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مرتزقة االحتالل بعدن يطردون اأبناء املحافظات ال�شمالية وينهبون ممتلكاتهم
عودة 2000 من املخدوعني اإىل �شنعاء والعدوان يف�شل تبادل »130« اأ�شرياً بتعز
م����ص����رع وإص�����اب�����ة 23 س����ودان����ي����ًا يف اس����ت����ه����داف ص�����اروخ�����ي ل��ت��ج��م��ع��اهت��م ق���ب���ال���ة ج���ي���زان

اجلامع الكبري بصنعاء وعدد من احملافظات ختتتم املراكز الصيفية
مفيت اجلمهورية: مثار املراكز الصيفية هدمت باطل األعداء

بركان3
دول العدوان يف املرمى

ال مكان للغزاة والتقسيم في اليمن
رسالة »الجالء«:

إزاحة الستار عن اجليل الصاروخي الثالث وتدشينه بضربة طالت »الدمام«
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تدمير طقم محمل بالخونة وقنص آخرين:

قتلى وجرحى بعملية إغارة على مواقع 
مرتزقة الجيش السعودي بعسري 

 : عسير
نّفـــذ مذا دو تبذيش وتبلذان تبشـعليّ ، طم  تبذمع ، عمليَ  إسارة 

عىل موتقع مرتزق  تبذيش تبسعودح يف عسري. 
َوطَْوَضَح مصدٌر عسـكرح بلمسـرية طن طبأال تبذيش وتبلذان تبشـعليّ  
نّفـــذوت عمليـَ  إسارة عىل موتقـع تملنافقني يف مذـازة تبغربي  خّلفا عن 

سقوط قتىل وجرحى يف صفوف تملنافقني طثناء تبعملي . 
ويشـار طن جلهات ما ورتء تبيدود تشهد إنذازتت نوعي  ألبأال تبذيش 

وتبلذان تبشعليّ  سقط خالبها قتىل وجرحى وسنائَم عسكري  كلرية. 

قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش 
السعودي خالل محاولة زحف يف جيزان

 : جيزان
كـر مذا دو تبذيش وتبلذان تبشـعليّ  بذيزتن، طم  تبذمع ، زحفاً 
بلخونـ  شـمال رشق جلل تبنـار، فيما ُقتـل منافقان جـرتء عملي  قنص 

بلذيش وتبلذان رشق جلل تبدود بذيزتن. 
َوطَْوَضَح مصدر عسـكرح بصييف  تملسـرية طن طبأـال تبذيش وتبلذان 
تبشعليّ  تصدوت زحفاً بلخون  شمال رشق تبنار بذيزتن، مكلّدينهم خسائَر 

يف تألروتح وتبعتاد. 
وطشـار تملصدر إىل طن تبزحف تبذح تسـتمر بسـاعات طويل  ترتفق معه 

طريتن تبيربي وتألباتيش وتبتذّسيس دون تيقيق طح تقد3. 
وبـنّي تملصدر طن وحدة تبقناص  بلذيش وتبلذـان طودت بيياة منافَقني 

رشق جلل تبدود بذيزتن. 
إىل جبـك، دّمــر مذا دو تبذيش وتبلذان طقماً عسـكرياً بلخون  قلاب  

جلل قي  بذيزتن. 
وتأـرق تملصدر إىل طن وحدة تبهندسـ  دّمــرت طقمـاً بلخون ، ما طَدَّى 

مرصع وجرح من عىل متنه. 

مقتل وجرح العشرات من الخونة 
والعمالء يف الجوف وتعز بعمليات 

هجومية للمجاهدين 
 : الجوف – تعز

بقـي تبعرشتُت من تبخون  وتبعمالء يف صفوف تيابف تبعدوتن تألمريكي 
تبسـعودح تإلمارتتـي، طمـ  تبذمعـ ، مصارَعهـم، فيمـا طصيـب آخرون 
بعمليات  ذومي  بلذيش وتبلذان تبشعليّ  عىل موتقعهم يف تبذوف وتعز. 
وطفـاد مصـدر عسـكرح بصييفـ  )تملسـرية( طن وحدتت مـن تبذيش 
وتبلذان تبشـعليّ  نّفـــذت، طم  تبذمعـ ، عملي   ذوميـ  عىل موتقع 

تبخون  يف تبظهرة بميافظ  تبذوف. 
وطّكـــد تملصدر طن تبعملي  تبتي سـلقها تمشـيط صاروخـي ومدفعي 

طسفرت عن سقوط عدد كلري من تبقتىل وتبذرحى يف صفوفهم. 
ويف سـياق متصل طّكــد مصدر عسـكرح بلمسـري سـقوَط عدد تبقتىل 
وتبذرحـى يف صفوف تبخونـ  بعملي  مماثلـ  بلذيش تبلذان تسـتهدفا 

موتقعهم يف بري باشا بميافظ  تعز. 
وبفا تملصدر إىل طن تبعملي  تبتي شـارك فيها فرق من وحدة تبهندسـ ، 
عملـا عىل نصب تبرشتئك وتبكمائن بلخونـ  تبعمالء، ما ضاعف من طعدتد 

تبقتىل وتبذرحى يف صفوفهم. 
كما طشاد تملصدر بابدور تبذح قاما به وحدتت تبهندس  خالل تبعملي . 

مصرع وإصابة 23 سودانياً يف استهداف صاروخي لتجمعاتهم قبالة جيزان 
 : جيزان

ُقتـل وطُصيـب 33 مرتزقـاً سـودتنياً، طم  تبذمعـ ، إثر 
رضبـات صاروخيـ  نفذتهـا وحـدة تإلسـناد تبصاروخـي 
بابذيش وتبلذان تبشعلي  عىل موتقعهم يف جله  جيزتن.

وطّكـد تملتيدث تبرسـمي بلقوتت تملسـلي  تبيمني  تبعميد 
يييـى رسيع »مـرصَع  1 سـودتنياً وإصابـَ  غ آخرين إثر 
تسـتهدتف تذمعاتهم يف معسكر مسـتيدث يف تبأين  سرب 
حريتن قلاب  جيزتن بعدد من صوتريخ تبكاتيوشـا وصوتريخ 
زبـزتل«.  وطضاف تبعميد رسيع »تـم تنفيذُ  ذه تبرضب  بعد 
عملي  تسـتخلارتتي  دقيق ، وسـلّلا حاب  إربـاك كلرية يف 

صفوفهم«.

سقوط قتلى وجرحى من الخونة 
باستهداف مدفعي طال تجمعاتهم 

وآلياتهم بحجة
 : حجة

يوتصـل طبأال تبذيش وتبلذان تبشـعليّ  
تألمريكـي  تبعـدوتن  منافقـي  تسـتهدتَف 
يف  فادحـ   خسـائَر  وتكليد ـم  تبسـعودح 
تألروتح وتبعتاد بميافظ  حذ ، حيث تمّكن 
مذا ـدو تبذيـش وتبلذان تبشـعليّ ، طم  
تبذمعـ ، مـن تسـتهدتف تذمعـات ملرتزق  
تبذيـش تبسـعودح سـرب جلـل تبنـار وتدح 

تملعاين بميافظ  حذ . 
َوطَْوَضـَح مصـدر عسـكرح بلمسـرية طن 
وحـدة تملدفعي  بلذيـش وتبلذان تبشـعليّ  
برضبـات  تملنافقـني  تذمعـات  تسـتهدفا 

مسددة سرب جلل تبنار. 
تملدفعيـ   وحـدة  طن  تملصـدر  وطضـاف 
تسـتهدفا تذمعات تملنافقني شـمال رشق 
مثلـث عا ـم وتمّكنـا مـن إعأـاب آبيـ  
عسـكري  خـالل تبعملي ، مؤّكــدتً سـقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف تملنافقني ومشا دة 
سـيارتت تإلسـعاف و ـي تهـرع إىل مـكان 

تالستهدتف. 
كمـا طضـاف تملصـدر طن وحـدة تبقناص  
تبتابعـ  بلذيش وتبلذـان تبشـعليّ  تمّكنا 
بفضل تبله من قنص منافَقني سرب حريتن. 
وتبلذـان  تبذيـش  وحـدتت  طن  ويشـار 
تبشـعليّ  يكلّـدون منافقي تبعـدوتن بفضل 

تبله خسائر فادح  يف تألروتح وتبعتاد.

الضالع: 11 قتياًل 
وجريحاً من منافقي 

العدوان بعمليات قنص 
 : الضالع

ُقتل وجرح عدد من مرتزق  تبعدوتن، طم  
تبذمعـ ، بعمليـات قنص يف جلهـ  قعأل  

بابضابع. 
 وطّكــد مصدر عسكرح طن وحدة تبقناص  
تبتابع  بلذيش وتبلذان تبشـعليّ  قنصا 11 
مرتزقاً يف جله  قعأل  بميافظ  تبضابع. 
ُقتلـوت  تملرتزقـ   مـن  تبعـرشتت  وكان 
خـالل تبيومـني تملاضيني بعمليـات  ذومي  
بلمذا دين عـىل موتقعهم يف جلهات قعأل  

ومري  وتألزترق بابضابع. 

ضبُط خلية إجرامية تابعة للعدوان يف ذمار ووزير الداخلية يشيد 
بنجاحات األجهزة األمنية 

 : صنعاء
تستمرترتً بلنذاحات تبتي تيّقــقها تألجهزة 
تألمني  يف مختلف تمليافظات تمليررة، طبقى طمُن 
ميافظ  جمار تبقلَض عىل خلي  إجرتمي  تابع  

ملا يسمى بتنظيم تبقاعدة. 
وطوضيـا تألجهـزة تألمنيـ  بامليافظ  طن 
تبخليـ  كانـا عـىل ترتلـاط ملـارش بابعدوتن 
تألمريكـي تبسـعودح، كمـا تعرتفـا بتنفيذ ا 
بعـدة عمليـات إجرتميـ  يف تمليافظـ ، منهـا 
تفذري بقاب  ألحد تبتذار يف شـارع صنعاء تعز 
بمدينـ  جمار بغرض خلـق حاب  من تبفزع بني 

تملوتطنني، وإقالق تألمن. 
 وطشـار طمـن ميافظـ  جمـار إىل طن تبخلي  
مكون  من 6 عنارص، طبقي تبقلض عىل جميعهم 
بعد عمليات تَيـرٍّ ومرتقل  طمني  بتَيــّركاتهم 
وتتصاالتهم وقد ُضلأـوت وبيوزتهم كمي  من 

تملتفذرتت وتبعلوتت تبناسف ، وتألسلي . 
ويف تبسياق طشاد تبلوتء َعلدتبكريم طمري تبدين 
تبيوثـي - وزيـر تبدتخلي ، خـالل بقائه، طم  

تألول، بقيـادتت قأـاع تألمـن وتبرشط  بوزترة 
تبدتخليـ ، بابذهـود تبتي يلذبها قـادة وضلاط 
وطفـرتد قأاع تألمن، يف سـليل ضلط ومكافي  

تبذريم . 
وطّكـــد تبلـوتء تبيوثي عـىل ط ميّ  تبيفاظ 
ملوتجهـ   وتبذهوزيـ   تألمنيـ   تبيقظـ   عـىل 
وإحلاط ُكــّل مياوالت إقالق تألمن وتبسكين ، 

منّو ـاً إىل ط ميّ  تنفيذ برتمـج تدريب وتأ يل 
تبكوتدر تألمني ، ملوتكل  تأور طسابيب تبذريم . 
 من جهته، عّب تبلوتء رزق تبذويف عن شـكر 
ُكـــّل منتسـلي قأـاع تألمن وتبرشطـ  ملعايل 
تبوزير؛ ملا يُلديه من ت تما3 بسري تبعمل تألمني 
ودعمه بكل تبخأـوتت تإليذابي  تبتي يقو3ُ بها 

قادُة ورجال تألمن.

أبني: االحتالُل يسلح عناصَر ما يسمى القاعدة عن طريق مسرحية الهجوم على معسكر ألدواته يف املحفد
 : أبين

سـخر تبعديُد من تبناشـأني وتإلعالميـني تبيمنيني من 
تملرحيـ  تبهزبي  تبتي طخرج فصوَبهـا تالحتالل تإلمارتتي 
وشـارك يف تنفيذ ـا مرتزقـ  تيا مـا يسـمى تبعنارص 
تإلر ابيـ  يف تنظيم تبقاعدة وآخرين يف ما يسـمى تبيزت3 

تألمني، يف مدين  تمليفد بميافظ  طبني. 
وقال ناشـأون، طم  تبذمع : إنَّ تبيديَث عن تبهذو3 
تبذح تعرض به معسكر تابع ملا يسمى قوتت تبيزت3 تألمني 
يف مديريـ  تمليفد من مسـليي تنظيم تبقاعـدة تإلر ابي 
وتبسيأرة عليه بعد ساعات يعتب مشهد سينمائي ر يب 
بلمخـرج تإلمارتتي، ملينني طن ما يسـمى عنارص تبقاعدة 
دخلا مدينَ  تمليفد تبسـاع  13 مساء تبخمي  وخرجا 

منهـا فذَر طْم  تبذمعـ ، بعد طن نهلا ططقم ما يسـمى 
تبيزت3 تألمني وطسـلي  وجخائر كلرية وسادرت بعد تنتهاء 

مهم  تسلييهم بأوتمر تالحتالل. 
وكانـا مصـادر إعالميـ  طّكــدت، طمـ ، مرصع 17 
مرتزقـاً مـن تبيـزت3 تألمني خـالل تبهذو3 تبذح شـنه ما 
يسـمى عنارص تنظيم تبقاعدة عىل مقر ما يسمى تبقيادة 
تبعام  بقوتت تبيزت3 تألمني يف تمليفد رشق ميافظ  طبني. 
مـن جانب آخر، قـال مصدر مييل يف طبـني: إنَّ تنفذارتً 
عنيف  ز، طم ، مديري  موديـ  بأبني، مليناً طن تالنفذار 
ناتٌج عن علوة ناسف  كانا مزروعً  ما بني منأق  بيمر 

وطرض آل حسن  تستهدف قياديا عسكرياً مرتزقاً. 
وطشـار تملصدر إىل طن تالنفذار تسـتهدف موكب تملرتزق 
تبعميـد عيل عوض تمليورح قائد ما يسـمى قوتت تبتدخل 

تبريع يف تملنأق  تبوسأى بميافظ  طبني تبتابع بالحتالل 
تإلمارتتي، حيث نذـا تبقيادح تملوتيل ألبو ظلي من تالستيال 
فيما طصيب خمسُ  جنود من مرتفقيه نُقلوت إىل مستشفى 

موديـ . 
مـن جهتهم، يـرى مرتقلـون وميللون سياسـيون طن 
تالسـتهدتفات تملتكّررة وتملتسارع  تبتي نُّفذت عىل مقرتت 
ومعسـكرتت ما يسـمى تبيزت3 تألمني بعـدن وطبني ورتح 
ضييتها تبعرشتت، تأتي يف سياق توجِه تالحتالل تإلمارتتي 
بلتخلـص من بعـض طدوتتهـا تملنخرطـني يف تبتشـكيالت 
تبعسـكري  تبتـي طنشـأ ا، وتسـتلدتبها بـأدوتت إجرتمي  
طُْخـــَرى، مؤّكــدين يف ترصييات صيفي  ومنشـورتت 
بموتقع تبتوتصل تالجتماعي طن ترتلاط عنارص ما يسـمى 
تبقاعدة بتلك تالسـتهدتفات يؤّكــد تبتما ي بني تالحتالل 

وتإلجرتميني يف تبقاعدة ودتعش. 
ويف جانـب متصل، كشـفا حركُ  شـلاب طبني تبثوري  
تملنا ضـ  بالحتـالل يف بـودر عن قيـا3 قيـادح كلري يف ما 
يسـمى تنظيم تبقاعدة ويُدعى طبو تببتء َقِد3َ من تبليضاء 
إىل تملنأق  تبوسـأى ويرتفقه عدٌد من تبعنارص يستقلون 

سيارتني إىل معسكر تملنياس  ما بني مودي  وبودر. 
وقـال مصـدر يف تبيرك  تبشـلابي : إن زيـارَة تبقيادح 
يف تنظيم تبقاعدة بلمعسـكر تما مسـاء تبثالثاء تملنرص3 
وتستمرت نصَف ساع ، وكانا زيارة رسي  تجتمع خالبها 
مع تبقيادتت تبعسـكري  تبتابع  بالحتالل تإلمارتتي بقرتب  
نصف سـاع  قلل طن يغادر، ما يؤّكــد وجود تبتَيــّركات 
وتبعالقات تملشلو   بني طبو ظلي وتبعنارص تإلر ابي  تبتي 
ال تدخل مناطق طبني إال يف تبظال3 وتتَيــّرك يف تبظال3. 

ناشطون اعتبروه مشهدًا هزليًا من إخراج اإلمارات لتمكين اإلجراميين من نهب المعسكر ومغادرته:
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 : صنعاء
عىل مدى طربع  شـهر وموظفـو رشك  تبنفط 
يعتصمـون طمـا3 مقـر تألمـم تملتيـدة بلمأابل  
باإلفـرتج عن تبسـفن تمليتذزة من قلـل تبعدوتن 

تبسعودح تألمريكي. 
حيـث نّظـم موظفـو رشكـ  تبنفـط تبيمني  
وتبنقابـات وتبهيئات تبتابع  بهـا، طم  تبذمع ، 
وقفً  تحتذاجيً  طما3 ملنى تألمم يف صنعاء عقب 
صـالة تبذمع ، تبــ17 وجبك بعنوتن )تملشـتقات 
تبنفأي  طساس الستمرتر تبخدمات تبصيي (. 

تبرسـميُّ  تبناطـُق  طّكـــد  تبوقفـ ،  وخـالل 
برشكـ  تبنفـط تبيمنيـ  تسـتمرتر تالعتصامـات 
وتالحتذاجـات طمـا3 ملنـى تألمـم تملتيـدة حتى 
تتمَّ تالسـتذاب  بكاف  مأابـب تملعتصمني تمليق  
تبنفأيـ   تبسـفن  كافـ   وإطـالق  وتملرشوعـ  
تمليتذـزة من تبتيابـف ومرتزقتـه وضمان عد3 

تعرتتضها مذددتً. 
َوطَْوَضَح طمني تبشـلاطي طن تملشتقات تبنفأي  
طسـاس تبخدمات تبصيي  وبدونها ال يستأيع طح 
مرفق صيـي تقديم تبخدمـ  بلموتطنني. ميمالً 
تألمـم تملتيدة تلعاِت ما ييصل مـن كارث  نتيذ  

تبتوقف. 

من جانله، طّكــد رئي  تبلذن  تإلرشتفي  ملخيم 
تالعتصـا3، ميمـد تالرش3، طن موظفـي تبرشكـ  
بصمود م جّسدوت تإلنساني  يف طروع صور ا رسم 
فقد تإلنسـاني  يف ملنى تألمم تملتيدة تملقابل بهم، 
ملينـاً طن تألمم تملتيدة تقاعسـا عـن دور ا وبم 
تقم بدور ا تإلنساني تذاه تبوطن وتذاه تملوتطن 
تبيمنـي وبم تلتفـا بلمعتصمني تبذيـن ييتذون 

طما3 مقر ا منذ غ11 يوماً. 
 وجدد تبليان تبصادُر عن تبوقف  مأابلته بألمم 

تملتيدة بإطالق تبسـفن تبنفأي  تبتـي ييتذز ا 
تيابـف تبعـدوتن ومرتزقته ورسعـ  وصوبها إىل 
ميناء تبيديدة وضمان عد3 تعرتتضها مسـتقلالً، 
مشـّددتً عـىل رضورة رفـع تبيصـار عـن مأار 
صنعاء تبدويل وميناء رطس عيىس وتيييد تالقتصاد 

تبوطني من تالستهدتف. 
تألمريكـي مـا  تبسـعودح  تبعـدوتن  طن  يُذكـر 
يـزتل ييتذُز ثالَث سـفن نفأي  ميملـ  بكمي  

)13غ.غ3( طن بنزين و)50.063( طن ديزل. 

أخبار

المرتضى: إفشال الصفقة يكشف من هو المعرقل لكل الملفات المتعلقة باألسرى:

 الحوثي: التعسفات بحق اليمنيين في عدن تؤّكــد حكم ملشنة وإرهاب العدوان 

حملة اعتقاالت واسعة ومداهمات تطال المواطنين نفذها المرتزقة بتوجيهات من الغزاة:

 : عدن
تنفيـذتً ملخّأأات تالحتـالل تإلمارتتي 
تبهادف  إىل تقسـيم تبيمن وبَـثِّ تبكرت ي  
وتعزيـز  تبيمنيـني  نفـوس  يف  وتبيقـد 
تملناطقيـ ، تتعرَُّض تبعـرشتُت من تمليال 
تبتـي  وتبلسـأات  وتملأاعـم  تبتذاريـ  
يملكها موتطنون يمنيون من ميافظات 
شمابي  بليرق وتإلسالق بصورة تعسفي  
وسري إنساني ، تأتي يف إطار حمل  وتسع  
ضـد طبنـاء تبيمـن تملنتمـني بلميافظات 
تبشـمابي  تبعاملـني يف ميافظـ  عـدن، 
عىل طيدح ما يسـمى قـوتت تبيزت3 تألمني 

تبتابع  بالحتالل. 
وقابـا مصـادر ميليـ  يف عـدن: إن 
قـوتت ما يسـمى تبيـزت3 تألمنـي تبذرتع 
تبعسـكرح بالحتـالل تإلمارتتـي عىل متن 
ططقم عسـكري  قامـا، طمـ  تبذمع ، 
بإسالق مأعم تبرشق تألوسـط و و وتحد 
مـن طكـب تملأاعـم يف مدين  عـدن ويقع 
بخط تبتسـعني، حيث بم يكتِف ميليشـيا 
تالحتـالل بإسـالق تملأعم فقط بـل قاموت 
باعتقـال تبعمال وتقتياد ـم إىل جه  سري 

معلوم . 
وطضافا تملصـادر طن مرتزق  تالحتالل 
تإلمارتتي دت مـوت، طم  تبذمع ، سـوَق 
تبقـات تملركزح وسـط إطالق نـار كثيف 
ومنعوت باع  من ميافظات شـمابي  من 
بيع تبقات، كما قاما ميليشيا مسلي  يف 

تملنصورة بإحرتق بسأات عمال شمابيني 
بابقرب من مستشفى تبنقيب. 

مـا  مرتزقـ   طن  تملصـادر،  وطضافـا 
يسـمى تبيـزت3 تألمنـي وبتوجيهات من 
تالحتالل تإلمارتتي قامـا، طم  باعتقال 
تملئات مـن تملوتطنني تملنتمني بلميافظات 
تبشـمابي  يف مديري  دتر سـعد ومديريات 
متـن  عـىل  ونقلهـم  عـدن  يف  طُْخـــَرى 
سـيارتت نقل )دينا( إىل خارج تمليافظ ، 
كمـا نفذ ميليشـيا تالحتـالل، طم  تألول 
تبخمي  حملـ  تقتيا3 بلمنـازل يف كثرٍي 
من مديريات عدن؛ بيثاً عن سكان وطرس 

تنيدر بلميافظات تبيمني  تبشمابي . 
وتـدتول عـرشتُت تبناشـأني تبيمنيني 
صـورتً بليملـ  تبتعسـفي  تبتـي ينفذ ا 

تالحتالل تإلمارتتي يف إطار مرشوع تمزيق 
وتفتيـا تبيمـن ونسـيذه تالجتماعي، يف 
حني طظهرت تبصور مشا َد بلعرشتت من 
تبلسأات بعد إحرتقها من قلل مليشيات 

تالحتالل. 
كما طظهرت تبصور تملئات من تملوتطنني 
تبيمنيـني تملنتمني بلميافظات تبشـمابي  
و م ميملـون عىل »دينّـات« بعد إصدتر 
تالحتالل تإلمارتتي توجيهات بأرد م من 

تمليافظات تبيمني  جنوب تبلالد. 
وطّكـــدت مصـادر حقوقيـ  تعـرض 
تملئـات مـن طبنـاء تمليافظات تبشـمابي  
بالعتقال من قلل ما يسـمى قوتت تبيزت3 
تألمني تبتابع  بإلمارتتي يف تبنقاط تألمني  
إىل جانـب  مدينـ  عـدن،  تملوزعـ  عـىل 

تنفيـذ حملـ  مدت مات عىل تملنـازل تبتي 
يقأنها طبناء تبشـمال، وجبـك بإيعاز من 
تالحتـالل تبـذح يسـعى جا ـدتً إىل تعزيز 
ونـرش  تبيمنيـني  بـني  تالنقسـا3  حابـ  
ثقافـ  تالنفصـال وزرع تبكرت يـ  بـني 
تملوتطنني حتى يتسـنى به تستكمال بقي  
ُمَخّأــأاتهـا تملشـلو   يف تمليافظـات 

تبذنوبيـ . 
وبيّنـا تملصـادُر طن حملـَ  تالعتقاالت 
وتبيـرق مـا تـزتل قائمـ  حتـى تبليظ  
بيق طصيـاب ميالت تذاريـ  ومأاعم 
طجـرة  وسـيارتت  وبوفيـات  وبسـأات 
ونازحـني من تبيديدة وتعز، وسـط عذز 
ما يسـمى حكوم  تبفـاّر  ادح عن وقف 
تلـك تبيمـالت تبعنرصيـ  تبتـي ينفذ ا 

مرتزق  تالحتالل تإلمارتتي بيق تملوتطنني 
تبشمابيني يف تبذنوب. 

تملذلـ   عضـو  طّكـــد  وإزتء  ـذت، 
تبسـايس تألعـىل ميمـد عـيل تبيوثي طن 
 ذه تملمارسـات تؤّكــد تسـلط تالحتالل 
تبوضـع يف  تإلجرتميـ  عـىل  ومليشـياته 
تملناطـق تمليتلـ  ضمـن تمُلَخّأــط تبذح 

تسعى بتمريره قوى تبرش وتإلجرت3. 
وقال تبيوثـي يف تغريدة عىل حسـابه 
بموقـع تبتوتصل تالجتماعـي »تويرت«: إن 
تبتعسـفات ضد طبنـاء تمليافظات تبيمني  
بعـدن يؤّكـــد حكـم ملشـن  وإر ـاب 
تبعـدوتن تألمريكي تببيأاني تبسـعودح 
تإلمارتتـي وحلفائـه بابيمـن«، مضيفاً يف 

 اشتاغ »تبذالء بلغزتة يا مرتزق «.

تحالُف العدوان ومرتزقته بتعز يفشلون صفقة تبادل »130« أسريًا بعد مفاوضات تجاوزت مدتها الشهر
 : خاص

يوتصـُل تيابُـُف تبعـدوتن تبسـعودح تألمريكـي 
ومرتزقته تالسـتهتاَر بأرسته، يف صورة تكشف جلياً 
عد3َ ملاالته بمصري من يذند م بخدم  مشـاريعه، 
حيث طّكــد رئيُ  تبلذن  تبوطني  بشـؤون تألرسى 
َعلدتبقـادر تملرتـى، طمـ  تبذمعـ ، طن مرتزقـ  
تبعدوتن تبسـعودح تألمريكي بتعز »طفشـلوت صفق  

تلادل بـ)130( طسـريتً من تبأرفـني عىل بُعد خأوة 
وتحدة من تبتنفيذ«. 

 وقـال تملرتى يف بيـان به، طمـ  تبذمع : »بعد 
تفاوض تستمر طكثَر من شهر تم تالتّفاُق خالبه عىل 
ُكــّل يشء من تبقوتئم، وتألسـماء، وحتى عىل زمان 
ومـكان تبتلـادل، وبعـد طن قمنا بنقـل طرست م من 
صنعـاء إىل تعز إلتما3 تبعملي  تبتـي كان من تملقّرر 
طن تتم بتأريخ 7/37/غ301، إال طننا تفاجئنا بتأخري 

ــا3 ثم تفاجأنـا برفضهم  تبتنفيـذ ملدة خمسـ  طَيَـّ
إتما3 تبعملي  يو3 طْم  )تبخمي («. 

وطّكـــد تملرتـى طن تيفـظ تملرتزق  عىل سـلب 
ترتجعهـم عـن إتما3 تبصفق ، يكشـُف بـكل تأكيد 

»طنها تستذابً  ألوتمَر سعودي «. 
 وطضـاف تملرتـى »نؤّكـــُد طن  ـذه تبخأـوَة 
تبسـيئَ  مـن قلـل تبخون  يف تعـز دبيـٌل وتضٌح عىل 
تسـتهتار م وعد3 ملاالتهم بأرست ـم ومعاناتهم، 

حيـث طن معظمهم قـد مى عىل طرس ـم طكثر من 
ثالث سـنوتت«، متلعاً »كما  ـي دبيٌل عىل ترتهانهم 
تملألق بدول تبعدوتن وفقدتنهم بلقدرة عىل تتخاج طح 

قرتر«. 
بهـذه  ومرتزقتـه  تبعـدوتن  إفشـال  طن  وطّكـــد 
تبصفقـ  »تثلـا بلذميع مـن  و تبأـرف تملعرقل 
وتملعيـق بتنفيـذ طح تتّفاق مـن شـأنه حليل  ملف 

تألرسى وإنهاء  ذه تملعاناة تإلنساني «. 

استشهاُد طفل برصاص 
مرتزقة العدوان يف خرق جديد 

لوقف إطالق النار بالحديدة
 : متابعات

ومرتزقتهـا  تبسـعودح  تألمريكـي  تبعـدوتن  قـوى  وتصلـا 
خروقاِتهـا التّفاق وقـف إطالق تبنار يف ميافظـ  تبيديدة خالل 
تبيومني تملاضيني، حيث ترتكلا جريمً  جديدة بيق تملدنيني نتج 
عنها مقتل طفل إثر تستهدتف منأق  سكني  يف مديري  تبتييتا، 
كمـا قصفا منـازَل وممتلـكات تملوتطنني يف تملدينـ  وتملديريات 

تألُْخــَرى باألسلي  تبثقيل  وتملتوسأ . 
وقـال بصييف  تملسـرية مصدر طمني بميافظـ  تبيديدة: إن 
طفـالً تستشـهد يف منأق  تبفـرح بمديري  تبتييتـا، طم  تألول 

تبخمي ، تثر تستهدتفه برصاص مرتزق  تبعدوتن. 
وطضاف تملصدر، طن قوى قصفوت باألسلي  تبثقيل  وتملتوسأ  
عـىل منأقـ  تبفازة بمديريـ  تبتييتا، الفتاً إىل طن قـوى تبعدوتن 
تسـتيدثا تيصيناٍت قتابي  يف منأق  تبفـازة بمديري  تبتييتا، 

مستخدم  جرتف  عسكري . 
وبفـا تملصدُر، إىل تعرُّض مدينـ  تبدريهمي تمليارَصة بقصف 
مدفعي، مخلفاً خسائَر يف ممتلكات، كما قصفا قري  تبزعفرتن 

يف منأق  كيلو16 بأكثَر من 15 قذيف  مدفعي . 

االحتالل اإلماراتي يطرد املئاِت من أبناء املحافظات الشمالية يف عدن 
بعد إحراق محالهم وبسطاتهم التجارية

في وقفة احتجاجية لهم بعنوان »المشتقات النفطية أساس الستمرار الخدمات الصحية« 

موظفو ونقابات شركة النفط يجّددون مطالبَة األمم املتحدة باإلفراج عن السفن املحتجزة 
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من داخل اليمن. 

قبائُل بني الحارث بصنعاء ترفُد الجبهات بقافلة غذائية 
مالية كربى وتؤّكــد دعم كل خيارات الرد على العدوان

أبناء مديريات الحديدة ينّددون باستمرار جرائم وخروقات 
العدوان ويؤّكــدون استمرار الصمود يف مواجهته

 : صنعاء
قـّد3 طبنـاُء ووجهـاُء قلائـل بنـي تبيارث 
بميافظ  صنعاء، طم  تألول تبخمي ، قافل  
سذتئي  كـبى؛ دعماً وإسـنادتً ألبأال تبذيش 
وتبلذان تبشعليّ  تبذين يسأرون طروَع مالحم 

تبلأوب  وتبثلات. 
وخـالل تسـيري تبقافل  تبتي َحـوت كمياٍت 
كلـريًة مـن تملـوتد تبغذتئيـ  وتملـوتيش وتمللابغ 
تملابي ، نّظم قلائل بني تبيارث وقف  مسـلي  
حاشـدة بلتأكيـد عـىل تسـتمرتر تبنفـري ورفد 
تبذلهـات بقوتفـل تبرجال وتملال وتبسـالح ردتً 
عـىل جرتئم تبعدوتن تألمريكي تبسـعودح بيق 

تملوتطنني. 
وتعتـبوت مـا قدمـوه قليـالً تذـاه طوبئـك 
تبعظمـاء تبذين رفعـوت رؤوس تبيمنيـني عابياً 
ويعيـدون بليمـن  يلتـه ومكانـه تبيقيقي، 
مؤّكــديـن طن ال مذـال طما3 جرتئـم تبعدوتن 
وحصاره إاّل منأق تبقوة وطن تستمرتر تملذازر 

وتذويع تبشـعب بـن يزيد تبشـعب إاّل صمودتً 
وثلاتـاً وتندفاعاً إىل تبذلهات، مشـّددين إىل طن 
مذـزرة تبعـدوتن يف آل ثابـا بصعـدة بن تمر 
بابتقـاد3، مشـريين طن تبيمـن تبيـو3  و من 

يضع تملعادالت ويمتلك قرتره وخيارتته. 
وتسـتنكر تملشـاركون تبصمَا تملخزح من 
قلـل تملذتمع تبـدويل طما3 وحشـي  تبعدوتن، 
بأكملـه ال  تبيمنـي  تبشـعب  طن  مؤّكــديـن 
يرت ـن عىل طحد، فقد سـقأا ُكــّل تألقنع  
وتكشـفا ُكـــّل تبيقائـق عـن ُكـــّل من 
يدعون زورتً بأنهم حماة تبيقوق وتبيريات، 
مشـريين إىل طن تبشـعب يرت ن عـىل صيوة 
تبضمـري تبعاملي ملا وصل إىل ما  و عليه تبيو3 
من إنتـاج بكل طنوتع تبقدرتت تبعسـكري  من 
صوتريخ بابستي  بمختلف طنوتعها وطائرتت 

مسريّة وسري ا من تبصناعات. 
وجـدد تملشـاركون تبدعـوة بلمخدوعني إىل 
تبعـودة بيضن تبوطـن وتالسـتفادة من قرتر 
تبعفو تبعا3 طسوة بمن عادوت إىل ط ليهم آمنني. 

 : الحديدة
نّفذ طبنـاُء ووجهـاُء ومشـايُخ ميافظ  
تبيديـدة، طم  عقب صالة تبذمع ، وقفاٍت 
مذـازر  باسـتمرتر  تنديـدتً  تحتذاجيـً ؛ 
تبعـدوتن ومرتزقتـه بيـق تبشـعب تبيمني 
وحصار ـم تبخانق من خـالل إسالق تملنافذ 
تببيـ  وتبليري  وتبذوي  وتحتذاز تبسـفن 

تبنفأي . 
ونّدد تملشـاركون يف تبوقفـات بابخروقات 
وتبرضب تبعشوتئي وتملمنهج ملرتزق  تبعدوتن 
تألمريكي تبسـعودح عىل مسـاكن تآلمنني يف 
منازبهم ويف طسـوتقهم تبشعليّ  وحصد مزيٍد 

من طروتح تألبرياء. 

وطّكــد تبيارضين عىل تسـتمرتر تبصمود 
وتالستلسـال يف موتجه  تبعـدوتن تبذح تذرد 
من ُكــّل تألخالق وتبقيم تإلنسـاني  ورضورة 
تبدفاع عـن تبدين وتبوطـن وتألرض وتبعرض 
وتبوقوف صفاً وتحدتً ضد تبغزتة وتمليتلني. 

كما طدتن تبيارضون تملذزرة تبلشع  تبتي 
ترتكلهـا طريتن تبعدوتن تألمريكي تبسـعودح 
آل ثابـا  تبلاعـ  تملتسـوقني بسـوق  بيـق 
بمديري  قأابر وتبذح رتح ضييتها تبعرشتت 

من تبشهدتء وتبذرحى. 
كما نـّددوت بابصمـا تألممـي تملألق إزتء 
تبخروقات تملسـتمرة تبتي يقـو3 بها مرتزق  
تبعدوتن التّفاق تبسويد وتستهدتفهم تملستمر 

بألبرياء بمدين  تبيديدة ومديرياتها. 

وقفٌة قبلية مسلحة ألبناء مديرية خارف بعمران خالل وقفات عقب صالة الجمعة:
لتجديد إعالن النفري العام للرد على العدوان

 : عمران
نّظم طبناُء ووجهـاء مديري  خارف 
بميافظـ  عمـرتن، طمـ  تبذمعـ ، 
وقفً  قللي  مسـليً ؛ تنديـدتً بذرتئم 
تبتـي  تبذماعيـ   وتإلبـادة  تبيـرب 
يرتكلها تبعدوتن تألمريكي تبسـعودح 
تإلمارتتـي بيـق تملدنيـني وتبتـي كان 
يف  ثابـا  آل  سـوق  جريمـ   آخر ـا 
مديري  قأابر بميافظ  صعدة وتبتي 
رتح ضييتهـا طكثـُر مـن غ3 شـهيدتً 

وجريياً بينهم 18 طفالً. 
حرض ـا  تبتـي  تبوقفـ   وخـالل 
طمني عـا3 تملذل  تمليـيل بامليافظ  
ومديـر  تملخلـوس  صابـح  تبشـيخ 
تملكتـب تبتنفيذح ألنصار تبله تبشـيخ 
عـا3  ومديـر  خرفشـ   علدتبعزيـز 
تملديريـ  حسـني تبيمـزح وعـدد من 
مشـايخ ووجهـاء وطعيـان تملديريـ ، 
طعلـن طبنـاء ومشـايخ خـارف تبنفريَ 
إىل جلهـات تبقتـال ملوتجهـ  تبعدوتن 
وتبثـأر بدمـاء تألبريـاء مـن تألطفال 
وتبنساء، مشريين إىل طن دماء تبشهدتء 

وتبذرحى بن تذ ب  درتً. 
وطّكـــد تملشـاركون يف بيان صادر 
عـن تبوقفـ  حصلـا )تملسـرية( عىل 
تبصمـود  »تسـتمرتَر  منـه  نسـخ  
وتبثلـات ودعم ورفد تبذلهـات باملال 

وتبرجال حتـى تيقيق تبنرص وتيرير 
كافـ  تألرتيض تبيمني «، دتعني »كاف  
تبقلائـل تبيمنيـ  إىل توحيـد تبصفوف 
وتبوقـوف إىل جانب تبذيـش وتبلذان 
تبشـعليّ  يف موتجهـ  قـوى تبعـدوتن 
بالنتقـا3 وتبثـأر بدمـاء تألبريـاء من 

تألطفال وتبنساء«. 
تبدفـع  ط ميّـِ   إىل  تبليـان  وبفـا 
بابشلاب بالبتياق معسكرتت تبتدريب 

ومساندة إخوتنهم يف تبذلهات. 
تملتيـدَة  تألمـَم  تبليـاُن  وحّمـل 
وتملنظمـات تبدوبيـ  إىل جانـب قـوى 
تبعدوتن كامل تملسـؤوبي  عن تبذرتئم 
تبيمنـي،  تبشـعب  بيـق  تملرتَكلـ  
مسـتنكرتً تبصمـَا تملريـع وتبخنـوع 

تملـذل بهيئات تألمم تملتيدة وتملنظمات 
تبدوبيـ  تذاه ما يرتكلـه تبعدوتن من 
جرتئم حـرب وإبـادة جماعيـ  بيق 

تملدنيني من تألطفال وتبنساء. 
وثّمـن تبليـاُن جهـوَد وتضييـات 
وتبلذـان  تبذيـش  مـن  تملذا ديـن 
تبشعليّ  وما يسأرونه من تنتصارتت 
عظيمـ  يف مختلف جلهـات تملوتجه  
تبسـعودح  تألمريكـي  تبعـدو  مـع 
ملـاركاً  ومرتزقتهـم،  تإلمارتتـي 
تبقوة تبصاروخي  وتبأريتن  »رضبات 
تملسرّي ملوتقع تسرتتتيذي   ام  بقوى 
تبعـدوتن وتبتـي كان آخر ـا رضبـ  
تبدّما3 بمملك  تبرش ومعسكر مرتزق  

دويل  تإلمارتت يف عدن. 
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 : خاص: 
 

طمانـ   مديريـات  مـن  بعـدد  تختُتمـا 
تبعاصمـ  يو3 طْمـ  تألول، طنشـأَ  تملرتكز 
تبصيفي  وتملخيمات تبكشـفي  تيا شـعار 

“علم وجهاد”. 
ففي حفل تالختتا3 تبـذح طقيم يف تبذامِع 
تبكلـرِي بابعاصمـ  صنعـاء وتبـذح حرَضه 
عـدٌد مـن تبعلماء وتملشـايخ وتبشـخصياِت 
تالجتماعيـ  وط ـايل تبأـالب، طشـاد مفتـي 
تبذمهوريـ  تبعالمـ  شـم  تبديـن رشف 
تبدين، بابنذاح تبكلري تبذح حّقــقته تملرتكُز 
تبصيفيُ   ذت تبعا3 بشـكٍل تذاوز تبتوقعاِت، 
وتبذح يوحي بمدى ترتلاط ط ل تبيمن بابعلم 

وتبذهاد وتمسكهم بهذت تبنهج. 
 وطضاف شـم  تبديـن: إن حابـَ  تبفزع 
تبتي عّب عنها تألعدتُء بيمالت تشوي  تملرتكز 
تبصيفيـ  تنُمُّ عـن ط ميتها يف سـرس تبقيم 
تبتـي تهد3ُ مـا بنـاه تألعدتء خـالل عرشتت 
تبسـنني من زيف معريف مّكنهـم من تبتيكم 

بمصري  ذت تبللد. 
وطّكــد عـىل ط ميِّ   ذه تملرتكـز يف عودِة 
تبنـاِس تبأليعيـ  إىل مـا كانـوت عليـه مـن 
تبتعايش وتبوعي قلل طن يشـتغل تألعدتُء عىل 
ــ   ُمَخّأــأاتهم تبهدتم  وتبتي جعلا تألُمَّ
يف سـلاٍت طبعدتهـا عـن تبُقـــْرآن تبكريـم 
ـن  وتبعرتة تبأا ـرة، شـاكرتً تبذهوَد  وتبسُّ
تبكلـريَة تبتـي بذبهـا قائـُد تملسـرية تبسـيد 
علُدتمللـك تبيوثي وتبتي تتوج بهـذت تبنذاح، 
وممتناً بكل تبذين سـهروت عىل إنذاحها من 
تملعلمـني وتأل ايل تبذيـن دفعـوت بأبنائهم إىل 
 ـذه تملرتكز عـىل تبرسم من حمالت تشـويه 

 ذه تملرتكز. 
 مـن جهته، عـّب وزير تبرتبيـ  وتبتعليم، 
يييى تبيوثي، عن سعادته بهذت تملشهد تبذح 
يصنـع تبيو3َ بعـد طن تختفى خـالل تبفرتتت 
تملاضيـ  يف ظـل حكـم تبسـلأات تملرتهنـ  

بلخارج. 
 وتعتـب تبيوثـي بـأن إقامـَ  مثـل  ذه 
ـــ  تملنعـَ  وتإلبـاَء، مـا  تملرتكـز تعيـُد بألُمَّ
ينعكـُ  عليها بابخري وتبقوة، ُمشـريتً إىل طن 
حابـَ  تبو ـن وتبذل تبتـي كان يخيّـُم عليها 
طتـا نتيذـ  طليعيـ  بلتفريط بكتـاب تبله 
ونهج تبرسول وآبه من قلل تبذين تستسلموت 
بلأغيان وتماشوت مع تملشاريع تملشلو  . 

 وشّدد تبوزيُر تبيوثي عىل طن تبنعيق تبذح 

تسـتهدف تملرتكَز تبصيفي   ذت تبعا3 من قلل 

تألعدتء بيـ  حابً  طارئً  بل بـه تمتدتٌد عب 

تبتأريـخ، ويْهـِدُف دومـاً إىل تذهيـل تبناس 

وتضليلهم وعلادة تبأوتسيا وتبذين يمثّلُهم 

ــ ، معتبتً طن ما  معظُم حكا3 تبيـو3 يف تألُمَّ

نعيشـه تبيو3 من تبتهاج ونذاح طتى بفضل 

تملذا دين ودماء تبشهدتء ومعاناة تألرسى، 

مثمنـاً جهـود تبقائمـني عـىل  ـذه تملرتكز 

وملاركا بلأـالب وتبأابلات ما حصدوه من 

معرفـ  وعلم خـالل فرتة تبعألـ  تبصيفي  

عىل قرص ا. 

 من ناحيتـه، طبقى رئيـ  تبهيئ  تبعام  

بلزكاة تبشـيخ شمسـان طبو نشـأان كلمً  

عـّب من خالبها عن سـعادته تبكلـرية بهذت 

تالحتفـال تبذح يتوج فيه كوكل  من تبأالب 

بعـد طن نهلـوت تبعلـم من منهج رسـول تبله 

وط ـل بيتـه بعد طن عمـل تبعدو عـىل تدمري 

ُكــّل تملرتكز تبعلميـ ؛ بهدِف إبقاء تبيمنيني 

يف جهل وضالل. 

وتعتب تبشـيخ طبو نشـأان طن تبشـعَب 

تبـذح يكون شـعاره تبعلم وتبذهاد -شـعار 
 ـذه تملرتكز تبصيفيـ - ال يخـاف عليه من 
ُمَخّأــأـات ومكـر تألعدتء وتبخونـ ؛ ألَنَّه 
حّصـن طبنـاَءه وطجيابـه بكم معـريف وثقايف 
يذعـُل من تبصعـب عىل تملرتبصـني تخرتتُقه 

وحرُف تملسار بما يخد3 مرتميهم. 
 وشـّدد طبـو نشـأان عـىل طن تبتمسـك 
بكتاب تبلـه وبتعليم  ذه تألجيال ومن خالل 
 ـذه تملخرجـات تتأهـر تألرض ويتيصـن 
بلـُد تإليَْمـــان وتبيكم ، دتعيـاً إىل موتصل  
تملشـوتر يف  ـذت تبأريـق من خـالل توتصل 
 ذه تألنشأ ، بييث ال تقترص عىل تبفرتتت 
تبصيفيـ  وملاركاً  ذه تبثـرة تبعلمي  بليمن 
ومسـتقلله تبذح يذّسـده  ـذت تبذيل وتبذح 
سـيكون به تبفضل يف رسم مالمح تملستقلل 

يف  ذه تبلالد. 
 تخلل تبيفل عدٌد من تبقصائد تبشـعري  
يف  طشـارت  تبتـي  تإلنشـادي   وتملشـاركات 
مذملهـا إىل ط ميّـ   ذه تملرتكز يف تسـتمرتر 
عذلـ  تبتعليـم وتبثلات يف  ـذه تبذله  ضد 
تألعدتء ومأامعهم، فيمـا تم تكريم تبأالب 
تملتميزيـن مـن عـدد مـن تملرتكـز وتملعلمني 

وتملسا مني يف إنذاح طنشأتها. 

ويف مديريـ  تبوحـدة بأمانـ  تبعاصمـ  
طيضـاً، تختتمـا طنشـأُ  تملرتكـز تبصيفي  
وتملخيمات تبكشفي ، حيث طشار وكيُل وزترة 
تألوقاف تبشـيخ صابح تبخوالنـي، إىل ط ميّ  
تبصيفيـ  يف تسـتثمار  تملرتكـز وتملخيمـات 
طوقـات فـرتغ تبأـالب وتبأابلـات وصقـل 
مهارتتهـم يف مختلف تبذوتنـب موضياً بأن 
تملرتكز تبصيفي  فرصـ  بتعزيز تبروتبط بني 
تبأالب وتنمي  قدرتتهم يف تألنشـأ  تبعلمي  

وتبثقافي  وتإلبدتعي  وتبرياضي . 
قيـادتت  حرضتـه  تبـذح  تالختتـا3  ويف 
تملديريـ  وبعـض تبشـخصيات تالجتماعي  
وجوح تبأـالب، طبقيـا عـدٌد مـن تبكلمـات 
نّو ـا يف مذملها إىل ط ميّ  تملرتكز تبصيفي  
يف تنميـ  تبأـالب وتيصينهم مـن تبثقاف  

تملغلوط  وتألفكار تبهدتم . 
تخلـل تبيفـل تبـذح حـرضه عـدٌد مـن 
طعضـاء تملذلـ  تمليـيل باملديريـ ، فقرتت 
ثقافي  ومرحي  وطناشـيد معـبة، قدمها 

تملشاركون يف تملرتكز تبصيفي . 

 : خاص: 
 

تختُتمـا تملرتكـُز تبصيفي ، طمـ  تألول، 
يف ميافظـات تبذمهوريـ  بتكريـم طبنائنا 
وبناتنـا تملبّزين خالل فرتة تبدورة تبصيفي  
يف مذـال تعليم تملنهـج تبُقــْرآنـي ومنهج 
رسـول تبلـه تبـذح نسـتقيه مـن آل بيتـه 

تالطهار. 
ففـي ميافظـ  عمـرتن، طقامـا مرتكز 
»تبشـورى، ومذمع تبنور وتبشهيد تبصّماد، 
ومركز تبشهيد تملليص«، تحتفاالت بمناسل  
تختتـا3 تملرتكـز تبصيفيـ  بمدينـ  عمرتن، 
تخللتهـا آياٌت مـن تبذكر تبيكيـم وقصائد 
شـعري  وطناشـيد ومرحيات جّسدت دوَر 
وط ميّـ  تملرتكز تبصيفي  طثناء  ذه تبظروف 
ــُ  تإلْســـاَلميُ ، ويتذه  تبتي تمـر بها تألُمَّ
تبعـدو تألمريكـي تبصهيونـي وَمـن يـدور 
يف فلكهـم بابسـعي تبيثيـث مليـو تملنهـج 
تإلْســـاَلمي تألصيل بأدوتتهم من تبوّ ابي  

تبتكفريي . 
 وىف ختـا3 تبفعابيـات، زتر تبيـارضون 
معـِرَض مركـز تبشـهيد تبصّمـاد، ومركـَز 
مذمع تبنور تبصيفـي بعمرتن تبذح تحتوى 
تبلابسـتي   بلصوتريـخ  مذّسـمات  عـىل 
بلأـالب  ورسـومات  تملسـرّية  وتبأائـرتت 
وتبأابلات وطشـغال يدويـ ، تطلعوت خالبها 
عىل مخرجـات تملرتكز تبصيفيـ  ودور ا يف 
تربيـ  طجيال تنهل بثقافـ  تبُقــْرآن تبكريم 
ــ   وجتت قدرة عابي  عىل موتجه  طعدتء تألُمَّ

تإلْســاَلمي . 
تبصيفيـ   تملرتكـُز  تختتمـا  بدور ـا، 
بميافظ  تعـز طنشـأتَها يف مديري  ماوي  
َوصابـ  وتملربـع تبذنوبـي تبتابعـ  ملديري  
تبتعزي  تيا شـعار »تملرتكـز تبصيفي علٌم 
َوجهاد«، طّكــدت فقرتتها عىل ط ميّ  تملرتكز 
تبصيفي  َومدى تبفائدة تبُقــْرآني  َوتبعلمي  
تبتي حّصلها طبناؤنا من تبيضور َوتملشارك  

فيها. 
تبصيفيـ   تملرتكـز  فعابيـاُت  وشـهدت 
تبفنيـ   تبصـور  تعـز معـِرَض  بميافظـ  
تبأـالب  ألعمـال  تملختلفـ   وتألنشـأ  
وتبأابلـات بمركز خوب  بنا تبزور بمديري  
تبتعزي  تبذح تشتمل عىل تبعديد من تبلوحات 
تبفنيـ  وتبصـور تملعّبة عن وتقع تسـتنفار 
تملذتمع بذرتئم تبعـدوتن، وتم تكريُم طالب 

تملرتكز بابهدتيا تبعيني  َوتبشهادتت. 
 وطّكـــد تبيـارضون عىل ط ميّـ  إقامِ  
تملرتكـز تبصيفي  بتعليم تبثقافـ  تبُقــْرآني  
وتعزيـز تبُهوي  تبدينيـ  تبيقيق  يف نفوس 
تبأالب، وتنمي  تملهارتت تبتي تم تكتسـابها 
من طنشأِ  تملركز، مشيدين بأعمال تبأالب 
وتبأابلـات تبتـي تياكي تبوتقـع تبيمني يف 
تبوقا تبيارض رسـم تبيرب َوتبيصار وقل  

تإلمكانيات بديهم. 
تملرتكـُز  تحتفلـا  تبسـياق،  جتت  ويف 
تبصيفيـ  بميافظـ  حذ  بنهايـ  دورتها 
بهـذت تبعـا3، تيـا شـعار »علـم وجهـاد« 
طّكـــدت فقرتتُها وكلمات تملشـاركني فيها 

عىل ط ميّ  تالستمرتر يف تيصني تملذتمع من 
تبثقافـ  تبغربي  وخأورة تبيـرب تبناعم  
وتسـليح طبنائنا وبناتنا بابثقاف  تبُقــْرآني  
ونهج آل تبليا، ورضورة تبسـعي الكتساب 
تبعلو3 وتملعارف تملقاوم  بلفكر تالستعمارح 

بثقاف  تبشعوب و وياتها. 
تبصيفيـ   تملرتكـز  فعابيـات  وخـالل 
بيذـ ، طشـاد مسـئول تملكتـب تبتنفيـذح 
تبعـا3 بامليافظ  نايف خرفشـ  بمسـتوى 
تألنشـأ  تبثقاف  وتبعلمي  باملركز، الفتاً إىل 
ط ميتها يف تزويد طبنائنا بابثقاف  تبُقــْرآني  
وتيصينهم من تألفـكار تبهدتم  وتبثقافات 
تملغلوطـ  وتنمي  قدرتتهم تبذ ني ، وشـكر 
فيها طوبياَء تبأـالب وتبأابلات تبذين دفعوت 
بأبنائهـم إىل تملرتكـز تبصيفيـ  بنهـل مـن 

ثقافتهـا تبُقــرْآنيـ  تبعذبـ . 
 بدور ا، طّكــدت فعابياُت تختتا3 تملرتكز 
تبصيفيـ  بميافظـ  تبيديدة، عـىل ط ميّ  
ترسيخ تبثقاف  تبُقــْرآني  يف نفوس وعقول 
تألجيال وتنمي  موت لهم ومهارتتهم وشغل 
طوقـات فرتسهم بكل نافع ومفيد، وتوعيتهم 
بمخّأأـات قوى تبغزو وتالحتـالل وتثار ا 
تملدّمــرة عىل تبشـعوب ومقدرتتها، وكيفي  
بهـا  تبتصـدح  يف  وتالسـتمرتر  موتجهتهـا 

وإفشابها. 
ويف تبفعابيـات تبتـي حرض ـا ميافـظ 
تبيديدة ميمد عياش قييم ومعه مسـؤول 
تملكتـب تبتنفيـذح ألنصار تبلـه يف تمليافظ  
تبعاملـني  تكريـُم  جـرى  تبلـرشح،  طحمـد 

تقديـرتً  تبصيفيـ ؛  تملرتكـز  يف  وتملعلمـني 
بذهود ـم تمللذوب  يف سـليل توعيـ  تبذيل 
تبقـاد3 بأ ميّ  تبتسـلح بابوعـي وتبلصرية 
تبُقــْرآنيـ ، وتم تكريم تبأالب تملشـاركني 
يف  ـذه تملرتكـز بيضـور وكيـل تمليافظـ  
مذدح تبيسـني ومدير مديري  تمليناء وعدد 
تبشـخصيات تالجتماعيـ  وتبثقافيـ   مـن 

وتبعلمائي  باملديري . 
مـن ناحيتهـا، طّكــدت فعابيـات تختتا3 
تملرتكـز تبصيفي  بميافظ  تبليضاء طن  ذه 
تملرتكـز إحـدى ثمـار تبرؤي  تبوطنيـ  بلناء 
تبدوبـ  تبيمني  تبيديثـ ، وما بها من ط ميّ  
يف موتجهـ  تألفـكار تملتأرفـ  تبتـي عمـل 
ابي  عىل نرش ـا بني طوسـاطنا تبفكـر تبو َّ
تبتكفـريح خدمـ  بقوى تالسـتكلار تبعاملي 
تملتمثـل يف تبيلف تبصهيوطمريكي ومن يقف 

خلفهم من تملرتزق  وتبعمالء. 
وخـالل فعابيـات تبختا3 تبتـي حرض ا 
ميمـد  عـيل  تبشـيخ  تمليافظـ   ميافـظ 
تملنصورح وقيادتت طمني  وعسـكري  ونخل  
تبرتبويـ   تبوحدتَـني  ومسـؤويل  علمائيـ  
وتبثقافي  وعدٌد من تملعلمني وتبرتبويني، حيّا 
ميافُظ تمليافظ  ُكلَّ من شـارك وسا م يف 
تملرتكـز تبصيفي ، وبارك بلأـالب وتملعلمني 
حسـَن تألدتء وتملوتظلـ  وتال تمـا3 تبذح به 
جنـوت تبفائـدة ورشفـوت تمليافظـ  بابزخم 
تبـذح ظهرت به إىل جوتر بقيـ  تمليافظات، 
فيما تم تكريم تبأالب وتملعلمني تملشـاركني 
يف تملرتكـز تبصيفيـ  تبذيـن بذبـوت تبذهـود 

وسا موت بشكل كلري يف إنذاحها وتبوصول 
بها إىل بر تألمان عـب تبخروج بذيل وتٍع جح 
بصرية وإدرتك متسـلح باإليَْمـــان وتبثق  
بابله وميصن من ُكــّل تبضالالت وتألفكار 

تبهدتم  وتبثقافات تملغلوط . 
تملرتكـز  فعابيـات  تختتمـا  جبـك،  إىل   
تبصيفيـ  بذمار وريم  وتبضابع طنشـأتها 
تبتعلويـ  وتبثقافيـ  وتبرياضيـ  بهذت تبعا3 
بصـور  معـارض  تفتتـاح  خالبهـا  جـرى 
وتملذسـمات تبتي تفضـح جرتئـم تبعدوتن 
تبسـعودح تألمريكـي، وتيكـي مـا يعانيه 
تبشعب تبيمني من قتل وترشيد وحصار برح 
وبيرح وجوح، وتكريم تبأالب تملشاركني. 
وطّكــدت كلماُت تملشـاركني يف تبفعابيات 
بتيصـني  تبصيفيـ   تملرتكـز  ط ميّـ   عـىل 
تملذتمـع وتألجيال مـن تبثقافـات تملغلوط  
وتبعقائـد تبلاطلـ  تبتـي نرُشت يف طوسـاط 
ـــ  مـن تضليـل وتفرتتءتت نسـلا إىل  تألُمَّ

تبدين وتملنهج تبقويم وبيسا منه. 
ويف سـياق متصل، طنها تملرتكُز تبصيفي  
بتكريـم  فعابياِتهـا  تمليويـا  بميافظـ  
تبأـالب وتبأابلـات تبفائزيـن يف تبـدورتت 
تبصيفي ، مشـّددًة عىل ط ميِّ  تالسـتمرتر يف 
موتجهـ  تبيـرب تبثقافي  وتبغـزو تبفكرح 
عب  ذه تملرتكز، دتعيً  تبذهاِت تملختص  إىل 
مضاعف  تبذهود يف تألعوت3 تبقادم  بكسب 
شلابنا تملهارتت وتبقدرتت وتبوعي وتبلصرية 
تالسـتكلار  قـوى  ُمَخّأــأـات  ملوتجهـ  

تبعاملي ووسـائله تملختلف . 

مفتي الديار: ثمار المراكز الصيفية هدمت باطل األعداء وأعادت للطالب الوعَي المعرفي القــرآني: 
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 : ضرار الطيب: 
طَْكثَــُر مـن 1300 كيلو مرت، قأعها 
صـاروُخ »بركان 3«، طمـ  تألول، وقلل 
طن يتـم تبكشـُف عـن ُ ويتـه، بيرضَب 
منأقً  عسـكريً   امً  دتخل »تبدما3« 
تبلعيدة، مسـذالً ما طعلنا عنه تبقوتت 
تملسـلي  طنـه »تذربـٌ  ناجيـٌ « سرّيت 
بشـكل فورح تبنظرَة إىل كاف  معادالت 

تالشتلاك مع قوى تبعدوتن. 
يف  تألبـرَز  تبعنـرَص  كانـا  تملسـافُ  
تبنظـرة تبذديدة تبتي شـكلتها تبعملي ، 
فهـذه  ي تملرة تألوىل تبتـي تنّفــذ فيها 
تبقـوُة تبصاروخيـُ  رضبـ  بهـذت تبلعد 

دتخـل تبعمـق تبسـعودح، و و طمـٌر بم 
يثلا وحسـب تبتأوَر تبهائَل يف تبقدرتت 
دخـول  وإنمـا  تبيمنيـ ،  تبعسـكري  
تسـرتتتيذي  جديدة من تبردع، طّكــد ا 
تبلـه  ناطـق حكومـ  تإلنقـاج، ضيـف 
تبشـامي، وتبذح رصح قائـالً »بدطنا تآلن 
تملرحل  تبثاني  من تبرد عىل تبعدوتن وإجت 
تستمر فسيكون  ناك مرحل  ثابث  من 

تبتصعيد يف تبرد«. 
تملرحل   بدء  ذه  عىل  تآلخُر  تبتأكيُد 
تمثل طَيْــضاً يف كشف تبقوتت تملسلي ، 
تبذيل   :»3 »بركان  صاروخ  عن  طم ، 
تبلابستي   بركان  منظوم   من  تبثابث 
من  تبيافل  تبسذل  جتت  تبناجي  

تبرضبات 
ــبى  ــك تب

تبعمق  دتخل 
تبــســعــودح، 

عن  فــابــكــشــف 
يعني  تبـــصـــاروخ 

تكن  بــم  تبــرضبــ   طن 
إعالن  وإنما  عابرة،  رساب  

برضبات  تالستعدتد  عن  وتضح 
تبذح  تبلعيد  تملدى  بهذت  مستقللي  

تململك ،  يغأي تقريلا كامل جغرتفيا 

يتوقعه  يكن  مابم  تستهدتف  وبابتايل 
تبعدّو تبسعودح طبدتً. 

وكان وتضيـاً طَيْــضاً طن من بني 
تبرسـائل تألبرز تبتـي طفصيا 
عنها »مسـاف « تبرضب : 
وقوُع كامِل جغرتفيا 
تإلمارتت طَيْــضاً 
يف 

مرمى تبنريتن تبيمني ، فاملسـار تبدتئرح 
ملدى تبصـاروخ مرورتً بابدمـا3، يغأي 
طَيْــضـاً خريأ  تإلمـارتت، و و تيذير 
وتضح تملعابم ألبو ظلي تبتي بربما باتا 
تظـن طنها طصليـا بعيدة بعـد إعالنها 

تملرتوغ عن تالنسياب من تبيمن. 
َفإنَّ  تبذديد،  »بركان3«  إىل  بابعودة 
طَيْــضاً  تبتأكيد  يوتصل  عنه  تبكشَف 
تبعسكرح  تبتصنيع  نذاحات  عىل 
تبتقني   تألس   وتماسك  تبيمني، 
تبذيش  قوتت  بها  تميض  تبتي 
تأوير  يف  تبشعليّ   وتبلذان 
تبذح  تألمر  و و  قدرتتها، 
مثل َدتئماً »نوتة« تبتيوالت 

 : خاص: 
كشـف ناطُق تبقـوتت تملسـلي ، تبعميد 
يييى رسيع، طم  تبذمع ، عن إحصائياٍت 
عسـكري   ام ، طفادت بأن قـوتِت تبذيش 
وتبلذان تبشـعليّ  نذيا يف تبسـيأرة عىل 
15 موقعاً بذيش تبعدّو تبسعودح يف جلهات 
ورتء تبيدود خالل تأليا3 تبثالث  تملاضي ، وطن 
شـهر يوبيو تبفائا شـهد تدمـري وإعأاب 
طَْكثَـــر مـن 337 آبيـ  بلعدو، فيمـا نّفــذ 
سالح تبذو تملسـرّي 60 عملي  خالل تألشهر 
تبثالث  تملاضي ، كما كشف طن عدد تبعائدين 

من صفوف تبعـدوتن إىل تبصف تبوطني بلغ 
3000 عائٍد خالل تألسابيع تملاضي . 

وخـالل مؤتمـر صيفـي عقـده، طم ، 
طوضـح ناطق تبقـوتت تملسـلي  طن تبعدوتن 
شـن طَْكثَـــر مـن 07  سـارتت جويـ  عىل 
مختلـف تمليافظـات خالل تبشـهر تبفائا، 
ُمشـريتً إىل طن نصيب ميافظـ  صعدة كان 

طَْكثَــر من 300 سارة. 
وبـنّي طن عدد تبشـهدتء وتبذرحـى تبذين 
سقأوت بنريتن تبعدوتن خالل تبشهر تبفائا، 
بلـغ 8غ شـهيدتً وجريياً، بينهـم 33 طفالً 
َو35 تمـرطة، موضيـاً طن عدد تبشـهدتء من 
تألطفال 13 شهيدتً ومن تبنساء 31 شهيدة. 

وتسـتعرض رسيع عـددتً مـن تبعمليات 
تبعسـكري  تبتي نّفــذتهـا مختلف وحدتت 
تبذيـش وتبلذـان تبشـعليّ  خـالل تبشـهر 
تبفائـا، ردتً عىل جرتئم تبعـدوتن يف مختلف 

تبذلهات، وعىل مختلف تألصعدة. 
ففيمـا يُخصُّ جلهـاِت مـا ورتء تبيدود، 
كشـف رسيـع طن قـوتِت تبذيـش وتبلذـان 
نذيا يف تبسـيأرة عـىل 15 موقعاً بذيش 
تبعدّو تبسـعودح خالل تأليا3 تبثالث  تملاضي ، 
وطشـار إىل طن »تالمتـدتَد تبذغـرتيف وتالرتلاط 
تبتأريخـي بتلـك تملناطـق سـا م يف تعزيـز 
وضعي  قوتتنا تبدفاعي  وجعلها طَْكثَــَر قدرًة 
عىل موتجه  قوتت تبعدّو بأقلِّ تإلمكانيات«. 

تبلرشيـَ   تبخسـائَر  طن  رسيـع  طوضـح 
يف صفـوف تبذيـش تبسـعودح طكـب بكثري 
ممـا يتم تالعـرتتُف بـه طَو تإلعـالن عنه من 
قلل تبسـلأات تبسـعودي ، مضيفـاً: »بدينا 
تبذيـش  إحصائيـ  شـامل  عـن خسـائر 
تملختلف   تبسـعودح وتملرتِزق  بذنسـياتهم 
يف مياور جيزتن ونذرتن وعسـري وسـنعلن 

عنها قريلاً«. 
ويف ما يتعلق بعمليات سـالح تبذو تملسرّي، 
كشـف ناطق تبقوتت تملسـلي ، طنه تم تنفيذ 
60  ذوماً جوياً خالل تألشهر تبثالث  تملاضي  
»بمعـدل عمليتني ُكــّل 73 سـاع « منها 16 
عملي  عـىل مأار طبها و 1 عملي  عىل مأار 

جيـزتن و11 عمليـ  عـىل مأار نذـرتن وغ 
عمليات عىل قاعدة خمي  مشيط. 

وبفا إىل طن »عمليات سـالح تبذو خالل 
شـهر يوبيـو بلغـا 33 عمليـ  تسـتهدفا 
سـعودي   عسـكري   وقوتعـد  مأـارتت 

وحّقــقا ط دتفها«. 
وكشـف رسيـع طن »تسـتهدتف قاعـدة 
خمي  مشيط جعلها تصاب بابشلل بنسل  
تتذاوز تبـ %60، مما تضأر تبعدّو إىل إخالء 
تبقاعدة من تألسـلي «، وطن »قيادة تبقوتت 
تملسـلي  تدُرُس خيـارتِت توسـيع عمليات 
سالح تبذو تملسرّي خالل تملرحل  تبقادم «.

ويف تمليدتني تبصاروخي، طوضح رسيع طن 

رسائل »بركان3«: كلما طال األمد طال »املدى« 
متجاوزًة اأبعَد مدى حّقــقته عملياُتها ال�ساروخيُة ال�سابقُة داخل العمق ال�سعودي 
منذ بدء العدوان، اأثبتت القواُت امل�سلحة، عملياً، وقوَع كامل جغرافيا العدوان يف 
مرمى نريانها، ب�سربة بال�ستية مفاجئة وثقيلة العيار على »هدف ع�سكري هام« 
�سربٌة  العربية..  اجلزيرة  �سرق  اأق�سى  الواقعة  ال�سعودية  الدمام  منطقة  داخــل 

من  و�سيا�سياً،  ع�سكرياً  اجلــديــدة،  اال�سرتاتيجية  الــر�ــســائــل  مــن  الــكــثــرَي  حملت 
الك�سف  خــال  من  ثم  العملية،  مــدى  �سكله  الــذي  اجلديد  القيا�سي  الرقم  حيث 
»النفطية«  اخل�سو�سية  خال  من  وكــذا   »3 »بركان  فيها  امل�ستخدم  ال�ساروخ  عن 
ــام من جمزة »�سوق اآل  للمنطقة امل�ستهدفة، َواأَْيــ�ساً من حيث توقيت ال�سربة بعد اأَيَّ

القوات المسلحة تزيح الستار عن الصاروخ وتعرض مشاهد إطالقه على هــدف عسكري داخل »الدمام«

الرسائل االقتصادية لضربة الدمام للشركات االستثمارية:

اتركوا أماكنكم
طبيعُة منطقة االستهداف وخصوصيتها االقتصادية و»النفطية« عىل وجه 
التحدي�د كانت أَيْ��ضاً إحدى الرس�ائل البارزة للرضب�ة، إذ تعد الدمام من 
أهّم مناطق اململكة بما تحتوي عليه من نشاطات ومنشآت صناعية ونفطية، 
ويعترب نجاح وصول »بركان3« إليها ورضب هدف عسكري فيها بدقة عالية، 
تهديداً واضحاً ب�أن اقتصاد هذه املنطقة أَيْ��ضاً بات ضمن قائمة األهداف، 
وه�و ما سيش�كل كارثة ع�ىل النظام الس�عودي الذي بات يع�رف جيّداً أثر 
استهداف منشآته النفطية بالذات، بعَد عملية »التاسع من رمضان« الشهرية، 
وبالتأكيد تس�تهدف هذه الرسالة االقتصادية أَيْ��ضاً اإلمارات؛ َكونها واقعة 

ضمن املدى الصاروخي نفسه. 
رس�الٌة حرصت القوات املسلحة عىل إيصالها، عىل لس�ان ناطقها، العميد 
يحي�ى رسيع ال�ذي ج�ّدد، أم�س األول، الدع�وَة »ل�كل ال�ركات األجنبية 
واملواطن�ن باالبتعاد الكامل عن األهداف العس�كرية والحيوية«، مؤّك��داً أن 
»املناطق العس�كرية والحيوية للعدوان أصبحت أهدافاً مروعة وقد يطالها 

االستهداف يف أية لحظة«. 

مؤتمر صحفي للعميد يحيى سريع حول آخر المستجدات:
السيطرة على 15 موقعاً سعودياً خالل 3 أيام وتنفيذ 60 عمـــليـة لسالح الجو املسرّي خالل 3 أشهر
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تزتمنـاً مع رضب  »تبدّما3« تبتي طوضيا رسـائَل مرحل  
تبردع تبذديدة بلعدو تبسعودح بشكل ملارش، تلقى تالحتالُل 
تإلمارتتي يف ميافظ  عدن، طم  تألول، رضبً  ال تَِقلُّ ط ميًّ  
يف تإلطار جتته، إج باستا ُكــلٌّ من تبقوة تبصاروخي  وسـالح 
تبذو تملسرّي عرضاً عسكرياً َكلريتً ملليشيات ما يسمى »تبيزت3 
تألمنـي« تبتابع  ألبو ظلـي، بهذو3 بابسـتي جوح مزدوج 
حمل، إىل جانب مفاجآته تبعسكري  وتالستخلارتتي ، رسائل 
بارزة ردت عىل خدع  إعالن »تنسياب تبقوتت تإلمارتتي  من 
تبيمـن« بمقتل طحد طبرز قيـادتت مرتِزق  تإلمارتت، وعرشتت 
مـن تبقيـادتت وتبعنـارص تألُْخـــَرى، يف توضيـح قاٍس من 
قوتت تبذيش وتبلذان ملوقفها إزتء مياوب  تإلمارتت تبهروب 
من مسؤوبي  تسـتمرتر ا يف تملشـارك  بابعدوتن عىل تبيمن 

وتبسعي بتقسيمه. 
نُفذ تبهذو3ُ بصاروخ بابستي »متوسط تملدى« بم تكشف 
تبقوتت تملسـلي  عنه حتى تآلن، إىل جانب طائرة مسرّية من 
نوع »قاصف 3K«، تسـتهدفا معاً معسكر »تبذالء« يف عدن، 
وتبذح كان يضم عرضاً عسـكرياً َكلريتً وحفال بتخريج دفع  
تابع  ملليشـيات ما يسمى »بوتء تبدعم وتإلسناد«، وطُْخــَرى 
تابع  ملا يسـمى »بـوتء تبصاعق  تبيادح عـرش«، وكلتا ما 
تتلعان مليشـيا »تبيزت3 تألمني« تبتـي تمثل طحد طبزر تألجرع 

تبعسكري  بالحتالل تإلمارتتي يف عدن. 
حّقـــق تبهذـو3 إصابات بابغـ  تبدقـ ، طّكــد ا ناطق 
تبقـوتت تملسـلي ، تبعميد يييـى رسيع، ووثقتها عدسـات 
تبكامريت تبتي كانا تسذل تبعرض تبعسكرح، وسذلا معه 
بيظـ  وقوع تبهذو3، وتألثر تبكلري تبـذح طحدثه، إج عرضا 
تملشا د تملصورة تناثر جثث تبقتىل وتبذرحى يف تملعسكر إثر 

تبعملي . 
وعـىل رطس قائم  تبقتـىل، كان تبقيادح تبلارز ملليشـيات 
»تبيزت3« منري تبيافعي، تملكنى بـ»طبي تبيمام « و و قائُد ما 
يسـمى »تبلوتء تألول دعم وإسناد« يف تلك تملليشيات، ويعتب 
طحد طبرز تألجرع تبعسكري  تملرتلأ  بشكل ملارش باالحتالل 
تإلمارتتي، كما طنه مسـؤول عن عمليات »تإلخفاء تبقرح« 
وتبتعذيب تبتي تدير ا طبو ظلي دتخل عدن، ويدير  و نفسه 

معتقالً رسياً دتخل معسكر تبذالء تبذح تم تستهدتفه. 
ميدتنيـاً، مثّلا تبرضبـُ  تملزدوجُ  »تسـتلاقاً« عسـكرياً 
وتسـتخلارتتياً نوعياً وناجياً مُلَخّأــأات تبعدوتن، إج طّكــد 
ناطـق تبقـوتت تملسـلي  تبعميـد، طن تبعـدوتن كان ييـرّض 
تبقوتت تبتي طّدت تبعرَض تبعسكرح، بتنفيذ زحوفات باتذاه 

موتقع تبذيش وتبلذان يف جلهتَي تبضابع وتعز. 
وكشـف رسيع خـالل مؤتمر صيفي، طمـ ، طن تبعملي  
جاءت بعد رصد دقيق و»تعاون من جهات دتخل تمليافظ « 
و ـو ما يمثـل تخرتتقـاً تسـتخلارتتياً َكلريتً وعميقـاً بقوى 
تبعـدوتن، إج طن تنفيـذ مثـل  ـذت تبهذو3 تملـزدوج يأتي بعد 

معرف  دقيق  وسابق  بتوقيا ومكان تبعرض. 
كمـا توضـح تبرضبُ  مـدى تبتنسـيق تملتكامـل وتبفعال 
بـني سـالح تبذـو تملسـرّي وتبقـوة تبصاروخيـ  وتبذانـب 
تالسـتخلارتتي، يف تبوصـول بابعملي  إىل مسـتوى كامل من 

تبدق ، وبابتايل تيقيق طثر وتسع. 
وحملا تبعملي  مفاجأًة عسـكري  بم تزل خلَف تبسـتار، 
إج طعلن ناطق تبقوتت تملسلي ، طم ، طن تبصاروخ تبلابستي 

تملسـتخَد3 يف تبعمليـ ، من منظومٍ  جديدة سـيتم تبكشـف 
عنها يف وقا الحق، و و ما يبز مذددتً »تبلمسـ « تبخاص  
بقـوتت تبذيـش وتبلذان تبشـعليّ  يف إثلات تبتأـّور تبفّعال 
بقدرتتها بشـكل عميل من خالل إثلات تألثر قلل تبكشف عن 

تبسالح. 
طمـا يف مـا يتعلـق برسـائل تبهذـو3، توضـح طليعـ  
تالسـتهدتف وتوقيته، طنه مثل موقفـاً »صللاً« من قلل قوتت 
تبذيـش وتبلذان تبشـعليّ  حـول إعالن »تنسـياب تبقوتت 
تإلمارتتي  من تبيمن« تبذح حاوبا طبو ظلي تكريسـه مؤّخرتً 
بيرص شـديد كذـدتر حماي  طرتدت تالختلـاَء خلفه بلنذاة 
من عوتقب تالسـتمرتر باملشارك  عىل تبيمن، سيما يف تبوقا 
تبذح تصاعدت فيه تبرضباُت تبيمني  عىل تملنشآت تبسعودي  

بشكل مرعب. 
تملذلُ  تبسيايس تألعىل كان قد طوضح تبصيغ  تبسياسي  
ـا3، إج طعلن بشـكل وتضح طن إعالن  من  ذت تملوقف، قلل طَيَـّ
تإلمارتت »سري تمللارش« عن سـيب قوتتها من تبيمن يناقض 
طفعابهـا يف تمليـدتن، ُمشـريتً إىل طنهـا مـا زتبا تسـعى إلثارة 

تبفوىض وتقسيم تبلالد. 
تبهذـو3 تبـذح ركـز عـىل تسـتهدتف »قيـادتت« تبعرض 
طَْكثَــر من تسـتهدتف تبعنارص، كان رسـاب  وتضي  عىل طن 
طحَّ توتجد بالحتالل تإلمارتتي يف تبيمن سـوتٌء طكان ملارشتً طَو 
من خالل طجرع، سيوتجه بصالب  عسكري ، و و ما يعني طن 
طي  خأوتت إمارتتيـ  ال تتضمن تإلعالن تمللارش وتبعميل عن 
تالنسـياب من تبعدوتن عىل تبيمن، بن تلقى طح تذاوب بدى 

»صنعاء« وقوتتها. 
وقد طّكـــد ناطُق تبقوتت تملسـلي ، تبعميد يييى رسيع، 
طم ، طن »كاف  تبتشكيالت تملسلي  تبتابع  بلعدوتن وبغض 
تبنظر عن مسـمياتها ضمن ط دتفنا تملرشوع ؛ َكونها تعتب 

جزءتً من مرشوع تحتالل تبيمن«.
وبعـد تتضاح  ذت تملوقف سياسـياً وعسـكرياً، يتضاعف 
تبضغـط عىل تالحتـالل تإلمارتتي وتنكشـافه، فلـني تعاظم 
قـدرتت تبردع تبيمنيـ  تبتي بـات تبعمق تبسـعودح مرحاً 
متاحاً بلتأّكــد منها، وبني فشـل تملياوبـ  تإلمارتتي  إلدترة 
تبعدوتن عـىل تبيمن من بعيد بأمان، تلـدو طبو ظلي مرتلك  
و»قليلـ  تبييل « فاسـتمرتر توتجد ا يف تيابـف تبعدوتن ال 
زتل يتوعد ا بابكلف  تبثقيل  تبتي تياول بشـدة طن تتذنلها، 
و ي رضب منشآتها ومأارتتها، وفكرة تستخدت3 تملليشيات 
تبتي صنعتها يف سـتكون سري مفيدة بوضعها يف تمليافظات 
وتملناطق تمليتل  تبذنوبي ، إج طن تبرضبات تبيمني  سـتتكفل 
بلعثرة تلك تملليشـيات، كما طنه بن يأـول تألمر حتى تفيَض 
تملوتجهُ  مع تلك تملليشيات إىل تستهدتف تإلمارتت طَيْــضاً. 

من جانـٍب آخر، ضاعـف تبهذو3ُ حابَ  »تالنقسـا3« بني 
تيابف تبعدوتن ومرتِزقته، وكذت بني تملرتِزق  طنفسـهم، حيث 
كتب تبناشـط تملرتـِزق طحمـد تبصابح، عىل تويـرت، قائالً إن 
»قيـادتت تبتيابف يذـُب طن تتوتجَد يف طح عرض عسـكرح« 

ُ عن »تنعدت3 تبثق « بتيابف تبعدوتن.  و و ما يعبِّ
 ذت تملوقُف طظهر طَيْــضاً تملزيَد من حاب  تالنقسـا3 دتخل 
صفوف تملرتِزقـ  إج طّكــد تملرتِزق تبصابح طَيْــضاً، طنه تلقى 
تهديـدتً من تبقيادح تملرتِزق،  انـي بن بريك، نائِب رئي  ما 
يسـمى تملذل  تالنتقـايل تبتابع بالحتالل تإلمارتتي؛ بَسـلِب 
تبتغريـدة تبسـابق ، و ـو ما يؤّكـــد مدى تالنقسـا3 تبذح 

طحدثته تبعملي . 

هجوم بالستي – جوي مزدوج يطيح بأبرز قيادات مليشيات االحتالل وعشرات من العناصر

القوات المسلحة: نّفــذنا الهجوَم بتعاون من داخل المحافظة

عملية معسكر »الجالء« بعدن: ال مكان 
للغزاة والتقسيم يف اليمن

رسائل »بركان3«: كلما طال األمد طال »املدى« 
القوات المسلحة تزيح الستار عن الصاروخ وتعرض مشاهد إطالقه على هــدف عسكري داخل »الدمام«

ثابت« اإىل جانب ر�سائل اأُْخــَرى اأّكــدت يف املجمل على اأن م�سار مواجهة 
العدوان يدخل »املرحلة الثانية من الردع« بتقنيات وقدرات ومعادالت 
خيار  اأيَّ  الــعــدّو  ميلك  وال  والــلــجــان،  اجلي�ش  قـــوات  تفر�سها  خا�سة 

ملواجهتها، بعد اأن اأثبت عجزه بالفعل عن مواجهة املراحل ال�سابقة. 

تبعسكرح،  تمليدتن  عىل  تالسرتتتيذي  
حول  تبعدوتن  تّدعاءتت  وطثلا سقوط 
سقوط  طثلا  كما  تبخارجي«  »تبدعم 
تبغربي   تبدفاعي   تبعسكري   تبتقني  

تبتي يستخدمها تبعدوتن. 
تبناطُق  كشف  تبسياق،  ويف  ذت 
باسم تبقوتت تملسلي ، تبعميد يييى 
تبصاروَخ  طن  طمــ ،  رسيــع، 
يمني «  بأياٍد  »مصنع 
»خضع  طنه  إىل  ُمشريتً 
بعمليات تذريلي  
ــ   ــي ــاج ن

بتذاوز  تقني  تأوير  وبعمليات 
تملنظومات تالعرتتضي  بلعدو«.

تأوير  تم  طنــه  رسيــع  ــاف  وطض
حديث   »بتكنوبوجيا  تبــصــاروخ 

وبقوتعد ثابت  ومتَيــّرك «. 
وكان رسيع قد كشف سابقاً، عقب 
بلصناعات  تبصّماد  تبشهيد  معرض 
تبعسكري ، طن »بركان3« قد دخل خط 

تبخدم  يف وقا سابق. 
تملسلي   تبقوتت  متيدث  وعرض 
خالل مؤتمره تبصيفي، طم ، مشا د 
بلصاروخ،  تألخرية  تإلطالق  عملي  
حيث ظهر تبصاروخ يف تملشا د بأول 
تبذيل  نسخ   من  قليالً  طكبَ  يلدو 
تألجوتء  مخرتقاً  تملنظوم ،  من  تبثاني 
ــادرتً بصوت  صــوَب »تبــدمــا3«، و 
َدتئماً يؤّكــد  تبلأس تبيمني تبذح 

طن »تبقاد3 طعظم«. 

ناطُق الجيش: لن تمر مجازر العدوان دون رد 
من جانٍب آخر، شـّكل توقيُا تبرضبـ  وتبذح يأتي بعد 
ـا3 قليل  من مذزرة »سـوق آل ثابا« بصعدة، رسابً   طَيَـّ
طُْخــَرى شـديدة تبوضـوح، مفاُد ا طن تملرحلـ  تبذديدة 
تبتي يدشنها تبيو3 »بركان3« تضاعف فوري  ونوعي  تبرد 
عـىل جرتئم تبعدوتن، بما يذعله يغرّي حسـاباته تبالملابي  
بدماء تبيمنيني ملعرفته بخأورة تبكلف  تبتي سيتيملها. 
وقد بفا ناطق تبقوتت تملسـلي  إىل  ذه تبرساب  طم ، 
مؤّكــدتً طنه »وىّل تبزمـن تبذح يرتكب فيه تبعدوتن مذازر 

بيق شعلنا دون رد مناسب«.

»تبقـوة تبصاروخي  نّفــذت وبنذاح طربَع 
عمليات خالل شهر يوبيو«.. 

 وعـرض خـالل تملؤتمر مشـهد إلطالق 
صاروخ بابيسـتي »بدر F » عىل تذمعات 
تبذيش تبسعودح ومرتِزقته قلاب  نذرتن، 
وطظهـرت تملشـا د بوضـوح تألثـر تبكلري 
تبـذح طحدثـه تبصـاروخ دتخـل تملنأقـ  

تملستهدف . 
فيما يتعلق بخسـائر تبعـدّو تملادي  من 
تآلبيات، كشف رسيع طَيْــضاً طنه تم تدمري 
وإعأـاب طَْكثَـــر من 337 آبيـ  بلعدو يف 
مختلف تبذلهات، ُمشـريتً إىل طن وحدة ضد 
تبدروع دّمـــرت 131 آبي ، فيما دّمــرت 

وحدة تبهندسـ  75 آبيـ ، وتمّكنا وحدة 
تبقناص  من إعأاب 31 آبي . 

وعن تبخسـائر تبلرشي ، طوضح تبعميد 
رسيع طن إجمايل عمليـات وحدة تبقناص  
خالل شـهر يوبيو بلغا 1575 عملي  نتج 
عنها قنص 13 جندياً سعودياً و36 جندياً 
سـودتنياً إىل جانـب 87 1 عمليـ  قنـص 

ملرتِزق  ميليني. 
مـن جانب آخـر، طّكــد رسيـع طن قرتر 
تبعفـو تبعـا3 يالقـي تسـتذابً  متزتيـدًة 
دتخل صفوف تبعدوتن، وكشف طنه »خالل 
تألسابيع تملاضي  تذاوز عدُد تبعائدين من 

مختلف تمليافظات 3000 عائد«. 

مؤتمر صحفي للعميد يحيى سريع حول آخر المستجدات:
السيطرة على 15 موقعاً سعودياً خالل 3 أيام وتنفيذ 60 عمـــليـة لسالح الجو املسرّي خالل 3 أشهر



8
تبسلا

تبعدد

3 جح تبيذ  0  1 ـ
3 طسسأ  غ3301

)718(
ثقافة 

 قال إن الشيطان يعمل ليصل باإلنسان إلى اليأس:

طوضح تبشـهيُد تبقائُد رضوتُن تبله عليه 
تألسـلاَب تبتي طوصلا تألم  إىل تبياب  تبتي 
 ـي فيهـا مـن تبخـزح وتبذل  و بسـلب 
تقصري ا، وطنها بم تسـتغل نعم تبله عليها 
بتكـون خري طمـ ، وتبنعـم تبتي طنعـم تبله 

عليها، ويمكن إيذاز ا كاآلتي:ــ

النعمة األوىل التي لم تستغل:ــ
 قـال -ِرْضـــَوتُن تبلـِه َعَليِْه-:ـــ بعث 
رسـوالً عربياً منـا، وكان تكريمـاً عظيماً 
بنـا، وِمنَـّ  عظيمـً  عـىل تبعـرب طن بعث 
منهـم رسـوالً جعله سـيد تبرسـل وخاتم 
تبرسـل }َبَقْد َمنَّ تبلَُّه َعىَل تْبُمْؤِمِننَي إِجْ بََعَث 
ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن طَنُْفِسِهْم{ }ُ َو تبَِّذح بََعَث 
نَي{  ؤالء تألميـني تبذين بم يكونوت  يِـّ يِف تأْلُمِّ
شـيئاً، بم يكونوت رقماً - كما يقول تبلعض 
- بـم يكونوت يشـكلون طح رقم يف تبسـاح  
تبعامليـ ، بعـث تبلـه منهـم رسـوالً عربياً 
تكريماً بهم، ونعمً  عليهم، وترشيفاً بهم.. 

النعمة الثانية التي لم 
تستغل:ــ

 كما قـال -ِرْضــَوتُن تبلـِه َعَليِْه-: طنزل 
طفضـل كتله وطعظـم كتله بلغتهـم تبقرآن 
تبكريـم، كتاباً جعله طفضـل كتله ومهيمناً 
عىل كل كتله تبسـماوي  تبسـابق ، طبم يقل 

 كـذت عن تبقـرآن تبكريـم؟. بلغتهـم نزل 
تبقرآن تبكريم، طرتد بهم طن يكونوت خري طم ، 
تتيرك  ي تيا بوتء  ذه تبرساب ، وتيمل 
 ذه تبرسـاب  فتصـل بنور ـا إىل كل بقاع 
تبدنيا فيكونوت  م سادة  ذت تبعابم، يكونوت 
 ـم تألمـ  تملسـيأرة وتملهيمن  عـىل  ذت 
تبعابم بكتابه تملهيمن، برسوبه تملهيمن.. 

النعمة الثالثة التي لم تستغل:ـ
 كما قـال -ِرْضــَوتُن تبلِه َعَليِْه-: ]حتى 
تملوقـع تبذغـرتيف بألم  تبعربيـ   و تملوقع 
تملهـم يف تبدنيـا كلهـا، وتبخـريتت، تبلرتول 
توتجـده يف تبلـالد تبعربيـ  طكثـر مـن طح 

منأق  طخرى[. 
مشـريتً إىل طن تبعرب فّرطوت يف تلك تبنَِّعم، 
فقـال: ]تبعـرب ضيعـوت كل  ذت فـكان ما 
ييصـل يف تبدنيـا  ـذه مـن فسـاٍد تبعرُب 
مسـؤوبون عنه، مـا ييصـل يف تبدنيا من 
فساد عىل طيدح تبيهود وتبنصارى تبذين طرتد 
تبله بو تستذلنا وعرفنا تبرشف تبذح منينا 
إياه، وتبوسا3 تبعظيم تبذح قلدنا به: }ُكنْتُْم 
ٍ  طُْخِرَجْا ِبلنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْبَمْعُروِف  َخرْيَ طُمَّ
َوتَنَْهْوَن َعـِن تْبُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن ِبابلَِّه{ بو 
تيركنا عىل  ذت تألسـاس، بكان تبعرب  م 
تألم  تملهيمن  عىل تألمم كلها، والستأاعوت 

طن يصلوت بنور تإلسال3 إىل تبدنيا كلها[. 

الشهيد القائد: ال تقنطوا من رحمة اهلل فاهلل يغفُر ملن أناب إليه

 كيفيُة التوبة الحقيقية التي يقبُلها اهلل

 : خاص

يف  َعــلَــْيــِه-  اهلِل  ــَاُم  -�ــَس القائُد  ال�سهيُد  حتــدث 
ــ )معرفة اهلل، وعده ووعيده،  ــ ملزمة  حما�سرة 
الــدر�ــش احلـــادي ع�سر( حــول االآيـــة الــكــرميــة يف 
َعلَى  اأَ�ْسَرُفوا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي  َيا  »ُقــْل  تعاىل:  قوله 
اإىل  فتطرق   ،» ِ اهللَّ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا  ال  اأَْنُف�ِسِهْم 
التوبة و�سروطها، وكيفيتها، وماذا تعني، كما ركز 
خال حما�سرته على ت�سحيح الثقافة املغلوطة 

التي اأ�سبحت �ساريًة بني اأو�ساِط االأمة. 
ــِه-  ــْي ـــَاُم اهلِل َعــلَ فــابــتــداأ الــ�ــســهــيــُد الــقــائــُد -�ـــسَ
حما�سرَته بقول اهلل تعاىل: »ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن 
ِ اإِنَّ  اأَ�ْسَرُفوا َعلَى اأَْنُف�ِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللَّ
ِحيُم«،  ُنوَب َجِميعاً اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َ َيْغِفُر الذُّ اهللَّ

معترباً اأن هذه االآية عن هذه االآية: هي: من اأرق 
تاأتي  العبارات،  االآيــات يف القراآن الكرمي واألطف 
اأَ�ْسَرُفوا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي  املتلطف: {َيا  بهذا املنطق 
ــى اأَْنــُفــ�ــِســِهــْم}بــاملــعــا�ــســي، مبــا وقــعــوا فــيــه من  َعــلَ
�سال، ال ي�سل بكم ا�ستعرا�ش ما�سيكم وما اأنتم 
عليه، فرتى اأن ما�سيك مظلم، واأن اأعمالك كانت 
كلها اأو معظمها قبيحة؛ فيتعزز يف نف�سك الياأ�ش 
وتظن باأنه: جهنم، جهنم. {ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة 
اأن  عــلــى  يعمل  قــد  والــ�ــســيــطــان  تــيــاأ�ــســوا.  ِ}ال  اهللَّ
ي�سل باالإن�سان اإىل الياأ�ش، فاإذا ما اأتى اإليك واأنت 
حتدث نف�سك مبا�سيك ومبواقفك وبتق�سريك، 
واأعمالك  اأعمالك احل�سنة قليلة جداً،  اأن  فرتى 
يوجد  اأن  على  يعمل  فقد  جـــداً،  كــثــرية  ال�سيئة 

لديك حالة من الياأ�ش«. 

ليس هناك ذنٌب ال ُتقبل منه توبة:ــ
وطشـار -َساَل3ُ تبلِه َعَليِْه- طن تبله يغفر كل جنب إجت ما تاب تإلنسان توبً  
نصوحاً، بقوبه: ]إِنَّ تبلََّه يَْغِفُر تبذُّنُوَب َجِميعاً{ ما يلعد تإلنسـان عن رحم  
تبلـه  ـي: تبذنوب، ما قد يذعلـه يقنط من رحم  تبله  ـي: تبذنوب، فهنا 
يقـول: كل تبذنوب قد جعل بها توب ، من كل تبذنوب يمكن طن تتخلص }إِنَّ 
تبلََّه يَْغِفُر تبذُّنُوَب َجِميعاً{ طّح جنب طنا فيه، طّح جنب وقعا فيه بإمكانك طن 
تتخلـص منه وتتوب إىل تبله منه، بيـ   ناك جنب ال تقلل منه توب ، بي  
به توب  }إِنَّ تبلََّه يَْغِفُر تبذُّنُوَب َجِميعاً إِنَُّه ُ َو تْبَغُفوُر تبرَِّحيُم{  و سـليانه 
وتعـاىل يغفر ملن طناب إبيه، يتوب عىل من تاب إبيه؛ ألنه سفور و و رحيم، 
بهـذه تبعلارة تبتي تعني تمللابغ  - كما يقوبون - طح: كثري تبغفرتن، عظيم 

تبرحم [. 

أسلوُب القرآن يحّذر ثم ُيرشد:ــ
وطّكد -َسـاَل3ُ تبلِه َعَليْـِه- طن تبله من رحمته بنا دتئمـاً ييذرنا يف تبقرآن 
تبكريم من تبذنوب، وتبوقوع فيها، بكل وسـيل  وطريق ، مثل جكر طوصاف 
تبنار، وعذتبها يف كثري من تبسـور، بيزرع يف تبنفوس تبخوف منه سليانه، 
وتبعمـل بما جـاء يف تبقرآن، حيث قـال: ]}َوطَِنيلُـوت إىَِل َربُِّكْم َوطَْسـِلُموت َبُه{ 
طبي   نا يرشـد؟ بعد طن دعـا علاده حتى طوبئك طو  ي دعوة يف طساسـها 
موجهـ  إىل طوبئك تبذين طرسفوت عىل طنفسـهم، طن يقول بهم: طن بإمكانهم 
طن يتخلصـوت ممـا  م عليه فال ييأسـوت من رحمته فإنـه سفور رحيم. ثم 

وجههـم إىل كيـف يعملون، و ذت  ـو يف تبقرآن تبكريم مـن طظهر مظا ر 
رحمـ  تبله سـليانه وتعاىل بعلـاده، ييذر م، ثم يرشـد م، ثم يلني بهم 
ما يمكـن طن ييصلوت عليه من جزتء عظيم برجوعهـم إبيه، تتكرر  ذه يف 
تبقرآن تبكريم كثريتً؛ بيلني بلناس كيف يعملون بيعودوت إبيه، كيف يعملون 

بييصلوت عىل ثوتبه، كيف يعملون بييصلوت عىل رضوتنه[. 
ميـّذرتً تألم  مـن تبتوب  بعد فـوتت تألوتن، حيث قال: ]طنيلوت: طسـلموت 
وطنتم ما تزتبون يف فرتة يقلل منكم تإلناب  ويقلل منكم تإلسـال3، وينفعكم 
وَن{ تإلناب ، وينفعكم تإلسـال3. }ِمـْن َقلْـِل طَْن يَأِْتيَُكُم تْبَعذَتُب ثُـمَّ ال تُنرَْصُ
)تبزمر: من تآلي  5( طما إجت ما جاء تبعذتب فإن عذتب تبله ال طحد يسـتأيع 
طن يرده، عذتب تبله ال طحد يستأيع طن يدفعه، عذتب تبله ال تذد من ينرصك 

يف موتجهته بييول بينك وبينه[. 

طوضـح -َسـاَل3ُ تبلـِه َعَليْـِه- بـأن بلتوبـ  طرق 
ورشوط حتى يقللها تبله منا كاآلتي:ـ

طوالً: قال -َسـاَل3ُ تبلِه َعَليِْه-: ]طن طقول: طسـتغفر 
تبلـه تبعظيم وطتوب إبيه بإخـالص وتنقأاع إىل تبله، 
ومـا كان من تألعمـال به عالق  باآلخريـن طن تنوَح 

تبتخلَُّص من تآلخرين[. 

ثانيـاً: قال -َسـاَل3ُ تبلِه َعَليِْه-: ]طرسـخ يف نفيس 
تستعدتدح تبكامل بإلسال3 بله[. 

ثابثاً: قال -َساَل3ُ تبلِه َعَليِْه-: ]}َوتتَِّلُعوت طَْحَسَن َما 
طُنْـِزَل إَِبيُْكْم ِمـْن َربُِّكْم{)تبزمر: من تآلي 55( ال تتوب 
مـن جنب ثـم تعـود إىل تبوضعي  تبسـابق ، إىل حاب  
فرتغ، طن توطن نفسك عىل تالستعدتد بلعودة إىل تبله، 

وتإلسـال3 بله، ثم تظل يف نف  تبوضعي  تبسـابق .. 
ال..[. 

وتساءل -َساَل3ُ تبلِه َعَليِْه- عىل سؤتل: ماجت تعني 
تبتوبـ ؟ ثم طجاب بقوبه: ]تبتوبـ   ي بدتي  رجوع، 
 ـي تبخأوة تألوىل عىل طريق تبعمـل تبذح يتمثل يف 
إتلاع طحسن ما طنزل تبله إىل علاده. وألن  ذت  و تبذح 

يوفر بـك طمناً من تبوقوع يف تملعـايص من جديد عىل 
تبنيـو تألول، وطنا منألق التلـاع تبقرآن تبكريم، إىل 
تبعمل بابقرآن تبكريم بهدتيته، بإرشادتته، سيلعدك 
 ـذت كثـريتً جـدتً عـن معـايص تبله سـوتء مـا كان 
منهـا جنوب تقـرتف طو ما كان منها بشـكل تقصري 

وتفريط[. 

الواقُع الذي يفرضه القرآُن الكريم على املسلمني 

طشـار تبشهيُد تبقائد -َسـاَل3ُ تبلِه َعَليِْه- إىل تبوتقع تبذح يفرتض 
عىل تألم  تإلسـالمي  طن تكون عليه و ي خري طم  طخرجا بلناس، 
وطن تعمـل عـىل طن يعـم  دى تبلـه طرجـاء تبدنيا، فقـال: ]تبوتقع 
تبـذح يفرضه تبقرآن تبكريم: طن تملسـلمني حتى وإن بـم يُغزوت إىل 
بالد م، وإن بم يصل فسـاد تآلخريـن إىل بالد م  م مكلفون،  م 
ملزمون من جه  تبله سليانه وتعاىل طن يهتموت عىل طعىل مستوى 
مـن تال تمـا3 طن يكونـوت  م مـن يتيركون إىل تآلخريـن،  م من 
ينألقون بيصلوت بإسـالمهم إىل طعماق طوروبا، بيصلوت بإسـالمهم 
إىل طمريـكا، بيُهدُّوت كل بناء بلأوتسيـا يف طح مكان من  ذه تبدنيا. 
لَّ تبقـرآن تبكريم  ذه   ـذت مـا يفرضه تبقرآن تبكريـم، و ذت ما طَ َّ

تألم  ألن تنهض به[. 
وتسـاءل -َسـاَل3ُ تبلِه َعَليِْه- يف طبم شـديد، قائـال: ]فلماجت نين 
وصـل بنا تألمر كمسـلمني إىل  ـذه تبدرج ؟ وصل بنـا تألمر نين 
كزيود وشيع  أل ل تبليا )عليهم تبسال3( إىل  ذه تبدرج ، طن نرى 
مـا يلعث عىل تبخـزح طن نرى ما  و مؤسـف حقا مـن عمل ضد 
تإلسـال3، وتملسـلمني يف كل منأق ، ثم بعد نين بـم نتذه تتذا اً 
جـادتً، طو تبكثـري بعد بم يخأر عـىل بابه، بم يخأر عـىل بابه بعد 
طن يتيـرك، طو طن يعمـل شـيئاً ما،  ذت يدل عـىل تنيأاط إىل طحط 
مسـتوى يف فهمنا بديننا، ويف ثقتنـا بربنا، ويف تعتزتزنا بهذت تبدين، 

وتفتخارنا بهذت تبدين تبعظيم[. 

األسباُب التي أوصلت األمة 
إىل حالة الخزي والذل 
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حسن حمود شرف الدين

تسـتمرُّ قوى تالسـتكلار طمريـكا وإرستئيُل 
-تبسـعوديّ   عمالِئهـا  طبـرِز  عـىل  بابضغـِط 
وتإلمـارتت-؛ بهـدِف تسـتمرتِر تبعـدوتِن عـىل 
تبشـعِب تبيمني، رسـم طن تبنظاَمني تبسـعودحَّ 
وتإلمارتتـيَّ بدءت يشـعرتِن بأبِم شـنِّ عدوتنهما 
مـع حلفائهما عىل تبيمن، وبدءت يلمسـاِن مدى 
تستفادِة تبيمنيني من تبعدوتن عليهم، ُخُصوصاً 
يف تبذانـب تبعسـكرح، تبـذح وصـل مـدته إىل 

منأق  تبدّما3 باألم  تبقريب.
تإلمـارتُت تبيـو3َ طمـا3َ مـأزٍق كلـرٍي، تريـُد 
إرضاَء َسـيِّدِتها طمريـكا وتريُد تالنسـياَب من 
تبعـدوتن عىل تبيمـن وطن تيتفَظ بمـاء وجهها 
طما3 شـعلها..  ـي مدركـٌ  تبيـو3َ طن ملانيَها 
تبزجاجيَ  ومشاريَعها تالسرتتتيذي  وتبرشكات 
تالسـتثماري  تألجنلي  طصليـا يف مرمى نريتن 

تبقّوة تبصاروخي  تبيمني .
بعـد عملي  تبدّما3.. سـتزدتُد وتـريُة تبخالف 
وطن  ُخُصوصـاً  وتبسـعوديّ ،  تإلمـارتت  بـني 
تبسعوديّ  مذبٌة طَْكثَــَر من تإلمارتت بلرضوخ 
بإلمالءتت تألمريكي ، إج طعلنا تإلمارتُت قلل عدة 
ا3 عن سـيِب قوتتها من جنوب تبيمن، و ذت  طَيَـّ
يعتبُ تمهيدتً النسـياِبها مـن تبتيابف، وتلقى 

مشـكلتُها متمثلـً  يف نقأتـني، تألوىل عد3ُ طخِذ 
تملوتفقـ  من طمريـكا، وبابتـايل ال تأمن رشَّ ا، 
وسيكوُن بلنظا3 تألمريكي َردٌّ ال يُريض تإلمارتِت 
بخروجهـا عـن تبسـمِع وتبأاعـ .. وتبنقأـُ  
تبثاني  تملوتنئُ تبيمنيُ  تبتي سـتتنفُ  تبصعدتَء 
بعـد خروِج تإلمـارتت، إج كانا تإلمـارتُت تلنّا 
بعقـد إيذار تشـغيَل تملوتنئ تبيمنيـ  ُخُصوصاً 
ميناء عدن، وبمشاركتها يف تبعدوتن تعتبُ  ذه 
تالتّفاقيـات وتبعقـود بيكـم تمللغيـ .. وبابتايل 
يف كلتـا تبيابتـني تإلمـارتُت طما3 خسـائر ثالث 
تألبعـاد.. تبلُعُد تألوُل: خسـائُر ماديـٌ  وبرشيٌ  
خرتها خالل طَْكثَــَر من طربع  طعوت3.. وتبلُعد 
تبثاني: خسائُر ماديٌ  قد يفرُضها عليها تبنظا3ُ 
تألمريكي؛ بَسلِب سيب قوتتها.. وتبلعُد تبثابُث: 
خسـائر ماديـ ؛ بَسـلِب إعادة تشـغيل تملوتنئ 
تبيمني .. وال ننىس  نا تبلُعَد تبرتبَع »بُعد إضايف« 
و ـو إبـزت3ُ تإلمـارتت بابتعويضـات بلشـعب 
تبيمني عـن تبذرتئم وتالنتهاكات وتبخرتب تبذح 
سـا ما فيه منـذ طول يو3 عدوتن عـىل تبيمن 

حتى إعالنها تالنسياب.
ما سـتُمرُّ به تإلمارتُت  و نفُسه ما ستمرُّ به 
تبسعوديّ ، فابرضباُت تبلوجستيُ  تبتي تتلنا ا 

تبقـوُة تبصاروخيـ  بلذيش وتبلذان تبشـعليّ  
تبيمني   ي إحـدى تالنتصارتت تبتي ييّقــقها 
تبيمنيـون عـىل قـوى تيابـف تبعـدوتن، و ذه 
تالنتصـارتُت باختالفهـا »صاروخيـ ، طـريتن 
مسـرّي، تجتياحات، صد زحوفات، سيأرة عىل 
موتقع... إبخ« وقللها تالعتماُد عىل تبله سليانه 
وتعاىل ويقنُي تبشـعب تبيمني بأن تبلَه معنا، ُكلُّ 
 ذت كفيٌل بإرسا3 تبنظا3 تبسعودّح عىل توقيف 

تبعدوتن.
وُ نـا وبعد إعالِن تبنظا3ِ تبسـعودّح تبعدوتن 
عىل تبيمن سـنكوُن طما3َ سـيناريو ني إليقاِف 
تبعـدوتِن، تبسـيناريو تألوُل طن يتوقـَف تبعدوتُن 
بقرتر سـعودّح، و ذت سـيناريو ضعيـٌف جدتً؛ 
ألَنَّ تبقـرتَر تبسـيايسَّ بلنظـا3 تبسـعودّح بيـد 
طمريكا.. وتبسـيناريو تبثاني طن يتوقَف تبعدوتُن 
من وتشـنأن وعىل بسان تبذلري وزير خارجي  
تبسـعوديّ ، تبـذح طعلـن تنأـالَق مـا تسـمى 
بعاصف  تبيز3، سـيعلُن إيقاَف تبعدوتن، و ذت 
ـا3ُ  تالحتمـاُل تألقـوى، وتبـذح قـد تثلتـه تألَيَـّ
تبيلـىل باألحـدتث تملتسـاِرع  وتملفاجئـ ، فقد 
ينهـار تبنظامان تبسـعودّح وتإلمارتتـي.. »َوَما 

تبنَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد تبلَِّه«.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

رسائُل أوصلها
 صاروُخ الدمام

منصور البكالي 

 بي  طوبها: مسـاف  )1350( كم تبتي قأعها 
تبصـاروخ، وال ثانيهـا: مروُر تبصـاروخ بمذال 
  قوتعد طمريكي  عسـكري  خـالل طريتنه، وبن 
يكـوَن ثابثهـا فقـط: تبقـدرتت تبدفاعيـ  بتلك 
تبقوتعـد، بـل  ناك عدُة رسـائَل يدرُكهـا خبتُء 
تالسـرتتتيذيات تبعسـكري  وتبيربي ، وقلٌ  من 
تبسياسـيني تبنلهـاء، كما  ي رسـاب  بإلمارتت 
تزتمنا مع تسـتهدتف عرض عسكرح بعمالئها 
يف معسكر تبذالء بعدن مفاُد ا إجَت حاوبتم تتّخاج 
طي  ردة فعل فرضبنا بلدما3 تألبعد مساف  منكم 
يذعلكم يف متناول تبيد وعليكم إتما3 تالنسياب 
وترك تبساح  تبيمني  بلشعب تبيمني؛ كي ييّدد 

مصريه بنفسه. 
ِ تملعادب  تبعسكري   ويتسـاءل تملتابعون بتغريُّ
وطليعـ  تملعرك  تدريذياً بـني تبأرفني منذ بدط 
تبعـدوتن عىل تبيمن:  ل تكفي مثُل  ذه تبرضب  
برتتيـب تبأريـق طمـا3 تبيـل تبسـيايس؟ ط3 طن 
تبتخديـَر تألمريكـي وتيّكمه بقيـادة تبعمليات 
تبعسـكري  وخأأهـا ومتابعتهـا وتنتهازيتها 
تملكشـوف  ييـد مـن تألبـم تبسـعودّح ويتألُب 
مـن تبذيـش تبيمنـي تبقيـا3َ باملزيـد مـن  ذه 
تبرضبات تبقاسي ، بتفشل جتك تبتخدير، وتفشل 
معهـا تبقيادة تبعسـكري  تألمريكيـ  يف تملنأق  
ـُف مأامعها تالستعماري   برمتها، ويزدتد تكشُّ
وسـعيها بسـلب ومصادرة ثروتت تبشعوب بعد 
طن سـللا منهـا حريتهـا وسـيادتها وإرتدتهـا 
وقرتر ا تبسـيايس.. عب حكا3 خون  بشعوبهم 
كما  ـو حاصـل تبيـو3؟!، ط3 سنشـهُد مرحلً  
مـن تالنخرتط تبسـعودّح يف تبيـوتر مع حكوم  
صنعاء وإعالن وقف تبعدوتن، وإيكال تسـتمرتر 
تبيـرب إىل وكالئهـا وعمالئهـا يف تبدتخـل كمـا 
فعلا رفيقتها تإلمارتت؟ ط3 سـتظل تبسـعوديّ  
مكابرة ومرت ن  عىل تسـرتتتيذيتها تبعسكري  
تبفاشـل  حتى تفقد ما بقي بهـا من ماء تبوجه 
وتدمـر صوتريخنا تبقادم  ما بقي بها من تبقوة 
تالقتصادي ، وتملرتكز وتملنشـآت تبييوي  وتبلنى 
تبتيتي  تملسـّذل  يف قائم  تبخيارتت تبعسـكري  
بلوحـدة تبصاروخي  تبيمني  وسـالحها تملسـري 
وتبتي تيتوح عىل 300  دف تسـرتتتيذي دتخل 
تبعمـق تبسـعودّح، فنألق ملدط تبسـن بابسـن 
وتبعني بابعـني وتبذروح قصـاص، كما وعد به 
قائـد تبثـورة تبيمني  تبسـيد علدتمللـك بدرتبدين 

تبيوثي يف طحد خأاباته؟!
و ل تسـتهدتُف تبقوتعد تبعسكري  تألمريكي  
يف تبسـعوديّ   و مفتاُح تبيل وخياٌر سـيُأرح 
عىل طاوب  تبقيادة تبعسـكري  بيكوم  صنعاء 
خالل تملرتحـل تبقادم  من تبتصعيد تبعسـكري  
بقـوة تبـردع تبيمانيـ  جتت تبخيارتت تبوتسـع  
بيسب تبرساب  تبثاني  من رحل  صاروخ تبدما3 
تبذح مر من فوق ) ( قوتعد عسـكري  طمريكي ، 
بم تعرتضه دفاعاتها تبذوي ، بيسدد  دف  بدق  

عابي ؟. 
و ل تكرتر تبرضبات بغـ  يفهمها تألمريكان 
تبعوتمـل  طحـد  ط3  ـو  تملنأقـ ؟  وطدوتتهـم يف 
تملسـاعدة ملضاعف  تالبتـزتز تألمريكـي بثروتت 
ومقدرتت تبدول تملسـتمرة يف تبعدوتن عىل شعلنا 

تبيمني تبصامد؟
كل  ذه تألسـئل  وطَْكثَــر ستكشـُفها طليعُ  
تبتَيـّركات تبسياسي  بألمم تملتيدة عب تمللعوث 
تألممـي إىل تبيمن »مارتن سريفيـث« بإيعاز من 
تإلَدتَرة تألمريكي ، طَو من خالل طليع  تبتَيـّركات 
وتبردود تبعسـكري  بأريتن تبعـدوتن ومرتِزقته 
عىل تبسـاح  تبيمنيـ ، إضافـً  إىل تبترصييات 
تملرتقل  بلمؤّسسـات وتبقنوتت تبخاص  بتوجيه 
ورسم تبسياسـ  تبخارجي  بلمملك  تبسعوديّ ، 
طَو عب نوع تبخأاب تإلعالمي بأرح وترصييات 
بعض رموز ـا وقيادتتها تملتصلـ  بدوتئر صنع 

تبقرتر عب وسائل تإلعال3 تملتعددة. 

ضرباٌت لوجستيٌة.. 
وخسائُر ثالثيُة األبعاد

عمليُة »الجالء« وردُّ الفعل العاجز
صنعاَء طَو يف سريِ ا من تمليافظات تبشـمابي  َمن سـيأابُب بانتهاج 
جتت تبسـلوك سري تبسـوح، و ذت به عالقـٌ  بمكار3 تألخـالق ال بغرِض 
تإلبقاِء عىل شـعرة تبَوحدة تبتي تتيكَُّم بلقائها من عدمه عوتمُل بيسا 

بهذه تبخف .
وبذت َفإنَّنا سـنعتبُ َمن تم تنتهاُك آدميتهم من طبناء تبشـمال بأدوتت 
طبـو ظلـي مثلهـم مثل مـن تنتهكوت مـن تبذنوبيـني تبـذح تمتلئ بهم 
تملعتقالُت طَو تبذح تما تصفيتُهم طَو حتى من تم منُعهم من حق تبعودة 

إىل بالد م وعىل رطسهم  ادح ووزرتؤه.

شرُّ البلية ما قاله رئيُس مجموعة األزمات الدولية! 
بهم توقفوت تآلن وفورتً، فإن تبرياح تذرح بما ال تشتهيه سفنكم. 

طما زعُم رئيـ  مذموع  تألزمات تبدوبي  عن خشـي  قوى تبعدوتن 
من تبسـال3 بعد3 وجود طورتق قوي  بيد ا  ي سلُب تفضيلها تستمرتر 
تبيـرب فهـو رشُّ بليـ ، وبكنها بليـ  ال تُضِيـُك إاّل تبللهـاَء فاقدح طح 

إحساس إنساني، وطكل  بيو3 تبيمنيني. 
بـو طن تبزوتَر تمليرتمني تبذين يرتّددون عىل صنعاء تمليارَصة يقرطون 
تببدونـي، و و طفضُل من وصف تبيمني من سـري طن يغفَل عيوبَه، وبم 
يسـتقوت معلوماتهـم من كتلـ  تبليم تملرميـ  يف طحد فنـادق تبرياض، 
ومـن قفازتت تبعدوتن ومن بائعي كال3 تالزدرتء تبذتتي من تبيمنيني عىل 
شاشات تبتلفزة بعرفوت طن تبيمني تبصامد تملدتفع عن طرضه، وسري تمللايل 
كثريتً بمظا ر روتد تبصابونات  و كما طحسن وصفه شاعُرنا تبعظيم:

نصيحُة محب مشفق
تبأـريتن ، من بني طنـني تبذرحى وطشـالئهم ، وتضييات تملذا دين 
وبأوالتهم.. نرفُع إبيكم نصييَ  تمليب تملشـفق عليكم ، تبعابم تملذرب 
بمكائـد تألعـدتء ومؤتمرتتهم، وننلُهكم عىل خأـورِة موقِفكم تملخاِبِف 
بعلمـاء تبعرتة تبأا رة خصوصـاً ، وبعلماء تبيمـن عموماً ، وخأورة 
تنيرتفكـم عـن منهج إمامنـا زيد بن عيل عليه تبسـال3 ومنهـِج آبائه 

تبأا رين ، وآثاره تبكارثي  عىل عاجِل دنياكم وآجِل آخرتكم.. 
وتذّكـروت قـوَل طمـري تملؤمنني عليـه تبسـال3: }إن معصيـَ  تبناصح 

تبشفيق تبعابم تملذرَّب ، تورُث تبيرَة وتعقُب تبندتمَ {. 
إخوتي تألعزتء.. 

بقد طجمـع علماُء تبيمن تبكرت3 ، عىل قدتسـ  تملعرك  تبذهادي  تبتي 
نخوُضها ضد طرشتر ط ـل تألرض من طكابر تبأغاة وتملذرمني وتبظاملني 
، وتبيهـود وتبنصـارى تبضابني وتملضلني ، ودفعـوت إىل جلهاتها طبناَء م 
، وقّدموت يف سـليل موتجهتها فلـذتِت طكلاد م ، وجبك معلو3ٌ بابرضورة 

ومعَلٌن يف بياناتهم وتجتماعاتهم وموتقفهم.. 
فكيف تسـتذزتم تأييـَد تبعدوتن بصمتكـم عن جرتئِمـه ومنكِره؟! 

، وكيـف تسـتليتم إعانتَه بتشـويه تملذا ديـن ضـده.. تملدتفعني عنا 
وعنكـم؟! ، وكيـف تنيزتـم إىل صفـه يف ظلم تملسـتضعفني مـن طبناء 

شعلكم تبيمني؟!.. 
 تحذروت مكائَد تبعدّو وتسـتدرتِجه بكـم إلتيان تبفتن  ، فوتبلِه بو دخلا 
عليكـم من طقأار ا فلن يسـأَبكم تبفتن  طَو يرى بكـم جميالً يف وقوِفكم 
إىل جانله بكنه سيسـوُمكم تبعذتَب ويوسـدكم تبـرتتَب وينتهُك تألعرتَض 
ويسـتليُح تبيرماِت، وسـريوت يف تألرض وتنظروت كيف كانا عاقلُ  تبذين 

من قللكم.. ويف جبك عبٌة وعظٌ  بنا وبكم إن كنتم تعقلون.. 
وبعد تنكشـاف تألمور وتذىّل تبيقائق: إننا بنخىش عليكم طن ينألَق 

عليكم قول تبله }َوَجَيُدوت ِبَها َوتْستَيَْقنَتَْها طَنُفُسُهْم ُظْلماً َوُعلُّوتً{.
3َ إبيكم منـذ بدتي   وإننـا نخـاُف طن يكـوَن رفُضكـم بليق حني ُقـدِّ
تبعـدوتن وبم تؤمنوت به طول مرة ، طن يكوَن جبك سـللاً يف تقليِب قلوبكم 

وطبصاركم فييق عليكم قوُل تبله جل شأنُه:
َل َمـرٍَّة َونَذَُرُ ْم  )َونَُقلِّـُب طَْفِئَدتَُهـْم َوطَبَْصاَرُ ـْم َكَما َبْم يُْؤِمنُـوتْ ِبِه طَوَّ
يِف ُطْغيَاِنِهـْم يَْعَمُهوَن ، َوَبْو طَنَّنَـا نَزَّْبنَا إَِبيِْهُم تْبَماَلِئَكـَ  َوَكلََّمُهُم تْبَمْوتَى 
ا َكانُوت ِبيُْؤِمنُوت إاِلَّ طَن يََشـاَء تبلَُّه َوَبِكنَّ  ٍء ُقلاًُل مَّ نَـا َعَليِْهـْم ُكلَّ يَشْ َوَحرَشْ

طَْكثََرُ ْم يَْذَهلُوَن(.. 
طيها تإلخوة:-

عودوت إىل ُرشـِدكم وصوتِبكم ، وطنصفوت تبشعَب وقائَده من طنفسكم 
، فـال حذَ  بكم فيمـا تفعلـون ، وال جريعَ  بكم يف مذ لكـم تبذح إبيه 
تذميـون ، وال دبيـَل بكم فيما كنتم فيه تفرتون ، وال وسـيل  تنذيكم 

من عقاب تبله وسضِب تبشعب تبذح إبيه يد تبسوء تلسأون.. 
بقد صـب عليكم تبناُس طعوتماً وتركوكم تعملون ما تشـاؤون ، وبم 
يمنعوكـم وبـم يكّممـوت طفوت كم ، رسم ُكـــّل ما بَدَر منكم من سـوِء 

تبقوِل وقليِح تبتضليِل وتبتدجنِي وتبتخذيل وتبتثليط.. 
بقـد تيدثتم باألم  عن تذنلكم بلسياسـ  َكثريتً ، فكشـف تبوتقُع 
بُأـالَن مـا تّدعيتم وطثلـا بأحدتِثـه وموتقِفكـم طنكم يف طسـوط د ابيز 

تبسياس  دخلتم.. ومع طخلث وطبعن قادتها عملتم.. 
وتبيو3 تتيدثون عن تذنُِّب تملوتجه  وتبصدت3 مع كاف  طبناء تبشعب 

وبها بدطتم..
ويف  ذه تبنصييـ  تملرفوع  إبيكم بالٌغ وتضٌح ملني ، ودعوٌة صادقٌ  
بلمنصفـني ، وإعذتٌر إىل تبله سـليانه فيما سـييُدُث بكـم من عوتقَب 
وخيمٍ  بوقوفكم مع تبظاملني.. فكفوت عنّا وعن طبناء تبشـعب طبسنتَكم 
وطيديكـم ، فلـن تنفَعكم طموتُل تبسـعودي  تبتي تذمعـون ، إجت خرتم 
وطنَكم تبذح إبيه تنتمون.. فال تشـرتوت تألبعدين باألقربني ، وال تتقربوت 

إىل تبظاملني بابوقوف ضد تملظلومني.. 
وتعلموت يقيناً طن من ال يقللون دعوتِت تبنصح وتبعتاب سينابهم من 

تبله بما كانوت يفرتون طشد تبخرح وتبعذتب.. 
وال حوَل وال قوَة إال بابله تبعيل تبعظيم

وتبعاقلُ  بلمتقني..
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رس يندللاملعلا1

سيسخ ين لكوت ل2

نف ورج زوا قحم3

لبون بعالتي قن4

اندهـا ب ابرهـ ا5

 ذ النساء عولهـ6

اين اجتع افك ل7

ليحرلا نمل8

ازتيب دهـدهـ9

جن فافع رد10

د ايند رامعتسا11

اسمهـ لاير مصير12

ثيش مويغ هـيعاو13

 نيوخألامدةرجش14

12345678910

ُأفقيًا : 
1. هي عن�وان مجموعة من ال�دروس واملحارضات 

التي ألقاها الشهيد القائد رضوان الله عليه كان الدرس 

األول منها يف ال�2002/1/18م – عدو ومنافس.

2. مفردها سوط – معبود - هجوم كاسح.

3. حج�ر كري�م)م( – يج�ري يف ع�روق األحرار – 

بوم)مبعثرة(.

4. يكون سبب وفاته)م( – نقودي)م(.

5. من األوزان – صعب)م( – استد يف خصومته – محصن.

6. م�ن األس�ماء الخمس�ة – مس�اند وم�ؤازر – 

متشابهان – محافظة يمنية.

7. كان الله يغضب لغضبها ويرىض لرضاها.

8. شبح – أرشت من بعيد – العبودية)م(.

9. مماتي)م( – أملس وطري – يعظم.

10. أرسله الله ملكاً لبني إرسائيل – رغبات.

11. متش�ابهان – وكال�ة الفض�اء الروس�ية)م( – 

طيار – يَفٌّ.

12. منبسط – من أسماء األسد – أحرف متشابهة.

13. تهدي�د – ُعملة آس�يوية – منطق�ة يحرم منها 

الحجاج القادمون من جهة اليمن.

14. مج�زرة حدث�ت يف 27 ذي القعدة 1439ه� - 

أداة نفي.

َعـُمـوديًا:
1. يثري شفقَة اآلخرين – يبالغ بالرعاية.

2. وادي يف جهن�م)م( – نأتيه�م ع�ىل ح�ن غ�رة – 

تتمايل وتهتز.

3. وص�ف النج�م الس�اطع امل�يء – خف�اش – 

محافظة يمنية.

4. مديري�ة حدودي�ة يف محافظة صع�دة – صاحب 

املليارات.

5. يُفِرُحه – جواهر املرأة – نصف خمدة.

6. طاعة – بهارات – وهج.

7. رسمدي – وضعت لها عنواناً – تيارات هوائية.

8. أخذ عىل عاتقه)م( – يشدو بصوته.

9. للنفي – من األطراف – املظلم)م(.

10. عكس دفاع – للتوجع – مقاتلن فيهم بركة النرص.

11. نفايات)م( – ثلثا وحل.

12. من مديريات عمران – يثقب الخش�ب ونحوه – 

رجاء.

13. طائرة نقل ركاب ضخمة صناعة فرنسية)م( – 

مالح – مجحف.

14. رئيس الوفد الوطني يف املباحثات الخارجية.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 صالح الوايلي

 جرائم العدوان

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
تملفتاح:-  ي باألساس ُعمل  

يمني  قديم  وتعني تبشعل .
1 - عصابـ  عاملي  تتوتجد 
يف كل طنيـاء تبعابـم ومقرُّ ـا 

إيأابيا.
3 - رؤى.
3 - حرة.
  - وثن.
5 - رتب.

6 - تملرشوع تبذح طسـ  
به تبشهيد تبقائد.

حاوبـا   31533/3/35 »يف   
6 سـفن حربيـ  سازيـ  مذهـزة 
بأحـدث تألسـلي  تبيديثـ  آنذتك 
من تحتالل مدين  تبشير، فتصدى 
بها تأل ايل بكل صمود وتستلسـال 
وتبعـيص  وتبرمـاح  بابسـيوف 
وتبيذارة وخالل ثالث  طيا3 تنترص 
تأل ايل يف مليم  طسـأوري  قدموت 
وكان يـو3  فيهـا )36غ( شـهيدتً 
3/38/مـن كل عا3 جكرى ييتفل 
بها ط ايل تبشـير بانتصار م عىل 

 ذت تبغازح«. 
)ط ـايل تبشـير – حرضمـوت 
– سـالح نـارح – حملـ  – ميناء 
– ططمـاع – تستلسـال – تحتـالل 
– إفرنـج – يستسـلم – رمـاح – 
بأوب  – تضيي  – صمود – حذر 

- سيف(.

1+ +غ= منياز، 3+10+7= طائرة 
حربي  روسي  مقاتل ، 6+5+3= عاتب، 

8+3+6= وتدح يف جهنم، 8+10+3+ = 
جزيرة بريم.

طدِخـــْل مـرتدَف تبكلماِت يف تبذـدوِل بتيُصَل 
عـىل: تسـم تبشـاعر كاتـب كلمـات زتمـل »كلم  
وتحدة« طدتء تملنشد وتمللدع تملذا د عيىس تبليث.

حميد رزق

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

يومــــــًا0951
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قصيدة )طنا ضد 
طمريكا( بلشاعر/
 طحمد مأر

أن�ا ضدَّ أمري�كا إىل أن تنقي ه�ذي الحياة ويوض�َع امليزاُن

أنا ضده�ا حتى وإن رّق الُحَص يوماً وس�ال الجلمد الصواُن

بُغ�ي ألمريكا لو األكوان ضم���ت بعَض�ه النهارت األكواُن

ه�ي جذر دوح املوبقات وكل ما يف األرض من رش هي األغصاُن

َم�ن غريُها زَرَع الطغ�اة بأرضنا وبَمن س�واها أثَمَر الطغياُن

حبك�ت فص�وَل املرسحية حبك�ًة يعيا به�ا املتم�رُس الفنّاُن

ه�ذا يك�رُّ وذا يف�ّر وذا به������ذا يس�تجريُ ويب�دأُ الغلياُن

حت�ى إذا انقش�ع الدخاُن مىض لنا جرٌح وح�ّل محلَّه رسطاُن

1

2

3

   ي   

4

5

6

تيوحملا1
قحملا2

نيد3
د

فرش4
زيزعت5

ةقيقحلا6

سءانيمصلاأ

ولسزتجلمهـغ

مياضلاناوأ

فلححسالرطد

تيسبنيلمفب

ةوتتاااتطإ

حسملسعروحر

أجشرايليمإ

غحرتضةرابل

رةلمحححيلا

1234567891011121314
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تشـُأِب تبكلماِت طسفَل تملوضيَ  بني تبقوسـني طُفقياً ورطسياً وُقْأرياً؛ بتيُصَل يف تبنهايِ  عىل كلم  تبر تملكوَّن  
ِمْن  1 حرفاً.
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مسيرات حاشدة في غزة تحت شعار »مجزرة وادي الحمص«

قالت إن الجيش السعودّي رّوج عبرها لحربه في اليمن 

 بسبب استخدامها في العدوان على اليمن

عربي ودولي

إصابُة عشرات الفلسطينيني باالختناق خالل اقتحام االحتالل وادي الحمص بالقدس املحتلة

شركة »فيسبوك« تغلُق مئات الحسابات املزيفة التي يديُرها النظام السعودّي

شركة إيطالية تعلق صادرات السالح للنظامني السعودّي واإلماراتي

 : فلسطين المحتلة:
وتصلا قوتُت تالحتالل تبصهيوني تعتدتءتتها عىل 
تبشـعب تبفلسـأيني، طم  تبُذُمَعـ ، حيث طصيب 
عرشتُت تبفلسـأينيني بياالت تختناق جرتء تعتدتء 
قـوتت تالحتالل عىل حـي وتدح تبيمـص يف تبقدس 
تمليتل ، كما طصيب شابان خالل قمع مظا رة كفر 
قـدو3 تألسـلوعي  تملنا ض  بالحتـالل، فيما تعتُقل 
شـابٌّ خـالل مدت م  بلـدة تبعيسـوي ، يأتـي جبك 
مع تسـتمرتر مسـريتت تبعودة تألسـلوعي  يف سالف 
قأاع سزة وتبتي حملا تسـم جمع  » مذزرة وتدح 

تبيمص. 
وقابا وكاب  وفا تبفلسأيني  بألنلاء: إن عرشتت 
تبفلسـأينيني طصيلوت بياالت تختنـاق جرتء تعتدتء 
قوتت تالحتـالل تبصهيوني عليهم خـالل تقتيامها 
حـي وتدح تبيمص يف بلدة صور با ر رشق تبقدس 
تمليتل ، ملينـ  طن طن قوتِت تالحتـالل ططلقا قنابل 

تبغاز تبسا3 باتذاه تبفلسأينيني. 
ونقلـا تبوكاب  عن طمـني عا3 تمللـادرة تبوطني  

تبفلسـأيني  مصأفى تببسوثي قوبه: إننا نرُفُض 
إجـرتءتت تالحتـالل تبقمعيـ  تبتي طابـا عددت من 
تبفلسـأينيني من خالل  ـد3 منازبهم يف حي وتدح 
تبيمـص، مؤّكـدتً طن تبفلسـأينيني صامدون فوق 

طرضهم وبن يتخلوت عن حقوقهم. 
وكانا قوتت تالحتالل  دما يف تبثاني وتبعرشين 
من تبشـهر تملايض 100 شق  سـكني  يف حي وتدح 
تبعائـالت  إىل ترشيـد عـرشتت  طدى  تبيمـص، مـا 
تبفلسـأيني  وجبـك يف إطـار تنفيـذ مخأأاتهـا 
تالسـتيأاني  تبرتمي  بتهذري تبفلسـأينيني وتغيري 

معابم تبقدس تمليتل  وتهويد ا. 
ويف تبضفـ  تبغربي  طصيب شـابان فلسـأينيان 
جـرتء قمـع قـوتت تالحتـالل تبصهيونـي مظا رة 
قري  كفر قدو3 تألسـلوعي  تملنا ض  بالسـتيأان 
وتملأابل  بفتح شـارع تبقري  تملغلـق منذ 16 عاما 

رشق قلقيلي . 
ونقلا وكاب  معاً عن منسق تملقاوم  تبشعليّ  يف 
كفر قـدو3 قوبه: إن قوتت تالحتالل تقتيما تبقري  
وططلقا تبرصاص تبيي عىل تملشاركني يف تملظا رة، 

ما طدى إىل إصاب  تثنني منهم بذروح. 
إىل جبك، تقتيمـا قوتت تالحتالل تبصهيوني بلدة 
تبعيسوي  رشق مدين  تبقدس تمليتل  وتعتقلا فتى 

فلسأينياً. 
ونقلـا وكاب  معاً عن ميامي تبقارصين بمركز 
معلومات وتدح حلوة ميمد ميمود قوبه: إن قوتت 
تالحتالل تقتيما تبللدة وتعتدت بابرضب عىل تبفتى 
وسيم دترح طثناء سـريه يف طحد شوترعها وتعتقلته، 

مشريتً إىل إصاب  تبفتى بكسور يف يده تبيرى. 
ويف قأاع سزة، شـارك تآلالف يف مسريتت تبعودة 
بلذمع  تبتاسع  وتبستني من مسريتت تبعودة وكر 

تبيصار تيا عنوتن “مذزرة وتدح تبيمص”. 
وشّدد تملشاركون يف تملسرية، عىل دعمهم بصمود 
ط ايل حـي وتدح تبيمص بقري  صـور با ر جنوب 
رشق مدينـ  تبقـدس تمليتل  وتبذيـن  دما قوتت 
تالحتالل تإلرستئييل بيوتهم، مؤّكـدين عىل تستمرتر 
تملسـريتت حتى تيقيـق ط دتفهـا بإنهـاء تبيصار 
تبصهيونـي تبذائـر بلقأاع وحماي  حـق تبالجئني 

تبفلسأينيني بابعودة. 

 : متابعات:
يتزتيـُد تبضغـُط تبعاملـي مـن قلـل تبرشكات 
تملصنع  بلسـالح عىل دوبتَي تبعدوتن تبسـعوديّ  
وتالمـارتت؛ بَسـلِب جرتئـم تبيـرب تملرتكل  ضد 
 »RWM«  تبشـعب تبيمنـي، حيـث علقا رشكـ
تإليأابي  تصدير تألسـلي  تبيهما ملدة 18 شـهرتً 

الستخدتمها يف تبعدوتن عىل تبيمن. 
وقابا وسـائل إعـال3 إيأابيـ ، تبخمي : إن 
رشك  »RWM« تمليلي  بصناع  تألسلي ، عّلقا 
عملي  تصدير تألسـلي  إىل تبسعوديّ  وتإلمارتت، 
ملدة 18 شهرتً؛ بَسلِب »تستخدتمها يف تبعدوتن عىل 

تبيمن. 

ووفقاً بوسائل تإلعال3، فإن »RWM« تملصنع  
برؤوس تبصوتريخ تملتوسأ  وتبكلرية وبلذخرية، 
طرسـلا قرتر ا برشكائهـا يف إيأابيا بأنها قّررت 
تعليـق صادرتتها بلسـعوديّ  وتإلمارتت؛ بَسـلِب 

تستخدتمها يف تبعدوتن عىل تبيمن. 
وجكـرت طن »تبرشكـ  سـتيرت3 إرتدة تببملان 
تإليأـايل وتبيكومـ  بتعليـق صادرتتهـا ملدة 18 

شهرت تعتلارت من نهاي  يوبيو. 
ويف 36 يونيـو، وتفـق مذل  تبنـوتب تإليأايل 
عىل مرشوع قانون من شـأنه وقف بيع تألسلي  
بلسعوديّ  وتإلمارتت، بخشيتهم من تستخدت3 تلك 
تألسلي  يف »ممارسـات تنتهك تبقانون تإلنساني 

تبدويل بابيمن. 

طهران بعد وضع ظريف على قائمة 
الحظر: ال مصداقيَة لألمريكيني

 : متابعات:
طّكــد منـدوب إيـرتن تبدتئم بـدى تألمـم تملتيـدة مذيد تخا 
روتنذـي، طم  تبُذُمَع ، طن وضَع وزير تبخارجي  تإليرتني ميمد 
جوتد ظريف عىل قائم  تبيظر تألمريكي دبيٌل عىل عد3 مصدتقي  

تألمريكيني يف تبدعوة بلتفاوض مع إيرتن. 
وحـول مدى تأثـري تإلجرتء تألمريكي عىل طنشـأ  ظريف قال 
تخـا روتنذـي يف ترصيـح بوكاب  ترنـا: »مثلما بم تؤثـر تبقيود 
تملفروض  عىل ظريف يف نيويورك قلل طسـلوعني عىل ترصيياته 
تمللينـ  بليقائق فـإن تبيظر تألخري بن يؤثر طيضاً عىل طنشـأته 

وإسكات صوته تملنأقي وتملستدل«. 
وكانا وزترة تبخزتن  تألمريكي  وضعا ظريف تألربعاء تبفائا 
عىل الئي  تبيظر تألمريكي، حيث سـخر ظريـف من  ذت تبقرتر 
وقال: »طشكركم عىل تعتلاركم إياح تهديدتً كلريتً بخأأكم«. 

وبفـا تخا روتنذي إىل طن طللـات عديدة وصلا، طم  تألول 
وطمـ  تبُذُمَع ، من وسـائل إعـال3 طجنلي  إلجرتء حـوترتت مع 
ظريف عب وسـائل تالتصال عن بعد طَو تبسفر إىل إيرتن طَو يف دول 
طخرى، موضياً طن  ذه تبأللات “تشري إىل طن تبيكوم  تألمريكي  

ج لا يف تبأريق تبخاطئ”. 
يُذكر طن تبيوترتِت تبصيفيـَ  تبتي طجرت ا ظريف مع مختلف 
وسائل تإلعال3 يف نيويورك خالل زيارته بها قلل فرتة بلمشارك  يف 
تجتماع بألمم تملتيدة طثارت سضب تملسـؤوبني تألمريكيني خاص  
وزير تبخارجي  مايك بومليو بييث فرضا تبسـلأات تألمريكي  
خالل تلك تبزيارة قيودتً عىل نأاق تَيـّرك ظريف يف نيويورك. 

قال إن أنقرة تواصل احتالل أجزاء من سوريا 

الجعفري يف ختام محادثات استانا: 
ال يحق لرتكيا َأو أمريكا التحدث عن 

شرٍب عن سوريا 
 : متابعات:

قـال مندوُب سـوريا تبدتئم يف تألمم تملتيدة، بشـار تبذعفرح، 
طمـ  تبُذُمَعـ : إن فتـوَر وقـف إطـالق تبنـار يف إدبب يعـوُد إىل 
ترصفات تركيا تبتي يتوجب عليها سـيب تبقوتت وصب دمشق 

بن يستمر إىل تألبد. 
وقـال تبذعفرح يف مؤتمره تبصيفي يف ختـا3 تبذوب  13 من 
ميادثات طسـتانا: »بدينا تبصب وتبدبلوماسـي  تبكافيني إلعأاء 
تبذانب تبرتكي إْمَكاني  بيؤّكـد ت تمامه بتنفيذ تتّفاقات سوتيش 
وطستانا«، مضيفاً »عىل تبرسم من طن صبنا طويل فإن بكل صب 

حدودتً، بن ننتظر إىل تألبد حتى تفَي تركيا بابتزتماتها«. 
 وطوضح تبذعفرح، طن سـوريا ال ترى تأليقاً نزيهاً من جانب 
تبنظـا3 تبرتكي بـ«تفا مات طسـتانا« و«تتّفاق سـوتيش« حول 
إدبب، تبذح يقيض بانسـياب تبتنظيمـات تإلجرتمي  إىل عمق 30 
كم وسـيب تألسلي  تبثقيل  وتملتوسأ ، مأابلا جميع تألطرتف 
يف »مسـار طسـتانا« بتيمل مسـؤوبياتهم وتبضغط عىل تركيا يف 

 ذت تبشأن. 
وتعتـب تبذعفرح، طن طنقرة توتصل تحتالل طجزتء من سـوريا 
يف تنتهاك بـ »تفا مات طسـتانا« تبتي تنـص عىل تالبتزت3 بوحدة 
سوريا وسيادتها وسالم  طرتضيها، ُمضيفاً طنه »ال ييق برتكيا طَو 
تبواليات تملتيدة تبيديث عن طح شب من سوريا، يف وقا تنتهكان 
فيه تبقانون تبدويل وميثاق تألمم تملتيدة بوجود ما سري تبرشعي 

عىل تألرتيض تبسوري . 

 : متابعات:
عمد تبنظا3ُ تبسـعودّح إىل تستخدت3 شلكات تبتوتصل 
تالجتماعي ملهاجم  معارضيه تبسياسـيني وخصومهم 
يف منأق  تبخليج وتبرتويج النتصارتت و مي  يف تبيمن، 
فعقـب فضيي  تبذبـاب تإلبكرتوني تبذح يديره سـعود 
تبقيأانـي عـىل شـلك  تويرت، بـرز مؤّخرتً حسـابات 
عىل موقـع »فيسـلوك« تنتهج نفـ  تبأريق  وتروج 

بلسياس  تبسعوديّ  يف تملنأق . 
وكشـفا رشك  »فيسـلوك«، طمـ  تبُذُمَعـ ، طنها 
طسلقـا طَْكثَـــر من 350 حسـاباً وصفي  ألشـخاص 
يتابعهـا  تبسـعوديّ   تبسـعودّح  بابنظـا3  مرتلأـني 
حوتيل مليـون وطربعمائ  طبف شـخص، ملين  طن  ؤالء 
تألشـخاص طدتروت شـلك  مـن تبيسـابات وتبصفيات 

تملزيف  عىل فيسـلوك بلرتويج دعاي  بلنظا3 تبسـعودّح 
ومهاجمـ  تبخصو3 يف تملنأق ، كاشـف  عـن عثور ا 
عىل دبيـل يؤّكـد إَدتَرة طشـخاص مرتلأـني بابيكوم  
تبسـعوديّ  بيمـالت رسيـ  عـىل تأليقي »فيسـلوك« 
و«تنستغرت3«؛ بهدف حشد تبتأييد بلسعوديّ  ومهاجم  

طعدتئها. 
وطوضيا تبرشك ، طن تبيمل  تبسعوديّ  كانا نشأ  
بشـكل طساس يف تبرشق تألوسط وشـمال طفريقيا بينها 
قأر وتإلمـارتت ومـرص، ملين  طن تبيمل  تسـتخدما 
حسـابات مزيف  تتظا ر بأنها مـن موتطني تلك تبدول 
كما صمما صفيات بتلدو مثل موتقع إخلاري  ميلي . 
وطشارت تبرشك  إىل طن بعض تبيسابات تعمل بشكل 
طسـايس كصفيـات بليكومـ  وتبذيـش تبسـعودينّي، 
معتـبة جبـك دبيال عىل مـدى تيـول وسـائل تبتوتصل 

تالجتماعي إىل ساح  معرك ، ال سيما يف منأق  تبخليج 
تبعربي. 

وقـال رئيـُ  إَدتَرة تألمن تبسـيبتني يف »فيسـلوك« 
ناثانيـل سليـرش يف ترصييـات صيفيـ : إن شـلك  
تإلصـالح  بخأـ   روجـا  وتبيسـابات  تبصفيـات 
تالجتماعـي وتالقتصـادح تبتـي طعد ا ويل عهـد تبنظا3 
تبسـعودّح ميمد بن سـلمان، وما وصفـوه بأنه نذاح 
بلقـوتت تبسـعوديّ  يف تبيمـن، الفتاً إىل طنها شـاركا يف 
كثري من تألحيان يف تنتقاد تبدول تملذاورة بما فيها إيرتن 
وقأر وتركيا، وشـّككا يف مصدتقي  شلك  »تبذزيرة« 

تإلخلاري  ومنظم  تبعفو تبدوبي «. 
وتوتجه تبرياض تتهاماٍت باستخدت3 موتقع تبتوتصل 
تالجتماعي مثل فيسـلوك وتويرت ويوتيوب بشن حمالت 

رسي  بلتأثري تبسيايس. 



نحثُّ الكثرَي ممن ميتلكون قدراٍت ثقافيًة، وخلفيًة 
علمية ومعرفية اأن ي�ص��اهموا يف الدورات ال�صيفية، 
هن��اك الكثرُي من املناطق التي حتت��اُج اإىل االهتمام 
مه��م، وه��ذه  ه��ذا جان��ب  املج��ال،  ه��ذا  واجل��د يف 

م�صوؤولية يف نف�س الوقت.
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كلمة أخيرة

جمال عامر 
  

أبن�اء  م�ن  اآلالُف 
أبناَء  يقاتل�ون  الجن�وب 
معظ�م  يف  جلدته�م 
ع�ن  نياب�ًة  الجبه�ات 
واإلم�ارات  الس�عودية 
ه�م  ويف معرك�ة ال تُخصُّ
الدوليَة  املنظماِت  جعلت 
الصحفي�َة  والتقاري�َر 
كأرخ�ِص  تصنُِّفه�م 
مرتِزق�ة يف العال�م، وهو 
توصي�ٌف يدم�ي قلوبَن�ا 

جميعاً.
هؤالء يش�حنُهم تج�اُر الحروب مم�ن يتخذون من 
قضي�ة اس�تعادة الجن�وب وس�يلَة ارت�زاق وتضلي�ٍل؛ 
اس�تغالالً لحاج�ة الن�اس وظروفهم لي�س إىل الحدود 
الش�طرية عىل األقل كتأكيد ملزاعمه�م التحّررية وإنما 
يرس�لونهم إىل محارِق املوت يف أقىص الشمال بصعدًة؛ 
للفن�اء نيابًة عن الجنود الس�عوديني فيما ترتك جثثهم 
تتحل�ل يف الع�راء يف ح�ال غفل�ت عنه�ا الض�واري يف 
تضاعف ألوجاِع أرسهم الت�ي ترَُصُف لكل أرسة 5000 
ريال س�عودي كتعويض تافٍه عن إنس�ان وق�ر يمثُّل 

ذكرى لفقيدهم الذي عومل وانتهى كنكرة. 
�ُش الذي  ما اس�تدعى اإلش�ارة الس�ابقة هو التوحُّ
إب�داه مرتِزقة التحالف ضد مواطنني بس�طاء من أبناء 
الش�مال التي دعته�م الحاج�ُة لطلب ال�رزق يف عدن، 
ف�إذا بهم يتحول�ون إىل فرائَس لهمجية غري مس�بوقة 
أغ�رى ضعُفهم هؤالء الس�اديني عىل نهبه�م واالعتداء 
عليه�م وطرده�م ، كتعبري عن غض�ب منحط وعاجز 
عىل اس�تهداف معس�كر لهم كان يتباهى باستعراض 
مقاتل�ني قبل إرس�الهم يف مهم�ات قتالي�ة عدوانية ال 

باعتبارهم ُرُسَل سالم.
م�ن ت�م اس�تهدافهم ه�م مقاتل�ون بلُغ�ِة الحرب 
ومنطقها وهم تعزيزاٌت قتاليٌة، لو تمّكنوا من الوصول 

إىل الجبهات َفإنَّ مهمتَهم هي قتُل َمن استبقوهم.. 
وبه�ذا املنطق فقد أصبحوا أهدافاً قتاليًة دوَن النظر 
إىل أن كان�وا قد وصلوا خطوط املواجه�ة أم يف الطريق 

إليها.
وما س�بق هو م�ا يفرُضه واق�ُع الح�روب امللعونة 
تج�اه املقاتل�ني ولي�س املدني�ني املحمي�ني بالقان�ون 
وقبله باألخ�الق والقيم املتوارثة؛ ألن�ه ويف حال رسين 
االنفالت القيمي َف�إنَّ أياً ممن أخذه الغضب مما جرى 
من امتهان إلنس�انية األبرياء من قبل األحزمة األمنية 
سيقول إن آالف الجنوبيني يقاتلون يف معظم الجبهات 
ويج�ُب معامل�ُة َم�ن يس�كنون منه�م يف محافظ�ات 

الشمال باملثل.
إال أن�ه ومع ما حصل يف مناس�باٍت س�ابقٍة ومع ما 

حصل ويحصل أمس واليوم َفإنَّنا لن نجَد يف 

أحمد الصعدي 
ذكر عضُو املكتب السيايس ألنصار 
الله، عبدالله هاش�م الس�ياني، الذي 
شارك ضمن وفد املكتب يف اللقاء بوفد 
مجموع�ة األزمات الدولي�ة أن رئيَس 
املجموعة ط�رح بعضاً م�ن األفكار، 
منه�ا أن أنصاَر الل�ه يمتلكون أوراق 
ق�وة كث�رية، بينما األط�راف والقوى 
األُْخ��َرى ال تملك أوراقاً قوية؛ ولذلك 
فهي تخىش الدخوَل يف الحل السيايس! 
ال نعرف م�ا كان رد الجان�ب اليمني 
ع�ىل ه�ذا االدع�اِء الخبي�ث، ولكنن�ا 

َر أن أي تلميٍح من أي  نس�تطيُع تص�وُّ
طرف أَو شخص إىل االستعداد ملناقشة هذه املشكلة 
الت�ي يعان�ي منها تحال�ُف الع�دوان م�ن رباعيته 
-أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات- إىل أصغِر 
مرتزق من أتباع ))رشعية العدوان(( سيكشُف عن 
ع�دة مطالَب تعيد للع�دوان الثقة بنفس�ه بدءاً من 
تس�ليمِه مدين�ة الحدي�دة وموانئه�ا والتخلص من 
كابوس الصواريخ البالستية والطريان املسرّي، ومن 

ثم يمكن البدء بمفاوضات االستسالم! 
يرت�دي املبعوث�ون الدولي�ون واألممي�ون ثي�اب 
الحياد، ويكثرون من الحديث عن إخالِصهم للسالم، 
وعن ُحبِّهم للشعب اليمني، وقد يضيفون مساحيَق 
كالميًة ذات ش�حنة عاطفية يظه�رون من خاللها 
دهش�تهم مم�ا يش�اهدونه يف اليمن م�ن املوروث 

الثقايف األصيل، وال بد أن يضيفوا إىل ذلك وقوَعهم يف 
حب صنعاء القديمة. 

إن هؤالِء الزواَر يهتمون بنجاحهم 
املهن�ي وبف�رص جديدة ت�در عليهم 
رفاهيًة وم�االً ونفوذاً، ومن أجل ذلك 
فهم مس�تعدون إلعط�اء ضمائرهم 
إجازة دائمة ولتجاهل املذابح املروعة 
الت�ي يرتكبها الع�دوان وكل جرائمه 
بم�ا فيه�ا الحص�ار وتدم�ري أبس�ط 

مقومات الحياِة. 
يف الواق�ِع أن أفض�َل وأمىض ورقة 
ملكها تحال�ُف العدوان وأضاعها هي 
ورقُة عدم شن العدوان من األساس، 
ولكن كم�ا أضاع هذه الورق�َة وغامر 
واعت�دى، أضاع فرص�َة األربعني يوم�اً التي اكتفى 
فيه�ا اليمنيون بتلقي الرضبات وع�دم الرد، ولكنه 
اس�تمر ليبدأ ال�ردُّ اليمني الذي عّراه وكش�ف بعَض 
عيوب�ه، وكان�ت بيد الع�دوان ورق�ٌة أُْخ���َرى بعد 
إدخاله إىل عدن، أما اليوم فبعد ُك�ّل ما جرى س�واًء 
ملعسكر العدوان أَو يف معس�كر اليمن املقاوم، وبعد 
أن صارت الي�ُد اليمنية تطاُل ُك��لَّ مكان يف مملكة 
ال�ر وإمارات التآمر فإن أفض�َل نصيحة مخلصة 
يمك�ن أن يقدَمه�ا ُك�لُّ حريص ع�ىل الرياض وأبو 

ظبي والواقفني من ورائهما هي أن يقول 

عمليُة »الجالء« 
وردُّ فعل العاجز

شرُّ البلية ما قاله رئيُس مجموعة 
األزمات الدولية! 
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يحيى المحطوري
الس�الُم عىل حَمَلِة راية الِعلم 

والجهاد ورحمة الله وبركاته..
أما بعُد..

�ُه إليك�م رس�التي ه�ذه  أوجِّ
رفاق�ي  ع�ن  ونياب�ًة  باس�مي 

املجاهدين يف ُك��ّل الجبهات.. 
ال نخفيكم أنه قد ساءنا كثرياً 
م�ا علمن�اه يقيناً م�ن صمِتكم 
ع�ن الحديث ع�ن إدان�ِة جرائم 
الع�دوان ، وامتناِعكم عن إنكاِر 
منَكِره�ا وباطِلها بالقلب أَو اليد 

أَو اللسان.. 
وقد س�اءنا أَْكثَ���َر موقُفكم 
بالتحري�ض   ، للع�دوان  املؤيِّ�ُد 
املس�تمر عىل مجاه�دي الجيش 
واللج�ان ، وعملكم الدؤوب عىل 
التثبيط والتدجني والخذالن.. بال 
ُحجٍة وال دليل وال برهان س�وى 
مررات القعود الت�ي زينها لكم 

الشيطان.. 
إنن�ا ومن بني أزي�ز الرصاص 

ولهيب النريان وقصف 

نصيحُة محب 
مشفق
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