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طريان االحتالل ال�ضعودي يق�ضف مدينة الغي�ضة مبحافظة املهرة 
تاأمني املناطق احلدودية غرب »الدائر« يف ع�ضري وم�ضرع عدد من قيادات وعنا�ضر املرتزقة
مقتل وإصابة عشرات اجلنود السعوديني واملرتزقة بضربة صاروخية استباقية يف جنران

علماء اليمن يؤكدون على ضرورة التحرك إلنقاذ 
احلرمني من خطورة التواجد األمريكي الربيطاين

تهجري ق�ضري من عدن

تحليل: اليمن شريك بالقوة في وظيفتين خليجيتين

تقرير صادم نشرته صحيفة ألمانية ومؤسسة أمريكية:

النظام السعودي يتاجر بأطفال اليمن في أسواق »الدعارة«
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ناطق القوات المسلحة: مصرع وإصابة عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة

بالتوازي مع مصرع وإصابة عدد من قيادات وعناصر المرتزقة بكسر زحف لهم: تدمري آليتني لجيش العدو 
السعودي ومرتزقته وكسر زحف 

لهم يف جبهة جيزان

 : جيزان 
 ُقتل عاٌد من ح ذنود ح غـعوديني، طم  ح غـبت، خالل عمليات متنوع  

نّفــذتها قوحت ح ذيش وح لذان ح شعبيّ  يف جبه  جيزحن. 
وطّكــا مصار عغـكرح  صييف  حملغـرة طن ولاة ح هناسـ   لذيش 
وح لذـان ح شـعبيّ  تمّكنت من تامر آ ي  سـعودي  بعبوة ناسـف  جنوب 
ح خشـل، ما طسفر عن مرصع عاد من ح ذنود ح غـعوديني ممن كانوح عىل 

متنها. 
وطضـاف حملصـار طن ولاة ح هناسـ  تمّكنـت طَيْــضاً مـن تامر طقم 
ميمـل باملرتزق  قبا   جبل قي  بعبوة ناسـف ، ما طدى إىل مرصع وجرح 

من عليه. 
إىل ج ـك، تمّكنت ولاحت ح ذيش وح لذان ح شـعبيّ  مـن إلباط مياو   
تقـا4 ملرتزق  ح ذيش ح غـعودح رشق ح ـاود وكبّاتهم خغـائر يف حأروحح 

وح عتاد. 
وكان متيـاث ح قوحت حملغـلي  ح عميـا يييى رسيع قـا طّكــا، طم ، 
مـرصع 14 سـودحنياً وإصابـ  غ آخرين إثر حسـتهاحف تذمعاتهم بقصف 

صاروخي يف معغكر مغتياث يف ح أين  سرب لرحن قبا   جيزحن. 
وجكـر ح عميا رسيع طن عملي  حسـتهاحف حملرتزق  ح غـودحنيني تمت بعا 
عملي  حستخبارحتي  دقيق  ونّفــذت بعاد من صوحريخ ز زحل1 وح كاتيوشا. 
مـن جانب آخر، عرض حإلعال4 ح يربي مشـا ا جاياة  عمليات ح ذيش 
وح لذـان ح شـعبيّ  يف ميور جيزحن، موثقاً سـقوَط ح عـرحت من مرتزق  

ح عاو قتىل وجرلى خالل تلك ح عمليات. 

الصاروخية تصّعـد ضرباتها االستباقية: »بدرF« يحبط مخططاً جديدًا للعدو السعودي يف نجران
 : خاص

ضمـن سلغـل  رضباتهـا »حالسـتباقي « حملتزحيـاة وح تي 
تشكل تصعياحً نوعياً جاياحً، يتذىل فيه ح تفوُق حالستخبارحتي 
 لذيـش وح لذان بشـكل وحضح، ططلقت ح قـوة ح صاروخي ، 
طم  ح غبت، صاروخاً با غتياً جاياحً من نوع »بارF« رضب 
معغـكرحً  ذيش ح عاو ح غـعودح ومرتزقته يف جبه  نذرحن، 
كان يذـرح فيه حإلعاحد  زلوفات يف جبهات ح ياود، ونذيت 
ح رضبُ  يف إلباط تلك ح خأ ، مكبّاة ح عاو خغائَر كبرة. 

وطعلـن حملتيـاث باسـم ح قـوحت حملغـلي ، ح عميـا يييى 
رسيـع، طمـ ، طن »بـار F« ح با غـتي حملتشـظي حسـتهاف 
معغـكرحً مغـتياثاً  لقوحت ح غـعودي  ومرتزقتهـا جنوبي 
سـقا4 يف جبه  نذـرحن ورحء ح ياود، مؤّكـــاحً طن ح صاروخ 
طصـاب  افه باق  عا ي ، موقعـاً عرحت ح قتىل وح ذرلى يف 

صفوف ح ذنود ح غعوديني وحملرتزق . 
وكشف رسيع طن ح رضب  جاءت »بعا عملي  حستخبارحتي  
دقيق  وحستبقت زلفاً كان ييرض  ه يف جبهات ح ياود«. 

حسـرحتيذي  ح رضبات حالستباقي  شـهات تأبيقا مكثفا 
خـالل ح فرة حأخرة يف عاة جبهات، فقبل طيا4 فقط نّفــذت 
قوحت ح ذيش وح لذان عملي  »صاروخي  جوي « عىل معغكر 
»ح ذـالء« يف عـان، حسـتهافت عرضـاً عغـكرياً ملليشـيات 
حاللتـالل كان يذـرح تذهيز ـا  شـن زلوفـات يف جبهتَي 
ح ضا ع وتعز، وطم  حأول، عرضت ح قوحت حملغـلي  مشا ا 
 ـرضب تذمعـات مرتزق  ح ذيش ح غـعودح قبا ـ  نذرحن، 
بصـاروخ »بارF« تم إطالقه قبل طسـابيع، ونذـح يف إلباط 

مخأط زلف كان يذهز  ه ح عاو. 

 ذه ح نوعي  من ح رضبات تكشف بوضوح عن تمّكن قوحت 
ح ذيـش وح لذان ح شـعبيّ  مـن إلاحث حخرحق حسـتخبارحتي 
عميـق جـاحً دحخل صفوف ح عـاوحن، ليث  م تعـا تَيـّركات 
ح عاو ح فعلي   ي حملكشـوف  ولغب بل وخأأه حملغتقبلي  
طَيْــضـاً، ما يعني طن ح عملي  حالسـتخبارحتي  تذاوزت مرلل  

ح رصا ح ذوح ح شامل ووصلت إىل دحخل صفوف ح عاو. 
وقـا طوضح ناطق ح قوحت حملغـلي  ج ك، طمـ  حأول، عنا 
حستعرحضه ملشا ا حستهاحف تذمعات حملرتزق  قبا   نذرحن، 
ليث كشـف طن تلك ح رضب  تمت »بتعاون من دحخل صفوف 
ح عاو« و و ما يوضح طبيع  وماى حالخرحق حالستخبارحتي. 
وتشـكل  ذه ح رضبـات وحلاة من طنذح حالسـرحتيذيات 
ح عغـكري  يف إلاحث تأثر مبارش وفـورح وكبر عىل ح وضع 
حملياحنـي يف ح ذبهات، فهي تلغي ح فرصـ  ح زمني  طما4 ح عاو 
ملياو ـ  إلـاحث طح تصعيا يف طيـ  جبه ، وتذعل لغـابات 

»ح عاد وح عاة« با نغب   ه عايم  ح قيم  تماماً. 
ومن ليـث نوعي  ولذم ح خغـائر ح تـي يتكبّا ا ح عاو، 
تعترب ح رضبات حالسـتباقي  طكثـر تأثرح طَيْــضـاً من سر ا؛ 
كونهـا تباست ح عاو يف »جروة« حلتشـاد قوحتـه ووقت توحجا 
قيادحتـه، و ـو حأمر ح ـذح ظهـر بوضوح من خـالل رضب  
معغـكر »ح ذالء« ح تي ططالت بألا طبرز قيادحت مليشـيات 

حاللتالل. 
وبامليصل ، فإن حالسرحتيذي  حالستباقي   لذيش وح لذان، 
قـا نذيت يف تأسـي  معاد   جاياة من عمليات حالشـتباك 
مع ح عاو، معاد ـ  تضمن إضعافه ورضبه قبل طن يقو4 بأح 
تَيـّرك، و و ما يعني ح تيكم ح كامل  قوحت ح ذيش وح لذان 
بمذريات حملعرك ، وحنتزحع ُكــّل ح خيارحت من طما4 ح عاو بما 

يذعله فريغً  سهل  ومشلو   تََماماً. 

اإلعالم الحربي يعلن تأمنَي املناطق الحدودية غرب قطاع الدائر يف عسري

قوى العدوان تقصف باملدفعية منازل وممتلكات 
املواطنني يف مدينة الحديدة والقرى الريفية 

 : متابعات
كشـف حإلعال4ُ ح يربـي، طم  ح غـبت، طن 
قـوحِت ح ذيـش وح لذان ح شـعبيّ  تمّكنت من 
تأمـني حملناطـق ح ياودي  سرب قأـاع ح احئر 
يف عغـر، فيما سـقط ح عرحت من حملرتزق  
قتـىل وجرلى، بينهم قيـادحت، خالل عمليات 

جاياة. 
وعـرض حإلعـال4 ح يربـي، طم ، مشـا ا 
 عمليـات تأمني حملناطق ح ياودي  سرب قأاع 
ح احئر، ليث تمّكنت قوحت ح ذيش وح لذان من 
تأهر كاف  تلك حملناطق بشـكل كامل، خالل 

عمليـات  ذومي  سـقط فيهـا ح عرحت من 
مرتزقـ  ح عاو ح غـعودح قتـىل وجرلى وتم 

تامر عاد من آ ياتهم. 
إىل ج ـك،  قـي عاد مـن قيـادحت وعنارص 
حملرتزق  مصارعهـم وطصيب آخرون، طم ، يف 
تصـاح ح ذيش وح لذان ملياو ـ  زلف قبا   

منَفـذ علب بعغر. 
وطفاد مصار عغـكرح  صييف  )حملغرة( 
بـأن حملذا اين تمّكنـوح بعون ح لـه من كرس 
ح زلف ح ذح حسـتمر أربع ساعات، ما طدى إىل 
سـقوط عاد من ح قتـىل وح ذرلى يف صفوف 

ح خون  وح عمالء بينهم قيادحت. 

وطّكـــا حملصـار طن مـن بني قتـىل ح خون  
وح عمـالء، ح قيـادح حملرتزق عباح لـه ح ولش، 
قائا ما يغـمى »كتيبـ  ح هناسـ « يف جيش 
ح عاو، وح قيادح حملرتزق عباح يكيم ح يوشبي 
قائا ما يغـمى »رسي  ح هذـو4« يف ح لوحء 64 

ح تابع  قوى ح عاوحن حأمريكي ح غعودح. 
من جهـ  طخـرى، ططلقـت قـوحت ح ذيش 
وح لذـان ح شـعبيّ  ثالثـَ  صوحريـخ من نوع 
»ز ـزحل1« عـىل تذمعـات ملرتزقـ  ح ذيـش 
ح غـعودح قبا ـ  طبـوحب ح يايـا، ولّققـت 
ح صوحريخ إصابات دقيق  طسفرت عن مرصع 

وإصاب  عرحت حملرتزق . 

 : الحديدة
حستمرت قوى ح عاوحن حأمريكي ح غعودح 
ومرتزقتها، طم  ح غبت، بتصعيا خروقاتها 
التفاق وقف إطالق ح نار بميافظ  ح ياياة، 
حملوحطنـني  وممتلـكات  منـازل  مغـتهاف  
باملاينـ  وحملايريات ح ريفي  بقذحئف حملافعي  
وصوحريخ ح كاتيوشـا، مما تغـبب يف طرضحر 

وحسع  يف حملمتلكات وحملنازل. 

وقـال مصـار طمنـي بميافظـ  ح ياياة 
 صييف  حملغـرة: إن قـوى ح عاوحن قصفت 
بأكثر مـن 35 قذيف  مافعي  قري  ح شـذن 
حمليـارصة،  ح اريهمـي  ماينـ   ططـرحف  يف 
موضياً طن تعرض منازل حملوحطنني يف قريتي 
ح زعفرحن وميل ح شـيخ بكيلـو 16  لقصف 
بأكثـر مـن 44 قذيفـ   ـاون َو3 صوحريخ 

كاتيوشا. 
ح عـاوحن  قـوى  طن  حملصـار،  وطضـاف 
حسـتهافت بأكثَر مـن 45 قذيف   اون َو14 

صـاروخ كاتيوشـا حملانيـني وممتلكاتهم يف 
منأقتـي حملتينـ  وح ذـاح يف ح تييتـا، فيما 
تعرضت منـازل ومـزحرع حملوحطنني بمنأق  
ح ذـاح حأعـىل بمايري  بيـت ح فقيه  قصف 

باملافعي  ح ثقيل . 
و فت حملصار، إىل حسـتهاحِف قوى ح عاوحن 
بـ 7 قذحئـف مافعي  جنوب مايري  ح تييتا، 
مؤّكـــاحً طن ح قصـف حملافعـي عـىل ح قرى 
وماينـ  ح يايـاة طسـفر عن تـرضر منازل 
حملوحطنني وح يق بممتلكاتهم خغائر كبرة.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بكسر زحف لهم يف تعز
 : تعز

تمّكن طبأاُل ح ذيش وح لذان ح شـعبيّ ، طم  
ح غـبت، من كرس زلف وحسـع ملرتزق  ح عاوحن 

ح غعودح حأمريكي يف ميافظ  تعز. 
وطوضح مصار عغـكرح  لمغـرة طن زلف 
مرتزقـ  ح عـاوحن نُفـذ مـن 3 مغـارحت باتّذاه 
ح شـعبيّ  يف جبهـ   ح ذيـش وح لذـان  موحقـع 

ح كال  بمايري  حملعافر. 
وطّكــا حملصار تكبّا حملرتزق  خغائر جغيم  
يف حأفرحد وح عتاد، دون طن يتمّكنوح من تيقيق طح 

تقا4 عىل حأرض. 
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 : خاص
ضمن حنتهاكاته حملتوحصل  بيق طبناء ميافظ  
حملهرة ومياوالته حملغـتمرة  ركعيهم وإر ابهم، 
شن حاللتالل ح غعودح، طم  ح غبت، قصفا جويا 
بأائـرحت حأباتيش عىل مناطق مأ و ه با غـكان 
دحخل ماين  ح غيض  عاصم  حمليافظ ، مضاعفاً 
ح غضَب ح شـعبي حملتزحيـا ضاه وضـا طتباعه من 

لكوم  حملرتزق . 
وطفادت مصـادُر ميلي  بأن طائـرحت حأباتيش 
دحخـل  حملتوحجـاة  ح غـعودي   ح تابعـ   لقـوحت 
حمليافظـ ، ططلقـت، طم ، عـاَة قذحئـَف باتّذاه 
مناطـق سـكاني  يف منأقـ  ح عـربح بعاصمـ  

حمليافظ . 
وطّكات حملصادر طن ح قصَف ح غعودح طسفر عن 
ترضر منازل حملوحطنني، وسـبّب لا ً  من ح ذعر يف 

طوساط حأطفال وح نغاء يف تلك حملنأق . 
و يغت  ذه حملرة حأوىل ح تي تقو4 فيها طائرحت 

حاللتالل بقصف حملهرة، إج كانت طائرحت سعودي  
قـا قصفت مألع يو يو حملنـرص4، منأق  تذمع 
ح قبائـل حملنا ض   لقـوحت ح غـعودي  يف مايري  

شين. 
ويأتي  ذح ضمن مياوالت حاللتالل حملغـتمرة 
إلخضـاع حمليافظـ  وح غـيأرة عليهـا، يف ح وقت 
ح ـذح يوحصـل فيـه حسـتقاح4 حملزيـا مـن قوحتـه 

ومليشياته إ يها. 
وطوضيت حملصادر حمليلي  طن ح قصف ح غعودح 
عـىل حملناطق ح غـكني ، طمـ ، طثـار لا   سضب 
وحسـع  يف طوسـاط حملوحطنني ح ذين حعتربوح طن  ذح 

ح قصف يمثل مياو    رويعهم وإخضاعهم. 
وتشـها ميافظـ  حملهـرة تيليقـاً متوحصـالً 
ومكثفاً  أائـرحت حاللتالل ح غـعودح يف حأجوحء، 
حأمـر ح ذح يغـتنكره طبنـاء حمليافظـ  ح رحفضني 
 توحجـا ح قوحت ح غـعودي ، ويعتربونـه د يالً عىل 
نوحيا حاللتالل  تفذر حأوضاع وزعزع  حسـتقرحر 

حمليافظ . 

ويوحجـه حاللتـالل ح غـعودح لـرحكا شـعبيا 
وحسـعا مـن قبائـل وطبنـاء حمليافظـ  ح رحفضني 
 توحجـا ح قـوحت ح غـعودي  ومليشـياتها، ليـث 
تشـها حمليافظـ  حعتصامـات متوحصلـ  تأا ب 
بخروج تلك ح قوحت وحملليشيات، وتتوعا با تصعيا 

ضا ا. 
كمـا توحجه سـلأ  حملرتزق  ح تابعـ   اللتالل 
يف حمليافظ ، رفضاً شـعبياً كبـرحً، إج يأا ب طبناء 
وقبائـل حمليافظـ  بأـرد وإقا   حمليافـظ حملعني 
من قبل ح غـعودي  »رحجـح باكريت« وح ذح يقو4 
باستقاح4 حملليشـيات حملغلي  إىل دحخل حمليافظ ، 
إدحرة شـؤون  يف  حاللتـالل  توجيهـات  وينّفـــذ 

حمليافظ . 
ومؤخـرحً يوحجـُه حملرتـزق باكريـت رصحعاً مع 
لكومـ  حملرتزق  عـىل خلفي  قضايا فغـاد، بعا 
طن لـاول ح تيريض ضا قيادحت ح يرحك ح شـعبي 
ح رحفـض  اللتـالل، وبعـا طن خرجـت تظا رحت 

كبرة تأا ب بأرده وطرد ح قوحت ح غعودي . 

أخبار

وسط إدانات اآلالف من الناشطين الجنوبيين لتلك الممارسات.. وتباكي حكومة الفاّر على أبي اليمامة والقتلى المرتزقة

في محاولة جديدة إلركاع وترويع أبناء المحافظة:

لليوم الثالث.. مليشيا االحتالل يف عدن تواصل ترحيَل الشماليني وإحراق منازلهم ومحالتهم وبسطاتهم
 : عدن

 ليـو4ِ ح ثا ـِث عىل ح تـوحيل وحصلت قوحت ما يغـمى 
ح يزح4 حأمني ح تابع   اللتالل حإلمارحتي، طم  ح غبت، 
بماينـ  عـان، جرحئـَم ترليـل حملئـات مـن حملوحطنني 
ح شما يني عىل متن سيارحت نقل كبرة بأريق  مهين  
وسر إنغـاني  وطخالقي ، وكذح إلرحق حمليالت ح تذاري  
وح بغـأات وبعض حملنـازل ح غـكني  ح تابع  ملوحطني 
حمليافظات ح شـما ي ، يف ظل سياب تا4  يكوم  ح فاّر 
 ادح ح تي حنشـغلت خالل ح يوميـني با تباكي وح يزن 
وحأىس عـىل ح رصيـع طبـو ح يمام  وح قتـىل حملرتزق  يف 
صفوف حاللتـالل يف عملي  عغـكري  ناجي   لأرحن 
حملغـّر نّفــذ ا ح ذيش وح لذان ح شعبيّ  بيق ثل  من 
ح عمالء وح خونـ  وحملرتزق  كانوح يرفعون َعَلماً ال يمثّل 
َعَلـَم ح ولاة ح ذح يظهر خلف لكوم  حملرتزق ، ماعي  
زورحً وبهتانـاً حنتماَء ـا  ليمـن، بينما كشـف ح عملي  
حأخرة لقيقتها وزيف حدعاءحتها وطنها  يغـت سـوى 

طدحة قذرة بيا حاللتالل حإلمارحتي وح غعودح. 
ليث طّكات تلك ح ذرحئم طن عان  م تعا منأق  آمنً  

أبناء حمليافظات ح شـما ي ، ليـث يتعرض موحطنون 
وتذار ومغتثمرون وباع  ولتى بّغاطون إىل حالعتاحء 
وح قبض وإلـرحق ممتلكاتهم وح زج بهم يف ح غـذون 
وترليلهم من قبل ميليشـيا حاللتـالل يف إطار تكري  

حالنفصال وزرع ح كرح ي  يف نفوس حملوحطنني. 
وقا ت مصادر ميلي  يف عان: إن لمالت حالعتقاالت 
وح رليـل تنتـر يف عمـو4 مايريـات عان، ال سـيما 
حأسـوحق وحأليـاء وحمليـالت ح تذاريـ ، ولتـى عـىل 
مغتوى ح بغأات يتم حعتقال طصيابها وإلرحقها. 

وشـهات  ـذه حأعمـاُل ح تـي ينّفــذ ـا مرتزقـُ  
حاللتـالل حإلمارحتـي إدحنـاٍت وحسـعً  من قبل نشـأاء 
وسياسـيني من طبنـاء ح ذنوب، ليـث طدحن طلما عمر 
ح عبادح حملرقيش، عميـا حأرسى ح ذنوبيني، ح ترصفاِت 
ح تي وصفها با عنرصي  وحملقيت  ح تي تمارُسـها قوحت 
ما يغـمى ح يزح4 حأمني، حملاعومـ  من حاللتالل بيق 
موحطنني مـن طبنـاء حمليافظـات ح شـما ي ، يف ماين  
عان، دحعياً إىل عا4 حالنذرحر خلف تلك ح اعوحت وإيقاف 
ترليل طبناء ح شـمال ح بغأاء ح ذين يبيثون عن  قم  

عيشهم يف عان.

»أباتشي« االحتالل السعودي تقصف مناطَق سكنية يف املهرة 

عدن.. مليشيا االحتالل تواصل نهب األراضي واملمتلكات 
وتنتقل من الرب إىل البحر 

 : عدن
 ـم يكتـِف مرتزقـُ  حاللتـالل حإلمارحتي بنهب 
حأرحيض ح عامـ  وح خاصـ  باملوحطنـني يف عمو4 
مايريـات عـان، بـل تعاى حأمـر ج ـك ووصلت 

عمليات ح بغط إىل ح بير طيضاً. 
وقال شـهود عيان يف ماين  عـان: إن قيادحٍت 
تابعـً   اللتـالل حإلمارحتـي قامت با بغـط عىل 
طرحٍض يف ح بيـر بذانـب جـرس ح ربيقـ ، ليـث 
قـا4 حملرتزق  برفق  حأطقم ح عغـكري  وحملعاحت 
ح ثقيل  برد4 ح بير وح بناِء عليه، يف ظا رة تياث 

 لمرة حأوىل يف عان. 
وتصاعات جرحئم ح بغـط عىل حأرحيض ح عام  
وح ياحئق وحملتنز ـات وطرحيض حملوحطنني يف ماين  
عـان عـىل طيـاح ميليشـيا حاللتـالل حملنتمني ملا 
يغـمى ح يزح4 حأمنـي وحملذل  حالنتقـايل ح تابع 
 اللتـالل  تتصار قائمـ  ح ذرحئم حملتعـادة ح تي 
تشـها ا حملاين  يف ظل حالنفـالت حأمني حملمنهج 

ح ذح تشهاه حملاين  منذ طربع  طعوح4. 
وقا ـت مصـادر ميليـ  يف عـان: إن منأق  
حملمـاحرة بمايري  ح شـيخ عثمان شـهات، طم  
حأول، قيا4َ ميليشيا حاللتالل با بغط عىل طرضي  
كبرة مخصص  كمقربة، تزحمناً مع وجود ططقم 
طمنيـ  تابعـ  أبـو ظبي با قـرب مـن حأرضي ، 
حأمـر ح ذح دفـع حملذل  حملييل بمايري  ح شـيخ 
عثمان إىل تيميـل لكوم  ح فاّر  ادح وحاللتالل 
مغـؤو ي  نهب حأرحيض ح عامـ  وحالعتاحء عليها، 
دحعياً إىل إيقاف ح بغـط عىل حملتنفغـات يف ولاة 

جوحر 665 بمنأق  حملماحرة. 
وكانـت قا تعرضت سـابقاً ميميُ  ح يغـوة 
ح أبيعي   لأيور يف ماين  عان  لغـأو وح بغط 

با قوة من قبـل قيادحت مرتزقـ  تابع   اللتالل 
حإلمارحتي، يرحفقهم مغليون من ما يغمى قوحت 
ح يـزح4 حأمنـي وحملذلـ  حالنتقايل، ليـث قاموح 
بتذريـف حأرحيض ح زرحعيـ  يف حمليمي  حملرشـي  
إلدرحجها يف قائم  حأمـم حملتياة ح رحث ح أبيعي 

ح عاملي. 
وتبلغ مغـال  ميمي  ح يغـوة 185  كتارحً 
وتتبـع إدحريـاً مايري  ح ربيق  وتعـا طَيْــضاً آخر 
حملناطـق ح أبيعيـ  ح تـي تشـكل موئـالً  لعايـا 
مـن ح كائنات ح ييـ  حملهادة باالنقـرحض، نتيذ  

ح توسع ح عمرحن.
ويف ح غياق جحته، طقامت ميليشيا حاللتالل عىل 
ح بغـط با قوة عىل طرحٍض خاصـ  بمياه ح رصف 
ح صيـي ح تي تقـُع بمنأق  كابوتـا باملنصورة، 
وتغذح مايري  حملنصورة وح شـيخ عثمان وماين  

ح شـعب وحملمـاحرة، وقا ت حملصـادر: إن ح نا بني 
قيادحٌت يف ما يغمى حالنتقايل ح ذنوبي. 

حأرحيض  عـىل  ح بغـط  عمليـاُت  وتصـّاَرت 
وحملمتلكات قائم  ح ذرحئم حملتعادة ح تي تشـها ا 
ماينـ  عان يف ظل حالنفـالت حأمني حملمنهج ح ذح 
تشـهاه حملاين  منذ طربع  طعوح4 باعم مبارش من 

حاللتالل حإلمارحت. 
لتى حملقابر  م تغـلم من ح بغـط، فقا طّكات 
مصادر ميليـ  قيا4 مرتزق  حاللتالل حأسـبوع 
حملايض با غيأرة عىل طجزحء من مقربة عا4 وسط 
حملنصـورة، وقا ـت مصـادر إن قيـادحت تيميهم 
قـوحت تابع   اللتالل قامت با بغـط عىل طجزحء 
من سـور مقربة ح رلمن، وقاموح بتيأيم بعض 
طجزحء سـور حملقـربة وشـيّاوح طكشـاكاً وميالت 

تذاري . 

سفينٌة تابعٌة لالحتالل 
اإلماراتي تنزل 30 من جنودها 

يف شاطئ حوالف بسقطرى 
 : سقطرى

يغـتمرُّ حاللتـالُل حإلمارحتـي يف تعزيـز وجـوده دحخـل جزيـرة 
ُج  ه ويغـّوقه إعالمياً بشأن حنغيابه من  سـقأرى خالفاً ملا يروِّ
ح ذنـوب، فقا طّكات مصـادُر مألعٌ  طن سـفينً  إمارحتي  وصلت، 

طم ، إىل جزيرة سقأرى يف مهم  عغكري . 
وطوضيـت حملصـادر طن ح غـفين  ح تابعـ   اللتـالل حإلمارحتي 
طنز ت طكثر من 30 جناياً يف شـاطئ لـوالف، ليث تم نقل ح ذنود 

حإلمارحتيني إىل مقر مناوب طبو ظبي يف ح ذزيرة. 
وكانت كشفت مصادر ميلي  ح يومني حملاضيني يف سقأرى عن 
لمل  حستقأاب تنّفــذ ا طبو ظبي يف ح ذزيرة  لمئات من ح شباب 

بيذ  ح عمل وح تذنيا يف حإلمارحت. 
وطّكـات حملصادر طن لمل  حالسـتقأاب تلـك وصلت إىل ح ولاحت 
حأمنيـ  وح عغـكري  ح تابعـ   يكومـ  ح فـاّر  ـادح عـرب إسرحء 
ح عرحت من ح ذنود ح يكوميني بروحتب مذزي  يف لال سـافروح إىل 
طبـو ظبي، إما  لتذنيا يف ح ذيش حإلمارحتي طَو ح عمل يف مهن طخرى، 
حأمر ح ذح دفع لكوم  حملرتزق   لرد عىل  ذه ح يمل  بتيذير ُكــّل 
مـن سـادر من ح عغـكريني إىل صفـوف حاللتالل حإلمارحتـي طَو من 
يعتزمون حملغادرة بأريق  مخا ف   ألنظم  وح قوحنني ح عغـكري  
با تعـرض  إلجـرحءحت ح صارمـ .  يف حملقابـل، يغـعى حاللتـالل 
ح غـعودح  ـو ح حآلخر آلخـر إىل مياو   تثبيت وجـوده، ليث قا4 
ح خمي  حملنرص4 بتغليم غ4 عرب  عغكري  مزّودة بكاف  حأجهزة 
ح عغـكري  وحأمني   لوحء حأول مشـاة بيـرح يف ميافظ  طرخبيل 

سقأرى ح ذح يتبع لكومَ  ح فاّر  ادح. 

مقتل وإصابة أربعة من مرتزقة 
االحتالل اإلماراتي بانفجار عبوة 

ناسفة يف أبني
 : خاص

يف إطـار ح رصحعات حملتوحصل  بني مليشـيات مرتزقـ  ح عاوحن، 
وح فوىض ح وحسـع  ح تي تشـها ا مختلف حملناطق ح تي يتوحجاون 
فيها، ُقتـل وطصيب قرحب  طربع  عنارص من مليشـيات ما يغـمى 
»ح يـزح4 حأمني« ح تابعـ   اللتالل حإلمارحتي، طم  ح غـبت، جرحء 

حنفذار عبوة ناسف  بهم يف ميافظ  طبني. 
وطفـادت مصادر ميليـ  بأن ح عبـوة ح ناسـف  حنفذرت بأقم 
تابع ملليشـيات »ح يزح4 حأمني« يف وحدح ح خا ي  بمايري  حمليفا يف 
حمليافظ ، ما طسـفر عن مقتل عنرص وإصاب  3 آخرين عىل حأقل، 
كانوح عىل متن ح أقم.   ويأتي ج ك بعا يو4 وحلا من تعرض قيادح 
يف حملليشـيات نفغـها ملياو   حستيـال يف جحت حملايري ، وج ك ضمن 

ح رصحعات حملتوحصل  بني فصائل حملرتزق  يف حمليافظ . 
وتخوض حملليشـيات ح تابع   اللتالل حإلمارحتي رصحعاً وحسـعاً مع 
حملليشـيات ح تابع   يكوم  حملرتزق  و لغعودي  يف مختلف حمليافظات 
وحملناطق ح تي يغـيأر عليها ح عاوحن، وتعتـرب ح تفذرحت وحالستياالت 
وحالخفاء ح قرسح وح تعذيب من طبرز سمات ج ك ح رصحع، ح ذح يغتمر 

يف ظل فوىض عارم  تغود جميع تلك حملناطق وحمليافظات. 
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ريمة.. أبناُء بالد الطعام ينّددون بجريمة قصف 
العدوان لسوق آل ثابت يف قطابر صعدة 

أهالي املحويت يباركون الضربات العسكرية 
الناجحة للجيش يف عدن والدمام 

 : ريمة
نّظم طبنـاء ومشـايخ وعقـال ووجهاء 
وطعيـان ربـوع بنـي خـويل بمايريـ  بالد 
ح أعـا4 ميافظـ  ريمـ ، طم  ح غـبت، 
وحسـتنكارحً  تنايـاحً  حلتذاجيـً ؛  وقفـً  
باسـتمرحر حملذزرة ح ذح يرتكبهـا ح عاوحن 
ح غـعودح حأمريكـي بيق ططفال ونغـاء 
شـعبنا ح يمني وآخر ـا مذـزرة آل ثابت 

بميافظ  صعاة. 
 وطّكـــا حملشـاركون يف ح وقفـ  طن  ـذه 
ح ذريم  وسابقاتها تمثل لافزح قويا  قبائل 
ورجـال ح يمن حألرحر  لتيرك نيو ح ذبهات؛ 
طخـذحً با ثـأر ودفاعـاً عن وطنهم وشـعبهم، 

وحنتصارحً  اماء شـعبهم حملغـفوك منذ طربع  
طعـوح4 ونصف عـا4 من قبل طـرحن ح عاوحن 
ح صهيوطمريكـي عىل بالدنـا، مذّادين إعالن 
ح نفـر ح عا4 ورفـا ح ذبهـات با رجال وحملال 
لتـى تيريـر تـرحب ح وطن من دنـ  ح غزحة 

ومرتزقتهم. 
ح قـوة  عمليـاِت  حملشـاركون  وبـارك 
ح صاروخي  وح أرحن حملغّر حملغتمر بقصف 
طوكار ح غزحة ومرتزقتهـم وح تي كانت آخر ا 
معغـكر ح ذالء بعـان وح قاعاة ح عغـكري  
با اما4، دحعني ح قيادة ح عغـكري  إىل توسيع 
رضباتها ونغف تذمعات ومعغكرحت ح غزحة 
وح خـارج وتأهـر  ح احخـل  ومرتزقتهـم يف 

ح وطن من رجغهم. 

 : المحويت
تناياحً باستمرحر جرحئم ح عاوحن ح غعودح 
حأمريكـي بيق طبناء ح شـعب ح يمني وتأكياحً 
عـىل طن ح خيـاَر ح عغـكرح طنذـح ح خيارحت 
 لـرد عىل تلـك ح ذرحئم، طقيمـت، طم  ح عايا 
من ح وقفات حاللتذاجي ، يف عمو4 مايريات 

ميافظ  حمليويت. 
وخالل ح وقفـات حملتعادة ح تي شـملت 
مايريات شبا4 كوكبان وح أويل  وماين  
حمليويت نّاد حملشاركون با ذريم  ح بشع  
بيـق حأبرياء يف سـوق آل ثابـت بمايري  
قأابر بصعاة ح تي رحح ضييتها ح عرحت 
مـن ح شـهاحء وح ذرلـى، موضيـني طن 
 ـذه ح ذريم  تضاف إىل مغلغـل جرحئم 
ح عاوحن ح غـعودح حأمريكي بيق ح شعب 

ح يمني. 
ويف بيـان مولا صادر عـن ح وقفات بارك 
طبنـاء حمليويـت عمليـ  ح أرحن حملغـّر ح تي 
حسـتهافت معغـكر ح ذـالء بعـان وإطالق 
ح صـاروخ ح با يغـتي عـىل ح امـا4 رشقـي 

ح غـعودي ، مبينـاً طنـه  وال ح اعـم حأمريكي 
حملبـارش من خالل صفقات ح تغـليح وح اعم 
ح غـيايس حملبـارش وسره ملـا تذـرط ح تيا ف 
ح غـعودح حأمريكـي ورشكاؤه عىل موحصل  

عاوحنهم عىل ح شعب ح يمني. 
تأييا ـم  كافـ   حملشـاركون  وطعلـن 
ح خأوحت ح ابلوماسـي  ح تـي يقود ا ممثل 
ح وفـا ح وطنـي وباركـوح ح نذالـات ح كبرة 
ح تـي لققهـا مـن خـالل إبـرحز مظلوميـ  
ح شـعب ح يمني  لعا م، ميملني حأمم حملتياة 
ح ذرحئـم  مغـؤو ي   ح او يـ   وحملنظمـات 
وحالنتهاكات ح تي تذرح بيق شعبنا من ِقبل 
دول تيا ـف ح عاوحن يف ِظـلِّ صـمـت طممي 
ُمخـٍز مـا يُمثل وصم  عـاٍر  ـم و ـن تُميى 
من جبني حملنظمـ  ح او ي  ح تي تاعي لماي  

لقوق حإلنغان يف ح عا م. 
ويف ختـا4 ح وقفـات طعلن حملشـاركون عن 
إطـالق قافلـ  عياي  بمناسـب  حقـرحب عيا 
حأضيـى حملبـارك أبأـال ح ذيـش وح لذان 
ح شـعبي  يف مختلف ميادين ح رف وح كرحم  

وح عزة وح بأو  . 

مؤّسسة الشعب تختتم مشروع دعم األنشطة 
الصيفية يف محافظة الحديدة

 : الحديدة: 
ح شـعب  مؤّسغـ   حختتمـت   
حالجتماعيـ   لتنميـ ، طم ، مروع 
دعم حأنشأ  ح صيفي  ح ذح نّفــذته 
يف ميافظـ  ح يايـاة با تنغـيق مع 
مكتب ح شباب وح رياض  بامليافظ . 
قامـت  حالختتـا4  فعا يـ   ويف 
مؤّسغـ  ح شـعب دعماً ملركز لورحء 
ح صيفـي  لفتيـات، يف مايري  ح يوك، 
تمثـل يف طدوحت خياطـ  وإسـعافات 
طو يـ  متكامل ، كما قامت حملؤّسغـ  
برعاي  حملبارحة ح ختامي   اورح حملرحكز 

ح صيفي  يف مايري  حمليناء. 
ويف ح يفـل ح ختامي طّكـــا ح قائم 
بأعمـال مايـر مايريـ  ح يـوك عـيل 
بارح، طن مؤّسغ  ح شعب حالجتماعي  
 لتنمي ، سـباق  يف فعل ح خر وإقام  
حأنشـأ  حملختلفـ  با يايـاة، دحعياً 
بقيـ  حملؤّسغـات إىل طن تيـذَو لـذَو 
مؤّسغ  ح شـعب يف حملبادرة وحإلسها4 
يف خام  حملوحطنـني وُخُصوصاً يف مثل 
 ـذه ح ظـروف ح تـي يمر بهـا ح وطن 

جرحء ح عاوحن. 
باوره، طشار ماير حملشاريع حإلساثي  

وحإلنغـاني  يف مؤّسغ  ح شعب ميما 
ح ذعـاح إىل طن حملؤّسغـ   افـت من 
خالل مـروع دعـم طنشـأ  حملرحكز 
ح صيفي  بميافظ  ح ياياة،  إلسها4 
يف نذـاح حملرحكـز ح صيفيـ  وتيقيق 
ح غايـ  منهـا خامـ  أبنائنـا ح أالب 
وح أا بات، و لمذتمع وح وطن بشكل 
ح تـي  حأنشـأ   طن  مؤّكـــاحً  عـا4، 
دعمتها مؤّسغـ  ح شـعب با ياياة، 
حسـتفاد منها طكثر من 00غ مشـارٍك 
ومشـارك  يف غ مرحكز صيفي  بخم  
مايريات  ـي )حمليناء، ح يايل، ح يوك، 
حملنصوريـ ، بيت ح فقيـه(، من خالل 

ورياضيـ   ثقافيـ   طنشـأ   تنفيـذ 
وحجتماعي ، وتقايم لقائب إسعافات 
وحملهـارحت  ح خياطـ   وطدوحت  طو يـ  
حسـتغالل  ح ياويـ ، وبمـا يغـهم يف 
طوقات فرحغ ح شباب وتنمي  مهارحتهم. 
وشـهات فعا يـُ  حالختتـا4َ إقام  
حملرحكـز  ح نهائيـ   ـاورح  حملبـارحة 
ح صيفيـ  بمايري  حملينـاء، ليث فاز 
فريـق حمليضـار عـىل فريق ح ـزورحء 
بَهـاٍف وحلا نظيـف، كما تـم تكريُم 
وحملياح يـات  با كـؤوس  ح فريقـني 
مـن  حملقامـ   وح فضيـ   ح ذ بيـ  

مؤّسغ  ح شعب. 
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نّاد ضيف ح له ح شـامي -ناطـق لكوم  حإلنقاج ح وطني 
وزيـر حإلعال4-، بمـا ييصل أبناء حمليافظات ح شـما ي  يف 
عـان من ظلم وبأـش وتهذر وإسالق  لميـالت من قبل 
طجنـاب حاللتالل ومرتزقتهـم باوحفَع ُعنرصيـ  ومناطقي  

مقيت . 
وطّكـــا ضيـف ح له ح شـامي يف ترصيح، طم  ح غـبت، 
حسـتعاحد لكومـ  حإلنقاج ح وطني السـتقبا هم وإفغـاح 
حملذال  هم  لعيش بكرحمـ  وح عمل بكل لري  يف صنعاء طَو 
يف طي  ميافظ  طخرى من حمليافظات ح وحقع  تيت سـلأ  
ح يكوم  وحملذل  ح غـيايس حأعىل، مشـرحً إىل طن لكوم  

حإلنقاج ستاحفع عن ح يمنيني طينما كانوح. 

 وقـال ح شـامي: إن صنعـاء عاصمـ  ُكـــّل ح يمنيـني 
وح ياضنـ  حأ4  ـكل حملوحطنني من شـمال ح وطن وجنوبه 
ورشقـه وسربـه وكذ ـك ح يـال يف بقيـ  حمليافظـات سر 
حمليتل ، تتغـع  كل طبناء ح وطن يف ظل ما تنعم به من طمن 
وحسـتقرحر، وتوفـر حأسـباب وح ظروف حملمكنـ  وحملالئم  
 لعيـش بيري  وكرحم  رسم ح ظـروف ح صعب  ح ناتذ  عن 

ح عاوحن وح يصار«.

 : لحج
 

حسـتنكر ح شـيُخ طلمـا لمـود جريب 
-ميافـظ ميافظـ   يج-، مـا تقو4ُ به 
مليشياُت حاللتالل حإلمارحتي من ماح مات 
ونهـب  لممتلكات وترليل  لموحطنني من 

طبناء حمليافظات ح شما ي  يف ماين  عان. 
وطشـار ميافظ  يج يف ترصيح، طم  
حملمارسـات سـر حأخالقيـ   إىل  ح غـبت، 
ح تـي يقـو4ُ بهـا حاللتـالل حإلمارحتي عرب 
مرتزقتـه يف عـان مـن لملـ  ماح مات 
ملنازل حملوحطنني طبناء حمليافظات ح شما ي  

وتعذيب ح بعض منهم وحعتقا هم وترليل 
حملئات عرب سيارحت نقل. 

و فت ح شـيخ جريب إىل طن ممارسـات 
تهذر ح يمنيني من طرضهم تكشـُف لذم 
حملؤحمرة حأمريكي   تمزيق ح يمن، وتفتيت 
نغـيج حملذتمع ح يمني بترصفات ال تمت 

 ليمنيـني بأي  صل ، مبيناً طن  ذه ح ذرحئم 
تقـو4 بهـا جماعـات مرتبأـ  با غـزحة 
وال تعـرب عـن موحقـف طبنـاء حمليافظات 
ح ذنوبيـ ، بل عىل ح عكـ  توقظ صيوة 
ح رحفضـني  هـذه  ح ولاويـني  ضمائـر 

حملمارسات. 

 : صنعاء 
 

 دعت رحبأُ  علماء ح يمن، طم  ح غبت، 
جميـَع علماء حملغـلمني إىل ح تَيـّرك إلنقاج 
ح يرمـني ح ريفـني مـن خأـورة توحجا 
ح قوحعـا حأمريكيـ  وح ربيأاني  يف مييط 

بالد ح يذاز. 
جاء ج ك يف ختا4 نـاوة طقامتها ح رحبأ  
يف ح عاصمـ  صنعاء بيضور فضيل  مفتي 

ح ايـار ح يمنيـ  ح قـايض ح عالمـ  شـم  
ح ايـن رشف ح ايـن وكوكبـ  مـن ح علماء 

وحأكاديميني وح قضاة وحملارسني. 
وحعتـربت ح رحبأـ  طن مـا يقـو4ُ به بنو 
سـعود وح و ابي  مـن تغـيي  وصاٍّ عن 
حملقاسـات يعـا مـؤرشحً خأرحً يغـتوجُب 

توعي  حأم  بعوحقب ج ك. 
ويف ح ناوة طشـارت عاٌد من طورحق ح عمل 
إىل رضورة قيا4 ح علماء بمغؤو يتهم تذاه 

مقاسـات حأم  من خالل توعي  ح شـعوب 
بخأورة ما يتهّاُد لرم  وسـالم  مقاصا 
فريض  ح يج وقاحسـ  ح يرمني ح ريفني 
من حسـتغالل سـيايس وتذـارح وتوظيف 
مذ بي يخا4 طعاحء حأم  ويفرغ ح شـعائر 
من ح غايات حأساسـي  من قيـم بناء حأم  
وتوليا صفها وتعزيز موحقفها يف موحجه  
وح تبعيـ   وح تمزيـق  ح تقغـيم  مشـاريع 

وح تفغخ وحالنيالل. 

 : ريمة
 

 طتلفت ح غـلأاُت حمليليـُ  وح قضائيُ  
وح صناعـُ  وح تذـارة، طمـ  ح غـبت، يف 
ميافظ  ريم ، 68 طناً من حملوحد ح غذحئي  
ح صاللي   حملنتهيـ   ح فاسـاة وحملعلبـات 
ح تابعـ  ملنظمـ  ح غذحء ح عاملـي بمنأق  

علوج  بمايري  ح ذعفري .
وتمـت عملي  حإلتـالف بمخزن علوج  
وكيـل  وإرشحف  بيضـور  با ذعفريـ  
عباح لـه  ح خامـات  حمليافظـ   شـؤون 
ح ضبيبـي ومعـه مايـر عـا4 ح صناعـ  
وح تذارة بامليافظ  ميمود طمني، وماير 
عـا4 مايريـ  ح ذعفريـ  جميـل روبـع، 
وعـاد مـن ح قيـادحت حأمنيـ  وحملشـايخ 

وشخصيات حجتماعي . 
 وخـالل عمليـ  حإلتـالف ح تـي القـت 
ترليباً شـعبياً وحسـعاً من قبل حملوحطنني 

حملتالعبـني  ضبـط  بموحصلـ   حملأا بـني 
يعملـون  صا ـح  ح لذيـن  وح فاسـاين 
منظمـ  ح غـذحء ح عاملـي بريمـ ، طوضح 
ح وكيـل عباح لـه ح ضبيبي طن حملـوحد ح تي 
حتلفـت  ـي ما تـم ضبأه خالل ح شـهر 
حملـايض يف عاٍد من مخـازن حملنظم ، وطن 
 نـاك كميـاٍت طخـرى كبـرًة مـن حملوحد 
ح تا ف  سـيتم إتالفها، مؤّكــاحً طن عمليَ  
حإلتالف ستغـتمر يف بقيـ  مخازن ح غذحء 
ح عاملـي يف مايريات حمليافظـ  مع إلا   
حملتغببني بفغاد  ذه ح كميات إىل ح نياب  

ح عام . 
ح صناعـ   عـا4  مايـر  طشـاد  بـاوره 
وح تذـارة ميمـود طمـني، بهـذه ح خأوة 
ح ناجيـ  ح تـي حتخذتهـا وزحرة ح صناع  
وح تذارة يف ح توجيه بإتالف  ذه ح كميات 
ح فاسـاة ح تابعـ  ملنظم  ح غـذحء ح عاملي 
بريمـ ، مؤّكـــاحً طن عمليـات ح ضبط ال 

زح ت مغتمرة. 

 : عمران
 

نظم طبنـاء مايري  خـارف بميافظ  
مغـلي   قبليـ   وقفـ   طمـ   عمـرحن، 
ولاشـاة إلعـالن ح نفـر ح عـا4 وتناياح 
بذرحئم ح عاوحن ح تي تغتهاف ُكــّل يشء 
يف ح يمـن َوآخر ا جريم  سـوق آل ثابت 
بميافظـ  صعـاة، معلنني ح نفـر ح عا4 
ورفـا ح ذبهات بمزيا مـن ح قوحفل باملال 

وح رجال. 
وخالل ح وقف  طّكــا مشـايخ ووجهاء 
حملايريـ  صمود ـم يف موحجهـ  ح عاوحن 
با رجـال  ح ذبهـات  رفـا  وحسـتعاحد م 
وحملـال وح عتـاد  لافاع عن ح وطـن وطمنه 

وحستقرحره وكرحم  وعزة ح شعب ح يمني، 
مذّاديـن تأكيا م با وقـوف صفاً وحلاحً 
وح ذيـش  ح يمنيـ   ح قبائـل  كافـ   مـع 
وح لذان يف موحجه  ح عاوحن ح ذح يمارس 

طبشع ح ذرحئم بيق طبناء ح يمن. 
 وبـارك بيـاُن ح وقفـ  رضبـات ح قوة 
ح ذـوح وح أرحن  ح صاروخيـ  وح افـاع 
حملغّر وقارحتهم ح عغـكري  ح تي طصابت 
ط احفهـا باق  عا يـ  وح تـي كان آخر ا 
رضبـ  ح امـا4 بمملك  ح ر ومعغـكر 
مرتزقـ  دويل  حإلمارحت يف عان، مؤّكــاحً 
سـاى  تذ ـب  ح شـهاحء  ـن  دمـاء  طن 
وسـيكون  ها رضبـات موجعـ   م تكن 

 هم عىل بال. 
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إتالُف 68 طناً من املواد الغذائية 
الفاسدة التابعة ملنظمة الغذاء 

العاملي يف ريمة 

عمران.. وقفة قبلية مسلحة يف 
مديرية خارف إلعالن النفري العام 

ورفد الجبهات بالرجال والعتاد
وزير الداخلية يشدد على 

اليقظة األمنية ملواجهة 
وإحباط مخططات قوى 

العدوان ومرتزقته 
 : صنعاء

طّكــا ح لوحء ح ركن ح لوحء َعباح كريم طمر 
ح اين ح يوثي -وزير ح احخلي -، عىل ط ميّ  
رفـع ح يقظ  حأمنيـ  وح ذهوزيـ  ح عا ي  
ملوحجه  وإلباط مخأأات قوى ح عاوحن 
ومرتزقته ح تي تغـتهاف حأمن وح غكين  

ح عام . 
وشاد وزير ح احخلي  خالل  قائه، طم ، 
قيـادحت قأاع حأمـن وح رطـ  با وزحرة 
عـىل ط ميّ  تنفيـذ برحمج تاريـب وتأ يل 
ح كـوحدر حأمنيـ  ملوحكبـ  تأور طسـا يب 
ح ذريم ، مشياحً با ذهود ح تي يبذ ها قادة 
وضباط وطفرحد قأاع حأمن، يف سبيل ضبط 

ومكافي  ح ذريم . 
مـن جهته عـرّب ح لـوحء رزق ح ذويف عن 
شكِر ُكــّل منتغبي قأاع حأمن وح رط  
ملعـايل ح وزير ملـا يُبايه من ح تما4 بغـر 
ح خأـوحت  حأمنـي ودعمـه  ـكل  ح عمـل 
حإليذابيـ  ح تـي يقـو4 بهـا قـادة ورجال 

حأمن. 

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية
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 : ترجمة: 
كشـفت صييفٌ  سربيٌ  عـن طن دور 
ح نظا4 ح غعودح يف تهريب ططفال ح يمن 
وحستخاحمهم يف ح عبودي  وح اعارة، جزٌء 
من تكتيكه وعاوحنه ضا ح شعب ح يمني 
منذ 5 سـنوحت، نا يك عن حأطفال ح تي 
يتم تذنيُا ـم من قبل مرتزقـ   لقتال 
يف صفـوف حاللتـالل بذبهات ح غـالل 

ح غربي. 
ويف جريم  إنغاني  جاياة تضاُف إىل 
جرحئم ح عاوحن ح غعودح نرت ح كاتبُ  
كاثرين شـأّكاح4، تقريـرحً طم  حأول يف 
صييف  »در فرحيتاج« حأملاني  نقالً عن 
 CITIZEN مؤّسغـ  »سـيتيزن تـروث
TRUTH« حأمريكي  حإلعالمي  حملغتقل ، 
ليث سـّلط ح تقريُر ح ضوَء عىل شـين 
حأطفـال قبا ـ  سـوحلل ح يمـن تيـت 
لرحسـ  عغـكري  من تيا ف ح عاوحن 
دون  ح خليـج  دول  إىل  بهـم  وح وصـول 
طن ينبـ  طلا ببنت شـف ، موضيً  طن 
مـا ييـُاثُ يف ح يمن طسـوط ممـا ييصل 
يف سـوق ح عبيا بليبيا، الفتـً  إىل طن  ذح 
ييصل رسم تكرحر ح ناحءحت حملنادة بذ ك 
مـرحت عاة مـن قبل منظمـات حملذتمع 
حملاني يف ح يمن باعتبار ا طمور قضائي  
و كـون حملذتمع ح اويل سـر مبايل بأمر 

كهذح. 
ويف ترصيح خاص ملؤّسغـ  »سيتزن 
تروث« حأمريكي  حإلعالمي ، قا ت طلال4 
ميمـا ح عنـي -طخصائيـ  سـابق  يف 
وزحرة ح شـؤون حالجتماعي -: إن ح نظا4 
ح غـعودح يقـو4 ببيـع ططفـال ح يمـن 
مبـارشة رسم طنف ح ذميـع، وال يباو طن 
 ناك مـن يهتم بذ ك، مبينـً  طن طنماط 
حإلجـرح4 ح وليش ح ذح شـهاناه يف  يبيا 
وسـوري  وح عـرحق وطفغانغـتان جحتها 
باتت تغـيأر عىل حملشها حآلن يف ح يمن، 
مضيف  طن  ذه ح ذرحئم تُرتكب يف وضح 
ح نهار، ومقرفو ا يفلتون من ح عقاب؛ 
أَنَّ ح تياث ضا م يعني تغليَط ح ضوء 
عـىل تكتيكات لرب حململك  ح غـعودي  

عىل ح يمن. 

التساُهُل مع املجرم خيانٌة لروح القانون 
الدولي 

ونقلت صييف  »در فرحيتاج« حأملاني  
عن ح ناشط ح يقوقي حأملاني قو ه: بعا 
إلصاءحِت ح عاوحِن عىل ح يمن وح تغويغ 
ح ذح  ح عغـكرح  ح ذيوسـيايس  لتاخل 
قيـل  نا إنه تم ضمن ح يـاود ح قانوني  
 قـرحر حأمـم حملتيـاة 4416،  ـم يعـا 
بمقاورنـا  عُب دور حملتكتـم عن ح عايا 
من حالنتهاكات ح ذغـيم  ضا حتّفاقيات 
ح ـاويل،  وح قانـون  حإلنغـان  لقـوق 
موضياً طن ح تغـاُ َل مع حملذر4 ح كبر 
لتـى تتيقق حإلرحدة ح غياسـي   لبلاحن 
ح تي ال يمكنها طن تربَّر سايتَها، سـيكون 
خيانـً   ـُكلٍّ مـن روح ح قانـون ح اويل 

وح واليـ  ح تي لادتها حأمـم حملتياة، يف 
إشارة إىل ح نظا4 ح غعودح ح ذح يرتكب 

جرحئَم كبرًة بيق حملانيني يف ح يمن. 
ح يقوقـي  ح ناشـط  وطضـاف 
ويلربفورس: »يمكنك طن تختاَر ح تذاُ َل 
وح نظـَر يف حالتذاه حآلخر و كن ال يمكنك 
طن تقـوَل بأنك  م تكن تعلم بما لاث«.. 
كلمـاٌت قليل  تعرب عـىل طفضل وجه عن 
حأوضـاع ح تي يعانـي منهـا ح يمن منذ 
طوحخر مارس 4015 طح منذ باء ح عاوحن 
عىل ح عغـكرح، ح وضع ح ذح  ناسـت 
طركانه ح المباالة وعـا4 حال تفات ملعاناة 
ح نـاس باسـم سياسـات ح هويـ  ح ذح 
صممه ح المباالة، وعـا4 حال تما4 تذاه 
معاناة ح ناس باسـم سياسـات ح هوي  
ومأا ـب ُمليـ  تفرضهـا رضوب من 

ح غخري . 
وطّكا طن حملذتمع ح اويل إجح  م يغتِأع 
طن يرى ح ـرضَر ح بعيا حملاى ح ذح يياثه 
 ذح ح تغا ل يف ح نهاي  عناما يتم ح لعُب 
به يف سـياق ح ذغرحفيا ح غياسـي ، فإن 
ح خـروَج عىل ح قانـون وح تآكل حملنهذي 
 قوحنيننا وطنظمتنا سيصبيان ح قاعاة، 
ممـا يؤدح إىل تآكل نغـيج تلـك حملبادئ 
ح ايمقرحطيـ  ح تـي ناعـي طننـا نريـا 
حال تزح4 بهـا وتعزيز ا؛  ـذح يذب إ قاء 
ح لـو4 عىل تلـك حأطرحف ح تـي يقع عىل 
عاتقها إعأاء ح غياسـات وح تكتيكات 
أطـرحٍف طخرى كـي تخـا4 مصا يهم 
يغـودوح  طن  مـن  وتُمكنهـم  ح ذحتيـ  
عغكرياً، مبيناً طن حملوضوعي  تتألب طن 
نأخذَ يف حالعتبار لق شـعب ما يف ح افاع 

عن نفغـه عناما يوحَجُه بولشـي ، ويف 
كثـر من حأليان بشـكل عشـوحئي بال 
تمييز جماعي، فليغـت ُكـــّل ح ذرحئم 
متغـاوي  عنا ح نظـر إ يهـا وح تأمل يف 

سياقاتها. 

االّتجاُر بأطفال اليمن صناعٌة حقيقية 
وطّكـات مؤّسغـ  »سـيتيزن تـروث 
حأمريكيـ    »CITIZEN TRUTH
حإلعالمي  حملغتقل  طن ح يمن  ي  مذرد 
دو   فاشـل  تعاني من ح فقر وح فغـاد 
ح وبائي وح تهايا ح احئم بانتشار ح تأرف 
حإلسـالمي، ففـي خضـم عـاوحن يهاد 
بإسـرحق ح هويـ  ح وطني   شـعب وج ك 
عن طريق تأجيج حالضأرحبات ح قايم ، 
سـوحء ح أائفي  طو ح قبليـ  توحجه حأم  
تهايـاحً آخـر  غـيادتها.. تهايـٌا سادٌر 
ورشيـٌر إىل ح يـا ح ذح يمكـن طن يكون 
ثمنـه مغـتقبَل جيـل كامـل يف ح يمن، 
مشرة إىل طن حملتاجرين با بر يف ح يمن 
نذيـوح يف ح عثور عىل مـالج يمكنهم من 
عـا4 ح كشـف عـن  ويتهـم وإفالتهم 
مـن ح عقـاب وج ـك من خـالل ح فوىض 
ح تي طثارو ـا، مالجٌ طصبح فيـه حالتّذاُر 
باأطفـال صناعـً  لقيقيً  عـىل سرحر 
تلك حأنماط ح تي اللظنا ا يف ُكــلٍّ من 
 يبيا وسـوري  وح عرحق عناما حجتالت 

ح فوىض تلك ح بلاحن. 
ويف طلـاث تقريـر  ها لـول حالتّذار 
با بر يف ح يمن، حعرفـت حأمُم حملتياة 
باالرتفـاع حأخر، مغتشـهاة بتصاعا 
ح عنـف يف ظل سياب حأمـن وكذ ك رسب  
حملتاجريـن ح ذاد يف تذنيـا حأطفال بما 

ح عغكري ، موضي   يخا4 طمولاتهم 
إىل طنـه ومنـذ بـاء ح عـاوحن ح غـعودح 
عـىل ح يمنـي يف مـارس 4015، يوحصل 
ح تيا ف ح عاوحني تذنيا حأطفال  لقتال 
يف صفوفـه وحملتاجرة بهم وحسـتخاحمه 

سر ح قانوني  لذنود حأطفال. 

األم��م املتحدة تتجاه��ل قضية األطفال 
الجنس��ي  لالس��تغالل  تعرض��وا  الذي��ن 

والعبودية:
طن  إىل  ح غربيـ   ح صييفـ   و فتـت 
حالتّذار بأطفـال ح يمن من قبل ح عاوحن 
ح غـعودح طمـر باعـث عـىل حأىس، إال 
طنـه ورسم تنـاول لذـم طزمـ  حالتّذار 
باأطفـال يف ح يمـن عىل ح نيـو حأمثل، 
فقا تعمات حأمـم حملتياة تذا ل لياة 
 ؤالء حأطفال ح ذين تعرضوح  الستغالل 

ح ذني وح عبودي . 
عـن  ح صيفـي  ح تقريـر  وكشـف 
حالتّذـار  يف  ح يمـن  ططفـال  حسـتهاحف 
حململكـ   ويف  ح بـالد  دحخـل  با ذنـ  
ح غعودي ، ليث طفادت حأنباء طن فتيات 
ال تتذاوز طعمار ن 15 عاماً قا تعرضن 
 السـتغالل ح ذني يف ح فنادق وح نوحدح 
يف عان وتعز، مبيناً طنه قبل ح عاوحن كان 
معظم ح غـياح ح ذين يمارسون ح ذنَ  

النظام السعودي يتاجر بأطفال اليمن يف أسواق العــبودية والدعارة 
في تقرير نشرته صحيفة »در فرايتاج« األلمانية نقاًل عن مؤّسسة »سيتيزن تروث« األمريكية اإلعالمية المستقلة:

- السعودية تقوُم بتهريب 
أطفال اليمن وشحنهم 

بحرًا إلى الخليج تحت 
حراسة عسكرية من 

تحالف العدوان

- عدد األطفال اليمنيين 
الذين تم االّتجار بهم من 
قبل السعودية بلغ أكثَر 
من 25 ألفًا خالل العامين 

الماضيين فقط

- اقتياد األوالد والبنات 
الصغار بالقوة وأحيانًا 
مقابل بضع مئات من 

الدوالرات من قبل رجال 
سعوديين في الجنوب

- اليمن ال تعاني الفقر 
واألوبئة بل تواجه 

تهديدًا غادرًا وشريرًا 
يمكن أن يكون ثمنه 

مستقبل جيل كامل
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مع حأطفـال يف ح يمن من ح غـعودي ، 
وكانـت نغـب  طقـل مـن دول ح خليج 

حأخرى، بما يف ج ك حإلمارحت. 
ونّو ت مؤّسغـ  »سـيتيزن تروث 
حإلعالمي  يف طمريكا إىل حستخاح4 بعض 
ح غـعوديني »ح زيذات حملؤقت «  غرض 
حسـتغالل ح فتيـات ح يمنيات جنغـياً، 
يقـال إن بعَضهن ال يتذـاوز عمر ن 
10 سـنوحت، وتـم ح تخـيل عنهن فيما 

بعُا يف شوحرع حململك  ح غعودي . 
وبيغـب مصـادَر لقوقيـ  دو ي  
فقا بلغ عاد حأطفال ح ذين تم حالتّذار 
بهـم من قبل ح غـعودي  طكثـَر من 45 
ط فـاً يف ح عامني حملاضيـني فقط، و ي 
زيادة  ائل  يف عاد حأطفال ح ذين يقار 
عاد م بـ 10 آالف طفل سنوياً، و ذه 
حأرقـا4 ال تمثـل حآلالف مـن حأطفـال 
ح ذين طُجربوح عىل لمل ح غالح  صا ح 

ح عاوحن ح غعودح. 

االّتج��اُر املنهجي بأطفال اليمن لتدمري 
النسيج االجتماعي

»در  حأملانيـ   ح صييفـُ   ونـرت 
فرحيتاج« إفادحِت بعـض عمال حإلساث  
حإلنغاني  يف ح يمن لول بأنهم شا اوح 
جملً  مـن ح صبي  وح فتيـات ح صغار 
تـم حسـتارحجهم وحسـتقأابهم مـن 
ح تابعـ   وحمليليشـيات  حملرتزقـ   قبـل 
 لغـعودي  وحإلمارحتـي جنـوب ح يمن 
و ايهـم عـاُة معاقَل، وعـىل رطس تلك 
حملعاقل ميافظـ  عان حملعقل ح رئيي 

وميافظ  لرضموت. 
عـن مغـؤول  ح صييفـُ   ونقلـت 
سـابق يف مكتـب ميافظ عـان فّضل 
عا4َ جكر حسـمه طنه »يتم حقتياُد حأوالد 

وح بنات طلياناً با قوة، وطلياناً مقابل 
بضـع مئـات من ح ـاوالرحت مـن قبل 
طن  ـذح  رجـال سـعوديني، موضيـاً 
ييـاث يف مخيمات ح الجئـني، وح قرى 
ويف ُكــّل مكان، وال يوجا يشٌء يمكننا 
فعلُـه ملنعهـم؛ أَنَّهم يغـيأرون عىل 

ُكــّل يشء يف ح ذنوب. 
وطضاف: »إجح كنت تعتقا طن سـوق 
ح عبيا يف  يبيا كان سـيئاً، فاسـمح يل 
طن طخربك، بأنني قا رطيت ما  و طسـوط 
منه، يتم شين حأطفال قبا   سوحلل 
ح يمن تيت لرحسـ  عغكري  إىل دول 
ح خليـج، وال طلـا ينب  ببنت شـفه، 
ح يمن تيت وطـأة لصار صار4،  كن 
 غـبب مـا ال طدرح ملاجح عنامـا يتعلق 
حأمر باالتّذار با بـر، ينظر ح ذميع 

بَعياحً يف حالتذاه حآلخر«. 
حلتياجـات  ح نظـر عـن  وبـرصف 
حململك  ح غـعودي ، ح بلا ح ـذح نعرُفه 
طنه وليش وال يرلم من يرح م كأعاحٍء 
 ه -وقتل جمال خاشقذي مثاٌل مؤ ٌم 
عىل ج ـك- ح يمن يقاتل ضـا طكثر من 
مذـرد  ذو4 عغـكرح، إنـه ييارُب 
ضا تفـكك مذتمعه، وإجح كان حالتّذار 
با بـر قـا طصبـح لقيقـً  مزعذً  
حأوسـط  ح ـرق  بمنأقـ   تعصـف 
حملنهذـي  »حالتّذـار«  فـإن  ح كبـر، 
بأطفـال ح يمـن من خـالل ح عصابات 
حإلجرحمي  وح ذيش ح غعودح طمٌر ياوُر 
لول لمل   تامر ح نغيج حالجتماعي 
يف ح يمن وح قضاء عليه من طجل إ ياق 

حأ م ح شايا بهذح ح بلا. 

د. وفيق إبراهيم*

الدول�ُة اليمنيّ�ُة يف صنعاء ت�زداُد قوًة 
مقابَل خس�ارة »الدولة الوهميّة اليمنيّة« 
وه�ي  إمكاناته�ا،  آلخ�ر  الس�عودية  يف 
إمكان�اٌت كانت تس�تمدُّها م�ن العدوان 
الس�عودي � اإلماراتي عىل اليمن املستمر 

منذ سنني خمس. 
أما األس�باُب فباتت واضح�ًة وهي أن 
تراجع الع�دوان الخارجي وحلفه اليمني 
الداخيل، ليس لخس�ارة مواقَع أَو معارك، 
بل لفق�دان وظائف اس�راتيجية ال تزال 
األساس�ية  األس�باب  اآلن  حت�ى  تش�ّكل 
لالهتمام الغربي بجزيرة العرب والخليج. 

لإليضاح فإن بلداَن الخليج تبيُع نفطاً وتشري ُك��ّل 
يشء تقريباً باستثناء البلح، ما أنتج معادلة تقوم عىل أن 
ب عن النفط بواس�طة رشكاته التي تعالجه  الغ�رب يُنقِّ
وتص�دره إىل العال�م الغربي وبعض البلدان اآلس�يوية 
واألفريقية املس�تهلكة، ما أنت�ج عالقة عميقة بني نظام 
اقتصادي غربي وس�لطات خليجية تأسست عىل سطو 
غربي متجّذر ثنائي الحركة: النفط من الخليج وتصدير 
البضائ�ع الغربية وكل األن�واع إىل الخليج، فتطّور هذه 
العالقة بني الطرفني إىل نظام حماية متكامل املواصفات 
والرشوط مع دفع البدل واإلتاوات والضحية بالطبع هم 

سكاُن جزيرة العرب. 
اليم�ن.  كان  القاع�دة  االس�تثناء ع�ىل ه�ذه  لك�ن 
فالس�عودية بذلت إمكاناٍت كبريًة منذ ثالثينيات القرن 
امل�ايض ملنِعه من االس�تقراَرين الس�يايس واالجتماعي، 
وحرماِنه من إمكانية استثمار موارده االقتصادية. وهذا 
واضح يف السياس�ات السعودية التي ال تزال مستمّرة يف 

اليمن منذ سبعة عقود وأكثر. 
األمر الذي يكش�ف أن العدوان الس�عودي اإلماراتي 
الح�ايل املدع�وم عربي�اً وغريب�اً وإرسائيلي�اً علي�ه هو 
اس�تمرار للسياسات السعودية التأريخية ضد هذا البلد 

بدعم غربي مفتوح. 
أما أس�باب ه�ذه العدوانيّ�ة الس�عودية التأريخيّة، 
املتواصل�ة، فه�و رف�ض آل س�عود ليمٍن مس�تقّر فيه 
غلبة س�كانيّة ويس�تطيع العيش من موارد غري نفطيّة 
متحّكم�اً ب�رأس جزيرة الع�رب، ولديه عالقات نس�ب 
وانتم�اء مع معظم القبائل يف الس�عودية وُعمان، وأهله 
مولعون بحب املعرفة والعلم واإلحساس العميق بوحدة 

النسب مع الجوار يف املنطقة العربية. 
لذلك فالعدوان الس�عودي الحايل ع�ىل اليمن، يحمل 
هذه العدوانية املذكورة، مضافة إليها محاولة منع اليمن 
من التعاون مع السياس�ات العربية واإلقليمية املعادية 

للنفوذ األمريكي وبالتايل السعودي � اإلرسائييل. 
ملزيد من التوضيح فإن الهجوم السعودي � اإلماراتي 
بدأ بالدخول إىل اليمن منذ 2014 مس�تهدفاً الس�يطرة 
عىل كامل بقاعه وسط حملة إعالمية، بأن أسبوعني فقط 
كافيان إلسقاط الدولة يف صنعاء، وهذا كالٌم موثٌق قاله 
ويل العهد الس�عودي محمد بن سلمان، زاعماً أن قواِته 

تريُد تحريَر اليمن من أهله. 
اآلن وبعد خمس سنوات يطأِطئُ بُن سلماَن رأَسه من 
دون توضيح أس�باب تراجع قوات�ه املدعومة باملرتزقة 

والسالح والحصار وكل يشء تقريباً. 
هذا مقابل صورة معاكسة، ليمن أصيل قاتل العدوان 
باحرافيّ�ة تأريخيّ�ة يف إطار خط�ة يتواصل صعودها 
لتحقي�ق الهدف الكامل وهو تحرير البالد من العدوان. 
وه�ذا ي�ؤدي تلقائي�اً إىل والدة دور إقليم�ي لليمن بدأ 

يتشّكل منذ اآلن. 
كي�ف تتبلور جهادي�ة اليمن نحو التح�ّرر وتطوير 

الدور؟
عرفت العقلية التأريخية اليمنية أن إمكاناِت العدوان 

عىل بالدها كبريٌة جداً بدعم إقليمي ودويل غري مس�بوق 
فطبقت مفهوم حرب »الغوار الش�عبية« براجع متعّمد 
أمام السعوديني واإلماراتيني حتى صدَّق 
ه�ؤالء أنه�م ق�اب قوس�ني أَو أدنى من 
السيطرة عىل ُك��ّل اليمن، وتبني أن دولة 
صنعاء تراجعت لتفكيك زخم املهاجمني 
وذلك براجع متعّمد ما أّدى إىل انتشارهم 

عىل مساحات يمنية واسعة فضعفوا. 
ه�ذا ما ج�رى بالع�دوان ال�ذي وّزع 
جيوش�ه ع�ىل مئ�ات آالف الكيلوم�رات 
املربعة لضمان االس�تمرار يف سيطرتهم 

عليها. 
لكنه�ا حّولت بذلك مواقعه�ا إىل أهداف 
لق�وات دولة صنعاء الت�ي تجيد فنون الك�ّر والفّر، ما 
مّكنها من استنزاف حيوية جيوش العدوان وتحالفاتهم 
البحرية والجوية وحّولتهم أهدافاً يصطادها املجاهدون 

بفنون قتال تأريخية. 
إن ه�ذا االس�تيعاب للقوات الغازي�ة، منح مجاهدي 
اليم�ن فرصة من االنتقال إىل املرحلة الثانية التي أثارت 
دهشة املراقبني العسكريني يف العالم، فكيف يمكن لبلد 
متواض�ع اإلمكانات ومح�اَص ويحتّل العدوان قس�ماً 
كب�رياً منه أن ينتقل م�ن الدفاع والقت�ال يف الداخل إىل 
اخراق الحدود السعودية املواجهة ألعايل صعدة الجبلية 
والسيطرة عىل أراٍض س�عودية، متسبباً بذعر سعودي 
يطلق أصوات استغاثة طلباً لنجدة من تغطياته الغربية 

واإلقليمية واإلرسائيلية. 
لم يكت�ف املجاهدون بهذا القدر فأرس�لوا صواريخ 
نفطي�ة  أه�داف  نح�و  باليس�تية وطائ�رات مس�رية 
واقتصادي�ة وعس�كرية أصاب�ت أهدافه�ا يف مناط�ق 

مختلفة، وأحدثت رعباً داخلياً وخارجياً. 
إن الطريق�ة التدريجية يف قتال غري متكافئ بس�بب 
الدع�م الغرب�ي املفتوح للس�عودية جعل من األس�لحة 
العاب�رة لألج�واء وس�يلة لوض�ع الوظيف�ة النفطي�ة 
الس�عودية يف موقع صع�ب، بدليل أنه أصب�ح بإمكان 
انصار الله عرقلة إنتاج النفط كلما ش�عروا بالحاجة إىل 
إفهام آل س�عود أن وجودهم االحت�اليل يف اليمن أصبح 
عىل مشارف الهاوية، ما يعني أن عليهم الرحيل برسعة. 
يتب�ني إذاً أن أنص�اَر الل�ه فرض�وا بقوة ُمَس�رّياِتهم 
الجوي�ة، دوراً أساس�ياً له�م يف النفط وبالق�وة، لكنهم 
لم يكتفوا بهذه الوظيفة الش�ديدة األهميّة، ملحقني بها 
وظيفة أخرى، وهي حقهم باملش�اركة يف أمن املالحة يف 
رأس الخليج عند حدود الس�عودية مع الكويت والعراق 
وحت�ى ح�دوده مع بح�ر عدن م�روراً بمضي�ق هرمز 
وصوالً إىل باب املندب، فإذا كان األمريكيون يناش�دون 
دول الغ�رب والرشق للمش�اركة يف أم�ن مالحة مزعوم 
أف�ال يحق ألهل الخليج والبحر األحمر املش�اركة يف هذا 

الكرنفال؟
ضمن ه�ذه املعادلة، يج�ب إدراج قصف املجاهدين 
ام يف الش�مال الرشقي للس�عودية  اليمني�ني ملدينة الدمَّ
مقابل الخليج، وقصف عرض عس�كري يف عدن املطلة 
بدورها ع�ىل بحرها املرتبط بالخلي�ج، فمن كانت لديه 
الق�درة عىل إرس�ال صواريخ ملس�افات تتجاوز 1200 
كيلوم�ر وتصي�ب أهدافه�ا بدق�ة، ه�و رشي�ك بقوته 
العس�كرية يف أمن املالح�ة، إنما عىل الطريق�ة اليمنية، 
وه�ذا يضع الس�عودية وحلفاءه�ا يف زاوي�ة ضيقة ال 
فرار منها، فإما االنس�حاب م�ن اليمن عىل طريقة فرار 
املهزوم�ني أَو تقلي�ص عائداته�ا م�ن النف�ط واخراق 

حدودها وإرباك املالحة يف الخليج. 
فماذا تختار؟ ربما يصنع أنصار الله مفاجآٍت جديدًة 

فانتظروها.. وعندها لن ينفَع النَدُم السعودي. 

* كاتب لبناني

اليمن شريٌك بالقوة يف 
وظيفتني خليجيتني النظام السعودي يتاجر بأطفال اليمن يف أسواق العــبودية والدعارة 

في تقرير نشرته صحيفة »در فرايتاج« األلمانية نقاًل عن مؤّسسة »سيتيزن تروث« األمريكية اإلعالمية المستقلة:

- ما يحدث في اليمن 
أسوأ بكثير مما يحصل 

في ليبيا وسويا والعراق 
وأفغانستان

- فتيات ال تتجاوز أعمارهن 
15 عامًا يتعرضن 

لالستغالل الجنسي في 
الفنادق والنوادي داخل 

عدن وتعز



8
حألا

ح عاد

3 جح ح يذ  1440 ـ
4 طسغأ  غ4401

)غ71(
ثقافة 

 : خاص
بنـي  لـذو  » تيـذن  ميـارضة  يف 
إرسحئيل« يتياُث ح شـهيُا ح قائُا ح غـيا 
لغـني بار ح اين ح يوثي، مغناحً لايثَه 
با يقائـق ح تأريخيـ  وشـوح ا ح وحقـع 
ـــ كعادته يف تنـاول كافـ  حملوحضيع ــ 
عـن طريقـ  بناء ح ـاول حملغـتقل  جحت 
ح غيادة وحالستقالل ح يقيقي وحالزد ار 
حالقتصادح، وعن سـبب حنهيار تلك ح اول 
طيضاً، و و حملوضوع حأسـاس ح تي تاور 
لو ه ح غياس  بشكل عا4، وكل ما يتعلق 
بهـا من لروب ومؤحمرحت وحنقغـامات، 
ُكـــلَّ  يتذـاوُز  ح قائـَا  ح شـهيَا   كـن 
معأيـات ح ذال ح فكـرح وحأيايو وجي 
ح كثيف لول  ـذح حملوضوع، و و ح ذال 
ح ـذح  م يغـتأْع لتـى حآلن طن يصل إىل 
نتيذ  لاسـم  تيـاد ح أريقـ  حأمثل 
 بناء دو   قوي  مغـتقل ، وباالً عن  ذح 
ح ذال، يقا4 ح شهيا ح رؤي  ح قرآني  ح تي 
تتمتع بامتياز؛ كونهـا نابعً  من مصار 
ح علم حملألق بيقيق  ح بر ومصليتهم، 

وبا تايل تكون  ي حملنهج حأمثل. 

»بيع الدين« سبب انهيار األمم
يؤكُا ح شـهيُا ح قائـُا يف ح باحي ، وبناًء 
عىل معأيـات ح قرآن ح كريـم، طن حنهياَر 
قوة وحستقال ي  حملذتمعات وح اول، يأتي 
بغـبب »بيع ح اين با انيـا«، ويقا4  نا 
ح شـا ا ح تأريخـي عىل ج ك مـن ح قرآن 
طيضـاً، و و بنـو إرسحئيل، ح ذيـن آتا م 
ح له حمللك وجعلهم من طقوى حأمم، بفضل 
ح اين ح ذح و بهم إياه،  كنهم بمذرد طن 
باطوح ببيـع ح اين من طجل مصا ح ح انيا، 
كانـت ح نتيذـ  فغـادحً كبرحً حسـتوجب 

عقابـا إ هيـا نغـف ملـَك بنـي إرسحئيل 
وططاح بهـم وجعلهم ملعونـني يف نهاي  
حأمـر، و نـا ينبه ح شـهيا ح قائـا إىل طن 
ح عربة من  ذح ح شا ا ح تأريخي  و طخذ 
ح يـذر من ح وصول إىل نف  حملصر ح ذح 

وصل إ يه بنو إرسحئيل. 
ومـن زمـن بنـي إرسحئيـل إىل ح وحقع 
ح يايـث، ينتقل ح شـهيا ح قائا  يؤكا طن 
ـ  حإلسالمي  قا حتبعت فعالً خأوحت  حأُمَّ
بني إرسحئيل يف مغأ   بيع ح اين؛ تصايقاً 
 يايـث ح نبي حأعظم ميما صلوحت ح له 
عليه وآ ـه، ح ذح قال فيـه » تيذن لذو 
بني إرسحئيل ح قذة با قـذة«، و نا ينظر 
ح شهيا ح قائا منألقاً من  ذه ح يقيق  
ـ   ح ثابت ، إىل ح يال ح ذح وصلت إ يه حأُمَّ
من ح هوحن وح ذل، باعتباره نتيذ  لتمي  

ومنأقي  تماماً  بيع ح اين. 

كل الحلول خارج إطار الدين ال تعالج 
مشاكل اأُلمَّ�ة

حالنتخابـاُت، وحلاٌة من حملغـائل ح تي 
آثار ـا ح شـهيا ح قائـا يف لايثـه  نا، 
 رح لقيق  بيع ح اين، ليث حستعرض 
ح شـهيا ح وعـود ح تـي يألقهـا ح زعماء 
حنتخابـات،  ُكـــّل  عنـا  وح غياسـيون 
وح تـي تأتي دحئمـاً بخصوص مشـاريع 
دنيويـ  ومصا ـح ال عالقـ   هـا با اين 
ح ذح  و ح هوي  ح ذامع   ألم  وح ضامن 
ح يقيقـي  قوتهـا وحسـتقال يتها، ومن 
 ـذح حملنألـق يؤكـا ح شـهيا ح قائـا طن 
حال تما4 بإرسـاء ثوحبت ح ايـن وطركانه 
ـ ،   و ح خأوة حأوىل ح يقيقي   بناء حأُمَّ
و يـ  حملصا ـح ح انيويـ  ح تـي لتـى 
وإْن تـم تيقيقهـا ال تخلو من ح فغـاد 
وحالنتهازي  وح ظلم، بل وينتهي بها حأمر 
ـ   إىل طن تكون مغخرة  خام  طعاحء حأُمَّ

طنفغهم ح ذين حسـتأاعوح ح غيأرة عىل 
ـ ؛ بغـبب بيعها  لاين. بعبارة طكثر  حأُمَّ
حختصـارحً:  ـن يكون  ناك طيـ  مصلي  
لقيقي  دنيوي   ألمـ  إجح  م تأِت نتيذ  
ح تزح4 بمبادئ ح اين، نا يك عن ح عقوب  
حأخروي  ح تي طعا ا  ذريم  بيع ح اين. 
و نـا يعرض ح شـهيا ح قائـا موقفاً 
يوضح فيـه ح تعارض بني ُكــّل حملصا ح 
ح غياسـيون  ييـاول  ح تـي  ح انيويـ  
ـ   تقايمها كيلول، وبـني ما تعانيه حأُمَّ
لقيقـً ؛ نتيذـَ  بيـع ح ايـن، فيقـول: 
»نرح م يف ُكــّل مناسب  وطني  يعرضون 
علينا حملنذزحت! نين نقول: طين حملنذزحت 
ح يقيق  ح تـي تيافظ عىل كرحمتنا؟ طين 
ح بنـاء حالقتصـادح، وح تنميـ  ح يقيقي  
ح تـي تذعلنا طم  تغـتأيع طن تقَف عىل 
إجح كنتـم تبنـون مغتشـفى  قاميهـا؟ 
 نا، ومغـتوصف  ناك من طجل متى ما 
طلغغنا بأ م ما صاحع يف ح رطس، طو جرح 
طو ضيق يف ح رحيني، طو يف ح تنف ، يكون 
 ناك طمامنا مغتشفى، إننا نعيش حأ م 
ح نفي، نعيش طمًلا شايًاح  ي  من نقص 
يف ح فيتامينات إنما من نقص يف ح كرحم  
ويف ح عزة، نقـص يف ح يياة ح كريم  ح تي 
طرحد ديننـا طن تتوفر  نا، نعيش حأ م فأين 
 و ح عالج؟ نعيش ح ذوع ح ذح سيذعلنا 
مغتغلمني طما4 طعاحئنا فأين  و ح غذحء 
مـن طوطاننا؟  ذح  و ح عـالج ح يقيقي، 
 ذح  و ح عالج ح يقيقي،  ل  ناك عمل 

عىل توفره؟ ال يوجا«.
ويضيُف ح شهيُا ح قائُا طيضاً ضمن  ذح 
ح عرض شـا احً وحقعياً قريبـاً من تأريخ 
بالدنـا، ويف سـياق مغـأ   حالنتخابـات 
طيضـاً، ليث يقول إنـه يف بعض حملناطق 
ح يمني  كان  نـاك موحطنون يقايضون 
طصوحتهـم حالنتخابيـ  بـ«تنـور«  لخبز، 

ثم يأور ح شـهيا  ذح حملشها ح بغيط إىل 
فكـرة عميق  يف صلب حملوضوع، فيقول: 
»لاول طن تصوت  لخبز طوال« وح خبز  نا 
إشـارة إىل حالكتفاء ح ذحتي مـن ح يبوب، 
وح ذح إجح تيّقق  ـن يكون ح يصول عىل 

»ح تنور« مشكل  طباحً. 
 كذح يشـّخُص، رضـوحن ح لـه عليه، 
حملشكلَ  ح يقيقيَ   ألم  ح ناتذ  عن بيع 
ح اين وح تـي يياول ح زعمـاء معا ذتََها 
بيلول دنيوي  سر مذاي .. إنها مشكل  
كرحم  وحستقالل وحكتفاء، و ذه حملشكل  
ال ييلها سوى حملنهج حإل هي ح كامل ح ذح 
ال يخا أه ح باطل وال يمكن ح تشـكيك يف 

فاعليته، إنه ح اين. 

مواجهة املستكربين: الطريق اإللهي 
لحل مشاكل اأُلمَّ�ة

حملنأقـي  ح تغلغـل  حآلن وبعـا  ـذح 
ـ  حإلسـالمي   أسـباب حنهيـار قـوة حأُمَّ
ونتائج ج ك حالنهيـار، وبعا تيايا ح َيـلِّ 
ح وليا، يقا4ُ ح شهيا ح قائا نموججاً لياً 
 لـاول ح تي خأت ح خأـوحِت ح صيييَ  
 يل مشاكلها وحستعادة قوتها، فيتياث 
رضوحن ح لـه عن ح ذمهوري  حإلسـالمي  
حإليرحنيـ ، وكيـف حسـتأاعت -بفضـل 
ح ثورة ح تي حنألقت من طسـاس ح تمغك 
بمبادئ ح اين- طن تثور يف وجه حالستكبار 
وحسـتأاعت  حأمريكيـ ،  وح هيمنـ  
ح تغلب عـىل ح يصار حالقتصـادح طيضاً، 
بـل ووصلت إىل لـا ح قارة عـىل توجيه 
طمريـكا  وصـارت  أمريـكا،  تهايـاحت 

تيغب  هذه ح تهاياحت ط ف لغاب. 
وعـىل ضـوء ُكــّل مـا سـبق يتياث 
ح شـهيا ح قائـا عـن حملشـكل  ح يمنيـ ، 
ح تي كانت منذ طيامـه رضوحن ح له عليه، 
ومـا زح ت لتى حآلن تتلخـَص يف ح هيمن  

حأمريكي ، ويؤكا ح شـهيا ح قائا  نا طن 
ح غـبيل ح وليا النعتاق ح يمـن من  ذه 
ح هيمن  وحمليض نيو حالستقالل ح يقيقي 
موحجهـ   يف  حالنأـالُق  وح تيـرر،  ـو 
طمريكا عىل طسـاس ح عـاحء ح ذح يفرضه 
ح يهـود  نيـو  حإلسـالمي،  ديننـا  علينـا 
وح نصارى ح ذين تذغا طمريكا حنيرحفهم 

وإجرحمهم. 
ح شـهيا  يتيـاث  ح غـياق،  ويف  ـذح 
ح قائا عن رَصخـ  »حملوت أمريكا، حملوت 
إلرسحئيـل« ح تـي ططلقها  تكوَن شـعاَر 
حملوقف حإلسالمي ح صييح وح قوح، نيو 
ــ ، وقا قـّا4 ح شـهيا ح قائا  طعـاحء حأُمَّ
 ـذه ح رصخـ  كخأـوة طوىل يف ح أريق 
ـ   ح صييح نيـو ح َيـّل ح ذح يعيـُا حأُمَّ
إىل ح اين حإلسـالمي وقيمه ومبادئه ح تي 
تضمن ملن ح تـز4 بها حسـتقالالً لقيقياً 

وعزًة وحكتفاَء. 
» ـو وقـف ح يمـن  يـرصخ رصخـ  
يف طسـبوع وحلـا  يو ـت طمريـكا ُكــّل 
منأقهـا، و عّا ـت ُكـــّل منأقهـا«.. 
باحيـَ   ح قائـُا  ح شـهيُا  يلخـص   كـذح 
ح أريـق نيـو حالسـتقالل، بعـا طن ثبت 
فشل ُكــّل ح يلول حأخرى ح تي ال عالقَ  
 ها بمبادئ ح ايـن، ثم يوّجه رضوحن ح له 
عليـه ح خأـاَب ملن قـا تُخيُفهـم عاحوُة 
طمريكا وقارحتها ح عغـكري ، فيقول إنه 
ال سـبيل  ألمان من رش حأعـاحء إال بهذح 
ح أريق ح ذح تعرف لتى طمريكا نفغها 
بفاعليتـه، با يـل حملثـل حأمريكـي ح ذح 
يقول »إجح طردت ح غال4 فالمل ح غالح«، 
مـع فـرق طن لملنـا  لغـالح يف وجـه 
طمريـكا، وح هتاف باملـوت  ها،  و وحجٌب 
ديني طصالً، فرضه حإلسـال4ُ علينا قبل طن 

يقوَل حأمريكان  ذه حملقو  . 

 : خاص

عنَدم�ا يقال إن هناك إرهابيني يف اليمن إذًا 
فليحاص اليمن، إذًا فليرضب اليمن، التنانري 
س�تبقى حينئ�ذ باردة ال تش�تغل، وس�نرى 
األرايض الواس�عة الشاسعة يف بالدنا بيضاء، 
بيضاء ال تزرع، ويتعاقب الزعماء زعيما بعد 
زعي�م، وأعضاء مجل�س النواب عض�ًوا بعد 
عضو، وأعض�اء الحكومة عض�ًوا بعد عضو 

أيًضا، وما تزال أرايض بيضاء.
لك�ن إذا م�ا كان�ت الزراع�ة لصالحه�م 
فس�يزرعون )املانج�و( ليبيع�وه باملالي�ني، 
وم�ن  الواس�عة  األرايض  تل�ك  ويصلح�ون 
مال م�ن يصلحونها؟ الله يعل�م من مال من 
يصلحونها؟ وتلك العائ�دات التي تدرُّ عليهم 
ه�ذه امل�زارع الكبرية، م�زارع )املانجو( الله 
أعل�م يف أي بن�وك ت�ودع؟ الله أعل�م من هو 
الذي يس�تثمرها فيجني من ورائها أكثر مما 
يجنونه هم من تلك املزارع؟ ألم تصبح حينئذ 
األرايض قابل�ة للزراع�ة؟! لك�ن للحبوب غري 
قابلة للزراعة، ملختلف املنتجات الزراعية التي 

املواطنون بحاجة إليها غري قابلة للزراعة!

ا تتوارد ع�ىل البالد  الق�روض الكثرية ج�دًّ
ف إىل املجال الزراعي. ملاذا مىش  أيًضا ال ترصَّ
كل ه�ذا؟ ألننا ال نتفوه بكلمة، نحن ال نعرف 
مصالحنا، ما قالوا هم بأنه مصلحة لنا نُسلِّم! 
حتى عندما يقولون: نحن س�نكافح اإلرهاب، 
وأمري�كا تريد منا أن نتص�دى لإلرهاب، ألي 
كت�اب إرهاب�ي، ألي مدرس�ة إرهابي�ة، ألي 
مدرس�ة تحفيظ ق�رآن إرهابي�ة تَُصنَّف عند 
أمريكا إرهابية، ألي شخص يقال إنه إرهابي 
س�نرضبه حفاًظا ع�ىل مصلح�ة الوطن لئال 
ترضبه أمري�كا، أو نواجه بحصار من جانب 
أمريكا! أليس�وا هم من يرسمون لنا املصالح، 

ونسلِّم؟ مع أنها ليست مصالح حقيقية. 
األمر الذي يكف عنك�م الضغط األمريكي، 
أنفس�كم  تجن�دوا  أن  إىل  اضطرك�م  ال�ذي 
وتس�تعدوا ملكافح�ة كل ما قال�ت أمريكا أنه 
إرهاب�ي، وأنت�م م�ن رأيتموه�م يس�ألونكم 
ع�ن م�دارس تحفيظ الق�رآن، ويس�ألونكم 
ع�ن )مركز ب�در(، وسيس�ألونكم عن مراكز 
]الش�باب املؤمن[، وسيسألونكم عن املساجد 
الفالنية، وعن العلم�اء الفالنيني، وعن، وعن، 

قائمة طويلة عريضة.

دعوا الش�عب يرصخ يف وج�ه األمريكيني، 
وس�رون أمري�كا كيف س�تتلطف لكم، هي 
الحكم�ة. ألس�نا نق�ول: أن اإليم�ان يماني، 
والحكم�ة يمانية؟ أين ه�ي الحكمة؟ إن من 
يع�رف اليه�ود والنص�ارى، إن م�ن يعرف 
أن كل مصالحه�م يف بالدنا، ل�و وقف اليمن 
لي�رصخ صخ�ة يف أس�بوع واح�د لحول�ت 
أمري�كا كل منطقه�ا، ولعّدل�ت كل منطقها، 

وألعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيني.
هكذا عمل اإليرانيون، هل انطلق رئيسهم، 
ه�ل انطل�ق قائدهم األع�ىل ليقول: اس�كتوا 
أمري�كا تهددن�ا؟ واملواطن�ون يعلمون فعاًل 
أنه�م مس�تهدفون، وق�د عانوا م�ن حصار 
اقتص�ادي طويل، لكن اإلم�ام الخميني كان 
يق�ول لهم: إن�ه يف مصلحتكم، إنك�م حينئذ 
ستتجهون لبناء أنفسكم، والعمل عىل تحقيق 
االكتف�اء الذات�ي يف مختلف املج�االت داخل 

وطنكم.
هؤالء هل انطلقوا ليقولوا للناس اس�كتوا؟ 
أم أنه�م خرج�وا إىل امليادين زعم�اء، وإمام، 
وش�عب ليتحدوا أمريكا؟ ويأتي التهديد من 
كل املس�ئولني بم�ا فيهم وزير الدفاع نفس�ه 

يته�دد برضب�ة مب�ارشة. أل�م تغ�ري أمريكا 
منطقه�ا؟ تأملوا أنتم، ألن الكثري منا يخافون 
أيًضا ]قد يرضبنا األمريكيون، قد يحصل، قد 

يحصل[، 
إذا كنت تريد أن تس�لم أولئ�ك فامش عىل 
قاعدته�م هم، هم الذين يقول�ون: ]إذا أردت 
السالم فاحمل السالح[ هذا مثل أمريكي ]إذا 

أردت السالم فاحمل السالح[.
عرف�ات أل�م يبح�ث ع�ن الس�الم؟ ه�ل 
وجد س�الًما؟ مت�ى فقد الس�الم؟ ومتى فقد 
الفلسطينيون الس�الم؟ يوم القوا بأسلحتهم 
وانطلقوا عىل ط�اوالت املفاوضات، مفاوضة 
بعد مفاوض�ة، مفاوضات طويلة عريضة ثم 
بعد فرة تتالىش كلها وتتبخر. هل حصلوا عىل 
سالم؟ إن هذا هو منطق األمريكيني أنفسهم: 

]إذا كنت تريد السالم فاحمل السالح[.
يس�لموا  أن  يري�دون  اليمني�ون  كان  إذا 
رش أمري�كا فليرصخ�وا جميًع�ا يف وجهه�ا، 
وليتحدوه�ا، وليقول�وا: لي�س هن�اك إرهاب 
داخ�ل بالدن�ا. لكن م�ا الذي يحص�ل؟ أمر 
بالس�كوت م�ن الكبري والصغ�ري، وكله يُقدم 

تحت عنوان ]حفاًظا عىل مصلحة الشعب[.

الشهيد القائد يوضح الرؤية القرآنية لمشاكل اأُلمَّـة وطريق الحل: 

مبادئ الدين هي الضمان األمثل لتحقيق االستقالل والتحرر

برنامج رجال اهلل:

ملزمة »لتحذنَّ حذَو بني إسرائيل«
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 سـقأت  اماتُهـم وصفاتُهـم حأمميـُ  
ح تـي يظهـرون بها طمـا4 ح عا م وتكشـفت 
عناوينُهم ح زحئفـ  وتعّرت طدبياتُهم ح صوريُ  
ح تـي يتبا ـون َويتشـاقون بهـا، وكشـفوح 
عـن وجو هـم ح ُقبح وح ذبن لني سـقأت 
صوحريخهـم وقنابلهـم عـىل رؤوس حملانيني 
حأبرياء حأطفال منهم وح نغـاء وحمُلغن منهم 
وح عليـل منـذ مـارس 44015 و يـ  آخر ا 
ح صوحريـخ ح تـي طسـقأو ا عـىل آل ثابـت 

مايري  قأابر. 
سـقأت نرحُن تيا ـف ح عـاوحن ح ياقاة 
ح لئيمـ  عـىل سـوق آل ثابـت  كـن حملـكان 
ح ذامـع  ضيايـا ح عـاوحن يف  ـذه ح ذريم  
ثابت ورحسـخ فهم رسم إجـرح4 وطغيان دول 
ح عاوحن ثابتون رحسـخون لغبهم ح له ونعم 
ح وكيل ورلم ح له من حصأفا م ح له شهاحء 
و نيئـاً  هم نيل ح شـهادة، ونغـأ ه تعاىل طن 
يشـفي ح ذرلـى بيو ـه وقوتـه وطن يُذـرب 

مصاب حملكلومني. 
وأدعيـاء ح يقـوق وح يريات َوحإلنَْغـاني  
سـها4ٌ  ي حأُْخَرى مؤمل  وقاتلـ ، فا صمت 
عـىل ح عـاوحن وعـىل ح نـرحن حملوجهـ  نيو 
حملانيـني حأبريـاء  ـو قصـٌف من نـوع آخر 
ح غـاكت عـن  كان  َوإجَح  إىل جريمـ   يرقـى 
ح يق شـيأاٌن طخـرس فماجح يقال  لغـاكت 
عـن ح ذريم  بل عـن مئات ح ذرحئـم بل عن 
آالف ح ذرحئـم ضا حإلنَْغـاني  وجرحئم حإلبادة 
ح ذماعيـ  وحالنتهـاكات ح تي تم  بغـيادة 
ح ـاول وباسـتقال ها ولصـار حملاليـني مـن 

ح ناس وتذويعهم وإلاحث طَْكرَب طزم  إنَْغاني  
يف ح عا ـم كما وصـف ج ك سوتريـش حأمني 

ح عا4  ألمم حملتياة. 
 سـقط ميثاق حأمم ح ذح يّاعي ح افاع عن 
لري  ح شعوب يف عقائا م وثقافاتهم وح ذح 
ييث عـىل وجوب ح غـلم وحأمـن وح تعايش 
وييمـي سـيادة ح ـاول، وعذـزت حتّفاقيات 
جنيف عن لماي  حأعيان حملاني  وحملانيني. 

سـقأت عهـود حأمـم حملتيـاة حملتعلقـ  
با يقـوق ح غياسـي  وحملانيـ  وحالقتصادي  
و ـم يعا  هـا طثر عـىل ح وحقع وثبـت ضيايا 
سوق آل ثابت عىل ح يق وعىل ح قضي  ح عاد   

وعىل ح ثوحبت ح ايني  وحأخالقي . 
 سـقط مذلـ  لقـوق حإلنَْغـان قيميـاً 
وإنَْغانياً و و ح غـقوط ح ذح ال علو فيه وال 
سمو إىل طن يرث ح له حأرض ومن عليها، وح له 
خر ح ياكمني، سـقأوح منذ سـنوحٍت خم  
بعا طن حمتـألت خزحئنهم باأمـوحل ح خليذي  

حملانغ . 
وتناياحتهـم  طصوحتهـم  بقايـا  سـقأت 
وموحقفهم ح تي كنا نعتقا طنها تهز ح عوحطف 
طَو تمنع ح عوحصف وحملرتِزق  ح زوحلف طَو تيل 
حأزمات طَو توحجه ظلماً وطغياناً ال يرلم. 

سـقأت قرحرحت حأمـم حملتيـاة ومبادئها 
حملتعلق  بمهني  وشـفافي  وليادي  وسـائل 
حإلعال4 وعـا4 ح تيريض عـىل ح يروب وعا4 
ح تاخـل يف ح شـؤون ح احخليـ   لـاول وعا4 
حملغـاس بغـيادة ح اول وقرحرحتهـا ح احخلي  

ولق ح شعوب يف تقرير مصر ا. 

سقأوح بعا طن تعثرت طاو   حأمم وسقط 
قرحر م ح تابع وحملغـّر وحمليكو4 بأيٍا سربي  
وبمـاٍل خليذي ونفـوج طمريكـي وبتوجهاٍت 
ودول  قـوى  تُـريض  وإمـالءحٍت  صهيونيـ  

حالستكبار ح عاملي. 
مضأربـني  وطصبيـوح  وتا ـوح  سـقأوح 
يـاورون لوَل بعضهم ح بعـض يبيثون عن 
إثبات لضور م ونفاج قرحر م عىل ح غـال  

ح او ي  وبني طوساط حملذتمع ح اويل. 
وطصبيـوح  و يبتُهـم  حلرحمهـم  سـقط 
بتذنيـا  ينـادون  لـني  وُسـذجاً  لمقـى 
حأطفال وينغون طَو يتناسـون آالف ح ذرحئم 
وحالنتهـاكات بيق ح شـعب ح يمني ح ير، فما 
من موحطن يمني عىل حأرض ح يمني  إال و و 
مكلـو4 مظلو4 وضيي  مـن ضيايا ح عاوحن 
فا يصار حملأبق وح خانق عىل شـعب بأكمله 
جريم  وحأزم  حإلنَْغـاني  وحنقأاع حملرتبات 
ح عمـالت  مـن  حملليـارحت  وطباعـ   جريمـ  
ح وطنيـ  بـاون سأـاء نقـاح جريمـ  تو ا 
عـن ج ك سالء حأسـعار بشـكٍل جنوني طر ق 
حملغتهلك ح يمني ح ذح  م يعا قادر عىل حقتناء 
طدنى مقومات ح يياة من ح قوت ح رضورح. 
 سـقط ح عمالء وضلـوح ح أريق فتا وح 
وحنيرفـوح عن  ـاى ح له وحشـروح بآيات 
ح لـه ثمنـاً قليالً وقـا بر ح لـه حملنافقني 
با عذحب حأ يـم؛ أَنَّهم حتخـذوح طو ياء من 
دون ح لـه وحبتغوح عنا م ح عزة و له ح عزة 
جميعا َوَسـيَْعَلُم ح َِّذيَن َظَلُمـوح طَحَّ ُمنَقَلٍب 

يَنَقِلبُوَن.. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

صريُر الموت 
رقية فؤاد 

يف طرٍض مغتوي  ُكلٌّ يغر يف طرق مختلف ، 
و غاي  ميّادة، ويميض ح يو4 بغال4..  كن،  ا 

 نا يف ح يمن ال يعود من خرج إال طشالًء.. 
عـاوحن سـافر، بأـش وتذـرب و ـم يأبـه 
ياعـو  مـا  ُكــّل  إلنهـاء  يغـعى   لخغـائر، 

 إلنَْغــاني  وح عزة. 
طربع  طعوح4 َو54 يوماً، شـها ح يمنيون فيها 
طشـنع ح ذرحئم، وطلر ح فقاحن، وط وحل  م تُــَر 
عىل مر ح زمان من ِقبل ح عاوحن ح صهيوطمريكي. 
يف شـهر يو يو من ح عا4 ح ثا ـث  لعاوحن تم 
حسـتهاحُف لافل  مليئـٍ  باأطفـال يف مايري  
ضييـان بصعاة،  ـم تكا ح قلوب تُشـفى من 
حأ ـم ح ـذح طصابها لينهـا، إال وطتـت طائرحت 
ح ذـر4 يف ح يـو4 ح ــ 55 بعـا حأربعـ  حأعوح4، 
قاجفً  سـمو4َ صوحريخها عىل سـوق شعبي يف 
ميافظ  صعاة وخلفت بذ ك شـهاحء وجرلى 

من ح رجال وحأطفال. 
جريمـ  سـوق آل ثابت تضـاف إىل مئات بل 

آالف جرحئم  هذح ح عاوحن ح أاسي. 
 ـم يعا يهنـأ  لناس ح عيش، فمـا إن يضعوح 
رؤوسـهم  لنو4، طَو يخرجوح سوقاً، طَو ييتفلوح 
بعـرس، طَو يذ بـوح لتـى  عـزحء، إال وطصوحت 
رصير ح صوحريخ ح تـي تيمل نهايتهم حمليتم  

فوق رؤوسهم. 
تلك ح رصحئر ح تي ال تعريَف  ها بنظرح سوى 
صـريــر ح ـمـوت، حمتألت ح قلـوب لزناً وطملاً، 

وتلك ح اماء ُصبت فيها كـ نار تيرقها.. 
و كـن.. كا عـادة  ن تنتظـروح كثـرحً  لردِّ يا 
جرجحن، نار ح غضب تشـتعل يوماً عن يو4 و ن 
يأفئ  هيبُها سـوى حشتعا كم بها، وال ميال، 
ح عـني با عني وح بادئ طظلم، فرقبوح كأسـاً من 

صايا، وحملزيا.. 

السقوُط األممي والِخزي الدولي أمام 
جرائم تحالف الُعدوَان 

عبُدامللك الحوثي والذين معه    »11«

إجًح  ـو وح ذيـن معـه ياحفعون عـن بلا م ضـا تاخل 
خارجي، ثبـت يقيناً طنه  م يذ ب  يعيـَا رشعيً  طَو يؤّمن 
طرقـاً بيري  و كنه تاخل طمريكي صهيوني يرتاح عقاالً 
عربياً  يفرض وحقعاً  و مفروض طساساً عىل  ذح ح عقال. 

ملاجح ح يمن؟ ملاجح َعباحمللك وح ذين معه؟
َكثرحً ما تعرضت  لغـؤحل؟ ملـاجح ح يمن؟ ملـاجح َعباحمللك 
ح يوثي؟ طلياناً يتيول ح غـؤحل إىل سخاف  وربما لقارة، 
و كنـه يظـل يف ح نهاي  سـؤحل خاص   و جـاء من يمنى 
مرتـِزق طشـهر حرتزحقه فـوق يمنيته وعروبته وإسـالمه، 

و ؤالء كثر. 
شاَء لظِّي طن طكوَن يف ح يمن بعا وصول جماع  طنصار 
ح له إىل صنعاء بعاة طسابيَع، ثم شاء مرة طُْخـَرى طن طكوَن 
 ناك بعا شـن ح عاوحن عليه بعاة طشـهر، و م طكن طعرف 
عن  ذح ح بلا شـيئاً إال قص  سيانا سـليمان وط مي  باب 
حملناب وطنهم طصل ح عروب  وح ذين قال فيهم ح رسول ميما 

عليه ح صالة وح غال4 حإليمان يمان وح يكم  يماني . 
ــا4 ح تي  عىل مـاى 40 يومـاً  ـي تقريباً جملـ  حأَيَـّ
عشـتها يف  ـذح ح بلـا حقربت مـن ح ذميع وسـمعُت من 
ح ذميـع واللظـت ترصفات ح ذميـع، وكان ج ـك متالاً 
لتـى يف صنعاء ح تي يغـيأر عليها ح يوثيـون، فلم تكن 
حالنشـقاقاُت لـادة كما  ي حآلن، وقلـت وكتبُت طن  ؤالء 
ح نـاس يعيشـون وكأن ح يـرَب يف مكاٍن آخـر، وكان ج ك 
لقيقيـاً وصادقـاً، فا يياُة عادي  رسـم صعوبتها، و كن 
ح ذميع يتكلمون بما شـاءوح و كـن بعيا عن  ؤالء ح ذين 

يقاتلون عىل ح ذبهات وييملون بنادقهم يف ح كمائن. 
ح يقيقـُ  طنني رطيت شـباباً سر ح ذيـن عرفتهم يف ُكـّل 

رلالتي يف مناطق ح قتال يف طفريقيا وح عرحق وح شـا4، و م 
طشـك  يظـ  منذ ح يـو4 حأول ح ذح مررت فيـه عىل كمني 
شارع حملأار يف صنعاء يف نهاي  عا4 4014، طن طنصار ح له 
 م ح غا بـون، ورسم ُكـّل حملكائا ح تي دبّرت  هم يف ح احخل 
وكل ح عـاوحن ح ـذح جـرى  هم مـن ح خارج، ورسـم ُكـّل 
مؤحمرحت حإلعال4 ح عربي ضا ـم، و كن من ح ليظ  حأوىل 
كنـت ح وليـا ح ذح يرى حنتصـاَر  ذح ح ذيل مـن ح يمنيني 
جوح ح عقياة وجوح حإلرحدة،  ؤالء ح ذين ال يبكي طلياؤ م 
عىل قتال م، بل يهنئون جويهم. ثم إنني رطيتُهم وسمعتُهم 
تغـبق نبضـات قلوبهـم ط غـنتهم إجَح جكر حسـم قائا م 
وزعيم ثورتهم ح شـاب ح ـذح صنع جيالً يمنيـاً عربياً  ن 

يتكّرر يف وقت قريب. 
عايشـتهم فرطيتهم نماجَج  إليثار وإنكار ح ذحت و فتني 
طن لوحرحتهم فيما بينهم دحئما تباط بكلم  يا سياح توقرحً 
وحلرحماً. شباب طَْكثَــر م مقاتلون با فأرة، مشتاقون 
 تاريخ قرطوح عنه و م يعايشـوه، عناما كان ح يمن سعياحً 

وعناما كان طجاحد م  م قادة ح فتولات.
عبُاحمللك ح يوثي وح ذين معه.. ملاجح؟

مظا ـُر ح فقر حملاِقـع يف ح يمن ال تيتـاُج إىل كلمات طَو 
صـور  توثقهـا، فعىل ماى عرت ح غـنني تكفـل لكا4ُ 
ح يمـن ورؤوُس حأفاعي بتصاير ـا إىل ح عا م  لربح بها، 
وح عذيب وحملا ش طن  ذح ح فقَر يظل مقروناً بعزة نف ، 
وكان ج ك ح ذح طرسني أكون وحلاحً من  ؤالء ح ناس، و م 
طرحجـع نفي طباحً يف ج ـك،  ؤالء  م ح ذيـن تريا م طمتنا 
 يخلصو ا من سنوحت حالنيأاط،  ؤالء ح ذين نريا م يف 
ُكـّل قأر عربي  نغـتعيا كرحمـ  فقانا ا، ويظن ح كثر 
طنهـا  ن تعود عىل طياح سـكان ح عوحصم ح زجاجي  بعاما 

تصاروح بأموح هم قيادة ح عرب. 

كنـت طسـأل نفي ومـا ز ت مـا ح فرق بـني لرك  43 
يو يـو يف مرص ح تي تيو ـت إىل ثورة سرت شـكل ح عا م 
ح عربـي وح عا ـم ح ثا ـث وبـني لركـ   ـؤالء ح نـاس يف 
ح يمن؟ وكنت طسـأل نفـي ما ح فرق بني ثـورة 30-6 يف 
مـرص وبني ثورة 41 سـبتمرب يف ح يمن، حالثنتان كانتا ضا 
 يمن  حإلخوحن عىل ح غـلأ ، وضا طجناة خارجي  يذرى 
فرضهـا بأقىص رسع  عىل ح احخل مـن قبل تنظيم عاملي 
ثبـت يقينا طنـه حمتأى حإلسـال4  يصل إىل ح غـلأ . كنت 
طرى طن إخـوحن مـرص خاعتهم طمريكا وطن إخـوحن ح يمن 
تخاعهم ح غـعودي  وقأـر، صييح طن  ـذح جانٌب وحلٌا 
من ح صورة و كن ح يمنيني طنفَغهم وطنصار ح له عىل وجه 
ح يقني  ن ينكروح طباحً طنهم حسـتلهموح ثورة 30-6 يف مرص 
وبني ثورة 41 سـبتمرب يف ح يمن، حالثنتان كانتا ضا  يمن  
حإلخوحن عىل ح غلأ ، وضا طجناة خارجي  يذرى فرضها 
بأقـىص رسعـ  عىل ح احخـل من قبـل تنظيـم عاملي ثبت 
يقينا طنه حمتأى حإلسـال4  يصل إىل ح غـلأ . كنت طرى طن 
إخـوحن مرص خاعتهم طمريـكا وطن إخوحن ح يمن تخاعهم 
ح غـعودي  وقأر، صييٌح طن  ذح جانب وحلا من ح صورة 
و كـن ح يمنيون طنفغـهم وطنصـار ح له عىل وجـه ح يقني 
 ـن ينكروح طباحً طنهم حسـتلهموح ثـورة 30-6 يف مرص  كي 
يتَيـّركوح ضا إخوحن صنعاء، وال يهمني بعا ج ك حملقارن  
بني ح ذيش حملرصح حملولا وبني ح ذيش ح يمنى ح ذح تركه 
عىل صا ح عائلياً قبلياً والؤه ملشايخ و ي   او   مركزي ، 
فقـا تأورت حألاحث يف ح يمن عىل نيٍو مغايٍر ملا تأورت 

إ يه يف مرص. 
عىل حملغـتوى ح شـخيص مليت ثم رطيت وتابعت، تذربً  
و ياًة صهرتها ح يرُب، وشـا طزر ا ح يصار، و م يكرس ا 

ح تذا ل ترفع شعارح حسمه حملغرُة ح قرآني .
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ُأفقيًا : 
1. تكمل�ة عن�وان مح�ارضة ألقاها الش�هيد القائد 

بتأريخ2002/2/1م »يف ظالل دعاء .......«.

2. ُحس�ن وبهاء – الصقر باللغ�ة الحمريية – جبل 

صغري.

3. نص�ف كاف�ر – مس�مى يطل�ق ع�ىل الظواه�ر 

والقوانني الثابتة)م( – ضخم.

4. رغوة – الشعلة باللغة الحمريية – يرطب)م(.

5. َحَمام – حسابات فضائية – للتخيري.

6. ف�رع من الش�جر األم يغ�رس يف م�كان آخر – 

ضمري منفصل للغائب – وسن.

7. نصف مبتل – أصحاب العمل.

8. ثلثا روم – نيتي)مبعثرة(.

9. ليست متعلقات أساسية –أناقة.

10. يف الصورة – توجس.

11. س�قيفة يف مس�جد للدراس�ة – عرب – حليب – 

اسم موصول.

12. يف عروقي – قوانني وترشيعات.

13. بيت – تعب – خلجات وبواطن النفس.

14. مدينة عدن »كرير« تم بناؤها فوقها – ملعان.

َعـُمـوديًا:
1. مكثف – جلد الدب – معاطف ومرافق الجسم.

2. أحالم مزعجة – فقد عزيزاً له.

3. حرف ناسخ – قبيح وبشع – غري منحازة.

4. لطف وأدب – الرايات – قادم.

5. يقدح ويسب – فقد طريق النجاة )م(– سبيل.

6. حاسة السمع لدّي – يتكلم بصوت خافت.

7. رطوبة وطراوة – وعيك وفهمك.

8. زوايا – أنهى – قرأ.

9. متش�ابهان – مداخل وطرقات الغرف والحجرات 

داخل املنزل – تأتي بعد.

10. وم�ض – دول�ة عربية ضمن مح�ور املقاومة - 

فنار.

11. ترك�ه عم�داً أو س�هواً – قرص بمنطق�ة الحداء 

هدمه األحباش يف الغزو األول – ثلثا ثوب.

الدكت�ور )عبدالكري�م  الش�هيد  12. متش�ابهان – 

........( )م( – ساخن.

13. مداخل)م( – وجع – سقي األرض.

14. من األسماء الحسنى – من أجزاء القرآن – يزهق 

الباطل.

استراحة

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 أمين الجوفي

 الغزو البرتغالي

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

أسئلة المفتاح
حملفتـاح:-  و مـا يفوق 
با أـول  جنغـه  بنـي 

وح عرض.
1 - ح ظا م حملتذرب.
4 - سش وخايع .

حرتأـا4  ظا ـرة   -  3
ح غيب ببعضها.

4 -  يَرحع.
5 - طقل من ح اقائق باون 

حل ح تعريفي .
6 - حأخت من حأب وحأ4.

حرتكبهـا  ومذـزرة  »جريمـ  

حأمريكـي  ح عـاوحن  طـرحن 

ح غـعودح حإلمارحتـي يف ميافظ  

غ/8/غ4401  بتأريـخ  صعـاة 

حملوحفـق 47 جح ح قعاة غ143 ـ ، 

رحح ضييتها )130( مانياً طسلبهم 

من حأطفال«. 

 

)مغلغـالت – رسبـ  ح قتـل – 

طشـهر لر4 – جريم  – شهاحء – 

باصات – روض  – زيارة – عاوحن 

– سـوق – طبريـاء – دماء – جثث 

– متفيم  – جنـ  – لقا – قبح 

- شق(.

ح رؤيـ   ضعيـف   =11+3+5+1
فذـر،15+غ+4=   =14+14+8  يـالً، 
ط مـل   =13+6+10 حملأـر،  سـقط 

وتقاعـ ، 4+7+15= جاري  وخادم ، 
14+غ+14= تشعل بها ح نار.

طدِخـــْل مـرحدَف ح كلماِت يف ح ذـاوِل  تيُصَل 
عىل: حسـم ح شـاعر كاتـب كلمات زحمـل »باتيز4 

حآليل« طدحء حملنشا طيمن قاط .

الدينار

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

يومــــــًا1951
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

من قصياة ) لأيار( 
  لشاعر ح كبر/ 

لغن عباح له ح ريف

إِْقِصْف أماَمَك جلمٌد َجبَّاُر

إِقصْف أََماَمَك َجْحَفٌل َجرَّاُر

إْقِصْف أََماَمَك َصاِمُدْوَن 
َكأنََّما

ِمْن ِطيِْنِها َعَجنَتُْهُم األْقَداُر

إِْقِصْف أَماَمَك ُمْؤِمنُوَن 
ِبأنَُّهْم

ُهْم وحَدهم يف العالم األَحراُر

يا صاحَب الصاروخ َهْب 
أن املدى

َرْحٌب وعندك نُْوُرُه والناُر

إِْقصْف، وقل ألَِمرْيَِك 
املخدوِع يف

صنعاَء شعٌب َسيْلُُه َجرَّاُر

هو من يَُعدِّل ميلها حتى 
ترى

أن الزمان ِبَعْدِلِه َدوَّاُر

وهو الذي سيكون يف 
َغَمَراِتَها

َما ال يَُقاُس ِبِمثِْلِه إِْعَصاُر

1

2

3

   م   

4

5

6

ايفاملا1
مالحا2

مدن3
ي

منص4
بصانم5

ينآرقلا6

جممقبعدقحم

رلبتدازقسأ

أحتوفةصلشب

دشاقءحساأر

منهـاللمطتي

اردرااةةفا

ءهـوتحمةقاء

شةجضيرضبول

اثنرةيمحغس

ثنججةرايزر

1234567891011121314
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3

4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

مصخ هـللابةقثلا1

حايتجا بر طايس2

مبو و مد ياقوت3

دراهـمي يتسبب ع4

عينم دل وعر نط5

بإ اا معاد وبا6

د دمحمتنبةمطاف7

الرق تحول لوغ 8

لجي معان حياتي9

س لويم تولاط هـ10

لظ حالم مير تت11

ااا ماغرض دتمم12

ململي ني ديعو 13

 مل نايحضةرزجم14

حشـُأِب ح كلماِت طسفَل حملوضيَ  بني ح قوسـني طُفقياً ورطسياً وُقْأرياً؛  تيُصَل يف ح نهايِ  عىل كلم  ح رس حملكوَّن  
ِمْن 15 لرفاً.
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 فيما اعتقلت قواته أربعة فلسطينيين في القدس وجنين 

 فيما كشفت عن نوعية الرادار الذي كشف الطائرَة األمريكية المسّيرة

عربي ودولي

العدو الصهيوني يخطط لبناء مستوطنات جديدة يف الضفة 

مئاُت املاليني دفعها النظاُم السعودي لشركات بريطانية لتلميع صورته

إيران: سننفذ املرحلة الثالثة من خفض االلتزامات باالتفاق النووي 

 : متابعات
ح صهيونـي  حاللتـالل  قـوحت  وحصلـت 
طمـ   ح فلغـأينيني،  عـىل  حعتاحءحتهـا 
ح غـبت، ليـث حعتقلت 4 فلغـأينيني يف 
ح ضفـ  ح غربيـ ، فيمـا وضعت سـلأات 
حاللتـالل خأـ   بنـاء طربع مغـتوطنات 

جاياة يف ح ضف  ح غربي . 
وقا ـت وكا   حأنباء ح فلغـأيني  وفا: 
إن قوحت حاللتالل ح صهيوني حعتقلت طربع  
موحطنني يف ح قاس حمليتل ، وجنني شـمال 

ح ضف  حمليتل . 
حاللتـالل  قـوحت  طن  ح وكا ـ ،  وبينـت 
حقتيمـت يف وقـت متأخر مغـاء ح ذمع  
بلاة ح عيغوي  يف ح قاس حمليتل ، ودح مت 
منـزالً  عائلـ  نعاجي، وحعتقلـت فتيني  م 

تياد  ويتهما. 
وتشـن قـوحُت ح عـاو ح صهيونـي منـذ 
طسـابيَع لملً  كبرًة دحخل ح بلاة، وتعتقل 
ح عايا من سـكانها ومنهم ططفال باعوى 

إ قاء ح يذارة عليها. 
ويف ح غياق جحته، طشـاَرت ح وكا   إىل طن 
قـوحت حاللتالل حعتقلـت مغـاء ح ذمع ، 
شـابني من بلـاة قباطيـ  جنـوب جنني، 
مبينـ  طنـه عمليـ  حالعتقال تمـت باحخل 

ح قري  حثناء عملي  ماح م . 
ومـن جانـٍب آخـر، كشـفت صييفـ  
معاريـف ح عربيـ  طن سـلأات حاللتـالل 
ستعيا بناء 4 بؤر حستيأاني  طخيل بعضها 
يف ح غـابق، إىل جانـب ح رويج  بناء 4430 

ولاة حستيأاني  جاياة. 
ونقـل موقـع صييفـ  معاريـف عـن 
منظم  »ح غال4 حآلن« تأكيا ا، طن سلأات 
حاللتالل سـتعيا بناء 4 مغـتوطنات طخيل 
بعضها، دون طن توضح تفاصيل عن ج ك. 

يغـمى  مـا  فـإن  ووفًقـا  لمنظمـ ، 
 ذنـ  ح تخأيـط وح بنـاء بـاإلدحرة حملاني  
»حإلرسحئيليـ « يف ح ضفـ  ح غربي  ورشقي 
ولـاة   4430 سـروج  بنـاء  ح قـاس، 

حستيأاني . 

وبيّنـت طنها تشـمُل بنـاَء 354 ولاة يف 
مغـتوطن  نييل، و346 يف بيت إيل، و4غ1 
يف جانـي موديعني، و134 يف كفار طدوميم، 
و4غ يف بيت لذاح، و66 يف إفرحت، و61 يف 
ط ن شفوت، و51 يف شيلو، وغ4 يف عنتئيل، 
و18 يف معا يـه طدوميـم، وتتـوزع ح بقيـ  
عىل مغـتوطنات صغرة ضمن مذمعاٍت 

حستيأاني  كبرة. 
وطشـار حملوقع إىل طن حملذلـ  ح وزحرح 
»ح صهيونـي« حملصغـر »ح كابنيت« وحفق 
قبـل طيـا4 مبائيًّا عـىل بنـاء 715 ولاة 
»ج«  منأقـ   يف  سـكني   فلغـأينيني 
ح تـي تخضـع  اللتـالل، مقابـل بنـاء 
6000 ولاة حستيأاني  يف حملغتوطنات، 
و و حأمـر ح ذح  قـي إدحن  فلغـأيني  
ـا طصياًل ال   كون ح بناء ح فلغـأيني لقًّ
يغـتوجب إجنـاً صهيونياً، وسـرَ خاضع 
 لمغـاوم .  وتقيـم قـوحت حاللتالل نيو 
503 بؤر حسـتيأاني  منها 474 يف ح ضف ، 
وغ4 يف ح قـاس، تشـكل مغـالتها قرحب  
%50 من إجمايل مغـال  ح ضف  ح غربي ، 
يقأـن فيهـا نيـو 800 ط ف مغـتوطن، 
يمارسون حعتاحءحت شبه يومي  يف حأرحيض 

ح فلغأيني  حمليتل . 

 : متابعات:
 لتهرب من حالنتهاكات حملذيف   يقوق حإلنَْغـان 
ودعـم ح تنظيمـات حإلجرحمي  وشـنه عاوحناً ساشـماً 
عـىل ح يمـن طسـفر عـن حآلالف ح شـهاحء وح ذرلى، 
وكـذح تورطـه حملبـارش يف ح يرب عىل سـوريا، نا يك 
عن ح قمع ح احخيل  لغياسـيني وحملعارضني، يغـعى 
ح نظـا4 ح غـعودح إىل تلميع صورته طمـا4 ح عا م من 
خـالل رشكات ح عالقات ح عام  ح ربيأاني  ح تي طساق 

عليها طموحالً طائل . 
دفـع ح نظا4 ح غـعودح خـالل ح غـنوحت حأخرة 
مئـات حملاليني مـن ح اوالرحت يف مياو ـ   لخروج من 
طزماتـه وح تغأي  عـىل حنتهاكاتـه  ذماعات ح ضغط 
ورشكات ح عالقـات ح عام   بث طكاجيب تلمع صورته 
وتخفـف من لـاة حالنتقادحت ح او ي  ملـا يرتكبه من 
رشور سوحء دحخل ح غـعودي  طَو خارجها فاستباحده 
وجرحئمه طا ت ح غـعوديني طنفغهم قبل سر م من 
خالل قمـع ح يريات وحعتقال ح نشـأاء وحملعارضني 

 غياساته وخاص  يف رشق ح بالد. 

نر حأكاجيب مهن  حتبعتها رشكات ح افع حملغبق 
ح ربيأانيـ   لتغأي  عىل جرحئم ح نظا4 يف ح يمن، وقا 
كشـفت صييفـ  ح غارديان ح ربيأانيـ ، طم  حأول 
ح ذمع ، عـن رشك  تعمل  صا ح ح نظا4 ح غـعودح 
و ـي “يس تـي حف بارتنـرز” ح تـي ياير ـا  ينتون 

كروسـبي ح يليف حملقرب  رئي  ح ـوزرحء ح ربيأاني 
ح ذايا بوري  جونغون. 

ح صييفـ  طوضيـت طن ح رك  حسغـت شـبك  
 لتضليل تقا4 مـوحد  لاعاي  عىل طنها طخبار لقيقي  
عىل موقع فيغبوك  لتوحصل حالجتماعي ولصلت عىل 
مئات حملاليـني من ح ذنيهات حالسـر يني  من ح نظا4 
ح غـعودح  تلميع صورة ويل عهاه ميما بن سلمان 
حملتـورط يف جريم  قتـل ح صيفي ح غـعودح جمال 
خاشـقذي وتقأيع طوصا ه يف ح غـفارة ح غـعودي  

بإسأنبول. 
ويُذَكـُر طن ح صيافـَ  ح ربيأانيـ  كشـفت ح عا4 
ح فائـت طن ح نظـا4 ح غـعودح قا4 برلـالٍت مذانيٍ  
 عرحت من طعضـاء مذل  ح عمـو4 ح ربيأاني من 
لزبَي ح عمال وحمليافظـني برلالت مذاني  تذاوزت 
تكا يفهـا مئتـي ط ف جنيـه إسـر يني، بينما قارت 
تكلفـ  ح فرد ح وحلا  رلل  شـامل  ح نفقات با كامل 
بمـا يزيـا عـىل ثمانيـ  آالف جنيـه إسـر يني، كما 
طشـارت إىل طن نظـا4 ح غـعودح طرسـل ح عرحت من 
ح غـالل ح كبرة حمليمل  با هاحيـا إىل ح وزرحء وطعضاء 

ح ربملان حملتوحطئني معه.

 : متابعات:
تخأـو إيرحُن نيـو تنفيـذ حملرللـ  ح ثا ث  من 
خفـض ح تزحماتهـا باالتفاق ح نـووح، وج ك عقب 
فشل ح اول حأوروبي  وح اول حأعضاء يف مذموع  
»4+1« يف إنهاء ح يصار حالقتصادح حملفروض عىل 
إيرحن، يف لني كشـفت ح افاع حإليرحنيـ  عن ح رحدر 

ح ذح كشف ح أائرة حأمريكي  حملغرة. 
وقـال وزيـر ح خارجيـ  حإليرحني ميمـا جوحد 
ظريف، طمـ  ح غـبت: إن إيرحن سـتنفذُ ح خأوَة 
ح ثا ثَ   خفـض ح تزحماتها يف إطار حالتفاق ح نووح 
يف ح ظروف ح رح ن ، مبينًا طن جميع ح اول حأعضاء 
يف ح لذنـ  حملشـرك   التفاق ح نـووح طجمعت عىل 
طن طمريـكا  ي ح غـبُب ورحء ُكـــّل ح توترحت وطن 

مأا ـَب إيـرحن وحضي  وميـادة منـذ ح باحي  وال 
تتوقع شيئاً يتذاوز حالتفاق. 

وطشـار ظريف، إىل طلب بعض ح ـاول حأعضاء 
يف مذموعـ  »4+1«  عـا4 تنفيذ ح خأـوة ح ثا ث  
 خفـض ح تزحمـات حالتفـاق ح نـووح مـن جانـب 
إيـرحن وقال: إن  ـذح حملوضوع  و مـن صالليات 
ح ذمهوري  حإلسـالمي   تتخذ ح قرحر بشـأنه ومن 
حملؤكا طنـه  و  م تنفذ حأطرحف حأخـرى ح تزحماتها 
يف إطار حالتفاق ح نووح فغيتم حتخاج  ذه ح خأوة 

)ح ثا ث ( يف سياق حإلجرحءحت ح غابق . 
ويف ح غـياق، كشف وزير ح افاع حإليرحني ح عميا 
طمر لاتمي عن ح رحدحر ح ذح رصا طائرة ح تذغ  
حأمريكيـ  ح تي تم إسـقاطها فـوق مضيق  رمز 

بمذرد حنتهاكها  ألجوحء حإليرحني . 
وقـال ح عميـا لاتمي يف ترصييـات، طم : إن 
ح ـرحدحر ح ـذح رصـا طائـرة ح تذغـ  حأمريكي  
»سلوبـال  ـوك« فـوق مضيـق  رمز  ـو رحدحر 

»ثامن« مييل ح صنع. 
طن رحدحر »ثامـن«  ـو رحدحر يعمـل  إىل  يشـاُر 
بموج  تردد عاٍل ويغـتخا4  لكشف عن حأ احف 
جحت حملقأـع ح عريض ح ـرحدحرح حملنخفض وبعبارة 
طخرى حأ ـاحف ح تـي ال ترصا ا ح ـرحدحر، كما طن 
منظومـ  ثامـن قادرة عـىل رصا خمغـ  ط احف 

بيري  و اف جوح وحلا يف ح وقت جحته. 

صحيفة أمريكية تكشُف قياَم 
الكيان الصهيوني بقصف العراق 

 : متابعات:
كشفت صييفُ  وول سـريت جورنال، طم  ح غبت، عن 
ح ذه  حملغؤو    قصف مقرحت ح يشا ح شعبي يف ح عرحق. 

ونقلْت صييفُ  وول سـريت جورنال عن مصادَر مألع  
قو ها: إن كياَن حاللتـالِل ح صهيوني  و َمْن نّفذَ سارتني عىل 
معغـكٍر  ليشـا ح شـعبي شـماَل ح عاصم  ح عرحقي  بغاحد 
ح شـهَر حملايض.  وجكـرْت ح صييفُ  طّن حملغـؤو ني ح صهاين  
ظلـوح صامتـنَي إزحَء  ذه حأنباء، مشـرًة إىل طّن تـل طبيب  ي 
ذَ مثَل  اتـني ح غارتني، وح ذهاُت  ح وليـاُة ح تي يمكُن طْن تُنفِّ
حأخـرى حمليتملـُ  تكوُن بمغـتوًى طقـَل منها،  ـي جماعُ  
دحعش حإلجرحمي ، وح والياُت حملتياة وللفاؤ ا يف حملنأق . 

118 نائباً بمجلس النواب 
األمريكي يؤيدون البدَء 

بإجراءات عزل ترامب
 : متابعات:

حتّغـعت لملُ  حملأا بات حأمريكي   لبـاء بإجرحءحت إقا   
ح رئيـ  حأمريكي دونا ا ترحمب وبات طكثُر من نصف ح نوحب 

ح ايمقرحطيني يف مذل  ح نوحب يؤياون  ذح حإلجرحء. 
وطفـادت وكا ـ  فرحنـ  بـرس نقـالً عـن وسـائل إعال4 
طمريكيـ ، طمـ  ح غـبت، بـأن 118 نائبـاً من طصـل 435 يف 
مذل  ح نـوحب باتوح يؤياون فتح حإلجـرحءحت ح كفيل  بإقا   
ترحمب ويأملون بأن يافع  ذح ح وحقع ح ذايا رئيغـ  مذل  
ح نـوحب ح ايمقرحطي  ناني بيلـويس إىل تغير موقفها ودعم 

ح باء بهذح حإلجرحء. 
وكانـت حأسلبي  ح ايمقرحطي  يف مذلـ  ح نوحب حأمريكي 
 ـّادت يف مايـو حملايض باتخـاج إجرحءحت ومغـارحت ميادة 
 عـزل ترحمـب، ليـث قـال زعيـم حأسلبيـ  ح ايمقرحطيـ  يف 
حملذل  سـتيني  وير: » ي   ناك عـىل حأرجح ديمقرحطي 
وحلا ال يشـعر يف قرحرة نفغـه طن ترحمب حرتكـب طمورحً تربر 
عز ه«، معربـاً عن حعتقاده بأن طسلب ح ايمقرحطيني يعتربون 
طنه يتعـني “موحصل  ح تيقيق يف ح كونغـرس وإجح توصلنا إىل 
حسـتنتاج يفرض علينا حتباع مغارحت طخرى بما يف ج ك ح عزل 

فهذح ما سنفعله”. 
يشار إىل طن شعبي  ترحمب توحصل ح هبوط بشكل متوحصل 
منـذ حنتخابـه  يكوَن بني ح رؤسـاء حأمريكيني حأقل شـعبي  
وخاص  بعا تنصله من حملعا احت وحالتفاقيات سوحء ح او ي  
منهـا طَو ح ثنائيـ  ضارباً عـرض ح يائط باملوحثيـق وح عهود 
ح تـي وّقعت عليها وحشـنأن وطعلنت حال تـزح4 بها فضالً عن 

سياساته ح تاخلي  بشؤون ح اول حملغتقل . 



ال �ص��يء يرقى اإىل م�ص��توى القراآن الكرمي يحقق 
للأمة روؤيًة متكاملة �صحيحة واقعية، وكذلك اأي�صًا 
طاقة معنوية هائلة ترتقي باالأمة مل�صتوى مواجهة 

هذه التحديات وهذه االأخطار. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
ح عاد 
)غ71(  

حألا 
3 جح ح يذ  1440 ـ  
  4 طسغأ  غ4401

كلمة أخيرة

إبراهيم سنجاب* 
  

ال أن�ا وال غ�رى م�ن 
املتضامن�ن ضد العدوان 
ع�ى اليم�ن قّدمن�ا هذا 
الس�يَد عبَداملل�ك الحوثي 
والذي�ن مع�ه إىل العالم، 
فق�د تكّفل بذل�ك اإلعالُم 
الك�ذب  بكث�رة  العرب�ي 

واالفرتاء عليه وعليهم. 
ف ال بُ��دَّ  يف أي ت�رُّ
اإلنَْس���اُن  يراج�َع  أن 
الطبيعي نفَس�ه، خاصًة 
إن كان ممن يش�ار إليهم كمثقفن أَو ُكتاب أَو قيادات 
رأي ومفك�رون، أَو كما يقال م�ن النخبة رغم أن هذه 
الصفة بالذات باتت كريه�ًة أَو مكروهًة ملا تعرضت له 
من امتهان خالل سنوات الربيع العربي، أو من األخطر 
منهم ممن يسمون أنفسهم نشطاء، هؤالء املرتبطون 
بمنظمات خارجية أَو مدعومة من الخارج، فكل هؤالء 
وغرهم بما لهم من خربات وبعضهم ممن حصلوا عى 

تدريبات لهم قدرة عى قيادة اتّجاهات الرأي العام. 
عبُدامللك الحوثي والذين معه.. ملاذا؟

ما الذي يدفُع مواطناً من املفرتَِض أنه عربي مس�لم 
لي�س مذهبياً وال طائفي�اً وال منتمياً ألي�ة أيديولوجية 
وليس يمنياً أيضاً؛ لكي يتضامن مع هذا الرجل والذين 
معه خاصة يف هذه املرحلة من انحطاط الفكر القومي 

العروبي وتشتت الفكر الجمعي اإلسالمي؟
مبارشًة وبدون تحويٍر أَو سفس�طة يحبُّ املثقفون 
واآلخرون مدَّعو الوطنية ممارس�تَهما؛ ألَنَّه يدافُع عن 
ح�دود بالده وكرامتها من العدوان الخارجي، ال أَْكثَ��ر 
وال أق�ل. فقد يقبل الواح�د منا أن ينش�أ رصاٌع وتدوُر 
رحى املع�ارك بن فصيَلن أَو أَْكثَ��ر داخل دولة واحدة 
ألس�باب كثرة ومتع�ددة ومختلفة، منه�ا مثالً إزاحة 
نظام حاكم واالس�تيالء عى السلطة، أَو فرض مذهب 
دين�ي أَو طائفي وقد حدث هذا َكثراً يف التاريخ العربي 
والعامل�ي، ولكن ال يمكن لقبول مطلق�اً بتدخل أجنبي 
مب�ارش، فما بالك لو كان هذا التدخل عدواناً عس�كرياً 
يقت�ل ويحارص ويجوع املالين م�ن ُك�ّل األطراف دون 
أن يحّق��ق ش�يئاً من أهدافه املعلنة واملس�ترتة لش�ن 

العدوان. 
لس�نا مثالي�ن لنعتقد ون�روج ألكذوبة االس�تقالل 
الوطن�ي الكام�ل يف عاملن�ا العرب�ي، وال يف أغل�ب دول 
العال�م، فكل القوى الك�ربى تتدخل لتحقي�ق وحماية 
مصالحها عى حس�اب الدول الصغرة، والذي نفهمه، 
ن�راه وندركه ونعيش�ه تح�ت وطأته أننا كع�رب دول 
صغرة، نعم نحن دول صغرة، وال تحدثني عن أكذوبة 
األم�ن القومي العربي التي لقيت مرعها بأيدي عرب 

وبمؤامرات عربية. 

محمد طاهر أنعم 
تنبُع أهميُّة الصاروخ اليمني الذي 
رضب هدفاً عسكرياً يف مدينة الدمام 

السعودية من عدة أمور:
جغرافي�ة  نقط�ة  أبع�ُد  أنه�ا   -١
وصلها الس�الُح اليمني حت�ى اليوم، 

وملسافة تزيد عى ١٣٠٠ كلم. 
٢- أنه س�الٌح جدي�ٌد متطوٌر تمت 
تس�ميتُه ب�ركان ٣، وه�و بالس�تي 
طوي�ل املدى، كان يظن الس�عوديون 
أن مخ�زوَن ب�ركان ٢ ق�د انتهى من 
تقري�ر  -حس�ب  كان  وأن�ه  اليم�ن، 

مخربيه�م- تطوي�راً بس�يطاً للصواري�خ الكوري�ة 
الش�مالية املوجودة مس�بقاً يف اليم�ن والتي انتهى 

مخزونها. 
٣- أن دويل�ة اإلم�ارات ودويل�ة البحرين وحكام 
الس�ودان العس�كرين صاروا عى يقن أن الس�الَح 
اليمني صار يصُل بشكل مؤّك��د إىل عواصم دولهم 
وأه�م املدن فيه�ا، بعد تطمينات س�عودية متكررة 

سابقاً لهم. 
٤- تأكي�د أن الباتري�وت األمريك�ي فاش�ل جداً، 
وال يمكنه فع�ُل يشء أمام الصواريخ 
البالستية اليمنية، وصار يفشل أكثَر 
فأكث�َر خالل الفرتة االخ�رة، خاصًة 
بعد تطوير مهندسينا اليمنين لتقنية 
منع التعق�ب للصواري�خ والطائرات 

املسّرة. 
٥- أن الس�عودين سيفكرون ألف 
مرة يف الفرتات القادمة قبل استهداف 
املدنين م�رة أخرى، أَو رضب األحياء 
الس�كنية يف العاصمة صنعاء أَو املدن 
اليمني�ة الك�ربى؛ ألَنَّه�م يعرفون أن 
سالَح الردَع أضحى أفضَل من ذي قبل 

بشكل واضح. 
٦- أن النفس�يَة النجدي�َة املتغطرس�ة واملغرورة 
س�تصاُب بكثٍر من اإلحباط واملهانة؛ بَسبِب أن أبو 
يم�ن الذي�ن كان�وا يحتقرونهم صاروا ي�ردون عى 
امللطام السعودي بملطام يمني مساٍو لهم يف املقدار 
ومعاكٍس له يف االتّجاه، حسب قانون نيوتن األول. 

حلمي الكمالي 
 لن تكوَن الرضباُت االس�رتاتيجية 
اليمني�ة  املس�لحة  للق�وات  األخ�رة 
عابرًة للزمان واملكان هذه املرة؛ ألَنَّها 
عميق�ٌة يف صلب التأري�خ والجغرافيا 
وخارقة للعادة غر أنه�ا تنذُر ببداية 
جدي�دة لنهاي�ة غ�ِر س�عيدة ل�دول 

العدوان. 
مزدوجت�ن  رضبت�ن  توجي�َه  إن 
املس�توى  وبه�ذا  الوق�ت  نف�س  يف 
باس�تهداف فوج يضم أكربَ القيادات 
العسكرية التابعة لالحتالل اإلماراتي 

يف عدن وأخرى صاروخية إىل أقىص الرشق السعودي 
هو التحول الجذري يف مس�ار املعركة بشكل نهائي 
ملا يعكُسه من رسائَل عميقة تشكل »رضبة معلم« 
يف جزئي�ات املواجهة اليمنية العابرة للقارات لغرس 

املسمار األخر يف نعش العدوان. 
ال تكُمُن الرسالُة فقط يف قدرة القوة الصاروخية 
اليمني�ة عى اس�تهداف أبع�ِد هدف يف عم�ق العدو 
وتحليقها فوق أضخ�م أجهزة الرادارات والدفاعات 
األمريكي�ة بأريحي�ة تامة، كما أثبت ذل�ك بركان 3 
األخر الذي تجاوز أكث�َر من 1300 كم مروراً بأكرب 

القواعد العسكرية األمريكية يف السعودية. 
لكن الرس�الة توضح أَيْ��ضاً بأن القوى الوطنية 
تحكم السيطرة عى مرسح املعركتن 
العس�كري والس�يايس بش�كل كامل 
داخل وخ�ارج البلد ما يدل أن القيادة 
الوطنية تعيش أجواًء أكثَر اس�تقراراً 
ع�ى كاف�ة األصع�دة ُخُصوص�اً بما 
التخطي�ط واتخ�اذ  يتعل�ق برسع�ة 
الق�رار يف الزم�ان واملكان املناس�بن 
وهذه نقطة هامة يدرك خرباء الحرب 
يف البي�ت األبي�ض م�دى تأث�ر ه�ذه 

الجزئيات عى سر املعركة كلياً. 
إن مهم�َة الحفاظ عى االس�تقرار 
الذهن�ي يف زخ�م األحداث املتس�ارعة 
مهمة صعبة للغاية أشبه بكيفية تحكم العبي كرة 
الق�دم بهدوئه�م لإلطاح�ة بالخصم لك�ن دائماً ما 
يثبت اليمني�ون قدرتَهم الفائقة ع�ى إدارة املعركة 
برؤية ثاقبة تس�تبُق األحداَث وتصيُب الزاويَة 90 يف 
جسد العدوان لتشلَّ حركتَه دون الحاجة للدخول يف 

»اإلكسرتا تايم«. 
وتلك خطوٌة متقدمٌة استطاعت القواُت املسلحة 
اليمني�ة وقيادتُه�ا الوطنيُة خاللها س�حَب خيوط 
املعركة من رح�م اللعبة الدولية وزجها ك� »رشاك« 

واسع الصطياد العبيها وأدواتها دون أن تشعر. 

عبُدامللك الحوثي 
والذين معه    »11«

ضربُة الدّمام ومكمُن األهمية

»ضربة معّلم« عابرة للقارات

* كاتب مصري
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حسن زيد

والفيديوه�ات  الص�وُر 
الت�ي نقلته�ا أجه�زُة اإلع�الم، 
أم�س األول، ع�ن االس�تعراض 
العسكري كش�فت بأن الضباَط 
والجن�وَد واألع�الم ال ينتمون إىل 
املؤّسسة العسكرية للجمهورية 
اليمنية، وبالتايل ال يعرتفون بما 
الرشعية(؛  )الحكوم�ة  يس�مى 
ألَنَّ علم الجمهوري�ة اليمنية لم 
يك�ن له وجود والش�عارات التي 
توضع ع�ى الربيه�ات واألنواط 

انفصالية شطرية. 
الف�اّر  تباك�َي  ف�إن  ولذل�ك 
هادي ومعن عبدامللك والس�فر 
الس�عودي واإلع�الم املتعاط�ف 
والناط�ق  الع�دوان  دول  م�ع 
باس�مه عى القت�ى والجرحى؛ 
وجن�وداً  ضباط�اً  باعتباره�م 
يسّلمون برشعية الدولة اليمنية 
املوحدة والجمهورية التي يّدعي 
الف�ارُّ ه�ادي وحكومتُ�ه وُدَول 
العدوان الت�ي تربر عدوانها بأنه 
للجمهوري�ة  الرشعي�ة  إلع�ادِة 
اليمني�ة- كذب�ة مكش�وفة، لو 
كان تباكيه�م؛ ألَنَّهم يمنيون أَو 
ب�رٌش ُقتل�وا لتفهمنا ذل�ك؛ ألَنَّنا 
نبكي لقتل أو جرح أي إنَْس��ان 
بمن فيهم املرتِزقة والسعوديون 
واإلماراتي�ون،  والس�ودانيون 
ونتمن�ى أنهم لم يجنّ�دوا لقتلنا 
ونرج�و ونأم�ل وندع�و لوق�ف 
الحرب؛ حرصاً عى حياة الجميع 
رغ�م علمن�ا بأنه�م حريص�ون 
ليس عى قتل املقاتلن بل إبادتنا 

كلنا دون ترّدد. 
املهمُّ أن الفارَّ هادي وحكومتَه 
يف  يكذب�ون  التحال�ف  وُدَوَل 
بالدول�ة  تمس�َكهم  زعمه�م 
والتزامه�م  �دة  املوحَّ اليمني�ة 
باملرجعي�ات املؤّك�دة عى َوحدة 
الجمهورية اليمنية وأن العدواَن 
الرشعي�ة  )إع�ادة  إىل  يه�دُف 
الكاذب�ة( وأن ال فرَق بن موقف 
الس�عودية واإلم�ارات واملرتِزقة 
بدءاً من ه�ادي وانتهاًء بأصغر 
جن�دي وب�ن موقف مليش�يات 

الجماعات االنفصالية. 

ال فرَق بني 
مواقفهم


