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»بدرF« البال�س���تي ي�س���رب جتمعات كبرية للجي�ش ال�س���عودي ومرتزقته يف ع�سري 
للعالج السفر  من  طفلة  مينع  واالحتالل   .. بعدن  ناصر  علي  الرئيس  منـزل  على  السطو 

العميد سريع: العملية ردًا على المجازر البشعة بحق شعبنا وأصابت مرابض الطائرات وأهدافًا عسكرية

هجوم جوي جديد على قاعدة خالد السعودية

صراعات تشظٍّ متصاعدة بني »بن زايد« وبقية حكام اإلمارات:
هل تبقى اإلمارات »موحدة« لفترة أطول؟!

الدرواني: فيتو ترامب يثمر أشالًء ودماًءالمحبشي: األمم المتحدة شاهد الزور

40 شهيدًا وجرحيًا بينهم 14 طفاًل إثر استهداف العدوان سوق آل ثابت بصعدة

مملكة ال�سر حتول �سوقاً اإىل مقربة جماعيةمملكة ال�سر حتول �سوقاً اإىل مقربة جماعية

الـــــــــــعـــــــــــدوان  ودول  أمـــــــــريـــــــــكـــــــــا  حتـــــــمـــــــل  الـــــــصـــــــحـــــــة  وزارة 
ســـقـــطـــت دم  قـــــــطـــــــرة  كــــــــل  عــــــــن  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة  املــــــســــــؤولــــــيــــــة 

املــــــــكــــــــونــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واملـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات احملــــــلــــــيــــــة تـــــديـــــن 
اجلـــــــــــــــرميـــــــــــــــة وتــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــب مبـــــــــحـــــــــاكـــــــــمـــــــــة مــــــرتــــــكــــــبــــــيــــــهــــــا
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استهدفت هناجر وشركات تجارية ومنازل ومزارع مواطنين بقصف مدفعي ثقيل 

بعد يوم من تدمير مقر قيادة تحالف العدوان في نجران ببالستي قصير المدى:

سالح الجو املسيرّ يقصُف »مواقَع هامة« 
يف مطار أبها الدولي بهجوم جديد

هجوم جديد لسالح الجو املسيرّ 
على قاعدة خالد الجوية

العميد سريع: العملية أصابت مرابض الطائرات وأهدافًا عسكرية

 : خاص
ضمن تصذ  7ا املت0اصل ض  املطارات 
اثسـذ0دية، ج دت ق0اُت اثج ش واثلجان 
اثشذب ة، أمس االثنني، قصَفها عىل مطار 
أبهـا اثـ ويل يف عسـر، بذ د مـن طائرات 
»قاصـف 3K« يف عمل ة ج ي 7 وواسـذة 
رضبـت »أ7 افـاً 7امـة« داخـل املطـار، 
وحييـت إصابـة دق يـة، يف اث0قـت اثذق 
بات املطار يذمل بـ »نصف دوا3« ثت 07ر 
وضذه اثتشغ يل جراا اثرضبات اث من ة. 

وأعلن املتح ث اثرسـمي باسم اثي0ات 
املسـلحة اثذم ـ  يح ـى رسيـع، يف وقت 
مبكـر فجَر أمس، أن سـلح اثج0 املسـر 
نفذ عمل ة 7ج0م ة واسـذة عىل »م0اقع 
7امة« يف مطـار أبها اثـ ويل، مؤّكــ اً أن 

اثذمل ة حييت إصابات دق ية. 
وجـاات 7ـذه اثذمل ـة بذـ  يـ30 من 
7ج0مـني واسـذني نفذ7ما سـلُح اثج0 

املسّر عىل مطار نجران، ما أَدَّى إىل ت0قفه 
عـن اثذمل، يف إطار اثتصذ   املت0اصل ض  

املطارات اثسذ0دية. 
ويأتـي 7ذا يف اث0قـت اثـذق أّكــ  ف ه 
مسافرون أن مطار أبها باثذات بات يذمل 
بـ »نصـف دوا3« جراا تأثـره باثرضبات 
اث من ة املت0اصلة، ف ما اشتكى املسافرون 
أيضـاً مـن ت 07ر عمـل مطـارق ج زان 

ونجران. 
امللمـ0س يف حركـة  اثت 7ـ0ر  ويماـل 
املطـارات اثالثـة، دث ـلً واضحـاً عىل أن 
اثتصذ ـ  اث منـي االسـرات جي ق  حيق 
7 فـه املتماـل يف إغلق تلك املطـارات رداً 
عىل اسـتمرار اثذ وان واثحصـار وإغلق 

مطار صنذاا. 
وكانـت اثيـ0ات املسـلحة قـ  ت0ع ت 
يف أكاـَر من مناسـبة سـابية بـ »ت0ّسـع 
مسـاحة اثردع« ورضب منشآت سذ0دية 

»حساسة«.

 : خاص
استه ف سلح اثج0 املسّر بذمل ة واسذة 
مسـاا أمـس االثنـني قاعـ 7َ خاثـ  اثج0يـة 
بخم س مشـ ط يف عسـر بذ د من طائرات 
قاصـف 3K. وقـال املتحـ ُث باسـم اثيـ0ات 
املسلحة أن عمل ة سـلح اثج0 املسّر أصابت 

مرابض اثطائرات اثحرب ة وأ7 اف عسـكرية 
أخرى يف قاع 7 خاث  اثج0ية ب قة عاث ة.

واعترب اثذم   رسيع عمل ة سلح اثج0 
املسـّر ض  قاع 7 خاث  اثج0ية يف خم س 
ا عـىل اثذ وان املسـتمر  مشـ ط تأتـي ردًّ
واثحصار اثجائر وارتكاب اثجرائم اثبشذة 

بحق أبناا شذبنا.

»بدرF« البالستي يضرب تجمعاٍت كبيًة للجيش 
السعودي ومرتزقته يف عسي 

 : خاص
بذـ  أقل من 37 سـاعة مـن ت مر مير 
ق ـاد7 تحاثف اثذـ وان يف نجـران بصاروخ 
اثيـ70  عـاودت  املـ ى،  قصـر  باثسـتي 
باثسـت ة  نشـاطها، برضبـة  اثصاروخ ـة 
ج ي 7، أمـس االثنني، اسـته فت تجمذات 
كبـر7 ثج ش اثذ و اثسـذ0دق ومرتزقته يف 
عسـر، بصاروخ »ب ر« املتشظي، ما أسفر 
عـن مـرع وإصابة ع د كبر مـن اثجن0د 

اثسذ0ديني ومرتزقتهم. 
وأعلـن اثناطق باسـم اثي0ات املسـلحة، 
اثيـ70  أن  أمـس،  يح ـى رسيـع،  اثذم ـ  
اثشـذب ة  واثلجـان  ثلج ـش  اثصاروخ ـة 
 »Fأطليـت صاروخـا باثسـت ا نـ0ع »بـ ر
عـىل تجمذات اثج ش اثسـذ0دق ومرتزقته 
ومخازن أسـلحتهم يفيِ منطيـة اث ائر غرب 
عسـر، مؤّكــ اً أن اثصـاروخ حيق إصابة 

عاث ة اث قة. 
وأوضـح أن اثصاروخ سـبّب »انفجارات 
»سـ ارات  وأن  املنطيـة«  7ـزت  ضخمـة 
مـكان  إىل  7رعـت  واإلطفـاا  اإلسـذاف 
االسته اف وسط حاثة من اثهلع واثرعب يف 

صف0ف اثذ و«. 
املذل0مـات  أن  رسيـع  اثذم ـ   وأّكـــ  

االسـتخبارات ة تف   بسـي0ط اثذرشات من 
اثيتـىل واثجرحـى بـني اثجن0د اثسـذ0ديني 
إىل  ُمشـراً  اثرضبـة،  جـراا  ومرتزقتهـم 
أن االسـته اف جـاا عـىل ضـ0ا »عمل ـة 
استخبارات ة واسـتطلع ة دق ية« كشفت 
حجـم وتحـركات قـ0ات اثذـ و يف املنطية 

املسته فة. 
وتأتـي 7ـذه اثرضبـة بذـ  أقلَّ مـن 37 
ساعة من ت مر مير ق اد7 تحاثف اثذ وان 
يف منطية نجران، بصاروخ باثسـتي قصر 

امل ى ثـم يتم اثكشـف عن ن0ع تـه، وأّكــ  
ناطق اثي0ات املسلحة أنه أسفر عن مرع 
وإصابة ع د كبر من ق ادات وجن0د اثذ و، 
اثذـ وان كان ي يـر مذـارك  إىل أن  ُمشـراً 

اثح ود من عثك املركز. 
ويأتـي 7ـذا اثتصذ ـ  اثصاروخـي بذ  
امتلكهـا  املسـلحة  اثيـ0ات  أّكـــ ت  أن 
منظ0مـاٍت صاروخ ـًة متطـ0ر7 ثـم يتـم 
اثكشـف عنهـا، مت0ع 7 بتصذ ـ  عمل ات 

اثردع ض  اثذ وان. 

مقتُل عدد من الخونة يف كسر زحف لهم قبالة علب بعسي
 : عسير

ثيـي ع ٌد مـن اثخ0نة واثذمـلا مرَعهم، أمس االثنـني، وأص ب آخرون يف 
تص ق اثج ش واثلجان اثشذب ة ملحاوثة زحف ثهم قباثة منفذ علب بذسر. 

وأوضـح املص ر بأن أبطال اثج ش واثلجان اثشـذب ة تمكنـ0ا، أمس االثنني، 
من اثتص ق ثزحف كبر نفذته مل ش ات اثخ0نة واثذملا قباثة عسر وكب و7م 

خسائر فادحة يف األرواح واثذتاد. 
وأشـار املصـ ر إىل أن مجام َع اثخ0نـة واثذملا تليت اثذ يـ  من اثرضبات 
امل0جذـة عىل أيادق اثج ش واثلجان اثشـذب ة، مؤّكــ اً سـي0ط ع د من اثيتىل 

واثجرحى يف صف0فهم، مما أجرب7م عىل اثراجع واثفرار. 

ضربات صاروخية ومدفعية تدك معسكرات الخونة 
بجبهتي السديس وصحراء األجاشر

 : نجران
واثلجـان  اثج ـش  م فذ ـُة  اسـته فت 
اثشـذب ة بنجـران، أمـس االثنـني، تجمذـات 
اثذـ وان اثسـذ0دق بصحـراا اثبيـع قباثـة 
نجـران، ف ما دكت وح 7 اإلسـناد اثصاروخي 
تجمذـات اثخ0نـة بجبهتـي م0قع اثسـ يس 

وصحراا األجارش بنجران. 
وأوضح مص ر عسـكرق ثصح فة املسر7 
أن م فذ ـة اثج ـش واثلجـان أطليـت عـ داً 
مـن قذائـف امل فذ ة عـىل تجمذـات اثخ0نة 

بجبهة صحراا اثبيع قباثـة نجران، مؤّكــ اً 
سـي0ط قتىل وجرحى يف صفـ0ف اثخ0نة إثر 

استه افهم بيذائف امل فذ ة. 
اإلسـناد  وحـ 7  أن  إىل  املصـ ر  وأشـار 
اثشـذب ة  واثلجـان  اثج ـش  يف  اثصاروخـي 
أطليـت صاروخني ن0ع زثـزال1 عىل تجمذات 
اثج ش اثسـذ0دق قباثة اثس يس بنجران، ما 

أَدَّى إىل مرع وجرح اثذ ي  منهم. 
وبنّي املص ر سي0َط قتىل وجرحى يف صف0ف 
املرتزقة بمذسـكر ط بة االسـم بجهة صحراا 

األجارش إثر استه افهم بصاروخ زثزال1.

قتلى وجرحى من 
الخونة بقصف 

مدفعي قبالة 
جيزان

 : جيزان
ثيي عـ ٌد مـن مرتزقـة اثج ش 
اثسذ0دق مصارعهم وجرح آخرون، 
أمـس االثنني، جراا قصـف م فذي 

استه ف تجمذاتهم قباثة ج زان. 
عسـكرق  مصـ ر  وأوضـح 
ثصح فة املسر7 أن م فذ ة اثج ش 
واثلجـان قصفت تجمذـات ملرتزقة 
اثج ش اثسـذ0دق يف م0اقـع قباثة 

ج زان. 
وأّكـــ  املصـ ر مـرع وجرح 
رضبـات  وتحي ـق  منهـم،  أعـ اد 

مبارش7 ص0ب آث اتهم. 

قوى العدوان تصعرّد من خروقاتها التفاق وقف إطالق النار بالحديدة
 : متابعات

واصلـت ق0ى اثذـ وان األمريكي اثسـذ0دق 
ومرتزقتهـا، أمـس االثنـني، خرق اتفـاق وقف 
إطـلق اثنار يف محافظـة اثح ي 7، مسـته فًة 
منـازل ومـزارع امل0اطنـني و7ناجـر ورشكات 
تجاريـة بيذائـف امل فذ ة اثاي لة، مما تسـبب 
يف أرضار واسذة يف املمتلكات وإتلف محاص ل 

زراع ة. 
وقـال مصـ ر محـيل بمحافظـة اثح يـ 7 
ثصح فـة املسـر7: إن قـ0ى اثذـ وان قصفت 
بامل فذ ـة اثاي لة منازل وممتلـكات امل0اطنني 
و7ناجر اثحجاجي ورشكة املتح 7 ثلخرسـانة 
ومحـل سـابحة يف منطيـة ك لـ160، م0ضحاً 
أن اثيصـف تسـبب يف أرضار واسـذة يف املنازل 

واملحاّل اثتجارية. 
وثفت املصـ ر، إىل أن ق0ى اثذـ وان قصفت 
بــ15 قذيفة م فذ ة ومّشـطت باثرشاشـات 
املختلفة مـزارع امل0اطنني جن0ب ورشق م ينة 

اثتح تا، ما أَدَّى إىل إتلف محاص ل زراع ة.

الجوف: قتلى وجرحى يف 
عملية هجومية على مواقع 

الخونة يف خب والشعف
 : الجوف

اثشـذب ة  واثلجـان  اثج ـش  أبطـاُل  يت0اصـل 
بفضـل اثلـه مـن اسـته اف م0اقـع وتحص نات 
األرواح  يف  فادحـة  خسـائر  وتكب 7ـم  اثخ0نـة 
واثذتـاد بمحافظة اثج0ف، ح ـث ُقتل وجرح ع د 
مـن اثخ0نة، أمس االثنـني، يف عمل ة 7ج0م ة عىل 

م0اقذهم يف م يرية خب واثشذف باثج0ف. 
وأّكـــ  مص ر عسـكرق ثصح فة املسـر7 أن 
وح اٍت من اثج ش واثلجان اثشذب ة نفذت عمل ة 
7ج0م ة عىل م0اقـع وتحص نات اثخ0نة يف جبهة 
اثظهـر7 بم يرية خـب واثشـذف وادت ثتكب  7م 

خسائَر فادحة يف األرواح واثذتاد. 
وأضاف املصـ ر أن وح 7 اثهن سـة دمرت آث ة 
محملة باثخ0نة بذب70 ناسـفة يف جبهة املهاشمة 

بم يرية خب واثشذب بمحافظة اثج0ف. 

بعد أن أصبح المطار يعمل بـ »نصف دوام« جراء الضربات المتواصلة: 

ردًا على المجازر البشعة بحق شعبنا
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حالة من السخط تسود المواطنين بعد منع طفلة يمنية من السفر للقاهرة لتلقي العالج:

العدوان على اليمن أبرز أسبابها:

 صراعات متصاعدة بين »بن زايد« وبقية حكام اإلمارات تصل إلى َحــدِّ التلويح بـ »التشظي«

 : ضرار الطيب
بذـ  أكاَر من أربذة أع0ا3 من مشـاركة اإلمارات يف 
اثذ وان عىل اث من؛ بغ ة ت0سـ ع »اثنف0ع« بل وتح0يل 
اث مـن إىل »إمار7 ثامنة«.. يب و اث0ضُع اث اخيلُّ ثلنظا3 
اإلماراتـي اث ـ30 أبذَ  مـا يك0ن عن أحل3 »اثت0سـع« 
وأقـرب إىل كابـ0س »اثتشـظي« مـن أق وقـت مىض، 
َح ْـــــُث تتصاعـ  رصاعـات ع0ائـل اثحكـم 7ناك 
عىل كافة املسـت0يات وبشكل متسـارع، فبني ت0رطه 
يف اغت ال نجل حاكم اثشـارقة من جهة، ومسـاع ته 
يف »7ـروب« زوجـة حاكم دبي مـن جهـة أُْخـــَرى، 
وخلفاتـه »اثحـاد7« مـع بي ـة اثحكا3 بسـبب ملف 
اث مـن من جهة ثاثاة، يبـ و ويل عه  أب0 ظبي، محم  
بن زاي ، محش0را داخل شبكة رصاعات خطر7 تزداد 
تذي ـ ا مع زيـاد7 تذي  أوضاع س اسـاته اثخارج ة، 
س0اا ف ما يتذلق بفشله يف اث من، أَو ب0ضذه »اثيسا« 
يف مسـأثة »اثراع مع إيران«، أَو يف »اثتباين« اث0اضح 
مع اثسذ0دية، و07 األمر اثذق يليي بظلثه أَيْضاً عىل 
تلك اثراعات اث اخل ة اثتي باتت تطرح سؤاال ملحا: 

7ل تبيى اإلمارات م0ح 7 ثفر7 أط0ل؟!

صراع دموي بني »بن زايد« وحاكم الشارقة
»اث0فـا7 اثغامضة« ثنجل حاكم اثشـارقة، خاث  بن 
سـلطان اثياسـمي، يف بريطان ـا، ب اية 7ذا اثشـهر، 
نيلـت املزي  مـن تفاص ل اثراع اث اخـيل بني حكا3 
اإلمارات إىل اثسـطح، َح ْـــــُث زال عثك »اثغم0ض« 
بمذل0مـات كشـفتها مصـادر دبل0ماسـ ة ووسـائل 
إعل3 عرب ـة منها صح فة »األخبـار« اثلبنان ة، تف   
بأن »خاث  اثياسـمي تذـرض ثذمل ة اغت ـال مذي 7 
بأمـر من محم  بـن زاي « بذ  اكتشـاف األخر وج0د 
»اتصاالت« بني اثياسمي وبني أجهز7 األمن اثسذ0دية 

اثتابذة ث0يل اثذه  اثسذ0دق. 
مذل0ماٌت تناسـيت مـع »تذج ل« اإلمـارات ب فن 
جاـة اثيت ـل قبل ترشيـح جاتـه، وتغ ب ُكـــلٌّ من 

محم  بن زاي  ومحم  بن راشـ  »حاكم 
دبـي« عـن مراسـم اث فن برغـم وج0د 
كل همـا داخـل اإلمـارات، كما تتناسـق 
7ذه املذل0مـات أَيْضاً بشـكل واضح مع 
تصاع  اثخلفات بني اإلمارات واثسذ0دية 
يف ع 7 ملفات، س0اا يف اث من بذ  »إعلن« 
اإلمـارات بشـكل غـر مبارش عن سـحب 
ق0اتها ثتفادق اثرضبات اث من ة اثتي تت0اىل 
عـىل املطـارات اثسـذ0دية، أَو ف مـا يخص 
م0ض0ع »اثراع مع إيران« واثذق أظهر ف ه 
ابـن زاي ؛ حرصاً واضحاً عىل تجنب اثتصذ  ، 

عىل عكس ابن سلمان. 
كما أن اثخلفات بني حاكم اثشارقة ومحم  
بن زاي ، ث ست باألمر اثج ي ، إع تؤّكــ  املصادر 
سذي األخر ثلست لا عىل »غاز اثحمرية وحيل 
اثصجذـة اثنفطـي« يف اثشـارقة ثتذ0يض كلفة 

اثحرب عىل اث من، و07 ما ال ييبله اثياسمي. 

خالف »خطري« مع حاكم دبي 
»اغت ـال« نجـل اثياسـمي جـاا يف سـ اق متصل 
ثتصاع  اثخلفات اث اخل ة بن ع0ائل اثحكم اإلمارات ة 
من ح ث أنـه يأتي أَيْضاً بذ  أيا3 من »7روب« األمر7 
7 ا بنت اثحسـني، زوجة حاكم دبي محم  بن راشـ ، 
و7ـ0 األمر اثـذق كشـفت ع 7 مصـادر دبل0ماسـ ة 
ووسـائل إعل3 دوث ة وعرب ة بأن محم  بن زاي  أَيْضاً 
سـاع  ف ه كن0ع من »تصف ة اثحسـابات« مع حاكم 

دبي. 
ونيلت املصادر عن »أمر سذ0دق« أن بن زاي  كان 
ثه ي  أَيْضـاً يف »عمل ة اثهروب اثفاشـلة« البنة محم  
بن راشـ  )ثط فة(، وعثك ضمـن رصاع وصفه األمر 

اثسذ0دق بـ »اثخطر« بني اثرجلني. 
وبحسـب صح فة »األخبار« اثلبنان ة في  كشـف 
األمر اثسـذ0دق أن »مشـكلة ابن زايـ  غر منحر7 
بمحم  بن راشـ ، إع ث يه خلفـات خطر7 مع حّكا3 

اإلمـارات 
اآلخريـن. و7ـ0 يح ك 
ثهم س ناري70ات متذ د7، ما أَدَّى إىل خض0ع 
بذضهـم ثـه ثيـاا بيائهـم يف اثحكم بشـكل ص0رق، 
أما محم  بن راشـ  في  وقف ب0جـه طلبات ابن زاي  

اثلمتنا7 ة، وثذثك يذاني مال 7ذه املشاكل«. 
وأوضح األمر اثسـذ0دق أن أسباب تلك اثراعات 
تذ0د إىل »اثشـؤون املاث ـة اث اخل ة، اثحـرب اث من ة، 
ونهج ابـن زاي  امل مـر ثجرانه، خاصـة قطر وعمان 
وحتـى إيـران... ثكن 7ـؤالا اثحكا3 ال يجـرؤون عىل 
م0اجهة ابن زاي ، كما فذل ويفذل محم  بن راش «. 

الع��دوان على اليمن يضع خيار »التش��ظي« على 
طاولة الخالفات

اثذـ وان عىل اث مـن كان حارضاً بشـكل خاص يف 
رصاع »بن زاي « َو«بن راش « باثذات، َح ْــــُث أفادت 
مصادر مطلذة ووسـائل إعل3 7ذا اثشـهر بأن األخر 
رصح، خـلل اجتمـاع ت0اج  ف ـه أوالد زايـ  اثالثة، 
بأنه »من اثرضورق اثخروج من مستنيع اث من« وأن 
»وصـ0ل صـاروخ يمني واح  إىل شـارع يف دبي كف ل 

ر  نه ـا با
االقتصاد«.

وبحسـب مذل0مات دبل0ماس ة أُْخـــَرى 
فإن ملـف اثذ وان عـىل اث من باثذات ق  رفع سـيف 
اثراع بـني ويل عه  أب0 ظبي وحاكـم دبي، إىل َحــّ  
اثتل0يح بـ »حل اتحاد« اإلمارات اثست، و07 األمر اثذق 
ال يبـ و غريبـاً إعا ما أخذنا يف االعتبار أن »اسـتح0اع« 
أب0 ظبـي عىل قرار اإلمارات اثسـت اثباق ة، يذترب من 
أبرز أسباب اثراعات اثتي يخ0ضها بن زاي  مع بي ة 

حكا3 اإلمارات. 
وباستمرار »ته0ر« بن زاي  يف م0اصلة اثذ وان عىل 
اث من واثسذي إىل »تيس مه« بحسب ما أّكــ  املجلس 
اثسـ ايس األع ان قبل أيا3 رداً عىل »إعلن« انسـحاب 
اثيـ0ات اإلمارات ـة، و7ـ0 األمر اثذق قـ  يفيض إىل رد 
عسـكرق يمني، باإلَضاَفـة إىل اسـتمرار تذي  اث0ضع 
اإلماراتـي يف مسـأثة »اثـراع مع إيـران«، وتضارب 
املصاثح بني »أبـ0 ظبي« و«اثرياض.. تب و اثراعات 
اث اخل ة اثتـي يخ0ضها »بن زاي « مفت0حة عىل ُكــّل 
احتمـاالت اثتصاع ، ومـن ب نها احتمال »اثتشـظي« 
فأيـة تكلفـة »ثي لـة« قـ  ت فذهـا اإلمارات بسـبب 
س اسات ابن زاي ، كفل ة بأن تذمق اثرشوخ اث اخل ة 

يف اثنظا3 اإلماراتي إىل َحــ ِّ اثت اعي. 

فيما قيادات موالية للعدوان تنهب أراضي المواطنين في بئر فضل بالمنصورة:

مليشيا االحتالل تنهب منزل الرئيس علي ناصر 
يف مديرية التواهي بعدن

 : عدن
ثـم يكتفيِ االحتـلُل اإلماراتـي ومرتزقته من اثسـط0 
واثذبـث باملمتلـكات اثذامـة واثخاصـة واالسـت لا عىل 
اثح ائـق واملنتز7ات، بـل وصل األمر بتلـك اثذصابات إىل 
اثبسـط عىل منازل اثشخص ات اثس اسـ ة واالجتماع ة 

اثتي تحظى بشذب ة كبر7 يف أوساط أبناا اثجن0ب. 
وقاثـت مصادر محل ـة يف ع ن، إن م ل شـ ا االحتلل 
اسـت0ثت، أمس عىل منـزل اثرئ س اثجن0بي األسـبق عيل 
نارص محم  بم يرية اثت0ا7ي، م0ضحة أن ق اديا مرتزقا 
م0اث ـا ألبـ0 ظبـي ي عـى محم  7 اـم 07 من قـاد تلك 
اثذصابة خلل عمل ة اثسـط0 واثبسط عىل منزل اثرئ س 

محم . 
وأوضحـت املصـادر أن اثي ـادق املرتـزق 7 اـم اثذق 
كان يشـغل منصـب نائـب رئ ـس 7 ئـة األركان اثذامة 
قبـل اث0ح 7، اسـتذان باثذرشات من املسـلحني اثتابذني 
ثلحتـلل أثناا اثسـط0 عـىل منـزل اثرئ ـس يف اثت0ا7ي 

مستغلً غ اب األجهز7 األمن ة واثيضائ ة بامل ينة. 

من جانـب آخر أق مت ق ادات أمن ـة م0اث ة ثلحتلل 
عـىل نهـب أراٍض خاصـة يف منطيـة برئ فضـل بم يرية 

املنص0ر7 ع ن. 
وقاثـت ثجنة أرايض يف بـرئ فضل، املكلفـة من ماثكي 
اثذيـ0د اثرسـم ة املروفة من اث وثـة، إن ق ادات أمن ة 
م0اث ـة ألب0 ظبي بارشت أعمال بسـط واسـذة يف أرايض 
برئ فضل، املروفة عا3 0يي31، َح ْــــُث اقتحمت تلك 
اثي ادات املنطية بصحبة مهن سـني يف املسـاحة وقامت 
بتخط ط األرايض وطرد من ف ها بي70 اثسلح وبمشاركة 

ق0ات ما يسمى اثحزا3 األمني. 
ومنذ أكاَر من 3 سـن0ات تشـهُ  م ينُة عـ ن عمل اتيِ 
بسـط واسـت لا عىل أراٍض عامة وخاصـة، ييف وراا7ا 
متنفـذون ب عـم وحمايـة من قـ0ات ما يسـمى اثحزا3 
األمني اثتابع ثلحتلل اإلماراتي، كان آخر7ا اثبسـط عىل 
أح0اض اثرف اثصحي يف كاب0تا واالسـت لا عىل ساحل 
كـ0د اثنمر يف م يرية اثربيية، واثبنـاا يف حر3 كل ة اثطب 
واثذل30 اثصح ة يف م يرية خ0ر مكرس، األمر اثذق تيابله 
حك0مـة اثفاّر 7ادق بصمت وتجا7ـل مريب رغم تغن ها 

باثحفاظ عىل اث0جه اثجمايل ثذ ن. 

عدن.. استمرار االنتهاكات اإلنسانية بحق املرضى 
املسافرين للخارج من قبل االحتالل اإلماراتي 

 : عدن
يكرس االحتلل اإلماراتي منـذ أن وطأت أق امه 
7 سـن0ات مـرشوع  قبـل  اثجن0ب ـة  املحافظـات 
االنفصال وتيسـ م اثبلـ  عرب اثذ ي  من األشـكال 
تـزرع  اثتـي  واثذنريـة  املناطي ـة  واألسـاث ب 
اثكرا7 ة واألحياد يف نفـ0س امل0اطنني، باإلَضاَفـة 
ورقـة  باسـتخ ا3  االنفصـال  مفهـ30  تذزيـز  إىل 
اثه0يـة »اثبطاقـة اثشـخص ة أَو جـ0از اثسـفر« 
اثذق بـات مص ر قلق ثحامل تلـك اث0ثائق اثصادر7 
عن املحافظات اثشـماث ة اثياطنـني يف املحافظات 

اثجن0ب ة أَو حتى اثزائرين. 
ويف إطار اثحصار املفروض عىل اثشـذب اث مني 
ال سـ ما أبناا املحافظات اثشماث ة من قبل تحاثف 
اثذ وان اثسـذ0دق اإلماراتي، منـع ضابط إماراتي 
تسان ه عنارص من املرتزقة اثجن0د ضمن ما يسمى 
اثحـزا3 األمنـي يف مطار عـ ن اث ويل، أمـس طفلة 
رض ذة مريضة من اثسفر إىل اثيا7ر7 ثتليي اثذلج 
بسبب ص ور ج0از سفر7ا من اثذاصمة صنذاا. 

وقاثت مصادر يف مطار ع ن، إن ضابطا إمارات ا 
يف املطـار منـع، أمـس امـرأ7 يمن ـة مـن اثصذ0د 
إىل اثطائـر7 ووجـه بمنذهـا مـن اثسـفر حتى وث0 
ماتـت طفلتها اثرض ع، ورغم ترجـي واث 7 اثطفلة 
»مشاعل حم0د« اثتي تبلغ 3 أشهر، ضابط االحتلل 
اإلماراتي بذ 3 إعاقة سـفر7ا ك0ن اثتيارير اثطب ة 
تشـر إىل أن حاثـة طفلتهـا خطـر7، إال أنه رفض 
بكل تجرب وغرور اثسـماح ثها باثصذ0د إىل اثطائر7 
بمذ ة واث تها بسـبب حملها ج0از سفر صادراً من 

صنذاا. 
وأضافت املصـادر أن اثضابط اإلماراتي يف مطار 
عـ ن ظل ُمراً عىل رأيه ورفضه اثسـماح بصذ0د 
املـرأ7 اث من ة ورض ذتهـا إىل اثطائـر7 وع 3 اثنظر 
إىل اثجانـب اإلنسـاني يف حاثتهـا، األمر اثذق سـبّب 
حاثًة من اإلغماا ثـأ3 داخل صاثة مطار ع ن، كما 
تسـبب م0قف اثضابـط املحتل يف سـخط اثذرشات 
مـن امل0اطنني اث من ني املسـافرين عىل متن اثرحلة 
نفسها، الفتة إىل أن اثطائر7 غادرت إىل اثيا7ر7 دون 

اثطفلة مشاعل وواث تها. 

دة« لفرتة أطول؟! هل تبقى اإلمارات »موحرّ
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أخبار

لمزيد من المعلومات أرسل “مكس1000” إلى 111 مجاناً mtn.com.ye

معك في كّل مكان

فقط بـ 3000 ريال وبصالحية 120 يوماً

كما يمكن لجميع مشتركي الدفع المسبق شراء باقة مكس1000 الجديدة 

عن طريق زيارة أحد فروع MTN أو نقاط البيع المعتمدة

إشتِر خط دفع مسبق جديد مع باقة مكس1000 واحصل على :

1000 دقيقة إتصال
داخل الشبكة

1000 رسالة نصية
داخل الشبكة

1000 ميجابايت
إنترنت

ألننا نهتم.. 

إشتِر خط جديد ... ووّفر أكيد
مـع بـاقة مـكـس1000 وبـصـالحـيـة 120 يــوماً

محافظ الحديدة: املراكز الصيفية لها تأثٌي كبٌي 
على أعداء اهلل أكثَر من تأثي األسلحة األخرى

الحديدة: أبناء ووجهاء حيس وباجل يستنكرون جرائم وخروقات 
العدوان ويؤكرّــدون مواصلة الصمود حتى النصر 

 : الحديدة: 
نّظمت مؤّسسُة اثشذب االجتماع ة ثلتنم ة، 
ترف ه ـة  ورحلـة  ثياف ـة  مسـابيًة  أمـس، 
ثلملتحيـني باملراكز اثص ف ة يف م يريات اثحايل 
واثح0ك وامل نـاا بم ينة اثح يـ 7، وعثك ضمن 
أنشـطة املـرشوع اث0طني ثلمؤّسسـة واملتمال 
بمحافظـة  اثص ف ـة  املراكـز  أنشـطة  ب عـم 

اثح ي 7. 
ويف املسابية اثتي شه تها قاعة دار اثت0ج ه 
ثرعاية األيتـا3 بم ينة اثح ي 7، أوضح محافُظ 
اثح ي 7 محم  ع اش قح م، أن جم َع اثي ادات 
تـ0يل املراكز اثص ف ة ُكـــّل اال7تما3، مؤّكــ اً 
أن 7ـذه املراكز كان ثهـا تأثرٌ كبـرٌ عىل أع اا 
اثلـه، أكاَر من تأثر اثص0اريخ اثباثسـت ة، الفتاً 
إىل أن اث مـن اث ـ30 كلها مراكـز ص ف ة يتذلم 
ف هـا أبناا كتاب اثله واثايافة اثيرآن ة واثرب ة 
اث0طن ـة واثلغات واملهارات وغر7ا، مت0ّجــهاً 
باثشـكر ثـكل اثيائمني عـىل املراكـز اثص ف ة 
واثطلب امللتحيني باملراكز، متمن اً ثهم اثت0ف ق 

واثنجاح. 
مـن جهتـه، أّكـــ  م يـر م يريـة اثحـايل 
عب املنذـم اثرفاعي، أ7م ّة املراكـز اثص ف ة يف 
تنشئة اثج ل اثتنشـئة اث0طن ة اثسل مة، بذ  اً 
عـن اثتطـرف واثتذصـب واثطائف ـة، من70ـاً 
إىل اثـ ور اثكبر ملؤّسسـة اثشـذب االجتماع ة 
ثلتنم ة يف املبادر7 ب عم أنشطة املراكز اثص ف ة 

بمحافظـة اثح يـ 7، داع ـاً بي ـة املؤّسسـات 
اثخريـة واثتنم0ية إىل أن تحذَو حذَو مؤّسسـة 

اثشذب يف مال 7ذه املبادرات اث0طن ة. 
يف غض0ن عثك، أفاد م ير املشـاريع اإلغاث ة 
واإلنسـان ة يف مؤّسسـة اثشـذب االجتماع ـة 
ثلتنم ـة محم  اثجذـ ق، بأن املسـابية ته ف 
إىل تغذيـة ثيافة اثشـباب باملذل0مـات املتن0عة 

وتنم ة مهاراتهم وإبراز م0ا7بهم. 
واختتمت املسـابية اثاياف ة بف0ز امللتحيني 
باملراكـز اثص ف ـة يف م يريـة امل نـاا باملركـز 
األول، ف مـا تذادثت نت جة املراكـز اثص ف ة يف 
م يريتي اثح0ك واثحايل، وتم تكريم املشـاركني 
يف املسـابية من امل يريات اثاـلث بج0ائز ماث ة 

مي مة من مؤّسسة اثشذب. 
ويف اثسـ اق دشن محافظ محافظة اثح ي 7 
محمـ  ع اش قح ـم وم ير فرع 7 ئـة اثزكا7 
باملحافظة جمـال اثحمرق بمستشـفى باجل 
اثريفـي، املخ م اثطبـي املجانـي ألمراض طب 
وجراحـة اثذ 0ن، وطـب اثباطن ة اثذامة وطب 
األطفال اثـذق تنفذه جمذ ـة اثرعاية اثصح ة 
ثلمجتمذـات املترضر7 ب عم مـن اثه ئة اثذامة 
ثلزكا7.  وخلل اثت شـني أشـاد قح م بمست0ى 
اثتنظ ـم واإلعـ اد ثلمخ ـم ودعم 7 ئـة اثزكا7 
وجهـ0د جمذ ـة اثرعايـة اثصح ـة يف تخف ف 
مذانا7 امل0اطنني خاصة يف ظل األوضاع اثرا7نة 
اثتي تشـه 7ا املحافظـة من تصذ ـ  ثتحاثف 

اثذ وان. 

 : الحديدة: 
نظـم أبناا ووجهـاا م يريتي ح ـس وباجل 
وقفتـني  االثنـني،  أمـس  اثح يـ 7،  بمحافظـة 
ثجرائـم  تن يـ اً  منفصلتـني؛  احتجاج تـني 
اثذ وان وخروقاته املسـتمر7 عىل م يرية ح س 

وامل يريات اثجن0ب ة بشكل عا3. 
 وخـلل اث0قفتـني املسـلحتني االحتجاج تني 
عرب املشـارك0ن عن اسـتنكار7م الستمرار ق0ى 
اثذ وان يف ارتكاب اثجرائم بحق األبرياا من أبناا 
اثح يـ 7 واسـتمرار7م بيتل اثكار من اثنسـاا 

واألطفـال واملسـنني، مطاثبني األمـم املتح 7 أن 
تلز3 دول اثذ وان بتنف ذ اتّفاق اثسـ0ي  وت0قف 

قصفها املمنهج عىل امل0اطنني. 
 ودعـا املشـارك0ن ُكـــّل أبناا اثشـذب اث مني 
اثجبهـات  إىل  باثتحشـ    اثتصذ ـ   مل0اجهـة 7ـذا 
وإفشـال  ومرتزقتهـم  اثذـ وان  قـ0ى  مل0اجهـة 
امُلَخّططـات اثتآمرية ثأمم املتحـ 7، محملني األمم 
املتح 7 واإلدار7 األمريك ة مسؤوثة اثجرائم املرتكبة 
بحق األبرياا امل ن ني.  وأّكــ  املشارك0ن عىل أ7م ّة 
م0اصلـة اثصم0د واثابـات واثتص ق ثيـ0ى اثغزو 

واالحتلل حتى تحي ق اثنر بإعن اثله تذاىل. 

دشن المخيم الطبي المجاني ألمراض طب وجراحة 
العيون الذي تتبناه الهيئة العامة للزكاة

األوقاف تطلع على سي اإلنجاز يف مشروع تصوير 
مخطوطات املكتبة الغربية بالجامع الكبي

 : صنعاء: 
اطلـع وك ـُل وزار7 اثايافـة ثيطـاع 
اثرازحـي، وم ير  املخط0طـات، حم ق 
عا3 مكتـب األوقاف بأمانـة اثذاصمة، 
عـىل  االثنـني،  أمـس  عامـر،  عب اثلـه 
مـرشوع  يف  اإلنجـاز  وسـر  مسـت0ى 
تص0يـر مخط0طـات املكتبـة اثغرب ـة 
ثلجامـع اثكبـر اثباثـغ تكلفتـه أكاـَر 
من ثلثني مل ـ0َن ريـال بتم0يل مكتب 

األوقاف باثذاصمة. 
واسـتمع اثرزاحـي وعامـر إىل رشح 
من اثيائمني عىل املرشوع ح0ل مست0ى 
 %  70 نحـ0  إىل  وصـل  اثـذق  اإلنجـاز 
واملراحـل املتبي ـة مـن عمل ـة تص0ير 
إيذاناً  إثكرون اً؛  املخط0طات  وفهرسـة 
بت شـني املكتبة اثرقم ـة ثلمخط0طات 

خلل اثفر7 اثيريبة اثيادمة. 
وشـّ د اثرازحي عىل أ7م ّة اال7تما3 
بهـذه املخط0طـات مـن قبـل مختلـف 
7ـا تجسـ   مؤّسسـات اث وثـة؛ باعتبَاريِ
ُكـــّل مذاني اثنه0ض اثحضارق وثرو7 
فكرية ال تي ر بامن، ُمشراً إىل ما تذان ه 
اث من من واقع مؤثم يست عي اال7تما3َ 
بهـا وجمذهـا وص انتهـا وص0نها من 

اثذبث أَو اثتلف. 
بـ وره، ن0ه م ير عا3 مكتب األوقاف 
ـــهيِ  بت0جُّ عامـر  عب اثلـه  باثذاصمـة 
املكتـب إلنشـاا مكتبـة رقم ـة تضـم 
كافة مخط0طات مكتبة اثجامع اثكبر 
به ف تذريـف واطلع اثذاثـم باثتأريخ 
وتمكـني  واثحضـارق،  اث ينـي  واإلرث 
اثباحاـني واملهتمـني مـن اثحص0ل عىل 
بغ تهـم بطرييـة رقم ـة دون اإلرضار 

باملخط0طات وص0نها يف أدراجها اآلمنة 
ها مستيبلً.  بذ  اً عن أق أعى ق  يُمسُّ

وأوضـح عامـر أن مكتبـَة اثجامـع 
اثكبر تحت0ق عـىل آالف اثُكتُب واثرقاق 
اثيرآنـي اثتـي يذـ0د بذضهـا اثيـرون 
األوىل من اإلسـل3، ومـن ب نها مصحف 
ومخط0طـات كتبـت بخط اإلمـا3 عيل 
بـن أبي طاثب كر3 اثلـه وجهه، مض فاً 
»أن املـرشوع يتضمـن تص0يـر وت0ث ق 
اثكريـم،  اثيـرآن  مـن  متذـ د7  نسـخ 
ومختلـف كتب املذارف واثذل30 املتن0عة 
يف ت0اريخها وطريية ت وينها واثحروف 
واثخط0ط املسـتخ مة ف هـا.. الفتاً إىل 
أنه سـتتم فهرسة املخط0طات كمرحلة 
قادمـة فـ0ر االنتهـاا مـن تص0ير7ـا 
وترم ـم وص انـه اثبذض منهـا ضمن 

مراحل املرشوع. 
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تأكيدًا على صرف الزكاة في مصارفها الشرعية 

رئيس الهيئة العامة للزكاة يناقش مع املجلس املحلي 
بذمار الجوانَب املتصلة بمشاريع الزكاة 

اجتماع يناقُش آليَة تنفيذ الرؤية 
الوطنية بمكتب الصحة يف ذمار

الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
بذمار توزع موادًا إيوائية لألسر املتضررة من السيول 

 : ذمار: 
ناقش رئ ُس اثه ئة اثذامة ثلزكا7 اثش خ 
شمسان أب0 نشطان، أمس االثنني، مع أمني 
عـا3 املجلس املحيل ملحافظـة عمار مجا7  
شـايف اثذنيس، اثج0انَب املتصلة بمشاريع 

اثزكا7 باملحافظة. 
وك ـل  حـرضه  اثـذق  اثليـاُا  وتطـرق 

أول املحافظـة فهـ  املرونـي وم ير مكتب 
اثت نـة،  باملحافظـة ماجـ   اثـزكا7  7 ئـة 
إىل أعمـال املسـح امل  انـي ثلحاالت األشـ  
فيـراً واحت اجـات اثسـجناا وأوضاع أرس 
املرابطـني واثشـه اا واثجرحـى واألرسى، 
مب نًا رضور7 إيصال اثزكا7 إىل مسـتحي ها 
عىل ضـ0ا املسـح ثلفئات املشـم0ثة ضمن 
مـرشوع اثــ500 أثـف حاثة اثـذق أطليته 

اثه ئة خلل شهر رمضان. 
وأوضـح اثليـاا أ7م ّة إيجاد مشـاريع 
خاصـة باثتمكـني االقتصـادق يف اثجانـب 
اثزراعي واثح 0اني وغر7ا واثتي تسته ف 

اثفيراا إلعانتهم بح ث يك0ن0ن منتجني. 
وحـرض اثليـاا وك ل اثه ئة املسـاع ان 
ثيطاع امل0ارد اث كت0ر عيل األ7ن0مي وقطاع 

املصارف رض0ان حم   اث ين. 

 : ذمار: 
نظـم مكتـُب اثصحة اثذامـة بمحافظة 
عمار، أمس االثنني، ثياًا تشـاورياً برئاسـة 
وك ـل املحافظـة عبـاس اثذمـ ق، يناقش 
آث ـة تنف ذ اثرؤية اث0طن ـة إلصلح اثيطاع 
اثصحـي اثذـا3 واثخـاص بم يريـة مغرب 

عنس َوْفــياً ثأدثة واملذاير اثصح ة. 
وخلل اثلياا اثتشـاورق أّكـــ  اث0ك ل 
اثذم ق أ7م ّة بذل اثجه0د يف رفع مسـت0ى 
يتذـرض  واثبلـ   ال سـ ما  اثصحـي  األداا 
خانـق  وحصـار  سـافر  عـ وان  ألخطـر 
وَوْفــيـاً ثلمـرشوع اثـذق أطليـه اثرئ س 
اثشه   صاثح اثصماد يف بناا اث وثة اث من ة 

اثح ياة. 
وأشـار إىل أ7م ّة استشـذار املسـؤوث ة 
أمـا3 اثلـه يف تي يـم اثخ مـات اثصح ـة 
ثلمجتمـع، شـاكراً مكتـب اثصحـة اثذامة 
واثسـكان باملحافظـة عـىل حرصهـم عىل 

االرتياا باألداا اثصحي. 
من جانبه اسـتذرض م ير عا3 اثرعاية 
اثتكامل ة ب0زار7 اثصحـة د. محم  جحاف 
اثجهـ0د اثتي تبذثهـا ق ـاد7 وزار7 اثصحة 
يف سـب ل إصلح اثيطـاع اثصحي يف جم ع 
املحافظـات وامل يريـات تنف ـذا ثت0ج هات 
اثي اد7 اثس اس ة يف تنف ذ اثرؤية اث0طن ة. 
ب وره أوضح م ير مكتب اثصحة اثذامة 

باملحافظـة اث كت0ر خاثـ  اثحجي أن اثلياا 
اثتشـاورق ثليطاع اثصحي اثذا3 واثخاص 
بمغـرب عنس أوىل اثخط0ات اثذمل ة ثتنف ذ 
اثرؤيـة اث0طن ة وتصح ح أوضاع املنشـآت 
واملرافـق اثصح ة خـلل شـهرين يف كافة 

امل يريات. 
ويف اثسـ اق أّكـــ  أمـني عـا3 املجلس 
املحـيل بم يريـة مغـرب عنـس عب اثـ0يل 
اثذفـرق واملسـؤول اثتنف ذق ألنصـار اثله 
بامل يريـة حم   امل0شـكي مسـان 7 جه0د 

مكتـب اثصحة بامل يريـة يف إصلح اثيطاع 
اثصحي وتصح ح أوضاع املنشآت اثصح ة 

ثلرتياا اثخ مات املي مة ثلمجتمع. 
ف مـا اسـتذرض م يـر مكتـب اثصحة 
بامل يريـة اث كت0ر عبـ ه اثجماعـي اث ث َل 
اث0طني ثلنماعج اثخاصة باث0ح ات واملراكز 
اثصح ـة وآث ـة تصح ـح أوضاع املنشـآت 
اثصح ـة اثذامـة واثخاصة َوْفــيـاً ثأدثة 
واملذايـر اثصح ـة وم0اكبـة اسـرات ج ة 

وزار7 اثصحة. 

 : ذمار: 
دشـنت اثه ئـُة اث0طن ة إلدار7 وتنسـ ق 
اثشـؤون اإلنسـان ة بذمـار، أمـس االثنني، 
ت0زيـع مـ0اد إي0ائ ـة ثأرس املتـرضر7 من 
األمطـار اثغزير7 يف مخ ـم اث0ح 7 بم يرية 
جهـران بتم0يـل مـن املف0ض ة اثسـام ة 

ثلجئني. 
اثت0زيـع اثـذق حـرضه م يـر  وخـلل 
امل يريـة اثذم   إسـماع ل عب املغني وع د 
مـن املسـئ0ثني واملذن ني باثسـلطة املحل ة 
واثجهـات عات اثذلقة، أشـاد رئ س اثه ئة 
اث0طن ة إلدار7 وتنسـ ق اثشؤون اإلنسان ة 
املهن س منر املروني بإسهامات املنظمات 
مذانـا7  تخف ـف  يف  باملحافظـة  اثذاملـة 
اثفيراا واثنازحني جـراا اثحصار واثذ وان 

عىل بلدنا ثلذا3 اثخامس عىل اثت0ايل. 
وأشـار املرونـي إىل أن اثه ئـة تذمل عىل 
ت0فـر احت اجات اثنازحني سـ0اا من أبناا 
املحافظـة أَو املحافظات املجـاور7 وتلمس 
احت اجات األرس اثفيـر7 واملحتاجة، داع اً 
كافـة املنظمـات اثذاملـة باث مـن تلمـس 
احت اجات اثنازحـني واألرس اثفير7 ودعم 

ومسان 7 اثجه0د املتذلية بهذا اثشأن. 
 من جانبه أشـار م ير مؤّسسة اثتنم ة 

املسـت امة األُسـتاع محمـ  املنيـذق إىل أن 
7ذه املسـاع ات 7ي املرحلـة األوىل املي مة 
مـن املؤّسسـة وتسـته ف األرس املترضر7 
مـن األمطار اثغزير7 اثتـي ته مت منازثهم 

وأصبح0ا مرشدين. 

مؤّكــ اً م0اصلة اثذمل إلغاثة املحتاجني 
واثفيـراا واثنازحني يف بي ة امل يريات وعثك 
تلب ـة ثل0اجـب اإلنسـاني، ماّمنـاً جهـ0د 
وتذـاون اثه ئـة اث0طن ـة إلدار7 وتنسـ ق 

اثشؤون اإلنسان ة يف محافظة عمار. 

في إطار برنامج تنمية وتطوير قطاع الثروات المعدنية 

هيئة املساحة الجيولوجية بحجرّة 
تنظُم ندوًة حول الثروات املعدنية 

وأهميتها يف الصناعات الدوائية

طالباُت مركز اإلمام علي »الصيفي« 
برداع يزرن املعالم التأريخية باملديرية

تنويه واعتذار 

 : حجة: 
اثج 0ث0ج ـة  املسـاحة  نظمـت 7 ئـة 
واثاروات املذ ن ة، أمس االثنني، بمحافظة 
حجة نـ و7ً علم ة ت0ع0ية حـ0ل اثاروات 
املذ ن ـة وأ7م تها يف اثصناعـات اث وائ ة 

واثتجه زات اثطب ة. 
ح ـث اسـتذرضت اثنـ و7 اثتي شـارك 
ف ها ع د من اثخرباا واملختصني وبحض0ر 
ثمانني طاثباً وطاثبة من منتسـبي أقسا3 
اثص  ثـة ومسـاع ق األطبـاا مـن عـ د 
من اثكل ـات اثخاصـة، اثحيائـَق اثذلم ة 
األدويـة  وصناعـة  باملذـادن  املرتبطـة 
اثطب ـة  واثتجه ـزات  اثذلج ـة  واألدوات 

املختلفة. 
ويف اثن و7 أشـار رئ س 7 ئة املسـاحة 
إبرا7 م  املذ ن ـة  اثج 0ث0ج ـة واثاـروات 
اث0ريـث إىل أن 7ـذه اثنـ و7 تأتـي يف إطار 
برنامـج تنم ـة وتط0يـر قطـاع اثاروات 

املذ ن ـة اثتـي أطليتـه اثه ئـة ثتحي ـق 
االسـتفاد7 املاىل من اثاروات املذ ن ة اثتي 
تزخر بها املحافظات َوبما يكفل بأن يك0ن 
7ـذا اثيطـاع اثرك ـز7 األساسـ ة ثلتنم ة 
االقتصاديـة واالجتماع ـة يف اث مـن عامة 

واملحافظة عىل وجه اثخص0ص. 
كما نـ0ه رئ س اثه ئـة اث0ريث بأ7م ّة 
خلـق وعـي مجتمذـي بأ7م ّـة اثاـروات 
املذ ن ة واسـتخ اماتها ورضور7 اثحفاظ 
عل ها كارو7 وطن ة يذ0د نفذها عىل ُكــّل 
أبناا اث0طن اقتصاديـا وصناع اً وتنم0ياً، 
داع اً املشاركني ثنيل ما تلي0ه يف اثن و7 إىل 

أرس7م ومجتمذاتهم. 
7ـذا وقـ  شـه ت اثنـ و7 اثذ يـ  من 
اثنياشـات وامل اخلت أّكــ ت يف مجملها 
عـىل أ7م ّة اثحفـاظ عىل اثاـرو7 املذ ن ة 
وحمايتهـا مـن اثذبـث واالسـتنزاف. كما 
تضمنت عرض بروج كت0ر مرئي ح0ل ما 
تزخر به محافظة حجة من ثروات مذ ن ة 

تمال ب ئة خصبة جاعبة ثلمستامرين. 

 : البيضاء: 
واألنشـطة  اثزيـارات  برنامـج  ضمـن 
ثلمراكز اثص ف ة، نظمت اثه ئة اثنسـائ ة 
اثاياف ـة بم يريـة رداع ثطاثبـات مركـز 
اإلمـا3 عيل عل ـه اثسـل3، أمـس االثنني، 
زيار7ً م  ان ًة إىل مسج  وم رسة اثذامرية 

بامل يرية. 
اثطاثبـات  طافـت  اثزيـار7،  وخـلل 
بمختلـف أقسـا3 املذلـم اثتأريخـي واثتي 

منها امل رسة اثذلم ة اثتي تذترب منار7ً علم 
أبناا املنطية واملناطق املجاور7. 

وأشادت اثطاثبات باثزيار7 اثتي انبهرن 
من خلثها بشـكل اثبناا اثهنـ يس اثب يع 
اثذق كان محل إقبال اثسـ اح من مختلف 

دول اثذاثم. 
ويشـار أن اثذامريـة اثتأريخ ـة اثتـي 
ئة عا3 تحظى بإقبال  شـ  ت قبل خمسـميِ
واسع من طلب وطاثبات املراكز اثص ف ة 
ك0نهـا تماـل ثانـي أكـرب َمْذَلـٍم تأريخي 

بمحافظة اثب ضاا. 

تنـ0ه اثصح فة إىل اثخطأ املنشـ0ر يف اثذ د 713 ي30 اثسـبت املنـر3 بتأريخ 37 
ي0ث 0 تحت عن0ان »مستشفى اثرشطة اثنم0عجي.. تف0ق طبي«، َح ْــــُث ورد خطأ 
مطبذي يف ع د اثذمل ات اثتي يجريها املستشـفى بشكل ي0مي وق  تم نرش 71 عمل ة 

واثصح ح أنها 17 فيط. 
ثذا ثز3 اثتن0يه واالعتذار من اثيراا األعزاا اثكرا3 عىل اثخطأ غر امليص0د. 
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 : خاص: 
إىل  اثسـذ0دق  اثذـ واُن  يلجـأ  كذادتـه 
استه اف امل ن ني األبرياا بذ  ُكــّل خسار7 
وخ بة يجر أعياثها يف امل  ان عىل أي ق أبطال 
اثج ش واثلجان اثشذب ة يف مختلف امل ادين 
واثجبهـات وبذ  اثتف0ق اثذسـكرق اث مني 
اثذق أبهر اثذاثم يف مجـال اثتصن ع اثحربي 
وسـلح اثج0 املسّر اثذق غر املذادثة وبات 
اثذ و يستنج  اثذاثَم تخل َصه من اثرضبات 
امل0جذة ثتلك اثطائرات املسـّر7 يف عير دار7 
وشـل حركة مطاراته وكـربى حي0ل نفطه 

و7ز اقتصاده. 
ويف مجـزر7 ج يـ 7 تضـاف إىل قائمـة 
اثجرائـم اث م0يـة اث0حشـ ة املرتكبة بحق 
اثشـذب اث مني من قبل اثذ وان اثسـذ0دق 
عىل م ى 5 سن0ات، قصف اثنظا3 اثسذ0دق، 
أمس االثنني، سـ0قاً مكتظاً بامل0اطنني يف آل 
ثابت م يريـة قطابر اثح وديـة بمحافظة 
صذـ 7، مـا أَدَّى إىل استشـهاد 17 م0اطنًـا 
ب نهـم 7 أطفال وجـرح 36 ب نهم 17 طفلً 

يف حص لة غر نهائ ة. 
ويف تريح خاص ثصح فة »املسـر7«، 
أّكـــ  يح ـى شـايم –م يـر عـا3 مكتـب 
اثصحـة بمحافظة صذ 7-، أن املجزر7 اثتي 
ارتكبهـا اثذ وان اثسـذ0دق، أمـس االثنني، 
بحـق امل ن ـني يف سـ0ق آل ثابـت بم يرية 
قطابـر اثح وديـة املكتظ باثنـاس وخلفت 
أطفـال،  ب نهـم  و36 جريحـاً  17 شـه  اً 
تكشف حجم اثجرائم واث مار واملذانا7 اثتي 
يذ شـها سكان محافظة صذ 7 بشكل عا3 
وامل يريـات اثح ودية اثتـي يطاثها اثيصف 
امل فذي ي0م اً بص0ر7 عامة من قبل اثذ وان 
اثسـذ0دق، من70ـاً إىل أن أبنـاَا امل يريـات 
اثح ودية يذ ش0ن حرب إباد7 جماع ة بكل 

ما تذن ه اثكلمة و7م أكار مظل0م ة وأملاً. 
وثفـت شـايم يف تريحـه إىل أن اثكاـرَ 
من املصابني يف املجزر7 اثسـذ0دية بم يرية 
أن  قطابـر حاثتهـم خطـر7 جـ اً، مب نـاً 
املنطية بذ  7 ج اً عـن مركز املحافظة وال 
ي0جـ  ف هـا سـ0ى مراكز صح ة بسـ طة 
ال تسـتط ع تي يم خ ماتها ثـكل اثجرحى 
إىل  اثت0ج ـه  تـم  أنـه  مب نـاً  واملصابـني، 
املسئ0ثني يف امل يرية برسعة إسذاف اثحاالت 
إىل املستشفى اثجمه0رق باملحافظة وبذض 
صذ0بـة  إىل  مشـراً  ف هـا،  املستشـف ات 
اثت0اصـل أيضـاً مـع اثيائمني عـىل اث0ضع 
اثصحـي يف م يريـة قطابر؛ بَسـببيِ انذ ا3 

اثتغط ة وضذف اثشبكة. 
املستشـفى  رئ ـس  أّكـــ   عثـك،  إىل 
اثجمه0رق بصذ 7 أن املستشـفى استيبل، 
مسـاَا أمس، 70 شـه ً ا وجريًحـا، ف ما ال 
تـزال غـرف اثطـ0ارئ واثذمل ـات مكتظة 
باملصابني، مب ناً أن ط0اقم املستشـفى عىل 
أ7بة االسـتذ اد مل0اجهة 7ـذه اثحاالت رغم 
اإلمكانات اثبس طة املت0فر7، داع اً إىل ت خل 
املنظمـات املحل ة واث وث ة مـن أجل م 7م 

بكافة أشكال اث عم واملسان 7. 
 

القوات املسلحة لن تقف مكتوفة األيدي 
أمام جرائم العدو

أوضـح اثذم ـ  يح ـى رسيـع -اثناطق 
أن جريمـَة  املسـلحة-،  ثليـ0ات  اثرسـمي 
اثنظا3 اثسـذ0دق بحق امل ن ني يف سـ0ق آل 
ثابـت بم يرية قطابر يف صذ 7 تابت فشـل 

7ذا اثنظا3 يف امل  ان اثذسكرق واإلنساني. 
يف  املسـلحة  اثيـ0ات  متحـ ث  وأشـار 
اثنظـا3  أن  إىل  أمـس،  تريـح صحفـي، 
اثسـذ0دق عمـ  إىل ارتـكاب املجـزر7 بذـ  
اسـته اف صـاروخ بـ رF بشـكل مبارش 
تجمًذا عسكريًّا ثجن0د سذ0ديني ومجام َع 

من املرتزقة. 
وأّكــ  اثذم   رسيع أن اثي0ات املسلحة 
ثـن تيف مكت0فة األي ق أمـا3 جرائم اثذ و 
وإنما سـ زي نا عثك قـ7ً0 وعزيمة ثلرد عىل 

ع وانه اثظاثم وحصاره اثظاثم. 

10 ح��االت خط��رية وأش��الء ل��م يت��م 
التعرف عليها

حّمل اث كت0ر طه املت0كل -وزير اثصحة 
األمريكـي  اثنظـا3  واثسـكان-،  اثذامـة 
مسـؤوث َة املجزر7 اثتي شـه 7ا سـ0ُق آل 
ثابـت املكتـظ باثسـكان يف قطابـر، أمـس 
ه 07 املحرض األول ثلنظا3  االثنني؛ باعتبَاريِ

اثسذ0دق عىل 7تك حرمة امل ن ني. 
ويف تريـح صحفـي، أّكـــ  اث كتـ0ر 
املتـ0كل أن 7ناك أكار من 10 حاالت خطر7 
بـني جرحى اثيصف اثسـذ0دق عىل سـ0ق 
آل ثابـت بم يريـة قطابر، و7نـاك ع د من 
األشـلا ثم يتم اثتذـرف عل هـا واثحص لة 

قابلة ثلرتفاع. 
وأشـار وزيـر اثصحـة إىل أن اثكاـرَ من 
اثجرحـى اثذين نُيلـ0ا من مـكان اثجريمة 
بحاثـة  نُيلـ0ا  اثجمهـ0رق  املستشـفى  إىل 
صذبة؛ ألَنَّ أغلب املراكز اثصح ة يف املنطية 
دمـرت بشـكل كيل خـلل اثذـ وان، مب ناً 
أن املنظمـات اث وث ـة إىل اآلن ثـم تسـتجب 
باملسـت0ى املطل0ب ثلنـ ااات اثتي أطليتها 
اث0زار7 و7م ال ي0اكب0ن باثشكل املطل0ب. 

س��لوك النظام الس��عودي طوال سنوات 
العدوان

علـق محمـ  عب اثسـل3 -رئ ـس اث0ف  
اث0طني-، عىل اثجريمة املرّوعة اثتي ارتكبها 
تحاثف اثذـ وان بحق امل0اطنـني يف م يرية 
قطابر اثح ودية بصذـ 7، َح ْــــُث أّكــ  
أن املجزر7 اثشـن ذة بحق امل ن ـني األبرياا 
كشـفت عن سـل0ك اثنظا3 اثسذ0دق ط0ال 

سن0ات اثذ وان امل ع30 أمريك اً وبريطان اً. 

جريمة جديدة تضاف إىل سجل الجرائم 
السعودية

استنكرت وزار7 اثصحة اثذامة استه اف 
تحاثـف اثذ وان األمريكي اثسـذ0دق، أمس 
االثنـني، سـ0ق آل ثابـت اثشـذبي املزدحم 
باثنـاس ويف عرو7 اثت0افـ  إث ـه واث0اقـع يف 
م يريـة قطابـر7 محافظة صذـ 7، ما أَدَّى 
أطفـال   3 ب نهـم  13 شـه  اً  إىل سـي0ط 
جراحهـم  طفـلً   13 ب نهـم  و36جريحـاً 
خطـر7 ومهـ دون يف أيـة ثحظـة بامل0ت، 
مشـر7 إىل أن 7ـذه حص لـة غـر نهائ ـة، 
َح ْـــــُث مازاثت عمل ة انتشـال اثضحايا 
وإسـذافهم واثتذرف عل هم مستمر7 حتى 

اثلحظة. 
تليـت  ب ـان  يف  اثصحـة  وزار7  وقاثـت 
صح فـة »املسـر7« نسـخة منـه: إن 7ذه 
اثجريمـة اثج يـ 7 اثتـي تضاف إىل سـجل 
اثجرائم اثسابية اثتي ارتكبت خلل أكاَر من 
53 شـهراً منذ ب ا 7ذا اثذ وان، واثذق جذل 
بنك أ7 افـه اثرئ يس 7ـم امل0اطنني اآلمنني 
خاصـة األطفال واثنسـاا، محملـة ق ادات 
دول اثتحاثف وعىل رأسها أمريكا واثسذ0دية 
واإلمـارات كامـَل املسـئ0ث ة اثيان0ن ة ثكل 
قطـر7 د3 سـيطت يف 7ـذه اثجريمـة ويف 
جم ع اثجرائم اثتي ارتُكبت من قبُل، خاصة 
و7ذه اثجريمة جاات مبارش7 بذ  استخ ا3 
اثرئ ـس األمريكي دوناثـ  ترامب وإدارته يف 
اثب ت األب ض َحــّق اثف ت0 اثذق نيض قراراً 
ثلك0نجرس األمريكي يييض بإنهاا اثت خل 
اثذسكرق ثلج ش األمريكي يف اثتحاثف عىل 
اث من، مما يابت مـر7 أُْخـــَرى أن اثذ وان 

واثحصار عىل اث من 07 أمريكي بامت از. 
ونـّ د اثب ـان باثصمـت األممـي ثأمـم 
املتحـ 7 ومجلـس األمن وجم ـع املنظمات 
أَو  األمم ـة  اثحي0ق ـة واإلنسـان ة سـ0اا 
اث وث ة جراا 7ذه اثجرائم اثتي ترتكب ي0م اً 
بحـق أطفال ونسـاا وأبنـاا اث مـن منذ ما 
يز07 عىل أربع سن0ات و7 أشهر واثذق كان 
صمتها سببا رئ س ا يف االستهتار اثكبر من 
قبل اثتحاثـف ب ماا اثشـذب اث مني ومنها 
دماا اثذرشات ثهذه اثجريمة اثتي ارتكبت يف 

قطابـر واثذق ث0 كان 7نـاك تحركا إيجاب ا 
وحي ي ـا مـن قبل من قبل 7ـذه املنظمات 
يف  اثذـرشات  أرواح  سـتز7ق  كانـت  مـا 
مجزر7 اث 30 ونحمـل األمم املتح 7 وجم ع 
املنظمات اثصامتة واملجتمع اث ويل اثسـلبي 
كامل املسئ0ث ة اإلنسـان ة واألخلق ة ثهذه 

اثجريمة. 
ودعـت وزار7 اثصحـة جم ـع املنظمات 
األمم ـة واث وث ة اثذاملـة يف اث من ثلتحرك 
اثجـاد ثلمسـا7مة يف إنيـاع اثجرحى؛ ك0ن 
اث من محارص7 منذ 53 شـهراً، ما أَدَّى عثك 
إىل ت 07ر اثخ مات يف املستشف ات وانذ ا3 
واملسـتلزمات  اثطب ـة  واألجهـز7  األدويـة 
وغر7ـا، كما طاثبـت برفع اثصـ0ت عاث اً 
ثرفـع اثحصـار عىل مطـار صنذـاا املغلق 
منذ 8 أغسـطس 3016 كي يتسنى إسذاف 
اثجرحى ثلخارج وإنيـاع من يمكن إنياعُه 
وكذثك إسـذاف وعلج عـرشات اآلالف من 
املـرىض واثجرحى اثسـابيني واثـذق يت0ىف 

منهم ي0م اً اثذرشات. 

الدائ��رة القانوني��ة ألنص��ار اهلل تحّمُل 
األمَم املتحدة املسؤوليَة 

حّمـل رئ ُس اث ائـر7 اثيان0ن ـة ألنصار 
اثلـه األُسـتاع عب اث7ّ0ـاب املحبـي األمـَم 
املتحـ 7 املسـؤوث َة اثحي0ق ـة واثيان0ن ة 
اثتحاثـف  يرتكبهـا  اثتـي  اثجرائـم  ثـكل 

اثسذ0أمريكي يف اث من. 
وقال »إن األمم املتح 7 تلذب دور شـا7  
اثـزور اثذق ييف مع اثجلد ضح اثضح ة«، 
م0ضحاً أن أمريكا مسـتف  7 من استمرار 
اثذ وان عرب أخذ األم0ال اثسـذ0دية وبشكل 
ُمَخّططهـا يف احتـلل  أسـاس يف تحي ـق 

اث من. 
وأّكــ  املحبـي أن اث0اليات املتح 7 7ي 
املجـر3 األول اثذق تظهر بصماتـه يف ُكــّل 
اثجرائـم من خلل اث عم اثسـ ايس واث عم 

اثل0جستي ثلذ وان. 

ح��زُب املؤتمر يدين مج��زرة العدوان يف 
قطابر ويؤكد أنها لن تسقط بالتقادم

أدان حزب املؤتمر اثشذبي اثذا3 اثجريمَة 
اثبشـذة اثتـي ارتكبهـا اثذ وان اثسـذ0دق 

أمس بيصف س0ق شـذبي بم يرية قطابر 
محافظة صذـ 7، وراح ضح تهـا أكاُر من 

70 شه  اً وجريحاً ب نهم أطفال. 
وأّكــ  املؤتمر أن 7ذه اثجريمة تضاف إىل 
سـجل اثجرائم اثتي ارتكبها تحاثف اثذ وان 
بي اد7 اثسـذ0دية منذ أكار من أربذة أع0ا3 
وسيط نت جتها عرشات اآلالف من اثشه اا 
واثجرحـى مذظمهم من األطفال واثنسـاا 

واثش 0خ يف مختلف محافظات اث من. 
وقال مص ر مسـؤول بحزب املؤتمر: إن 
اثنظا3 اثسـذ0دق وحلفـااه و7م ي0اصل0ن 
استه اف امل ن ني يف امل ن واألس0اق اثشذب ة 
يؤّكــ ون ع 3َ احرامهم ثأعراف واثي0انني 
اث وث ـة ويف مي متهـا اثيانـ0ن اإلنسـاني 
اث ويل وقانـ0ن حي0ق اإلنسـان اثتي تحر3 
وتجر3 اسـته اف امل ن ـني، وتذ 7ا جرائم 
حرب يجب محاسبة مرتكب ها، مشراً إىل أن 
7ذه اثجرائم املت0اصلة اثتي يرتكبها تحاثف 
اثذـ وان ض  امل ن ـني يف اث من واسـته اف 
املنشـآت اثخ م ة ثم وثن تسيط باثتياد3، 
كمـا أن دمـاا اث من ني ثن تذ7ـب 7 راً كما 

يت0قع اثنظا3 اثسذ0دق. 
قطابـر  سـ0ق  جريمـة  أن  وأّكـــ  
بمحافظـة صذـ 7 اثتـي ارتكبهـا تحاثـف 
حـرٍب  جريمـة  7ـي  اثسـذ0دق  اثذـ وان 
مكتملة األركان ومن املؤسف أنها تتم وسط 
اسـتمرار اثصمت اث ويل تجاه ما يُرتكب من 
جرائم بحق اثشذب اث مني، و07 األمر اثذق 
يسـا7م إىل َح ٍّ كبر يف تشج ع 7ذا اثذ وان 

عىل ارتكاب املزي  من جرائمه اثبشذة. 
وأّكــ  املص ر أن 7ـذه اثجريمة وغر7ا 
ثـن تانـي اثشـذب اث منـي عن االسـتمرار 
يف صمـ0ده ومياومتـه ثلذـ وان ومرتزقته 
مهما كانت اثتضح ات وسـ 0اصل اث من ني 
م0اجهتهـم ثلذ وان وأركانـه وأدواته حتى 

تحي ق اثنر. 

أحزاُب املشرتك تدين املجزرة 
أدانت أحـزاُب اثليـاا املشـرك اثجريمَة 
اثبشـذة اثتـي ارتكبهـا اثذ وان اثسـذ0دق 
األمريكي، أمس االثنني، باسته اف س0ق آل 
ثابـت بم يرية قطابـر اثح ودية بمحافظة 
شـه  اً   70 سـي0ط  إىل  أدى  مـا  صذـ 7، 

وجريحاً، ب نهم أطفال ونساا. 
وأكَ  أحزاب املشرك يف ب ان تليت املسر7 
نسـخة منه »أن 7ذه املجزر7 جريمة مرّكبة 
مكتملـة األركان تـ ل عـىل قبـح و7مج ة 
7ـذا اثذـ وان املتغطرس واملسـتهر بح ا7 

امل ن ني«. 
ودعـا اثب ـان »األمم املتحـ 7 واملنظمات 
ثفضـح  واإلنسـان ة  واثحي0ق ـة  اث وث ـة 
جرائم ومجـازر اثذ وان بي اد7 اثسـذ0دية 
واالمـارات واثخروج عـن اثصمت غر املربر 
وعن اثح اد اثسـلبي اثذق ال يخ 3 استمرار 
مجازر اثذ وان فحسـب بـل ويذترب ت0اطؤا 
مكش0فا ومفض0حا يف كار من اثحاالت«. 

وأضاف اثب ـان »ن ع0 اثي70 اثصاروخ ة 
وسـلح اثج0 املسـّر ثلرد بيـ70 واثاأر من 
جرائم اثذ وان املسـتمر7 بحـق اث من أرضاً 

وشذباً وحضار7ً وتأريخاً وتراثاً«.

والحري��ات  للتنمي��ة  املدن��ي  التكت��ل 
يطال��ب بتش��كيل لجن��ة دولي��ة ملحاكمة 

العدوان 
أدان اثتكتـل امل ني ثلتنم ـة واثحريات 

مدير مكتب الصحة بمحـافـظـة صعدة لصحيفة »المسيرة«:

مجزرة قطابر كشفت عن حرب اإلبادة الجمـاعية التي يتعرض لها أبناُء املناطق الحدودية 
أكثر من 10 حاالت خطرة بين الجرحى وأشالء لــم يتم التعرف عليها والحصيلة قابلة لالرتفاع 
40 شهيدًا وجريحًا بينهم 18 طفاًل حصيلة ضحايا قصف العدوان سوقًا شعبياً في آل ثابت مديرية قطابر صعدة 
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مدير مكتب الصحة بمحـافـظـة صعدة لصحيفة »المسيرة«:

مجزرة قطابر كشفت عن حرب اإلبادة الجمـاعية التي يتعرض لها أبناُء املناطق الحدودية 
أكثر من 10 حاالت خطرة بين الجرحى وأشالء لــم يتم التعرف عليها والحصيلة قابلة لالرتفاع 
40 شهيدًا وجريحًا بينهم 18 طفاًل حصيلة ضحايا قصف العدوان سوقًا شعبياً في آل ثابت مديرية قطابر صعدة 

»مجـزر7 اثذـ وان يف قطابـر بمحافظـة 
صذـ 7، مؤّكـــ اً أن اثجريمـة تجـاوزت 
اثترشيذ ـة  واألعـراف  اثي0انـني  ُكـــّل 

واث0ضذ ـة. 
وطاثـب اثتكتـل اثذق يضـم »منظمة 
أصـ0ات حر7 ثإلعل3 ومنظمة منارصون 
ثلحيـ0ق واثحريات ومؤّسسـة يمان ات 
ثلطفل واملرأ7«، يف ب ان اإلدانة اثذق تليت 
اثصح فـة نسـخة منه »بتشـك ل ثجنة 
تحي ـق دوث ة ف ما ترتكبه دول اثتحاثف 
األبريـاا«،  امل ن ـني  بحـق  جرائـم  مـن 
مض فـاً: »ون ين صمـت املجتمع اث ويل 
واثه ئات واملنظمات اث وث ة وعىل رأسها 
األمـم املتحـ 7، اثتي تيف متفرجـًة إزاا 
مـا تيرفـه دول تحاثـف اثذـ وان بحق 

اث من ني«. 
وناشـ  اثتكتل »مـا تبيى مـن اثضمائر 
إدانـة  إىل  اثحـر،  اثذاثـم  ونشـطاا  اثح ـة 
7ـذه اثجرائـم واملجازر واث0قـ0ف إىل جانب 
اثشـذب اث مني، وعثك بتذريـة وفضح دول 
اثذـ وان وما تيرفه مـن جرائم حرب أما3 
شـذ0ب اثذاثم«، مؤّكـــ اً أن 7ذه اثجريمة 
اث وث ـة  واملحاكمـة  اثذيـاب  »تسـت0جب 
وفق مـا نصت عل ه ق0اننُي ومـ0اد اثيان0ن 

اإلنساني اث ويل«. 

اس��تهداَف  تدي��ُن  اإلنس��انية«  »ع��ني 
العدوان للمدنيني بمديرية قطابر بصعدة 

أدان مركـز عـني اإلنسـان ة ثلحيـ0ق 
واثتنم ة، اثجريمة اثبشـذة اثتـي ارتكبها 
اثذ وان اثسذ0دق األمريكي، أمس االثنني، 
بس0ق آل ثابت يف م يرية قطابر اثح ودية 
اثشـه اا  راح ضح تهـا عـرشات  واثتـي 

واثجرحى. 
ب ـان صـادٍر عنـه  املركـز يف  وطاثـب 
تليتـه صح فة املسـر7 »املجتمـع اث ويل 
واملنظمـات األمم ـة واثه ئـات اثحي0ق ة 
بمسـئ0ث اتها  ثلضطـلع  واإلنسـان ة 
ثإلنسـان ة  انتصـارا  ب0اجباتهـا  واثي ـا3 
وإنفـاعا ثلي0انـني وامل0اث ـق اث وث ة اثتي 

تحفظ األمن واثسلم املجتمذي واث ويل«. 
وحمـل مركـز عـني اإلنسـان ة، األمـم 
املتحـ 7 مسـئ0ث ة اثجرائـم املرتكبة بحق 
امل ن ني، مؤّكــ اً أن جرائم اثذ وان ستظل 
وصمة عار يف جبني املت0اطئني واملتخاعثني 

من املنظمات واثه ئات اث وث ة. 
وطاثب مركز عني اإلنسـان ة، املنظمات 
بمحاسـبة  املذن ـة  اث وث ـة  واثه ئـات 
املنتهـك ثي0ان نهـا ويف مي متهـا امل0اث ق 
واثي0انني اث وث ة وق0انني اثحرب واتّفاق ة 
اثسـماوية  واثرشائـع  واألعـراف  جن ـف 
األمـم  م اـاق  مي متهـا  ويف  واث0ضذ ـة 
ثيانـ0ن  اث وث ـة  واالتّفاق ـات  املتحـ 7 
حي0ق اإلنسـان واثيان0ن اث ويل اإلنساني، 
مؤّكـــ اً أن صمتهم عامل ُمشـّجع ث ول 
اثذـ وان يف االسـتمرار يف ارتـكاب جرائـم 

اثحرب واإلباد7 بحق امل ن ني. 

صحيفة المسيرة تنشر أسماء ضحايا المجزرة
أوالً: الشهداء:

ً 1- ثب ب عب ه مساوى املساوى 30 عاما
ً 3- عب اثحف ظ أحم  طبع املساوى 30 عاما

ً 3- مه ق يح ى حسني اثفح ش 30 عاما
ً 7- زاي  يح ى مذ0ض سذ ان ي3 عاما

ً 5- محم  عب اثله يح ى سذ ان 33 عاما
ً 6- محم  عيل حسن سذ ان 33 عاما

ً 7- ناجي حسن يح ى سذ ان 38 عاما
ً 8- محم  عيل أحم  سذ ان 30 عاما

ً ي- م0ىس حسني اثيايض 37 عاما
ً 10- محم  إث اس يح ى سذ ان 15 عاما
ً 11- ق س عب ه مبخ0ت سذ ان 13 عاما
ً 13- عيل عايض محم  سذ ان 18 عاما

ً 13- نب ل مه ق مبخ0ت سذ ان 13 عاما
17- محسن عيل أحم  سذ ان 38 عاماً.  

ثانياً: الجرحى
ً 1- يذي0ب عب ه مساوى أحم  17 عاما

ً 3- ح  ر مانى ح  ر اثطبزه 37 عاما
ً 3- عيل عيل حسني اثيايض 55 عاما
ً 7- مراد عيل محم  اثذيبة 30 عاما

ً 5- عماد عب اثله عيل اثبكايل 35 عاما
ً 6- 7اشم عيل محم  اثشامي 13 عاما
ً 7- عيل محسن عب ه سذ ان 13 عاما

ً 8- عيل عيل عيل فح ش 15 عاما
ً ي- ي0سف عيل أحم  سذ ان 37 عاما

ً 10- حمزه ش0عي نارص سذ ان 31 عاما
ً 11- محم  حم0د مه ق اثفح ش 15 عاما
ً 13- رمزق حسني مذ0ض سذ ان 30 عاما
ً 13- فايز عايض مذ0ض سذ ان 16 عاما
ً 17- ماج  عب اثله يح ى اث0اق ق 37 عاما
ً 15- حم ق محم  حسن سذ ان 13 عاما
ً 16- أحم  محم  حسن سذ ان 16 عاما
ً 17- حام  عيل مذ0ض سذ ان 16 عاما

ً 18- صف0ان عب ه 7 اج سذ ان 17 عاما
ً ي1- عيل أحم  عيل اثفح ش 35 عاما

ً 30- أسامة عب ه 7 اج سذ ان 17 عاما
ً 31- أحم  محم  قاسم شت 0ق ي3 عاما
ً 33- صابر 7ادق محم  حل س 15 عاما
ً 33- محم  عيل مه ق سذ ان 15 عاما

ً 37- عب اثله عب ه حسن سذ ان 13 عاما
35- بزيها مر7ا األث 0بي 30 عاماً 
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إن ل�م ت�زج�ْرن�ا )آي�اُت ال�ع�ذاب( يف الق�رآن الك�ري�م.. فم�ا ال�ذي يزجرنا؟!
  - بشرى المحطوري:

بداية:�
َمـن ثـم تؤثـر ف ـه محـارَض7 ـ ملزمة 
ـ ]مذرفـة اثلـهـ  وعـ ه ووع ـ هـ  اث رس 
اثخامس عرش[ ثلشـه   اثيائ  سـل3 اثله 
عل ـه، ف نطلـق مجا7ـ ا يف سـب ل اثله، يف 
أق مجـال مـن املجاالت املتاحـة ثلجهاد، ال 
يخىش يف 7ـذا اثك0ن يشا سـ0ى اثله، فما 

اثذق ممكن أن يؤثر ف ه؟!
  ُ ـهيِ ْـُ  اثَيائيِ محـارض7ٌ تناول ف هـا اثشَّ
آيـات اثذذاب يف اثيـرآن اثكريـم، ورشحها 
بطرييـة سـهلة ومبسـطة، ضاربـا أمالة 
واقذ ـة عىل امل0اض ع اثتي يتطرق إث ها، أو 
يستشه  بها.. محارض7 يرجف اثفؤاد عن  
قرااتها، ف  رك املرا أن اثله اثرح م بذباده، 
ثـم يرك صفة ثنار جهنـم إال ووصفها ثنا: 
]أب0ابهـا ـ طذامهـا ـ رشابهـا ـ خزنتها ـ 
أسـيفهاـ  ثباسـها... إثـخ[ ُكّل 7ذا ثرت ع 
اثذبـاد وينزجروا من اث0قـ0ع ف ما يغضب 
اثرب.. وثكن اإلنسـان عىل مر األزمان أثبت 

أنه ظل30 كفار، إال من رحم اثله.

العذاُب الناتُج عن صواريخ أهل األرض.. 
ال يساوي غمسًة يف جهنم: 

ـهيِ ْـُ  اثَيائيُِ  سـل3ُ اثله عل ه،  حـذََّر اثشَّ
ــَة من عـذاب اثلـه، وأن ُكلَّ من يخاف  األُمَّ
اثجبابـر7، ف ذمل ما يرض هـم، بأن عذاب 
اثله أشـ  وأعظم مـن ُكّل ته ي اتهم، ح ث 
قال: ]ثـ0 صـب األمريك 0ن ُكّل مـا ث يهم 
مـن ق70 عل ـك وحـ ك أنت ملا سـاوى عثك 
كله ي0ماً واح اً يف نار جهنم؛ ألنك 7نا بأول 
رضبة، بأول شـظ ة سـتم0ت، ثم ال تحس 
بـأق يشا بذـ  عثك، وثـ0 صب0ا عل ـك ُكّل 
أسـلحتهم، وث0 افرضنا أيضا أنك سـتبيى 
ح ـاً وص0اريخهـم ت0جـه إث ـك، وقنابلهم 
ت0جه إث ك أيضاً حتى آخر قطذة يمتلك0نها 
ثكان عثك أيضاً ال يسـاوق سـاعة واح 7 يف 

قذر جهنم[.
مشـراً إىل أن ت بر آيات اث0ع   سـ ؤدق 
باثذباد إىل اثخ0ف من اثله أكار من أق يشا 
آخـر، ح ث قـال: ]اثتخ0يف بنـار جهنم يف 
اثيـرآن اثكريم، اثتخ0يف بنـار جهنم اثذق 
تكـرر كاـراً يف آيات اثله يف اثيـرآن اثكريم، 
07 ج ير بأن نتأملـه ج  ا كلنا، وأن نت بر 
تلـك اآليات. ح نئذ سـ ج  ُكّل مـن تأملها، 
ومـن ت بر7ا بأن ُكّل يشا يف 7ذه اث ن ا من 
مصائبهـا، مـن شـ ائ 7ا، وكل يشا ممـا 
يت0عـ ك به اآلخـرون، وكل ما تـراه عن ما 
يسـتذرض0ن أسـلحتهم يف األيا3 اث0طن ة.. 
سـراه كله ث س بيا، ث س شـ ئاً بمذنى 
اثكلمة فذلً أمـا3 7ذه اثنار اثتي تغلظ اثله 
بها عـىل من عصاه، وت0عـ  بها من ص ف 
عن رضاه. ح نئذ تج  نفسك أنه ث س 7ناك 
مـا يجب أن يخ فك، ث س يف 7ـذه اث ن ا ما 
ينبغـي أن تخاف منـه أب ا، فـل امل0ت، وال 
كانـت  مهمـا  ]ص0اريـخ[،  وال  ]قنابـل[، 

فتاكة، مهما كانت عظ مة اث مار[.

أوصاُف النار � والعياُذ باهلل منها � كما ورد 
يف القرآن:�

وتنـاول اثشـه   اثيائـ  آيـات اث0ع ـ  
باثرشح املفصل ثها، عل وعىس يتأثر اثناس 
بهـذا، ف ركـ0ن ما 7ـم ف ه من اثسـك0ت 
واثيذـ0د عن اثجهـاد، وينطليـ0ن يف حب 
اثلـه، يف رىض اثله، ال يخافـ0ن يف اثله ث0مة 

الئم: 

أوالً: عض البنان، كنايًة عن الندم الشديد 
والحسرة:�

ُم َعـىَل يََ يْهيِ يَُي0ُل يَا   }َويَـ3َ0ْ يََذضُّ اثظَّاثيِ
َث ْتَنيِـي اتََّخذُْت َمَع اثرَُّسـ0ليِ َسـبيِ لً يَا َويَْلتَا 
ذْ ُفلنًا َخليِ ْلً َثَيـْ  أََضلَّنيِي َعنيِ  َث ْتَني ثـْم أَتَخيِ
اثذِّْكـريِ بَْذَ  إيِعْ َجاَانيِي{ قال سـل3 اثله عل ه: 
]أث سـت 7ـذه كلها عبارات حـرس7 ون 3؟ 
نـ 3 ييطع اثيلـ0ب، يذض املجـر3، يذض 
اثظاثم عىل ي يه يذضها من شـ 7 األسـف، 
واألثـم، مـن اثحـرس7 واثنـ 3. ييـ0ل اثله 
ُم  َربِّهيِ يَن اْسـتََجاب0ُا ثيِ لَّذيِ سـبحانه وتذـاىل: }ثيِ
اْثُحْسـنَى{ اثجـزاا اثحسـن و7ـ0 اثجنـة، 
واثحسـاب اث سـر، واألمن مـن ُكّل خ0ف 
يَن َثْم يَْسـتَجيِ ب0ُا َثُه َث0ْ أَنَّ  ي30 اثي امة }َواثَّذيِ
اَْلُه َمَذُه اَلْفتََ ْوا  َثُهـْم َما يفيِ اأْلَْرضيِ َجميِ ذاً َوميِ
{ اثذين ثم يسـتج ب0ا ثلـه. وأين م0ضع  هيِ بيِ
االسـتجابة؟ 7نـا يف اث ن ـا، وما 7ـ0 اثذق 
دعانا إث ه؟ 07 اثيرآن اثكريم، ورس0ل اثله 
)صلـ0ات اثله عل ه وعىل آثه( تلك دع70 اثله 

اثتي يري  منا أن نستج ب ثها[.

مثال: 
ـهيِ ْـُ  اثَيائيُِ  سـل3 اثله عل ه  ورضب اثشَّ
ماـاال ت0ض ح ا ثآلية اثسـابية من اث0اقع، 
ح ـث قال: ]7ذه عرب7 ثلكار من عباد اثله، 
ممن يشـت  طمذه، ويي0ده جشـذه، إىل أن 
يأخذ شـ ئا من 7ذه اث ن ـا حراما، أو ييبل 
ش ئا منها ميابل أن ي خل يف م0قف باطل، 
أو يؤي  باطل، أو ييف عن نر حق، ث فهم 
7نا و07 يف اث ن ا أنه ث0 كان ثه األرض كلها 
ومـا ف ها، وثه أيضـا مالهـا أضذافا ثكان 
مسارعا إىل أن يف ق نفسه به ي30 اثي امة. 
ملاعا؟ ألنه سـرى من اثذذاب اثشـ ي ، يرى 
جهنم أمامه، و07 يذلم أنه س سـاق إث ها، 
وأنه سـ خل  ف ها ح نئذ يهـ0ن أمامه ُكّل 
يشا. تلك اثيطذة من األرض، عثك املبلغ من 
املال اثذق باع به دينه، ثم يذ  ش ئا، يتحرس 
منه ي30 اثي امة، ويرى نفسـه يف م0قع أنه 
ث0 كان ثه مال 7ذه األرض، وث س فيط تلك 
اثيطذـة، أو عثك املبلغ، أو عثك املنصب اثذق 
باع به دينه، بل ث0 كانت ثه األرض كلها وما 
ف هـا ومالها مذها الفت ى بـه ي30 اثي امة 

من س0ا اثذذاب[. 

 مثال آخر:�
يف  زيـاد7  عل ـه  اثلـه  سـل3  وأضـاف 
اثت0ض ـح: ]بل قـ  يح ث ثك 7نـا يف اث ن ا 
وأنت تملك اثكار، اثكار من وسـائل اثرف 
واثراحـة، ف ذرض ثك أمـراض تح0ل ب نك 
وبني أن تتمتع بما بني ي يك، فرى اآلخرين 
مـن ح0ثـك يتمتذ0ن بكل ما ث يـك وأنت ال 
تسـتط ع أن تـذوق من 7ـذا، وال أن تيرب 
7ذا، من شـتى األصناف اثتي تمتلكها، تلك 
األصنـاف اثتي بذت بها دينك، تلك األصناف 
اثتي أحبطت بها عمتك، وأ7لكت بها نفسك. 

إعاً فل ـس يشا 7نا يف اث ن ا من اثنذ م، وال 
مـن وسـائل اثرغ ب مـا يمكـن أن تيارن 
ب نه وبني م0ضع س0ط يف اثجنة. فإعا كان 
اإلنسان يسارع 7نا يف اث ن ا من أجل أش اا 
يريـ  أن يحصل عل ها، و7ـ0 ال يبايل أحلل 
كانـت أ3 حرا3، وال يبايل يف عثك امل0قف اثذق 
دخـل ف ه من أجل اثحصـ0ل عل ها حق، أ3 
باطل، ملاعا ال يسـارع إىل االستجابة إىل اثله 
ث حصـل عىل عثـك امليا3 اثرف ـع؟ عىل عثك 
اثنذ م اثذظ م، اثنذ ـم األب ق، اثنذ م اثذق 
ف ـه كما ورد يف اثح يث عن اثنبي )صل0ات 
اثلـه عل ه وعىل آثه( ))ف هـا ما ال عني رأت 
وال أعن سمذت وال خطر عىل قلب برش(([.

ثانياً:� شرابهم الصديد:�
َعنيِ ـٍ   اٍر  َجبَـّ ُكّل  َوَخـاَب  }َواْسـتَْفتَُح0ا 
يٍ   ْن َمـاٍا َص يِ ـْن َوَرائيِهيِ َجَهنَُّم َويُْسـَيى ميِ ميِ
ـ ُغُه{ قـال سـل3  يُسيِ يَـَكاُد  َوال  يَتََجرَُّعـُه 
اثلـه عل ـه: ]اثص ي : ييـال بأنـه عصار7 
أ7ـل اثنـار، اثي ـح، اثص يـ : ُكّل فضـلت 
أجسـامهم املحرقـة امللتهبـة، 7ي رشاب 

املجر3 يف جهنم[.

ثالثاً:� أبواب جهنم السبعة:�
نَي َثَها َسبَْذُة  ُ 7ُْم أَْجَمذيِ }َوإيِنَّ َجَهنََّم َثَم0ْعيِ
نُْهْم ُجْزٌا َمْيُسـ3ٌ0{ قال  ُكلِّ بَـاٍب ميِ أَبْـ0َاٍب ثيِ
سـل3 اثله عل ه: ]أثم يتح ث 7نا حتى عن 
أبـ0اب جهنم؟ وتح ث حتـى عن مغاثيها، 
مصافيها، وتح ث عن زبان تها، تح ث عن 
ُكّل يشا ف هـا.. فأين تفكرنـا؟ أين نظرنا 
ألنفسـنا وملصاثحنـا؟ أث س 7ـذا 07 اثذق 
ينبغي أن نخاف منه. واألوىل بأن يك0ن أش  
ق70، وأعظم ق70 يف ميا3 االستجابة ثله 7م 
مـن يحمل0ن اثذلم، 7م مـن 7م متذلم0ن، 
ومـن يحمل0ن اثذلم؛ ألنهم 7م من يذرف0ن 
جهنـم أكاـر مـن غر7ـم، مـع أن جهنـم 
أوصافها يف متناول اثنـاس جم ذا، ُكّل من 

ييرؤون كتاب اثله[.
وأضاف أيضاً: ]}َثَها َسبَْذُة أَب0َْاٍب{ وكأن 
7ـذه األب0اب 7ـي أبـ0اب ث ركاتهـا أيضاً، 
ُكّل طبيـة أو ُكّل ميـا3 يف جهنـم ثـه فئـة 
نُْهْم ُجْزٌا  ُكلِّ بَـاٍب ميِ مـن اثناس، وثه باب }ثيِ
َمْيُسـ3ٌ0{ ي خل منه من 7ـ0 من أ7ل عثك 
اث رك، سـبذة أب0اب س0اا اعتربتها يف س0ر 
واحـ  وكل بـاب ينفـذ إىل درك مـن دركات 
جهنم، وكلها سـ ئة، وكلها ورطة عظ مة 
أن ت خـل من بـاب جهنم ثـم ي0ص  عل ك، 
ثـم إعا حاوثت أن تخـرج يتليـاك زبان تها 
بميامع من ح ي  يرضب0نك فتذ0د، سـبذة 

أب0اب ثسبذة دركات[.

ملاذا املنافُق يف الدرك األسفل؟
وأوضـح سـل3ُ اثلـه عل ـه بـأن اثفئـة 
املنافية حتى وث0 كانت مسـلمة 7ي أشـ  
خطرا من اث ه0د واثنصارى عىل املسـلمني 
وثذا ت0ع 7ا اثله باث رك األسـفل من اثنار، 

ح ـث قـال: ]ووج نا اثيـرآن اثكريم ينص 
عىل أن فئة 7ي محسـ0بة ضمن املسـلمني 
7م سـ ك0ن0ن يف اث رك األسـفل من اثنار، 
7م املنافيـ0ن، يف اث رك األسـفل من اثنار؛ 
ألنهم أخبـث عباد اثله، ألنهم أسـ0أ اثبرش، 
ألنهـم أرجـس وأثذن اثبـرش جم ذـاً، قال 
اثله عنهم ثرسـ0ثه )صل0ات اثله عل ه وعىل 
آثه(: }7ُُم اْثَذـُ وُّ َفاْحذَْر7ُْم{.املنافي0ن 7م 
فئـة تذمـل يف أوسـاط املسـلمني تابطهم 
عـن نـر ديـن اثلـه، تخ0فهـم، ترعبهم، 
ترجف قل0بهم، تش ع اثشائذات اثتي تيلق 
نف0سـهم، تشـ ع اثشـائذات اثتـي ترعب 
قل0بهـم. املنافيـ0ن يف كتـاب اثلـه اثكريم 
تح ث عنهم أسـ0أ مما تحـ ث عن اث ه0د، 
واثنصارى، واملج0س، واثكافرين، إعا كانت 
جهنم ثها سـبذة أب0اب، ودركاتها متفاوتة 
يف اثش 7، فإن املنافيني يف اث رك األسفل من 

اثنار[.

رابعاً:� ثياُب أهل النار، وطريقُة 
استحمامهم

ـْم  َربِّهيِ يفيِ  اْختََصُمـ0ا  َخْصَمـانيِ  }7َـذَانيِ 
ْن نَاٍر  يـَن َكَفـُروا ُقطَِّذـْت َثُهْم ثيِ َـاٌب ميِ َفاثَّذيِ
ُم اْثَحميِ ُم{، يي0ل  ـهيِ ْن َفـ0ْقيِ ُرُؤوسيِ يَُصبُّ ميِ
هيِ ْـُ  اثَيائيُِ  ح0ل 7ذا امل0ض0ع شارحا:  اثشَّ
]أثم يتح ث أيضا عن اثرويشـة يف جهنم؟ 
رشاب جهنـم ثـم أيضـا يصـب مـن ف0ق 
رؤوسـهم اثحم ـم، يك0نـ0ن نظ فني من 
ُكّل يشا ف0ق أجسـامهم، ثكنها ترويشـة 
خطر7 ج اً ث س مذها ]شـامب0[ وال مذها 
صابـ0ن ]ثكـس[ وال أق يشا مـن أدوات 
اثتجم ل.ثـ0ب املجر3 ف هـا كما قال اثله يف 
ـَراٍن َوتَْغىَش  ْن َقطيِ ابيِ لُُهْم ميِ آية أخـرى: }رَسَ
اُر{ و7نا يصب من ف0ق رأس  ُوُج7َ0ُهُم اثنَـّ
{ يـذاب }َما يفيِ  هيِ املجـر3 اثحم ـم }يُْصَهـُر بيِ
ـْم َواْثُجلُـ0ُد{إعا واحـ  منـا مروش  بُُط0نيِهيِ
بماا سـاخن وغليِط يبيي يف ]املغراف[ قل ل 
سـاخن وصبه ف0ق ظهره ك ف يك0ن أمله؟ 
ييـ30 من مكانـه من حرار7 بسـ طة.. أما 
7ـذه ترويشـة خطـر7: }يُْصَهُر بيِـهيِ َما يفيِ 

ْم َواْثُجل0ُُد{[. بُُط0نيِهيِ
شـارحا:  عل ـه  اثلـه  سـل3  وأضـاف   
]ث ابهـم مـن نـار ]تفص ل[ قطذـت ثهم 
ث ـاب تفص ل، 7نـا ث اب اثتفص ـل بالثة 
أثف ونح70ا ]نج30[ 7ناك ث س اثا0ب من 
ن0ع ]نج30[ بـل نار.كأنه يي0ل ثلشـباب، 
طبذا اثشـباب يك0ن0ن حريصـني ج اً عىل 
ث اب اثتفص ل من أجل أن يب و جم ل أما3 
اآلخرين، يذرض عن عكر اثله، و07 يذرض 
عن مجاثس اإلرشـاد، عن مجاثس اثه اية، 
يذرض عن كتاب اثلـه، يذ ش يف أج0اا من 
اثذشـق، واثحب، واتباع اثشه0ات، فه0 من 
يبحث عن ث اب تفص ل ث ب و شكله جم ل، 
ف ذرف أنه ق  يك0ن من أوثئك اثذين تفصل 
ْن  ثهم ث ـاب يف جهنم }ُقطَِّذْت َثُهـْم ثيِ َاٌب ميِ

نَاٍر{ ما 7ذا يذني تفص ل؟[.

مثاٌل توضيحيٌّ من الواقع:�
يي0ل سـل3 اثله عل ه: ]7ـذه اثتفاص ل 
قارن ب نهـا وبني أن تطلِّع عـىل تيرير عن 
مختلـف األسـلحة اثتـي تمتلكهـا أمريكا 
ماـل، أو إرسائ ـل ]ص0اريخ بذ ـ 7 امل ى[ 
]ص0اريـخ تحمـل رؤوسـا ن0ويـة[ قنابل 
]7  روج ن ـة[ ]قنابـل عريـة[ قنابل كذا، 
وأسلحة متذ د7. أث ست كلها من تفاص ل 
ما يمتلك0ن من وسائل اثتذذيب ثآلخرين؟. 
قـارن ب نها وبني اثتفاص ل اثتي عرضت يف 
اثيـرآن اثكريـم عن جهنم، سـتج  أن 7ذه 
7ي ق  مـا يتمنا7ا أ7ل جهنـم، يتمن0ن يف 
جهنـم أن يك0ن عذابهم من ن0ع ما تمتلكه 
أمريـكا مـن أسـلحة، وسـ ذتربونه ح نئذ 

تخف فا عظ ما[.

سادساً:� أوصاُف )مالئكة العذاب( َخَزَنُة 
جهنم:�

يـٍ  ُكلََّمـا أََراُدوا  ْن َح يِ ـُع ميِ ]َوَثُهـْم َمَياميِ
ـْن َغـمٍّ أُعيِ ـُ وا فيِ َهـا  نَْهـا ميِ أَْن يَْخُرُجـ0ا ميِ
َكٌة  {، }َعَل َْهـا َملئيِ يـقيِ َوعُوُقـ0ا َعـذَاَب اْثَحريِ
َ اٌد{، قال سـل3 اثله عل ه شارحا:  لٌظ شيِ غيِ
]أو يكلم0نـك عـن فرق من اثجنـ0د تت رب 
ت ريبـا خاصا ]كمنـ وز[ أو مـن يت رب0ن 
يف مذسـكرات اثذمل ـات اثخاصـة.. أوثئك 
ث س0ا بيا أما3 خزنة جهنم، خزنة جهنم 
م ربـ0ن ت ريبـا عاث ا عىل تذذيـب اثناس، 
ملئكـة غلظ شـ اد كمـا قال اثلـه عنهم: 
ـَ اٌد{)اثتحريم: من  لٌظ شيِ َكٌة غيِ }َعَل َْها َملئيِ
اآلية6( وبأي يهم ميامـع من ح ي  تلتهب 
نـارا، كلمـا حاوثت أن تيرب مـن باب من 
أبـ0اب جهنم يرضب0نك بهـا. 7ؤالا 7م من 
يجب أن تخاف منهم، ال أن تخاف من جن0د 
اثذمل ات اثخاصة أو من جن0د ]اثكمن وز[ 
أو مـن أق جنـ ق آخـر، باسـتطاعتك أن 
تيتله، باستطاعتك أن ترضبه كما يرضبك، 
وث ـس ب  ه كتلـك امليامع اثتـي ب   زبان ة 
جهنم. أثم تتذ0د اث ول عىل أن تذرض أما3 
شـذ0بها فرق من اثجنـ0د، ت ربـ0ا ت ريبا 
خاصـا، ثرعبـ0ا اثنـاس بهـم؟! ارجـع إىل 
اثيـرآن اثكريم واسـتذرض اثفرق اثخاصة 
امل ربة يف جهنم.فمن اثـذق يجب أن تخاف 
منـه زبان ـة جهنـم، أ3 جنـ0د اثذمل ـات 
اثخاصـة َو]اثكمن وز[ وغر7ـا من اثفرق 

األخرى؟[.

مقارنة بسيطة: سجن الدنيا، وسجن 
النار:�

وقارن سـل3 اثله عل ه بني أن0اع اثذذاب 
يف سـج0ن اث ن ا، وبني عـذاب جهنم، ح ث 
قال: ]يف اثسـج0ن 7نا يف اث ن ا يي م0ن ثك 
طذاما ويي م0ن ثك رشابا، أج0اا اثزنزانة، 
أج0اا اثسجن كلها بارد7، بل ق  ترى نفسك 
بحاجـة إىل ثحـاف، وأنـت ال تحـاول يف ُكّل 
ثحظـة أن تتجـه نح0 باب اثسـجن ثتخرج 
منه. يتمنى اإلنسـان ث0 كانـت جهنم مال 
7ذه اثسـج0ن ثرآ7ا أ7لهـا نذمة كبر7 أن 
تكـ0ن جهنـم وإن كان0ا خاث يـن ف ها أب ا 
و7ي من ن0ع سـج0ن اث ن ا، وف ها وسائل 
اثتذذيـب اثتـي يف اثسـج0ن 7نـا يف اث ن ـا 

ثكانت 7 نة، ثكانت 7 نة..[.

سـ صنذ0ن إر7ابـاً 7ـم - كما قلنـا أكار 
من مّر7 - ستسـمُع تفجراتيِ 7نا وتفجرات 
إعاً مـن اثـرضورق -  7نـاك، ثـم يي0ثـ0ن: 
وسـ ك0ن0ن متجملـني ومحسـنني كما يب و 
ثنـا - أن تأتي اثتذزيزات مـن مختلف اثبل ان 
تحت ق ـاد7 األمريك ـني إىل اث من كما حصل 

يف أفغانسـتان، ح نئـٍذ سـ فهم اثنـاس - إعا 
ثم نفهم من اآلن - أن املسـته ف 07 اثشذب 
نفسه، اثشذب بكله ب وثته، حتى اث وثة إعا ما 
جن و7ا ألن تذمل ض  أبناا 7ذا اثشذب فإنها 
7ي مسـته فة؛ ألنهم ثن يرضـ0ا عنها مهما 
عملت، 7ل رض0ا عـن عرفات عىل اثرغم مما 

عمل؟ أثم يمأ اثسـج0ن من شباب ]حماس[ 
ومن شـباب ]منظمة اثجهاد اإلسلمي[؟ مأ 
اثسـج0ن وحاول أن يذلن بأنـه حريص عىل 
اثسـل3 وأنه، وأنه، ثم ييبل0ا منـه أب اً، قاث0ا: 
أنت قرت يف مكافحة اإلر7اب، ماعا يري ون 
منه أن يذمل؟ 7ل يري ون أن يك0ن أشـ  عىل 

اثفلسـط ن ني من اإلرسائ ل ني أنفسـهم؟ إعا 
كان0ا يري ون 7ذا من عرفات فإنه ما يري ونه 

من أق زع م. 

]ملزمة: وإذ رصفنا إليك نفر من الجن[

مقتطفاٌت نورانية

 }َلَها َسْبَعُة َأْبَواٍب{ وكأنها أبواب لدركاتها أيضاً، ُكّل مقام في جهنم له فئة من 
الناس، وله باب }ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم{ يدخل منه من هو من أهل ذلك الدرك.

 هل لدينا عهد من اهلل؟ فما بالنا، كلنا، علماؤنا، عبادنا، وجهاؤنا، أفرادنا، طالبنا. 
كلنا قاعدون وكلنا نرى أنفسنا أنه ال أثر لنا في هذه الحياة، وليس لنا عمل في مجال 

نصر دين اهلل، في مجال إعالء كلمته!!
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عاٌم على مجزرة أطفال ضحيان.. ماذا حدث بعد ذلك؟!

صــنــعاُء ..
ورجاٌل صدقوا

أمل المطهر

عبدالجليل الموشكي

عـا3ٌ مر عىل تلك املجـزر7 املروعة اثتي 
اسـته ف ف ها اثذ و اثسذ0دق األمريكي 
أطفاالً صغاراً يف م ينة ضح ان ثم تكتمل 
أحلُمهـم وثم تَنْـُم أجسـاُد7م ث تحمل0ا 
ُكــّل ما صب عل هم من حي  وغل أس0د. 
اسـته ف0ا بينبلـة محرمـة قطذتهم 

اشلا متناثر7 يف اثه0اا. 
ٌة ثم تكن بحاجة  أجسـاد ضذ فة َغضَّ

ثذثك اثحجم من االسته اف اثخب ث. 
مـا زاثت تلـك املشـا7  املؤملـة عاثيًة 
بذ7ني، ما زاثت أص0اُت اآلباايِ املفج0عني 

يف فلذات أكباد7م تردد عىل مسامذي. 
)ي0سـف يـا ي0سـف( صـ0ُت أٍب ممزوج 
بحرقة وفج ذة وأثم تذجز عن حملها اثجبال 

فك ف باثيل0ب اثتي 7ي من ثحم ود3. 
ثكن مـاعا بذـ  ُكـــّل 7ـذا اث0جع؟!! 
و7ـذه املجـزر7 ماعا بذ  عثك 7ـل ت0قفنا 
وظللنا نكاب  أوجاعنا كما أراد ثنا ع ونا؟
7ـل انكرسنـا أَو دفنـا عزائَمنـا مـع 

أجساد أوثئك اثصغار؟
اثذاثـم  أيهـا  عثـك  بذـ   مـاعا حـ ث 

املنافق؟!!

أعتي  أن ع ونا 07 أكاُر من يذلم ماعا 
ح ث بذ 7ا!!!

اثذق حـ ث بذ 7ا 07 أن تلك األشـلا 
اثصغر7 املتناثـر7 يف األرجاا وتلك اث ماا 
اثتي سفكت ظلما وع وانا صارت س 0الً 
جارفـة وحممـاً مت0قـ 7 تلتهـم اثطغا7 
وتشحذ 7مم اثرجال واثنساا القتلع عثك 

اثطغ ان من جذوره بل تهاون. 
رَبيِ تلك اثفاجذة  َوبحجم عثك اث0جع َوبكيِ
صارت ُكــّل أرضنـا متارس وكل خط70 
جهاد وكل نظر7 7 ف وكل شهية وزفر7 

وع   وثب0ر. 
اثـذق حـ ث أن تلـك اث مـاا أصبحت 
وقـ0دا ثلص0اريـخ تي0د7ـا تطـر مذها 
بيـ70 حيها متجـاوز7 ُكـــّل دفاعاتهم 

وتتفجر غضبا وإنتيا3. 
أرواحهـم حليـت يف  أن  اثـذق حـ ث 
سـمائهم ومـع ُكـــّل طائـر7 مسـر7 
ترص 7م وترم هم بحجم فاجذة اثرح ل 
واث0جـع ومع تذـايل ضحكاتهـم اثربيئة 

اثتي أصبحت ترافق اثغ 30. 
أصبحـت  أن مفاجآتنـا  اثـذق حـ ث 

تزوُر7ـم بـني اثحـني واآلخـر ثتذكر7ـم 
بجرمهم وتت0ع 7م باملزي  من اثرضبات 
 . امل0جذة يف عير دار7م بكل أرصار وتح ٍّ
7ذا ما ح ث وما يح ث وما سـ ح ث 
بذـ  مجزر7 ضح ان وبذـ  ُكــّل املجازر 
اثتي يرتكب0نها وسرتكب0نها يف حق أبناا 

اثشذب اث مني اثبطل. 
مصطلـَح  قام0سـنا  يف  يجـ وا  فلـن 

االنكسار أَو مجال ثل أس أب اً. 
فنحـن شـذب ال ننـا3 وال يغمـض ثنا 
جفن وثأرنا مـا زال مذلياً يف رقابنا حتى 
ننتـزع روح املذتـ ق مـن بـني أضلعـه 

انتزاعا. 
و7ذا مـا يتجرع0نـه اآلن من رضبات 
املسـّر واملجنّح وما زثنا يف ب اية اثطريق 
ورصاخهـم وع0يلهـم يـزداد ي0َمـاً بذـ  

اآلخر. 
أمـا أطفال ضح ان فأصبحـ0ا أيي0نة 
اثتحـ ق واثصم0د وشـم0ع تض ئ دربنا 
ثنذرف ك ف ومـن أين نرم هم ون0جذهم 

وما زال ث ينا مزي . 
واثذاقبة ثلمتيني.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ال يخفى عىل أحٍ  ما مر به اتّفاُق ست0كه0ثم من إخفاقات وما حظي 
به من اث0قت واثغطاا اثسـ ايس األَُمــمي منذُ أن تم ت0ق ُع االتّفاق بني 

اث0ف  اث0طني من صنذاا ووف  مرتزقة اثرياض يف 13 ديسمرب ي301. 
ويف ُكـــّل مرحلـة من مراحـل تنف ذ االتّفـاق يتجىل اث0فـاُا اث مني 
باثذه0د وتتضُح اثرغبُة باثسل3 من قبل اث0ف  اث0طني بي اد7 عب اثسل3. 
ب نما ينكشـُف زيُف اثطرف اآلخر نت جَة تشظي قراره وتبذ ة عويه، 
ومـع عثك أيضاً يتبني ثلذاثم 7شاشـُة وضذُف طـرف اثتحاثف وممال ه 
رغم اثي70 اثتي يمتلكها، ففي ُكــّل املراحل كان األنصار 7م اثسـبّاقني 
يف إعاد7 االنتشـار، ويبيى املرتزقة عىل قارعـة االنتظار يف ُكــّل امللفات 

ومنها ملف األرسى. 
وماعا بذ ؟ ما اثرس يف عثك؟

يذ0د عثك بل شـك إىل اثذزيمة اث من ة واثيـ70 واثُه0ية اإليمان ة اثتي 
يتمتذـ0ن بهـا، وق  عاق اثذـ و يف اثح ي 7 عـىل ي 7م اثنـكاَل، ما جذل 

َق ف ه.  ُل إلنياع اثتحاثف من امُلستنيع اثذق َغريِ األَُمــم تُهرويِ
بمذنى أن من كرس مئات اثزح0ف باألرتال واثجن0د قادٌر عىل أن يُنهي 
املذركَة يف أُت0ن أيا3 و07 يف اث0قت نفسـه حارٌض ثلسـل3 ملاعا؛ ألَنَّه ياُق 

باثله وبيض ته ومظل0م ته وياُق بشذبه. 
وعـىل اثذكس ثم يبـادر املرتزقة بإعـاد7 االنتشـار؛ ثخ0فهم عىل تلك 
املرات اثتي سـ طروا عل ها..؛ ألَنَّهم يذلم0ن أن أماَمهم َمن ثن يسـمح 
ثهـم باثبيـاايِ عىل شـرب من أرض اث0طـن ويُراوغـ0ن؛ بُغ ـة إطاثة أم  
االتّفاق؛ ظناً أنهم سـ ناث0ن باثسل3 ما ثم يناث0ه باثحرب، ويف اثحي ية 

ث س0ا أ7لً ثلسل3 وال رجاالً ثلحرب. 
وتمخـض َمكُر األعـ اا فأنجب م0ث0داً حتى اثلحظـة يذ ُش يف ُغرفة 
إنذاشـهم )سـت0كه0ثم( وثم يخضع اثطـرُف اث0طني ثته يـ ات اث ول 
ُل 7َــــمَّ اثشذب واألرض عىل عكس طرفيِ  اثكربى وسـّجل م0قفاً يحميِ

اثذماثة واالرتزاق. 
لماً وحرباً.   وث كتب اثتأريخ أن صنذاَا انترت ثلح ي 7 سيِ

حـرضت يف املي مـة ثلسـل3 واستبسـلت دفاعـاً يف ُخطـ0ط األما3، 
فسـل3ٌ عل ها وعل هم ما تنفست اثبارود شم0خاً بذ  ُكــّل غار7 يُشنُّها 

اثتحاثُُف األرعن عل ها منذ أع0ا3. 

فيتو ترامب يثمر أشالًء ودماًء
اثسـذ0دية من إيـذاا اث مـن وأطفاثه، وق  شـه نا يف اآلونة 
األخر7 حملت منا7ضة السـتمرار تسـل ح اثسذ0دية يف أملان ا 
وفرنسـا وبريطان ا وحتى يف أمريـكا، وص رت أحكا3 قضائ ة 
يف بذضها وقرارات ترشيذ ة، وكلها تؤّكــ  أن اثجر3َ اثسذ0دق 
أصبـح مشـه0داً، وثم يذـ  رساً، وثم يذـ  ما يي0ثـه اث من 0ن 
مجـرد دعاوى، بل أصبح حي ية واضحـة، يجب عىل اثذاثم أن 
ييف أمامها بج ية، دون إغمـاض اثذ 0ن، ودون حاثة اثنفاق 
املسـ طر7 عل ه، فهي كف لة بإزاثة اثغشـاو7، واخراج اثبذض 

من حاثة اثتذامي. 
إن سـي0َط 7ذه اث ماا بشـكل مت0اصـل ومتكرر وعىل م ى 
خمسـة أع0ا3 يؤّكــ  فشـَل األمم املتحـ 7 واملنظمات اث وث ة 
واألمم ـة وعـىل رأسـها مجلـس حيـ0ق اإلنسـان يف إييـاف 
اثت0حش اثسـذ0دق املستمر بحق شـذب وأطفال اث من وعجز 
املجتمع اثـ ويل عن ردعيِ منتهكي اثي0انني اث وث ة واإلنسـان ة، 
ث س 7ذا فحسـب بل يمكـن ثنا اثي0ل بأن 7نـاك ت0اطؤاً دوث اً 
َكبـراً، ووق0فـاً مع اثجلد ضـ  اثضح ة، 7ذا مـن جهة، ومن 
جهة أُْخـــَرى تكشـف 7ذه اثجريمة اثذجز امل  اني ثلذ وان يف 
م0اجهة أبطال اثج ش واثلجان اثشـذب ة واالنتيا3 من امل ن ني 
اآلمنني، و07 األمر اثذق يضع اثشـذب اث مني مجّ داً أما3 خ ار 
امل0اجهـة وتذزيز اثصمـ0د كما يطلق ي  اثي0ات املسـلحة ثلرد 
باثطريية واث0س لة اثتي ترا7ا مناسبة ثردع اثتذنت واثت0حش 
حتـى يأعن اثلُه بنٍر من عن ه، وث س عثك عىل اثله بذزيز، وما 

ي3ُ0 اثظاملني ببذ  .

مجازُر آل س��عود بحق اليمنيني.. جذوُر اإلجرام 
ووحشيُة املسار 

وعلقتهم باآلخرين مـن ح0ثهم، ونظرتهم املتذاث ة عىل من 
دونهـم، واالعتيـاد ب ون ة األغ ـار املطلية، حتـى أنهم أباح0ا 
دمـاَا وأم0ال وأعـراض غر7م، وقاث0ا: »ث ـس عل نا يف األم ني 
سـب ل«، انطلقاً من تص0ر7م أنهم شـذُب اثله املختار، وأبناا 
اثلـه وأحبـاؤه، ب نمـا بي ُة اثشـذ0ب ُخلي0ا ثخ مـة ورفا7 ة 
اث هـ0د، وث ـس عىل اث هـ0دق أقُّ إثم أو خط ئـة، إن أخذ عن7ً0 
أو اغتصـب أو 7تك عرض أو قتل حتى ملجرد اثتسـل ة، بل عثك 
جائز ثـه ومن أصل حي0قه؛ ألَنَّ أوثئك اثبـرش األغ ار ث س ثهم 

أيُة ق مة أو مذنًى وال يرتي0ن إىل مرتبةيِ اثح 0ان. 
ترشبـت اث7ّ0اب ـة كافـَة اثتذاث ـم واألفـكار واثتصـ0رات 
اث ه0ديـة املحرَّفـة، وأجـرت عل هـا عمل ـُة إسـياط حـريف يف 
منهج تها وت ينها -وعثك ثابت م0ض0ع ا وتأريخ اً- م ع ة أن 
عثك من صم م اث ين اإلسـلمي، من خلل تأويلتها املتذسـفة 
ثلنصـ0ص، واعتماد7ا اثروايات اثضذ فة وامل0ض0عة، مخاثفة 
بذثك حي ية اث ين اإلسلمي، وأسس وث0ابت املذا7ب اإلسلم ة 
كافة، وثذل ما طرحه وأشـار إث ه مسـر 7 مفر وج0ن ف لبي 
يف مذكراتهمـا، ما يفتح اثطريق أما3 اثباحث املنصف، ث ج  أن 

املنبع اثفكرق واثتص0رق واثسل0كي ثل7ّ0اب ة واث ه0دية واح . 
بذ  فشـل تحاثـف اثذـ وان اإلجرامي عـىل اث مـن، بي اد7 
وإرسائ ـل،  أمريـكا  خلفهمـا  ومـن  واإلمـارات،  اثسـذ0دية 
وشـجاعة  صمـ0د  أمـا3  واملخزيـة،  اثنكـراا  و7زيمتهـم 
واستبسـال رجـال اثرجـال يف م اديـن امل0اجهـة، وبذ  فشـل 
ُكــّل ُمَخّططاتهم، وسـي0ط ُكــّل ر7اناتهم، وانكشاف ُكــّل 
مؤامراتهم وأقنذتهم، عم وا إىل ممارسـة سـل0كهم اإلجرامي، 
0ايتهم اثت0حشـ ة، وإشباع رغباتهم املتذطشة ثل 3 واثيتل  و7يِ
واألشـلا، بحق امل ن ـني اثذزل األبريـاا، من خلل اسـته اف 
األح اا اثسـكن ة واألسـ0اق واملـ ارس واملستشـف ات، وكافة 
األع ان امل ن ة املحرمة، جاعلً من اثبرودوالر حصانتَه اث وث ة، 
ومـن تحاثفاته مع اث ول االسـتذمارية حمايـة ثه، من غضب 
واسـتنكار اثشذ0ب اثحر7، ومن تطب ذه مع اثك ان اثصه 0ني 
ومسـارعته يف تنف ـذ مرشوعه اثيـذر يف املنطية، درعـاً يي ة 
َحــّق اثرد املرشوع واث فاع عن اثنفس، من قبل أبناا اثشـذب 
اث منـي، وغر7م ممن طاثتهم يُ  آل سـذ0د اثت مرية اثحاملة 

واثحاضنة ملشاريع اثيتل واثخراب. 
كار7ٌ 7ي املجازر اثتي يرتكبها نظا3 آل سذ0د بحق امل ن ني 
يف اث من، وثن تك0ن آخر7ا مجزر7 س0ق آل ثابت بم يرية قطابر 
محافظة صذ 7، اثتي ع7ب ضح تها 17 شه  اً ب نهم 7 أطفال 
وعرشات اثجرحى، حتى ثحظـة كتابة 7ذا امليال، وعثك بذ  أن 
استه ف اثطران املسّر اث مني، قاع 7 خاث  يف خم س مش ط، 
وأثحـق بهـا أرضاراً باثغـة، ومطار أبهـا اإلقل مي، مسـته فاً 
مخـازَن اثذخر7 ومرابـض اثطائرات، محييـاً إصابات دق ية 
وفاعلة، وبذ  اسـته اف تجمذات مرتزقة اثج ش اثسذ0دق يف 
عسر، بصاروخ ب ر F اثباثستي، وغر7ا من اسرات ج ات اثرد 
واثـردع، اثتي ينفذ7ا أبطال اثج ش واثلجان اثشـذب ة، وأصبح 
ثها األثـُر اثباثغ وامل0جع واثفاعل يف كرس 7 منة وغطرسـة آل 
سـذ0د، وإسياط أسط0ر7 منظ0مات اث فاع اثج0ق األمريك ة، 
اثتي عجزت عن حماية نفسـها، وتذرية عجز وفشـل و7زيمة 
تحاثـف اثذ وان اثذاملـي، وُمَخّططاتـه ومؤامراتـه عىل اث من 

خاصة، واملنطية اثذرب ة عامة. 
مهمـا أمذن تحاثُف اثذ وان اإلجرامـي يف جرائمه ومجازره، 
ومهما اسـتمر املجتمع اث ويل يف تنصله عن مسئ0ث اته، ومهما 
بّرر املرتزقة واثذملا تلك املجازر، فإنها ثن تانَي اثشذَب اث مني 
عن نضاثـه من أجل حريته وسـ ادته واسـتيلثه، وثن تح0َل 
ب نـه وبني اث فاع عن نفسـه بكل اثطرق واث0سـائل املرشوعة، 
وفق اسـرات ج ة اثـرد واثردع، وثـن تنال مـن عزيمته وق0ته 
وصم0ده األسـط0رق، يف مذركته اث0ج0ديـة ض  ق0ى اثه منة 
واالسـتكبار وط0اغ ت اثذاثم، فتلـك األرواح اثطا7ر7 واألنفس 
اثزك ـة واث مـاا اثتـي أُرييت ب ون وجـه حق، كف لـة بزثزثة 
عروش اثطغا7، و7زيمتهم، وإعالل وسـحق املستكربين، ب اية 
باثيتلـة املجرمـني من آل سـذ0د وآل زاي ، ووصـ0الً إىل أنظمة 
االسـتكبار اثذاملي واثه منة، أمريـكا واثك ان اثصه 0ني، ومن 

دار يف فلكهم. 
واثذاقبة ثلمتيني. وال ع واَن إال عىل اثظاملني.

جريمة سوق آل 
ثابت وصمُة عار 
في جبين العرب

يحيى صالح الدين 

مـا قـا3 به تحاثـُف اثرش اثسـذ0دق اثلذني يـ30 االثنـني ي3 ي0ث 0 
ي3301 مـن جريمة بشـذة يف م يريـة قطابر اثح وديـة - محافظة 
صذـ 7، من اسـته اف سـ0ٍق شـذب ة يف آل ثابت باثيصـف امل فذي 
املبارش ثتيطَف أرواَح اثذ ي  من املتسـ0قني واثباعة , وبشـكل متذم  
وصمة عار يف جبني اثذرب أن إمذان بني سـذ0د يف اسـته ف امل ن ني 

وق امه باسته اف عنٍي م نّي )س0ق شذب ة( عمل وحي وجبان.
7ذه االسته اف اث0حي واثبشع ثلس0ق نتج عنه استشهاد وجرح 
قرابـة اثـ 70 م ن اً كحص لة أوث ة، ح ث بلغ ع د اثيتىل 13 شـخصاً 
منهـم أطفـال، وبلـغ ع د اثجرحـى قرابة اثــ 36 جريحـاً ب نهم 13 
طفلً، ودمار شـامل ثلسـ0ق وأرضار كبر7 ثحيت بممتلكات وأع ان 

امل0اطنني اثيريبة من مكان اثيصف.
ويذترب 7ذا اثذمـل االجرامي واث0حي اثجبان بحق امل ن ني اآلمنني 
جريمـة حرب ال تسـيط باثتياد3، وعـىل املجتمع اثـ ويل واملنظمات 
األمم ـة واثه ئـات اثحي0ق ة واإلنسـان ة اثي ا3ُ ب0اجباتهـا انتصاراً 
ثإلنسان ة وإنفاعاً ثلي0انني وامل0اث ق اث وث ة اثتي تحفُظ األمن واثسلم 
املجتمذـي واثـ ويل, ويف نفـس اث0قت نحملُهـا املسـئ0ث ة ف ما يلحُق 
باثشـذب اث مني واآلمنني يف منازثهم وقرا7م وم نهم وأسـ0اقهم من 
قتـل وترشيـ  وحصار وعبح ي0مي تحت عرائـع وا7 ة , يف حني ييابل 
كل عثـك صمـت دويل وأممي مخٍز جذل من اثيان0ن اث ويل واإلنسـاني 
مـاد7 ثلب ع واثرشاا يف مزاد ميابل اثسـك0ت عن األرواح واث ماا اثتي 

تسفك من األبرياا.
؟ ك ف  أيـن شـ خ األز7ـر وأبـ0اق بني سـذ0د من 7ـذه اثجريمـةيِ
اسـتطاع0ا أن يـروا أنبـ0ب اثنفط وال يـرون مال 7ـذه اثجرائم بحق 
امل ن ـني؟! أين جامذـة اث ول اثذرب ـة اثتي تح0ثـت إىل جامذه اث ول 

اثذربية؟
َل أن  سـتبيى جرائم صهاينة اثذرب بني سـذ0د تلحق كل عربي َقبيِ
يسـكت أما3 7ذه اثجرائم َوبـاع دينه وحريته ميابل املال اثسـذ0دق 
امل نـس.. ونحن اث مان ـني ثن نركع إال ثلـه واثلهُ نارصنـا وثن يان نا 
خذالُن اثخاعثني وثن يير ثنا قرار حتى ناأر ث ماا األبرياا طال اثزمان 

أو قر ونيتلع اثشجر7 امللذ0نة ونكرس قرن اثش طان.
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ا ةلحرملاةروطخ1

لس حسد فل ر اص2

نارجن تاحش يغب3

ادم ارب يباهـو 4

بياشلالوتا5

غ نلممغل ل6

ةص الكراعم7

 حالصوبأ و نيهـ8

تانايد سدكي نر9

نفدت يقت بارجهـ10

دهـف هـعلقلا اا 11

ث انرهـ رينويلم12

روعسم زاب ماوق13

 و ليفارسإ تتت14

123456789101112

ُأفقيًا : 
1. محارضٌة للش�هيد القائد رضوان الله عليه ألقاها 

بتأريخ 2002/1/31م، تحت عنوان ال�«........«.
2. يدرك – يدخل خلس�ة وتحت جنح الظالم)م( – 

شبكة عنكبوتية.
3. ضم�ر غائ�ب منفص�ل – قه�رت وعّذب�ت – 

للعطف)م( – يعيش يف الرب.
4. تعاٍط مستمر للمخدرات – جمع قرنية.

5. مهذبات وصاحبات رفق وأدب – سئمنا.
6. اسٌم تعرف به مدينة صعدة – عرشة باإلنجليزية.

7. ن�ذرف الدم�وع – ق�ط)م( – طري�ق منزلق إىل 
األسفل.

8. متشابهان – مخرج عني املاء – مادة قاتلة – أملت 
بصحته.

9. باط�ن املنك�ب يف اإلنس�ان – س�اطع ومش�ع – 
محافظة يمنية من مديرياتها الجعفرية.

10. فاكهة حمضية – حجر كريم – اسم موصول.
11. الهب�اء املنترش يف اله�واء – القدس)مبعثرة( – 

نقود.
12. جبل يف صنعاء – حسن حال ورغد عيش)م(.

13. يأتي من غم – نفس – وثيقة رس�مية للمسافر 
خارج الوطن – متشابهان.

14. سلسلة جبلية آس�يوية فيها أعىل قمة يف العالم 
)افرست( – ميناء واعد عىل الساحل الغربي.

َعـُمـوديًا:
1. قالها اإلمام الحسني عليه السالم.

2. عه�ود – ح�رشات طائرة تش�به النح�ل يف إنتاج 
العسل – والدة)م(.

3. متشابهان – تصغر ملك – َجِشع.
4. ساكنني يف الحي – استمرارية يف مستوى ثابت.

5. األجل – قاع يف محافظة عمران بدون ال التعريف 
– جمع بومة.

6. أمراض)م( – عالية الطول – حالل)مبعثرة(.
7. ثلثا بيت – غطاء ودثر)م( – كثر الس�جود لله – 

نضف جيبي.

8. طلب يعرب ع�ن الرغبة برتك العمل طواعية – آمن 
باقتناع.

9. جزيرة بريم – صغائر الذنوب – نهضوا.
10. اس�م عل�م مؤنث – أك�رب دول العال�م من حيث 

املساحة.
11. متش�ابهان – محافظ�ة يمني�ة م�ن مديرياتها 

الطويلة – قوة إرادة.
12. يعتكف مبتهالً لله – إسناد – حرف جر.

13. نهجرهما – حب.
14. املديري�ة التي تضم منطقة مران – من األس�ماء 

الحسنى.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 أبو همام بلحام

االكتفاء الذاتي

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
أعمـاٌل  املفتـاح:- 
أفـكاراً  تحمـُل  اسـتانائ ة 

وملساٍت إب اع ة.

1 - شذ0ب.
3 - نذر.

3 - عاتب.
7 - ج0شن.
5 - قرائن.
6 - اثنفط

اشـُطبيِ اثكلمـاتيِ أسـفَل 

اثي0سـني  بـني  امل0ضحـَة 

وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً  أُفي ـاً 

ثتحُصـَل يف اثنهايةيِ عىل كلمة 

ـْن 11 حرفاً  اثـرس املك0َّنة ميِ

»محافظة يمن ة«. 

)عبـ  اثكـ0رق – ح يبـ0 

 – قلنسـ ة   – ط  بذـه   –

حجهـر – ق0ثهـل – فاد7ـن 

– فرضاحـة – قرخ – حاثة 

– دق عزرو – دق جب- 07ك 

– ن0ج  – سمحة – درسة – 

عجائب - جزر - خق(.

3+ي+6+7= تذم م، 1+5+11= ملك 
 =13+3+8 ثـرق،   =13+7+7 اثغابـة، 

واث ق، 7+3+10= من األنب اا اشـتغل 
باثنجار7.

ـــْل مـرادَف اثكلماتيِ يف اثجـ وليِ ثتحُصَل  أدخيِ
عىل: اسـم اثشـاعر كاتب كلمات زامل »إب األبا7« 

أداا املنش  ع ىس اثل ث.

اخفاقات

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

يومــــــًا6851
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قص  7 )يا بلدق( 
 اثشاعر/

 ثطفي جذفر أمان

يا بالدي كلَّما أبرصُت )شمساَن( األبي 

شاهقاً يف كربياٍء حرٌة لم تغلبي

صحُت يا للمجِد يف أسمى معايل الرتب 

يا لصنعاء انتفاضات صدى يف يثرِب

يا لبغداد التي تهفو لنجوى َحَلِب 

يا ألوراس لظًى يف ليبيا واملغرِب

يا ألرض الُقدِس يحمي ُقْدَسها ألُف نبي 

يا لنهِر النيِل يروي ُكلَّ قلٍب عربي

1

2

3

   د   

4

5

6

ايناملا1
خاخفا2

لفق3
ا

رقص4
بسانم5

هـناتملا6

طةلاحفجقأع

سيخخرروزبن

مقدضةلبدرو

حيابهـياجبج

ةحللعلسويد

ةنكوكةرنبد

قوهـوبزةئـلح

هـيردعياسجق

قيرياجدهـرس

ىردخعفرحطد
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 فيما مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد األقصى

 فيما قالت إنها ستقرُِّر الخطوَة الثالثة لتقليص التزامها باالّتفاق النووي 

عربي ودولي

قواُت االحتالل تعتقُل 12 فلسطينياً وتستحدث تحصيناٍت قتاليًة بأطراف غزة 

طهران: ال نعقد آماالً على األوروبيني وال نراهن على تصريحاتهم 

 : فلسطين المحتلة:
اسـتمرت قـ0ات اثذـ و اثصه 0نـي يف تصذ ـ  
اعت اااتهـا وانتهاكاتها بحق اثفلسـط ن ني، أمس 
االثنـني، ح ث ج د مسـت0طن0ن صهاينـة اقتحا3 
املسـج  األقىص بحماية جن0د اثذ و، ف ما اعتيلت 
عرش7 فلسـط ن ني خـلل م ا7مة واقتحـا3 بل 7 
اثذ س0ية يف اثضفة واثنني آخرين جن0ب غز7، كما 
قامت قـ0ات اثذ و باسـتح اث تحص نـات قتاث ة 

ح0ل قطاع غز7. 
وقاثـت وكاثـة األنباا اثفلسـط ن ة وفـا: إن 73 
مسـت0طنا صه 0ن ا ج دوا اقتحا3 املسج  األقىص 
من جهة باب املغاربة، منفذين ج0الت اسـتفزازية 
يف باحـات املسـج  بحراسـة مشـ د7 مـن قـ0ات 

االحتلل. 

وأشـارت اث0كاثـة، إىل أن املسـت0طنني ينفـذون 
ثلمسـج   ي0مـي  اسـتفزازية بشـكل  اقتحامـات 
األقىص املبـارك بحماية ق0ات االحتـلل يف محاوثة 
ثفرض أمـر واقع بخص0ص ته0يـ  اثحر3 اثي يس 

واثس طر7 عل ه. 
ويف اثسـ اق، أفادت اث0كاثة، أن قـ0اتيِ االحتلل 
اعتيلت ق0ات عرش7 فلسط ن ني يف اثضفة اثغرب ة، 
مب نة أن ق0ات االحتلل اقتحمت بل 7 اثذ سـ0ية يف 
اثي س املحتلة واعتيلت سـبذة فلسط ن ني ب نهم 
طفل وفتا7 كمـا اقتحمت م ينة ط0ثكر3 واعتيلت 
ثلثة شـبان.  وعكـرت وكاثة وفا اثفلسـط ن ة، أن 
قـ0ات االحتـلل اثصه 0نـي اعتيلت فلسـط ن ني 
اثنـني رشق م ينـة رفح عىل أطـراف جن0ب قطاع 
غـز7 املحارص، 7ما محم  محمـ  اثص0يف 37 عاما 

ومحم  أحم  اثص0يف 17 عاما. 

من جانب آخر، قـال ج ش االحتلل عرب م0قذه 
ثلي ـاد7  اثتابذـة  اثهن سـة  وحـ 7  إن  اثرسـمي: 
اثجن0ب ـة ت0اصـل وضـع »األكـ0ا3 اثرمل ـة« عىل 

اثح ود مع قطاع غز7. 
ف ما أشـارت م0اقع عربيـة، إىل أن ج ش اثذ و 
ييـ30 ب0ضـع األكاو3 اثرمل ة ملنـع حركة حماس 
اثحص0ل عـىل مذل0مات اسـتخبارات ة عن اثي0ات 

اثتي تتحرك يف املنطية. 
يذكـر أن قـ0ات االحتلل تت0غـل ي0م اً يف أرايض 
اثفلسـط ن ني عىل أطراف اثيطـاع املحارص وتي30 
بتجريفها ثحرمانهم من زراعتها واالستفاد7 منها، 
كما تي30 باسته اف اثص ادين يف بحر غز7 بإطلق 
اثنار عل هـم وملحيتهم واالسـت لا عىل مراكبهم 
ملنذهـم من مزاوثـة مهنـة اثص   يف ظـل اثحصار 

اثجائر اثذق تفرضه عل هم منذ سن0ات. 

التحالف األمريكي يرتكُب 
مجزرًة بحق املدنيني بريف 

دير الزور السورية 
 : متابعات:

قصف طراُن اثتحاثف األمريكي ض  سـ0ريا قرية اثرز بريف 
ديـر اثزور اثرشقـي، أمس االثنني، ما أدى إىل استشـهاد ع د من 

امل ن ني وجرح آخرين جلهم من األطفال واثنساا. 
ونيلـت وكاثـة األنباا اثسـ0رية سـانا عن مصـادر أ7ل ة 
ق0ثهـا: إن طائـرات تابذة ثلتحاثف األمريكـي قصفت منازل 
األ7ـايل يف قريـة اثـرز بريـف ديـر اثـزور اثجن0بـي اثرشقي، 
مشـر7ً إىل استشهاد ع د من امل ن ني وإصابة آخرين بجروح 
مذظمهم من األطفال واثنساا إَضاَفة إىل وق0ع دمار يف منازل 

اثيرية. 
وثفتت املصادر، إىل أن حاثة من اثذعر واثهلع سادت بني سكان 

اثيرية نت جة ق70 االنفجارات اثناجمة عن االعت اا األمريكي.

السودان.. 6 قتلى 
برصاص األمن يف 

تظاهرات شمال كردفان
 : متابعات:

شـه ت اثسـ0دان، أمـس االثنـني، تصذ ـ ا خطرا مـن قبل 
املجلس اثذسكرق اثحاكم، ح ث ُقتل 6 متظا7رين س0دان ني، يف 
مسرات احتجاج ة شه تها م ينة األُبَ ض شمال والية كردفان 

غربي اثبلد. 
وقاثت ثجنة أطباا اثسـ0دان يف ب ـان عرب صفحتها يف اثف س 
ب0ك، إن اثيتىل سـيط0ا إثر إصابتهـم إصابات مبارش7 برصاص 

قناصة، بذ  خروجهم يف م0كب اثاان0يات اثسلمي. 
مـن جانبهـا، أشـارت نيابُة أطبـاا اثسـ0دان إىل أن طاثبني 
عـىل األقل ُقتل باثرصـاص يف االحتجاج، ف مـا أص ب ع د آخر 

بجروح. 
وثـم يصـ ر أق رد فذـل حتى اثلحظـة من قبل قـ0ى اثحرية 
واثتغ ـر اثتـي ت0صلـت إىل اتّفـاق شـبه رسـمي مـع املجلـس 

اثذسكرق عىل تياسم اثسلطة يف اثبلد. 

الشرطة البحرينية تقمُع 
تظاهرًة سلمية نددت 

بجرائم النظام
 : متابعات:

قمذت ق0اُت اثنظا3 اثبحريني، أمس االثنني، تظا7راٍت سلم ًة 
خرجت احتجاجاً عىل إع ا3 اثناشطني عيل اثذرب وأحم  مليل. 

وقاثـت وسـائل إعـل3 بحرين ة مذارضـة: إن قـ0ات اثنظا3 
اثسـامة يف م0اجهـة  اثحـي واثغـازات  اثرصـاص  اسـتخ مت 

اثغاضبني، ما أدى إىل إصابة ع د منهم. 
وأشارت اث0سائل، إىل أن م0اجهات ان ثذت بني اثطرفني أحرق 
خلثها املتظا7رون إطارات اثسـ ارات، ورشـي0ا عنارص اثنظا3 

باثحجار7. 
يُذكر أن اثشـاب اثبحريني محم  املي اد استشه ، أمس األول 
ه ثلغازات اثسامة أثناا قمع تظا7ر7 خرجت  األح ، إثر استنشاقيِ

يف منطية اثبلد اثي يم؛ احتجاجاً عىل إع ا3 اثناشطني. 

 : متابعات:
خطـت طهـراُن نحـ0 اثخطـ70 اثااثاـة من 
تخف ض اثتزاماتها باالتّفاق اثن0وق، وعثك عيب 
تنصـل األوروب ـني عن تنف ـذ إجراااتهـم اثتي 
وعـ وا بها ثرفع اثذي0بـات األمريك ة املجحفة، 
يف حـني ثـم يخـرج مؤتمـر ف  نـا، أمـس األول 
األحـ  بأيـة ضمانـات ثإليران ني برفـع اثحظر، 
ممـا ح ا بهـم إىل اثتل0يح بب ا املرحلـة اثااثاة، 
يف وقت عـربت طهران عن اسـتذ اد7ا ثتص ير 
اثنفـط واثغاز إىل اثصني عرب باكسـتان، مذترب7 
أن أمريكا تذ ش و7مـاً بتصفر صادرات إيران 

اثنفط ة. 
وقال املتح ث باسم وزار7 اثخارج ة اإليران ة 
عبـاس م0سـ0ق خـلل مؤتمر صحفـي، أمس 
االثنني: إن طهران سـتيرر خط0اتهـا اثااثاة يف 
إطار تيل ص اثتزاماتها بم0جب االتّفاق اثن0وق 

إعَا ثم يتم تنف ذ اإلجرااات األوروب ة. 
واعترب م0س0ق، أن اجتماَع ف  نا ثم يذطيِ أية 
ضمانـات ثكنـه كان رصيحاً، يف إشـار7 منه إىل 

االجتماع اثذق اسـتضافته اثذاصمة اثنمساوية 
ف  نا، أمس األول األح  ثلجنة املشـركة ثلتّفاق 
اثنـ0وق عـىل مسـت0ى املسـاع ين وامل يريـن 

اثذامـني اثس اسـ ني إليران ومجم0عـة األربذة 
زائ  واح  ومن وبة االتّحاد األوروبي. 

وأشـار م0سـ0ق، إىل أن االجتمـاع يف ف  نـا 
يمكن أن يك0ن “خط70 ثأما3”، مب ناً يف اث0قت 
نفسـه أن طهران ال تذي  آماال عـىل األوروب ني 
وال ترا7ن عـىل تريحاتهم وأق0اثهم بل تنتظر 

أفذاثهم وأعماثهم عىل األرض. 
من جانبه، أكـ  اثنائب األول ثلرئ س اإليراني 
إسـحاق جهانغـرق، أمـس االثنـني، أن بـلده 
ته ف من خلل تيل ص اثتزاماتها تجاه االتّفاق 
اثنـ0وق إىل اثحفاظ عل ه، مب نـاً أن بلده أوفت 
باثتزاماتها بم0جب االتّفـاق يجب عىل األطراف 
األُخرى االثتزا3 به؛ ثذا سنذ0د إىل اث0ضع اثسابق 

حتى تفَي تلك األطراُف بتذه اتها”. 
وخـلل ثيـاا يف طهـران جمذـه مـع رئ س 
اث ائر7 اث وث ة ثلجنة املركزية ثلحزب اثشـ 0عي 
اثص ني سـ0نغ تـاو، أشـار جهانغـرق، إىل أن 
أمريـكا تت70ـم بإمكان ة دفـع مب ذـات إيران 
اثنفط ـة إىل اثصفـر، الفتـاً إىل أن ثـ ى إيـران 
احت اط اً كبراً من اثغاز ومسـتذ 7 ثتص يره إىل 

اثصني عرب خط نيل باكستان. 

النظاُم السعودي يمنُع الفلسطينيني املقيمني يف لبنان وسوريا من أداء فريضة الحج 
 : متابعات:

قاثـت مجم0عـُة اثذمـل مـن أجـل 
االثنـني:  أمـس  سـ0ريا،  فلسـط ن ي 
منذـت  اثسـذ0دية  اثسـلطات  إن 
اثفلسـط ن ني واثسـ0ريني املي مني يف 

ثبنان من اثسفر ألداا مناسك اثحج. 
يف  اثذمـل  مجم0عـة  وأوضحـت 
ب انـاً نيله م0قع اثخل ـج اونلين، أن 
اثسـفار7 اثسـذ0دية يف ثبنان رفضت 
إعطاا تأشـر7 حـج ثحملـة اث0ثائق 

اثرغـم  عـىل  اثفلسط ن ة-اثسـ0رية، 
واثـرشوط  األوراق  اسـتكماثهم  مـن 

املطل0بة. 
واستن ت مجم0عة اثذمل يف ب انها، 
إىل شـهادات الجئني فلسط ن ني ثجأوا 
من سـ0ريا إىل ثبنان، قاث0ا: إنهم قّ م0ا 
األوراق اثلزمة ثتأشر7 اث خ0ل، وكان0ا 
يتجهـزون ثلسـفر، إال أن رّد اثسـفار7 
اثسـذ0دية يف ثبنان جـاا باثرفض ثكل 

من يحمل وث ية سفر س0رية. 
أن  ب انهـا،  يف  املجم0عـة  وأكـ ت 
اثفلسـط ن ني اثلبنان ـني حصلـ0ا عىل 

تأشـر7 دخ0ل إىل اثسـذ0دية من أجل 
أداا مناسـك اثحج، كمـا أنها ت0اصلت 
اثفلسـط ن ني  مـن  مجم0عـة  مـع 
اثس0ريني يف مر، وأك وا أنهم حصل0ا 
عىل تأشر7 ثلحج وثكن بذ  تذي  ات. 
اثسـلطَة  املجم0عـة،  ودعـت 
اثفلسـط ن ة وسـفاراتها إىل اثتحـرك 
املفروضة  اثي ـ0د  ثرفـع  دبل0ماسـ اً، 
عىل حرية تنّيل اثلجئني اثفلسط ن ني 
يف اثـ ول اثذرب ة، بم0جـب املذا7 ات 
وامل0اث ـق اث وث ة اثتـي تنّص عىل حق 

اإلنسان يف اثتنيل. 
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علي الدرواني  
  

على  تراملب  فيتلو 
الكونجلرس  قلرارات 
السعودية  تسليح  بوقف 
أثملر رسيعلاً وترجمتله 
شلها  بتوحُّ الريلاض 
املعروف وارتكبت جريمًة 
محافظلة  يف  جديلدًة 
صعلدَة حصدت أكثر من 
أربعلن شلهيداً وجريحاً 
بينهم 13 طفالً يف قصف 
على سلوق آل ثابلت يف 

مديرية قطابر الحدودية. 
صحيٌح أن هذه الجريملة ال تختلف كثرياً عن املئات 
ملن الجرائلم املتوحشلة السلابقة لتحاللف العلدوان 
السلعودي األمريكلي إالاّ أنهلا من حيلث التوقيت تعرب 
بوضوح عن حاللة التناغم الكبرية بن إغراءات ترامب 
وتشجيعه عى االستمرار يف هذه الحرب العدوانية التي 
خلقلت أكرب أزمة إنسلانية يف العالم، وبن االسلتجابة 
العاجلة من الريلاض يف مواصلة التوحش والولوغ من 
الدماء الربيئة يف بلد أظهر سوأَة العالم ونفاَقه املتواصل 

البعيد عن اإلنسانية وشعاراتها الزائفة. 
تربيلره  يف  تراملب  دوناللد  األمريكلي  الرئيلُس 
للكونجرس السلتخدام الفيتلو الرئايس للملرة الثانية 
بأن قرارات الكونجرس وقَف تسليح السعودية تُضِعُف 
القدرة التنافسلية للواليات املتحلدة عى الصعيد الدويل 
وترض بالعالقات الهامة التي تتشلاركها واشنطن مع 

حلفائها، حسب تعبري ترامب. 
وبعلد رؤية تللك الدماء واألشلالء يف سلوق آل ثابت 
بصعلدة لنا أن نتسلاءل: كيلف يمكن أن تسلاهم تلك 
الدملاء الربيئة املسلفوكة يف القلدرة التنافسلية أَو يف 
العالقلات بلن الحلفلاء، إالاّ أنه من خالل ملا يجري يف 
اليملن فقد بلات واضحاً طبيعلُة العالقلة املطردة بن 
صفقات التسلليح والجرائم، ببساطة السعودية توفر 
األموال لرتامب، مقابل السلالح والسكوت عى الجرائم 
بلل والدفلاع عن الريلاض يف املحافلل الدوليلة والدعم 

الكامل، سياسياً وإنسانياً. 
وباعتملاد الريلاض على واشلنطن يف اإلفلالت من 
العقلاب هي أَيْضلاً تتحدى األمم املتحلدة التي أقرت يف 
تقريرهلا املرفلوع إىل مجلس األمن أن تبقلَي التحالَف 
الذي تقوده السلعودية يف عدوانها عى اليمن يف الالئحة 
السلوداء ملنتهكلي حقوق األطفلال للعلام الثالث عى 

التوايل بعد قتلها مئات األطفال يف العام املايض. 
ليسلت السلعودية فقلط ملن يجلب أن توضَع عى 
الالئحلة السلوداء، بلل كان يجلب على األملم املتحدة 
وأمينهلا العلام انطونيو غوترييش أن يضلع ُكلللاّ من 
يزود السلعودية باألسللحة من العواصلم الغربية عى 

ذات الالئحة، فلوال تلك األسلحة ملا تمكنت 

إبراهيم محمد الهمداني 
اعتمد نظاُم آل سلعود - منذ نشلأته وإىل اليوم - يف تثبيِت 
سللطته وهيمنته ونفوذه، عى متواليلة من املجازر وجرائم 
اإلبلادة الوحشلية، ضد ُكللللاّ من وقف يف وجهله أو خالفه 
اللرأي، وما أكثلَر تلك الجرائلم واملجازر التلي ارتكبها بحق 
قبائلل نجد والحجلاز، حتى يمكلن القول إنله كان يمارُس 
القتَل من أجل القتل فقط، وهذا بدوره يعكس طبيعة النزعة 
لة يف بنية وتكوين ونفسلية آل  اإلجراميلة الوحشلية املتأصاّ
سلعود، ولم يتوقف نشلاطهم اإلجرامي وسلوُكهم الوحيش 
يوماً من األيام، حتى بعد اسلتقامة ملكهم وقيام مملكتهم، 
لم يسلم منهم جريانهم وال محيطهم العربي واإلسالمي، بل 

لم يكونوا يسلتهدفون غريَ اإلسالم واملسللمن، وسلسلة إجرامهم طويلة، 
وتقصيها ودراستها سيتم يف مقاالت قادمة إن شاء الله تعاىل. 

صها آُل سعود شكالً لتدينهم  ابية - التي تقمَّ لم تكن الوهاّ
- مذهباً من املذاهب اإلسالمية املعروفة، وال طريقة تعبُّدية 
كباقلي الطلرق السلائدة، وإنملا كان عبارًة علن حالة من 
تزييلف الوعي املجتمعلي، وتدليس الحق بالباطلل، وتأويل 
النصوص الدينية حسلب األمزجلة واألهواء، وإضفاء طابع 
التشدُّد والتزمت والعنف، عى طبيعة ذلك التدين، يف مخالفة 
رصيحلة لروح اإلسلالم الحنيلف، وافرتاء واضلح عى الله، 

وهو ذات النهج الذي رسمه اليهوُد لطبيعة تدينهم، 

فيتو ترامب يثمر 
أشالًء ودماًء

مجازُر آل سعود بحق اليمنيني.. جذوُر اإلجرام ووحشيُة املسار 
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مديرية الثورة بصنعاء تحتضن »12.773« 
طالباً وطالبة يف »61« مركزًا صيفيًا

 : خاص:
بلغ عدد الطالب والطالبات 
الدارسلن يف املراكز الصيفية 
بأمانلة  الثلورة  بمديريلة 
العاصمة »12.773« موزعن 

عى »61« مركزاً صيفياً. 
دقيقلة  إحصائيلة  ويف 
صحيفلة  عليهلا  حصللت 
املسلرية فقد بلغ علدد مراكز 
البنلن )30( مركلزاً، يف حن 
بلغ عدد ُمراكلز البنات )31( 

مركزاً. 
اإلحصائيلة  وأوضحلت 
أن علدَد الطلالب البنلن بلغ 
)6699( طالباً، مشريًة إىل أن 

علدد الطالبات بللغ )6074( 
طالبة. 

وتطرقت اإلحصائية إىل أن 
عدد املرشفن واملدرسلن بلغ 
)514(، بينهم )368( مرشفة 

ومدراّسة. 
مديريلة  إدارة  وأكاّلللدت 
الثلورة للمسلرية أن عمليلة 
التدريس يف املراكلز الصيفية 
بانتظلام،  باملديريلة تلري 
مشلريًة إىل االهتملام الكبلري 
الذي توليه القيادة السياسية 
والثوريلة يف سلبيل إنجاحها 
إلخراج أجيلال متنورة واعية 
تعلرف كيف تواجله أعداءها 

الحقيقين. 


