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في فيديو صادم ومخجل عكس حجَم اإلذالل واإلهانة التي يتلقاها المرتزُق اليمني في صفوف االحتالل.. 

في ثاني جريمة قتل خالل 24 ساعة تشهدها المديرية.. 

مسلحون يختطفون مستشار المرتزق »معياد« لساعات بعد كشفه فضيحَة فساد تدين إدارة البنك:

مرتزقة سودانيون يعتدون على مرتزق مواٍل لهم من أبناء الحديدة ويحاولون تصفيَته 
 : الحديدة

ي7ماً بذ  ي27 يثلا تملرتِزق تب مني بأنه تألرخص 
عىل مست7ى تبذابم ب س عىل تملست7ى تملادق فيط 
بـل عىل جانـب تبكرتمـة وتألخـاق وتبرج7بة تبتي 
في 4ا منذ تب47لة تألوىل بتحابفه مع ق7ى تبذ وتن 
وتبغـزو وتالحتال ض  باده وأبناء شـذله وجل ته 

بل وحتى منطيته. 
وتـ تول ناشـط7ن وإعام ـ7ن يمن ـن، أمس 
تبُجُمَذـة، ف  ي7 مص7ر بجن7د مرتِزقة سـ7دتن ن 
تسـتي مهم تالحتال تإلمارتتـي بتنف ذ ُمَخّططاته 
يف تبسـاحل تبغربـي، ح ث يظهـر تبف  ي7 تبصاد2 
وتملخجـل بكل أبنـاء تب من عـىل َحـ ٍّ سـ7تء ق ا2 

م ل شـ ا تبجنج7ي  باالعت تء وإ4انـة أح  تبجن7د 
تملرتِزقـة تمل7تيل بتحابف تبذ وتن من أبناء محافظة 

تبح ي 4. 
ويظهر تبف  ي7 تملرتِزقَة تبسـ7دتن ن يف صحرتء 
تبسـاحل تبغربـي و4ـم يذتـ ون ويه نـ7ن أحـ  
ـله بهم بذ 2  تملرتِزقة تب من ن تمل7تيل بهم رغم ت7سُّ
تصف تـه وتعرتتفه بهـم بأنه من أفرتد ما يسـمى 
تملياومة، وقـ  حاول مرتِزقـُة تبجنج7ي  تصف ته 
وإع تمـه بشـكل إجرتمـي، كمـا أظهـر تبف  يـ7 
تملرتـِزق تملذتـ ى عل ه و74 يذرتف بهـم أن أقاربَه 
مجن ون مرتِزقة ب ى تالحتال تإلمارتتي خ7فاً من 
إع تمه، و4ـم »محم  غانـم، وتبرت4 م ع  روس، 

و4 ثم برق«. 

ويذكـس تبف  ي7 تملص7ر ك ف ة تذامل تملرتِزقة 
تبسـ7دتن ن وبض7ٍء أخرَض من تالحتال تإلمارتتي 
تبسـذ7دق مع تملرتِزقة تب من ـن تمل7تبن بهم، كما 
4ـ7 تبحـال يف تذاملهم مـع أبناء تملناطـق تملحتّلة 
بابسـاحل تبغربـي تبتـي تشـه  جرتئـم تختطاف 
وتغتصاب بحق تبنساء وتألطفال عىل أي ق مرتِزقة 
تبجنج7يـ  ال سـ ما يف مناطـق تملخـاء وتبخ7خة، 
ح ث تهـ ف تلك تبجرتئم إىل ترويـض تلك تملناطق 
عىل سـماع 4كذت أخلار وجرتئـم رشف دخ لة عىل 
تملجتمع تب مني ونرش تالنحال تألخاقي كما يفذل 
تالحتـال بأبناء تملناطق تبجن7ب ـة تملحتّلة تب7تقذة 
تحا رحمة تملخ رتت وتبحشـ ش وتبخم7ر طابا 

حتى تام ذ تمل ترس وطاب تبجامذات. 

 : عدن
تح7ّبا محافظُة ع ن تب7تقذُة تحا سـ طر4 
تالحتـال تإلمارتتـي ومرتِزقته منذ 4 سـن7تت إىل 
مرسحاً ي7م ـاً بلجرتئم تب تم ـة وعمل ات تبيتل 
بشـكل  وتالغتصـاب  وتالختطـاف  وتالغت ـاالت 
ي7مـي، فا يكاد يمـر ي2ٌ7 عىل 4ـذه تمل ينة دون 
أن تشـهَ  جريمـة مروعة تلـث تبرعب يف نف7س 

تأل4ايل. 
ويف ج يـ  تلك تبجرتئم تبتـي تذ  تبثان ة خال 
24 سـاعة قتـل مسـلح7ن تابذـ7ن باحتـال 

تإلمارتتـي، أمس تبُجُمَذة، م7تطناً يف حي تبسـ لة 
بم يرية تبش خ عثمان قلل أن يل7عوت بابفرتر. 

وقابـا مصـادر محل ـة يف عـ ن: إن تبيت ـل 
تبذق يُ عـى مف   حم7د تب7ح يش، ويذمل ضمن 
حرتسـة سـجن تملنصـ7ر4، تذـرض ب7تبـل مـن 
تبرصـاص من قلل م ل شـ ا تالحتـال تإلمارتتي 
عـىل متن درتجة نارية بذ  ظهـر، أمس تبُجُمَذة، 
بج7تر جامع مذاع بن جلل بابشـ خ عثمان أثناء 

ع7دته إىل منزبه وأردوه قت اً يف تبحال. 
تبت7تصـل  م7تقـع  يف  ناشـطن  وبحسـب 
تالجتماعـي، فـإن تبيت ـل مف ـ  تب7ح ـيش يَُذ ُّ 
أَيْــضـاً من تبي ـادتت يف حزب تإلصـاح تملرتِزق 

بم ينة ع ن ومن تملنا4ضن باحتال. 
وتأتـي 4ـذه تبجريمة بذَ  أقلَّ من 24 سـاعة 
من جريمة قتل شـه تها م ينة تبشـ خ عثمان، 
ح ث أطلق مسلح7ن تابذ7ن باحتال تإلمارتتي 
يسـتيل7ن درتجة ناريـة، أمـس تألول، تبناَر عىل 
تمل7تطن عمار عرفة عن  تملجمع تبصحي بابش خ 
عثمـان، ما أَدَّى إىل ميتله عـىل تبف7ر، يف حن الع 

تملسلح7ن بابفرتر. 
وكان م7تطن7ن تبسلا تملايض عثروت عىل جثة 
تبشـاب مهرتن حم   أحم  مـن أبناء م يرية دتر 
ميتـ7الً بابرصـاص بذ  تبتخلص منـه ورم ه يف 

أح  مزترع تملصذلن بابش خ عثمان.

 : خاص
تصاعـ ت وتـر4ُ تبـرتع دتخـل إدتر4 تبلنك 
تملركزق يف ع ن، بن محافظ تبلنك تملرتِزق حافظ 
مذ ـاد، ونائلـه، عـىل خلف ـة تبفسـاد تبيائم يف 
تإلدتر4، ووصل عبك تبرتُع إىل تختطاف مستشار 
تملرتـِزق مذ اد، أمـس تألول، بذ 4 سـاعات، بذ  
ــا2 مـن كشـفه فض حـَة تختاس قـا2 بها  أَيَـّ
»تبنائب«، وسـط ت7تـر »أمني« يشـه ه تبلنك يف 
ظل تسـتذانة تألطـرتف تملتصارعـة بمجم7عات 
مسـلحة.. رصتٌع ي7ضـُح م ى تبذلـث تبذق ي تر 
بـه تبلنـك تملركزق يف عـ ن، و74 مـا يأتي ضمن 
تبحـرب تالقتصاديـة تبتي يشـنها تبذـ وتن ض  
تبشذب تب مني عرب حك7مة تملرتِزقة وف7ض7يتها 

وفساد4ا. 
وأفـادت مصـادُر يف سـلطة تملرتِزقـة بذـ ن، 
بـأن مجم7عـة مسـلحة أق مـا، أمـس تألول، 
عـىل تختطاف تمل عـ7 رشـ   َعل تبكريم تآلنيس، 
مستشـار محافـظ تبلنك تملرتِزق حافـظ مذ اد، 
عيـب خروجه مـن مير »ن ابة تألمـ7تل تبذامة« 
تبتابذة بسلطة تملرتِزقة، وتبتي ع4ب إب ها بإلدالء 
بشـهادته يف وتقذة تختاس ماب ة جرت يف تبلنك 
تملركزق قلل نح7 عا2، إبان فرت4ِ تملحافظ تبسابق 

بللنك تملركزق، تملرتِزق محم  زما2. 

وبذـ  سـاعات من إعـان تختطافـه، أوضح 
تآلنـيس عىل صفحته يف م7قع »ف سـل7ك« أنه تم 

إطاق رستحه بت خل من تبفاّر 4ادق. 
ـا2 من كشـفه  ويأتي تختطاُف تآلنيس بذ  أَيَـّ
فض حَة تختاس ت7رط بها تمل ع7 شك ب حليش، 
نائب تملرتِزق مذ ـاد، ح ث قا2 بنهب أَْكثَــر من 
مل ـار ريـال من فـ7ترق سـذر تبـرف بصابح 

رشكة ممل7كة بشي يه »ن7فل حليش«. 
وكان تآلنـيس ق  كشـف 4ـذه تبفض حة بذ  
أن تـم تالعتـ تُء عل ـه وطرده من قلل مسـلحن 
تابذن بلم عـ7 »حليش« يف تبلنك، و74 ما تزتمن 
مـع تقتحـا2 تبلنـك من قلـل مجم7عة مسـلحة 
أُْخــــَرى يي7ُد4ـا م ير مكتب تملرتـِزق مذ اد، 
كان 4 فهـا تب7ص7ل إىل خزتئـن تبلنك وتبحص7ل 

عىل ملفات. 
يشـه 4ا  تبتـي  تملت7تصلـة  تبت7تـرتُت  4ـذه 
تبلنـك تملركـزق يف ع ن، تأتي ضمـن رصتٍع باتا 
مذامُلـه وتضحـًة بـن تملحافـظ تملرتـِزق حافظ 
مذ ـاد، ونائله، يف إطار سـذي تبطرفن بتكريس 
نف7ع4ما تبشخيص ألجل تمرير صفيات تبفساد 

وتملحس7ب ة. 
وقابا »تملصادر تألمن ة« تبتي تح ثا ب7سائل 
تبتابـع  تبي7مـي«  »تألمـن  إن  تملرتِزقـة:  إعـا2 
بحك7مـة تملرتِزقة 74 من تختطـف تآلنيس، و74 

ما ي7ضُح ت7ّسع دتئر4 تبرتع وت7رط تبذ ي  من 
جهات وق ـادتت حك7مة تبفاّر 4ادق يف تبفسـاد 

تبجارق دتخل تبلنك تملركزق يف ع ن. 
ويمثـُل 4ذت تبرتُع بما كشـفه مـن فضائح 
فسـاد، دب ـاً وتضحـاً عـىل مسـؤوب ة حك7مة 
تملرتِزقة عـن ت 74ر تالقتصـاد تب مني من خال 
تبتاعـب بأسـذار تبـرف وتسـته تف تبُذملـة 

تب7طن ة وتكث ف عمل ات تالختاس وتبنهب. 
كمـا يمثل 4ذت تبـرتُع بما وصـل إب ه من 
»بلطجـة« َوفـ7ىض أمن ة، دب اً آخـر عىل أن 
تبلنك تملركـزق يف ع ن يذمل يف وضع ف7ض7ق 
بابكامـل يشـه  أَيْــضـاً بــ »عـ 2 أ4ل ـة« 
حك7مة تملرتِزقـة إلدتر4 تبلاد، و74 ما ي7ضُح 
كارث ـة قرتر نيـل تبلنك تملركـزق من صنذاء، 
ويكشـف أن تبهـ َف تبحي ييَّ مـن ورتء عبك 
تبيـرتر كان فتـح تملجـال بـرضب تالقتصـاد 
تب مني وتكريـس تبف7ىض وتبفسـاد وتبنهب، 

ملضاعفة مذانا4 تمل7تطنن. 
ويت7قـع مرتقل7ن أن تسـتمرتَر ت 74ر وضع 
تبلنـك تملركـزق يف عـ ن؛ بسـلب 4ـذت تبرتع، 
سـ نذكُس سـللاً عـىل وضـع تبسـ7ق تملحل ة 
وأسـذار تبـرف، ف ما قـ  يمثل أزمـًة ج ي 4ً 
تُصبُّ يف ج 7ب ق ادتت تملرتِزقة تملتصارعة دتخل 

تبلنك.

 : الضالع
يف سـابية مـن ن7عهـا، شـه ت محافظُة 
تبضابـع جريمـَة تغت ـال ج يـ 4 طابـا أَحَ  
تبي اديـن يف حـزب تإلصـاح تملـ7تيل بتحابـف 
تبذ وتن وتملصنف كجماعـة إر4اب ة ب ى دوبة 

تالحتال تإلمارتتي. 
وقابا مصادر أمن ة يف تبضابع: إن مسلحن 
تابذن ملا يسـمى تملجلـس تالنتيـايل تبجن7بي 

تمل7تيل باحتال قام7ت باغت ال تبي ادق يف حزب 
تإلصـاح بابضابـع خاب  غ مان مسـاء، أمس 
تألول تبخم ـس، أثنـاء خروجه مـن أدتء صا4 

تبذشاء يف أح  تملساج . 
من جانله، علق تألُستاع نايف ح  تن –عض7 
مجلس تبش7رى بصنذاء-، عىل جريمة تغت ال 
غ مان، بأن ما تسـمى )إمارتت تبخر( تنتيلا 
بتصف اتها بإلخ7تن إىل محافظة تبضابع، ح ُث 
كان أول ضحايا4ـا تبي ـادق تإلصاحي )خاب  

غ مـان( تبـذق ينتمي بيرية تبحيلـن م يرية 
تبس 4 محافظة إب. 

وبفـا ح  تن يف منشـ7ر عـىل صفحته بـ 
»ف سل7ك«، أمس، إىل أن تبضح ة غ مان تنتيل 
مع أرسته ح يثاً إىل م ينة تبضابع، ح ث عمل 
ف هـا نائلـاً مل ير مستشـفى تبتضامـن حتى 
تذرضـه بذمل ة تغت ال مسـاَء أمس تبخم س 
بذ  صا4 تبذشاء بذ  خروجه من تملسج  عىل 

أي ق م ل ش ا تالحتال. 

طائراُت قاصف 2K تستهدُف 
عدن.. مليشيا االحتالل تغتال قيادياً يف حزب اإلصالح بمديرية الشيخ عثمان مطار أبها وتعّطل املالحة الجوية 

 تصاُعــُد وترية صراعات النفوذ واملصالح بني قيادات املرتزقة 
داخل البنك املركزي يف عدن 

جريمة اغتيال جديدة تطال قيادياً يف حزب اإلصالح املرتزق بالضالع 

 : متابعات
نّفذ سـاُح تبج7 تملسّر مسـاء أمس تألول تبخم س عمل ًة وتسذًة عىل 

.2K مطار أبها تب ويل بذ د من طائرتت قاصف
وقـال تبذم   يح ـى رسيع - متحـ ث تبيـ7تت تملسـلحة: إن تبذمل َة 
تسـته فا مرتبـض تبطائرتت وأ4 تفـاً أخرى وق  أصابـا أ4 تفها ب قه 

عاب ة وأّدت إىل تذطل تملاحة تبج7ية يف تملطار.
وأضـاف تبذم   رسيع أن تسـته تَف مطـار أبها يأتـي ردتً عىل جرتئم 
تبذـ وتن وحصاره وغارتتـه تملت7تصلة وتبتي كان آخر4ـا 25 غار4 ج7ية 

خال 12 تبساعة تملاض ة.
وتابـع »عمل اتنـا مسـتمر4 طاملا تسـتمر تبذـ وتن وتبحصـار ونكّرر 
دع7تنـا بلم ن ن وتبـرشكات باالبتذاد عن تملطارتت وتمل7تقع تبذسـكرية؛ 

ك7نها أصلحا أ4 تفاً مرشوعة بنا«.
تجُ ُر تإلشـار4 إىل أن ساح تبج7 تملسـّر نفذ تألربذاء تملنر2 عمل اٍت 
4ج7م ة وتسـذة بطائرتت قاصف 2K عىل أ4ـ تٍف ح 7ية يف قاع 4 تمللك 

خاب  تبج7ية يف خم س مش ط بذسر.
وكثّف ساح تبج7 تملسـّر من عمل اته تبهج7م ة خال تأليا2 تملاض ة، 
مسـته فاً أ4 تفاً ح 7ية يف قاع 4 تمللك خاب  تبج7ية يف عسـر ومطارتت 

ج زتن ونجرتن وأبها.

أسفرتا عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة

الجيش واللجان ينّفــذون عمليتني 
هجوميتني على مواقع العدوان بالجوف 

 : الجوف
نّفـــذ أبطـال تبج ـش وتبلجان تبشـذل ّة، أمـس تبُجُمَذـة، عمل تن 
4ج7م تـن عـىل م7تقـَع بلمرتِزقة يف م يريـة تملت7ن بابجـ7ف وكلّ و4م 

خسائَر يف صف7فهم. 
وأّكـــ  مص ر عسـكرق بصح فة تملسـر4، مرَع وجـرح ع د من 
تملرتِزقة يف 4ج27 بلمجا4 ين عىل م7تقذهم يف بر س ان بم يرية تملت7ن. 
وبفـا تملصـ ر، إىل أن عمل ة 4ج7م ـة ثان ة نّفــذ4ـا أبطال تبج ش 
تسته فا م7تقَع بلمرتِزقة يف مذسـكر تبسان بم يرية تملصل7ب، ما أَدَّى 

إىل قتل وجرح ع د من تملرتِزقة. 

إحراُق آلية عسكرية ومصرع 
مرتزقة بكمني يف عسري

 : عسير
بيي ع ٌد من مرتِزقة تبج ش تبسـذ7دق مصارَعهم، أمس تبُجُمَذة، 
إثـر كمن محكم تسـته ف محاوبة تسـّلل بهم وإحـرتق آب ة يف قطاع 

عسر. 
 وأفاد مص ٌر عسـكرق بصح فة تملسـر4، أن وح 4َ تبهن سـة فّجرت 
عل4ً7 ناسـفة أثنـاء محاوبة تسـلٍُّل ملرتِزقـة تبج ش تبسـذ7دق يف أب7تب 

تبح ي ، ما أسفر عن سي7ط قتىل وجرحى يف صف7فهم. 
َوأََضــاَف تملص ر، أن مجا4 ق تبج ش وتبلجان أحرق7ت آب ًة عسـكرية 

سذ7دية مزّود4 بم فع رشاش يف أب7تب تبح ي  يف عسر. 
يذكـر أن صاروخ ـة تبج ـش وتبلجان تبشـذل ّة أطليـا، أمس تألول 
تبخم ـس، 3 ص7تريخ زبـزتل1 عىل تجمذـات ملرتِزقة تبج ش تبسـذ7دق 

قلابة أب7تب تبح ي  وكلّ تهم خسائَر يف تألروتح. 
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بالوثائق: تحالف العدوان أوقف خزاَن صافر ومنع صيانَته وتزويَده بالمازوت الالزم لتشغيله منذ أكثَر من 4 سنوات

الكارثُة »صافر«
تبلاخـر4ُ صافـر، أَو ما يُذَرُف بـ »تبخـزتن تبذائم«، 
4ـي علـار4ٌ عن ناقلـة نفط ضخمـة وزنُها تبسـاكُن 
)ي40( آالف طـن مـرتق، وتذتـرب ثابـَث أَْكلَــر م ناء 
عائم يف تبذابم بتخزين تبنفط بسـذة تللغ ثاثة ماين 
برم ل، و4ي مخصصٌة الستيلال وتص ير خا2 مأرب 

تبخف ف. 
 يزيـ  عمُر باخر4 »صافر« عن 60 عاماً، وتيُع عىل 
تبلحـر تألحمر قلابـة م ناء رأس ع ـى كخزتن عائم 
ل بتحم ل وشـحن تبسفن بابنفط تبخا2 ألغرتض  مؤ4َّ

تبتص ير. 
 تحِمـُل تبسـف نُة تبذائمُة صافـر تآلن مل 7ناً و174 
أبـف برم ل من تبنفط تبخا2، وأوقـف تحابُف تبذ وتن 
نشاَطها منذ أَْكثَــَر من أربع سن7تت، ومنع ص انتَها، 
وتشـغل ها، فت7قفا مذظـم أنشـطتها، وأُخيل تبذ د 
تألَْكلَــر من طاقمهـا تحا وطأ4 4ذه تبظروف ع ت 5 
م7ظفن فيط تلي7ت يف م ينة تبح ي 4 بلط7ترئ بذ  أن 

ت7قفا تبسف نُة؛ نت جَة نفاِد تملازوت. 
ونت جًة بذبك، أصلحا تبسف نُة متهابكًة ومتيادمًة 
ِب حم7بتها من تبنفـط؛ نت جَة  ذات بتـرسُّ وسـط ت7قُّ

تبتأكل وتبت7قف ألَْكثَــَر من أربع سن7تت. 
وبحسـب تبخـربتء، فـإن تـرسب حم7بـة تبلاخر4 
صافر، س سـلب تل7ثاً بحرياً يغطي تبلحر تألحمر من 
باب تملن ب إىل قنا4 تبسـ7يس، ح ـث أن حم7بتَها من 
تبنفط تبخا2 ستغطي مساحة ي3ي ترب 7ن مرت مربع، 
ما يذني أن آثاَر تبكارثة ستمت  أَيْــضاً بتشمل تبلحاَر 

تملجاور4. 

وثائق: الع��دواُن منع دخوَل امل��ازوت الالزم 
لتشغيل الباخرة وصيانتها

ضمـن تإلجـرتءتت تبتـي تتخذ4ـا تحابـُف تبذ وتن 
بضمـان تب7ص7ل إىل تبكارثـة، كان منع تزوي  تبلاخر4 
صافـر، بأيـة كم ات مـن تملـازوت تباز2 بتشـغ لها 

وتبحفاظ عىل حابتها؛ كي ال تتآكل وتتهاكل. 
ويف 4ـذت تبسـ اق، حصلـا صح فُة تملسـر4، عىل 
وث يـة )رسـابة( وّجهتهـا رشكـُة »تبرشق تألوسـط 
تملاح ـة« برشكـة تبنفط تب من ـة بتأريـخ 7 ن7فمرب 
2016، وتف ـُ  تبرسـابة وبشـكل رصيح بـأن تحابَف 
تبذ وتن منع دخـ7ل تبناقلة تبنفط ة »رتما1« إىل تمل اه 
تإلقل م ـة تب من ـة، بتزوي  تبلاخر4 صافـر بـ »3000 
طـن من تملـازوت« رغم تبحص7ل عـىل ترخ ص مرور 
من قلل فريق تبتفت ش تبخاص باألمم تملتح 4 تملت7تج  

يف ج ل7تي. 
ويف عبك تب7قا، حذرت مصـادُر يف م ناء ع ى من 
حـ وِث كارثٍة ب ئ ٍة يف حال عـ 2 إجرتء ص انة عاجلة 
بلسف نة تبذائمة نت جة نفاد ماد4 تملازوت يف تبسف نة 

صافر. 
تبرسـابُة تكشـُف ب7ض7ح تبطريية تبتي تذم  بها 
تحابـف تبذ وتن إبياء تبسـف نة مت7قفة ومذطلة عن 
تبذمـل، ب صل بها تبحال إىل تبتـآكل وتبتهابك، بكن تلك 
تبرسـابة ب سـا تب ب َل تب7ح ـ  عىل عبـك، إع حصلا 
صح فة تملسـر4 عىل وث ية أُْخــــَرى تُظِهُر مطابلَة 
رشكـة »صافـر« ب7زيـر تبنيـل يف حك7مـة تملرتِزقة، 
بابسـماح بلناقلة »رتما1« تملذك7ر4 باب خ7ل إىل م ناء 
رأس ع ى وتزوي  تبسـف نة صافر بحم7بة تبـ3000 

طن من تملازوت. 
تبرشكـُة أوضحـا يف تب7ث يـة تبصـادر4 بتأريخ 8 
ن7فمـرب 2016، أنها تخيل مسـؤوب تَها عما ق  يرتتُب 
عـىل منع تبناقلـة »رتما1« مـن تزوي  تبخـزتن تبذائم 
باملازوت، مشـر4 إىل أن تبناقلة تمثل »أ4م ّة قص7ى« 

بلحفاظ عىل تبل ئة تملح طة. 
حك7مـة تملرتِزقـة بابطلـع رفضـا تبطلـَب؛ ألَنَّ 
تبناقلـة بم تفـرغ حم7بتها، وظلا »صافـر« مت7قفًة 
ومحتفظًة بابكارثة عىل متنها، و74 بابضلط ما أرتده 

تحابُف تبذ وتن من خال منع تملازوت. 

صنع��اء: تحذيراٌت متواصل��ٌة من الكارثة.. 
وصمٌت دولي!

بامليابل، كانا تبسلطة يف صنذاَء مستمر4ً بكشف 
تبحي ية أما2 جم ع تبجهـات تب وب ة؛ بتجنب ح وث 
تبكارثة، ح ث يظهر تبجـ وُل تبزمني تملتذلق بابخزتن 
تبذائـم »صافـر« عـ 4َ ب انـات وتحذيـرتت مت7تصلة 
تؤّكـــُ  عـىل تملخاطر تبكلـر4 إلرصتر تبذـ وتن عىل 

ت7قف تشغ ل تبخزتن ومنع ص انته. 
ففي تبتاسـع من ن7فمـرب 2016، أصـ رت تبه ئُة 
تبذامـة بلشـئ7ن تبلحريـة، مذكـر4ً تحـذُِّر ف هـا من 
مخاطر منـع تزوي  تبلاخر4 صافر باملـازوت، وما ق  
يرتتـب عىل عبك مـن كارثـة ب ئ ة، ويف إبريـل 2017، 
أعلنـا تبه ئـُة نفُسـها عـن شـلل مذظَم تألنشـطة، 
ومنهـا تبص انة عىل تبخزتن تبذائـم )تبلاخر4 صافر(، 
محذر4ً من كارثة بحرية ستشكُِّل تح ياً بل من وتب ول 

تملجاور4. 
ويف ن7فمرب، 2017، أصـ رت وزتر4ُ تبنفط وتملذادن 
يف صنذـاء، ب انـاً 4امـاً، دعا ف ـه تألمـم تملتح 4 إىل 
تالضطـاع ب ور4ا يف حماية تبلاخر4 صافر يف سـاحل 
تبلحـر تألحمر، من أق تسـته تف من قلل دول تحابف 
تبلاخـر4 صافـر  أن تسـته تَف  تبذـ وتن، وأّكـــ ت 
سـ ؤدق إىل كارثة عىل تالقتصاد تب7طنـي وكذت كارثة 
يف تبل ئـة تبلحرية يف تب من وتملنطيـة، وحذرت من أن 

حـ وَث تـرسب نفطي مـن تبلاخر4 سـ ؤدق إىل 
كارثـة ب ئ ـة يف تبلحـر تألحمر تمتـ  من باب 
تملن ب إىل قنا4 تبسـ7يس، ما يؤثـُر عىل تبح ا4 

تبلحرية بص7ر4 عامة. 
وبابتزتمـن مع عبك، سـّلم وزيـُر تبخارج ة 
بحك7مـة تإلنيـاع )2/ 4شـا2 رشف عل تبله( 
تملنسـق تملي ـم بألمـم تملتحـ 4 بصنذـاء )ب ـز 
غرتنـ ق(، رسـابًة بألمـن تبذا2 بألمـم تملتح 4 
)أنط7ن 7 غ7ترس( بشـأن تبسـماح باستخ ت2 
تبلاخـر4 “صافـر” يف رأس  تب7قـ7د تمل7جـ7د يف 
ع ـى بت7ب   تبطاقة تبكهربائ ـة بلم ن تب من ة، 
وبما يسـا4ُم يف تبتخف ف من تألوضاع تإلنسـان ة 
وتجنـب تبكارثة تبل ئ ـة تبتي ق  يتسـلب بها أق 
تـرسب بلخـزتن تملتهابك جـرتء منـع دول تحابف 
تبذـ وتن ألعمال تبص انة تبازمـة منذ ب ء تبذ وتن 

يف 22015. 
وتسـتمر تب7ضُع إىل تبذا2 تبجارق، ح ث أص رت 
وزتر4ُ تبنفط وتملذادن بصنذاء، ب اناً يف ماي7 تملايض، 
تج د ف ه تملطابلة بابسـماح بتص يـر تبنفط تبخا2 
من تبلاخر4 صافر ومنع تسته تفها، وطابلا تب7زتر4 
تألمم تملتحـ 4 وتملنظمات تب وب ة إىل تبت خل ملنع دول 

تبذ وتن من تإلق ت2 
تسـته تف  عـىل 
صافـر  تبلاخـر4 
تبذائم(  )تبخـزتن 
وج دت تملناشـ 4 
بل ـع  بلسـماح 

تبنفط تبخا2 تمل7ج7د يف تبلاخر4 صافر وتالسـتفاد4 
مـن تبذائ  يف إنشـاء خزتنـات نفط ة ب يلـة ك7نها 
تبسـف نة أصحلا متهابكة وأعمـال تبص انة ف ها 

مت7قفة بسلب تبذ وتن مما ينذر بكارثة ب ئ ة. 
ويف ي7ن ـ7 تبفائـا، سـلم وزيـر تبخارج ـة 
)4شـا2 رشف( منسـق تألمم تملتحـ 4 يف تب من 
)ب ـز غرتنـ ق( رسـابة مـن رئ ـس تملجلـس 
تبسـ ايس تألعىل )مهـ ق تملّشـاط( إىل تألمن 
تبذـا2 بألمـم تملتحـ 4 )تنط7ن ـ7 غ7تريس( 
تبـ ول تبص ييـة  وعـ دت مـن تبرؤسـاء يف 
بل انـات  ملخصـاً  تضمنـا  وتبشـي ية، 
وإحصـاءتت تبجرتئـم تبتـي ترتكلتها دول 
مـن  تحذيـرتت  إىل  باإلضاَفـة  تبذـ وتن، 

ت تع ـات تبتأخـر يف مذابجة وضـع تبخزتن 
تبذائـم صافـر نت جة تبت7قـف تبط7يـل، مما ق  

يتسلب يف كارثة ب ئ ة يف تبلحر تألحمر. 
بكن 4ذت تبخط تبزمني بم يتضمن أية تستجابة 
من تحابف تبذ وتن أَو حك7مة تملرتِزقة أَو من قلل 

تألمم تملتح 4 وتملجتمع تب ويل. 
وباملحصلة، فإن كارثة تبخزتن تبذائم »صافر« 
تشه  بنفسـها عىل صانذ ها، مؤّكــ 4 بسرتها 
تبذتت ـة تمل7ثية، أنها جريمة وتحـ 4 ضمن رص   
ط7يل من جرتئم تحابف تبذ وتن، ال يمكن مح47ا 
بأيـة تضل ات إعام ة أَو تبتنصل منها بسـه7بة، 
وكما ت ين 4ذه تبكارثة تب7شـ كة تحابَف تبذ وتن 
ب7ضـ7ح، فإنها ت يُن أَيْــضـاً تبت7تطَؤ تب ويل تبذق 
تجا4ل ُكـــّل تبتحذيرتت وتبرسـائل من »صنذاء« 

منحازتً ب7ض7ح إىل إجرت2 تحابف تبذ وتن. 

صنعاء تخاطبُ العالمَ واألمم المتحدة باستمرار لتجنب الكارثة.. وتجاهٌل دولي متواصل

 الكارثُة »صافر«: الحصاُر على اليمن يصنُع أكرب تلوث يهدد البحر األحمر
 : خاص

مل يقْف تاأثرُي احل�صار اجلائر الذي 
اليمن،  على  ال��ع��دوان  حت��اُل��ُف  ه  يفر�صُ
املعي�صية  وامل��ع��ان��اة  املجاعة  ح��دود  عنَد 
وال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ّب��ب��ه��ا ل��ل��م��واط��ن��ن 
داخل البالد، بل جتاَوَز ذلك و�صواًل اإىل 
البيئية«  »ال��ك��وارث  ب���  الت�صبب  مرحلة 
ال���ت���ي ي���ت���ج���اوز اأث����ُره����ا ال���ي���م���َن، حيث 
وث��ائ��َق  على  امل�����ص��رية  �صحيفُة  ح�صلت 
حتالف  م�صوؤوليَة  تك�صُف  وم�صتنداٍت 
يف  و�صيكة  اإقليمية  كارثة  عن  العدوان 
البحر االأحمر، �صبُبها احتجاُز العدوان 

خلّزان »�صافر« النفطي العائم املحمل 
النفط،  من  برميل  مليون  من  باأَْكَث��َر 
ُقبالَة �صواحل احلديدة، ومنع �صيانته 
اإىل  اأَدَّى  مما  اأع���وام،  اأربعة  من  الأَْكَث��َر 
ُينِذُر  بات  حيث  كبري،  َح�دٍّ  اإىل  تهالكه 
ما  وه��و  ال��ب��ح��ر،  اإىل  حمولته  ِب  بت�صرُّ
ي��ع��ن��ي ت��ل��وث��اً ب��ح��ري��اً ���ص��ي��م��ت��دُّ م��ن ب��اب 
ال�صوي�س، واإىل البحار  اإىل قناة  املندب 

املجاورة. 
بها،  املتعلقُة  الوثائُق  تك�صُف  ك��ارث��ٌة 
على م��دى اأَْك��َث��������َر م��ن اأرب��ع��ة اأع���وام، اأن 
ال��ع��دوان ك��ان وم��ا زال حري�صاً  حتالَف 
ع��ل��ى ح��دوث��ه��ا، ف��ب��ع��د اأن ق���ام ب��اإي��ق��اف 

ن�����ص��اط اخل����زان ال��ع��ائ��م، ومنع 
���ص��ي��ان��ت��ه، وت�����ص��غ��ي��ل��ه، ا���ص��ت��م��ر 
ب����رف���������س وجت������اه������ل ج���م���ي���ِع 
فيما  والتحذيرات،  املطالبات 
ا���ص��ت��م��رت ���ص��ل��ط��ُة »���ص��ن��ع��اَء« 
ال��ت��ي ي��ح��اوُل ال��ع��دواُن ال��ي��وَم 
ومنذ  امل�����ص��وؤول��ي��َة،  حتميلَها 
وق��������ت م����ب����ك����ر، مب���ن���ا����ص���دة 
ِب  لتجنُّ ال��ع��امل  وخم��اط��ب��ة 
هذه الكارثة، وهو ما يو�صح 
م�������دى ت������واط������وؤ امل��ج��ت��م��ع 
ال��دويل، وعلى راأ�صه االأمم 

املتحدة، يف االأمر. 
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من داخل اليمن. 

قبائُل عنس والحداء بذمار تدّشُن املرحلَة 
الثانية من تشكيل لواء الصّماد

املعهُد العالي للعلوم الصحية باملحويت يحتفي 
بتخرج دفعة الرئيس الشهيد الصّماد

السلطُة املحلية بالحديدة تنظم ورشَة عمل لتنفيذ 
املرحلة األوىل من الرؤية الوطنية 

 : ذمار: 
نّظم أبناُء ووجهاُء ومشـايُخ ُزب   يف م يرية 
عنـس بذمار، أمس تألول، بيـاًء قلل اً، بابتزتمن 
مـع ت شـن تملرحلـة تبثان ـة من تشـك ل ب7تء 

تبصّماد وتبتحش   ورف  تبجلهات. 
وخـال تبليـاء تبذق حرضه م يـُر م يرية 
م فذة عنس عـيل تبكليس وع ٌد من تبي ادتت 
وك ـُل  أشـاد  تالجتماع ـة،  وتبشـخص ات 
تملحافظـة علاس تبذم ق ب ور قلائل عنس يف 
تبتص ق بلذ وتن ودعـم تملرتبطن يف تبجلهات 
بابرجـال وق7تفـل تب عـم، مؤّكـــ تً أ4م ّـَة 
تضافر تبجهـ7د بتذزيز وح 4 تبصف وحشـ  
تبجهـ7د وتبطاقات مل7تجهة تبذ وتن وإفشـال 
ُمَخّططاته، ودتع اً تبجم َع إىل تإلسها2 تبفاعل 
يف تذزيـز جهـ7د تبتحشـ   وتبتذلئـة تبذامة 
وم7تصلـة تبصمـ7د وتبثلات يف وجـه تبذ وتن 

ومرتِزقته. 
 ف مـا أّكــ  تملشـارك7ن يف تبلياء عىل وح 4 
تبصف وتسـتمرتر رفـ  تبجلهات حتـى تحي ق 
تبنر، مشـ  ين بانتصارتت تبج ـش وتبلجان 
يف مختلف تبجلهات، وإنجازتت تبطرتن تملسـّر 

وتبي47 تبصاروخ ة. 
إىل عبـك، نّظم أبنـاء وأع اُن ك7مان سـنامة 
وبني ع ى وبني مزروع بم يرية تبح تء، أمس 
بيـاًء قلل ـاً؛ ت شـ ناً بلمرحلة تبثان ـة من ب7تء 

تبرئ س تبشه   صابح تبصّماد. 
أّكـــ  م يـُر تمل يريـة محمـ   تبليـاء،  ويف 
تملتـ7كل، أ4م َّة تبتحـرك تبجاد بلتحشـ   ورف  

تبجلهات بابرجال وتملال وق7تفل تب عم. 
وأشاد ب ور أبناء تمل يرية يف تب7ق7ف إىل صف 
تب7طن وم7تجهة تبذ وتن ودعم تملرتبطن، الفتاً 
إىل أ4م ّة تشـك ل بجان تبحشـ  عىل مسـت7ى 

تبيرى وتنس ق تبجه7د يف 4ذت تبجانب. 

 : المحويت: 
تبصح ـة  بلذلـ27  تبذـايل  تملذهـُ   تحتفـل 
ِج ُدفذة  بمحافظـة تملح7يا، أمـس تألول، بتخرُّ
تبرئ ـس تبشـه   صابـح تبصّماد بلذـا2 ي201 
– 2020 وتبتـي تذـ  تب فذَة تبخامسـَة بيسـم 
تبتمريض، ح ث ضما ع د 40 طابلاً وطابلة. 

وخـال حفـل تبتخرج، أشـاد تب7ك ـل تألول 
تبلـه  ألنصـار  تبتنف ـذق  تملكتـب  ومسـؤوُل 
باملحافظـة، تألُسـتاع عزيـز عل تبلـه تبهطفي، 
بمست7ى تبنجاح تبكلر بلكادر تبطابي تملتخرج 
ف وتملرشق بلمذه  تبصحي بلذل27  وتألدتء تملـرشِّ
تبصح ـة يف تنم ـة وتأ4 ـل تبكـ7تدر تبصح ة 
تبفاعلـة، مؤّكــ تً أن 4ـذه تب فذَة وتبتي تحمُل 
تسـَم تبرئ س تبشـه   صابح تبصّماد ال ب  وأن 
تحمـل عـىل عاتيها مـرشوَع تبرئ س تبشـه   
تبصّمـاد »يـٌ  تحمـي ويـٌ  تلني«، وستسـا4م 
إسهاماً فاعاً يف م ادين خ مة تملجتمع وتبذمل 

بروح ة عاب ة يف مجـاالت تبذمل تبصحي كرتفٍ  
مهـم وخطـ47 جلـار4 تضـاف إىل مؤّسسـات 

وك7تدر تبذمل تبصحي. 
َوأََضـــاَف وك ـُل تملحافظة بابيـ7ل: »نحن 
نفخـر وترتفـُع رؤوُسـنا بهذت تبنجـاح تبذظ م 
وتمللهر وتبذق نحـارُب تبذ وتن من خابه؛ ك7ن 
تبذ وتن فشـل يف إيياف عجلـِة تبتأ4 ل تبذلمي 
وتبفنـي ومجاالتـه تملتذـ د4، فحـرُب تبتحابف 
تبسـذ7دق تألمريكـي شـملا مناحـي تبح ـا4 
تملختلفـة وتبلنـاء تملتذ د، وَبكنهـا خرست أما2 
صرب وصم7د ُكــّل من وتجه تبذ وتن«، مشـرتً 
إىل أن تبخّريجـن 4م بلنـٌة عظ مٌة بذبا جه7دتً 
مضن ـًة وسـجلا م7تقـَف مض ئـًة يف سـجل 
م7تجهـة تبتحـ ق تألَْكلَـــر بل7طـن وتبشـذب 
تبذ وتن تبسذ7دق تألمريكي، وأن تبذمل تبصحي 
ونجاَحه 74 جلهٌة متي مٌة يف م7تجهة تبذ وتن 
تبـذق سـذى من خـال تبيصـف وتبحصـار إىل 

ت مر تملؤّسسات وكذبك تبذمل تبصحي. 

 : الحديدة: 
نّظما تبسـلطُة تملحل ُة بمحافظة تبح ي 4، 
أمـس تألول، ورشـَة عمل خاصـة بإع تد خطة 
تملرحلـة تألوىل مـن تبرؤية تب7طن ة، بمشـاركة 

م رتء عم27 تملكتب تبتنف ذق باملحافظة. 
هات تإلرشـادية  وتطرقـا تب7رشـة إىل تمل7جِّ
تب وبـة  بلنـاء  تب7طن ـة  بابرؤيـة  تبخاصـة 
تب من ـة تبح يثة وك ف ة إعـ تد خطط تملكاتب 

وتملؤّسسات تبخ م ة وتإليرتدية. 
بـ وره، أّكـــ  محافـُظ تملحافظـة محمـ  
ع اش قح م أ4م َّة تب7رشة بلتذريف بمصف7فة 

تملرحلة تألوىل مـن تبرؤية وك ف ة إع تد تبخطط 
تبخاصة بكل مكتب أَو مؤّسسـة وتسـل مها يف 
تمل7ع  تملح د، مشّ دتً عىل رضور4 إثرتء تب7رشة 
بابرؤى وتمليرتحات تبهادفـة بلخروج بحص لة 

ورؤية م7ّح 4. 
ف ما أشـار وك ا تملحافظة علُ تبجلار أحم  
محم  وعيل قرش، إىل أنه سـ تم خال تب7رشـة 
تح ي  تملهـا2 تملناطة بكافة تملكاتـب تبتنف ذية 
وتملؤّسسات وتبه ئات إلنجاز خططها، مؤّكــ تً 
أ4م ّة تشـرتتك كافة ق ـادتت تملكاتب تبتنف ذية 
وتملؤّسسـات وتبه ئـات وتبذمل بـروح تبفريق 

تب7تح  إلع تد خطة تملرحلة تألوىل. 

مؤّسسة الشعب ُتدشن مشروع دعم األنشطة الصيفية بالحديدة

 : الحديدة: 
يف إطـار تال4تمـا2 تبكلـر باملرتكـز 
تبص ف ة إلنشـاء ج ل متسلٍِّح باإليمان 
وتب7عـي وتبثيافـة، دشـنا مؤّسسـُة 
بلتنم ـة، أمـس  تبشـذب تالجتماع ـة 
تألول، مـرشوَع دعـم أنشـطة تملرتكـز 
تبص ف ة بمحافظة تبح ي 4، بابتنس ق 
يف  وتبرتب ـة  تبشـلاب  مكتلَـي  مـع 

تملحافظة. 
ويف تبت شـن بنـادق شـلاب تبج ـل 
بم يريـة تبحـ7ك، أّكـــ  م يـُر مكتب 
تبشـلاب وتبرياضـة باملحافظـة عماد 
تبربعي، تبتذاُوَن مع مؤّسسـة تبشـذب 
إلنجـاح  تبتسـه ات  كافـة  وتي يـَم 
ت عمهـا،  تبتـي  تبص ف ـة  تألنشـطة 

مذرباً عن تبشـكِر بلمؤّسسـة بتحملها 
وتملجتمذ ـة  تب7طن ـة  تملسـؤوب ة 
تملرتكـز  أنشـطة  دعـم  يف  وتإلسـها2 

تبص ف ة باملحافظة. 
مـن جانلـه، أوضح م يُر تملشـاريع 
تإلغاث ة وتإلنسـان ة باملؤّسسـة محم  
تملرتكـز  دعـم  مـرشوَع  أن  تبجذـ ق، 
ـُن تملسـا4مَة يف تنف ذ  تبص ف ـة يتضمَّ
أنشـطة ثياف ة ورياض ة وتجتماع ة، 
أوب ـة  إسـذافات  حيائـب  وتي يـم 
وأدوتت تبخ اطـة وتملهـارتت تب  ويـة، 
مؤّكــ تً حرَص مؤّسسـة تبشـذب عىل 
دعم أنشـطة تملرتكز تبص ف ة إلكساب 
م7ت4لهـم  وصيـل  تملهـارتت  تبطـاب 
وت7ج ه طاقاتهم وت ريلهم عىل تبذمل 

تبجماعي. 

بـ وره، أشـاد عـيل كلـارق بجه7د 
تبص ف ـة  تملرتكـز  عـىل  تبيائمـن 
باملحافظة وبملادر4 مؤّسسـة تبشذب 
يف دعم تألنشـطة تبثياف ـة وتبرياض ة 
تملرتكـز  يف  وتملهـارتت  وتالجتماع ـة 
تملرتكـز  إىل أ4م ّـة  تبص ف ـة، مشـرتً 
يف تذزيـز قـ رتت ومهـارتت تبشـلاب 
وتنم تها يف تملجـاالت تبفن ة وتإلب تع ة 
تحف ـظ  إىل  باإلضاَفـة  وتبرياض ـة، 

تبيرآن تبكريم وعل7مه. 
وتم خال تبت شـن تكريـُم ع د من 
تألن ية تبرياض ة بابكؤوس تملي َّمة من 
بلتنم ة،  تبشـذب تالجتماع ة  مؤّسسة 
وفيرتت تستذرتض ة رياض ة ملجم7عة 
مـن فـرق »تبك7نـغ فـ7، وتبتايك7تن ، 

وتبلارتك7ر«. 
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 : هاني أحمد علي: 
تبنم7عجـي  تبرشطـة  مستشـفى  شـّكل 
بابذاصمة صنذـاَء قفز4ً ن7ع ـًة يف عابم تبطب 
وتبصحـة خال فرت4 وج ز4 من تبزمن ال تتذ ى 
أشـهرتً بذ  تمكنه من إجرتء أصذـب تبذمل ات 
تبجرتح ة يف مجـال تبذظا2 وتبتجم ل بلذرشتت 
من تبحاالت تبتي كان تسـت عي نيَلها بلخارج، 
إال أن إيمـان ق اد4 تملستشـفى وكادر4ا تبطلي 
وتبتمرييض وتإلدترق بأنه ال ي7ج  مسـتح ٌل يف 
قامـ7س أبناء تب من، وأن تبنجـاح وتإلب تع ي7ب  
من رحـم تملذانا4، في  تمكنا من تجاوز ُكــّل 
تبصذاب وتبذ7تئق، ب سـتذ   4ذت تبرح تبطلي 
مكانتَـه بن كربيـات تملستشـف ات تبحك7م ة، 
تبحـاالت  عوق  بلمـرىض  تألوىل  تبِيللـة  وبـات 

تملستذص ة وتملذي 4. 
تبذي ـ   تب كتـ7ر  أّكـــ   تإلطـار،  4ـذت  ويف 
محمـ  جحاف –م ير عا2 مستشـفى تبرشطة 
تبنم7عجـي بابذاصمـة صنذـاء-، أن تبصمـ7َد 
ُد أشـكابه  وتبثلـاَت يف م7تجهـة تبذـ وتن تتذـ َّ
وصـ7ره، مل ناً أن تبتف7ق تبطلـي تبذق يصنذه 
أطلاء تب من ال ييل شـأناً عن تبتف7ق تبذسكرق 
تبذق يحييه أبطاُل تبج ش وتبلجان تبشذل ّة يف 

م ادين تبرشف وتبلط7بة وتبف تء. 
تألطلـاء  –أحـ   جحـاف  تب كتـ7ر  وأشـار 
تملتخصصـن بمجال طب تبذظـا2-، يف تريح 
تإلنجـازتت  إىل  »تملسـر4«،  بصح فـة  خـاص 
تبرشطـة  مستشـفى  حييهـا  تبتـي  تبطل ـة 
تبنم7عجي خال فرت4 ق اسـ ة بس طة، ب صلح 
رقماً صذلـاً تب 27 ال يمكن تجـاُوُزه يف تبيطاع 
تبصحـي، م7ضحـاً أن تملستشـفى تمكن خال 
تألشـهر تملاض ـة مـن إجـرتء أَْكثَـــَر من 170 
عمل ة جرتح ة يف ترك ب وزرتعة تملفاصل، وكذت 
تبذمل ـات تبتجم ل ـة تبكربى بحاالت مشـ47ّة 
كانا تست عي حاالتهم تبذاج يف تبخارج ك7نها 
صذلة ومذّي 4 ج تً، الفتاً إىل مشاركته شخص اً 

يف إجرتء تلك تبذمل ات تبجرتح ة. 
َوأََضـــاَف م يـُر عـا2 مستشـفى تبرشطة 
تبنم7عجي أن تملستشـفى يي27 بإجرتء عمل ات 

جرتح ة مختلفة بشـكل ي7مي تصل إىل أَْكثَــَر 
من 17 عمل ـة رغم تإلمكان ات تبلسـ طة تبتي 
يمتلكها وع 2 ت7فـر كثر من تألجهز4 وتملذ تت 
تبطل ـة تبتـي يتـم تالسـتذانة بهـا مـن بذض 
تملستشـف ات تبخاصة، باإلضاَفة إىل تالسـتذانة 
بكلـار تألطلـاء وتالستشـارين إلجـرتء بذـض 
تبذمل ـات تملذي 4 تبتي تسـتمر بسـاعات دتخل 
غرفـة تبذمل ات، مل ناً أن تملستشـفى ال يتليى 
أق دعم أَو مسـاع تت من قلل تملنظمات تب وب ة 
تملذن ـة بابصحـة أُسـ4ً7 بلي ـة تملستشـف ات 

تبحك7م ـة تألُْخـــَرى، رغم تي يم تملستشـفى 
خ ماته بلم ن ن بأسـذار رمزية ج تً، مؤّكــ تً 
أن رسـ2َ7 إجـرتء عمل ـة زرتعة تملفصـل دتخل 
تملستشـفى ال تتذ ى 200 أبف ريال فيط، ب نما 
تصُل رس27 تبذمل ة نفسها بأق مستشفى آخر 
إىل أَْكثَـــَر من مل 7ن ريـال أَو أَْكثَــر، و4ذت ما 
يذزُِّز ثيَة تبناس بمستشفى تبرشطة تبنم7عجي، 
ال سـ ما يف تبظروف تملذ ش ة وتالقتصادية تبتي 
يذ ش7نها حاب اً جرتء تستمرتر تبحرب وتبحصار 

وقطع تملرتلات من قلل حك7مة تبفاّر 4ادق. 
وبفـا تب كت7ر جحـاف إىل تبتجه ـزتت تبتي 
تتم عىل ق 2 وسـاق دتخل مستشـفى تبرشطة 
يف  تبت7سـع  أجـل  مـن  تألقسـا2  مختلـف  ويف 
تسـتيلال تملزي  مـن تبحاالت تملرض ـة وتبرق7د، 
وتبحـرص عىل رتحـة تملرىض تبنـزالء من خال 
تملللـس وتألكل وتبـرشب وتملتابذة تملسـتمر4 يف 
عمل ـة تملجارحة وتبتطل ب مـن قلل تملمرضن، 
من47اً إىل أن تملستشـفى يذمـل وبص7ر4 دتئمة 
عـىل ت ريـب تملئـات مـن تملت ربـن يف مختلـف 
تألقسـا2 وتملتخرجن مـن تبجامذـات وتملذا4  
تبصح ة، مذربتً عن شكره وتي يره بل كت7ر طه 
تملت7كل وزير تبصحة، وتبلـ7تء تبركن عل تبكريم 
ب رتب ين تبح7ثي وزير تب تخل ة، تبلذين يتابذان 
أوضاَع تملستشـفى باسـتمرتر، ويحرصان عىل 
أن تللـَي خ ماتـه كافـة تمل7تطنـن وتملـرىض، 
دتع ـاً إىل رسعـة ت7فـر تبكثـر مـن تألجهـز4 
وتملذـ تت تبطل لة تبرضورية تبتـي يفتير إب ها 
تبتشـخ ص ة وغر4ـا  كاملناظـر  تملستشـفى 
مـن أجـل تالسـتمرتر يف أدتء وتجلـه عـىل أكمل 
وجـه، خص7صاً وأن كثرتً مـن تبحاالت تبصذلة 
وتملذيـ 4 أصلحا تصل إىل مستشـفى تبرشطة 
يتم إرسـابها من مستشـف ات أُْخـــَرى وتبتي 
تحتـاج إىل زرتعة مفاصـل وعمل ـات تجم ل ة 
كربى بذ  تبنجاحات تبتي تحييا يف 4ذت تملجال. 

مستشفى الشرطة النموذجي.. 
ٌق طبي يمني يضاهي التفوَق العسكري  تفوُّ

الدكتور محمد جحاف -مدير مستشفى الشرطة النموذجي- في تصريح لصحيفة »المسيرة«:

أكثر من 170 عملية جراحية كربى يف مجال زراعة 
املفاصل والتجميل أجريت خالل األشهر املاضية

71 عملية جراحية مختلفة يوميًا رغم اإلمكانيات البسيطة 
وعدم توفر كثير من األجهزة والمعدات الطبية

ال يوجد أي دعم أو مساعدات من قبل المنظمات الدولية 
للمستشفى الذي يقدم خدماته للمئات من للمدنيين يوميًا

حجة: األجهزة األمنية تضبط 150 كيلو 
جراماً من الحشيش 

 : حجة: 
 

ضلطا تألجهز4 تألمن ة يف م يرية مسـتلأ بمحافظة حجة، 
أمس تألول 150 ك ل7 جرتماً من تبحش ش تملخ ر أثناء محاوبة 

تهريلها. 
وأّكــ  م يـر أمن تملحافظة، تبذم ـ  عل تبله تبطاووس، أن 
كم َة تبحش ش تبتي تم ضلطها يف نيطة غما2 بم يرية مستلأ 
كانا مخلأ4 يف سـ ار4 شاص م7ديل ي200 وعىل متنها سلذة 
أشـخاص ب نهم تمرأتان، مشـرتً إىل أن تألجهـز4 تألمن ة قاما 
بتحريـز تبكم ـة تملضل7طـة وتبسـ ار4 تبتي كانـا تنيلها مع 
تملتهمـن وتحابتهم، إىل تبجهـات تألمن ة تملختصـة يف مكافحة 

تملخ رتت. 
ونـ7ه تبذم   تبطـاووس بابحس تألمني تملرتفـع ب ى رجال 
تألمن يف تكتشاف وضلط تملخ رتت، م7ضحاً أن تألجهز4 تألمن ة 
باملحافظـة ق  ضلطا خـال تبنصف تألول مـن تبذا2 تبجارق 
نحـ7 37ي ك ل7 جرتماً من تبحشـ ش، باإلضاَفة إىل كم ات من 

تبحل7ب تملخ ر4. 
مـن جانلـه، تعتـرب م يـُر مكافحـة تملخـ رتت باملحافظة، 
تبذي   ف صل رشحة، أن عمل َة تبضلط تألخر4 جاءت بناًء عىل 
مذل7مات وتحريات سـابية، مشرتً إىل أن رجال تألمن يف نيطة 
تبتفت ـش ف7ر تليي تبلاغ تمكن7ت من ت7ق ف تبسـ ار4 وضلط 
تملتهمن وتكتشاف كم ة تبحش ش تبتي كانا مخلأ4ً بذناية يف 

ع 4 أماكَن من تبس ار4. 
وأّكـــ  تبذي   رشحـة أن تبتحريـات وتبتحي يات أثلتا أن 
ب ول تبذـ وتن ومرتِزقتها دورتً كلرتً يف تسـهل مرور تملخ رتت 

ودعم تجار4ا. 

ُصلٌح قبلي ينهي قضيَة قتل بالخطأ 
بني آل القواس إب وآل حمرة صعدة 

 : صنعاء: 
يف إطار تملحافظة عىل ملادئ تب ين وتبُذرف تبيليل وتبتمسـك 
باب7ح 4 تب تخل ة تبتي يسذى تبذ وتن إىل تفك كها، أنهى صلٌح 
قليلٌّ، أمـس تألول بصنذاَء، قض َة قتـل بابخطأ بن آل تبي7تس 
مـن قلائـل تبنـادر4 بمحافظـة إب وآل حمر4 من قلائـل وتيلة 

بمحافظة صذ 4. 
وخال تبصلح تبيليل تبذق أرشف عل ه رئ ُس مجلس تبتاحم 
تبيليل تبشـ خ ض ف تبله رّسا2 ووك ل محافظة صذ 4 عل تبله 
تبكذلي ومسـئ7ل تبتاحم بصذ 4 أحم  تبكذلي وتبش خ صابح 
رب ـ  وتبشـ خ أحم  صرب، أعلـن أوب اُء د2 تملجنـي عل ه أحم  
محم  تبي7تس تبذف7َ عن تبجاني ملخ7ت سابم حمر4 وتبتنازل 

عن تبيض ة ووأد تبخاف بن آل تبي7تس وآل حمر4. 
وأشاد تبحارضون بم7قف آل تبي7تس يف تبذف7 عن تبجاني يف 
4ذه تبيض ة وإغاق ملفها وفتح صفحة ج ي 4 من تبتسـامح 
وتإلخـاء، مؤّكــ ين أن عبك يجسـُ  تمللادئَ وتألعـرتَف تب من ة 
تألص لـة ومل أ تبصلح تبذا2 وتسـتجابة بت7ج هات قائ  تبث7ر4 

يف 4ذت تبجانب. 
4ذت وق  شـارك يف تبصلح تبيليل نائُب مسئ7ل تبتاحم تبيليل 
بمحافظـة تبضابع تبشـ خ حسـن وتصـل وع ٌد من مشـايخ 

ووجهاء قلائل وتيلة. 

الحديدة.. أهالي القناوص والزيدية 
وكيلو 16 يعلنون النفرَي العام بوجه 

الغزاة واملحتّلني
 : الحديدة: 

أّكــ  أبناُء م يريتي تبيناوص وتبزي ية وك ل167 بمحافظة 
تبح يـ 4 تسـتمرتَر4م يف تبنفـر تبذـا2 ورفـ  تبجلهـات باملال 

وتبرجال مل7تجهة ق7ى تبذ وتن تألمريكي تبسذ7دق. 
كما أّكــ وت يف وقفـات نظما، أمس، عىل م7تصلة تبصم7د 
وتبتصـ ق من أجل تحرير تملحافظة مـن دنس تبغزت4 وتملحتّلن 

ومرتِزقتهم. 
وأدتنـا قلائل تبيناوص وتبزي ية وك ل167 يف ب انات صادر4 
عـن تب7قفـات، خروقاِت قـ7ى تبذـ وتن تألمريكي تبسـذ7دق 
التّفـاق تبسـ7ي  وتسـته تفهم تملسـتمر بلم7تطنـن وتألطفال 
وتبنسـاء، مطابلـًة تألمـَم تملتح 4 تب7فـاَء بابتزتماتهـا يف تنف ذ 
تتّفاق ست7كه7بم وتبضغط عىل مرتِزقة تبذ وتن بانسحاب من 

أطرتف م ينة تبح ي 4 وفتح تملمرتت تإلنسان ة. 
وأّكــ ت تبل اناُت تستمرتَر ثلات أبناء تملحافظة وصم7د4م 
يف م7تجهـة تبذ وتن ورف  تبجلهات باملـال وتبرجال؛ دفاعاً عن 

تب7طن وأمنه وتستيرتره. 
ودعـا تبل انـاُت تبجم ـَع إىل مزيٍ  من تالصطفـاف وتذزيز 
تبجلهـة تب تخل ة ودعـم تملرتبطن يف تبجلهات باملـال وتبرجال 

وتبذتاد حتى تحي ق تبنر. 



6
تبسلا

تبذ د

24 عق تبيذ 4 41440ـ
27 ي7ب 7 ي2201

)713(
حوار 

 : خاص: 
  

 - قناة املسرية: ُأستاذ محمد لنبدأ 
من حيث أنت من موسكو، ما طبيعة 
زيارتك��م لروس��يا، وه��ل له��ا عالقة 

بتحريك املسار التفاوضي؟ 
نح  كـم  تبل تيـة  يف  عل تبسـا2: 
ونح ي شذلنا تب مني تبصام  تبذظ م 
تبـذق ي7تجـه 4ـذت تبذـ وتن تبظابـم 
تبحصـار  4ـذت  وي7تجـه  تملتغطـرس 

تبذ وتني تبذق ال مربّر به. 
ثـم ف ما يخـص تمل7قـف أَو تبزيار4 
تبتي قمنا بها إىل م7سـك7 فهي جاءت 
بنـاًء عىل دعـ47 مـن وزتر4 تبخارج ة 
تبروسـ ة يف ثنايـا بياءتتنـا تملتكـّرر4 
وتملسـتمر4 مع تملجتمع تب ويل س7تء يف 
مسيط أَو يف غر4ا، ح ث نلتيي 4ناك 
بشكل دورق ربما مع تبسفر تبرويس 
ومع سـفرتء تبذابم وكان 4ناك ضمناً 
تإلقل م ـة وكذبك  تبسـ اقات  بلذـض 
تبكلـر  تب منـي  إىل تبصمـ7د  إَضاَفـة 
وتبتطـ7ر تبن7عـي يف قـ رتت تبيـ7تت 
تمل7قـف  ثلـات  إىل  إَضاَفـًة  تملسـلحة، 
بلي7ى تب7طن ة تبس اس ة تبتي ت7تجه 
تبذ وتن؛ باعتلاِر4ا يف تمل7قف تبطل ذي 
وباعتلـار ُكــــّل يمنـي غ ـ7ر 4ـ7 
يرفـض أق جن ق أجنلـي يت7تج  عىل 

أرضه يف بل ه أَو ينتهك س ادته. 
جاءت 4ذه تبزيار4 إىل م7سك7 بناًء 
مع  تب 27  وتبتي نا  تب ع47  4ذه  عىل 
تبرئ س  وممثل  تبخارج ة  وزير  نائب 
تبزيار4  و4ذه  تألوسط،  بلرشق  ب7تن 
ب أ  منذ  تبرتبذة  تبرسم ة  تبزيار4  4ي 
رؤيتنا  ح7ل  تبنياش  وتم  تبذ وتن، 
4ي  ما  تب من،  يف  بل7ضع  تبس اس ة 
تتّفاق  منذ  ق منا4ا  تبتي  تبخط7تت 
به  قمنا  ما  آخر4ا  تبخط7تت  تبس7ي ، 
وتح ،  طرف  من  تنتشار  إعاد4  من 
تب من  يف  تمل7ج7د  تإلنَْساني  تب7ضع 
تلك  تب ريهمي،  م ينة  يف  ــة  وَخاصَّ
تمل ينة تبتي 4ي عىل ميربة من م ناء 
تبح يث  تبح ي 4 ومحارص4، كذبك تم 
يفتذلها  تبتي  تبذرتق ل  4ي  ما  عن 
أنه  باعتلاِر  بلتي 2؛  تآلخر  تبطرف 
يرى أن تبتي 2 يف تبَحــّل تبس ايس أَو 
تبتي 2 يف تتّفاق تبح ي 4 س ك7ن 
بلحل  مــ خــاً 
تبس ايس و4م 
يري ون  ال 
بَحــّل  ت
تبس ايس؛ 
ـهــم  ألَنَـّ
ن  و ي  ير
تستمرتر 
ــــذت  4

يتخذونه من شماعة  ما  ألَنَّ  تبذ وتن؛ 
تبرشع ة 4ي تستن  إىل تب 2 تستن  إىل 
تملرض تستن  إىل تبفير تستن  إىل تب7باء 
تستن  إىل تستمرتر تبذ وتن، و4ذت غر 
تبشكل  بهذت  سلطة  تأتي  أن  مسل7ق 

تستم  رشع تها من دماء تب من ن. 
ثم كذبك تح ثنا عن تب7ضع تإلقل مي 
وتسـتمذنا إىل وجهـة تبنظر تبروسـ ة 
ــة بإيجاد  وتسـلمنا منهم رؤية َخاصَّ
حابـة مـن تألمـن تملشـرتك يف تبخل ج 
وتب مـن، وباعتلار تب مـن ال يمكن أن 
يك7ن 4نـاك أمن وتسـتيرتر ب ون أن 
يت7قـف 4ـذت تبذـ وتن عـىل تب مـن ملا 
بل من من تنذكاسـات سـللاً أَو إيجاباً 
عىل دول تبجـ7تر وعىل تملمرتت تب من ة 
تبهامة كلاب تملنـ ب أَو تبلحر تألحمر، 
ونحن أثلتنا بلـروس منذ بياءنا تألول، 
وعكرنا4ـم حتـى بلياءتتنا تبسـابية 
أن رؤيتنا ثابتـه وم7ح 4 ف ما يخص 
تبَحــّل تبس ايس وتبرؤية نح7 تبَحــّل 
تبسـ ايس وأن تبذـ وتن عـىل تب من بم 
يذ  تب 27 أَو تبحرب تبذ وتن ة يف تب من 
بم تذ  حربـاً يمن ة يمن ة وإنما حرٌب 
ع وتن ـة خارج ة تي7د4ا تبسـذ7دية 
تب7اليـات  خلفهـم  ومـن  وتإلمـارتت 

تملتح 4 تألمريك ة وبريطان ا. 

- القناة: أشرتم إىل أنكم استلمتم 
رؤي��ًة م��ن روس��يا فيما يتعل��ق بأمن 
الخلي��ج واليم��ن، فم��ا طبيع��ة هذه 

الرؤيا وما أبرز ما تضمنته؟
عل تبسـا2: 4ذه تبرؤيا جاءت بذ  
تبت7تـر تإلقل مي عىل خلف ـة تملحاربة 
تبذ وتن ة عىل إيـرتن ومحاوبة إضفاء 
بلحصـار تالقتصـادق رشع ـة دوب ة 
كما يي7د4ـا ترتمب وبذض من 4م يف 
تبصـف تبصه 7ني يف تملنطيـة، وربما 
أن بلـروس بـا شـك 4ـم ينطليـ7ن 
من مصابحهـم ومن رؤيتهـم، ونحن 
نتياطـع مذهم يف مصلحـة تب ع47 إىل 
تبسـا2 وتالسـتيرتر يف تب من وتإلقل م 
وتملنطيـة، وبذبك 4ي جـاءت من 4ذه 
تبخلف ة، وعن ما تسـتمر 4ذت تبتصذ   
وتسـتمرت تبحرب تبذ وتن ـة يف تب من 
بهذت تبشـكل مع وج7د تصذ   إقل مي 
آخر يذنـي تنفجار كلر ج تً سـ ك7ن 
يف تملنطيـة يف منطيتنـا تبذرب ـة ثـم 
تبحـرب تبذ وتن ة يف تب مـن وصلا إىل 
أُُفــق مس ود، ال أُُفــق عسكرياً بهذت 
تبذـ وتن إال تبيتـل وتبت مـر، وتمزيق 
تب من ـن وتسـته تفهم، ال يمكـن أن 
يتحّيـَق نحن تآلن عـىل أعتاب تنرت2 
تبنصـف تبثانـي مـن تبذـا2 تبخامس 
ونحـن يف ثلـات وصم7د وتبذـ وتن يف 

تضمحال ويف ضذف. 
ملاعت؛ ألَنَّ تبنت جـة تبطل ذ ة 4ي أن 
ينتـر أصحاب تبحق تبذيـن يمت ون 
إىل أرضهـم َوإىَل دينهم َوإىَل أمتهم َوإىَل 
قض تهـم، ثـم 4ـذت تبـيشء تبطل ذي 
بـه تنذكاس عـىل تبتصذ ـ  تمل7ج7د يف 
تملنطية؛ ألَنَّنـا نحن ني7ل دتئماً عن ما 
يي7بـ7ن أنتـم تمتـ تد إليـرتن أَو أليـة 
دوبـة أُْخــَرى، أنتم أنما تي7م7ن بهذت 
تبـرد من أجل فان أَو عان، يتناسـ7ن 
وكان تب مـن ال يذ ش حرباً وال يذ ش 

حصارتً؟. 
نحن ني7ل يجـب أن تت7قَف تبحرُب 
يف تب من وأن يت7قـف تبذ وتن يف تب من 
وتبحصار، ويجـب أن يت7قف تبتصذ   
تإلقل مـي يف تملنطيـة، وأثلتا تألح تث 
سـ7تء عـىل مسـت7ى تب مـن أَو عـىل 

مسـت7ى تملنطيـة بكلهـا أن تبرؤيـة 
تبغرب ـة يف تملنطية غر ناجحة ورؤية 
روسـ ا 4ي أَْكثَــر عيان ـة وأَْكثَــر 
منطي ة، تألسـلاب تب وتفع 4ذت شـأٌن 
آخر، تبتيا مصابح روس ا مع تبرؤية 
تألُْخــَرى يف تب من يف سـ7ريا يف تبذرتق 
يف إيرتن، وب سا بلذلم ب س 4ذت م7قف 
روسـ ا ب7ح 4ـا إنـه م7قـف ُعمـان 
وم7قف قطر وم7قف تبك7يا وم7قف 
تبذرتق وم7قف سـ7ريا وم7قف بلنان، 
بكلهـم  تملنطيـة  يف  تبذيـاء  م7قـف 
إيجابـي وأن  تبتصذ ـ  غـر  أن 4ـذت 
4ـذه تبحـرب تبذ وتن ـة يف تب من غر 
صح حة، ثم كذبك أَيْضاً تطرقنا ضمن 
4ذه تبرؤية إىل م7قف تب ول تألُْخــَرى 
كمر وتإلمارتت وتألردن تملغرب تب ول 
تإلفريي ـة تملطلـة عىل تبلحـر تألحمر 
أيضاً كابسـ7دتن، تبت7تج  تبس7دتني يف 
تب مـن، وأّك نا أن م7قفنا يف تبسـ7دتن 
74 تسـتمر م7قفاً إيجاب ـاً وأننا حتى 
أيّـا2 نظا2 عمـر تبلشـر تبتي نا ب7ف  
سـ7دتني وبكن كنا نتحفـظ أن يك7ن 
4نـاك أيـة سـ اقات متلادبـة و4ناك 

جن ق س7دتني عىل أرض تب من.

- القناة: يف هذا الس��ياق غريفيث 
كان له زيارة الش��هر املاضي ملوس��كو، 
ما طبيعة الدور الروسي وكيف ترونه 
يعن��ي طبيعة الدور الروس��ي س��ابقاً 

وكيف ترون هذا الدور حالياً؟
عل تبسـا2: نحـن تبـذق يهمنـا يف 
تمل7قف تبرويس؛ باعتلاِر روسـ ا أَيْضاً 
دوبـًة مهمة ومؤثـر4 يف مجلس تألمن، 
وم7قفهـا يف تملجتمـع تبـ ويل ونحـن 
سـأبنا عن زيـار4 تمللذـ7ث تألَُمــمي 
إىل روسـ ا وكانا متطابيـة إىل َحــ ٍّ 
مـا مع تمل7قف تبذق أبلغنـا به تمللذ7ث 
خال بيائنـا به تألسـل7عن تملاض ن 
يف مسـيط، ونحن نؤّكـــ  أن تمل7قف 
تبرويس يجـب أن يكـ7ن أَْكثَــر جرأ4 
وأَْكثَـــر ح 7يـة، وأن يكـ7ن 4نـاك 
م7قف وتضح يف ع 2 تمرير أية قرترتت 
ظاملـة ونذكر4ـم دتئماً بـأن تبيرترتت 
تبتـي أغمض7ت تبطرَف عنهـا مثل قرتر 
2216 بـأن بم يكن م7قفـاً حك ماً وال 
م7ّفياً، وأنه أثلتنا نحن عمل اً بأن 4ذت 
تبيـرتر غر عميل، و4ـم يؤّكــ ون أن 
4ذت تبيرتر إنما جاء من أجل تسـتيرتر 
تب من وتألمن وبكن بألسـف تالستغال 
مـن قلل تبطـرف تآلخـر وكذبـك ع 2 
وجـ7د َحــلٍّ سـ ايس 4ـ7 يجذل من 
4ـذت تبيرتر حـربتً عـىل ورق، وكم 4ي 
تبيـرترتت تبتـي ال تمثـل أيـة رشع ة 
حي ي ـة م7ج7د4 عـىل تب7تقع، وبكن 
يف تألسـاس نحـن نذتيـ  أن تمل7قـف 
إيجاب ـاً  يكـ7ن  أن  ممكـن  تبـرويس 
إعَت مـا تضافـرت مذـه جهـ7د دوب ة 
أُْخـــَرى، مثاً تبـ ول تبرباع ـة تبتي 
تسـمي نفسـها بأنها تب ول تبرباع ة 
من أجل تب من، من ع ّنها من شـكلها 
من أعطا4ـا تبحق بأن تتح ث باسـم 
تب مـن، 4ي تبـ ول تبرباع ـة تبحرب ة 
عـىل تب مـن، وب سـا تب ول مـن أجل 
تبسا2، ومن تملفرتض أن تك7ن روس ا 
أن تك7ن إيرتن أن تك7ن سلطنة عمان 
دول أُْخــَرى ممن بها م7تقُف محاي 4 
وميل7بة ف ما ب7 كان 4ناك تحركاً من 
أجل تبسا2، وبهذت نحن يف تذ7يلنا أوالً 
4ـ7 عىل تبله سـلحانه وتذـاىل، وثان اً 
4ـ7 عىل صمـ7د شـذلنا تب مني وعىل 
ق رتتـه تبذسـكرية وتألمن ـة بلتيـ 2 

محمد عبدالسالم -رئيس الوفد الوطني- فــــي لقاء مـــع قناة المسيرة الفضائية:

خطوة إعادة االنتشار يف الحديدة من قبل حكومة صنعاء لــم تــــعرِّ املرتزقة والسعودية ومن معهم بل عّرت حتى األمَم املتحدة
اليمن  يف  ال�صيا�صي  احَل��لَّ  اأن  الوطني-،  الوفد  -رئي�س  عبدال�صالم  حممد  اأّك��د 
غري معقٍد واإمنا املعقد هو ف�صل العدوان الع�صكري على اليمن الذي مل يعد يعرف 
كيف يخرج من هذه الورطة التي و�صع نف�صه فيها، وو�صع قائمة من االأهداف غري 
املنطقية َوغري العملية َوغري القابلة للتطبيق والتي ال ميكن اأن تكون اأحد الدوافع 

للحوار ال�صيا�صي. 
اأم�س االأول تن�صر �صحيفة امل�صرية  وبّن عبدال�صالم يف حوار مع قناة »امل�صرية« 
ن�صها، اأن احلرَب العدوانية يف اليمن مل تعد حرباً مينية مينية واإمنا حرٌب عدوانية 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  خلفهم  وم��ن  واالإم���ارات  ال�صعودية  تقوُدها  خارجية 
وبريطانيا، الفتاً اإىل اأن املوقَف الرو�صي يجب اأن يكون اأَْكَث��َر جراأة واأَْكَث��َر حيوية واأن 
يكون هناك موقٌف وا�صح يف عدم مترير اأية قرارات ظاملة ونذكرهم دائماً بالقرارات 

التي اأغم�صوا الطرف عنها مثل قرار 2216 وهذا مل يكن موقفاً حكيماً. 
التجارية  ال�صفن  تدخل  واأن  جيبوتي  يف  التفتي�س  يتوقَف  اأن  عبدال�صالم  ودع��ا 
ب�صكل طبيعي؛ كون االأَُم��م املتحدة اأ�صبحت موجودة يف ميناء احلديدة؛ ولذلك فاإن 
خطوة اإعادة االنت�صار يف موانئ احلديدة من قبل حكومة �صنعاء مل ُتَع��رِّ املرتِزقة 
فقط وال�صعودية ومن معهم، بل عّرت حتى االأَُم��َم املتحدة وقدمت االأَُم��َم املتحدة 
مك�صوفًة واأنها ال ت�صُدُق فيما تقول، واأن ما تقدمه من مبادرات ال ميكن الوثوق 

بها. 
واإىل ن�س حوار:



7
تبسلا

تبذ د

24 عق تبيذ 4 41440ـ
27 ي7ب 7 ي2201

)713(
حوار 

نحـ7 تبَحـــّل تبلي ـة 4ـي قـ  تكـ7ن 
ع7تمل أُْخــَرى تسـاع  بهذين تبذاملن 
تبرئ س ن »تبذامل تألسايس تبت7كل عىل 
تبله، ثم صم7د تبشذب تب مني وتالعتماد 
عىل ق رتته 4ي ستك7ن ع7تمل أُْخــَرى 

تساع  تألطرتف عىل تبتي 2«. 

- القناة: يف هذا اللقاء س��نعرج على 
كث��ري من املس��ارات املس��ار السياس��ي 
املسار العسكري االقتصادي واإلْنَساني، 
دعني انتقل واياك إىل املسار السياسي، 
املاضي��ة غريفي��ث يص��رح  الس��اعات 
ويق��ول أنه ي��رى نهاية قريب��ة لالزمة 
اليمني��ة، وقال بالن��ص »أعتقد أن هذه 
الح��رب يف اليمن قابلة للحل على نحو 
وش��يك« وكان غريفيث ذك��ر قبل ذلك 
يف جمل��ة بإْح��َدى فقرات��ه »صنع��اء – 
مسقط – الرياض« هل نحن أمام بوادر 
جولة جديدة م��ن املفاوضات، هل ثمة 
نضوج للحلول السياسي ووقف العدوان 

على اليمن؟. 
تبَحـــّل  عـن  تبـكا2  عل تبسـا2: 
تبسـ ايس يف تب مـن مـن ح ـث تبتنظر 
وتبتحل ـل 4ـ7 كا2 صح ـح، وبلذلـم 
تمللذ7ث 74 زتر م7سـك7 ثم أب7 ظلي ثم 
مسيط ثم صنذاء ثم أمريكا ثم تبرياض 
ثم صنذاء أيضاً ثم عاد إىل مجلس تألمن 

بتي يم تإلحاطة. 
نحـن نذتيـ  أن تبَحــّل تبسـ ايس يف 
تب مـن غر مذيـٍ ، و4ذت بم يذـ  كامنا 
نحن بل 4ـ7 كا2 ُكـــّل متابع، ما 4ي 
عي 4 تمل7قف يف تب من، 74 فشل تبذ وتن 
تبذسـكرق تبغاشـم عىل تب مـن، 74 بم 
يذـرف تآلن أَو ال يذرف تآلن ك ف يخرج 
من 4ذه تب7رطة تبتي وضع نفسه ف ها، 
ووضع قائمة من تأل4 تف غر تملنطي ة 
َوغـر تبذمل ة َوغـر تبيابلـة بلتطل ق، 
وتبتـي ال يمكـن أن تك7ن أحـ  تب وتفع 
بلح7تر تبسـ ايس؛ وبذبك نحن نذتي  أن 
تمل7قـف تبصح ح وتبطل ذـي 74 أوالً أن 
تتفهم تب ول تبتي تعت ت عىل تب من بذ  تً 
عن أية تعتلارتت أُْخــَرى، أن تب من 4ي 
دوبة عتت سـ اد4 وعتت تسـتيال، ومن 
حيهـا أن تذ ـَش يف ظروفهـا تبطل ذ ة 
وأن يكـ7ن بها قرترتتها تملسـتيلة، وبها 
أيضـاً أن تتذايش مع جرتنهـا بابذتت، 
بتذايش وبأمن وتسـتيرتر مشـرتك وأن 
يك7ن 4ناك أوب7يّة يف عاقتها تبخارج ة 
تبذرب ـة  كاململكـة  تبجـ7تر  دول  مـع 
تبسـذ7دية أَو سلطنة عمان يف عاقاتها 
وح ود4ـا تبطل ذ ـة، مـا عـ ت عبك أن 
يذـ7د تب مـن إىل حضن تب7صايـة، أَو أن 
أح  ممكن أن ييلل 4ـذت، فهذت ال يمكن 
أن يـؤدق إىل َحــّل، و4ذت 74 تبذق يذي  
تبَحـــّل، إعَت 4ـذت ب س كاماً س اسـ اً، 
4ل 4ـذت كا2 سـ ايس أن نتحاور ك ف 
نل ع تب من، 4ـل ممكن أن نتحاور بحل 
س ايس ك ف ينتهك س اد4 تب من، أَو أن 
نيلـل أن يك7ن بنـا دور كاملرتِزقة يأتي 
ب ـرح بأنـه ال يمتلـك قـرتر ألَن ينزل 
طائـر4 يف عـ ن، ال يملك قـرترتً، وتبذابم 
يسـم ها بحك7مـة منفـى، نحـن تآلن 
وأق7بها بفـم مل ان تبذابم بأكمله تبذين 
نليا4م عن ما نتح ث عن تبطرف تآلخر 
يسـم7نها بحك7مـة تملنفـى، حك7مـة 
ب سـا يف تبللـ  وب سـا يف بلـ ك 4ـي 
حك7مـة مغرتبة، 4ـي ال يمكن أن تمثل 
رؤيـًة، حتى يف عـ ن تملجلـس تالنتيايل 
تبجن7بـي ال يمثلهـم؛ وبهذت أنـا أري  أن 
أقـ7ل: إن تبَحــلَّ تبسـ ايس 74 يأتي يف 
قض ة تبرشتكة، تبَحــّل تبس ايس سهٌل 

فذـاً كما قال تمللذ7ث تألَُمــمي، ما 74 
تبَحــّل تبسـ ايس 4ـ7 أن نأتي بنت7تفق 
عـىل سـلطة س اسـ ة يف تب مـن، مـن 
مؤّسسـة تبرئاسـة وتبحك7مة ومرحلة 
تنتياب ة محّ د4، بهذت تملرحلة تالنتياب ة 
مهـا2 محّ د4، وبها فرت4 زمن ة محّ د4، 
غر قابلة بلتم يـ  حتى ال نأتي بنذطي 
تبرئ س سلطان ونف7ضه بأش اء كثر4، 
و4ذه 4ي تبتي نحن قابل7ن أن نتفاوض 

ف ها. 

- القناة: ملاذا لم تقم اأُلَم��م املتحدة 
بدوره��ا بنق��ل إج��راءات التفتيش من 
جيبوت��ي إىل الحدي��دة بحس��ب ما تم 
االّتفاق عليه يف اّتفاق الس��ويد ووضع 

َح��دٍّ للقيود املفروضة على امليناء؟. 
عل تبسـا2: 4ـذت يشٌء مخابـٌف مـن 
تتّفـاق  تبسـ7ي ،  التّفـاق  تألول  تب ـ27 
تبسـ7ي  إعَت ما تح ثنا عـن تملرتحل تبتي 
مضـا منذ تتّفاق تبسـ7ي  حتـى إعاد4 
تالنتشـار تألول م7تنئ تبح يـ 4 وإعاد4 
تالنتشـار تبثان ة يف محافظـة تبح ي 4، 
بجنـة  تكـ7ن  أن  تملفـرتض  مـن  كان 
تب 7ن فـل م7جـ7د4 يف م نـاء تبح يـ 4 
وأن يت7قـف تبتفت ـش يف ج ل7تـي وأن 
ت خل تبسـفن تبتجارية بشكل طل ذي؛ 
ألَنَّه أصلحا تألَُمـــم تملتح 4 م7ج7د4؛ 
وبذبـك خط7تنـا يف إعـاد4 تالنتشـار يف 
م7تنـئ تبح ي 4 بـم تذـرِّ تملرتِزقة فيط 
وتبسـذ7دية ومن مذهـم، بل عرت حتى 
تألَُمـــم تملتح 4 وق ما تألَُمــم تملتح 4 
مكشـ7فة وأنهـا ال تصُ ُق ف مـا تي7ل، 
وأن مـا تي مـه مـن ملـادرتت ال يمكن 
تب7ث7ق بها، ملاعت ق منا إعاد4 تالنتشار يف 
م ناء تبح ي 4؛ ألَنَّ 4ناك تّدعاءتت كاعبة 
وباطلة، تي7ل بأن 4ذت تمل ناء ي خل منه 
محظـ7رتت، أَو تهريب أسـلحة وتبه ف 
تبثانـي أَو تالّدعـاء تبثاني تبسـخ ف أن 
تألمـ7تل تذ4ـب إىل تملجهـ7د تبحربي، يف 
4اتن تملسـأبتن ق منا مـا يثلا عمل اً 
ونحن يهمنا 4نا شذلنا تب مني باب رجة 
تألوىل ثـم تبـرأق تبذـا2 تبـ ويل وتبذاملي 
وتبذربي، تبخط47 تألوىل إعاد4 تالنتشـار 
ب7ج7د تألَُمــم تملتح 4 بلتفت ش أق كا2 
عن دخ7ل أسلحة ب س فيط سخ ف، بل 
تافـه و74 يؤّكــ  أنهم يري ون تبحرب، 
ثم ق 2 تملجلس تبسـ ايس تألعىل ملادر4 
أننا مسـتذ ون أن نذمل حسـاباً ج ي تً 
يف بنـك تبح ي 4 وما دخل من ريال وتح  
مـن رضتئـب أَو جمارك من 4ـذت تمل ناء 
تذ4ب إىل تملرتلات، وأن تذ4ب بي ة أيضاً 
تإليرتدتت يف تملناطـق تألُْخــَرى بناء عىل 
تبتفا4مـات تبتي تما يف تبسـ7ي ، ماعت 
حصـل 4ل تفاعل7ت مع إعاد4 تالنتشـار، 
4ل كان7ت حريصن فذاً أاّل ي خل ساح 
كما يي7ب7ن، ما زتب7ت يشكك7ن ملاعت؛ ألَنَّ 
تبه ف ب س تبسـاح تبه ف 74 تبه منة 
تبفذل ة عىل م ناء تبح ي 4 كما يفذل7ن 
يف عـ ن، وأن ال يك7ن بـك قرتر، يري ون 
أن تذمـل كم7ظـٍف مذهـم فيـط، أمـا 
أن تملـك قـرتر، ال، 4ل قابـ7ت ج   إنكم 
حسـاب  إىل  تإليـرتدتت  ستسـلم7ن  إعَت 
مكشـ7ف يتابـع تبذابـم تبريـال منذ أن 
ي خل حتـى يرف، بـم يتفاعل7ت، 4ذه 

تمللادر4 بألسف بم يتذامل7ت مذها. 

- القن��اة: املب��ادرة الت��ي كان أطلقها 
املجلس السياس��ي ما مصريها، وكيف 

تعاطى معها املجتمع الدولي؟. 
تمللـادر4 بـم تتذـاَط مذهـا تألَُمـــُم 
تملتح 4 بشـكل ج  ، وأمـا دول تبذ وتن 

نحـن نذلـم مي مـاً أنهـم بـن يتذاط7ت 
أ4 تفهـم  نذـرف  نحـن  ألَنَّنـا  مذهـا؛ 
ون7تيا4م تبحي ي ـة من تبذ وتن، وبكن 
نحـن نتذاطـى كتي يم بلحجـة وإبرتء 
بلذمة وإنصافاً بلشذب تب مني وإنصافاً 
بلجم ـع، حتى ال يي7بـ7ت أنتم ب7 ق متم 
كانـا تبروتتب سـترف، ب7 سـمحتم 
كانا تبلضائع سـت خل، نحن ني7ل: إن 
تبه ف من تبذ وتن عىل تب من 74 سـلُب 
تب من ن كرتمتَهم وتستياَبهم وسللهم 
ُكــــّل عن7تنـن تبحريـة وتبكرتمة وأن 
يك7نـ7ت كاملرتِزقـة، فمـن سـ يلل 4ذت 
فل ذ4ب إىل تبضفة تألُْخـــَرى، إعَت قللنا 
4ـذت بن يذ  بنـا دوٌر ال يف تبح ي 4 وال يف 
تملرتلـات وبن يك7ن بنـا دور يف أق يشء 
أب تً، ثم تمللادر4 بابنسلة بلمجتمع تب ويل 
يي7ل 4ـذت يشء ج   وخط7تكم ناجحة 
وبكن نحن ال نملك أقَّ قرتر، تملفرتض أن 
تألَُمــم تملتح 4 4ي تبتي تذمل وتشـجع 
َوإىَل آخره، وأنا تذلم وتبجم ع يذلم بأن 
تألَُمــم تملتح 4 ب سـا جهـة عتت قرتر 
وعتت سـ اد4 تألَُمـــم تملتحـ 4 مك7نة 
من دول أغلب تبذاملـن ف ها ال يمثل7ن 
دوبهـم يمثلـ7ن تلـك تبـ ول بشـكل أَو 
بآخر، وبكن 4ـم يي7م7ن ب ور أَُمــم اً 
محّ دتً سـ7تء يف تبجانب تبسـ ايس أَو يف 

تبجانب تالقتصادق. 

- القن��اة: م��اذا عن تحري��ك ِم�َل�ّف 
تبادل األس��رى؛ باعتباِره ِم�َل�ّفاً إْنَسانياً 
ما هو الجديد يف هذا املِ�َل�ّف لديكم؟. 

يف ِمـَلـّف تألرسى و74 ِمـَلـّف أسايس 
ومهـم، منذ تب 27 تألول كنا نطرح تلادالً 
كل ـاً، ميابل تلـادل كيل، وقـ  الحظتم 
يف مفاوضات تبسـ7ي  ك ـف أن تبطرَف 
تآلخـر بـم يكـن جا4ـزتً وبم يكـن ب يه 
حتى كشـف وتحـ  عن أرست4ـم، ب نما 
كان ممثلنـا يف تب7فـ  تب7طنـي يف بجنة 
تألرسى عىل مست7ًى عاٍل من تبجه7زية 
باألسـماء وتبكشـ7فات يف تبل انـات بل 
باألسـماء تمل7ج7دين ب ى تبطرف تآلخر 
وإَضاَفة إىل أماكـن ت7تج 4م وكثر من 
تبل انـات؛ ألَنَّ 4نا جهـة منتظمة ب يها 
ت4تما2ٌ ب يها شـذ7ر باملسـؤوب ة تجاه 
أ4ايل وأبناء تملفي7دين وتألرسى، وب يها 
ت4تمـا2 يف أن نجـ  َحــّل بهـذت تملِـَلـّف 

تإلنَْساني. 
فمـا تبـذق حصـل؟، حصل أنـه بذ  
تبليـاءتت يف تألردن قابـ7ت ال يمكـن أن 
ه  يكـ7ن تبـكل ميابـل تبـكل حـاً؛ ألَنَـّ
سـ ك7ن صذلاً ودخلنا يف نياشـات مع 
تألَُمــم تملتح 4، ثم أنهم ق م7ت »تألَُمــم 
تملتحـ 4« ميرتحاً أثناء تلـك تبلياءتت يف 
تألردن، أن يكـ7ن 4ناك عـ ٌد محّ ٌد بما 
ييارب تبتسـذِمئة وتألبـف، مع ع د من 
تألرسى تألجانب، وكذبك أن يي 2 تبطرف 
تآلخر ع دتً أَْكلَـــَر من تبذ د ميابل أننا 
سـني 2 أجانب من تألرسى تبسذ7دين 
وغر4ـم، مع عبـك وبذ  بيـاءتت وأخذ 
ورد، وتفيـا تبي ـاد4 تبس اسـ ُة عـىل 
4ـذت تإلجـرتء وقاب7ت ال مشـكلة ب ينا أن 
نل أ 4ذه تبخط47 وبكـن بتل ها خط7تت 
أُْخـــَرى، وكان تبنياش يجرق بشـكل 
ج  ، ع4ـب تمللذ7ث إىل تبرياض وبم يذ  
كابذاد4، مـاعت 4ناك بم يي 2 أق ج7تب، 
وبذ  شـهرين أَو ثاثة أشـهر جاء مر4 
أُْخــَرى إب نا َوإىَل صنذاء وق 2 ميرتحاً 
ج ي تً و74 أن يكـ7ن 4ناك ع د أَْكلَــر 
مـن تألجانـب ميابـل أن ييـ 2 تبطرف 
تآلخر عـ دتً أَْكلَــر، يذني مثـاً إعَت كان 
سـ ي 2 أبفـاً مـن أرستنا ب يه سـ ي 2 

أبفاً وأربذمائة، َوإعَت كنا سـني 2 مثاً 5 
من تألرسى تبسـذ7دين ني 2 تسـذة أَو 
ثمان ة أَو عرش4 أرسى، بهذت تملذنى يذني 
زياد4 يف تبنسلة، ميابل زياد4 نسلة ع د 
أرستنا ب ى تبطرف تآلخر، وبذ  أخذ ورد 
وأخـذ بكامل تبتفاص ـل وتفيا تبي اد4 
تبس اسـ ة وبجنة تألرسى بذ  نياش يف 
4ذت تمل7ضـ7ع ونحن عـىل ت7تصل دتئماً 
مذهم جم ذاً ماعت حصل، ع4ب تمللذ7ث 
مـر4 أُْخــَرى وبم يذ ، ال يري ون َحــااًّ 
بألسـف ال يريـ ون حـاً ال جزئ ـاً وال 
كاماً ماعت يي7ُل تبسـذ7دق يي7ل: نري  
أرستنا فيط، ونحن ني7ل نحن نذرف أن 
4ذه 4ـي ورقة تبي47 تألساسـ ة يف 4ذت 
تملِـَلـّف ال يمكن أن تسلم ما ب ى تبطرف 

تألُْخــَرى ثم ال يذط ك ش ئاً. 
إىل  أرستنـا  يأخـذون  ملـاعت  ثان ـاً 
تبسـذ7دية وملاعت ترشف تبسـذ7دية عىل 
تبسـج7ن، وملاعت حتى تـرشف تإلمارتت 
عىل سـج7ن رسيـة، وسـج7ن يحصل 
ف هـا تذذيب وسـج7ن ال تملـك أرص 4 
بلحي7ق تإلنَْسـان ة، أما نحـن ف زور4ا 
تبصل ـب تألحمـر وغر عبك، بألسـف يف 
ِمـَلــّف تألرسى كمـا 4ـ7 يف تملِـَلـّفات 
تألُْخــَرى بم يحصل تي 2، ماعت يري ون 
4ل يذني أن يك7ن 4ناك تنف ذ ملا تري ه 
أنا، وال تي 2 بلطرف تآلخر، 4ذت خ انة 
بلمسـؤوب ة خ انة بألمانة خ انة كلر4 
وبتضح اتهـم،  تبشـه تء  ب مـاء  جـ تً 
نحن بسـنا نطلب تملستح ل نحن نطلب 
تملنطـق ونحن نيلل تبنياش ونحن نيلل 
تألخذ وتبرد ونحن نتيلل أح اناً من أجل 
أرستنـا ومذاناتهم نتيلـل تح اناً بذض 
تبذـروض تملجحفة بحينـا، وبكن ني7ل 
ال مشـكلة من أجل أن نفرج عن عرش4 
من تملسـاكن، حتى أرست4ـم نحن نري  
أن يفرج عنهم، بكن بألسـف تبسذ7دية 
تيايـض بـكل تألرسى تب من ن من أجل 
أرست4ـا 4ي فيط، أنا أق7ل 4ذت بشـكل 
وتضح ورصيح، وأعتي  4م يذرف7ن، بم 
نذ  نحن بحاجـة أن نتح ث ألح  وبكن 

ألرست4م عىل تألقل. 

- القن��اة: تتهم��ون بعرقل��ة عملية 
الج��وي  القص��ف  باس��تمرار  الس��الم 
أله��داف  املس��رّي  الط��ريان  بواس��طة 
اسرتاتيجية وحيوية داخل السعودية.. 

كيف تعلقون على مثل هذا الحديث؟
عل تبسـا2: 4ـذت كا2ٌ غـرُ منطيي 
وكا2 سـخ ٌف ويتناىف مـع تبذيل ومع 
تبحكمـة ومـع تبلصر4، 4ـل يأتي أح  
ب يـ7ل أنا سـأقصفك برتً وبحـرتً وج7تً، 
وسـأحارصك وأوقف مطارتتك وأجذلك 
كمـا كنا أقـ7ل قلـل قل ل تمـ7ت من 
تبك7بـرت ومـن تملجاعـة، وأن تحتاج إىل 
تبص قـات تب وب ـة وتملسـاع تت تبتـي 
بذضهـا فاسـ 4 ثـم بذـ  عبـك ال تي27 
بابـرد، ال دين ـاً، »فمـن تعتـ ى عل كم 
فاعت وت عل ـه بمثل ما تعتـ ى عل كم« 
4ـذت أمر وتضـح »وإن عاقلتـم فذاقل7ت 
بمثـل ما ع7قلتـم به« تملسـأبة وتضحة 
»ال يحـب تبلـه تبجهـر بابسـ7ء إال مـن 
ُظلـم« تب فـاع عن تبنفـس حابة برشية 
ودين ة وأَْخــَاق ة وإنَْسـان ة ووطن ة، 
بل حتى تبح 7تنـات وتبلهائم ت تفع عن 
نفسـها، 4ل يأتي أحٌ  ب ي7ل ب سـتمر، 
حتـى نحن تأتـي ب ينا عـروض أوقف7ت 
قصف تبص7تريخ تبطرتن تملسّر، ونحن 

سنخفف تبيصف. 
ني7ل: وماعت يذني تبيصف تآلخر؟. 

وعن ما ني7ل بهم: 4ل 4ذت 74 ميل7ل 

بابنسلة بكم كلرش أنتم، يي7ب7ن ال. بكن 
4م يي7ب7ن، إعَت ف ع47م يي7ب7ن، 4م ب7 
كان7ت يملك7ن منطق بـ7 كان7ت يملك7ن 
حجة، ب7 كان7ت يملك7ن عياً ما كان7ت يف 
4ذه تب7رطة، ما كان7ت 4ذت تبذ وتن تبغلي 
وتالجرتمـي عىل تبشـذب تب مني، وبذبك 
ردنا 74 ردٌّ طل ذي ومنطيي وس ستمر 
ويجب أن يسـتمر و4ـ7 كما قلا أقُر 
وتالسـتيرتر  تألمـن  بتحي ـق  تبطـرق 
بل من، سـتفتح مطارتتنا إعَت تسـته فنا 
مطارتتهم، سـ تم وقـف تبحصار عل نا 
إعَت ملسـ7ت أنهـم سـ صل7ن إىل حابة من 
تبهاويـة تالقتصاديـة، سـ ت7قف7ن عن 
قتلنـا إعَت ردينا عل هـم باملثل، 4ذه حابة 
طل ذ ـة وب ينا تجربة، خمس سـن7تت 
تيريلـاً ماعت ال يذـرون حتى تبه نة وال 
يذرون تألَُمــم تملتح 4 وال يذرون أح تً 
أق ت4تما2، حتى رحات تألَُمــم تملتح 4 
تملـرىض تب 27 خارج تب من ودتخل تب مِن 
يم7تـ7ن و4م بحاجة إبـر4 وتح 4 بمئة 
دوالر أَو بخمسـن دوالرتً خارج تب من ال 
يج 4ا ويمـ7ت إما بمرض تبرسطان أَو 
بمـرض تبكل  أَو بأق مـرض آخر، نحن 
بـرش طابنـا تملـرىض تبتجار تألسـاتذ4 
تبناس تمل7تطنـ7ن عابي7ن إما أن يذ4ب 
بتهمـة  باعتيـال  ف تذـرض  ب غامـر 
تملنطية وتألرس4 ومـا إىل عبك أَو أن يظل 

حل ساً يف مكانه. 
مـن وتجلنـا أن ن تفـع عـن أنفسـنا 
بمـا نسـتط ع ال نـرتك أيـة تسـتطاعة 
ب ينـا وفياً ملا تـرته تبي اد4 تبس اسـ ة 
وتبذسـكرية مـن ح ـث تبت7ق ـا ومن 
ح ث تبخـرب4 ومـن ح ـث تإلمكان ات، 
نحن ال نت خل يف 4ذت تبشأن وبكن ني7ل 
تبرد عىل تبذ وتن 74 تب7س لة تبصح حة 
وتبطل ذ ـة، ومـا عـ ت عبـك كا2 غـر 
منطيي وغر إنَْسـاني وغـر أَْخــَاقي 

بل غر برشق. 

- القن��اة: باالنتقال إىل جبهة العدو، 
بعد نش��ر مقطع قيام الطريان املس��رّي 
اليمني بقصف مطار أبو ظبي تكاثرت 
التس��ريبات حول انسحاب إماراتي من 
اليم��ن، يعن��ي كيف تنظ��رون إىل هذه 
املس��ألة، وملاذا هذا الغم��وض اإلماراتي 
وعدم اّتخاذ موقف واضح وبدون مواربة 
َأو االعتماد على مثل هكذا تسريبات؟. 
عل تبسـا2: أَوَّالً تإلمارتت بشكل عا2 
4ي وصلا إىل مرحلة ال شـك من تبتذب 
وتإلر4ـاق يف ع وتنها عـىل تب من، وعبك 
بذـ 4 تعتلـارتت، أوالً تإلمـارتت منطية 
صغر4، وتبردود تبذسكرية تبتي حصلا 
عل هـا يف تبسـابق كانـا مؤثـر4ً و4ي 
تـ رك تمامـاً أن أيـة عمل ـات بلرد 4ي 
سـتك7ن كارث ـة عـىل تقتصاد4ـا، بن 
تتحمل، ستتأثر تبرحات تبج7ية ستتأثر 
تبرشكات وأَْكثَـــر تقتصاد4ا 74 ملنيٌّ 
عـىل تبذاقات تالقتصاديـة وعىل تألمن، 
فيـ ت  تملي7مـات  تفتيـ ت 4ـذه  َوإعَت 
ُكــــّل مي7ماتهـا بلح ـا4 وب س فيط 
السـتمرتر تبذـ وتن بل سـتفي  ُكـــّل 
مي7مات تبلياء ك وبة طل ذ ة م7ج7د4 

عىل تألرض. 
ثان ـاً تبـرد تبـذق قـا2 بـه تبطـرتن 
تملسـّر يف تبذمل ات تبسـابية، وما كان 
بلميطع تبذق نرشته قنا4 تملسـر4 تبتي 
أثلتا بابصـ7ت وتبص7ر4 تبحي ي ة عن 
وصـ7ل تلك تبطائر4 إىل مطـار أب7 ظلي 
كانا رسابة 4ا2 ج تً أن 4ذه تبتي سلق 
وإن أنكرتـم وبلذابـم تآلخر تبـذق ربما 
غر متابع أنه ق  تسـته ف7ت باسـتمرتر 
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وج7دكم أَو مروركم من 4ذه تملطارتت. 
يف ُكــــّل تألحـ7تل نحـن نذتيـ  أن 
تمل7قـف تإلمارتتي 74 تمل7قـف تبطل ذي 
وتمل7قف تإليجابـي أن تخرج من تب من، 
بـل تمل7قف تبطل ذي أن تخرَج من تب من 
تبسـذ7دية وتبسـ7دتن، وأن يخـرج أق 
جنـ ق أجنلي من تب من، وسـ خرج7ن 
بإعن تبله، أقرأوت تأريخ تب من، تب من 7ن 
أرضهـم،  عـىل  أجنلـي  أق  ييللـ7ن  ال 
حّساسـ7ن ج تً، أقـرأوت فهناك كم كلر 
من تبكلمات تألدب ة بلشذرتء وتملؤرخن 
تملنصفن و4م يتح ث7ن عن ك ف أخرج 
تب من ـ7ن تبذثمان ـن وك ـف أخرجـ7ت 
تبكثـر مـن  أخـرج  تإلنجل ـز، وك ـف 
تبغـزت4 من تب من، وك ـف أنهم ما كان7ت 

يستط ذ7ن تبلياَء. 

- القن��اة: هل ضم��ن اإلماراتي بهذه 
التسريبات وبالحديث عن أنه انسحب 

بأنه لن ُيقصف، هل َضِمَن ذلك؟. 
عل تبسـا2: نذم نحن ب سا تملسأبة 
فيط عن تالنسـحابات، من بذـ  تتّفاق 
تبسـ7ي ، نحن نذلم أن من ي عم تبحرب 

يف تبساحل تبغربي 4ي تإلمارتت، 
وكنا ني7ل إن حصل أق 

تصذ    أَو  ع وتن 
تبسـاحل  يف 

تبغربـي 

سـ ك7ن عـىل تإلمـارتت، طل ذـة تبـرد 
وتي ير تبرد يذ7د إىل تبي اد4 تبس اسـ ة 
وتبذسكرية وبكن دعني أؤّكــ  ال ي7ج  
أق تنسـحاب حي يي بـم يخرج جن ق 
إمارتتـي حتـى تآلن مـن تب مـن، حتـى 
تآلن حسـب مذل7ماتنـا، وإنمـا إعـاد4 
تم7ضـع مـن مـأرب ومـن مناطـق يف 
تبسـاحل تبغربي إىل تبخلف، وبكن ني7ل 
4ـذه خط47 ج  4 وميـّ ر4 من طرفنا، 
وتبخطاب تبسـ ايس تملي 2 من تإلمارتت 
تب تعـم بلسـا2 وتـرك فرصة بلسـا2 
نرحب بهـا ونؤّكــ  أن تب مـَن يري  أن 
يذ ش بج7تر ج   مع جرتنه، بما ف هم 
تبسـذ7دية وسـلطنة عمـان وتإلمارتت 
ودول تبخل ج وتب ول تبذربي وتإلْسَام ة 
ويريـ  أن يكـ7ن فاعاً إيجاب ـاً وب س 
فاعاً سـلل اً، وأن يكـ7ن محافظاً عىل 
تألمن ال ميليـاً بألمن وأن يك7ن به دور 
تبطل ذـي كما 4ـ7 حضـ7ره تبطل ذي 
وتبتأريخـي، وبهـذت نحـن نيـ7ل يجب 
أن يكـ7ن تآلن تإلمـارتت كمـا ناحظ يف 
تبتريحات تؤّكـــ  أنها تذمل خط47 
ويف تمليابل تي7ل نحـن باق7ن يف تب من، 
ملاعت؟؛ ربما ألَنَّها تتذرض 
بضغـ7ط مـن قلل 
 ، ية د بسـذ7 ت
تحاول  فهي 
تذمـل  أن 
تريحات 

غـر 
وتضحـة، 
عبك  ومـع 

نحـن 
ّكـــ   ؤ أ
يف  أننـا 
تي  منا 

بلم7قف 
نحـن 
ني ّـم 

مل7قَف  ت
مـن 

ل  خا

تمل7قـف تبطل ذـي تألمنـي عـىل تألرض 
وتبذسكرق ومن خال تمل7قف تبس ايس 
ونشـّجع  بلسـا2،  تب تعـم  تبحي يـي 
و4ـي  تبخطـ47  4ـذه  عـىل  تإلمـارتت 

ستستف   أَوَّالً قلل غر4ا. 

- القن��اة: ه��ل ت��رى أن ث��م هناك 
تفاهماً س��عودياً إماراتياً لتبادل األدوار 
أم أن هن��اك خالف��اٍت تعص��ف ب��دول 

تحالف العدوان على اليمن؟
عل تبسا2: نذم حتى وإن كان 4ناك 
تفا4ـم فـا أعتيـ  أن 4ـذت يف مصلحة 
تبسذ7دية، أن يك7ن تنسحاباً أَو تبح يث 
عن دعـم سـ ايس يف 4ذه تملرحلـة؛ ألَنَّ 
تبسـذ7دية بألسـف 4ـذت يشء مؤسـف 
مـا زتبا ال ترى 4ناك حـاً يف تب من، ما 
زتبـا تـرى تالسـتمرتر يف 4ـذت تبذ وتن 
وأن تأتـي تإلمـارتت بتيـ7ل 4ـذت تبي7ل 
حتـى وإن كان كما يي7ل تبلذض تلادل 
أدوتر فهـ7 يشء إيجابـي، وبكن ال أق7ل 
بشـكل دتئماً، نحن تبذق س حّ د تمل7قف 
تبحي يي من تإلمـارتت طل ذة تذاملها 
عىل تألرض، طرتنهـا ما زتل ييصف ما 
زتل ب يهـا بذض تبحض7ر، نحن نؤّكــ  
أن 4ـذت يذـ7د إىل طل ذـة تب7ضع وبكن 
نشـّجع عـىل تالسـتمرتر ف ـه ربما 4ذت 
س شـجع تبسذ7دية كما سـمذنا تب 27 
أن تبيـ7تت تبسـ7دتن ة أيضاً تنسـحلا 
من تب مـن، 4ذت يشء ج ـ ، و74 يخ 2 
عاقات تبشذلن، نحن ني7ل ملاعت عن ما 
نيـ7ل 4ـذت يشء ج ـ ، 4ـم يفكـرون 
أنهـم يسـتج ل7ن بنا، 4ذت 4ـ7 تمل7قف 
تبطل ذـي، تألمن وتالسـتيرتر وتبتذايش 
وتألخ47 4ـ7 تمل7قف تبطل ذي بن تب من 
وشـذ7ب تملنطية، تمل7قف غر تبطل ذي 

74 تستمرتر تبذ وتن. 
تمل7قـف غـر تبطل ذي 74 تسـتمرتر 
تبذ وتن، فإعت قال بكم أحٌ : إن تبطل ذي 
تالسـتمرتُر يف تبحـرب ويف تبذـ وتن عىل 
تب مـن وحصار 4ـذت تبشـذب وقتل 4ذت 
تبشذب وتج7يع 4ذت تبشذب فه7 كذتب 
وكاعب وخائـن ألمانتـه وغـر منصف 
وغر صح ح وغر منطيي وغر عميل؛ 
ألَنَّ 4ذت ال يمكـن أن يؤدَق بكم إىل 
أيـة نت جـة ال أمن 
تستيرتر  وال 
بـن  و
يتحّيق 
بهم أق 
مـن  أ
و4ـم 

ييصفـ7ن تب مـن وبن يتحّيـق بهم أق 
تستيرتر و4م يحارصون تب من؛ ألَنَّ 4ذت 
يشء طل ذـي، من تعت ى عىل تبشـذب 
تب مني فذىل تبشـذب تب منـي أن يتكلَم 
بكل شجاعة وي7تجه 4ذت تبذ وتن طاملا 
74 تعت ى عل ه، فا أح  ف7ق حرمة أن 

يسته ف. 

- القن��اة: ما هو موقفكم مما يجري 
وس��قطرى؟؟  امله��رة  يف  الجن��وب  يف 
باإلَضاَف��ة للموقف املناه��ض من أبناء 

املهرة؟؟
عل تبسـا2: أعتي  أن م7قفنا وتضح 
وال غلـار عل ه، نحـن ال نيلل أن يه من 
ال سـذ7دق وال إمارتتي عىل أق شـرب يف 
تب مـن، وأَْكلَـــر دب ل أن 4ـذت تبذ وتن 
تنفضـح أمـا2 تبذابـم عن مـا ع4ب إىل 
تملهـر4 وسـيطرى، تملهر4 كـم تلذ  من 
تألح تث تبذسكرية، آالف تبك ل7 مرتتت، 
4ـم يي7بـ7ن تملهـر4 قـ  يي مـ7ن بها 
أسـلاباً نحن نذـرف أن أسـلاب ت7تج  
تبسـذ7دية وتإلمارتت يف تملهر4 به عاقة 
بم  تألنل7ب إىل تبلحر تبذربي وبه عاقة 
بسلطنة ُعمان وبه عاقة بنرش تبياع 4 
ودتعـش تحا عنـ7تن تملرتكز تبسـلف ة 

وتبتي كان بذضها يف صذ 4. 
تبت7تج  يف سيطرى ملاعت!! نحن نسخر 
عن ما يي7ب7ن تإلعمار بسيطرى، يذني 
ب سـا تملسـأبة أنهـم جـاءوت ب ي م7ت 
ص قـة، تبح يث عن ص قـة مثلما قال 
تبشه   تبيائ  حتى عن بذض تملنظمات، 
عن مـا يأتـي تبص ـاد يذمل سـمكة يف 
تبسـنار4 ثـم يضذها بن تملـاء 4ل جاء 
مـن ب ته وتتذب حابه من أجل أن يطذَم 
4ـذه تبجائذة أ2 جاء ب أخذ4ا بكاملها، 
4ـذت تإلعمار يف سـيطر4 ب7تبة تالحتال 
بهذه تبجزير4 تبسـاحر4 وتالسرتتت ج ة 
وتبهامة تب من ة تبتأريخ ة وتبتي ستظل 
يمن ة وبن تيلل أق أجنلي وبن تيلل أق 

محتل. 
كذبـك يف تملهر4 قلائل تملهـر4 4م من 
تبيلائـل تب م نـة تبذص ـة وتبتأريخ ـة 
تملشـه7ر4 تبتـي ال يمكـن بلمحتـل أن 
يليـى ف هـا تبت7تج  تألجنلـي، م7قفنا 
تالحتـال  نحـن ضـ   عل ـه،  غلـار  ال 
ونياتل من أجل م7تجهـة 4ذت تالحتال 
ونيـ 2 دمائنا ونضحي بخر4 شـلابنا 
من أجـل م7تجهة 4ذت تالحتـال، وبكن 
نحن نطابـب تآلخرين من أبناء شـذلنا 
تبذيـن يزتي ون عل نا و4ـم مع تبذ وتن 
ويي7ب7ن نحن ضـ  تبح7ثي وبكن نحن 

مذه يف م7تجهة تالحتال. 
تالحتال بم يأِت مـن أجل إنياعك وال 
من أجـل إعادتك بلسـلطة كما تتص7ر، 
بل جـاء من أجل سـلب تب مـن كرتمتَه 
وسـ ادته ومصابحه ومن أجل تبه منة 
عل ه وتألطمـاع يف مصابحه تالقتصادية 
وم7تقذـه تبتأريخ ـة و4ـذت مـا يجرق 
حرف ـاً، ما كنا ني7بـه يف ب تية تبذ وتن 
أصلـح يتحّيـق، وبكـن أُشـ   بشـكل 
فـة يف  وتضـح ورصيـح بابجهـ7د تملرشِّ
تبجنـ7ب يف تملهـر4 وتملكا ويف سـيطر4 
ألبنـاء تب مـن تبرشفـاء نحـن وأنتم ق  
نختلف بكن 4ذت بل نا، مصرنا يف تألخر 
وتحـ  أن نتذايـَش ج اً بذـ  ج ل، أما 
4ؤالء فمصر4م تب 27 أَو غ  أَو بذ  غ  
وإن شـاء تبله يف تبيريب تبذاجل 74 أن 

يخرج7ت من تب من. 

- القن��اة: م��ا ه��ي أس��باب وص��ول 
خمسِمئة جندي أمريكي إىل السعودية؟ 
ه��ل نح��ن أم��ام مرحل��ة جدي��دة من 
الح��رب أم له عالقة بالتوتر القائم بني 

إيران وأمريكا؟؟
عل تبسـا2: إرسـال 500 جنـ ق إىل 

تبسذ7دية به أسلاب ع 4:
تبسـلب تألول أن تبلاتري7ت تألمريكي 
فخر تبصناعة تألمريك ة ترضر بشـكل 
ت، فأصلحا ُسمذته تب عائ ة  كلر ِجــ اًّ
يف تبذابـم تحا تبصفر و4ذت سـ ترضر 
منه بلمل ذات فأصلح تبسـاح تبرويس 
يلـاُع أَْكثَــر، تملضـاد بلذمل ات تبج7ية 
وتبطـرتن وتبص7تريـخ وما شـابه عبك 

أَْكثَــر ق47 من تبساح تألمريكي. 
تبسـلب تبثانـي دعـٌم نفـيسٌّ وأمنيٌّ 
م7تجهـة  يف  بلسـذ7دية  ومحافظاتـيٌّ 
تبطرتن تملسـّر وتبص7تريخ تبلاب سـت ة 
تبتـي تيصف تملناطق تملسـته فة دتخل 
تبسـذ7دية ودون أن يكـ7ن بها ج وى؛ 
أن  أثلـا فشـله ومنـذ  تبلاتريـ7ت  ألَنَّ 
يشـتغل بطاريـات تبلاتريـ7ت يجب أن 
يت7قف ُكـــّل طرتن يف تبسـماء، يذني 

دخ7ل حابة من مرحلة تبحصار. 
تبسلب تبثابث إىل جانب تب عم تبنفيس 
محاوبـة تي يـم رسـابة إىل إيـرتن بأننا 
سنك7ن م7ج7دين بي7تت؛ ألَنَّ تألمريكي 
مت7تج  دون أن يذلن و4ذه تملر4 أعلن. 

يف  إخفـاق  4نـاك  تبرتبـع  تبسـلب 
ويف  تملخابـرتت  بذـض  ويف  تملذل7مـات 
تبجانـب تبفنـي وتبتينـي يف تبذمل ـات 
تبج7يـة ويف أَيْضـاً تبحابـة تبهشـة ب ى 
تبنظا2 تبسـذ7دق وج شـه وأمنه، 4ذت 
نـ7ٌع أَيْضاً مـن تإلسـناد وتي يم ص7ر4 
أُْخـــَرى مـن تب عـم؛ ألَنَّ تألمريكـي ال 
يمكـن أن يثق 4ـ7 سرسـل مذل7مات 
وبكن عن ما يك7ن ضابطه م7ج7دتً عىل 
تألرض يمكـن أن يرسـل مذل7مًة أفضل 

حتى ال يستف َ  تبسذ7دق أَيْضاً منها. 
وقـ  تكـ7ن 4نـاك أسـلاب أُْخــَرى 
وبكن عـىل مجريـات تملذركـة يف تب من 
بـإعن تبله يجـب أن يك7ن 4نـاك ييظة 
ت  ب ى تبج ش وتألمـن، ييظة تامة ِجــ اًّ
أمن اً مل7تجهة أيـة تخرتتقات مخابرتت ة 
أَو تسـته تفات ج7يـة أَو تسـتخ تمات 
فن ة أَو ما شـابه عبك و4م أعرف منا يف 
4ذت، أما عـىل تألرض فاألمريكي بم يأِت 
يياتـل و4ناك مرتـِزٌق يياتل بـ الً عنه 

سذ7دياً وإمارتت اً ويمن اً بألسف.. 

ب��ني  القن��اة: ه��ل ثم��ة عالق��ٌة   -
التصعي��د يف املنطق��ة والع��دوان على 

اليمن؟؟؟
عل تبسـا2: صح ـٌح 4نـاك تصذ   
و4نـاك حصار بكن يف تلك تملرحلة كانا 
إيـرتن وأمريـكا تذ ش أفضـل مرتحلها 
يف عبك تب7قـا و74 بذ  ت7ق ـع تالتّفاق 
إن  تبيـ7ل:  يأتـي  أن  وبهـذت  تبنـ7وق، 
4ناك تناغمـاً، فهذت غر صح ح يا أخي 
تبحـرب يف عه  أوبامـا وكانا تبذاقات 
تألمريك ـة تإليرتن ة يف أعىل مسـت7ياتها 
وما يسمى س اس اً بابحابة تملتي مة أو 
بشـهر تبذسل، إَضاَفة إىل عبك كان 4ناك 
حرب عىل تب من وكان 4ناك رد عىل 4ذت 

تبذ وتن. 
تبـرد مـن تب من عـىل تبذـ وتن ب س 
مرتلطـاً، صح ـٌح ق  تمثـل فرصة 4ذت 
يشء آخـر وق  تمثـل فرصـًة بلحل 4ذت 
يشء آخـر، بكن تنطاقنـا تبطل ذي 74 

إسرائيل بوابة  من  يأتَي  أن  فعليه  البريطاني  وخاصــة  الغـــربي  الرضا  ينال  وأن  ترامب  رضا  ينال  أن  يريد  من 
 الَحــلُّ السياسي يف اليمن غري معقٍد وإنما املعقد هو فشل العـــدوان العسكري الذي لم يعد يعرف كيف يخرج من هذه الورطة
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

كلمُة إنصاف بحق وفدنا الوطني املفاوض
خاص�ة لفري�ق وطني يس�بح يف هذا الخض�م املعّق�د ويروُِّض 

اندفاعة الخصوم بحنكة ومرونة وصالبة. 
 ب�دون املهارات الس�ابقة يصبح أيُّ فريق ُعرض�ًة للتعثر املبكر 
ّ ذراع  أم�ام املكر الس�يايس للدول الك�ربى وخرباتها العميق�ة يف ليَ
األع�داء وإخض�اع البلدان املس�تهدفة، وتجربة البل�دان العربية يف 
يَو ما يخص الرصاع  املجال الدبلومايس س�واء يف التجرب�ة العراقية أ
العرب�ي اإلرسائييل دلي�ٌل واضٌح عىل االنتكاس�ات الت�ي ُمِنييَْت بها 
القضاي�ا العربي�ة ألس�باب عدي�دة، م�ن ضمنه�ا اللج�اُن املعنية 

بِمليَ�ّفات التفاوض واالتصال الخارجي. 
، وليس غريض االمتداح ولك�ن ال بد من إنصاف  ال أري�د املبالغ�ةيَ
الجبه�ة الدبلوماس�ية، وبقلي�ٍل من التأم�ل يف دور الوف�د الوطني 
بدالس�الم والذي يع�د نافذةيَ التواصل الرئيس�ية  برئاس�ة محمد عيَ
يَو باألصح الجبهة  م�ع الخارج يف ظ�ل الحصار، فإن هذه الناف�ذة أ
تحت�اُج بال�رورة أن تكونيَ صلبًة ويف نفس الوق�ت مرنة، وبقدر 
م�ا تتمس�ُك بالثواب�ت وتلت�زم الرصام�ةيَ إزاء العناوي�ن العريضة 
يَيْ��ضاً وبش�كل  والخط�وط الحمراء للقضية اليمنية، فهي معنيٌة أ
دائم ومس�تمر بإرس�ال وتلقي اإلش�ارات اإليجابية من وإىل ُك��ّل 
دول العالم املهتمة بالقضية اليمنية؛ بغرض كرس الُعزلة ومقاومة 

الحصار السيايس والدبلومايس الذي يفرُضه العدوُّ عىل اليمن. 
ه�ذا النوُع من املعارك )الدبلوماس�ية( هامٌّ وخطريٌة وحس�اٌس 
يس�تلزم خ�رباٍت خاص�ًة وش�خصياٍت تتمت�ُع بمؤه�الت نوعية، 
يَو املفاوضني يف دول  وال نبال�غ عندما نش�ريُ إىل أن الدبلوماس�يني أ
العال�م ال يتم تكليُفهم بِمليَ�ّفات رس�مية قبل خضوعهم لس�نوات 
م�ن التدريب العم�يل والتجربة والتأهيل بغرض اكتس�اب الكفاءة 

والخربة الكافية. 
نا املف�اِوضيَ حقق املعج�زاِت، ولم يجلب   نح�ن ال نّدع�ي أن وفديَ
املس�تحيالت ولكن�ه وقف بثب�ات وصم�وٍد ال يختلُف ع�ن صمود 
وثبات املجاهدين األبطال يف الجبهات العسكرية واألمنية، معركتُنا 
باألساس ومنذ البداية دفاعيٌة لسنا من بادر بشن الحرب واالعتداء 
يَو اإلمارات، ومثلما نجح الجيُش واللجان الشعبيّة  عىل الس�عودية أ
يف لجم اندفاعِة العدّو عس�كرياً، تمّكنِت الجبهُة الدبلوماسية التي 
يتقدمها الوفُد الوطني م�ن الصمود وتحقيق إنجازات عديدة، لعل 
أهمه�ا وأوضحها إس�قاط طموحات العدّو يف تحقيق أي مكس�ب 
س�يايس برغم الرهان الدول واإلقليمي ع�ىل ضعف الخربة وحداثة 
التجرب�ة ل�دى اليمني�ني يف املج�ال الدبلوم�ايس وِمليَ��ّف العالقات 

الدولية.. 
خالل مش�اورات بييل يف س�ويرسا وبعدها الكوي�ت كانت آماُل 
وطموحاُت األمريكيني وس�فراء الدول الثماني عرشةيَ عاليًة، أرادوا 

تعوي�ضيَ التعثر العس�كري بتحقيق اخرتاقات سياس�ية، لكن تلك 
الطموحات ارتطمت بوعي وصالبة وحنكة الوفد الوطني ورئيس�ه 

بدالسالم.  محمد عيَ
 يف الس�ويد كما سبق اإلش�ارة بيَديَت بنوُد االتّفاق يف البداية أشبهيَ 
بالعائم�ة والضبابي�ة، ما أثار جملًة من املخ�اوف والتكهنات، وما 
ُ عن خيبة أمله ويعرتف  لبث�ت األمور أن اتضحت فإذا بالعدّو يع�ربِّ
أن اتّفاقيَ الس�ويد كان خس�ارًة للمرتِزقة ومكسباً لجبهة التصدي 

للعدوان. 
والي�وم ويف ظل الزي�ارة التي يقوُم بها رئي�ُس الوفد الوطني إىل 
بدامللك العجري وعضو املكتب السيايس ألنصار الله  روسيا برفقة عيَ
إبراهي�م الديلم�ي، تُدلُّ املؤرشاُت أننا أمام مرحلة جديدة يف مس�ار 
ُعد، وما يجعُل الزيارةيَ تكتس�ُب  القضي�ة اليمنية عىل مختل�ف الصُّ
أهميًّة خاصًة أوالً: مكانة روسيا كالعب كبري ومهم يف العالم. ثانياً: 
تأت�ي الزيارُة يف ظل معادالت عس�كرية جديدة أرس�تها صنعاُء يف 
مواجهة عواصم الع�دوان الخليجية. ثالثاً: يف ظل الرتاجع الواضح 
لدول العدوان )ترسيبات االنس�حاب اإلماراتي ورس�ائل النظامني 
يف الري�اض وابو ظبي إىل طه�ران تعبريا عن الرغب�ة يف النزول من 
الش�جرة(. خامساً: تكتس�ُب زيارُة رئيس الوفد الوطني إىل روسيا 
أهميّ�ًة خاص�ًة؛ كونه�ا تأت�ي يف ظل األوض�اع اإلقليمي�ة املتوترة 
يف الخلي�ج ب�ني إيران وأمري�كا، ما يعكس مكان�ةيَ اليمن كالعب يف 

املعادلة اإلقليمية. 
محم�د عبدالس�الم وزمالئ�ه يف الوف�د الوطن�ي للمفاوض�ات 
يس�تحقون منا كلمةيَ ش�كر وأن تُرفعيَ لهم قبعُة االحرتام، ونتمنى 

لهم دواميَ التوفيق والنجاح.. 
 ...........

* مالحظة: املقال نرُش يف رأي اليوم تحت العنوان التال: يف ضوء 
زيارة محمد عبدالسالم ملوسكو.. هل أصبح اليمن العباً يف املعادلة 

اإلقليمية.. 

املعِرُض الثالُث واألخري
وتس�ليِمهم للقي�ادة وتصميِمهم عىل قهرهم املس�تحيليَ وكرِس 
هيبة الطغيان املصطنعة باالبتكار والتطوير والعمليات العسكرية 
النوعية، وكذا تماس�ك الجبه�ة الداخلية يف وجه ُك���ّل التهديدات 
واملخاطر بأنواعها ويف مقدمتها األمني�ة والثقافية..، وعليه يبقى 
اندحاُر العدوان وهزيمتُُه خالل املرحلة الحالية مرهوناً باس�تمرار 
تماُس�ِك الجبهة الداخلية وباستمرار مرابطة املجاهدين يف جبهات 
القت�ال أكث�ريَ م�ن أيِّ وقت مىض، حي�ث س�يتحّق��ُق بذلك -بإذن 
الل�ه تعاىل- إعالُن العدّو الستس�الِمه وهزيمِته وإْن من عىل منّصة 
املفاوضات السياسية الجارية والتي سنخرُج منها بإذن الله ببياِن 

إع�الِن االنتصار من جانبنا تماماً كما فعلت املقاومُة اإلس�المية يف 
لبن�ان والتي أعلنت انتصاريَها يف حرب تّم�وز عىل العدّو اإلرسائييل 
رغماً عنه وبعد أن كرست أس�طورةيَ »الجيش الذي ال يُقهر«، ولكن 
تحّق���ق ذل�ك -وهنا تكُم�ُن الخطورة- ل�ن يحص�ليَ إال إذا وعينا 
وأدركن�ا الخطواِت القادمةيَ التي ينوي العدوُّ اإلقداميَ عليها؛ لنتمّكنيَ 
من إفش�الها س�لفاً؛ حيث ل�م يخفيَ عىل أح�د أن العدوَّ ق�د اقتنع 
بفشله س�يما عس�كرياً وأن الحلَّ لن يكونيَ إال عرب اتّفاق سيايس، 
ولكنه يف نفس الوقت ما يزاُل يسعى للخروج بانتصار سيايس من 
خالِل تصعيٍد عس�كري واقتصادي هو »األخري« ولكنه -وبحس�ب 
املراقب�ني- قد يكون األكرب، يقولون )قد!!(، املهم أن العدوَّ ويف حال 
اس�تطاع أن يحّق���قيَ أيَّ تقّدٍم ميدانيٍّ من خ�الل تصعيده األخري 
هذا فبالتأكيد أن ذلك سيُكسبُه أوراقاً قويًة عىل طاولة املفاوضات 

السياسية، وبالتال ستحّق��ُق له انتصاراً سياسياً أيضاً!!
اآلن.. تخيلوا لو أننا معاً اس�تطعنا إفش�اليَ هذه الخطوة األخرية 
للع�دو!! معنى ذلك أننا مجّدداً وبفضل الله انترصنا عليه يف الجولة 
األخ�رية، لكن بالربة القاضية سياس�ياً واقتصادياً وعس�كرياً، 
ولك�ن كيف؟! بالكيفي�ة التالي�ة: ُكلٌّ من موقِعه نس�عى للوُصول 
بأنفس�نا وباملجاهدين من حولنا إىل قناع�ة تامة باألهميّة البالغة 
لالس�تمرار يف املرابطة مهما كانت التحدي�ات والتطورات، مع بذل 
ومضاعف�ة الجهود بأقىص طاقة ممكنة، وكذا للوصول بأنفس�نا 
وبكل فرد من املجتمع إىل قناعة تامة باألهميّة البالغة لالس�تمرار 
يف الصم�ود م�ع الت�وايص بالحقِّ والصرب يف س�بيل تعزيز تماس�ك 
الجبه�ة الداخلية اجتماعياً وأمني�اً وثقافياً مع مواصلة دعم ورفد 
مختلف الجبهات باملمكن مهم�ا كانت الظروف والتحديات صعبًة 
ومهم�ا كانت التطورات، وأخرياً بتذكُِّر رعاية الله س�بحانه وتعاىل 
لن�ا وللمجاهدي�ن وألطافه علينا طواليَ الس�نوات األرب�ع املاضية، 
وبالتذك�ري بآياِت الل�ه ووع�وِده القاطعة للواثقني ب�ه واملتوكلني 
علي�ه.. هذا م�ن جهة، ومن جه�ة أخرى تذكري أنفس�نا واملجتمع 
من حولنا بحج�م التضحيات واالنتصارات التي قدمناها عىل مدى 
األعوام املاضية وبحجم رصيد الصمود الذي ال يمكُن لنا ويف لحظٍة 
ه ونحن يف آخِر محطٍة من محطات العدوان  يَو يأٍس أن نخرسيَ ٍن أ وهيَ
يَو مواجعيَ س�نضطرُّ  وجوالت الرصاع معه؛ أليَنَّ حجميَ أيَِّة تضحيات أ
لتقديمه�ا يف هذه املحطة من املؤك�د أنها لن تكونيَ أكربيَ مما مىض، 
بل ولن تكونيَ أكربيَ من سعادة شعب اإليمان والحكمة لحظة قراءة 
بيان النرص من عىل ظهر إحدى دبّابات اإلبرامز ومدرعات الربادل، 
يَو  يَو من ع�ىل حطام إحدى أح�دث الطائرات الحربي�ة األمريكية، أ أ
من أمام مرقد مؤّس�س مداميك الدول�ة اليمنية الحديثة ذات القوة 
��اد، وربما من  والسيادة واالستقالل الرئيس الشهيد صالح الصمَّ
معِرض�ه »الثالث« آلخر الصناعات العس�كرية اليمنية التي دخلت 

طَّ املواجهة مع تحالف العدوان يف أسابيعه األخرية.  خيَ

ردنـا بلذـ وتن َوإعَت ت7قف 4ـذت تبذ وتن 
سـنت7قف عـن تبـرد و4ـذت أمـٌر وتضح 
وطل ذـي وأعلناه أَْكثَــر مـن مر4، َوإعَت 
تسـتمر تبيصف عل نا فني27 بابرد ومن 
أجـل تسـته تف آخـر، مـع أن م7قفنا 
سـ ايس وتضـح وم7قفنا تملذلـن نحن 
ض  تبتصذ   ضـ  إيرتن وتملياومة و4ذت 
تبتصذ ـ  ال يخ 2 دول تبخل ج، كما 4ي 
تبحرب بم تخ مهم أق ع وتن عىل إيرتن 
أَو تصذ   عىل إيرتن ب سـا يف صابحهم 
بـ7 كانـ7ت يذيل7ن بـ7 كانـ7ت يفهم7ن، 
وبكن يف 4ذه تبجزئ ة تبرد تب مني 74 رد 
يمني وطني عىل ع وتن يسته ف أرضه 

وشذله. 

- القن��اة: م��ا موقفكم م��ن الحصار 
واملضايقات التي تتعرض لها إيران من 
قبل أمريكا وبريطاني��ا؟ هل تتوقعون 

حرباً يف املنطقة؟؟
إَدتَر4  عل تبسـا2: يف ظـل تسـتمرتر 
ترتمـب تبذق 4ـ7 عىل أعتـاب تنتخابات 
ه  ج يـ 4 وبـم يذ4ـب إىل تبحـرب؛ ألَنَـّ
بـ7 ع4ـب إىل تبحـرب فسـ7ف يخـرس 

تالنتخابات بشـكل وتضح ورصيح؛ ألَنَّه 
يمكن أن يشـذل حرباً بكنه بن يستط ع 
أشـذلا  تبسـذ7دية  منهـا،  يخـُرَج  أن 
و4ـي يف قمة تبغـرور وتبتلا4ـي بك 4ل 

تستطاعا أن تنه َها تب 27، ال. 
كذبك أية حرب ب سا فيط مع تب من 
أَو مع إيرتن، أية حرب يف تبذابم يمكن أن 
تشـذل فت َلها بكن ال تسـتط ع أن تتنلأ 
بك ف تنطفـئ 4ذه تبنـار، بذبك ترتمب 
74 يريـ  تبتصذ َ  تالقتصادق وتبحصار 
عىل إيرتن وال يري  تبحرب، ونحن نذتي  
أن رد4َ تبفذل تإليرتن ة حك مة وم7فية، 
وبسنا ض  أق حصار عىل إيرتن، فإيرتن 
وإقل م ـة  وتأريخ ـة  عرييـة  دوبـة 
وإْسـَام ة وتذاقب عـىل م7قفها؛ ألَنَّها 
ت عم قض ة فلسـطن، وب7 كانا إيرتن 
متما4 ًة مع تملرشوع تبصه 7ني َبكانا 
4ـي نيطـة ترتـكاز أَْكثَـــر؛ ألَنَّ ب يها 
مـن تملي7مـات أَْكثَــر مما بـ ى تب ول 
تألُْخــَرى؛ وبهذت نحن ض  أق تسته تف 
إليـرتن ونذتـربه ظاملاً وغر مـربّر وغر 

رشعي وغر أَْخــَاقي. 
4ذت م7قفنا ونحـن نذتي  أن تصذ َ  

تألمريكـي 4ـ7 يأتـي ضمـن تبتصذ ـ  
تالقتصادق فيط  تالقتصادق وتبضغـط 
عىل إيرتن وحلب أَْكثَــر بلسذ7دية تحا 
عنـ7تن أننا نيـ27 بخط7تت ضـ  إيرتن 
تبتـي تمثل خطـرتً حي ي ـاً عل كم، ويف 
تبحي َية 4ـي تمثل مصلحـًة إلرستئ ل 

وب سا مصلحًة بلسذ7دية. 

- القناة: مل��اذا يتزايد التصعيُد على 
فلس��طني؟ م��ا ه��و موقفكم م��ن هذا 

التصعيد؟ 
عل تبسـا2: م7قُفنـا حتـى ونحن يف 
أوج تشتذال تبحرب نحن نيُف إىل جانب 
قض ة فلسطن ونذترب4ا قض َة ترتكاز 
مح7رية بألمة، ب سـا فيـط مزتي 4 أَو 
كامـاً نحن ني7ل 4ذت وتبشـذُب تب مني 
يخرج بماين يف مسرتت تحا تبيصف 
تبسـذ7دق  تبتما4ـي  ثـم  وتبحصـار، 
مـع تمل7قـف تإلرستئ يل 74 م فـ7ٌع به 
أمريك ـاً وم ف7ع به مـن ناح ة تمل7قف 
غـر محسـ7ب تبذ7تقـب بـ ى تبي اد4 
تبسذ7دية باالرتماء إىل أحضان إرستئ ل؛ 

ألَنَّ إرستئ ل 4ي تبل7تبة ألمريكا. 

من يري  أن ينال رضا ترتمب وأن ينال 
تبربيطاني  ـــة  تبغربـي وَخاصَّ تبرضـا 
فذل ـه أن يأتـَي من ب7تبـة إرستئ ل، ثم 
4نـاك محاوبـة غل ـة من قلـل تبنظا2 
تبسـذ7دق مل7تجهة إيرتن عـرب إرستئ ل 
وعـرب دعـم تبك ـان تبصه 7نـي، و4ذت 
يتنـاىف مـع طل ذـة تمل7قف تبشـذلي يف 
تبجزيـر4 تبذرب ـة وتإلْسـَام ة وم7قف 
يتناىف مع طل َذة تملسـلمن وتإلنَْسان ة، 
4ذه إح ى تبلل تن تملحتلة بشهاد4 أغلب 
دول تبذابم من قلـل تبك ان تبصه 7ني، 
محاوبـة  إىل  تبسـذ7دية  تذ4ـب  فـأن 
تسـتمرتر تبتطل ع 74 خطـٌر عل ها 74 
ينهـي منهـا أق دور عربـي 4ـي تي7ل 
بأنهـا تيـ27 بابذروبـة، فلسـطن 4ي 
أصل من أصـ7ل تبذروبة وقض ة عرب ة 
4ي من تجذل إليرتن دورتً، وأح  أسلاب 
فشل تبنظا2 تبسذ7دق يف تملنطية تخل ه 
عن تبيض ة تبفلسط ن ة وأح  تألسلاب 
تبرئ سـ ة بي ا2 إيـرتن وتنتصار4ا دعُم 

قض ة فلسطن. 
ب سـا من باب تملزتي 4 وبكن باعتلاِر 
4ي باتا تمثل عن7تناً بلتمّسك تبحي يي 

بابذروبـة وتب يـن وتألَْخـــَاق وقض ة 

تألمة تبتي يتمسك بها أغلب شذ7بها. 

- القناة: كلمة أخرية؟
عل تبسـا2: أنا أوّجُه تح ًة إىل شذلنا 

تب منـي تبذظ ـم إىل ق ـاد4 تبس اسـ ة 

َوق ادتـه تبشـذل ة إىل أبطـال تبيـ7تت 

تملسـلحة وتألمن، إىل تبيـ47 تبصاروخ ة 

تبهن سـة  ووحـ 4  تملسـّر  تبطـرتن 

وتب روع وتألفرتد وتملشـا4، تملؤّسسـات، 

تبـ7زترتت، تملجلـس تبسـ ايس، حك7مة 

تإلنياع تب7طني، مجلس تبن7تب، تبجم ع 

يف 4ذت تب7طن ييف7ن يف مرحلة يرسم7ن 

ف ها تأريخ تب من تملرشق. 

تبتأريـُخ بن يذُكَر أوبئـك تبذين وقف7ت 

مـع تبغزت4، تبتأريخ سـ ذكر أنه وقف يف 

4ـذت تبزمن شـذٌب يمني كريـم ب 7تجه 

ع وتناً أجنل اً ظاملاً با مربّر، وأنه تمت تد 

إىل ج ل عظ م إىل تأريخ عظ م َوإىَل ج ل 

س أتي ب أخذ 4ذه تبخط47؛ باعتلاِر أننا 

حافظنا عىل تألمانة. 

إسرائيل بوابة  من  يأتَي  أن  فعليه  البريطاني  وخاصــة  الغـــربي  الرضا  ينال  وأن  ترامب  رضا  ينال  أن  يريد  من 
 الَحــلُّ السياسي يف اليمن غري معقٍد وإنما املعقد هو فشل العـــدوان العسكري الذي لم يعد يعرف كيف يخرج من هذه الورطة
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ُأفقيًا : 
1. يتغذون بجثة أمههم بعد أن يلدوا من ش�قٍّ 

يف بطنها.
2. إحساس � املعدن السائلة )م( � مدخل. 

3. جيل صغري� القاموس)م( � بغوا وتجربوا. 
4. املرصف � عّقوا. 

5. منيَّة � متشابهان � حرباء )مبعثرة(.
6.  تسمية تُعرف بها سورة )ي�س(.

7. بسيط � عكسها يدخل. 
8. ضمري املتكلم � أحىص � ثلثا قوت 

9. ألقي�ت ع�ى املتس�بب � تكتس�ب من خالل 
الدورات والتدريب.

10. يقوموا بصناعة األشياء � أعاق حريته.
11. م�ن مديري�ات البيض�اء � ش�تم � فاكهة 

صيفية 
12. للتأف�ف � س�ئم � لق�ب املل�ك الحم�ريي 

يوسف يثأر. 
13. تق�دم وتحضرُّ � عاصم�ة مملكة ِحمري � 

اترك � حكى. 
14. طل � ما بعد النفخة الثانية � قاموا بثورة.

َعـُمـوديًا: 
1. لوعة وَوْجد � من سور القرآن الكريم.

2. من الحيوانات الُعشبية � قعدنا � فضاء. 
3. للتمني � نش�أت يف عكا بفلس�طني املحتلة � 

ُعملة آسيوية.
4. فقد زوجته � للتعريف � يقوم بالتعميم.

5. روايس � صوف منفوش � نار جهنم.
6. مفردها العنقود � استخدم أسنانه يف العراك.

7. ملك�ة )مبعث�رة( � طائر خ�رايف � للتخيري� 
ساح وسال. 

8. وظيفة � تس�مية تُعرف بها س�ورة الرحمن 

)م(.
9. حصون � تنترش يف السماء ليالً � قهوة.

10. متشابهان � سكب � مرتهل � حب.
11. ل�ف الورق�ة أو الجري�دة � م�ن األس�ماء 

الحسنى.
12. من الطي�ور الجميلة والقادرة عى النطق � 

ثلثا عطس.
13. التخيري � والدي � نصف قائم.

14. َمْعَل�ٌم يف الصورة أول ناطحات س�حاب يف 
العالم � إصبع اليد الصغرية.

استراحة
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 محمد الهاللي

محافظة عدن

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
تملفتاح:- مشاعرق.

1 - تبيذتئف.
2 - م ناء يف تملهر4. 

3 -  ح7ل كامل.
4 - ح 7تن ضخم. 

5 - من س7ر تبيرآن تبكريم.
6 - تبساحة.

تشـُطِب تبكلمـاِت أسـفَل 

تبي7سـن  بـن  تمل7ضحـَة 

وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً  أُفي ـاً 

بتحُصـَل يف تبنهايِة عىل كلمة 

تبـرس تملك7َّنـة ِمـْن ي أحرف 

»محافظة يمن ة«. 

)صرب تمل7تد2 ـ تبحجرية ـ 

تألعروش ـ تملذافر- تب مل7ء4 

ـ تبضلـاب ـ وتزع ة ـ تبرونة 

ـ رشعـب ـ ح نان ـ ح فان 

ـ عوبـاب ـ سـامع ـ مخاء ـ 

4ج 4 ـ صرب(.

إر4ابـي،  تنظ ـم   =12+5+8+10
يسـتحيه،  مـا  أخـذ   =2+4+15
10+14+6= منـزل، ي+7+11= تخلـ7 

تحـا تبرمـاد، 3+ي+14+5= ميـ ت2، 
1+11+3+13= دل.

أدِخـــْل مـرتدَف تبكلماِت يف تبجـ وِل بتحُصَل 
عىل: تسـم تبشـاعر كاتب كلمات زتمل »عىل تبنهج 

تبرسايل« أدتء تملنش  ع ى تبل ث.

جغرافيا

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

يومــــــًا3851
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قص  4 »عا2 
تملسر« بلشاعر
 مذاع تبجن  

جئنا وثاراُت املجازر تغتيل 

 ناراً.. ستُطفئها بأرضك ناُر

َر )البيَت العتيَق( و)طيبًة لنُطهِّ

منُكم.. فال تبقى لُكم آثاُر

ما ُدمَت يا أغبى امللوِك عدوَّنا

فلنا بُحسِن غباِئَك استثماُر!

زّوجَت )أبها( بامُلسرّيِ )قاصٍف

وزواُج كّل ُمسرّيٍ.. ِمسيَاُر!!
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ةرهـاقلا6

محبمحاصامهـ

فدخاليلبجا

اااربدفدرر

ءلوومضةاشف

بنحلمةلونا

هـاوجيلرانع

شءبعرعااظم

ةرزوأينرةل

عاعلذدةتبا

وزابحسامعص
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 : متابعات:
أّكـــ ت إيرتُن أحي تهـا يف تأمن مض ق 4رمز تبلحـرق، رتفضًة أَقَّ ت خل 
أوروبـي يف تأمن تملض ـق، مذترب4 عبك تنتهاكاً بسـ ادتها، محذر4ً من ع7تقب 
تبت خـل تألوروبي تألمريكي يف خط تملاحة تب ويل يف تملض ق وتبذق سـ جلب إىل 

تملنطية مزي تً من تبت7تر. 
وقال مستشـار قائ  تبث7ر4 تإلْسـَام ة بلشـؤون تب فاع ة تبذم   حسـن 

د4يـان يف تريحات صحف ة تبخم س تبفائا، بـأن مذادبة إيرتن يف مض ق 
4رمـز 4ي إمـا أن ينذـم تبجم ع باألمـن ويصـّ روت نفطهم وإمـا ال، محذرتً 

باسته تف تبي7تع  وتبسفن تألمريك ة يف حال نش7ب حرب. 
وأضـاَف د4يـان: إن أَق تغ ر يف وضـع مض ق 4رمز سـ زي  تبت7تر، وق  
يفتح باب م7تجهة خطر4، ُملَ ِّنًا أن كل تبي7تع  وتبيطع تبذسـكرية تألمريك ة 
باملنطية سـتتذرض السـته تف ملارش يف حال تتخذت وتشنطن قرتر تبحرب، 
مؤّكـــ تً أن أية حـرب أمريك ة ض  تبجمه7رية تإلْسـَام ة يذنـي أن أمريكا 

ست7تجه إيرتن وحلفاء4ا يف كل تملنطية. 
ويف تذل يه عىل تبت7تر تبرت4ن بمض ق 4رمز عيب ت7ق ف إيرتن بناقلة نفط 
بريطان ـة بذ  م 4 وج ز4 مـن تحتجاز ناقلة إيرتن ة يف جلـل طارق تبخاضع 
بربيطان ـا، قـال تبذم ـ  د4يـان وزير تب فـاع تإليرتنـي تبسـابق: إن ميرتح 
بريطان ا بتشك ل ق47 أوروب ة يف مض ق 4رمز ق  يجر ما ب س يف تبحسلان. 

وأّكـــ  د4يان، أن إيرتن بـن تتفاوض مع إدتر4 تبرئ ـس تألمريكي دوناب  
ترتمب تحا أية ظروف، مذتربتً أن تبته ي  بابحرب خ تع بآلخرين. 

ويف جانـٍب آخر من تبتريحـات، تح ث تبذم   د4يان عـن دور تإلمارتت 
تبسـللي، وقـال إنها تح7ّبـا إىل مركـز أمريكي بـرضب أمن إيـرتن تبي7مي، 
مض فـاً: إن تإلمـارتت تذرف مـا يت7جب عل هـا فذله، مشـرتً إىل أن تإلمارتت 
أرسـلا إىل إيرتن برسـائَل، وأوف ت أشـخاصاً يتح ث7ن عن تبسا2، مذتربتً أن 

4ذه تبخط7تت تذ7د إىل فشل تإلمارتت ن تبذريع إقل م اً. 

اعتبر أعمال الهدم الصهيونية لمنازل 
الفلسطينيين في القدس جزءًا من صفقة القرن

 فيما وفٌد تطبيعي سعودي يزوُر الكياَن الصهيوني!

عربي ودولي

إصابُة عشرات الفلسطينيني خالل اقتحام االحتالل أحياًء بالقدس

منظمُة الغفو الدولية تطالُب الرياض بإلغاء أحكام إعدام بحق رجال دين 

 : فلسطين المحتلة:
قمَذهـا  تبصه 7نـي  تالحتـال  قـ7تُت  ت7تصـُل 
بلشـذب تبفلسـط ني، ح ث أص ـب وتعتيل عرشتت 
تبفلسـط ن ن خـال تقتحامات نفذتها قـ7تت تبذ و 

عىل أح اء يف تبي س. 
وقابا وكابُة تألنلاء تبفلسـط ن ة وفا: إن عرشتِت 
تبفلسـط ن ن أُص ل7ت بحاالت تختناق، أمس تبُجُمَذة، 
جـرتَء تعت تِء ق7تت تالحتـال تبصه 7ني عل هم خال 
تقتحامهـا حـيَّ وتد تبحمـص يف بلـ 4 صـ7ر با4ـر 
بابيـ س تملحتلـة، مل نًة أن قـ7تِت تالحتال تقتحما 
تبحيَّ وأطليا قنابَل تبغاز تبسا2 تجاه تبفلسط ن ن. 
ونيلـا تب7كابُة عـن رئ س 4 ئـة مياومة تبج تر 
وتالسـت طان وب   عسـاف ق7به: إن جريمة تالحتال 
تبصه 7نـي بهـ 2 عـرشتت تملنـازل يف وتد تبحمـص 
بن تمر.. مشـّ دتً عىل أن تبفلسـط ن ن سـ 7تصل7ن 
وحمايـة  حي7قهـم  كامـل  ن ـل  حتـى  نضابهـم 

مي ساتهم. 
وكانا ق7تت تالحتال تبصه 7ني ق  4 ما تالثنن 
تملايض عـرشتِت تبشـيق تبسـكن ة بلفلسـط ن ن يف 

حـي وتدى تبحمـص يف بل 4 ص7ر با4ـر جن7ب رشق 

م ينة تبي س تملحتلة وعبك يف إطار تنف ذ ُمَخّططاتها 

تالسـت طان ة تبرتم ة إىل تهجر تبفلسط ن ن وتغ ر 

مذابم تبي س تملحتلة وته7ي 4ا. 

إىل عبـك، عكـرت وكابـة وفـا أن قـ7تت تالحتـال 

تقتحمـا بل 4 تبذ سـ7ية يف م ينة تبيـ س وتعتيلا 

سلذة فلسط ن ن. 

وأشـارت تب7كابـة، إىل أن ق7تت تالحتـال تقتحما 

قريـة فصايل شـمال م ينـة أريحا ودت4مـا منازل 

تبفلسط ن ن وتعتيلا أربذة شلان. 

 : متابعات:

تبسـذ7دق  تبذـ وتن  دوبـة  نظـا2  قمـُع  يـزدتُد 
بلس اس ن ورجال تب ين تملخابفن البن سلمان برغم 
تملطابلـات تب وب ـة إىل إطـاق رستح تملذتيلـن، ف ما 
يسـتمر تبتطل ُع تبسـذ7دق تبصه 7نـي ووص7به إىل 
أعىل عروتته بزيار4 صحفي سذ7دق إىل تبي س تملحتلة 

وتج7تبه برفية صهاينة يف باحات تملسـج  تألقىص. 
 ودعـا منظمة تبذفـ7 تب وب ة تبنظا2 تبسـذ7دق 
ب7قف ع وتنه عىل تب من وع 2 تبسـذي نح7 تبتسـلح 

من مختلف بل تن تبذابم.
وطابلـا منظمة تبذف7 تب وب ة )أمنسـتي(، أمس 
تبُجُمَذة، سـلطاِت تبسـذ7دية بإطـاق رستح تب تع ة 

تبسذ7دق سلمان تبذ7د4 »ف7رتً دون ق   أَو رشط«. 
وقابا تملنظمة يف ب ان أص رته تذي لاً عىل مطابلة 
تمل عي تبذا2 تبسذ7دق بإع ت2 تبذ7د4، قل ل محاكمته 
تمليـرر إجرتؤ4ا أما2 محكمـة مكافحة تإلر4اب: إنها 
»تشـذر بيلق بابـغ من تحتماب ه تبحكم عىل تبشـ خ 

تبذ7د4 باإلع ت2 وتنف ذ حكم تإلع ت2 بحيه. 
يُذكر أن تبنظا2 تبسـذ7دق شـن حماِت تعتياالت 
وتسـذة شـملا مئـات مـن تبنشـطاء وتبحي7ق ـن 
تبسـذ7دين، وكـذت  وتب ُّعـا4  وتبُكتـاب  وتإلعام ـن 
تسـته فا تبجاب ـات تبذرب ـة، منهـم فلسـط ن 7ن 
وأردن 7ن وس7ري7ن وجاب ات إفريي ة دتخل تململكة، 

وبذضهم بم يُذرف مكانه حتى تآلن. 
إىل عبـك، ت7تَصـَل تبتطل ـُع تبصه 7ني تبسـذ7دق، 
ح ث قا2 وف  سذ7دق بزيار4 تبك ان تبصه 7ني بلياء 

مسـئ7بن صهاينة، وقا2 صحفي سـذ7دق متصهن 
يُ عـى محمـ  بن سـذ7د مرتفـق بل7فـ  بابتج7تل يف 
باحات تملسـج  تألقـىص تألربذاء تبفائـا، تألمر تبذق 

ق7بل برفض وتستنكار فلسط ني وتسع. 
وطرد مي سـ 7ن تبصحفـيَّ تملتصهن من باحات 
تملسـج  تألقىص أثنـاء تج7تبه برفية قـ7تت تالحتال 
وتـم إخرتجه من تملسـج  تألقـىص، كما بََصـَق طفٌل 
فلسـط ني عىل وجـه تبصحفي تملتصهـن، كما كال 
تملي سـ 7ن تبشـتائَم بلصحفـي وبـ7يل عهـ  تبنظا2 

تبسذ7دق. 
ومن تملت7قع أن يلتيَي وفُ  تملطلِّذن تبسـذ7دق مع 
رئ س وزرتء تالحتال بن امن نتن ا74، ومن تمُلَخّطط 
أن يجتمع أَيْضاً مع أعضاء من تبكن سا، ومسؤوبن 
يف وزتر4 تبخارج ة وشخص ات أكاديم ة صه 7ن ة. 

السيد نصر اهلل يدعو ملعالجة 
موضوع العمالة الفلسطينية 
يف لبنان بُبعده االسرتاتيجي

 : متابعات:
دعا تألمن تبذا2 بحزب تبله، تبس   حسن نر تبله، إىل مذابجة 
تملزتي تت  عن  بذ  تً  بلنان  يف  تبفلسط ن ة  تبذمابة  م7ض7ع 
ال  عبك  ألَنَّ  وتبس ايس؛  تالسرتتت جي  بلذ يه  تمل7ض7ع  ومياربة 

عاقة به بابت7طن.
تبـ31  تبذكرى  بمناسلة  خطابه  خال  تبله  نر  تبس    ورأى 
تملؤسسة  »4ذه  أن  تإلنمائ ة«،  تبلناء  جهاد  »مؤسسة  بتأس س 
تبتي تخضع بذي7بات أمرك ة 4ي جزء من تملياومة منذ تبل تية 

ونحن نفتخر بها«.
وأضاف تبس   نر تبله: إن مؤسسة جهاد تبلناء 4ي جزء من 
س اسة تبصم7د ب ى تملياومة إىل جانب تبكفاح تملسلح وتبس ايس 
وتبرعائي. وأضاف: ألن تملياومة كانا متكاملة وتذمل يف أبذاد 
تملخلصن  من  كان7ت  أبذاد4ا  ُكــّل  يف  تبذاملن  وكل  متذ د4 
وتبصادقن تستطاعا 4ذه تملياومة بابتذاون مع بي ة تبفصائل 

بأن تصل إىل تبتحرير يف تبذا2 2000.
تبجانب  إىل  تذ4ب  بم  تملياومَة  أن  نرتبله،  تبس    وأوضح 
تبذسكرق وأغفلا تبج7تنب تألخرى، بل عىل تبذكس منذ تبل تية 
تبله عىل  عبك عمل حزب  وإىل جانب  تبذسكرق  تبذمل  إىل  ع4لنا 
تملياومة( يف  )بلذمل عىل حماية  تبس ايس  ج7تنَب متذ د4 منها 

تبلذ  تبثيايف وتبصحي وغر4ا«.
تبله  حزب  إىل  ُوجها  تبتي  تالتهامات  إىل  تبله،  نر  وأشار 
وزير  قرتر  تالحتجاج عىل  عىل  تبفلسط ن ن  تباجئن  بتحريض 
تبذمل تبللناني، مذتربتً أن 4ذه تالتهامات »مؤسفة فذاً«، دتع اً 
تملزتي تت،  عن  بذ  تً  تبفلسط ن ة  تبذمابة  م7ض7ع  مذابجة  إىل 
وتبذامل  تبفلسط ني  تبذامل  بن  كلرتً  فارقاً  4ناك  أن  م7ضحاً 

تألجنلي؛ ألَنَّه ب س ب ى تبفلسط ني بلٌ  بلذ7د4 إب ه. 
وبفا نر تبله، إىل أنه يجُب مياربة م7ض7ع تبذمابة تبفلسط ن ة 
بلُذ يه تالسرتتت جي وتبس ايس وال عاقة به بابت7طن، مض فاً 
به وء وبشكل  تبفلسط ن ة  تبذمابة  أنه يجب مذابجة م7ض7ع 

إنساني وم7ض7عي، مش دتً »ن ع7 إىل وقف تملزتي تت.
وتعترب تبس   نر تبله أن »تبي7ل إن حزَب تبله 74 »تبحاكم تألكرب 
يف بلنان« 74 أكرب كذبة؛ ألَنَّ ما يجرق ف ه 74 خاف تطلذاته«. 
وقال: »ما يجرق من تحريض ض  حزب تبله به أ4 تف ع 4 ب نها 
تحم له مسؤوب ة مآل تألوضاع يف تبلاد«. وأوضح أن »من أ4 تف 
وتح ي تً  تبخارج  تحريض   74 أيضاً  تبله  حزب  عىل  تبتحريض 

أمركا عىل بلنان وتقتصاده«.
ت تع ات  بذبك  ألَنَّ  تبيضاء؛  إىل  تبتحريض  4ذت  »إحابة  إىل  ودعا 
مستيل  حلفائنا  »قرتر  إن  وقال  بلنان«.  تقتصاد  عىل  خطر4 
تماماً ونحن نحرتمهم وال نطلب منهم ش ئاً وال نفرض عل هم 
بسلب  تبحك7مة  بتذط ل  تبحزب  تتها2  إىل  إشار4  يف  أمر«-  أق 
قض ة  بإحابة  أرسان  طال  تبسابق  تب7زير  حل فه  مطابلة 
محاوبة تغت ال وزير تبنازحن صابح تبغريب إىل تملجلس تبذ يل-.
ونفى تبس   نر تبله »بشكل قاطع تّدعاء تملن وب تبصه 7ني يف 
مجلس تألمن بأن حزب تبله يستخ 2 م ناء بروت بنيل تبساح، 
مل نًا أن تبه ف من تّدعاءتت تملن وب تبصه 7ني ق  يك7ن مي مة 

بفرض تبلذض وصاية عىل مرفأ بروت. 
تبه 2  بأعمال  ح يثه  ختا2  يف  نّ د  تبله  بحزب  تبذا2  تألمن 
4ذت جزء  أن  وتعترب  تبي س،  يف  تبفلسط ن ن  ملنازل  تإلرستئ ل ة 
محم7د  تبفلسط ني  تبرئ س  بيرتر  مرحلاً  تبيرن،  صفية  من 
علاس ب7قف تالتفاق ات مع »تبك ان تبصه 7ني«، »تبتي ينهكها 
أيضاً وقف تبتنس ق تألمني، مذتربتً أن وقف تبتنس ق تألمني بن 
تبسلطة تبفلسط ن ة وتالحتال 74 »ساح ب   تبسلطة يجب أن 

تستخ مه.

تونس تشّيع الرئيس 
قائد السبسي 

 : متابعات:
أعلنا تبرئاسـة تبت7نس ة، أمس تألول تبخم س، عن وفا4 
تبرئ ـس تبلاجي قائ  تبسـليس عـن عمر ينا4ـز 2ي عاماً يف 

تملستشفى تبذسكرق بابذاصمة تبت7نس ة. 
ونيـل جثمان تبسـليس، أمـس تبُجُمَذة، من تملستشـفى 
تبذسـكرق إىل تبيـر تبرئـايس بيرطـاج عىل متن سـ ار4 

إسذاف عسكرية. 
وس شـ ّع رئ ـس تبجمه7ريـة تبت7نيس تبرتحـل، تبلاجي 
قاي  تبسليس، تب 27 تبسـلا، 27 ي7ب 7 ي201، عىل أن يخرج 
تمل7كب عىل تبساعة 11:00 صلاحاً، تنطاقاً من قر قرطاج 

يف تتجاه ميرب4 تبجاز. 

إيران: تشكيُل قوة أوروبية يف مضيق ُهرُمز قد يُجـرُّ ما ليس يف الُحسبان 



القراآن الكرمي هو �ص��لة بيننا وبني اهلل "�صبحانه 
وتع��اىل"، اإذا اهتدين��ا ب��ه نك�ص��ب م��ن اهلل معونته، 
له باأ�ص��كال كثرية من اأ�ص��كال الرعاية  رعايته، تدخُّ
التي يرعانا بها ح�ص��ب وع��ده يف القراآن الكرمي، ثم 

يتحقق للأمة الكثري من النتائج يف واقع احلياة.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
تبذ د 
  )713(

تبسلا 
24 عق تبيذ 4 41440ـ  

  27 ي7ب 7 ي2201

كلمة أخيرة

حميد رزق*  
  

بدالسالم  أطل محمد عيَ
يف  امل�ايضيَ  األربع�اءيَ 
م�ن  متلف�زة  مقاب�الت 
موس�كو بعد فرتة جمود 
الس�يايس  املِليَ��ّف  يف 
النات�ج يف األس�اس م�ن 
ل�دى  الخي�ارات  ضي�ق 
فبع�د  الع�دوان،  دول 
الفشل العسكري راهنت 
واإلم�ارات  الس�عوديُة 
أمري�كا  خلفه�م  وم�ن 
ع�ىل تحقي�ق اخرتاقات يف 
الجبهة السياسية، وانطلقت مشاوراُت الجولة األوىل يف 
س�ويرسا، والثانية يف الكويت، وصوالً إىل اتّفاق السويد 

الذي رعته األمُم املتحدة وحظي بمباركة دولية. 
س�اد الغم�وُض فيم�ا يُخ�صُّ تفس�رييَ بن�ود اتّفاق 
استكهولم، واندفع إعالُم العدّو وأدواته املحلية لتصوير 
ما جرى؛ باعتباره انتصاراً ملا يسمى التحالف الذي أخذ 
يتحّدُث بش�كل واس�ع عن تس�ليم الحديدة وانسحاب 
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة لصالح املرتِزق�ة، وبمرور 
األي�ام ثب�ت أن نتائ�جيَ اتّفاق الس�ويد كانت عكس�يًة، 
فالوف�ُد الوطني نجح يف انتزاع وتثبيت مكاس�بيَ مهمٍة 
رغم التعقيدات الكبرية والتي تجّلت فيما بعُد باملماطلة 
التي ال تزال مس�تمرًة إىل اآلن ومحاولة إيجاد تفسريات 

مختلفة لبنود االتّفاق. 
نًا الوطني برئاسة  الش�اهُد أن األحداث أثبتت أن وفديَ
بدالس�الم يمتلك مؤهالٍت تجعلُه عند مستوى  محمد عيَ
قيادة جبهة املفاوضات السياس�ية بشكل راٍق وصلب 

يف ذات الوقت. 
ت  حرُت ش�خصياً بعضيَ جوالت التف�اوض، وُكلِّفيَ
خالل مش�اورات الكويت برئاسة الوفد اإلعالمي، كنت 
بدالسالم داخل قرص بيان األمريي  إىل جوار من محمد عيَ
قرابة الشهرين، وبعكس املتابعة عن بُعد، فالكثريون ال 
يرون إاّل الظاهريَ من عمليات التفاوض، وهناك من يظن 
يَو  العمليةيَ مجرد صالونات ضخمة وتبادل االبتسامات أ
مجرد اس�تعراض ل�آراء وتبادل للمقرتح�ات والتقاط 

يَو إجراء املقابالت اإلعالمية..  الصور التذكارية أ
، تتطّل�ُب يف الظروف العادية   املفاوضاُت عمٌل ش�اقٌّ
س�اً طويالً  وعندم�ا تك�ون ب�ني أط�راف متكافئ�ة نيَفيَ
وأعصاب�اً هادئة وصلبة، أم�ا يف الحالة اليمنية فعمليُة 
التفاوض تج�ري مع املجتمع الدول وم�ع أعتى الدول 
يَْكثيَ��ره�ا خربًة وتمرس�اً يف فن الخداع  االس�تعمارية وأ
يَْكثيَ��ر تعقيداً أن  واملكر الس�يايس، وما يجعل املس�ألة أ
أمريكا وبريطانيا وفرنس�ا وما يس�مى الدول الثماني 
عرشة تتفاويَُض مع القوى الوطنية يف صنعاءيَ بواسطة 
أقنع�ة محلية )مزع�وم الرشعي�ة(، ما يجع�ل املهمةيَ 

يَْكثيَ��ريَ صعوبًة واستثنائيًة، وتتطلب مواصفاٍت  أ

حمود محمد شرف 
أح�ُد أصدقائي إعالميٌّ مرموٌق، طلب�ُت رأييَه يف مقالتي 
الس�ابقة الت�ي نرُشت يف ه�ذه الصحيفة قبل أس�بوعني، 
فق�ال ل: »مقالٌة صحافيٌّة بنكه�ٍة إذاعيّة، وهذا برأيي ما 

ها تميُّزاً لدى الكثرِي من ُقّراِء الصحيفة«.  منحيَ
وراء  م�ن  ال  »القل�م«  وراء  وم�ن  ذاِته�ا  بالنكه�ة 
»امليكرفون« هذه املرة أيضاً سّطرت مقالتي هذه ألكشفيَ 
لكم م�ن خاللها رّساً هاماً، هو رِسٌّ لم يعد خافياً عىل أحٍد 
يَ الوقائع، لكنّه ولألسف الشديد  إذا ما تأّمليَ الواقع واستقرأ
ظ�لَّ رّساً لم يتعّرف عليه حت�ى اآلن الكثريُ من الصامدين 
والصام�دات يف وج�ه الع�دوان، والس�بب أنه�م -ونظ�راً 
النرصاف أذهانهم بشعوٍر وبدون شعوٍر إىل زوايا ضيّقة- 

�ليَ وبش�موليّة لحقيق�ة الواقع  �هم التأمُّ ال يكّلف�ون أنفسيَ
املتص�دّع الذي بات يعيُش�ه الي�وم تحالُف العدوان ليتس�نى لهم من خالل 
ذل�ك اس�تقراء وقائعه وتطورات أحداثه يف مس�اراتها املختلفة عس�كريًة 
وسياس�يًة واقتصادي�ة وغري ذلك، ليصلوا بوعيهم وع�ىل نحٍو من املقاربة 
ب�ني ُك��ّل ذلك إىل اكتش�اِف الرسِّ ال�ذي لم يُعد لهم أيُّ ع�ذٍر يربُر تأخريَهم 
يف اكتش�افه، وذلك ملا يرتتب -بعد اكتش�اِفه- عىل ُكلِّ صامٍد وصامدٍة من 

ه بها.  ، وكذا مسؤولياٌت دينيٌّة ووطنيٌّة وأخالقيٌّة تستوجُب قياميَ نتائجيَ
لو كنُت اآلن وأثناء كتابتي لهذا الس�طر أجلُس خلفيَ ميكرفوني اإلذاعي 
لدعوت املخرجيَ للذهاب بنا إىل فاصٍل يستعرُض لكم فيه جملًة من مقاطع 
األرش�يف الصوتية ألبرز تطورات األحداث واملواقف السياسية والعسكرية 
«األمريكي الس�عو إماراتي« خالل  واالقتصادي�ة يف الجانب�ني »اليمن�ي« ويَ
األس�ابيع املاضي�ة عىل األق�ل!! لكن ال ب�أس، تعالوا هنا لنس�تعرضيَ معاً 

ورسيعاً بعضيَ نتائج ذلك.. 
سياس�ياً: محمد عبدالس�الم يصل إىل موس�كو بدعوٍة رسمية ليفاوضيَ 
باس�م صنعاء وكل اليمن، بينما »هادي« وحكومته ال يستطيعون العودةيَ 
إىل ع�دن ناهيك عن صنع�اء، مارتن غريفيث ويف إحاطت�ه األخرية ملجلس 
األمن يؤكُد التزاميَ سلطة صنعاء باتّفاق ستوكهولم وتنفيذها ألوىل خطواته 

يف الحديدة ومن طرف واحد، بينما يستمرُّ الطرُف اآلخُر يف استجداء موقٍف 
ه وادعاءاِته حول ذلك.. أمميٍّ يؤيُد مزاعميَ

اقتصادياً: الش�عُب اليمنيُّ يعيُش ظروفاً اقتصاديًّة صعبًة؛ 
نتيج�ةيَ العدوان والحص�ار وقرار نقِله للبن�ك املركزي وقطعه 
للمرتبات يف ظل استمرار نهبه لإليرادات والثروات، بينما يكاُد 
؛  الشعُب »السعودي« اليوم أن يعيشيَ ظروفاً اقتصاديًة أصعبيَ
بس�بب »البقرٍة الحلوب التي تدرُّ إىل أوعية حلفائهم من »رعاة 

البقر«.. 
عس�كرياً وفضالً عىل انع�كاِس املع�ادالت وامتالك الجيش 
اليمن�ي وقوات�ه املس�لحة لزم�ام املب�ادرة لزم�ام املب�ادرة.. 
القائُد األعىل للقوات املس�لحة اليمنية املش�ري مهدي املّش�اط 
يفتتُح معِرضيَ الرئيس الش�هيد الصّم�اد »الثاني« للصناعات 
العس�كرية اليمنية، مزيحاً الستاريَ عن »القدس« يف »صنعاءيَ«، 
بينم�ا يذه�ُب ج�زٌء كبريٌ م�ن نفق�ات تحالف الحرب إلنش�اء 
« لحطام األس�لحة اليمنية التي كان لها رشُف املشاركة  وافتتاح »متاحفيَ

يف املعِرض »األول« لصناعات اليمن العسكرية.. 
أضف إىل ُك��لِّ ذلك ومعه وقبليَه قائداً ربّانياً عظيماً وفّذاً كالسيد عبدامللك 
بن بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- والذي يتوىل بنفس�ه يف آٍن واحد مهمةيَ 
تكريس الوعي لدى ش�عبه وأّمته وش�عوب العالم، وإدارة املعركة يف ُك��ّل 

االتجاهات بنفٍس طويل وكلِّ حكمٍة واقتدار.. فهل عرفتم الرسَّ اآلن؟! 
���رُّ -وبكلِّ بس�اطة- ه�و أننا »انترصن�ا« حت�ى اآلن والحمُد لله،  السِّ
ذلك بالتأكيد ما يكتش�ُفه ُكلُّ من يتأّمل ويس�تقرئُ ويُقاِرُب كّل ما سلفت 
اإلشارُة إليه، لكن السؤال األهم هو: ما الذي نستنُجه اليوم من خالل ذلك؟ 
وما الذي يرتتُب علينا كصامدين وصامدات من مسؤولياٍت دينيٍّة ووطنيٍّة 

نا بها؟  وأخالقيّة تستوجُب قياميَ
ب�دوري وكواحٍد منكم أجي�ُب وأق�وُل: الواضُح أن انتصاريَن�ا حتى اآلنيَ 
وكش�عٍب يمنيٍّ كان نتيجًة ألموّر عّدة، أبرُزها: صموُد وثباُت املجاهدين يف 

مختلف جبهات القتال ومختلف جبهات املواجهة بتوّكلهم عىل الله 

كلمُة إنصاف بحق وفدنا 
الوطني املفاوض

املعِرُض الثالُث واألخري
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