�ن 

اإلعالمية حكوميًة وخاصة«.
ويف بي�ان نعي لها تلق�ت صحيفة 
املسرة نسخة منه قالت إذاعة سام إف 
إم: »نعلن تضامنن�ا الكامل مع ُك��ّل 
املؤّسسات اإلعالمية وكوادرها الوطنية 
أمام هذا االستهداف اإلجرامي من قبل 
تحال�ف الع�دوان، مؤّك��دي�ن أننا يف 
إذاعة س�ام إف إم لم ول�ن نألَو جهداً 
لالستمرار يف مواجهة وفضح هذه الجرائم البشعة وهذا الصلف 
الوقح الذي ما يزال يوغل يف تدمر مؤّسس�اتنا اإلعالمية وسفك 

دماء اإلعالمين الرشفاء«.
واختتم�ت بيانه�ا بالقول »ول�ن كان للع�دوان ُك��لُّ هذه 
الجرأٌة عى االس�تمرار يف جرائم�ه، فإنَّ لنا ولكل إعالميي اليمن 
والعالم األحرار الرشف�اء والغيورين من الجرأة والعزم واإلرادة 
ما يمّكننا بإذن الله من مواجهته وفضحه وكشف وجهه القبيح 

حتى آخر حنجرة وقلم وأثر وشاشة«.
بدروه�ا أدان�ت إذاع�ة ص�وت الش�عب »بش�دة اس�تمرار 
جرائم العدوان الس�عودي األمريكي بحق املؤّسس�ات اإلعالمية 
واإلعالمين اليمنين والتي كان آخرها الجريمة التي أقدم عليها 
ط�ران الع�دوان فجر )أم�س( يف العاصمة صنع�اء من خالل 
اس�تهدافه ملؤّسس�ات الدولة اإلعالمي�ة، ما أدى إىل استش�هاد 

الزميل فائز الشمري«.
وجاء يف بيان صادر عنها تلقت املس�رة نسخًة منه: »إننا إذ 
نتقدُم ألرسة الش�هيد الزميل الش�مري بأحر التعازي وأصدق 
املواس�اة َلنؤّك��ُد مواصلتَنا يف مواجهة قوى العدوان السعودي 
األمريك�ي حت�ى تحقيِق النرص لش�عبنا املظلوم ونُش�رُ إىل أن 
الجرائ�م التي يرتكبُها الع�دواَن اإلجرامي بح�ق اإلعالمين لن 
تثنيَنا عن واجبنا الجهادي املقدَّس ولن نكوَن إاّل كما كان اإلمام 

الحسن عليه السالم، فإما النرص وإما الشهادة«.
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علي نعمان المقطري

ال�������س���ع���ودي���ُة ه����ي ال���ك���ي���اُن 
ال����وك����ي����ُل الأَْك����َب��������������ر ل��ل��غ��رب 
البيئة  يف  زرع��ت  ال�سهيوين 
ال���ع���رب���ي���ة الإ����س���ام���ي���ة م��ن 
زع��ي��م��ة ال���س��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي 
الجن��ل��و���س��اك�����س��وين؛ ل��ت��وؤدي 
وال������راع������ي  ال�����وك�����ي�����ل  دوَر 
واحلار�س واملمّوه لا�ستعمار 
املتغلغل  ال�سهيوين  الغربي 
ُك��������������ّل ث���ن���ي���ة م�����ن ث���ن���اي���ا  يف 
ال��ب��اد ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة 
ومتنحه القدرَة على التخفي 
وال�����س����ت����ت����ار خ���ل���ف���ه���ا ن��ب��ت��ٌة 
يهودية  �سهيونية  �سيطانيٌة 
غ���ر����س���ت م����ن����ُذ ع������دة ق�����رون 
واإمنائها  رعايتها  وتوا�سلت 
وكلَّما  ومتويلها  وت�سليحها 

ح�������ط�������م ال�������ع�������رب 
ل����ه����ا ك����ي����ان����اً اأق�������ام 
الإجن���ل���ي���ز جم�����ّدداً 
ل���ه���ا ك���ي���ان���اً ي���دي���ًا 
ج�����دي�����داً ي���وا����س���ُل 
دوَره��������ا وم��ه��م��َت��ه��ا 

التاأريخية. 
 

حييـرن  ولتـى مطلـع 
حيذرشين لّيق حالسـتذماُر من خلفها 
عا8َ أ8احف كربى ضا حيذرب وحملسلمني 
مـا زحيـت آثار8ـا ونتائجهـا قائمًة إىل 
حي 21 وما كان يالسـتذمار أن يحّييها 
أبـاحً وأ8مهـا حلتـالل حيذايـم حيذربـي 
وحإلسالمي كله وتيسـ مه بني ك انات 
مسـتذمر8 كثر8 متنالر8 ب نها حيبني 
وكانـت م1لـا8ً يف دوية كـربى وحلا8 
مشـرتكة وعـرب 8ـذح يك ـان حياخ ـل 
حيذم ـل يف حيحجـاز  يف نجـا ورديفـة 
تمـت عمل ة حإلجهاز عـىل بيايا حياوية 
ـا8 وطذنها من خ1حرص8ا وإثار8  حمل1لَّ
ث1ر8 مذلبـة ضا8ا بأمـ1حل بريطان ة 
وأسـلحة بريطان ة وق ادحت بريطان ة 
أمثال حملسرت حيك1ين ل ي1رحنس مستغلًة 
شك1ى حيذرب من حالسـتباحد وحيفساد 
حيذثماني حيرتكي ويم يستفا من تجربة 
محمـا عي باشـا يف مرص وحأسـتانة، 
فذناما لـاول إصالح حياوية حيذثمان ة 
حيذاصمـة  يف  مركز8ـا  إىل  بغزو8ـا 
حيج ـ1َش  لّطـم  أن  بذـا  حأسـتانة 
وسـار  َوحيشـا2  مـرص  يف  حيذثمان ـة 
بهم نحـ1َ حياحخل حأناضـ1ل محارصحً 
حيحـ1حرِضَ حيرتك َة وحلـا8ً بذا حأخرى 
بي ـاد8 حييائا إبرح8 م بـن محما عي 

باشـا وكانـت خلفـه فرنسـا وحيغرب 
إاّل أنهـا رَسعـاَن ما قلبـت حمل1قف ضا 
محمـا عي باشـا ولطمت أسـط1يه 
يف حيبحـر حأب ـض حملت1سـط ووضذت 
حيسـلطان حيذثمانـي تحـت لمايتهـا 
ميابل أن يياسمها قسماً من حأرحيض 
حيذرب ـة حيتابذة يهـا يف حي1طن حيذربي، 
و8كـذح لّييت بريطان ا وفرنسـا أ8ََّم 

أغرحضهما حالسرتحت ج ة. 
م1حجهـة  ويف  حيذربـي  حيـرشق  يف 
خ1فـه مـن رعايـاه حيذـرب حملطايبني 
باإلصاللـات حملحـاود8 يف إطـار ولا8 
وولـا8  حي1حلـا8  حإلسـالم ة  حياويـة 
ق ادتها وأرحض ها وت1جهاتها يف حيافاع 
ضا حأطمـاع حيغرب ـة يف أرحيض حيذرب 
وحملسـلمني كانت حيث1ر8 حملذلبة بي اد8 
حملخابـرحت  ضابـط  حيذـرب  ي1رحنـس 
حيربيطاني حيشـهر وإىل جانب حيرشيف 
لسـني أمر مكة ومن خالل مرحسالته 
مع حملسـرت ك1كس حيسـفر حيربيطاني 
يف حييا8ـر8 تتضـح مـاى حملؤحمر8 حيتي 
ل كـت بذناية مـن قبل حالثنـني، كان 
حيرشيـف لسـني قـا حيتحـق يف خامة 
وحيحك1مـة  حيربيطان ـة  حملخابـرحت 
حيربيطان ـة ضـا حيخالفـة حيذثمان ـة؛ 
طمذـاً يف إقامـة مملكة عرب ـة ق1م ة 
خايصـة وكان حيرشيف لسـني متأثرح 
بايحركة حيي1م ة حيذرب ة حييايمة حيتي 
بـالد  يف  أساسـاً  قامـت 
حأقل ـات  بـني  حيشـا2 
حيذرب ـة َوخـالل حيرصحع 
حيذيـن  حأتـرحك  مـع 
وحيذنف  حيبطش  مارس1ح 
حيترتيك  يفرض س اسـة 
تنمـر  خـالل  خاصـًة 
حيي1م ة  سـ طر8 لركة 
حملتطرفـة  حيط1رحن ـة 
ترك ـا  لركـة  بي ـاد8 
حيفتـا8 وحالتّحاد وحيرتقي 
بزعامة جمال باشا وأن1ر باشا وكمال 
باشـا أتاتـ1رك، وكانـ1ح قـاد8ُ حيج ش 
حيرتكـي حي1حقع تحـت حإلرشحف حأملاني 
ل ـث أملان ـا 8ـي حيتـي ت1يـت إقامة 

حيج ش حيحايث يرتك ا خامًة أغرحضها 
8ـي يف تط1يق حالمربحط1رية حيروسـ ة 
حيذاّو حملشرتك يهما ومنذها من حيخروج 
مـن حيبحار حيبـارد8 إىل حيبحـار حياحفئة 
ومنذهـا من حيحص1ل عـىل منافذ نح1 

حيبحر حأب ض حملت1سط. 
 كانـت حيث1ر8 حملصـّار8 تحت إرشحف 
حيك1ي1ن ـل ي1رحنـس حيربيطاني وكانت 
حيثـ1ر8 جزءحً من حيخطـة حيربيطان ة يف 
لربها اللتالل حيرشق حيذربي وحيشـا2 
وحيجزيـر8 حيذرب ـة مـن أيـاق حأترحك 
وكانت لرباً باي1كاية يف ج81ر8ا ن ابًة 
عـن بريطان ـا ميابل بذض حملكاسـب 

حملشرتكة. 
وعناما يم يتجاوب حيرشيف لسـني 
مع طلب بريطان ا منه بأن يحّرر تنازالً 
مكت1بـاً عن فلسـطني إلسـكان حي ه1د 
ف هـا قّررت بريطان ا نف َه من حيجزير8 
وإعطاء8ـا يذبِاحيذزيز صالب حاليتزح2 
حيشـهر بمنح بريطان ا فلسطني ي ه1د 

أَو من تريا. 
إن تحريَر فلسطني وحيشا2 وحيجزير8 
كلهـا قـا تم من قبـل مرتزقـة حييبائل 
حيذرب ـة بي اد8 ي1رحنس وأبناء حيرشيف 
لسـني، وُفتحـت حيشـا2 قبـل وص1ل 
حيي1حت حيربيطان ة إىل دمشـق وحيشـا2 
عامـًة، ثـم دخلـت بريطان ـا وق1حتها 
وحسـتلمت حيبـالَد من حييبائـل حيذرب ة، 
وكان حياور حيرئ س يليبائل حيفلسط ن ة 
حأردن ـة من قبائـل حي1لـاحت حيباوية 

حملستير8 قرب وحدق حيرمة. 
حيشـا2  فتحـت  حيباويـة  حييبائـل   
أسلمتها بذا فتحها يلي1حت حيربيطان ة 
حيسـ اد8  وتمـارس  محلهـا  يتحـل 
وحيسـ طر8، أمـا حييبائـل فيـا عـادت 
إىل مناطيهـا يف حيصحـرحء بذـا حنتهاء 
مهماتها يف حيث1ر8 حملصنذة كان رؤساء 
حييبائـل مشـغ1يني، ال يف حيحكم حيياد2 
حملكافئـات  عـىل  حيحصـ1ل  يف  وإنمـا 
حيربيطان ة حمل1ع1دين بها، وكان زعماء 
حيجنـرحل  يتبذـ1ن  وحأمـرحء  حييبائـل 
حيربيطاني »حيسـر حينبـي« قائا حيحرب 

حيربيطان ة. 

 حيثـ1ر8 حيذرب ة يم تكن سـ1ى فصل 
عسـكرق سـ ايس يف مخّطـط حيحملة 
حيحرب ـة حيربيطان ـة حيكـربى ومـا إن 
أنجـزت 8افهـا حملبارش لتـى حنطفأت 
ـه حأول  تلـك حيثـ1ر8 وتم سـحب حمل1جِّ
يهـا و18 ي1رحنـس وإعادتـه إىل حي1طن 
بريطان ـا،  إىل  تبحـر  سـف نة  أول  يف 
يف  دخـل  فيـا  حيرشيـف لسـني  أمـا 
ومذاتبـات  ومشـاورحت  مفاوضـات 
ط1يلة مع حيسفر وحيي اد8 حيربيطان ة 
يتذكر8ـم باي1ع1د وحملرحسـالت ب نهما 
حيتـي ُقطذت يه بأن يُمنـح دوية عرب ة 
وحلا8 يـألرحيض حيتي يتـم حنتزحعها من 
حأترحك، وكان حيرشيف يم يارك لي ية 
حملك ـا8 حيربيطان ـة حملخف ـة بذُا لتى 
أعلنـت ق اد8 ثـ1ر8 حيبالشـفة وأعحعت 
ونرشت لك1متهم حينسـخة حيروسـ ة 
من حتّفاق ة سـايكس ب ك1 حيرسية بني 
بريطان ـا وفرنسـا، وتضمنت تيسـ م 
حيبالد حيذرب ة ووضذهـا تحت حاللتالل 
حيربيطانـي وحيفرنـي، فذـرب حيرشق 
كان1ح من لصة بريطان ا وعرب حملغرب 
كان1ح من نص ب فرنسا، وكانت تتجا8ل 
كل ـاً أيـة إشـار8 إىل حي1عـ1د حمليط1عة 

يلذرب يف دوية م1لا8 مستيلة. 
بـل إن وضـَع دوية حيرشيف لسـني 
يف حيحجـاز كانـت بريطان ـا قـا قّررت 
حييضاء عل هـا نهائ اً عىل مرحلَل.. أوالً 
أجربت حيرشيف لسني عىل حيتنازل عن 
حيحكـم البنه عي حيـذق جنّاته وإخ1ته 
ضـا أب هم وضا أفكاره حيطم1لة وبذا 
أن تنازل حيرشيف عن حيحكم البنه جرى 
إبذـاده إىل حملنفى يف جزير8 قربص ل ث 

مات رشياح. 
حيتاي ـة وخـالل لكـم  ويف حملرللـة 
حيرشيـف عي بن حيحسـني تمـت إثار8 
َعباحيذزيز وو8ّاب  ه وج 1شه  وإطالق 
حينجاية يغـزو حيحجـاز بذريذة تحرير 
حأماكـن حملياسـة مـن أيـاق حأرشحف 

»حملرشكني«!. 
ويف حيحي يـة كان عبُاحيذزيز أُيذ1بًة 
طائذًة بأيـاق حيربيطان ـني، ال يناقش 
يف أمـر وال يسـأل عـن مهمـة، تأتـي 

حأوحمـر وحيت1ج هات ف نفـذ عىل ط1ل 
يف أق حتجـاه ترحه بريطان ـا ومناوب81ا 
حملرشفـ1ن عل ـه أق حيك1ين ـالت ج1ن 

ف لب ى وبريس ك1كس. 
تصف ـة  عمل ـاُت  تمـت  أن  وبذـا 
حيحك1مة حيحس ن ة يألرشحف يف حيحجاز 
يف مطلع حيذرشين ات تفرغت بريطان ا 
حالسـتذمارق  مرشوعهـا  يهناسـة 
حيصه 1ني حيرئ ي حملتمثل يف تأسـ س 
وبناء حيك ان حإلرسحئ ي يف فلسطني قبل 
إعالنه عرب خطـة ط1يلة تغ ـر حيبن ة 

حيسكان ة يف فلسطني بايي81. 
 فلـم يكن حي ه1د يف فلسـطني ل نها 
إاّل بضذـُة آالف ال يصلـ1ن إىل عـرش8 
آالف إنَْسان كأقل ة تذ ش يف ظل حيذرب 
وحملسـلمني بذا أن تذرضـ1ح يلطرد من 
حيغرب يف نكبات سـابية ل ث س طرت 
ترك ـا عـىل حأرحيض حيذرب ـة ومنحتها 
يإلقطاع حيرتكي يف فلسـطني وسـمحت 
بب ع أرض يل هـ1د وحيرشكات حي ه1دية 
أسـماء  تأخـذ  كانـت  حيتـي  حيكـربى 

إنجل زية مم81ة. 
وخـالل ثالثـني عامـاً مـن حاللتالل 
حيربيطانـي يفلسـطني ظلـت بريطان ا 
تنيـل يل ه1د مـن جم ع أنحـاء حيذايم 
يلهجـر8 إىل فلسـطني تحـت لمايتهـا 
يلمياومـة  حييـايس  حييمـع  ظـل  ويف 
حيذرب ة، ويذبت حيسـذ1دية وحملخابرحت 
حيربيطان ـة وحإلخـ1حن وحي8ّ1اب ة حياور 
حيحاسم يف ته ئة حيشذب حيذربي حملسلم 

يف فلسطني حيذق كان تحت ق ادتها. 
وألاطت فلسـطني بذـروش عم لة 
حملح طـة  حيبـالد  يف  صناعتهـا  مـن 
بفلسـطني يتكـ1َن قـادر8ً عـىل إخماد 
ث1رحت حيذرب كلما تيا2 حيزمن وحتسذت 
رقذة حملؤحمر8 وتكشفت أرسحر8ا يلرحق 

حيذا2 حيذربي. 
 بذـا ثـالث مئـة عـا2 مـن حيبنـاء 
رغـم  وحيحمايـة  وحيتذزيـز  وحيتنظ ـم 
سـي1ط 8ذح حيك ـان حيغاصـب حياخ ل 
أَْكثَـــَر مـن مر8 خالل حييـرون حيثالثة 
حملاض ة فلـم يكن محصنـاً مطلياً من 
حالنه ار من قبل حيشذب حيذربي وقبائله 
عـرب حيذايـا من حيثـ1رحت.. فيـا نجح 
حيك ان حأول بفذل حالستذمار حيربيطاني 
بايبياء خـالل بضع عي1د وحيتأسـ س 
تحت حيحمايـة حيربيطان ة حملبارش8 ويم 
يكن ي ي21 حيك ـان حنطالقاً من جذوره 
حأرض  يف  بـال جـذور لي ي ـة  فهـ1 
حيذرب ة وحإلسالم ة إطالقاً؛ بفذل غربته 
ـــة  حيي1م ـة وحياين ـة وحيذـاحء8 يألُمَّ
حيذرب ـة حإلسـالم ة ووالئـه ملؤّسسـ ه 

ويخايي ه حيربيطان ني وحي ه1د. 

مذبحــة  ُكــــّل  خلــف  الســعودية 
إْنَسانية 

 كانت حيسـذ1دية حيحـارض حأَْكبَــر 
خلـف ُكـــّل حملؤحمـرحت حيكـربى حيتـي 
حيذربـي  وحيذايـم  حملنطيـة  أصابـت 
وحإلسـالمي، ويـم تكـن نكبة فلسـطني 
يتحـاث وتمر مـرور حيكرح2 عـىل حيذرب 
وحملسـلمني ي1ال حياور حيسـذ1دق حملبارش 
حيتا2 مع حيرئ س حأمريكي روزفلت ف1ق 
حيطرحد حأمريكي يف قنا8 حيس1يس، ل ث 

تحليل
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مخّطٌط استعماري طويل املدى
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تـم حيليـاُء أَو حملؤحمر8 حيشـهر8 يف حيذا2 
85 2 بني َعباحيذزيـز وحيرئ س روزفلت، 
وجـاء يف مذكـرحت روزفلـت مـا يشـر 
إىل أنـه قا تفا8ـم مـع َعباحيذزيز ل1ل 
ضمانـة عـا2 مذارضة تسـكني 8ؤالء 
حي ه1د من أسما8م حملساكني يف فلسطني 
وإقامتهم دويتهم حيي1م ة أُسـ81 ببي ة 
حأمم وحيشـذ1ْب عمالً برول ـة حيكتاب 
حأمريكـي حأب ض حيشـهر حيصادر عن 
حيحـرب  نهايـة  حأمريك ـة  حيحك1مـة 
حيذامل ة حيذق أّكــا عىل لق حيشـذ1ب يف 

تيرير مصر8ا بحرية وكرحمة. 
وحيزع ـم  نفسـه  ترششـل  وأّكـــا 
حيصه 1ني بـن ج1ريـ1ن يف مذكرحتهما 
وحيك1ي1ن ل جـ1ن فل لبي يف مذكرحته أن 
تذاونـا وث يا كان قائما بـني َعباحيذزيز 
وحيحركـة حيصه 1ن ـة يف حيفـرتحت حيتي 
وتضمنـت  وبذا8ـا،  حينكبـة  سـبيت 
حملساعاحت حملاي ة حملتبادية بني َعباحيذزيز 
عكرتـه  مـا  لسـب  ج1ريـ1ن  وبـن 
أقالمهم، ويتصـ1ر حيبذض أن تلك كانت 
س اسـة حختصـت بذباحيذزيـز ولـَاه 
وم ّـزت عرصحً وحلاحً، و8ـذح خطأ كبر، 
فايس اسة نفسها س اسٌة ثابتة يلك ان 
وستظل 8ي نفسها تشمُل حيك اَن كله. 

واغتيــال  َعبدالعزيــز  بــن  ســعود 
والجمهوريــات  والوحــدة  َعبدالناصــر 

العربية املتحدة:
سذ1د بن َعباحيذزيز وحملؤحمرحت ضا 
حي1لـا 8 ومخّطط حغت ـال َعباحينارص 
قصة مشـه1ر8 مذـرتف بها مـن قبل 
جم ع حيبالثني وحملؤرخني من حيجانبني 

بما ف هم أمرحء أَْلَرحر من آل سذ1د. 

الجريمُة والشهود
 أ8ََـّم حيشـه1د عـىل حيجريمـة كان 
حملسـتهاف  أق  نفسـه  عل ـه  حملجنـي 
حأول باالغت ال وكذيك حي1سـ ط يتنف ذ 
حيجريمـة ييـاء أم1حل سـذ1دية طائلة 
ُسـّلمت عىل شـكل شـ كات عىل بن1ك 
سذ1دية، ويكن تمّكن أنصار حي1لا8 يف 
سـ1ريا من إلباط حملخّطط يف للياته 
حأخر8 قبل حيتنف ذ بذا حستال2 حأم1حل 
يذبِاحينـارص  وتسـل مها  وحيشـ كات 
نفسه وإلايتها إىل صناوق حملصادرحت 

حيي1م ة حيذامة. 
حيفريـق  حيسـ1رق  حملناضـل  كان 
حيرئ ـس  نائـب  حيـرسحج  َعباحيحم ـا 
حيذربـي يف سـ1ريا ومسـؤول حأجهز8 
حأمن ـة ييظـاً ومنـاورحً بارعـاً، فيـا 
مـع  حملتفاعلـة  باإليجاب ـة  تظا8ـر 
حيتـي  حملذاديـة  حيسـذ1دية  حملخابـرحت 
إلغرحئـه  بـه  حالتصـال  عـىل  أقامـت 
باأم1حل وتظا8ر باالستجابة يلمخّطط 
وحملؤحمـر8، وكان عبُاحينـارص قـا أبلغ 
من قبـل حيرسحج باملؤحمـر8 وحتفيا عىل 
مسايرتها ص1رياً إىل أن تتكّشف ُكــّل 

محت1ياتها وأرسحر8ا. 
وكانـت مخابرحت سـذ1د قا حتصلت 
بـه يتجن ـاه يلي ـا2 بي ـاد8 حنيـالب 
عسكرق ضا حي1لا8 مع مرص ويصر 
رئ سـاً يسـ1ريا حملنفصلـة باعـم مايل 
سـ ايس سـذ1دق أمريكـي وإرسحئ ي 
وأردني مشـرتك ميابل إسياط طائر8 
َعباحينارص يف حيج1 ف1ق مطار دمشـق 
لني قاومه إىل سـ1ريا عش َة حاللتفال 
حيسن1ق بايذكرى حأوىل يل1لَا8 وحإلعالن 
عـن أن إرسحئ ـل 8ـي حيتـي حعرتضت 
طائرحته وأسـيطتها وسـ ت1ىل حإلعال2 
حيغربـي وحأمريكـي تغط ـة حيذمل ـة 
ونسـبها إىل حيذـاّو حيصه 1نـي وبذيك 
حيبشـذة  تغطـي حيسـذ1دية جريمتها 
حيصه 1نـي  حيرديـف  خلـف  متخف ـة 
حيحـارض يتغط ـة حيجريمـة ولملهـا 
ن ابـًة عن حيسـذ1دية ما دحمـت تحّيق 

أ8احفها يف حأول وحأخر. 
 ويكن جمال َعباحينارص ومن م احن 

دمشـق حيكبر بذا وص1يـه حآلمن إي ها 
أييـى خطاباً نارياً أمـا2 ماليني حيذرب 
وحيلبنان ـني  وحملرصيـني  حيسـ1ريني 
وسـائر حيذـرب حيذيـن يتابذ1نـه عـرب 
حإلعحعة حيذرب ة فضح ف ه ُكــّل خ 1ط 
وأورد  وتفاص لهـا  حيبشـذة  حملؤحمـر8 
أرقا2 حيشـ كات وحملبايغ حيتي تضمنتها 
علناً وحرتجت حيذ1حصم حيذرب ة يه1ل ما 

تسمذه من فم عباحينارص. 
وأضحـت مملكـة حيـرش مكشـ1فة 
أما2 8 اج حيشـذ1ب حيذرب ـة حيغاصبة 
وأصبـح ص1ت حيذرب حإلعحعي وقا وّجه 
ب1صلته نح1 حيجزير8 حيذرب ة ولكامها 
حيذمالء يالسـتذمار فيا حنذكسـت آثار 
حيحملـة حيي1م ة عـىل مختلف حأجهز8 
وحيك انات حيذم لة، وقا شـها حيك انان 
حيذم الن حأساس ان يف حيرياض وعّمان 
-أق حأردن وحيسـذ1دية- باحيـة يزالزل 
س اسـ ة تهاد بانه ار8ما من حياحخل 
لـرحكا شـذب ا  عمـان  فيـا شـهات 
ق1م ـا ووطن ـا َكبـرحً يـم تذرفـه من 
قبـُل، مظا8ـرحت َومسـرحت وتذبرحت 
غضب وشذارحت تهتف يل1لا8 حيذرب ة 
وترفـع شـذارحت َعباحينـارص وص1ره 
وتنـّاد باينظا2 حمللكـي حيذم ل وتطايب 
باالنضما2 إىل حي1لـا8 حيذرب ة وتحرير 
فلسـطني وطـرد حالسـتذمار وك اناته 
ووكالئه وقادحته يف حيبالد، وكان حمليص1د 
حملبـارش 18 حيجنـرحل حيربيطاني جل1ب 
باشـا حإلنجل ـزق حملذني قائـاحً يلج ش 
حيذربـي حأردني وحملسـؤول عـن ُكــّل 
وحملؤحمـرحت  حالسـتذمارية  حيس اسـات 
حملذاديـة وحيحاكم حيفذـي يألردن ممثالً 

يالستذمار حيربيطاني حييايم. 
ويذيك سـارعت حملخابرحت حأمريك ة 
إىل حيضغـط عىل حمللك حأردني يإلرسحع يف 
حمتصاص حينيمة حيشذب ّة وحإلعالن عن 
إصاللـات وتغ ر حيحك1مـة حملكرو8ة 
وحإلت ـان بحك1مـة جايـا8 عحت نَفس 
ق1مي وإبذـاد حيجنـرحل حيربيطاني عن 
ق ـاد8 حيج ـش حيذربي حأردنـي بهاف 
حمتصاص حينيمة حيشـذب ّة حملتصاعا8، 
وكان عـاد من حيضبـاط وحيط ارين قا 

حنشي1ح وحنتيل1ح إىل حييا8ر8. 
تاحع ـات  يبنـان مـن   ويـم تسـلم 
فّجرتهـا  حيتـي  حملتصاعـا8  حألـاحث 
فيـا  حيبشـذة،  حيسـذ1دية  حملؤحمـر8 
حنذكسـت عىل ت1حزنات حي1ضع حيلبناني 
وعىل حيشـذب حيذربي حيي1مـي حملذادق 
يالستذمار بني أوسـاط مناطق حيفئات 
حيتـي  حملظل1مـة  حملهمشـة  حيلبنان ـة 
وجـات يف حيثـ1ر8 حيذرب ـة حي1لاويـة 
حينارصيـة أملها يف حالنذتاق من ق 1د8ا 
ومذاناتها، خاصـة وأن حيحكم حي م ني 
حملاروني حيلبنانـي حالنذزحيل حمل1حيل يلغرب 
حأمريكـي كان مشـاركاً يف حملؤحمـرحت 

وحيتحـّرر  حيذرب ـة  يل1لـا8  حملضـاد8 
حي1طني، وكان قا حسـتلم حيس طر8َ عن 
حالسـتذمار حيفرني حيذق مّزق سـ1ريا 
وحيشـا2 إىل ك اناٍت تابذـة أَو ملحية يف 
بلـاحن أجنب ة قبل خروجـه، كان يبنان 
قاعاته حيرئ س ة ولك1مته علناً تبا8ي 
بتبذ تهـا يلغرب حالسـتذمارق َوطل ذة 
لرٍب ضـا حيذروبـة وحي1لـا8 حيذرب ة 
وحإلعالم ـة  حيي1م ـة  حيحمـالت  وأدت 
وحيس اسـ ة حيث1ريـة حيتحريض ة حيتي 
وحصلت ص1ُت حيذرب شنها من حييا8ر8 
ودمشـق أن حيتحيـت يف صـف حيثـ1ر8 
حيذرب ـة قطاعات وحسـذة من جما8ر 
حيشـذب حيلبناني بي اد8 كمال جنبالط 
وحيحركـة حي1طن ة حيلبنان ة وحشـتذلت 
ث1ر8 شـذ ب ة يف جبـال يبنـان أَدَّت إىل 
إسـياط حيحك1مـة حملارون ـة حيرجذ ة 
حمل1حي ة يلغـرب ومجيء لك1مة جايا8 
أقرب إىل حملزحج حيذروبي حيي1مي وترحجع 
حيسـابية  حيحاكمـة  حيفاشـ ة  حمل1جـة 
ممثلـة بت ارحت لـزب حيكتائب حيفايش 
حملارونـي حملتطـرف لل ـف حيصه 1ن ة 

وحيسذ1دية وحيغرب وأََدَوحتها. 
 وقـا أَدَّت حألـاحُث حيتـي فّجرتهـا 
حملؤحمر8ُ حيفاشلة إىل ميامات النيالبات 
قادمـة تهـاد حينفـ1ع حالسـتذمارق يف 
حملنطيـة فبـادرت حأجهـز8ُ حأمريك ـُة 
وك انا8ـا  حملنطيـة  عـىل  حملسـ طر8 
حياخ لـة بمضاَعفـة آي ات سـ طرتها 

و8 منتها وتذزيز8ا. 
ويف حيسـذ1دية حنشيت مجم1عة من 
حأمـرحء حيشـباب حأَْلـَرحر وحنضّم1ح إىل 
حييا8ر8 مع عاد من حيضباط وحملثيفني 
حيرحفضني يس اسـة حيك ان حيسـذ1دق، 
وشـذرت حيسـذ1ديُة بايرعب من نتائج 
وقـّررت  يسـذ1د  حيفاشـلة  حملؤحمـر8 
حملخابـرحُت حأمريك ة إزحلتَه يفشـله يف 
تأمـني حيذمل ـة، فيـا فضحها وعرض 

حيك ان كلَّه يلخطر. 
وأّدى إىل حنيالب دحخل حيب ت حيسذ1دق 
حأجر شّجذه وأدحره حأمريك 1ن إلزحلة 
سـذ1د يصايح حخ ـة ف صـل حأَْكثَــر 

لنكة يف إَدحَر8 حملؤحمرحت. 

 فيصل يخلف سعودًا
كان ف صـل يايه قـار8ٌ عىل حيتخفي 
خلف أردية مم81ة من حيتاين حيص1رق 
حيذروبـة  عـىل  بايحـرص  وحالّدعـاء 
وحإلسال2 وحينشاط حالستخبارق حملكثّف 
تحت إَدحَر8 حملخابرحت حأمريك ة مبارش8 

وينضبط يت1جهاتها وتذاي مها. 
 ف صـل 8ـذح كان فـارس حملخابرحت 
حأمريك ة يف حيذايم حيذربي وحإلسـالمي 
حيـذق ال يبـارى، فيـا وضـع أجهـز8 
وإَدحَر8  إرشحف  تحـت  مخابرحتـه 
حملخابرحت حأمريك ة يف حملنطية مبارش8 

عـرب صهـره حيهمـا2 حيرتكـي حأصـل 
حملسـمى كمال أد8م رئ ـس حملخابرحت 
حأمريك ة يف حملنطية ورئ س حملخابرحت 
حيسـذ1دية يف وقت وحلا، 8كذح وضذت 
أمريـكا ومخابرحتهـا آي ـات يله منـة 
وحيسـ طر8 وحإلَدحَر8 حملبـارش8 يلك ـان 
حيسذ1دق باءحً من ملك حيك ان إىل أصغر 

مؤّسسة. 

 فيصل - ايزنهاور وأمركة اإلســالم 
ملواجهــة الحركــة القوميــة التحّررية 

العربية واإلسالمية 
بذا نكسـة سـذ1د ونكسـة حي1لا8 
حييـ1ى  تمّكنـت  حيسـت ن ات  مطلـع 
تـرد  أن  حيتحّرريـة  حيي1م ـة  حيذرب ـة 
بي81 شـايا8 عىل حملؤحمـر8 حالنفصاي ة 
حيتـي فتحت حأعـني وأزحلت حيغشـاو8 
عـن لي يـة دور حيك ـان حيسـذ1دق 
وملحياته وأخ1حته يف خامة حإلمربياي ة 

حيغرب ة وحيصه 1ن ة. 
إع لّييت حييـ1ى حيي1م ـة حيذرب ة 
تجـاوزت  كـربى  وثبـاٍت  حيتحّرريـة 
حيبحـَر حألمر وصـ1الً إىل لاود حيك ان 
حيسـذ1دية وأطلت حيي1حت حيذرب ة عىل 
حيي1حعـا حأمريك ـة يف نجرحن وعسـر 
وج ـزحن وعـان وبـاب حملنـاب وأمكن 
لصـاَر إرسحئ ـل مـن جنـ1ب حيبحـر 

حألمر ومن حيشمال. 
وحنطليت حيث1ر8ُ حي من ة يف حيشـمال 
إىل  مفاع لُهمـا  وأدت  حيجنـ1ب  ويف 
طـرد بريطان ا من حي مـن ومن حيخل ج 
حيذرحق ـة  حيثـ1ر8ُ  وكانـت  حيذربـي، 
حيي1م ة قا لطمت حينف1عَ حالستذمارق 
حيربيطانـي يف شـمال حيخل ج ومرشقة 
بيضائها عىل حيحكم حيسـذ اق حيذم ل 
8نـاك ومذهـا لّطمـت للف حيسـنت1 

حملركزق يف أضذف للياته. 

الحركات  تنظيُم واحتواُء وتوظيُف 
اإلسالمية الوّهابية اإلخوانية السلفية 
الرعايــة والخدمــة األمريكية  تحــت 

الربيطانية الصهيونية 
أعـادت حملخابـرحُت حأمريك ة تنظ َم 
حيسـ ايس  وحأدحء  وحإلَدحَر8  حيسـ طر8 
عـىل  حملبـارش  وحإلرشحف  حيسـذ1دق 
حيخـربحء  أعـاحد  ومضاعفـة  أجهزتـه 
وحيضباط حأمريك ني حملسّرين يألجهز8 
يف  وحيس اسـ ة  وحيذسـكرية  حأمن ـة 
ف صـل  بي ـاد8  حيسـذ1دق  حيك ـان 
حيـذق أعـاد تذ ـنَي حمليربني يـه وأ8له 
وإخ1ته وأبنائهم من حمله ئني َوحملذاين 
وحملجنايـن مـن قبل أجهـز8 حملخابرحت 
حمل1حقـع  يف  وتذ  نهـم  حأمريك ـة 

حيحساسة. 
 وقـا وضذـت حملخابـرحت حأمريك ة 
تآمريـة  حسـرتحت ج ًة  ف صـل  أمـا2 

8ج1م ة وحسذة شاملة ضا حالتجا8ات 
حيذرب ـة حيي1م ـة حيتحّرريـة حيذرب ـة 
مخّططاتهم  وتمخضـت  وحإلسـالم ة، 
منظمـة  باسـم  منظمـًة  أقامـ1ح  أن 
حيذايـم حإلسـالمي وحملؤتمر حإلسـالمي 
حيذاملـي كانت مهمتها ق اد8َ حيتحريض 
وحيتذبئـة ضا حأنظمة حيي1م ة حيذرب ة 
حيتحّرريـة وتكفر8ـا بـني حيجما8ـر 
حيذام ة حملسـلمة يف بلاحنهم وخارجها، 
حيرجذ ـة  وحأفـكار  حمل1حقـف  ونـرش 
حيصه 1نـي مم81ـًة  يلغـرب  حمل1حي ـة 
َب  تحت شـذارحت إسالم ة حملظهر ونُصِّ
ف صـل من قبـل حملخابـرحت حأمريك ة 
يلحرمـني  وخادمـاً  حملسـلمني  أمـر 
َوقائاحً يلمجا8اين يف سـب ل حياين ضا 
حيكفـار حي1طن ـني حأَْلـَرحر وحيي1م ني 
وحيجمه1ريني وتم رسـم ص1ر8 جايا8 
حملؤحمرحت حالستذمارية  يإلسـال2 تخا2 
حيصه 1ن ة وحيرجذ ة وتحارب حيث1رحت 
حيتحّررية وحيي1م ة وحي1طن ة حملجا8ا8 

يالستذمار وحيصه 1ن ة. 
وتمت إعاَد8 إعاحد حملنا8ج حيتذل م ة 
حيك انـات  يف  وحيفكريـة  وحياين ـة 
حيسـذ1دية وملحياتها عىل أسـاس ما 
حأمريك ة وحملصايح  حيس اسات  تحّاده 
وحأ8احف حإلمربياي ـة، و8ذح ما أّكــاه 
حيرئ ـس حيزنهاور يف مذكرحته ب1ض1ح، 
كمـا أّكـــاه مجـّادحً وزيـر حيخارج ة 
حأمريكـي حأخر ن لسـ1ن ت لرسـ1ن 
حيك1نجـرس  يف  حسـتج1حبه  خـالل 
حأمريكي قبل أشـهر فيط، فيا أوضح 
قائالً: إننا نحـن يف حيخارج ة وحأجهز8 
حأمريك ة حملذن ة من يضع يلسذ1ديني 
وحيذي ايـة  حيتذل م ـة  منا8جهـم 
حأياي1ي1ج ـة  وحمليـّررحت  وحيفكريـة 
وحيتفكـر  حيتكفـر  لمـالت  ون1جـه 

وحإلفتاء وحيتيرير. 
وييـر باي1حقـع نفسـه بن سـلمان 
حي ـ21 باييـ1ل: إن حأمريك ـني 8م من 
أمر8ـم بـأن تفـرَخ حيسـذ1ديُة حملزيَا 
من ق1ى حإلْر8َــاب وحيتطرف حي8ّ1ابي 
باسـم حإلسـال2 وإطالق َولش حيتكفر 
وحيحـروب باي1كاية عن حيغـرب خامة 
أ8ـاحف حيغرب ومصايحه يف لربه ضا 
حيشـذ1ب وحأمـم حيتي تحـاول حيتحّرر 
وحالسـتيالل وحيخروج من تحت تبذ ته 
ووصايتـه وسـ طرته، وخـالل حيحرب 
حيبارد8 ضا حالتّحاد حيس1ف  تي وكل عاو 
أمريكا وإرسحئ ـل 18 عاو بايرضور8 
يلسـذ1دية ويل8ّ1اب ة ويإلخ1حن ة وكل 
صايق أمريـكا وإرسحئ ـل 18 صايق 

يلسذ1دية يل8ّ1اب ة وحإلخ1حن. 

كياٌن ناتوي بثوب عربي 
ويف سـ اق أ8ـاحف ومطايـب رصحع 
إمربيايل عاملي تيـ1ُده حي1الياُت حملتحا8 
وأجهزتها وتم1ّيُه حيسـذ1ديُة بأم1حيها 
ضـا حيحـركات حي1طن ـة حيتحّرريـة يف 
حيذايم حإلسـالمي حيذربي و8ي حينسخُة 
حملذاَّية عن حملنا8ـج حإلمربياي ة حيذامل ة 
حملطبَّيـة يف رشق أوروبا وجن1ب حييار8 
حأمريك ة وآس ا وإفريي ا وبالد حيذايم 

حيثايث وك1با وغر8ا. 
 فيا كانت أمريكا يف عه1د حيزنهاور 
وحأخ1يـن دحالس بذـا حيحـرب حيذامل ة 
حيثان ـة تسـتذاُّ ي1رحثـة حالمربحط1رية 
حيربيطان ـة حيذامل ـة وتتسـلم مياي ـا 
وشـبه  حملسـتذمر8  حيك انـات  وأزّمـة 
حيتيل ايـة  حأيـاق  مـن  حملسـتذمر8 
وأجهـز8 حإلرشحف حيربيطان ـة حييايمة 
إىل حأياق وحأجهـز8 حأمريك ة حيحايثة 
رحديكاي ـة ولرك ـًة وفهماً  حأَْكثَـــر 
ومرونًة بفن1ن إَدحَر8 حالستذمار حيجايا 
وحأياي1ي1ج ـة  حيفكريـة  ومذاركـه 
وت1ظ ـف  حأسـبي ة  عحت  حيس اسـ ة 
حيذيائا حياين ة وحملذ8ب ة يف خامتها يف 
تأج ج نرحن حملذركة حالستذمارية ضا 
حيرشق حيتحّررق وحيي1مي حالستياليل. 

تحليل
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ــة اإلسالمية وخطورته عليهم أكثر منا نحن   قال إن اليهود يعرفون أهمّيَة الحج لأُلمَّ

أهمّيُة الحج:ــ 
رّكـز -ِرْضــــ1َحُن حيلِه َعَل ْـِه- يف حينياط 
حآلت ـة عـىل عكـر أ8م ّـة حيحـج باينسـبة 
يلمسـلمني، ن1رُد يكم بذض حمليتطفات من 
أق1حل حيشه ا حييائا تال عىل حأ8م ّة حيبايغة 

يلحج:
أوالً:ـــ ]حيحـج مهـم يف مجـال م1حجهة 
حي ه1د وحينصارى، جـاءت حآليات حيُيــْرآن ة 
يف حيحايث عن حيحج مت1سطة آليات حيحايث 
عـن حي ه1د وحينصـارى يف ُكــلٍّ من سـ1ر8 

حيبير8، وس1ر8 آل عمرحن، وحينساء[. 
ثان اً:ـــ ]يتذرف أ8م ّة حيحج باينسـبة 
حإلسـال2  أعـاحء  م1حجهـة  ويف  ـــة  يألُمَّ
وحملسـلمني حرجع إىل حيُيـــْرآن حيكريم تجا 
آيـات حيحـج مت1سـطة يلحايـث عـن بني 
إرسحئ ـل، وآيات حيجهـاد وحإلعاحد ضا8م يف 
أكثَر من م1قـع يف حيُيــْرآن حيكريم. فهم ال 
با، ال با أن يذمل1ح يالست الء عىل حيحج بأية 

وس لة ممكنة[. 
ثايثاً:ــ ]حيحج عباد8 مهمة، يها عالقتها 
ــة، يها عالقتها حيكبر8  حيكبر8 ب1لـا8 حأُمَّ
ــة مل1حجهـة أعاحئها من حي ه1د  بتأ8 ل حأُمَّ

وحينصارى[. 
رحبذا:ــ ]ي1جا تأك ا باينسبة يلحج كبر 
من رسـ1ل حيله )صل1حت حيله عل ه وعىل آيه( 
وترغ ـب كبر يف م1ض1ع حيحـج ويف وص ة 
حإلما2 عـي ي1يص أوالده بـأن ال يخل1َ حيب ت 
حيحـرح2 أن ال يخلـ1ح منهم باينسـبة يذريته 
أن ال يخلـ1َ منهم وجـاء ف ها بذبار8 ))فإنه 
إن تـرك يم تناظـروح(( يذني: كأنـه ورحء8ا 

عي1بة[. 
خامسـاً:ــ ]حيب ت وحيحـج إي ه وحجتماع 
حملسـلمني ل1يه يمثل ق81 باينسبة يهم يمثل 
مذلم من مذايم حيي81 باينسبة يلمسلمني[. 

والنصــارى  اليهــود  محــاوالُت 
الستهداِف الحج:ــ

لـّذر -ِرْضــــ1َحُن حيلـِه َعَل ْـِه- تحذيرحً 
َكبـرحً كلمـا تطـرق إىل م1ضـ1ع حيحج، من 
حين1حيا حيخب ثة يل ه1د َوحينصارى يالسـت الء 
عـىل حيحج ملا يه مـن أ8م ّة بايغـة يف ولا8 

حملسـلمني، وأنـه يشـكل عائق أمـا2 تنف ذ 
مخططـات حي هـ1د َوحينصارى، ل ـث قال: 
]حيحـج يذالقتـه حيهامـة ف ما يتذلـق بهذه 
ـــة، يذالقته ببنائها، يذالقته بأن تك1َن  حأُمَّ
ــة قـادر8 عىل م1حجهة عاو8ا، 18 أيضاً  أُمَّ
مسـتهاف مـن جانـب حيذـاو، يؤّكــا عىل 
أنه مسـتهاف من جانب حيذـاو. و8ذح يشء 

ملح1ظ[. 
مض فاً أيضاً يف ملزمة ]سـ1ر8 حيبير8 ــ 

حيـارس ي[: ]أمريـكا وإرسحئ ـل يخطط1ن 

يلسـ طر8 عىل حيحج[، ويف م1ض1ع آخر قال 

-ِرْضــــ1َحُن حيلِه َعَل ْـِه-: ]حي ه1د يفهم1ن 

ق مـة حيحـج أكثـر ممـا نفهمـه، حي هـ1د 

يذرف1ن خطـ1ر8 حيحج وأ8م ّـة حيحج أكثر 

ممـا نفهمها نحن. مـا أكثر من يحج1ن وال 

نفهم ق مة حيحج. ]ال عذر يلجم ع أما2 حيله 

ص:11[. 

القوُل بتقليل عدد الحجاج تحت 
مربر الزحمة ورد الشــهيد القائد 

عليهم:ــ 
ويف 8ـذح حيسـ اق َردَّ -ِرْضــــ1َحُن حيلـِه 
َعَل ِْه- عىل من يي1ل بأنه ستحصل زلمة يف 
حيحج: ]يذكر ألا حملؤرخني ]دلالن[ يف كتاب 
]تأريخ حيحرمني[ عن قض ة يشا8اونها 8م 
باينسـبة ملكة عناما ننظـر إىل مكَة مع عا2 

وجـ1د حيحجـاج وحدق يباو ض يـاً وحيجبال 
مح طة به من 8نا و8نا يكن وقت حيحج قال: 
ياخُل من ُكــّل بلا إسالمي وكان1ح يسافرون 
عىل حياوحب عىل حإلبل عىل حياوحب ما قا 8ناك 
يشء وسـائل مثل 8ذح حيزمـن يجتمذ1ن من 
ُكــّل بلا يف عيك حي1حدق يف عيك حملكان ال يمتي 
ال يمتي نهائ اً و8م يأت1ن بأعاحد كبر8 جاحً، 
8ـذه آيٌة مـن آيات حيله أن يكـ1ن عيك حملكان 
بايشكل حيذق يست1عب حيناس مهما تكاثروح 
ف ـه. قض ٌة غـرُ صح حة عنامـا يي1ي1ن: 
ـاون حيناس عىل أسـاس ال يك1ن 8ناك  ييصِّ
زلمـة، 8ذح غـرُ صح ح حيلـه عناما يي1ل 
{ أعن يف  ينب ه إبرح8 م: }َوأَعِّْن يِف حينَّاِس ِباْيَحجِّ
حيناس بايحج، وحيله يذلم باينسبة يلناس إعحً 
ا يحج من حيناس 18 يذلم باملكان  فل حج كمَّ
أنـه يسـت1عب؛ أَنَّه 18 حيذق قـال: }َوأَعِّْن يِف 
{ وجذل حيحـج يف وحٍد وميء  اِس ِباْيَحـجِّ حينَـّ
جبـال، يـم يذ8ـب يبحـث يصذ ـا صحرحء 
سـ ناء أَو صذ ـا مرص أَو صحـرحء أفريي ا 
أَو أق منطيـة أخـرى، أي س يذلم سـبحانه 
وتذاىل بأنه 18 حيذق جذل عيك حملكان محاطا 
بايكثـر مـن حيجبـال ي جتمـع حينـاس كّما 
حجتمذـ1ح س تسـع يهم حملكان حأشـ اء حيتي 
يبـاو أمامنا ف ها زلمة قا تك1ن نت جة من 
قلة وعي يـاى بذض حيحجاج وييلة خامات 
ف مـا يتذلق بتنظ ـم حيحجاج و8ـي أماكن 
محاد8 8ي أماكن سـ حصل ف ها زلمة ي1 
يم يحج إال مائة أيف و8ي عنا حيجمرحت عنا 
حيجمـر8 حأوىل جمر8 حيذيبة يـ21 حينحر ي21 
حيذ ا حيزلمة 8ناك ترح8ا ي س أنه لج ثالثة 
ماليني شـخص زلمة قا ترح8ـم مزدلمني 
و8ـم قـا يك1ن1ن خمسـة آالف عـىل حأكثر 
حيحجاج حملزدلمني قا يك1ن1ن خمسة آالف. 
إعحً ي سـت حملشـكلة أن 8نـاك ثالثـة ماليني، 
مـكان يزدلمـ1ن ف ـه نت جـة عـا2 وعي 
نت جة قلة رلمة بني حملسلمني أنفسهم يأتي 
أنـاس يتجمذـ1ن ويتكتل1ن قـا يصل1ن إىل 
لاود خمسني شخصا أل اناً ثالثني شخصا 
عرشين شخصاً وشكل1ح زلمة ورضوح حيذين 
قبلهم وي س 18 من أصله، حإلشكاي ة يايهم 
8ـم وي س من أجـل كثر8 حيذـاد[.. ]حيارس 

حيثامن من دروس رمضان[.

الشهيد القائد: الحج عبادة هامة لها عالقتها الكبرية بوحدة األمة وبتأهيلها 
ملواجهة أعدائها من اليهود والنصارى

ماذا يتمنى )اأَلْتَباُع( وهم يف النار؟
اآي���ات  ع���دة  اإىل  عليه  اهلِل  ���س��اُم  واأ����س���ار 
ت��و���س��ح اأم���ن���ي���ات اأه�����ل ال���ن���ار م���ن الأت���ب���اع 
على  ندماً  قلوبهم احل�سرات  الذين تقطع 
م�ساندتهم  وع��ل��ى  ال��دن��ي��ا،  يف  ت��ف��ري��ط��ه��م 

وت�سفيقهم للظاملني يف الدنيا كالآتي:��

األمنيــُة األوىل:ــ }َيا َلْيــَت َبْيِني َوَبْيَنَك 
} ُبْعَد امْلَْشِرَقنْيِ

تسـاءل سـال2ُ حيله عل ه: ]فلماعح تتح1ل ُكــّل تلك 
حيصاحقـات إىل لاية عـاحء؟ وملاعح يتبخـر يف عيك حي 21 
حيحايـث عن ُكــّل حملصايح حيسـابية يف حيان ا؟ يصبح 
ُكـــّل حيتذبر 18 عن خطـ1ر8 حمل1قف حيـذق أصبح1ح 
ف ـه، حيذق يـم يذا بإمـكان أُويئك أن يذكـروح حآلخرين 
بأنهـم ]يكننـا يف حيان ا عملنا يكم كذح وكـذح، ويف حيان ا 
فذلنـا يكـم كذح وكـذح[؛ أَنَّ 8ـذه ين تيبـل إطالقاً من 

حيطرِف حآلخر. 

عنامـا عكَّر فرع1ن مـ1ىس أيم يذكـره بنذمة؟}أََيْم 
َك ِف نَـا َوِي ـاحً َوَيِبثْـَت ِف نَـا ِمـْن ُعُمـِرَك ِسـِننَي{  نَُربِـّ
)حيشـذرحء:18( أيم ييل 8كذح فرع1ن؟. يف ي21 حيي امة 
تُنـى ُكـــّل 8ذه تماماً ف مـا بني حأصاقـاء، إعَح كان 
صاييـاً ممن يضلـك، ممن 18 عىل ضالل يف سـل1كه، 
يف حعتيادحتـه، يف م1حقفه، يف ت1جهاتـه، قا يذمل يك يف 
حيان ا حييشء حيكثر يكن سـرتى أنه أضلك، وأنه أ8لكك 
وأنـه بئـس حييرين عىل حيرغـم مما عمل يـك يف حيان ا، 
َقنْيِ َفِبئَْس  فتيـ1ل يه:}يَا َي ْـَت بَ ِْني َوبَ ْنََك بُْذـَا حْيَمرْشِ

حْيَيِريُن{)حيزخرف: من حآلية38(. 

األمنيُة الثانية:ــ يتمنون وضع الظاملني 
تحت أقدامهم:ــ

قال سـال2ُ حيله عل ه شـارلاً ق1َيه تذـاىل: }َربَّنَا أَِرنَا 
نَا ِمَن حْيِجـنِّ َوحإْلِنِْس نَْجَذْلُهَما تَْحَت أَْقَاحِمنَا  حيَّذَيِْن أََضالَّ
ِي َُك1نَا ِمَن حْأَْسـَفِلنَي{: ]عاحو8 شـايا8، أين 8م حيذين 
أضل1نـا من حإلنـس وحيجـن نجذلهما تحـت أقاحمنا يف 
أسـفل درك يف جهنم، ناوسـهم بأقاحمنا، من حيذاحو8، 

من حيحيا، من حأسـف، مـن حيحرس8، من حينـا2؛ أَنَّه 
ال يـارق ماعح يذمـل إال 8ـذح، عيك حيذق أضلـه ]يرتكه 
ياوسـه[ بأقاحمـه يف نـار جهنـم، وقـا ال يحصل 8ذح 

أيضاً[. 

األمنيــُة الثالثة:ــــ يتمنــون أن يحصَل 
الظاملون على عذاب مضاعف:ــ

قال سال2ُ حيله عل ه شارلاً يي1يه تذاىل: }َربَّنَا 8َُؤالِء 
أََضل1ُّنَـا َفآِتِهْم َعذَحباً ِضْذفاً ِمـَن حينَّاِر َقاَل ِيُكلٍّ ِضْذٌف{ 
]يكـم ضذف و8م يهـم أضذاف، يكم أضذـاف عذحبي؛ 
أَنَّكم كنتم تؤثرون إتباعهم، وكنتم تربط1ن أنفسـكم 
بهـم، وتنرصف1ن عـن حيحق، وتنرصفـ1ن عن حيهاى، 

وأنتم متمسك1ن بهم[. 

األمنيــة الرابعة: يتمنــى اأَلْتَباُع العودة 
للدنيا ليتربأوا من الظاملني:ــ 

رشح حيشـه ُا حييائـُا سـال2ُ حيله عل ه ق1يـه تذاىل: 
]}إِعْ تَـرَبَّأَ حيَِّذيَن حتُِّبُذ1ح ِمـَن حيَِّذيـَن حتَّبَُذ1ح{)حيبير8: من 

حآلية166( حيكبار تربأوح مـن حيصغار، وحيصغار 8م من 
كان1ح يف حيان ا يصفي1ن يهم، ويؤياونهم، وياعم1نهم 
حيي ـامـة  يـ21  وبأنفسـهم،  وبأيسـنتهم  بأم1حيهـم 
يتـربأون منهم }َوَرأَُوح حْيَذذَحَب َوتََيطََّذْت ِبِهُم حْأَْسـبَاُب{
)حيبيـر8: من حآليـة166( ُكــّل حي1سـائل تتيطع ف ما 
ب نهـم، تحصـل لرسحت عظ مـة، ويكـن يف أق طرف 
لكا8ا حيله ُسـبحانَه وتذاىل؟ وعن مـن؟ عن حيكبار أ2 
عـن حيصغـار؟ حيصغار 8م من سـ ك1ن1ن أكثر أسـفاً 
ونامـاً }َوَقـاَل حيَِّذيـَن حتَّبَُذ1ح{)حيبير8: مـن حآلية167( 
عنامـا رأوح أُويئـك تربأوح منهم يف 8ـذح حمل1قف حيصذب، 
وعرفـ1ح بأنهـم أضل1ح أنفسـهم ملا حتبذ81ـم يف حيان ا، 
يـ21 كان1ح متبذني يهـم يف حيان ا، بسـبب أتباعهم يهم 
يف حيان ـا، ورأوح بأنهـم ال يمكـن أن ينفذ81م بيشء يف 
عيك حمل1قف حير8 ب، بل يتربأون منهم، يذلن1ن تخل هم 
عنهم يف عيك حمل1قف حيصذب، تحصل لرسحت شـايا8، 
ف يـ1ل ماعح؟. }َوَقاَل حيَِّذيَن حتَّبَُذـ1ح َي1ْ أَنَّ َينَا َكر8ًَّ َفنَترََبَّأَ 
ِمنُْهْم{)حيبيـر8: من حآلية167( ي ت ينـا كر8: نرجع إىل 
حيان ا مر8 ثان ة نرجع }َفنَترََبَّأَ ِمنُْهْم َكَما ترََبَّأُوح ِمنَّا{. ال 

ت1جُا 8ناك رجذٌة نهائ اً[. 

إعداد/ صحيفة المسيرة

َع��لَ��ْي��ِه-  اهلِل  �����������َواُن  -ِر���سْ ال��ق��ائ��د  ال�سهيد  ت��ن��اول 
 �� �� املازم  اإلقائه ملحا�سراته  اأثناء  مو�سوع احلج يف 
باهتمام بالغ؛ ملا لهذه الفري�سة من اأهمّية يف وحدة 

امل�سلمني، ومواجهة الأعداء من اليهود َوالن�سارى، 
الثامن  ال��در���س   ���� ملزمة   ���� ق��ال يف حما�سرة  حيث 
من درو�س رم�سان: »هنا تاأتي ق�سية احلديث عن 
اإطار الأ�سياء  البيت، واحلديث عن هذه امل�ساعر يف 
يتعلق  فيما  ال��ه��داي��ة،  مبو�سوع  يتعلق  فيما  ه���ذه، 

مبو�سوع ال�سراع مع الآخرين، فيما يتعلق مبو�سوع 
الت�سليم هلل، جتد اأنها ق�سية لها اإيجابيتها يف ماذا؟ 
بهدى  تهتدَي  اأن  تعزيز  يف  الأ�سياء  ه��ذه  تعزيز  يف 
اهلل باأن ت�سّلَم نف�َسك هلل باأن تكون قوياً يف مواجهة 

اأعداء اهلل«. 
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يمُن اليوم لم تعد يمَن األمس

حرٌب وطنية ضد محتّل..
 ال حرب أهلية

النغمة الجديدة:
الحوثيون إخواننا

زينب إبراهيم الديلمي 

عبدالجبار الحاج

عفاف محمد

إنَّ مـن ييرأُ تأريَخ حيحيا حيسـذ1 صه 1 أمريكي، ياُللظ 
أنَّ 8ـذح حيحيَا حملريَر قا وصل إىل درجـة حيجن1ن.. ف ُصاِلُب 
8ـذح حيحيَا و8ـذه حيضغ نَة خ1ٌف ر8 ٌب مـن جأش حي مني 
وصمـ1ده رغـم وي1ج خمسـة أعـ1ح2ٍ مـن عربـا8 حيذاوحن 
وولشـ ته وتجاوزه يحاود حإلنَْسـان ّة وحسـتبالته يلّاماء 

وحنتهاك حيُحُرمات. 
8ا 8ـي حي من تُمرُّ يف مرللٍة قا بلغـت ف ها ألياد حيذايم 
أبشع ص1ر8ا.. ومن خالل 8ذح حيحيا حيشايا حعرتت حي1ج1ه 
حييب حة وحنكشـفت عن عاوحٍن وعـن طغ اٍن ال مث ل يه، إنَّه 
حيذاوحن نفسـه حيـذق ال يُريـا يل من أن تنهـض، أن تي1ى، 
أن تُصبح سـ ّا8 ترتبَّع عـىل عرش حيُحكم حملبنـي عىل ُلكم 
حيلـه حأعـال.. وال يرياون يل مـن أن تُخلِّصهم مـن مرحوغة 
حأمريكان ومن ورحء8ا وأن يبيى ُلكم حيّشـ طان حأرش 18 

حيُحكم حيباقي. 
إنَّهم إخ81 ي1سف مجّادحً قا أثاروح حيذاحو8 وحيبغضاء ف ما 

ب ننا؛ كي يُذ اوح ما صنذُه حالسـتذماُر حيربيطاني يف حيجن1ب 
بس اسـة “فـرِّق تُسـْا”.. إنَّهم عئـاُب حإلنس حيذين حشـتات 
عت81ّـم ونف1ر8ـم من حيجمال حي 1سـفي حيـذق وضذُه حيله 
تذاىل يل من يف جمايها وخرحتها وحسرتحت ج ّتها وجغرحف ّتها 

حيهاّمة حمُلتحكِّمة يُطرق حيذايم. 
أينمـا نظرنا من ل1ينا رأينا مكر حيذـاوحن ولياه وغاره 
ويؤمـه عل نـا، أرحدوح بحيا8ـم أن يسـتذباوننا يهـم وأن 
يجذل1نـا أعالّء، ُليـرحء، ُصغـرحء، 8 ّنـني، خاضذـني يهـم 
روح حقتصادنا وأرحض نا  وملشـ ئتهم.. أرحدوح به منتهم أن يُامِّ
حيزرحع ّـة، أرحدوح بضغ نتهم أاّل تكـ1ن حي من عحت ق81ّ تط1ر 
وعحت حزد8ـار ن1عـي يف صناعتهـا يلّص1حريـخ وحأغذيّة وما 

شابه عيك. 
عىل ماى حيسـنني حيتي خلت ويسـان لـال أعاحئنا يي1ل: 
يجب أّن نُاّمر لارَض حي من وُمسـتيبلها؛ أَنَّها مصار حيي81ّ 
حي1ل ا8 يلذايم يف صم1د شذبها وكذح يف م1حجهاتها ولربها 

ضاَّنـا.. يجب أّن نُسـ طر عل ها، أّن نحارص8ـا بي81ّ؛ لتى 
ال تبتلَذنـا نرحنها وتبتلـُع ص1حريخها أ8ََْاحُفنـا.. نريا يل من 

كسابق عها8ا، فير8، نام ّة، ال نارص يها وال ُمذني!
تُرى.. بذا أن حنيضت حيّسـن1ن حيتي حبتاأتم ف ها عاوحنكم 
وغاركـم، 8ل رأيتم حي من قا أصبحـت فير8؟ 8ل أصبحت 
لياً نام ًّة وضذ فة؟ 8ل ركع شـذبها تحت أقاحمكم حينّتنة 

وخضع تحت إمرتكم وُسلطانكم؟! 
ني1يهـا أيـَف مّر8 ويف ُكّل مر8.. إنَّ يمـن حي 21 يم تذا يمَن 
حأمـس، وحيذكـُس صح ٌح.. فـإنَّ حي من قا نهضـت، َق1َت، 
حت،  قامت وقاومت.. أصبحت يمَن حيباي سـت ّات، يمن حمُلسرَّ
يمَن حالكتفاء حيّذحتي، يمناً قا فرشت أجنحة حيُحريّة يف عل8ِّ1ا 

وسّم81ا وشم1خها ومجا8ا. 
8ا 18 حيذاّو قا عسـذس ي لُه وحنجىل بُخرسحنه، و8ا 8ي 

س ُصبحها وأرشقت بف1ز8ا.  حي من قا تنفَّ

حيحـرُب حيتـي نريـُا 8ـي نيـُل 
حملذركـة إىل أرض حيذـاّو جـ1حً وبرحً 
حملماَرس  حيتحي ـق  وبحرحً، وبهـذح 
م احن ـاً يلمذركـة تصبـح حيحرُب 
لربـاً وطن ة بـكل مذنـى حيكلمة 
وحيذكـُس كلنـا غرقنـا يف حياحخـل 
وأمنت أرض حيذاّو نك1ُن قا وقذنا 

يف فخِّ حاللرتحب حي مني حي مني.. 
وحيذمل اُت حين1ع ُة حيتي دشـنها 
سـالُح حيجـ1 حملسـّر حعتبـارحً من 
عمل ة حيتاسع من رمضان وت1حي ها 
دون ت1قف مثّلت يف حي1حقع مرللًة 
جايـا8ً يف حيحـرب؛ َك1نهـا لربـاً 
وطن ة ونيلـت حملذركـة إىل َك1نها 

-أق حيحرب- لرباً وطن ة.. 
عـن  ييـال  مـا  ُكــــّل  رغـم 
سـال2  مبـادرحت  عـن  ترسيبـات 
فرنس ة َوغرب ة وطلبات بريطان ة 
يرحد منها إيياف حيرضبات حيج1ية 
َفـإنَّ حيـرد حمل احنـي ولـَاه كف ٌل 

باينفي وي س حيرد حإلعالمي.. 
جاءت حيرضبُة حيصاروخ ة حيتي 
حسـتهافت خم س مشـ ط مساء 
حالثنـني حملايض بياصـف 2K يتباد 
ما ع8بـت إي ه جملٌة مـن حأخبار 
حيتـي أرحدت أن تص1ر أن تفا8مات 
تفيض إىل حي1صـ1ل إىل ص غ حتّفاق 
بم1جبه يت1قُف حيذاوحن حيخارجي 
يضمان إبياء حيحرب يمن ة يمن ة.. 
حمل احنـي  حيـردَّ  أن  وحيحي يـُة 
حي منـي يف عمل ة خم س مشـ ط 
حيتـي  حين1ع ـة  حيذمل ـات  وتـ1حيل 
تلتـز2ُ خ اَر نيـل حملذركة إىل أرض 
ومنشـآت حيذـاّو ي ـس يف حيذمـق 
حيسـذ1دق فحسب وإنما ت1ج هها 
وت1س ذها ملنشـآت حإلمارحت كَحقٍّ 
يف حيرد عىل حيحـرب وحاللتالل حيتي 
تذا حإلمـارحُت ف ها حيذـاوَّ حملبارَش 
أ8احفـه  يف  ييـلُّ خطـرحً  ال  حيـذق 

حيت1سـذ ة خاصًة وأن حإلمارحت ال 
تزحل تحتلُّ جزءحً َكبرحً من حيجن1ب 

وحيجزر وحمل اه.. 
حالثنـني  مسـاء  تنفسـنا  ربمـا 
حملـايض حيصذـاحء وتخلصنـا مـن 
ت1لـي  حيتـي  حأخبـار  كابـ1س 

باتّفاقات 8افها يمننة حيحرب. 
فبذا ميض عـا8 أيا2 عىل ت1قف 
حيرضبـات حيصاروخ ة أثارت ياينا 
تسـاؤالٍت خاصًة مع مـا تردد عن 
مبـادرحت فرنسـ ة تطايـب إيرحن 
بايضغـط عىل أنصـار حيله إليياف 
رضبات حيطرحن حملسّر ثم ما أش ع 
عن حنسـحاب إمارحتـي بإيحاء أنه 
نتاج دور إيرحنـي بُِذَل مع حإلمارحت 
بهذح حيصاد و8ذح ي س تصايياً منا 
ويكن نيالً ملا أرحدته تلك حيترسيبات 
حيتـي تريا يف ختا2 حيي1ل أن تذ8َب 
إىل أن حي من أَو حأنصار ي س1ح س1ى 
أدوحت خاضذـة إليـرحن، و18 ق1ٌل 
يريُا حيذ8اَب إىل حيي1ل إن إيرحن 8ي 
من تنّفـذ حيهجمـات حيصاروخ ة، 
يف محاويـة يلتيل ـل مـن حييارحت 

حي من ة وحيته1ين منها.. 
 و8نـا عـىل حي من ـني ولَا8ـم 
باسـتمرحر  حيياطـُع  بر8انُهـم 
رضباتهـم حمل1جذـة يذمـق حيذاّو 
لتى تسـتذ َا حي مُن س ادتَها عىل 
ُكـــّل شـرب يف حيـرب وحيبحر ولتى 

رل ل آخر جناق محتّل. 
وبهذح حين1ع من حيذمل ات يتطلع 
حسـرتدحد  مذركـة  إىل  حي من ـ1ن 
حأرض وحيكرحمة إىل مذركة وطن ة 
نح81ا تتشـابك أيايهم ضا حيذاّو 

حيخارجي.. 
منذ صب حة ي21 حيثالثاء حيتاسع 
ي201 2  18 مايـ1  مـن رمضـان 
وإطالق سـالح حيج1 حي مني سـبَع 
8افهـا  نحـ1  مسـّر8  طائـرحت 

حملرسـ21 ولّييت 8اَفها منّفـذ8ً 
باقة عاي ة عمل ـًة ن1ع ة ناجحة 
يف قصـف إلـاى منشـآت أرحمك1 
حيـرش  قلـب مملكـة  حينفط ـة يف 

حيسذ1دية. 
ومنذ تلك حيذمل ة حين1ع ة ت1حيت 
حسـتهاحف  يف  حين1ع ـة  حيذمل ـاُت 
حيطائـرحت  ومرحبـض  حملطـارحت 
حيحرب ة ومنشآت حيكهرباء وغر8ا 

من حملنشآت حيح 1ية.. 
وبحـق شـكلت تلـك حيذمل ـات 
إربـاكاً يلذـاّو بيـار ما ت1سـذت 
نيـاط ضذـف حيذـاّو أمـا2 قـ81 
حيسـالح حملسـّر حي منـي حملت1حضع 
حيرتسـانة  أمـا2 ضخامة  حيكلفـة 
حيافاع ـة حيسـذ1دية حيتـي بـات 

مشل1يًة باملطلق.. 
وحسـتمرحُر8ا  حيذمل ـاُت  8ـذه 
تشـكُل ليـاً نيـالً يلمذركـة من 
ٌل  أرضنا إىل أرض حيذـاّو و8نا تح1ُّ
يصايـح  حالسـرتحت ج ة  يف  كبـرٌ 

حملياتل حي مني. 
عىل أن حستمرحريتَها دوَن ت1قف 
ينهُك حيذاّو نفس اً ومذن1ياً ومادياً 
ومهمـا طـال حي1قت َفـإنَّ حملبادر8 
حنتيلت كل اً إىل يـا حملياتل حي مني، 
وأق1ل 8نـا حملبادر8 بمذنى حملبادء8 
حيذسـكرية دومـا وت1ج ـه م زحن 

حيي81 يصايح حيجانب حي مني. 
حيذمل ـات  مـن  حينـ1ع  وبهـذح 
ننيـل حملذركة مـن أرضنا إىل أرض 
نـُردُّ  حيذمل ـات  وبهـذه  حيذـاّو.. 
عىل تلـك حيترسيبات حيتـي تتحاث 
عـن مبـادرحت ال محلَّ يهـا حآلن يف 
تفكـر حملياتل وحملفـاوض حي مني 
حسـرتدحَد  ينشـاحن  حيلذَيـن  مذـاً 
حيَحــّق وحيكرحمـة وحأرض وحمل اه 
ولتى تحرير آخر شـرب من حي من 

حيطب ذ ة..

تسـاُق إي نا كلماٌت وم1حقُف سـاخطة جاحً مـن تلك حيرشع ة 
حملزع1مة. تصار ممن 8م كان1ح أَو ال زحي1ح يف صف1ف حملترشعنني. 
وبذا حيتأمل مل اً نجا أن حيسبب 18 س1ء حملذاملة وحالستخفاف 
بامل1حطن حي مني حيذق ال زحل يحمل يف ج1حنحه لب فطرق يل1طن 
حأ2. يكن أويئك حي1طن ني يارك1ن مؤخرحً أنهم أخطأوح حيسب ل.. 
فذـرب م1حقع حيت1حصل عرفنا ما قايـه مؤّخرحً حيجنرحل حيذج1ز 
حملجر2 حيذق حرتكب أفظع حملجازر يف حيحروب حيست دون إنسان ة 
تنطق يف تأريخه حيام1ق، ويكم حزدرينا تلك حيكلمات حيتي صارت 

منه زحعماً إيا8ا بي1يه: 
»حيح1ث 1ن إخ1حننا وجزء منا«!!

8ل 8ـذه حيكلمات تغفر يـه تأريخه وم1حقفه تجـاه ما فذله 
باأنصار يف صذا8 حيشم1خ؟!

ويذل 8ذه حيكلمات يم تأِت من فرحغ أَو مجرد كلمات عابر8؛ بل 
إنها نطيت يف 8ذه حملا8 حيزمن ة حمل1حكبة يالنتصارحت حيسـالية، 
ويلتطـ1ر حيتكن1ي1جـي يف حيتصن ـع حيحربـي، وتصاعـا لـا8 
حأنصار يف 8ج1مهم ضا حيذاّو وإصابة حأ8احف حيذسكرية باقة 
متنا8 ـة. فجذل 8ذح وغره يرحجذ1ن لسـاباتهم ويشـذرون 
باالنتكاسـة ك1نهم وضذ1ح أنفسـهم يف م1حقـف مه نة يلغاية. 
وحنشـي1ح عن وطنهم وباتـ1ح أعالء صاغرين يتحمل1ن حملشـية 
وحيذنـاء وحملهانة مـن أمرحء حيذنجه ـة ورشحعمتهم. ويفتيرون 
يلذزو8 وحيسـنا وحيكربياء يف أرض غر أرضهم، ويتلي1ن حأوحمر 
مـن غر بنـي جلاتهـم، ويتذرض1ن 8ـم وأ8اي هـم مل1حقف ال 
يحسـاون عل ها يف شـتى بياع حأرض، ولتى حملرتزقة منهم يف 

م1طنهم حي من!! 
وكذيك عرفنا من حملنشيني تلك حأساي ب حيتي ضاق1ح بها عرعاً 

لتى وصل1ح ينت جة مفاد8ا »أريض وإن جارت عيّ عزيز8 ». 
»وأنا وحبن عمي عىل حيغريـب«.. فتلك حيصفذات حيتي تلي81ا 
مـن حيياد8 حملذتاين من حيسـذ1ديني وحملحتّلني حإلمارحت ني حيذين 
يكثرون حالسـتخفاف بهم؛ جذلتهم يأت1ن بنغمة جايا8 نجمت 
عن وجع شـايا جذلت ألا حإلمارحت ني -حيذق أزعجه أن ضابطاً 
يمن اً يـم يتمم يه- أن يتخذ بحق 8ـذح حي مني إجرحءحت صارمة 
وصلت يحا خطـف حبنه. ويف لاية غضـب حيضابط حي مني قال 
عبارته »حيح1ث 1ن أرشف منك ومن أب1ك«.. ومثل 8ذه حيكلمات 
سـتتياطر لتماً عىل مسـامذنا يف حآلونة حمليبلة، وحيسـبب 18 
أن حيجم ـع قـا عرف حي 21 ممـن تصار حي1طن ـة حيحية، ومع 
من تكـ1ن، ومن 8م حيذين يحم1ن حي مـن وميارحتها ويرحع1ن 
مصايحها ويحرسـ1ن لاود8ا و8م رحفذني رؤوسهم شامخني 

ال يسّر8م أجنبي.. 
وحأيا2 ب ننا ستشـها أن ُكـــّل من عحق حيذل، بل وعرف حيحق 

ين يغفل وين يت1حنى عن حغتنا2 فرصة حيذف1 حيذا2. 
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ُأفقيًا : 

1. َمْعَل�ٌم يف محافظة صعدة بن�اه أحُد أئمة آل 
البيت عليهم السالم.

2. ماء عذب ُفرات – مكان بزوغ األسنان.
3. م�ن الزهور العطرية – ماء يفرزه الجلد من 

املسامات.
4. متشابهان – أتأسف – نقاتل يف سبيل الله.

5. نكته وطرفة )م( – رفضت – معي.
6. حول – أهَدين ومنَحن – مخرتع التلغراف.

7. متشابهان – طريق الرشاد.

8. زوابع – حائط إىل جوار املسجد األقىص.
9. متش�ابهان – م�رض صدري – من س�ور 

القرآن الكريم.
10. عطل مفاجئ)م( – غشاش – للتعريف – 

للتخير.
11. تطحن الجبال إلنتاج الخرس�انة – ابتهال 

ورجاء الله – غاب واختفى)م(.
12. ذهبت – الجياد – عكس موجب.

13. اسم علم مذكر – وسام ونَوط.
14. بح�ر – زي�ادة ع�ن الص�الة املفروضة – 

مقنع.

َعـُمـوديًا:

1. جزيرة ومديرية تتبع ملحافظة سقطرى.
2. محارضة للس�يد/ حسن بدر الدين الحوثي 

بتأريخ 2002/3/8م.
3. حج�ر كريم يف األصل تكون م�ن الكربون – 

والده – حلقة يف اإلصبع.
4. فّهماك ودرباك – تكلم بصوت خافت – ُعملة 

آسيوية.
5. يصفح – البقر الوحيش.

6. رطبت ورقت – عكس خذ – ملف)مبعثرة(.

7. لالستفهام – ضامر – دخل بيننا وليس منَّا.
8. اسم أطلقه املؤرخون القدماء عى اليمن.

9. غطى – يشتعل الحرب مجدداً – لالستثناء.
10. تنقية)مبعثرة( – أوالد – جمع.

11. مستش�ارة جمهورية أملانيا حالياً – يجري 
بعد املطر.

12. من األس�ماء الحس�نى –يص�در صوتاً من 
شدة التعب.

13. تبذي�ر وإرساف يف امل�اء – صفوف وأرتال 
من السيارات املحملة باألغذية لدعم الجبهات.

14. صغر الدب – بهارات.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 صالح األحمدي

جاهزية للسالم

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
حملفتاح: - غنائم حيحرب.

حييـرآن  سـ1ر  مـن   -  1
حيكريم.

2 - حييرب.
3 - ق21 صايح.

8 - رسدحب.
5 - محب ينفسه.

6 - يحرق حملجا8اون بها 
ألاث حأسلحة حأمريك ة

حشـُطِب حيكلمـاِت أسـفَل 

أُفي اً  حيي1سني  حمل1ضحَة بني 

يتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف حينهايـِة عـىل كلمـة حيرس 

حملك1َّنـة ِمْن 8 ألـرف »وجه 

آخر يلذاوحن«. 

حيخشـخاش   – )حأف ـ1ن 

 – ن ك1تـني   – ك1كايـني   –

بروفـني – م1رفني – كاف ني 

– لشـ ش – أو8ا2 – ماف ا 

– إدمان – ض اع – شـباب – 

8ل1س – عجز – م1ت – شذ 

– إبر – ضا - ظل(.

8+10+13+7+3= أرقا2، 
1+6+12+8= أريج،

11+5+3= وطن،

2+ي+1= عكسها رشحء،
6+8+10= رقصة يمن ة فلك1ريـة.

أدِخـــْل مـرحدَف حيكلماِت يف حيجـاوِل يتحُصَل 
عـىل: كاتب كلمـات زحمل »مع حيله بـا نغزق« أدحء 

حملنشا ع ى حيل ث ، أيحان أب1 مجي.

قدس واحد 

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

يومــــــًا7751
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

حيشاعر حيكبر/ مذاع حيجن ا 

من قص ا8 »منظ1مة حبن حيذاص« 

كما كان طاووُس الصواريخ حارضاً 

َميدَُع )ُكروُز( اليمانيُّ الخفيُف السُّ

وكانوا جميعاً يف ضيافِة )قاِصٍف( 

 ألنَّ سما )أبها( ل�)قاصف( مرتَُع

وأقبَل إرسافيُل بال�)ُقدس( ناِفخاً 

و)ِشيكاُت( عزرائيَل يف الباِب تُقَطُع

وماِلُك نادى من جهن�َم قائالً:  

إيلَّ بَمن ش��ذُّوا وخان�وا وطبَّع��وا

1

2

3

   ن   

4

5

6

فوذقملا1
فادهـا2

مسح3
و

ران4
ثدحتم5

ةدادحلا6

إبرضمبحندا

مليشرايشاض

كاشوذكفليك

عافاونأيوش

خيفتخفاكام

نميييشامود

شناوييخردهـ
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حألا

حيذاد

18 عق حييذا8 81880ـ
21 ي1ي 1 ي2201

)ي70(
 

 تحت غطاء الصفقات والشراكات االستراتيجية

عربي ودولي

بحريُة االحتالل تجدد استهداَف الصيادين الفلسطينيني شمال القطاع

الوالياُت املتحدة والنظاُم السعودي يصّعدان التوتَر يف املنطقة

النظاُم اإلماراتي يستخدُم برنامجاً صهيونياً للتجّسس 
 : متابعات 

ـس  قايت صح فُة فاينانشـال تايمـز، أمس حأول حيجمذة: إن برنامَج تجسُّ
س تم تط1يره، بح ث يستط ع حياخ1ل  صه 1ني حسـتخامته حإلمارحُت يف حيتجسُّ

مل1حقع حيت1حصل وإزحية جم ع ب انات حملستخا2 رسحً. 
وأبلغـت رشكة صه 1ن ـة يربحمج حيتجّسـس حملذل1ماتي، يذتيـا أنها قامت 
بيرصنة م1قع وحتسـاب يف حملايض، زبائنَها أنها تستط ُع أن تحصَل عىل ب انات 
حملسـتخامني من أكرب م1حقع حيت1حصل حالجتماعي يف حيذايم، كما عكرت صح فة 

فاينانشال تايمز، حيجمذة. 
وعكـرت حيصح فـة حيربيطان ـة، أن رشكـَة »إن إس أو« أبلغـت ُعَمالَء8ا أن 
»حيتكن1ي1ج ـا حيتـي تملُكها تسـتط ُع إزحيـَة جم ع ب انات حملسـتخا2 رسحً من 
خـ1حد2 أبل وغ1غـل وف سـب1ك ومايكروسـ1فت، طبياً أشـخاص عىل حطالع 

بأساي ب حيرشكة يرتويج مب ذاتها«. 
ويف مايـ1 حملـايض، أعلن م1قُع وحتسـاب حململـ1ك يرشكة ف سـب1ك أنه أطلق 
تحايثـاً يسـا ثغـر8 أمن ـة يف تطب يه يلرسـائل كانت تسـمُح بإدخـال برحمج 
متطـ1ر8، يمكن حسـتخاحُمها يلتجّسـس عـىل حيصحف ني وحينشـطاء وغر8م، 
ُمشرحً إىل أن حيهج2َ1 يحمُل بصماِت رشكة خاصة تذمل مع عاد من حيحك1مات 

ل1ل حيذايم«. 
يكنه يم يكشـف عـن 18ُية حيرشكة، إال أن ج1زف 18ل -حملحلل يف وحشـنطن 
وكبر خـربحء حيتكن1ي1ج ا يف مركز »حيايم1قرحط ـة وحيتكن1ي1ج ا«- قال آنذحك: 
إن عمل ـَة حييرصنة مرتبطة بربنامج »ب غاسـ1س« حيذق تنتُجه رشكُة »إن إس 

أو«، كما يباو. 
ـٍس ق1ق يرتّدُد أنـه يمكُن أن يشـّغَل حيكامرح  و«ب غاسـ1س« برنامـُج تجسُّ
ُل  وحمل كرفـ1ن يف 8اتِف حيشـخص حملسـتهاف وحياخ1ل إىل ب اناتـه، أق أنه يح1ِّ

حيهاتَف إىل أدح8 يلتجّسس. 

 : فلسطين المحتلة 
َجـاَّدت بحريـُة حاللتـالل حيصه 1نـي، أمس حيسـبت، حسـتهاحَف 
حيص اديـن حيفلسـط ن ني يف حيبحـر ُقباية قطاع غـز8 حملحارَص بنرحن 

أسلحتها حيرشاشة. 
وعكرت وكاية مذاً حيفلسـط ن ة يألنباء، أن بحرية حاللتالل أطليت 
حينار باتّجاه مرحكب حيص ادين حيفلسـط ن ني يف حيبحر شـمال حييطاع 

دون وق1ع إصابات. 
وتتذمـا ق1حت حاللتالل حسـتهاحف حيص ادين يف بحـر غز8 بإطالق 
حينار عل هم ومالليتهم وحالسـت الء عىل مرحكبهـم ملنذهم من مزحوية 
مهنـة حيص ا حيتي تذا مصـار رزقهم حي1ل ا يف ظـل حيحصار حيجائر 

حيذق تفرضه عىل حييطاع. 

 : متابعات 
صفيـاُت حالبتزحز حملـايل وحيتجارق حيتـي يذيُا8ا 
حينظـا2  مـع  ترحمـب  دونايـا  حأمريكـي  حيرئ ـس 
حيسـذ1دق باأت تتحـ1ُّل عىل نح1ٍ وحضٍح إىل شـكل 
خطـر من حالسـتفزحز حيذسـكرق مع إعـالن وزحر8 
حيافاع حأمريك ة /حيبنتاغ1ن/ أنها سرتسـل جن1دحً 
وم1حرَد إىل حيسـذ1دية بم1جـب عريذة “تذزيز حأمن 
وحالستيرحر” حيبائا8 حيتي تلجأ إي ها وحشنطن دحئماً؛ 

يتربير تاخالتها حيخارج ة. 
ص1ر8ُ حيرشحكة وحالتّفاق ات حيذسـكرية حملتمثلة 
بصفيـات أسـلحة أمريك ـة بمل ـارحت حيـاوالرحت 
يلسذ1دية حتخذت منحًى آخر قبل ي1مني عناما أّكـا 
حيبنتاغ1ن أنه سرسل 500 جناق أمريكي عىل حأقل 
مع مذاحت وم1حرد إىل قاعا8 حأمر سـلطان حيج1ية 
رشق حيرياض، ف ما أعلن مسـؤوي1ن أمريك 1ن أن 
عـادحً من حيي1حت وأفرحد حياعـم م1ج1دون يف حمل1قع 
فذالً، ل ث تجرق حإلعاحدحُت حأوي ة من أجل بطارية 

باتري1ت وتط1يرحت يف حملارج وحملطار. 
حيخط8ُ1 حيتصذ ايُة حي1حضحُة جاءت بذا أساب َع 
من إعالن ترحمب عزَمه إرساَل أيف عسكرق أمريكي 
حإلجـرحءحت  إطـار سلسـلة  يف  حملنطيـة  إىل  إضـايف 
بـاأت  وحيتـي  إيـرحن  حمل1جهـة ضـا  حالسـتفزحزية 
باالنسـحاِب حأمريكي من حالتّفاق حين1وق حمل1قع يف 
حيثامن من أيار حيذا2 حملايض وص1الً إىل تجايا فرض 
حيذي1بات غر حييان1ن ة عىل طهرحن وحخرتحق حملجال 
حيج1ق حإليرحنـي يف لزيرحن حملايض وما نتج عنه من 

إْسَياط طائر8 تجّسس أمريك ة مسر8 عن بُذا. 
عيل ُة رجـل حأعمال حيتي يم يتخـلَّ عنها ترحمب 
بذا وص1يه إىل حيب ـت حأب ض جذلته ياللُق حأم1حَل 
حيسـذ1دية ويبتـزُّ حينظا2َ حيسـذ1دق عـربَ صفيات 

حأسـلحة حيضخمـة حيتـي أثـارت حسـت اَء حين1حب يف 
مجلس حيشـ 1خ حأمريكي يف ظل حسـتمرحر حيذاوحن 
حيسـذ1دق حي1ليش عىل حي من وحيذق تسـبّب بأس1أ 

كارثة إنَْسان ة عىل حإلطالق يف عيك حيبلا. 
مسـؤوي1ن يف مجلس حيشـ 1خ أيّاوح حيشهر حملايض 
مـرشوَع قرحر يذـارض خطة ترحمب إلتمـا2 صفيات 
ب ع أسـلحة يلسـذ1دية ودول أخرى وتص1يت حملجلس 
بأغلب ـة 58 ص1تـاً ميابـل 86 يف آعحر حملـايض إلنهـاء 
حملساعا8 حيذسكرية حأمريك ة يذاوحن حينظا2 حيسذ1دق 

عىل حي من وحيحا من سلطات حيحرب حيرئاس ة. 
حيتحركاُت عىل مست1ى حين1حب حأمريك ني يباو أنها 
ي ست س1ى مجرد لرب عىل ورق فيا أعلن حيبنتاغ1ن، 
أمس، أن ي1كه ا مارتن أكرب رشكات تصن ع حأسـلحة 
حأمريك ة فـازت بذيا ق مته 88ر1 مل ـار دوالر يب ع 

منظ1مة ثاد حيافاع ة حيصاروخ ة يلسذ1دية. 

ورغم أن ترحمـب عرف ج احً من أين تؤَكُل حيَكِتُف 
عنا تذامله مع حيسـذ1دية ويذب عىل وتر حسـتغالل 
حينظا2 حيسذ1دق وحبتزحز حأم1حل منه ميابل حيتغط ة 
عـىل جرحئمه حيكثـر8 حيتي يرتبع عـىل قائمتها عىل 
سـب ل حملثـال ال حيحرص حنتهـاك حيحريـات ولي1ق 
حإلنَْسـان وحيذاوحن حيغاشـم عىل حي من وجريمة قتل 
حيصحفي حيسذ1دق جمال خاشيجي إال أن حيحي يَة 
حيتي ال يمكن إنكاُر8ا 8ي أن حينظا2َ حيسـذ1دقَّ فتح 
أب1حبَـه يألمريك ـني وسـلَّمهم عىل غرحر غـرِه من 
حأنظمـة حيخل ج ـة مطارحِته وق1حعَاه حيذسـكريَة 
تحَت غطاء صفيات ُجلُّ 8افها زياد8ُ ثرحء حي1اليات 
حملتحـا8 ولماية “إرسحئ ل” وحسـتهاحف حياول عحت 

حيس اد8 يف حملنطية بما ف ها س1رية وإيرحن. 

* نقاًل عن وكالة سانا 

إيران تثبُت أن يَدها 
الطوىل يف الخليج 

 : متابعات 
تأتـي حيتط1رحُت حأخر8ُ يف منطية حيخل ج بني إيرحن من جهة 
وبـني أمريـكا وبريطان ا من جهة أخرى، يتشـذل أزيـَز حيحرب 
يف حملنطيـة عيب نفي حيج ـش حإليرحني عا2َ سـي1ط أية طائر8 
مسـر8 يه، مكذبـاً حالدعاءحت حأمريك ة بمزحعم إْسـَياط طائر8 
إيرحن ة مسـر8، يتضَع بذيك وحشـنطن نفَسـها يف م1ضع شبهة 
رصيح مـع تأك ا رئ سـها ترحمب عـن ثيته يف إْسـَياط طائر8 
إيرحن ـة ي كـ1ن محلَّ سـخرية حيذايـم أجمع، مع نـرش حيحرس 
حيث1رق حإليرحني ص1رحً ج1يًة يلبارجات حأمريك ة يف م اه حيخل ج. 
من جانب آخر، ردت إيرحن بطرييٍة علن ة عىل حلتجاز ناقلتها 
حينفط ـة يف جبـل طارق مـن قبل حييـ1حت حيبحريـة حيربيطان ة 
وتمايـا حلتجاز8ا 30 يَــ1ْماً من قبل سـلطات حيجبل، مما لاح 
بـاإلدحر8 حإليرحن ـة إىل تنف ـذ حي1عـ1د حيتي قطذها حملرشـُا حأعىل 
يلثـ1ر8 حإلْسـاَلم ة عىل خامنئي بايـرد باملثـل، مخايفة حأنظمة 
حملالل ة وإبحار8ا بشـكل عكي يف مض ـق 8رمز وحصطاحمها 
بيـارب إيرحنـي، جذل حيسـلطات يف طهرحن ت1قـف ناقلة حينفط 
حيربيطان ة وعيك بحسـب ما رّصح به مـرحد عف في ب1ر -حملاير 
حيذـا2 يلم1حنـئ وحملاللة حيبحريـة بمحافظة 8رمـزكان جن1ب 

إيرحن-. 
ويف سـ اق حالتّفـاق حينـ1وق حإليرحنـي، أّكـا وزيـر حيخارج ة 
حإليرحني محما ج1حد ظريف أن حي1اليات حملتحا8 وأوروبا ال تنفذحن 
حيتزحماتهمـا يف إطـار حالتّفـاق حين1وق، ُمشـرحً إىل أن وحشـنطن 

تنتهج س اسة حإلجرحءحت حالستفزحزية يف حملنطية. 
ويف ميابلـة أجرح8ا مع قنا8 “بي بـي إس” حأمريك ة، أمس، 
عيـب زيـار8 إىل ن 1يـ1رك شـارك خاليهـا يف حجتمـاع حملجلـس 
حالقتصـادق حالجتماعـي رف ع حملسـت1ى باأمم حملتحـا8 ي ت1جه 
بذا8ـا إىل حيذاصمة حيفنزويل ة كـرحكاس، أوضح ظريف أن ألَا 
بنـ1د حالتّفاق حين1وق ينص عىل أنه يف لال يـم يِف ألُا حأطرحف 
بتنف ـذ حيتزحماته فإنـه بإمكان حيطرف حآلخـر تيل َص حيتزحماته 
أيضاً، مشـادحً عىل أن وحشنطن ورشكاَء8ا حأوروب ني يم يمتثل1ح 

يبن1د حالتّفاق. 
ولـ1ل حيتصذ ـا حأمريكي يف منطية حيخل ـج أوضح ظريف 
أن حي1اليات حملتحا8 8ـي حيتي جاءت إىل حيخل ج وال ينبغي يها أن 
تحاوَل تي1يَض سـ اد8 إيرحن وأمنها وولاتهـا من أجل تفادق 

حناالع لرب مع طهرحن. 



نحتاج اإىل اأن نعرف كاأمٍة م�صلمة ما يتعلق 
بالعلم يف اأهدافه، يف غاياته، يف ارتباطه باحلياة، 
يف اآثاره املفرت�صة، يف م�صادره املوثوقة، نحن اأمٌة 
اأنعم اهلل علينا باأعظم م�صدٍر للمعرفة والهداية 

والنور، وهو: القراآن الكرمي.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
حيذاد 
)ي70(  

حألا 
18 عق حييذا8 81880ـ  

  21 ي1ي 1 ي2201

كلمة أخيرة

أيمن حسن مجلي  
  

الح�رُب  أثبت�ت 

الرجعي�ُة  العدواني�ُة 

اإلمربيالي�ة ع�ى اليم�ن 

قي�ادات  معظ�َم  أن 

حرك�ة القومي�ن العرب 

اليم�ن  يف  املتمركزي�ن 

ألوانه�م  اخت�اِف  ع�ى 

االش�راكي  َو)الح�زب 

وعن�ارص  اليمن�ي(، 

النارصي�ة  الظاه�رة 

)االشراكية( ملا بعد 1967 قد تحّولت، يف النظر والعمل، 

ال�وكاالت  أَو  العاملي�ة  واإلمربيالي�ة  للرجعي�ة  أداٍة  إىل 

الغربية الرباعية للمنظمات غري الحكومية. 

ه�ذا املص�ريُ املخ�زي يش�مل، أَيْض�اً، أقس�اماً، من 

املاركسين الُقدامى انضموا إىل ركب الخيانة واالرتزاق، 

وكّون�وا مع بع�ض البعثين والنارصي�ن وآخرين من 

أدعي�اء املتقدمن ومجاذيب القومية س�ابقاً والنقدية 

الحق�اً، تي�اراً هجيناً من )يس�ار( عربي با يس�ار وال 

تقدمي�ة وال عروب�ة وال أممي�ة، يتع�اون بعُض�ه م�ع 

اململك�ة الس�عودية الوّهابي�ة، ويرى بعُض�ه اآلخُر يف 

)اإلم�ارات( من�ارًة ثقافي�ًة، ويع�ادي، باس�م الحرية 

واالش�راكية ب�ل واملاركس�ية، حركَة التح�ّرر والثورة 

العربي�ة ويف مقدمتها القوى الوطنية والثورية اليمنية 

ويف مقدمتها اليس�ار اإلس�امي بقي�ادة )أنصار الله( 

ال�ذي يخوُض حرب�اً عظيمًة؛ دفاعاً عن س�يادة اليمن 

وحرية شعبه. 

الع�دوان  دول  يف  القابع�ن  واملرتزق�ة  الخون�ة  ُكلُّ 

وأعوانه�ا يعلن�ون والَءه�م لكي�ان يقط�ن يف الرياض 

يسّمونه )الرشعية(. 

إنه�ا رشعيُة اململك�ة الس�عودية الوّهابي�ة املحتّلة 

ملعظ�م األرايض اليمني�ة، والطامعة فيم�ا تبقى منها، 

مملك�ة الطغي�ان والتكف�ري واإلْرَه��اب، الت�ي لطاملا 

استبدت بالسياس�ة اليمنية، وحّولت الوطَن اليمني إىل 

ميدان للف�وىض والتخلف والجمود والوّهابية واإلخوان 

والقاعدة تحت رعاية الهيمنة األمريكية. 

)الح�زب االش�راكي اليمن�ي(، الحلي�ُف التأريخ�ي 

لاتّح�اد الس�وفياتي وحركة التح�ّرر الوطني العربية، 

وجوه�رة الحرك�ة االش�راكية واليس�ارين العرب يف 

الس�بعينات والثمانينيات، لم يخجل قادتُه الخونُة من 

الدعوة إىل التدخل األجنبي العس�كري يف اليمن وتدمريه 

وإبادة ش�عبه وانضمامهم إىل بقي�ة الخونة واملرتزقة 

الذي�ن أعلنوا عبوديتَهم ألعداء اليمن تحت عنواٍن زائٍف 

هو الوالء ملا أطلقوا عليها اسم الرشعية. 

 : خاص 
تس�لََّم رس�مياً، أمس الس�بت، مندوُب السيد 
القائ�د عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوث�ي، الحصيلَة 
املالي�َة النهائي�َة للمرحل�ة الثالث�ة م�ن حمل�ة 
اإلنف�اق الش�عبية »حي عى خري اليم�ن« للعام 
1440ه� التي أطلقتها إذاعة س�ام إف إم خال 
الف�رة ]25 ماي�و - 30 يونيو[؛ دعماً وإس�ناداً 
ورفداً للمقاومة اإلس�امية يف لبنان )حزب الله( 

تحت شعار »من يمن اإليمان ملقاومة لبنان«.
وقال باٌغ صادٌر عن إذاعة س�ام إف إم، أمس 
السبت، تلّقت صحيفُة »املسرية« نسخًة منه: إن 
السيَد القائَد عبدامللك بدرالدين الحوثي -حفظه 
الله- س�يتوىّل تس�ليَم حصيلة الحملة لسماحة 
األم�ن الع�ام لح�زب الل�ه الس�يد حس�ن نرص 
الله، باس�م إداَرة الحملة وكل املش�اركن فيها، 
موضحاً أن جانَب الحصيلة املالية رسالة نصية 
من إداَرة الحملة إىل س�ماحة السيد حسن نرص 
الله باسم املشاركن واملش�اركات فيها وجميع 

أَْحَرار شعِبنا اليمني العظيم.
َوأََش�اَر الباُغ إىل أن الحصيلَة النهائيَة للحملة 
وبفضل الله تعاىل بلغ�ت )74.010.000( أربعًة 
وس�بعن ملي���ون�اً وعرشَة آالف ري�ال يمني، 
شاملًة لقيمة امُلباع من األشياء العينية املسلَّمة 

ضمن الحملة إىل إدارتها. 

 : خاص 
أدان�ت منظمُة تهام�ة للحق�وق والتنمية 
وال�راث اإلنس�اني اس�تمراَر الحص�ار الذي 
الس�عودي  األمريك�ي  الع�دواُن  يفرُض�ه 
ع�ى مدين�ة الدريهمي من�ذ يوني�و 2018 م 
وحرمانهم طوال عام كام�ل من املاء والغذاء 

والدواء.
وأش�ارت املنظم�ُة إىل من�َع ق�وات تحالف 
العدوان لدخول قوافل املس�اعدات اإلنس�انية 
قام�ت  الت�ي  العاجل�ة  واألدوي�ة  املتع�ددة 
بتس�يريها قي�ادُة محافظ�ة الحدي�دة وفرع 
الهيئ�ة الوطني�ة وبالتنس�يق م�ع الصلي�ب 

األحمر ال�دويل، يف ظل تجاه�ل وصمت أممي 
وعدِم اكراث لهذه الكارثة اإلنسانية.

وبعثت منظم�ُة تهامة للحق�وق والتنمية 
نداَء استغاثة إنس�انية لألمم املتحدة وملجلس 
األم�ن ال�دويل واملنظم�ات اإلنس�انية الدولية 
واإلقليمي�ة واملحلية للعمل عى ف�كِّ الحصار 
التام عن مدين�ة الدريهمي وتطالبهم برسعة 
إدخ�ال ش�حنات طارئة م�ن الغ�ذاء والدواء 
للمدني�ن يف مدين�ة الدريهم�ي وإجبار قوات 
التحالف السعودي اإلماراتي عى تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم وإيقاف العدوان عى اليمنن فوراً 
ورفع الحصار وتشكيل لجنة تحقيق محايدة 

يف ُكّل الجرائم.

يساُر الرجعية 
واإلمربيالية

قائُد الثورة يتوىل تسليَم 
حصيلة اإلنفاق الشعبي ملقاومة 

لبنان من إذاعة سام إف إم 

منظمة تهامة تطالب بفك الحصار عن مدينة 
الدريهمي وإدخال املواد الغذائية والدوائية إليها 


