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ك�شر زحوفات وعمليات هجومية تردي ع�شرات القتلى املرتزقة يف احلدود
ق�����ي�����ادات ب���ي���ن���ه���م  ع����������ودة 16 خم������دوع������ًا  ت����س����ه����ل  األم�����ن�����ي�����ة  األج�������ه�������زة 

الغارديان: الطريان املسري تفوق على الطريان احلريب ونفوذ أمريكا يف السماء يتراجع

ضبط 4  أطنان من احلشيش املخدر 
و257 متهمًا بتهريبها منهم 121 
أجنبيًا خالل أغسطس املاضي

ال خطوط حمراء
ال���وط���ي:  ال����وف����د  رئ���ي���س   – اهلل  أن����ص����ار  ن���اط���ق 

ت��ت��واص��ل: ال��ي��م��ي  ال����ردع  مفاعيل 

ال�����ن�����ف�����ط ل�����ي�����س أغ������ل������ى م��������ن دم������������اء ال���ي���م���ن���ي���ن 
وم��������������ن اس�������ت�������ه�������ت�������ر  هب����������ا ي�����ت�����ح�����م�����ل ال�������ع�������واق�������ب

اإلم����������������ارات ت���س���ت���ح���ق االس������ت������ه������داف أك������ث������ر  م��ن 
ف�������ورًا االن������س������ح������اب  وع����ل����ي����ه����ا  م�����ض�����ى  وق���������ت  أي 

العدوان  استمر  إذا  وأش��د  أقسى  العمليات  ق��ادم 

عضو بالكوجنرس: 
وقف اهلجمات على السعودية 

مرهون بوقف احلرب على اليمن 
وال جمال للمغالطة

أردوغان: 
من بدأ احلرب على اليمن 

ودمره يتحمل مسؤولية 
اهلجمات على النفط

سنتواصل مع اجلميع حلل وطي على أساس الشراكة والتوافق
ت���وازن ال���ردع الثانية أف��ق��دت ال��ع��دو ت��وازن��ه واهن��ي��اره ب��ات وشيكًا

البخييت  حممد 
ع�������ض�������و جل�������ن�������ة امل������ص������احل������ة 
ال��وط��ن��ي��ة- يف ح����وار خ���اص:
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سقوط اثنين من الخونة بعمليتي قنص:

قنص 5 من مرتزقة الجيش السعودي في حرض 

في 113 عملية نّفذتها هيئة مكافحة المخدرات:

قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش 
السعودي يف جيزان وتدمري آلية 
عسكرية محّملة بهم يف نجران

عمليتا إغارة تكّبدان الخونة خسائَر 
فادحة واإلسناد الصاروخي واملدفعية 

تّدكان تجمعاِتهم بحريان

 : ما وراء الحدود
يوعصُل ألطاُل عبجلش اعبلجان عبشـابلّة عأللاِتهم عباسك يَة يف 
جبهات حا ارع  عبمداد اتكبلَد8م عباداَّ خسـائَ  يف عمراعح اعباساد، 
حلـث بقي عدد حـن ح تِزقة عبجلش عبسـاودي حصارعهم اُج ح 
آخ ان خالل عنكسار زحف اتدحري آبلة يف جبهسي جلزعن انج عن.

َاأََفـاَد حصدر عسـك ي أن حجا8دي عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 
تأّكنوع حن كرس زحف اعتع مل تِزقة عبجلش عبساودي رشق عبداد 
لجلزعن، ُحشـريعً إىل عتـسهدعف تجأاـات عمل تِزقة لصـاراخ زبزعل 
1 اقذعئـف عملدفالة، حؤّكـدعً اقوَع خسـائَ  فادحـة يف أراعح اعساد 

ح تِزقة عبجلش عبساودي خالل عالتسهدعف.
َاأََضـاَف عملصدر أن احـدة عبقناصة بلجلش اعبلجان عبشـابلّة 

تأّكنت لسسديد عبله حن قنص عثنني حن عمل تِزقة قبابة جبل قلا.
إىل ذبك، دّحــ ت احدعت حسرصصة بلجلش اعبلجان عبشـابلّة 
آبلة عسـك ية مل تِزقة عبجلش عبساودي لابوة ناتفة اإصالة حن 

عللها يف نج عن.
اأاضح حصدر عسك ي أن احدة عبهندتة بلأجا8دين دّحــ ت 
آبلة عسـك ية حمألـة لامل تِزقة يف عبمأاد لابوة ناتـفة، حؤّكـدعً 

حرصع اإصالة حن كان عىل حسنها.

 : حجة
نّفذ ألطاُل عبجلش اعبلجان عبشابلّة، أحا عبثالثا ، عأللسَي إغارة 
عىل حوعقع بلرونة لأمور حريعن خلفسا خسائَ  يف صفوف عبرونة.
اأاضـح حصدٌر عسـك يٌّ أن عملجا8دين نّفـذاع، أحا، عأللسي 
إغارة عىل حوعقع عملنافقني رشق اجنوب حريعن كبّدت عبادّا خسائَ  

فادحًة يف عمراعح اعباساد.
ايف عبسـلاق، اعصلـت احـدعت عبقناصـة اعملدفالـة اعإلتـناد 
عبصاراخـي حمور حـ ض قبابة حجـة، أحا عبثالثـا ، عأللاتها 
عباسـك ية عبنوعلـة، حوقاـًة خسـائ  حادية الرشيـة يف صفوف 

ح تِزقة عبجلش عبساودي.
اقابـت حصـادر عسـك ية حلدعنلة لوحـدعت عبجلـش اعبلجان 
عبشابلّة بصملفة عملسرية: إن خأسًة حن ح تِزقة عبجلش عبساودي 
بقـوع حصارَعهم، أحـا عبثالثا ، ج ع  عأللات قنص عتـسهدفسهم 

غ َب ح ض اغ ب جبل عبنار.
اأضافـت عملصـادر أن احدتَـي عإلتـناد عبصاراخـي اعملدفالة 
لابجلـش اعبلجان عبشـابلّة عتـسهدفسا تجأاـاٍت مل تِزقة عبجلش 
عبسـاودي يف حريعن لصاراخ »زبزعل1« اعدد حن عبقذعئف عملدفالة 
يف حريعن، حشـريةً إىل أن عبرضلـات خّلفت قسىل اج حى يف صفوف 

عبرونة.
انّوه عملصدُر إىل إعطاب احدعٍت حن عملجا8دين طقأاً عسـك ياً 

بلأ تِزقة غ ب ح ض.

مصرُع وإصابة عدد من املرتزقة يف تفجري طقم عسكري لهم يف جبهة حام بالجوف 
 : الجوف

توعُصالً بلبطوالت عباسـك ية 
عبسـي يسـّط 8ُا ألطـاُل عبجلش 
اعبلجـان عبشـابلّة يف حوعجهـة 
اح تِزقسـه  عباـداعن  تمابـف 
لأرسلـف عبجبهـات اعمللاديـن، 
تأّكن رجـاُل عبلأن عبشـجاان، 
أحـا عبثالثا ، حـن تفجري طقم 
عسـك ي تالع بلرونة اعباأال  
لُابْـوة ناتـفة يف جبهـة حـا1 
لأدي ية عملسون حمافظة عبجوف.
يف  عسـك ي  حصـدٌر  اقـال 
عبجوف: إن ألطال عبجلش نجموع، 
أحـا عبثالثـا ، يف تفجـري طقم 
عسك ي بلأ تِزقة يف جبهة حا1، 
حا أَدَّى إىل حـرصع اإصالة ُكـلِّ 

َحن عىل حسنه.

16 من املخدوعني بينهم قيادات يعودون إىل ُحضن الوطن بعد 
تسهيل األجهزة األمنية طريق عودتهم

اجتماع بصنعاء القديمة ملناقشة تجهيز قافلة الـ21 من سبتمرب 
وتحسني األداء الخدمي باملديرية

 : متابعات
يف ظل عتـسأ عر عودة عملرداعني إىل ُحضن عبوطن 
اتَط تأديد ق عر عبافو عباا1 اتااان عمجهزة عمحنلة 
اتلطات عملجلا عبسلايس عمعىل اح صها عىل َبــمِّ 
عبشـأل اتوحلد عبصفوف ملوعجهة عباداعن، عاد خالل 
عمرلاِة عميّا1 عملاضلة 16 حن عملرداعني للنهم قلادعٌت 
إىل حناطقهم يف عملمافظات عبم ة لاد أن تكشفت بهم 

حقلقة عباداعن عىل عبلأن.
اأاضـح عإلعـال1 عمحنـي، أحـا عبثالثـا ، أن 16 
حـن عملغّ ر لهم للنهـم قلادعٌت عـاداع إىل حناطقهم يف 
حمافظات صناـا  اذحـار اعبجوف لاـد حغادرتهم 

حاسك عت عباداعن لابسنسلق حع عمجهزة عمحنلة.
اأَشـاَر عإلعال1 عمحني إىل أن عباائدين تأّكنوع خالل 
عبفـرة حـن 11 احسـى 15 تـبسأ8، حـن عبسنسـلق 
حـع عمجهزة عمحنلـة اعبجهات عملانلـة لسأحني ط يق 

عباائدين، لاد أن عتضمت بهم ألااُد عملؤعح ة اعملرّطط 
عبـذي ي يـد تمابـف عباـداعن تأ ي 8َـا عـىل عبلأـن 

اعبلأنلني.
ابفت عإلعـال1 عمحني إىل أن عباائديـن أّكـداع رغبة 
عبكثري حن عملرداعني يف عباودة إىل صف عبوطن، حؤّكـدعً 
أنهـم أعلنـوع عنر عطهـم يف عبصف عبوطنـي ملوعجهة 

عباداعن عىل عبلأن.

 : حسين 

الكدس
عقد عملكسب عبسنفلذي لأدي ية 
صناا  عبقديأة عجسأاعا حوتاا 
ل ئاتـة حديـ  عملدي يـة  حديـ  
عملكسـب عبسنفلـذي عبشـلخ عحأد 
عبدعمللك عبصأاد  ملناقشة  تجهلز 
قافلة عبـ11 حن تـبسأ8 عبك8ى 

بدعم عمل علطني.
ايف عالجسأاع لمضـور عالحني 
عباـا1 بلأجلـا عملمـي عباقلد 
حجا8ـد عبغلل ، أكـد عبمارضان 
عىل عملشـاركة عبكبـرية يف قافلة 

عبـ 11 حن تبسأ8 دعأاً اعتنادعً 
ملن يبذبـون عراعحهـم اعحوعبهم 
رخلصة يف تـبلل عبله  ايف تبلل 
اعباـ ض  عالرض  عـن  عبدفـاع 

اعبرشف.
كأـا تـم حناقشـة عـدد حن 
عبقضايا عملسالقة لسمسـني عمدع  
عبردحـي لاملدي يـة اعباأل عىل 
تطوي  اعرتقا  حسسويات عباأل 
عالدعري اعدعئه لكل حهارة اجودة 

عابلة.
كأا تط ق عالجسأاع ملناقشـة 
عالنهلـار اعبهبـوط عبسي تسا ض 
جـ ع   عبساريرلـة  عملدينـة  بهـا 

تساقط حنازبها عمث ية.

أمُن العاصمة يضُبُط عددًا من املتهمني بالسرقة ويحّرزُ 
املسروقات التي ُضبطت بحوزتهم

 : متابعات
تأّكن أحُن عبااصأة، أحا عبثالثا ، حن عبقبض 
عـىل عدد حن عملسهأني لابرسقة، اعتـساادة لاض 

عملرساقات.
اأاضـح حصدر أحني أن ح َكـَز رشطة عبوحدة 
لأدي ية شاوب لصنااَ ، ضبط شرصني، لاد أن 
أّكــدت عبسم يات عمحنلة قلاَحهأـا لرسقة درعجة 

ناريـة تالاة محد عملوعطنني، ُحشـريعً إىل أن عبدرعجة 
عبنارية عملرساقة ُضبطت لموزتهأا.

َاأََضاَف عملصـدر: »ايف حدي ية عبسـباني، أُبقي 
عبقبض عىل شرصني لاد قلا1ِ ُكـلٍّ حنهأا لرسقة 
لطاريات عبسلارعت، أحد8أا ضبطه ح كز رشطة 
عبسلاغي، ايبلغ حن عباأ  11 عاحاً، اعآلخ  ُضبط 

حن قبل ح كز رشطة عالية«.
َايف ذعت عبسـلاق، أشـار عملصـدر إىل أن ح َكـَز 

رشطـة عباأ ي لأدي ية عبصافلة ضبط شـرصاً 
يبلغ حن عباأ  15 عاحاً؛ بقلاحه لابرسقة حن شقة 

تالاة بلأوعطن »حااذ عبسنماني«.
انّوه عملصدر إىل أن عملسهم ععرف لابسسّلل إىل 
حنزل عبسـنماني اقا1 لرسقة جهاز كأبلوت  
اللسوب نوع توشـلبا، َاتلفـون جالكيس إس3، 
اقد تم عتـساادةُ عملرساقات لاد إبقا  عبقبض 

علله.

 ضبط 4 أطنان من الحشيش املخّدر و257 متهماً بتهريبها منهم 
121 أجنبياً خالل أغسُطس املاضي

 : صنعاء
كشـفت عبهلئـُة عبااحـة ملكافمـة 
عملردرعت عـن عدِد عملضبوطني لسه يب 
ات ايج عملردرعت اعبكألات عملضبوطة 

خالل شه  أغسُطا عملنرص1.
عالحصائلـة  يف  عبهلئـة  اأاضمـت 
عبسي نرشتهـا، أحا عبثالثـا ، أن كألَة 
حرسلـف  يف  عملضبوطـة  عبمشـلش 
عملمافظات للغت نمو )3 أطنان ا6س7 

كللـو حـن عبمشـلش، ا1.786 حبـة 
حردرة، فلأا للغ عدُد عملسهأني لاإلتجار 
اته يب عبمشلش )157 حسهأاً، حنهم 

111 حن جنسلات أجنبلة(.
المسب عالحصائلة فإن ضبط كألاِت 

عبمشلش اعملسهأني تم خالل 113 عأللة 
قاحـت لها عبهلئـُة يف عبااصأة احرسلف 
أغسـُطا  شـه   خـالل  عملمافظـات 
عملنـرص1، اذبـك لابسااان حـع عبوحدعت 

اعمجهزة عمحنلة يف تلك عملمافظات
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»الَف�زَّاع��ات« الدولي��ة ل��ن تحم��َي 
السعودية: القادُم أشدُّ وأقسى 

إجالـات َعبدعبسـال1 جـا ت أّاالً ضأن للان 
صادر عنه، علسدأه ل تابة قوية عبلهجة بلجهات 
عإلقللألـة اعبدابلة عبسي »أدعنـت« 8جو1َ عب علع 
عرش حن تبسأ8، حلُث تسا ل حسسنك عً: »لأي 
حنطٍق تـأَح عباابُم بنفسـه أن ينّدَد ايشجَب 
ملصلمة عملاسدي للنأا 8و صاحٌت صأَت عبقبور 
أحا1 ج يأة عبارص عمل تكبة لمق شابنا عبلأني 
قسالً احصارعً اتجوياـاً اتدحريعً اإ8الكاً بلبرش 
اعبشج  اعبمج ؟« اأضاف أن »أصماَب عإلدعنات 
باأللة فج  18 حن تبسأ8، إنأا أدعنوع أنفَسهم 
اكشـفوع تملز8م عملرزي إىل جانب عملاسدي، لل 
اجا ت للاناُت عبسنديد لأثالة تشـجلٍع بلأج 1 

لأن يوعصَل إج عحه لمق شابنا عبلأني«. 

رتابٌة تلبت عبساوديَة »حوعتاتها« عبوحلدة 
لاد عبهجو1، حلـث كانت »عإلدعنـاُت« 8ي ُكـلَّ 
حا عتسطاعت عبمصول علله حن حلفائها حول 
عباابم، احاابـت لأقىص جهد أن تجاَل حن تلك 
عإلدعنـات »َفـزَّععة«؛ بسرويـف عبجلش اعبلجان 
عبشابلّة، بكن 8ا 8ي تسمّول إىل دبلٍل يدعم حقَّ 
عبلأـن يف عتـسردع1 ُكـّل حا يأكن عتـسردعحه؛ 

بكرس 8ذع عالتسكبار عإلج عحي. 
عبُدعبسـال1 أاضـح ذبـك أكثـ ، لأوعجهـة 
»عملصابح عالقسصادية« عبسـي يضج عباابم حول 
عتـسهدعفها، حـع عبـد1 عبلأني عملسـكوت عنه، 
حلـث أّكـد أنَّ »تـلاَة عبنفط بلسـت أغىل حن 

دحا  شابنا عبلأني، احن عتسهر لابد1 عبلأني 
عللـه أن يسمأَل عوعقـَب عتـسهساره«، اأضاف 
»حن يم ص عىل ضأان عتسق عر توق عبنفط، 
فللسوّجــه بسمابف عباداعن لـأن يوقَف عداعنَه 

اي فَع حصارَه عن عبشاب عبلأني«.
ايف تذكـرٍي حهم لاملنطلـق عبمقلقي باأللة 
تـوعزن عبـ دع عبثانلـة، لالـدعً عـن عبسضللالت 
عمح يكلـة عبسـاودية، أاضـح َعبدعبسـال1 أنَّ 
»ع لدةَ تمابف عباداعن ال لد أن يوضع بها َحـدٌّ، 

فهو إىل جانب عتـسأ عره يف إغالق حطار صناا  
عبـدايل أحـا1 أشـّد اأقىس عبمـاالت عإلنسـانلة، 
يوعصُل عحسجاَز أكث  حن 13 تـفلنة حشسقات 
نفطلـة يف ع ض عببم  عمحأ ، حانااً إيا8ا حن 
تف يغ حأوبسها يف حلنـا  عبمديدة رغم أنها قد 

خضات بسفسلش عمحِم عملسمدة«. 
الاد أْن اضَع َعبدعبسال1 عإلجالَة عبنأوذجلة 
أتـباب احنطلقـات  عبسسـاؤالت حـول  بـكل 
عتـسهدعف حنشـآت عبنفـط عبسـاودية، عنسقَل 
بإلجالة عن تؤعل »حاذع لاد؟« حؤّكـدعً لرصعحة 
أنَّ »عبشـاّب عبلأنـيَّ بن يأبَو جهـدعً يف عبسصدي 
بلاداعن اعبمصار لكل عبوتائل عملرشاعة ادان 
8وعدة، اقـاد1ُ عباأللات عبدفاعلة أقىس اأشـدُّ 
إيالحاً إذَع عتـسأ  عباداعن اعبمصار«، اأن »عىل 
تمابـف عباـداعن اعملألكـة خصوصـاً أن تدرَك 
جلَـًدع أنَّ غ ار8َـا اصلَفها 8و 
عبذي يورد8ا عملهابـك، اآن عماعن 
بهـا أن تـدرك أَيْـضـاً أن ر8انَها 
عـىل حأاية أح يكلـة 8و ر8اٌن 
خارٌس، اشـابُنا عبلأني شـاٌب 
يمـب أن يَُاــمَّ عمحُن اعبسـال1ُ 
رلـوَع عبجزي ة عبا للة، إنأا ذبك 
بن يسأتى لابقه  اعبهلأنة اعبسسـلط حن ط ٍف 
عىل طـ ف، اإنأا لابمـوعر اعبسفا8م لالدعً عن 
قاقاة عبسـالح، ا8ذه رتـابسنا باأـو1 عبا ب 
اعملسـلأني أن يسقـوع عبلَه يف حصري 8ـذه عمحة، 
فنمن يف عبلأن بسـنا طالَب ح اب، اإنأا نمن 
يف حوقع عبدفاع عن عبنفا، اشـابُنا عبلأني بن 

يسكَت عىل عبضلم«. 
8كـذع عخسسم رئلـُا عبوفـد عبوطنـي للانَه، 
حالدعً توجلَه عمتـئلة عبسي عحسألت لها اتـائُل 
عإلعال1 عبدابلة خالل عميّـا1 عملاضلة، إىل عالتّجاه 
عبصملح بسصل لنفسـها إىل عإلجالـة عملنطقلة 
عبوحلـدة، ا8ـي أنَّ عبلأَن عبذي اعجـه أكثَ  حن 
أرلع تـنوعت، تكابُبـاً دابلاً غريَ 
حسبوٍق، احصارعً خانقاً، اح لاً 
احشـلًة حدّحـ ة، بـن يرعجـَع 
عآلن أحـا1َ »عإلدعنـات« اعبضّجـِة 
عبسرويفلة عبسي تُطِلُقها عبوالياُت 
ًة اقد  عملسمدة احلفاؤ8ـا، َخاصَّ
لات عبلو1 يأسلُك عبقدرةَ عبفاعلة 
عىل حااقبة حن عنسهكوع تلادته 

اح حاته. 

يلغي  العدوان  اس��تمرارُ 
ُك���لَّ الخط��وط الحمراء 

أمامنا
للـاُن رئلـا عبوفـد عبوطني 
تبلـور لصورة أُخ ى يف رتـائَل أكثـَ  تفصلالً، 
حألسهـا ترصيمـات أدىل لهـا، الحقـاً، بقناتي 
عبجزيـ ة اعمللادين، اتوزعت عـىل ثالثة حماار 

رئلسلة 8احة: 
عملزيـد حـول طبلاـة  كان توضلـَح  عمال: 
عالتـسهدعف عمخري ملنشـآت أرعحكو عبساودية، 
حلث أعلنها َعبُدعبسـال1 رصعحـًة خالل حديثه 
بلجزي ة: »ال خطوَط ُحْأ عً أحاحنا، اتنسسهدف 
ُكـلَّ عبدال عملسورطة يف عبم ب عللنا«، يف تلرلص 

شـاحل ملالحح ح حلة حا لاد »لقلق«، يف عبوقت 
عبذي تماال فلـه عبوالياُت عملسمدة اعبسـاودية 
احلفاؤ8أـا تك يـَا »أا8ا1« لـأنَّ عبرضلاِت 

عبلأنلة تسسوقف؛ لسبب عبضّجة عبدابلة. 
ايف 8ـذع عبسـلاق أَيْـضـاً، أاضـّح أنَّ عبهدف 
حـن عالتّهاحـات عبسـاودية عمح يكلـة إليـ عن 
اعباـ عق لابوقوف ارع  عبهجو1؛ حن أجل إظهار 
»عبساودية نفسـها اكأنها توعجُه قوةً إقللألة 
ابلا عبلأنلني فمسب«، حا ياني أنها حمااالٌت 
بله اب حـن عبفضلمة، اإلااد8ا عن عرتباطها 

عبوثلق لاتسأ عر عباداعن عىل عبلأن. 
اجـّدد َعبُدعبسـال1 عبسأكلـَد عـىل أنَّ نسائـَج 
عبرضلات عبلأنلة »يسمألها حن أشـاَل عبم ب 
ادّح  عبلأن اعمحة«، حذك عً لأنَّ عبضّجة عباامللة 
حول عتـسهدعف عملنشـآت عالقسصادية يجُب أن 
تسوّجـَه ضد »عبسمابف«؛ مَنَّها بن تفلَح يف إيقاف 
عبرضلات عبلأنلة، ا8و حا بّرصه قائالً: إنَّ »عبمَل 
عمق ب بلسـال1 8و اقُف عباـداعن«، اإن »عملاَل 
عبساودي ارع  حشكالت عملنطقة، احا يج ي 8و 

ردٌع اردٌّ يأني ضأن حا كة حقلقلة«. 
اخـالل حديثـه بلألادين أَيْـضـاً، أّكــد أنَّ 

»عباأللاِت عبقادحة تـسكوُن 
أنَّ  اكشـف  إيالحـاً«،  أشـدَّ 
»أتـلمًة جديـدةً دخلـت إىل 
أرض عملا كـة برضب أ8دعف 

نوعلة«.

دائ��رة  يف  اإلم��اراُت 
االستهداف مجّددًا

حـن  عبثانـي  عملمـوُر 
ترصيمات َعبدعبسال1 تضّأن 
رتائَل اتمذي عٍت حفاجئًة، إذ 
ت كز فله عبمديـُث حوَل دار 
عإلحـارعت يف عباـداعن، لاد أن 
كانت قد أعلنت تمَب قوعتها 

حن عبلأن؛ بسجنُِّب رضلات عب دع عبلأني. 
ايف 8ذع عبسلاق، أعلن رئلُا عبوفد عبوطني أنَّ 
»عإلحارعِت تسسمقُّ عالتسهدعَف يف 8ذع عبوقت أكثَ  
حـن أي اقٍت حىض«، حوضمـاً أنَّ »حصدعقلسَها 
يف إعـالن عالنسـماب حـن عبلأـن يرعجـع حع 
ح ار عبوقت«، اأنها »بم تنسمْب فاالً اتماال 

عبسضللَل بسجنب عالتسهدعف«. 
كأا أضاف الحقـاً يف حديث بقناة عمللادين أنَّ 
»عإلحارعِت حـا زعبت يف لنك عم8دعف، ابلا بديها 
ل عأللات لمجم عبهجأات ضد  عبقدرة عىل تمأُّ

عبساودية«.
رتـائُل ناريـٌة حبارشة ت فـُع ُفـ ََص عودة 
عإلحـارعت إىل رأس قائأـة عباأللـات عبقادحـة 
بلجلـش اعبلجان، ا8و عمحُ  عبـذي كان اعضماً 
يف أن ألـو ظبي ت يد تجنُّبَه لشـدة بدرجة إعالن 
تمب قوعتها، اال شكَّ أنها ت يُد ذبك عآلن لشكٍل 
أشـدَّ لاد أن رأت حسـسوى عب دع عبلأني اآثارَه 

ـًة لاد رضلة  عىل عالقسصـاد عبسـاودي، َخاصَّ
»لقلق« ا«خ يص«. 

احن شأن 8ذه عب تائل أن تسسدعَي خطوعٍت 
أَا »ح عاغـاٍت« إحارعتلـة جديـدةً ارسياـة قد 
تمـاال ألو ظبي حـن خالبها أن تثبَت »ُحسـَن 
نوعيا8ا«، بكن تـلكون عللها أْن تدرَك جلًَدع أنَّ 
جديَة عالنسماب ااضوَحه عباأي، 8و عبضاحُن 
عبوحلـُد بلسجـااب حاهـا، ا8ـو حا ال يبـدا أنَّ 

عإلحارعِت ت يُد عتسلاالَه حسى عآلن. 

ال مصداقيَة لواشنطن 
عملمـوُر عبثابث حـن حديث َعبدعبسـال1 بقناة 
عبجزيـ ة، ت ّكز عـىل عملزععـم عمح يكلة عمخرية 
بلبمث عن َحلٍّ تـلايس يف عبلأن، لاد أن كانت 
قد أعلنت »عتسادعَد8ا بلموعر حع صناا « عقب 

رضلة حقل عبشلبة. 
ا8نا جا ت رتـابُة رئلا عبوفد عبوطني حن 
حوقع عبقـوة، لاد رضلـة »لقلـق«، الوضوٍح 
شـديد يم ج عمل عاغة عمح يكلة، حلث أّكـد أّاالً 
أنَّ »عبواليـات عملسمدة طلبت بقاَ نا ابكن ال ن يد 
عبلقاَ  ملج د عبلقا «، اأنها »فاقدةٌ بلأصدعقلة يف 

زعأها عببمث عن حل بألزحة يف عبلأن«. 
يؤّكــُد ذبك عىل أنَّ تصاُعَد قوة عب دع عبلأنلة 
8و عبااحـُل عبوحلُد عبذي أجـ8َ عبواليات عملسمدة 
عىل عبمديث عن »حلول« ابو حن قبلل عمل عاغة؛ 
بسفـادي عبرضلـات، عمحـُ  عبذي يباُث ل تـابٍة 
اعضمـة إىل اعشـنطن، حفاُد8ا تـلكوُن 8ناك 
عملزيـُد حـن أحثال رضلة »لقلـق« إذَع حـا قّ رت 

عملأاطلَة أكثَ . 
إجأاالً، كانت رتائُل للان حمأد َعبدعبسال1 
اترصيماتُه شديدةَ عبوضوح يف تأكلد8ا بكلِّ حن 
تماَبـَف حع عباداعن اعبواليات عملسمدة اعملجسأع 
عبدايل، عىل أنَّ حسـأبَة اقـف عبرضلات ح 8ونٌة 
لابوقـف عبفاي بلاـداعن، ا8ـي حاادبـُة قوة 
يف ُضهـا عبلأُن يف حفااضة حلدعنلة حع عباابم، 
عبذي لات علله أن يسـسوعَب جلًَدع أنه ال يسمكُم 
لاملسغريعت، اأنَّ ضجلَجـه انفَطه اعقسصاَده ال 

قلأَة به أحا1 حااناة عبلأنلني. 

في بيان وتصريحات متلفزة حول تفاصيل وتداعيات »توزان الردع الثانية« 

عبُدالسالم يكشف مالمَح ما بعد »بقيق«: ليس أماَمنا خطوٌط حمراء 
 الضربة اليمنية الكبرى على معامل أرامكو السعودية في 

ُ
فيما تواصلت تداعيات

 عن المزيد من تفاصيل الخسائر غير المسبوقة التي 
ً

»بقيق« و»خريص«، كاشفة
تسببت بها الضربة على إنتاج النفط السعودي، وفي الوقت الذي ال زالت فيه 

 وحلفاؤها يحاولون استحضار شبح »مؤامرة إقليمية ودولية« ينسبون 
ُ

السعودية
 

ُ
 من الفضيحة.. جاءت اإلجابات

ً
ته اليمنية؛ هربا إليها الهجوَم؛ للتغطية على ُهـِويَّ

النموذجية عن سؤال »ماذا بعد؟« من رئيس الوفد الوطني وناطق أنصار الله، 
ـلَّ »الضجيج« العالمي الجانبي، وتضع على 

ُ
محمد َعبدالسالم، أمس الثالثاء؛ لتزيَح ك

الواجهة الحقيقة الثابتة التي تحمل التوضيَح الوحيد والعملي للهجوم ومنطلقه 
 الخطوط الحمراء 

َ
ة

َّ
ورسائله... حقيقة أنَّ استمرار العدوان على اليمن يلغي كاف

اعات« دولية وإقليمية؛ لحماية مصالح 
ّ

أمام قوة الردع، وأنه ال جدوى من صنع »فز
نَّ اليمَن مصمٌم على 

َ
 المتحدة؛ أل

ُ
السعودية واإلمارات ومن ورائهما الواليات

االقتصاص ممن يعتدي عليه، بكل الطرق، وبال سقف، ومن يرفض استيعاَب ذلك 
ـلَّ ما يستطيُع إيجاَده من جدران، ولينتظر الضربات القادمة. 

ُ
فلينطْح ك

 : خاص

 سلعة النفط ليست أغلى من دماء 
 
ً
 القادمة أشدُّ إيالما

ُ
شعبنا والعمليات

 في استهداف 
ً
 لن نّدخر جهدا

ـّل الدول المتورطة بالعدوان ما 
ُ
ك

لم يتوقف

 واشنطن طلبت لقاَءنا ولكننا ال نريُد 
»لقاًء لغرض اللقاء«

 اإلمارات تستحق االستهداف اآلن 
ًأكثر من أي وقت مضى وإعالُن 

انسحابها لم يكن صادقا

 أسلحة جديدة دخلت الخدمة 
لضرب أهداف نوعية 



4
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

18 حم 1 81881ـ..
18 تبسأ8 س1101

)786(
 

عباالقات عبااحة اعبسوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
حمأد عبباشا

عملقاالت عملنشورة يف عبصملفة 
تا8 عن رأي كاتبها اال تا8 
لابرضارة عن رأي عبصملفة

مدير التحرير:
إل ع8لم عبرسعجي عبانوعن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

.لمزيد من المعلومات أرسل ” اجتماعي ” إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

 تــواصـــل أكـــثـــر وبــــال حــدود

 مع باقة إجتماعي الشهرية

وانشر  تويتر  على  وغرد  ماسنجر  وفيسبوك  الواتساب  على  دردش  اآلن 
ميجابايت   150 إلى  باإلضافة  يوماً   30 ولمدة  حدود  بال  فيسبوك  على 

إنترنت فقط بـ 1650 ريال شهرياً

معك في كّل مكان

#1*99*551*لشراء الباقة أطلب : 

 : ذمار
اقفـٌة  عبثالثـا ،  أحـا  نُّفـذَت، 
عحسجاجلة حاشـدة يف حدي ية جه عن 
لأمافظة ذحار؛ تنديدعً اعتـسنكارعً ملا 
يقـو1 له تمابـف عباـداعن عمح يكي 
عبسـاودي حن ج عئم حـ ٍب احصاٍر 

عىل حدينة عبدريهأي يف عبمديدة. 
ايف عبوقفة، أّكـد اكلُل أال حمافظة 
ذحار، عبدكسور فهد عبدعبمألد عمل اني، 
أنَّ عملشـاركَة يف عبوقفات عالحسجاجلة 
عبسي حن شـأنها تصويب عبسرط عىل 
أعـدع  عبله، رشٌف كبـريٌ، حوضماً أنها 

عنسصاٌر بلمق اعملظلوحلة. 
الـارك عبوكلـُل عمل انـي عباأللـَة 
عبنوعلة عبسي نفذ8ا تالُح عبجو عملسرّي، 
اعبسـي عتـسهدفت حصـايف نفط قوى 

عباـداعن يف عق  دعر8ـم، حثأناً جهوَد 
رجـال احـدة عبسصنلـع عبصاراخـي 
اعبطريعن عملسـرّي يف تمقلقهم حاادبة 

عب د اعب دع. 
ادعا عمل اني أح عَر حدي ية جه عن، 
إىل عبسَمـّ ك بجبهـات عباـز اعبـرشف 
اعببطوبـة؛ بـ دع عباـداعن عآلثـم عىل 
عببلد، حشـلدعً لأوعقف ألنا  جه عن يف 
حوعجهـة عباـداعن ارصلد8م عبمافل 

لابسضملات. 
لداره، أاضح حدي  حدي ية جه عن 
إتأاعلل عبدعملغني، أنَّ عىل عباداعن أْن 
يفهَم أن ألناَ  عبشاب عبلأني تلثأران 
بكل قط ة د1 ُتفكت، ال تلأا أنه قد 

تأادى يف طغلانه اتك8ه. 
عبوقفـَة  أنَّ  عبُدعملغنـي  اأّكــد 
لـأن  بألعـدع   رتـابٌة  عالحسجاجلـة 
ألنـاَ  عبلأن يف أتـمِّ عبجهوزية بلقسال؛ 

دفاعاً عـن عمرض اعباـ ض، الفساً إىل 
حـا قابه قائـُد عبثورة عبسـلد عبدعمللك 
عبموثي: »نمن حسـسادان بلسال1 ال 

عالتسسال1«. 
اخ جت عبوقفُة لبلاٍن يطاِبُب بألحم 
عملسمدة لرسعة عبسدخل عبذي حن شأنه 
فك عبمصار عن حدينة عبدريهأي افسح 
حأ عت آحنـة لإيصال عبغـذع  اعبداع  
ملنا  عملدينة، حمأالً عمحَم عملسمدة ُكـلَّ 
عبج عئم عمل تكبـة اعملآيس عبسي بمقت 

ألنا  عبدريهأي. 
اأدعن عببلـاُن عبج عئـَم اعبر اقاِت 
عملسوعصلَة بقوى عباداعن لمق عمل يا  
حن ألنـا  عبدريهأي، اعبـذي نسج عنه 
عملاانـاة يف عملالشـة، حؤّكــدعً أنَّ 8ذه 
عبج عئَم بن تسقط لابسقاد1، دععني إىل 
رفد عبجبهات لاملقاتلني؛ بفك عبمصار 

عن كاحل عبشاب عبلأني. 

أخبار

أبو خرفشة: التعاون في تشجيع أبنائنا الطالب على 
مواصلة العملية التعليمية مسؤولية وطنية ودينية

النعمي يؤّكـد حرَص التربية على دعم العملية التعليمية واالرتقاء بها

حجة: مهرجان خطابي ملكتب الرتبية 
بمناسبة تدشني العام الدراسي الجديد 

بحضور محافظ املحافظة: جامعُة الحديدة تفتتح مركزَ 
أنظمة وتقنية املعلومات بعد إعادة تأهيله

 : حجة
أقا1 حكسـُب عبرللة اعبساللـم لأمافظة 
حجة، أحا عبثالثا ، حه جاناً خطاللاً تمت 
شـاار »عبساللـم أاالً« اذبك لأناتـبة عباا1 

عبدرعيس عبجديد. 
اخـالل عمله جـان عبـذي حـرضه اكلـُل 
ازعرة عبرللـة اعبساللـم عبدعبلـه عبناأـي، 
اُكلٌّ حـن حمأـد عبقـايض احمأـد عبقليس 
اعادل شـي اكال  عملمافظة، ارئلُا 8لئة 
عملسسشـفى عبجأهوري د. عبدعمللك جماف، 
أّكــد عبناأي حـ َص ازعرة عبرللة عىل دعم 
عباأللة عبساللألة اعالرتقا  لها إىل حسسوياٍت 
أفضل، ُحشـريعً إىل أ8ألّـة أن يسمىل عبجألُع 
لأسـؤابلاتهم؛ حـن أجـل إنجـاح عباأللة 
عبسالألة اتجـااز عبسمديـات عبسي يف ضها 
عبسـاودي  عمح يكـي  اعبمصـاُر  عباـداعُن 

عإلحارعتي. 
عباأللـة  »إن عتـسأ عَر  عبناأـي:  اقـال 
عبساللألة يف ظل عبظ اف عب ع8نة عبسي يأ  لها 

عببلد حن عداعٍن احصاٍر ياكُا حدى صأوِد 
اثباِت عبشاب عبلأني، اح ِصه عىل حوعصلة 
عباأللة عبساللأة، حشـّددعً عىل أ8ألّة تااان 

عبجألع؛ حن أجل إنجاح عأللة عبساللم. 
حن جانبـه، أعس8 ألو خ فشـة –حرشف 
عـا1 عملمافظة- أن »تدشـني عباـا1 عبدرعيس 
عبجديد يُأثل صورةً حن صور عبصأود عبلأني 
يف حوعجهة عباداعن كأا يأثل عنسصارعً بإلرعدة 
عبلأنلـة«، الفساً إىل أ8ألّة تاـاان عبجألع يف 
تهلئة عمجوع  ملنائنا عبطالب، اتشـجلاهم 
عىل حوعصلة عباأللة عبساللألة؛ لاعسبار ذبك 

حسؤابلًة اطنلة ادينلة. 
لداره، أاضح عي عبقطلب -حدي  حكسب 
عبرللة اعبساللـم لاملمافظـة- أن »أكثَ  حن 
380 أبف طابٍب اطاببٍة توّجـهوع ملدعرتهم يف 
حرسلف حدي يات عملمافظة«، حشلدعً لصأود 
عبكادر عبرلوي احسـسوى إقبال عبطالب عىل 

عملدعرس. 
ترلـل عمله جـاَن عباديـُد حـن عبفقـ عت 

عإلنشادية اعبشا ية اعإللدععلة. 

 : الحديدة
عفسسمت جاحاة عبمديـدة، أحا عبثالثا ، 
ح َكــَز أنظأـة اتقنلة عملالوحات، لمضور 
حمأد علـاش قملم -حمافـظ عملمافظة- 

اذبك لاد إعادة تأ8لله اصلانسه. 
اخـالل عالفسسـاح عبـذي حـرضه رئلـُا 
جاحاة عبمديـدة حمأد أحأد عم8دل، احديُ  
عملكسـب عبسنفلـذي منصار عبلـه يف عملمافظة 
أحأـد عببرشي، أشـاد قملم لابجهـود عبسي 
تبذبهـا عبجاحاـة حن إعادة تأ8لـل اصلانة 

عمل عفق اعملااحل اعملنشآت يف حرسلف عبكللات، 
لاب غم حن عملوعرد عبذعتلة عبشـملمة، ُحشريعً 
إىل أن عبلأنلـني بن يأبوع جهدعً يف إعادة تأ8لل 
اصلانة جألع عمل عفق اعملنشـآت عبجاحالة 
جـ ع   اعبسدحـري  بلرـ عب  تا ضـت  عبسـي 

عتسهدعف عباداعن عبساودي عمح يكي بها. 
يشـار إىل أنَّ حااحَل ح كز أنظأة اتقنلة 
عملالوحات تاد حن أ8م عمل عكز عبسي تسا8م يف 
تغطلة عحسلاجات عبقطاعني عباا1 اعبراص، 
اذبـك حـن خـالل حـا تقدحـه حـن خدحاٍت 
تطبلقلة اتاللألة بلطالب يف عمل كز اعدٍد حن 

عبكللات عمُخ ى لابجاحاة. 

قبائل جهران تنّدد بحصار مدينة الدريهمي وتؤّكـد أن جرائَم العدوان لن تسقط بالتقادم

أبناُء ووجهاُء صعدة يستنكرون حصاَر الدريهمي ويؤّكـدون استمراَر النفري ورفِد جبهات الكرامة 
 : صعدة:

خـ ج ألنـا  ااجها  احشـايخ 
حدي يات صادة اتـمار اعبصف ع  
لأمافظة صادة، أحـا عبثالثا ، يف 
اقفٍة قبللٍة حسـلمٍة كـ8ى؛ تأكلدعً 
التسأ عر عبنفري عباا1 ارفد عبجبهات 
لاملـال اعب جـال اعبسـالح اردعً عىل 
عتسأ عر عباداعن عبغاشم اعنسهاكاته 

احنها حصـار حدينـة عبدريهأي يف 
حمافظة عبمديدة عملسسأ  حنذ أكث  

حن عا1 انصف عا1. 
احّأل عملشـاركون عمحـَم عملسمدة 
حسـؤابلَة عبج عئـم عبسـي ي تكبها 
تمابف عباداعن لمق عبشاب عبلأني 
لصورة عاحة األنا  عبدريهأي لوجه 
خـاص حن خالل عتـسأ عر عبقصف 

اعبمصار. 

إحاـاَن  عملشـاركون  اعتـسنك  
حصـار  يف  اعمل تِزقـِة  عباـداعِن 
عبدريهأي حنذ أكث  حن عا1 انصف 
عـا1 اتـَط صأـٍت دايلٍّ حالـٍب، 
حجددين جهوزيسَهم يف عتـسأ عر8م 
بدعـم عمل علطني يف عبجبهـات بلدفاع 
اعتـسق عره،  اأحنـه  عبوطـن  عـن 
حباركـني عباأللات عبنوعلة بسـالح 

عبجو عملسرّي. 
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بمشاركة فريق بريطاني لتقديم الدعم اللوجستي والفني أثناء عملية الرسو 
والشحن وحتى مغادرة الناقلة اليونانية 

مجلة فوربس وسناتور أمريكي: وقُف الهجمات على السعودية مرهوٌن بإنهاء الحرب على اليمن

الرئيس الرتكي: من بدأ الحرَب على اليمن ودّمره يتحمل مسؤولية الهجمات على النفط
 : خاص

اتـَط حوجـات عبسزيلـف عبسـاودية 
عإلحارعتلـة ملماابة تأللـع ألااد خلفلات 
احسـببات رضلـة أرعحكو عبسـي تكبّد8ا 
عبنظا1 عبساودي، عبسبَت  عملايض، أّكـدت 
حوعقـَف دابلة حسـؤابة أن قصف لقلق 
اخ يـص ال دخل بـه لإي عن كأـا تّدعي 
عب ياض ااعشـنطن، اأن أل َز أتباله 8و 
عتـسأ عُر عباـداعن اعبمصار عـىل عبلأن 
عبذي نّفـذ 8ذه عباأللة بل د عـىل ُكـّل حا 
يسا ض به حن قبل عبنظاحني عبسـاودي 
اعإلحارعتي عملدعوحني أح يكلاً ال يطانلاً يف 

8ذه عبم ب. 
 اأشـارت حجلة » فورلا« عمح يكلة 
إىل أن عباـداعن عىل عبلأن 8و عبااحل عبذي 
ي تبط لاتـسأ عر عبرضلات عملوجاة عبسي 

ينّفذ8ا عبلأنلون دعخل عباأق عبساودي. 
اقابت فورلا: إن »حفساَح عبمل بوقف 
عبهجأـات عىل عبسـاودية يكأـن يف إنها  
عبم ب لابلأن«، يف حني تفنُّد عملجلة عّدعا عت 
عإلحارعت اعبساودية عبزععأة لوقوف أط عف 

إقللألة أُخ ى خلف عبهجأة. 
لدار8ا أّكـدت ت كلا اإي عن اراتـلا، 
يف حؤتأ  صمفي بل ئلا عبركي أرداغان 
اعب ئلسـني لوتني اراحانـي لابااصأة 
عـىل  عباـداعن  أن  إتـطنبول،  عبركلـة 
عبلأن 8و عبذي أاصل عبسـاودية؛ بسسلقى 

عبهجأات عملوجاة حن قبل »عبلأنلني«. 
اقال عب ئلـا عبركي رجـب أرداغان 
يف رده عـىل تـؤعل أحـد عبصمفلني حول 
أتـباب عبرضلة انسائجها عباكسلة عىل 
عبسـاودية احلفائها: »إن عبساودية 8ي 
أال حـن أبقـى عبقنبلة عىل عبلأـن اإنها 

قصفـت ادّحـ ت عببلـَد لابكاحـل حسـى 
أاصلت نفَسها إىل حا اصلت إبله«. 

اأَشـاَر أرداغـان أنـه بـوال عتـسأ عر 

عباـداعن عىل عبلأن َبأا كانت عبسـاودية 
قد تلقت عبهجأـات عملوجاة عىل عم8دعف 
عالترعتلجلة يف عباأق عبساودي، يف حني 

يأتي ترصيـُح أرداغان لمضور راحاني 
َل إيـ عن اأيـة قوى  الوتـني بلنفـي تدخُّ
إقللألـة يف عملنطقة ارع  »عأللـة توعزن 

عب دع عبثانلة«. 
ايف رد عـىل تغ يدعت ازيـ  عبرارجلة 
عمح يكـي حايك لوحبلـو، أّكـد تـناتور 
أح يكـيٌّ أن عبسـاودية اأح يكا تمااالن 
َح َْف حسار تدععلات عبرضلة عىل أرعحكو 
ع8 عتّها1 طه عن لسنفلذ عباأللة، اعبسي ال 
تروض حع عب ياض أية ح ب، اأن عبم ب 

8ي لني عبلأن اعبساودية. 
اقـال عبسـلناتور عمح يكـي »ك يا 
حـوريف«: ’’إن عبسـاوديني ا«عبموثلـني« 
يف حابـة ح ب حسـسأ ّة، فابسـاوديون 
ا«عبموثلـون«  »عبموثلـني«  يهاجأـون 
يـ دان لهجـو1 آخـ ‘‘ يف إشـارة إىل عد1 
تدخل إي عن أَا أي ط ف آخ  يف عباأللة. 

حضرموت.. سفينة يونانية ترسو بميناء الضبة لشحن مليوني 
برميل من نفط المسيلة ونقله إلى الصين

االحتالل السعودي يلجأ إىل نهب نفط اليمن لتغطية 
العجز يف األسواق العاملية بعد قصف بقيق وخريص

استشهدت بالنجاح الكبير الذي حّققته غاراُت سالح الجو 
المسّير على المنشآت النفطية السعودية

الغارديان: »درونات« الشرق األوسط تفّوقت على 
الطريان الحربي.. ونفوُذ أمريكا يف السماء يرتاجع

 : حضرموت
يوعِصُل عالحسالُل عإلحارعتي عبساودي نهَب عبث اعت 
عبنفطلة اعبغازية حن عملمافظات عبلأنلة اعالتسموعذَ 
عـىل حوعرد8ـا عملابلة بمسـاله عبشـريص اتأويل 
عأللاتـه احرّططاته اأ8دعفه عملشـبو8ة انفقات 
ح تِزقسه احلللشـلاته يف عملمافظـات عبجنوللة حن 
عائدعت للع عبنفط عبلأني، ا8ذه عمل ة أقد1 عالحسالل 
عبسـاودي عىل عبسجهلـز بنهب حللونَـي ل حلل حن 
نفـط عملسـللة لمرضحـوت؛ بساويـض خسـائ ه 
اتغطلة عباجز عبماصل يف عبسوق ج ع  رضلة لقلق 

اخ يص. 
اقابـت حصـادر إعالحلـة جنوللـة: إن عالحسالل 
عإلحارعتي عبسـاودي تـلقو1 عبلو1 عمرلاا  لاأللة 
شـمن شـمنة جديـدة حـن نفـط خـا1 عملسـللة 
لأمافظة حرضحوت اتصدي 8ا إىل عبصني، اتـط 
عتساع رقاة عبفق  يف أاتاط عبشاب اعنهلار عببنلة 
عبسمسلـة اعناـدع1 عبردحـات عبرضارية التـسأ عر 
عببقـا  اعبالش اعنقطاع عمل تبـات اح حان عملاليني 
حن عبمصول عىل حصدر دخلهم عبشـه ي لاد ق عر 
نقل عببنك عمل كزي حن عبااصأة إىل عدن ضأن ح ب 

عقسصادية اعسك ية ال تبقي اال تذر. 
اأشـارت عملصـادر إىل أنـه حن عملسوقع أن ت تـَو 

عبناقلـة عبلونانلة، فجـَ  عبلو1 عمرلاـا ، يف حنطقة 
عملرطاف مللنا  عبضبة عبنفطي بشمن  حللونَي ل حلل 
حن نفط خا1 عملسـللة انقلها إىل أتـوعق عبصني، يف 
اعحدة حـن أك8 عأللات نهب عبث اة عبسي تقو1 لها 
عب ياض األو ظبي يف عبلأن لاد أن اصل شابُه َحـدَّ 
عملجاعة اعبجوع؛ لَسبِب عتسأ عر عباداعن اعبم ب. 

اكشـف حصدر حطلع يف حلنـا  عبضبة عبنفطي 
عـن اصول ف يق حن عبغوعصـني اعبفنلني عبسالاني 
بلرشكة عباامللة »لهوعن ملنابكو« بلردحات عببم ية، 
لقلادة كبري عبر8ع  يف عباأللات عببم ية عب8يطاني 
8والنـد ع8 »عبسك« عبقاد1 حـن حلنا  صالبة، حلث 
تـلقو1 عبف يق عمجنبي لامعأال عبلوجلسـسلة يف 
عأللة عب تو اعبشـمن اعملغادرة عىل حدعر عبساعة 

حسى حغادرة عبناقلة عبلونانلة حن حملط عمللنا . 
اتأتـي عأللـُة عبشـمن عبجديدة حـن نفط خا1 
عملسـللة لمرضحوت اعببابغـة  حللونَـي ل حلل، يف 
ظل عرتفاع أتـاار عبنفط يف عمتـوعق عباامللة، لاد 
تفجري حاألني تالاني برشكة أرعحكو عبسـاودية يف 
عأللة عسك ية ناجمة نّفذ8ا عبجلُش عبلأني ع8 
عبطريعن عملسرّي عتسهدفت حاأَي »لقلق اخ يص«، 
عمح  عبذي تسبّب يف توقف حا يقارُب 6 حاليني ل حلل 
يوحلاً حن عبنفط عبسـاودي، الابسايل تصاعد أتاار 
عببورصـة عباامللة؛ نسلجًة النرفـاض عإلنساج بلدال 

عملصّدرة بلبرال. 

 : متابعات
أن  عب8يطانلـة  غارديـان  صملفـُة  ذكـ ت 
عبطائ عت عملسرّية لاتت جز عً حن عبم ب عبمديثة، 
اتأّكنت حن تغلري عملاادبة أحا1 عبدال عبسي أنفقت 
عـرشعت عملللـارعت حن عبـداالرعت عـىل عبطائ عت 
عبم للـة ضأن حفهـو1 »عحسالك عبسـأا ، عبفوز 
لابمـ ب«، حسسشـهدة لأـا حّققه تـالح عبجو 
عملسـرّي عبلأني حن رضلات ناجمـة ادقلقة عىل 

عملنشآت عبساودية عبنفطلة. 
اأشارت عبصملفة إىل أن تلك عبطائ عت عملسرية 
عب خلصـة عبثأن غرّيت عملاادبة لشـكل اعضح يف 
حنطقة عبرشق عماتـط، فرالل عمشـه  عبثالثة 
عملاضلة احد8ـا، أحدثت تأثريعً كبـريعً، اكان آخ  
غارعتها عببارزة »عىل حنشآتي نفط يف عبساودية، 
عبسبَت  عملايض، حسبِّبًة خفَض إنساج نفط عب ياض 
إىل عبنصـف ا%7 حن عإلحدعدعت عباامللـة، دان أن 
تسسـبب يف إطـالق صفـارعت عإلنذعر، ايبـدا أنها 
تأّكنـت حن تجنب أنظأـة عإلنذعر عبجـوي عمكث  

تقدحا يف عملنطقة«. 
اأضافـت »غارديـان«: إن عبطائـ عت عملسـرية 
أصبمـت عآلن جز عً ال يسجزأ حـن قائأة عبجلوش 
عمكثـ  تطـورعً يف عملنطقـة، إىل جانـب عبطائـ عت 
عبم للـة، اأن »جهاٍت غري دابلـة لاتت تسأّلكها 
قناعة لنجاعة 8ذع عبطريعن عبذي يصاب عكسشافه 

ايأكن عتسردعُحه كأتلمة يف عبم ب«. 
اأاضمت »غارديان« أن حـن عمط عف عملناائة 
بلساودية اأح يكا يف عملنطقة »لاتوع يسسردحون 
8ذه عبطائ عت عملسـرية لشكل حسزعيد«، حشرية إىل 
أن حن عتأسهم »عبموثلني« يف عبلأن »شنوع غارعٍت 
عـىل عباأق عبسـاودي أكثـَ  حن ح ة املسـافات 

لالدة«.
اأضافـت أن »عبغارعت لابطائ عت عملسـرّية عىل 
حوعقَع عتـرعتلجلة )نفطلة( عىل عبساودية 8ي 
لأثالة تمذي  عترعتلجي اعضح لأن عرَص تفوق 
عبطائـ عت عبم للـة قـد عنسهى، ا8و حـا يجُب أن 
تأخـذَه عبوالياُت عملسمدة يف عالعسبار، اال تـلأا أن 
نفوذ8ا عىل عبسأا  يف عملنطقة لات يرعجُع«، افق 

تابري عبصملفة.
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العمليات األخيرة أفقدت 
العدوان توازنه وانهيار 

 
ً
صفوفه بات وشيكا

 
ُ

تمضي صنعاُء بشكٍل متواٍز نحَو النصر، هذا الثابت
من األحداث األخيرة والتطورات الميدانية والسياسية، 
فبعَد أيام على صدور قراِر رئيس المجلس السياسي 

األعلى بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية والحل 
 الردع الثانية وعبر سالح 

ُ
السياسي الشامل أتت عملية

ه صنعاُء عبر معادلة 
ُ

الجو المسّير كخياٍر آخَر تفرض
الميدان، بحيث حّددت الخيارات وما على العدّو سوى 

االنصياع واختيار أحدها. 
ـلٌّ منهما 

ُ
وألن الخيارين اللذين وضعتهما صنعاء ك

 الكريَم في هذا 
َ
يكمل اآلخر كان ال بد أن نصَحَب القارئ

الحوار مع عضو المكتب السياسي ألنصار الله محمد 
َن من مجاراة األحداث بالوقوف على 

ّ
البخيتي؛ كي نتمك

آخرها ومناقشة أبعادها حتى يكتمَل المشهد. 

بيان اليدومي 
سعوديٌّ بامتياز 
وإدانته لإلمارات 

ال يعبر عن صحوة 
حقيقية لإلصالح

نأمل أن تكوَن عملية توازن الردع الثانية بمثابة درس تستفيد منه السعودية 
وتتوقف عن عدوانها 

محمد البخيتي -عضو لجنة المصالحة الوطنية- في حوار خاص للمــسيرة:

حاور: فاروق علي
- بداي�ًة أُس�تاذ محمد.. قب�َل أيام ص�در قراٌر 
بتشكيل لجنة املصالحة الوطنية والحل السيايس 
الش�امل.. مع م�ن س�تكون املصالح�ة؟ وهل 

ستشمل قيادات الطرف املوايل للعدوان؟ 
بجنـُة عملصابمة عبوطنلة اعبمل عبسـلايس 
عبشـاحل 8ي تأثّـُل جألـَع عبقـوى عبوطنلة 
عملنا8ِضـة بلاـداعن عبسـي تدعفُع عن تـلادة 
اعتسقالل عبلأن؛ ابذبَك حن عبطبلاي أن يكوَن 
عنارُص8ا حن عبطلف عبوطنـي، ا8ذع ال يأنُع 
عتـسلااُب لاض عبشـرصلات حـن عملكونات 
عمُخ ى، الابسـايل 8ذه عبلجنـُة ال تأثل أنصاَر 
عبله اإنأا تأثُل عبلأنلني لأرسلف عنسأا عتهم، 
فأهأُة 8ذه عبلجنة عبسوعصُل حع جألع عمط عف 

بلسوصل إىل رؤية بلمل عبسلايس عبشاحل اعبدعئم 
َالنا  عأللة تلاتلة تضأُن عبرشعكة َاعبسوعفق 
حسى إجـ ع  عالنسرالات، بكن إذَع بم تكن 8ناك 
عتسجالٌة حن قبل قلادة عبقوى عبسلاتلة عبسي 
عتـسدعت عباداعَن فـال ياني 8ـذع عنسظار8َا، 
اإنأا حهأُة عبلجنة عتسهدعُف عبقوى عبوطنلة 
اعمف عد اعبشـرصلات عالجسأاعلة دعخل 8ذه 
عملكونـات اكذبـك عملناطق عبراِضاة بسـلطة 
عالحسـالل، اعبهـدُف 8و لنا  عأللة تلاتـلٍة 
تُأكُِّن عبلأَن حن عتساادة ق عره؛ مَنَّ 8دَف دال 
عباداعن َحن ف ض حا يسأى عبرشعلة بلا حن 
أجل توعد علون 8ادي اإنأا حن أجِل حصاَدرة 
عبقـ عر عبلأني؛ لمكـم أن 8ادي تـّلم عبق عَر 
بلرارج حنـذ أن كان يف صناا ، اكان عبماكم 
عبفاي حا لني عباا1 11011 ا11018 عبسـفري 

عمح يكي. 
ثورةُ 1018 1 عتساادت عبق عَر عبلأني لاودة 
ِلها  عمطـ عف عبلأنلة إىل طاابة عبمـوعر اتوصُّ
إىل َحـــلٍّ تـلايس -عتّفاق عبسـلم اعبرشعكة 
عبوطنلـة- إاّل أن 8ـذع بم ياجـب داَل عباداعن 
عبسـي كانت تهلأُن عـىل عبقـ عر؛ بذبك عّطلت 
تنفلذَ 8ذع عبقـ عر، اعآلن عملكونات عبسلاتـلة 
عملوعبلة بلاداعن تقـول إنها اّقات 8ذع عالتّفاق 

تمت عبسهديـد، لاب غم أن عبجألـَع يا ُف أن 
عمحَم عملسمدة كانت حارضةً 8ذع عالتّفاَق، احع 
ذبـك َاإذَع حا تـّلأنا لهذع عبطـ ح 8ذع ياطي 
صـورةً إيجاللًة بنا لأننا كطـ ف حنسرص؛ مَنَّ 
8ذع عالتّفاق بم يُْاِط أنصاَر عبله أيَة عحسلازعت، لل 
عىل عباكا قّدحنا عبكثريَ حن عبسنازالت  حن أجل 
تشكلل عبمكوحة، يف ذبك عبمني، حكوحة لماح. 

- بي�اُن اليدومي.. هل كان صادماً بالنس�بة لك 
عىل اعتبار أنك توّج�ُه الكثريَ من الدعوات لحزب 
اإلص�الح بفهم املخّطط ال�ذي يحاُك ضد اليمن 

بجميع مكوناته؟
أنت بو تأبسني قبل أن يصُدَر عببلاُن بذك ُت 
بك ُكــلَّ عبنقاط عبسي ذك 8ـا عبلداحي؛ مَنَّه ال 
جديَد يف حا ذك ه عدع إدعنة عإلحارعت، ا8ذع عمح  
كان حسوقاـاً اال ياـ8 عن صمـوة حقلقلة، 
َاطبااً عحسفل ناشطو حزب عإلصالح لأا ارد يف 
عببلان، بكني أقول بهم: ال تف حوع لأن عبلداحي 
ه قـا1 لذبـك لسوجلـه  قـد أدعن عإلحـارعت؛ مَنَـّ
تـاودي، اعلله فإذع كان أدعن عإلحارعت تمت 
ذرياة أنها قسلت عـددعً حن عبجنود عبسالاني ملا 
يسأى عبرشعلة فلأاذع بم يِدن عبساوديَة عبسي 
قسلت عرشعِت عمرسى ِلاتـسهدعفها عبسجَن يف 
ذحـار؟ أَا عندحـا قسلت 300 أتـري حن أرسى 

جبهة كساف؟ ا8ذع يؤّكـُد أن عببلاَن تـاوديٌّ 
لاحسلـاز، احضأوُن عببلان ال يزعل ي لط اجود 
حزب عإلصالح لابقضا  عـىل أنصار عبله ا8ذع 
8و توّجـه عبساودية؛ ابذبَك نمن نوّجُه رتابًة 
إىل قلـادعت عبصفـني عبثانـي اعبثابـث، اكذبك 
كـوعدر حزب عإلصـالح لأن عللهـم أن يقوحوع 
لأ عجاة ملوعقف عبمزب اعبقلادة، ال تلأا أنهم 
أكث  حن يا ف لأن قلادة عبمزب تمت عإلقاحة 
عبج8يـة يف عبسـاودية لملث ال يسـأح بسلك 

عبقلـادعت أَا غري8ا حن كـوعدر حزب عإلصالح 
لأغادرة عملـدن عبسي يقلأون فلها اياطونهم 
إقاحات ملدة ثالثة أشه  فقط، َاتسااحل حاهم 
عبساودية لشـكل حهني بدرجة أن أياً حن تلك 
عبقلادعت ال يسـسطلاون عالخسالَ  لأنفسهم إاّل 
عند دخول عبمأا1 أَا غ ف عبنو1، ا8ذه عمخرية 

ترضُع ب قالة عملرال عت. 
عللهم أن يدركوع 8ذه عبمقلقة اأن يسرصفوع 
عـىل ضوئها؛ مَنَّ عتـسأ عر8م عىل 8ذع عملنوعل 
تلؤدي إىل عبقضا  عىل حزب عإلصالح اتلؤث  
8ذع عىل ُتـأاة ح كة عإلخوعن عملسلأني بلا 

يف عبلأن فقط اإنأا يف جألع عبدال. 

ُل عىل أن يعَي  - نفهُم من كالمك بأنك ال تزاُل تعوِّ
املنتمون لحزب اإلصالح حقيقَة أهداف العدوان 

وأنهم ضمن دائرة االستهداف؟
ُل فقط، لل أنا حسأكِّـٌد حن حداث  أنا ال أُعـوِّ
ح عجاـات، َاإذَع بم تكن عىل حسـسوى عبقلادة 
-اعبسـي عتـسباُد حداثَهـا؛ نسلجـَة حوعقفهم 
عملسشـّددة َاأَيْـضـاً لمكـم أن عبقـ عَر بـم ياد 
لأيديهم- ابكن لابسأكلد تسكوُن 8ناك ح عجاٌة 
عىل حسـسوى عبصَفني عبثانـي اعبثابث اكوعدر 
عبمزب، اعىل حسـسوى عبقوععد عبشـابلّة؛ مَنَّ 
8ـؤالِ  يف عبنهايـة ينسأون إىل عبلأـن، اثقافُة 
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كل العائديـــن الذيـــن التقيـــت بهم 
ــــدوا أن الغالبيـــة الســـاحقة مـــن 

ّ
أك

بالعـــودة  يرغبـــون  بهـــم  المغـــّرر 
 

َ
حقيقـــة عرفـــوا  أن  بعـــد  للوطـــن 

العدوان على اليمن

نعّول على الشرفاء من كوادر حزب 
اإلصالح أن يراجعوا مواقفهم بعد 

أن تجلت أمامهم الحقيقة

الشعب اليمني 
 

َ
ق

ّ
استطاع أن يحق

توازن قوى منذ 
بداية العدوان بفضل 

صموده وصبره 
واستبساله

عامالن حاسمان النتصار اليمنيين: تطوير القدرات العسكرية 
وزيادة الوعي 

محمد البخيتي -عضو لجنة المصالحة الوطنية- في حوار خاص للمــسيرة:

عبشـاب عبلأني تألى عملهانة فلن ي ضوع لهذه 
عإل8انـة، الابسايل 8ناك عبكثـري حن عبرشفا  يف 
حزب عإلصـالح اكذبك عمحـزعب عمُخ ى عبذين 
نثـُق يف أن تصمـَو ضأائ 8ُـم، اعللـه أجّدُد 
عبنصَح بمزب عإلصالح لأ عجاة حوعقفه، َاإذَع 
حا عتسأ  عبمزب يف نهجه أعسقُد لأنه تلفقُد 
عبكثـريَ حـن قوععده، ال تـلأا حع عنكشـاف 

عباداعن اتجيِّ ذبك أحا1 عبجألع. 

- باالنتقال إىل ِم�َل��فِّ العائدين، هناك اهتزاٌز 
كب�ريٌ يف َص��فِّ الع�دوان ومرتِزقت�ه.. كي�ف 
تقيّم�ون املراجعاِت الت�ي يقوُم بها َم�ن قاتََل 
يف صف�وف املرتِزقة بحكم لقائ�ك بالكثري من 

العائدين من جبهات االرتزاق؟
ُكلُّ عباائدين عبذيـن عبسقلت لهم يؤّكـدان 
حقلقة َارغبة عبغاببلة عبسـاحقة حن عملغّ ر 
لهم يف عباودة إىل ُحضن عبوطن؛ نسلجَة عملااناة 
عبسي عايشو8ا لاد أن ع فوع حقلقَة عباداعن 
عىل عبلأن اأ8دعَف عبسـاودية اعإلحارعت حن 
ارع  عبم ب عبسي تشنّانها عىل عبلأن، الابسايل 
نمن ناأـُل عىل عتـسقبابهم؛ مَنَّنا ناي 8ذه 
عبمقلقـَة عبسـي توجـُب عللنا فسـَح صدارنا 
بهؤال ؛ مَنَّهم إخوعنُنا، اعلله نشـّدُد لابسأكلد 
عىل أن عباودةَ قبل تمقلق عبنرص 8ي عباودُة 
عبصملمـُة اعباودةُ عبسي تـسرشف عباائدين 
األناَ 8ـم، أحـا إذَع عاداع لاـد تمقلق عبنرص 
بن تكـوَن عودتُهم لسلـك عبقلأة قبل تمقلق 

عبنرص. 
الابطبع عدُد عباائدين كبريٌ ِجـدًّع، فللسوع 
حمصورين لابذين يسم عبسقاُط عبصور حاهم، 
ا8ناك عائـدان لدان تنسـلق؛ ابذبَك أنصُح 
ـقوع حع عبجهات عمحنلة حسى  8ؤال  لأن ينسِّ
ال يسا ّضـوع ميـة حضايقـة، ا8ذع عبسنسـلق 
ـُل أن يكوَن ع8 أق لائهـم اأصدقائهم،  يفضَّ
الإْحَكانهـم عبسوعُصـُل حـع عملانلـني يف عبمي 
أَا عملنطقـة، ا8ؤال  تـلسوبون رلَط عب عغبني 
لاباودة لابجهات عملانلة لاباائدين إىل َصـفِّ 

عبوطن. 

- يف املواجهِة العس�كرية مع العدّو السعودي.. 
هناك معادلٌة جدي�دةٌ فرضها الجيُش واللجاُن 
الش�عبيّة، برأيك�م إىل أي�ن تتّج�ُه املواجه�ة 

؟ العسكرية مع العدوِّ
بقد عتسطاع عبشاُب عبلأني أن يمّقَق توعزن 
قـوى حنذ لدعيـة عباداعن؛ لفضـل صأوده يف 
حوعجهة 8ذع عباداعن حن خالل تطوي  قدرعته 
عباسك ية عبدفاعلة، عتسطانا أن نمّقق توزعن 
رعب حع دال تمابف عباداعن، اَطبْـااً تطوي  
عبقدرعت عباسـك ية ال يزعل يف لدعيسه، الابسايل 
حـن عملسوقـع أن قدرعِتنا تـسسطور حن ناحلة 
عبدقـة احن ناحلة عبكم أَيْـضاً اتـلكون بها 
عناكاٌس كبريٌ يف عمللـدعن، ا8ذع حؤرشعٌت تقوُد 
إىل أن ح حلَة عالنهلار يف صفوف عباداعن لاتت 

اشـلكًة لاد أن عتـسنفد عباداعن ُكـلَّ طاقسه 
اقدرعتـه، ا8ذع نسلجـٌة بااحلـني، فإضافًة إىل 
عاحل تطوي  عبقدرعت عباسك ية، 8ناك عاحٌل 
8ـا1ٌّ يسالـق لزيـادة عبوعي عملجسأاـي اعبسي 
تلكون بها عبداُر عبماتُم يف تري 8ذه عملا كة. 

- العملي�ة العس�كرية األخرية التي اس�تهدفت 
ِمصفاتي بقيق وخريص كانت األكرب من حيث 
التأث�ري واإليالم للعدّو.. ه�ل هي كفيلٌة بإيقاف 

العدوان؟
8ذه عباأللُة عباسـك ية عبكبـرية اعبفاعلة 
تؤّكــُد حصدعقلسَنا لأن رقاَة أ8دعفنـا -إذَع حا 

عتسأ َّ عباداعُن- تسسوّتُع اتسكبّـُد عبساوديَة 
عبكثريَ حن عبرسـائ ، ال تـلأا أن عبسـاودية 
دابـة نفطلـة تاسأد لشـكل كبري ِجــدًّع عىل 
عبنفـط، نأحـُل أن تكوَن 8ـذه عباأللة لأثالة 
درس تسسفلد حنه عبقلادة عبساودية؛ مَنَّها حع 
عمتـف عبشديد ال تا ف توى 8ذه عبلغة، بغة 
عبقوة، فاباداعن اعبمصار قد تسـببا لأااناة 
كبرية بلشاب عبلأني، اأّديا إىل عملجاعة احوت 
حئات عآلالف حن عبلأنلني؛ نسلجًة بذبك، اأعسقد 
لأن 8ذه عباأللة كافلة مَْن ي عجَع عبساوديون 
حوعقَفهم احسالاِتهم، َاإذَع بم توقف عبساوديُة 
عداعنهـا عـىل عبلأـن عآلن فإنها تـسسكبّـُد يف 

عملسـسقبل عبكثريَ حن عبرسـائ  اتسضط ُّ يف 
عبنهاية بلرضوع اعبُجنُوح بلسال1. 

 نمـن ننصُح لأن تجنََّح بلسـلم عآلن أفضَل 
حن أن تجنَح به يف عملسـسقبل، ا8ذع ملصلمسها؛ 
مَنَّه ال يزعُل بديها عبكثري حأا يأكن أن تررَسه، 
أحا لابنسبة بنا فقد خرسنا ُكـلَّ يش  تق يباً. 

- تركيُز االستهداف عىل اململكة السعودية دون 
اإلمارات يجعل الكثري يتس�اءلون: مل�اذا لم يتم 
اس�تهداف اإلمارات أَيْ�ضاً؟.. كيف تردون عىل 

ذلك؟
عبجألُع يا ُف حقلقًة لأننا كنا نسـسهدُف 
عبُاأـَق عبسـاودية اعإلحارعتـي لشـكل حسوعٍز 
احسزعحـٍن أحلاناً، ابكـنَّ 8ناك تغـريعً إيجاللاً 
يف حوقف عإلحـارعت، اال لد أن نشـّجَع عبقلادة 

عإلحارعتلـة عىل 8ـذع عبسغرّي عإليجالـي، عىل أن 
تسـسأ َّ يف تمسـني حوعقفهـا إىل أن نصـَل إىل 
عالقـات طبلالة تمـر1ُ ُكــلُّ دابة تـلادَة 
اعتـسقالل عبدابـة عمُخـ ى، 8ذع حـن جانب، 
أحا حن عبجانب عآلخـ  فكأا يا ُف عبجألُع أن 
عباداَّ عبساريري بللأن 8ي عبساودية ابلست 
عإلحارعت؛ فلذبك نالحظ لأن عإلحارعت لدأت تغري 
تلاتاتها تجاه عبلأن للنأا عبساودية ال تزعل 
ُحرصةً عىل عتـسأ عر عداعنها؛ مَنَّ عبسـاودية 
ت لـط اجوَد8ا لإلقا  عبلأـن تمت 8لأنسها 
اتلط تها؛ عأالً لنصلمة أَا اصلة حؤّتا 
عملألكـة عبِدعبازيز آل تـاود، ابكننـا نؤّكـُد 
بلجألع أنها تـسوقُف عداعنَها حضط ةً، اأن 
حوعزين عبقوى لاتـت تألُل عآلن بصابح عبلأن، 
اتـنصل إىل عمل حلة عبسي تـن ى فلها عنهلاَر 
صفوف عباداعن اجلشـه اح تِزقسه، الابسايل 
تـلصبُح ُعأُقها حهـدَّدعً عىل أيـدي عملقاتلني 

عبلأنلني. 



8
عمرلاا  اعبرألا

عبادد

18 حم 1 81881ـ
18 تبسأ8 س1101

)786(
 

8ناك أشـراٌص تا8ت عإلنسـانلُة فلهم، لني ظالحلـة حقد8م عبدفني 
احبهـم بلسـلطة اعملال، 8ؤال  ذ8بت عإلنسـانلُة حـن دعخلهم، اغادرت 
خلفها عزُة عبنفا اعب جوبة اعبضأري عبمي، بلركوع احلدين حع أحقاد 

اكذب احغابطات اعترزعق دني  ال حثلَل به اال حنازع.
عبباـُض أصماُب شـهادعت عللـا احشـايخ قبائل ع يقـة ضارلة يف 
عأـق عبسأريخ ارجـال علم اديـن اأصمـاب أبقاب احسـألات كثرية، 
بطاملـا خدعوع أنفَسـهم لها قبـل أن يردعـوع غري8م، احقلقـُة أح 8م 
عبطبلالة عتضمت أنهم دعٌ  خبلٌث ال داعَ  حنه، عتسأتـداع اتاداع كثريعً 
ابكـن صورتهم عمخرية حنف ة عن تلك عبهلبة اعالتـسا عض عبذي كانوع 
فلـه، أضموع قططاً ذبللًة خاضاًة حسسسـلأًة بسوجلهـات عداِّ اطنهم 
اشـابهم، ال يألكون ذرًة حن عب جوبة اعبشرصلة، ح عٌت كثرية تأانا 
ع8 حوعقاهم اقنوعتهم لأن حن يسأونه عبسمابَف شنَّ غارعٍت عىل قوعِتهم 
لابرطأ »نريعن صديقة«، ايذ8ـب نسلجسها عبارشعُت حنهم، احن ت عجع 
حنهم يف عملا كة يسم عتسهدعفه علناً؛ امن قلأسهم حج َد رياالت تاودية 
ادرع8َم إحارتلة يسقبلون ذبك ل اح عتـرزعقلة، الالوٍن تنظ  إىل عمرض 
خجالً اعارعً حن اعقاهم عملؤبم، احن ثم حّلت عبطاّحة عبك8ى عللهم حني 
أضمت حاسـك عِتهم اأحاكَن تجأاهم 8دفاً حقصودعً بطائ عت عبسمابف 
عبذي جلبوه؛ بسدحري اطنهم اعتسباحة دحا  ألنا  شابهم، اعصفاً إيا8م 
لجأاعات إر8اللة ترابف عبسوجلهات اتقسسل حع ط ٍف آخَ  حن رفاقهم 
عمل تِزقة، خّلفت حئاِت عبقسىل حن جنود حا يسأى عملجلَا عالنسقايل اأتباع 
رشعلـة عبفنادق، اعبذين قضوع عىل يد رشكائهم عملسلأني لهم، يف حشـهد 
غ يـب جدعً اغري حاهوٍد كثـريعً، ابم يج ؤ أحٌد حنهم عـىل عتراذ حوقٍف 
ضـدَّ عبسـاودية أَا عإلحارعت؛ مَنَّهم الاخسصار حجـ ُد أحذية بدى 8ؤال ، 
تُدعس لصأت اعتسسال1 ال حثلَل به، ايف حشهٍد آخَ  أكثُ  أملاً اغ علًة تأتي 
طائ عُت عبادّا عبذي طاملا رّدداع به عبارَة عبشـك  اعالحسنان، بسبلد تـجناً 
حللئاً لأف عد حن أتباعهم عمل تِزقة عمرسى بدى عبجلش اعبلجان عبشـابلّة 
لأمافظـة ذحار، يف ج يأة بم يشـهد حثلها تأريخ عمحة أجأع، عملسنافلِة 
تأاحـاً حع قلم عبدين اعمخالق اعإلنسـانلة اعبقوعنني عبدابلة، ثم بم يكن 
حـن حجأوعـة عمحذية إال حوعصلُة عبصأت عملشـني اعملرـزي تجاه 8ذه 

عبج يأة. 
فرالل أحدعث عدن عمخرية عتـسنسجنا أنَّ ال ذرة حن رجوبِة اشـجاعِة 
افزعـِة احألِة انروِة عبلأني عملي توجد يف 8ؤال ، الاد حا حل لهم حن 
إ8انات حن قبل حن عتـسأج 8م؛ بل كوب عىل ظهور8م اعبسـلط ة عىل 
حمافظاتهـم، حـا 8ي إال أيّا1ٌ حسى شـا8دنا عددعً حـن قلادتهم عباأللة 

تمـلُّ صاغ ًة ذبللة لأـدن اعوعصم حن قصفهم اأز8ـق أراعح أف عد8م 

اقسـل رفاَقهم عمرسى، اأنزل عبشـسائَم اأقىس عإل8انـاِت يف حقهم ارغم 

اال 8ـم عملطلق به، احـن نام عبله عللنا أن عمحدعث كأـا 8ي دعئأاً تُألُّز 

عبربلَث حن عبطلب، ا8ؤال  اأشـبا8هم رغم حقـارة دار8م ضد عبوطن 

احا تسـببوع فلـه حن إرعقـة بلدحا ، إال أنهـم أصفاٌر عىل يسـار حاليني 

عبشـاب عملوعجهني مرشس عداعن عاملي عىل عببلد حنذ حا يقارب خأسة 

أعوع1، فال ا8ٌن اال ضاٌف اال عتسسال1ٌ.

ملاذع بم ياس8اع حثالً لأا تاّ ض به أرسع8م حن حجزرة لشاة اج يأة 

شـنااَ  يف ذحار عىل يد حن تمابفوع حاه ااضاـوع أياديهم للده؛ بسدحري 

اطنهم تمت شـاارعت جوفـاَ ، ايالنوع لرصيح عبابـارة دان خوف أَا 

ذل حقلقـَة حن عتـسقدحوه ملا كة عبسم ي  عملضمكـة، ايقوبوع لرصيح 

عبابـارة »إىل 8نـا اكفى« تلـك عملجزرة عبسـي عرتكبسها طائـ عُت عباداعن 

عبسـاودي عإلحارعتي عمح يكي اع8سّزت بهوبهـا ضأائُ  عبكثري حن أح عر 

عباابـم، للنأا يلسز1 ح تِزقـة عباداعن عبصأَت عملسـسأ  رغم أّن عبضملَة 

حنهـم احأن يقـف يف صف عباـداعن؛ بذع اطـن عبسضملة اعإللـا  يالن 

ل ع ته حن أشـقى ألنائه، اي فض حأل أشـراٍص كهؤال ، غري آله لكل 

عبقالاـني يف فنـادق عب ياض األو ظبـي اعبقا8 ة؛ مَنَّ 8نـاك عىل ت عله 

رجـاَل عب جال عبذيـن تاسز لهم عبلأـن اتسبا8ى، أحا حجأوعـُة عمل تِزقة 

عبذين أخطأاع جـدعً يف عبمسـالات، اكانوع عىل حسسوى كبرٍي حن عبمأاقة 

حـني ععسقـداع أنَّ رشعكسَهـم حـع عبغـزعة اتـقوَطهم يف احـل عبرلانة 

اعالرتـزعق؛ بلأك  لبلد8ـم الامافلا  حن ألنائه 8ي حجـ ُد أيّا1 احن ثم 

تمسم عمحور، اعن ط يق حنشورعت افسبكة اإعال1 حرادع ادعم حايل 

اتالح اعدا حج 1 اتـفاح يسم عالتساانة له؛ بلابث لأنطقسهم تألُل 

كفة عملا كة بصابمهم داَن عنا ، فأطلقوع عىل قاتل أطفال عبلأن عتـم 

عبسمابف عبا لي اعملنقذ بلشاب، ا8و يف اطننا اشابنا عىل حدى تنوعت 

ايف عداعنـه أَا يف عملـايض، بلـا لغ يب حسى عىل 8ؤال  أنفِسـهم، الاد 

أن أاشـكنا عىل حشارف فشـل عملؤعح ة، ااقوف جألع ألنا  عبوطن ضد 

عباداعن اح تِزقسه؛ بذع فقد كان اقُع عبصدحة عبسي يالشها قادة عباداعن 

لاد خأسـة أعوع1 حن عداعنهم عظلأًة جدعً، حأا جاله يسربط ايغشاه 

عملوت حن ُكـّل حكان، ا8و حا جاله يقسل أداعِته ايسـسبلح دحا 8م كأا 

عتسباح ك عحسهم، اال زعل حع فجِ  ُكـلِّ يو1 جديد يسلقى رضلاٍت قاتلًة 

يف عأقه الأنشـآته عبملويـة، لصوعريرنا اطائ عتنا عملسـرّية، اعبقاد1 

أعظم لاون عبله.

مرتزقُة اليمن.. نموذٌج حديٌث للذل 
والخضوع واالنحطاط
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إن عأللـة توعزن عب دع عبثانلـة عبكبرية تُظه  حدى 
عبقوة عباسـك ية عبلأنلـة، اتاكا ضاَف عملسـأى 
لابسمابف اعىل رأتـه أح يـكا، عبسي خـارت قوعتهم 

تمت أقدع1 عبمفاة عبصناديد.
عبسـاوديُة عآلن تالـُش إرلاكاً اخوفـاً ا8زيأًة بم 
يسـبق أن ح  لها أحد حن قبل؛ منها عخسارت أن تلاَب 
لابنار فسسـّا ت 8ذه عبناُر كلهلـِب جهنم اأح قسها 
لـدً ع حن عبرضلات عبصاراخلـة، اأخريعً حقي رشكة 
نفطهـا عبسـي تاد حن أكـ8 رشكات عبنفـط يف عباابم 
»لقلق اخ يص« حلُث إنهـا تنسج يف عبلو1 حا يقارب 

)800( حللون ل حلل.
عبرضلُة بلسـت لاادية اال قوية فمسـب، لل 8ي 
قاصأـٌة بلأألكـة عبسـاودية احلفائهـا؛ من عبلو1َ 
-الكل لسـاطة- أتـلمَة عبقـوة عباسـك ية عبلأنلة 
تالو يف تأائهم بسدحَ  اتم َق حنشآِتهم احطارعِتهم 
ارشكاِتهم اتكرس ُكـّل عأود تُأسـُك له عبسـاوديُة 

بسهوى ضافاً اذبة. 
تمابـف عباداعن لقلادة أح يكا جال عبسـاوديَة يف 
اجـه عملدفـع دان أن تالحَظ حجَم 8ـذع عبرط  عبذي 
أصبمـت فلـه، ابكن 8ـذع ال يانـي أنَّ عبلأـَن 8دُفه 
عبساوديُة فمسـب، لل عخسار8ا أن تكوَن 8ي عببدعيَة 
فقط، اداُل عبسمابف تسكون عمُخ ى، )َاَحَكُ اع َحْكً ع 
َاَحَكْ نَـا َحْكـً ع َا8ُْم اَل يَْشـُاُ اَن( أرعدت عبسـاوديُة 
إحـ عَق عبلأـن لأك 8ـا، فجالنـا حألكسَهـم تمرق 
لنفطهـا، حذرنا8م كثريعً حن عالتـسأ عر يف عداعنهم 
عللنـا، ابكنهـم جالـوع أصالَاهم يف آذعنهـم اأرّصاع 

اعتسك8اع عتسكبارعً.

أرادوا إحراق اليمن 
بمكرهم فجعلنا 

مملكَتهم تحترق 
بنفطها

معادلُة اليمن الكربى.. األمُن لكل مستضعفي العالم
تداعياتُها السـلبية عىل النظام السـعودي وحـَده، بل عىل ُكـّل 
قوى االسـتكبار العاملي، هذه املعادلة التي يمكن تبسـيُط رشحها 
تقـول إنه لم يعـد هناك مجـاٌل ألَْن تبنـَي قوى االسـتكبار أمنَها 
ورخاَءها االقتصادي عىل حسـاب سـحق الشـعوب املسـتضعفة 
ونهـب ثرواتها، وتقول: إن األمن واالسـتقرار يجب أن يكوَن حقاً 
للجميـع دون تمييـز، وإن عـىل الشـعوب التـي تحُكُمهـا أنظمُة 
االسـتكبار العاملي بقيـادة اإلدارة األمريكية، أن تـدرَك أنه لم يعد 
بإْمَكانهـا الصمـُت والقبـول بأن يكـوَن الرفاُه الذي تعيُشـه عىل 
حسـابنا نحن املسـتضَعفني، وليس مقبوالً أن نرى منها تعاُطفاً 

بسيطاً بل موقفاً مسؤوالً تجاه تلك األنظمة. 
ال يهـم أن تنكـَر أمريكا وأتباُعها أن اليمـَن مصدُر الهجوم عىل 
بقيق وخريص، فمسألة اإلقرار بأن اليمني املحاَصَ والواقَع تحت 
النار منذ خمس سـنوات اسـتطاع أن يذل كربياَءهم هي مسـألة 
صعبـة عليهم، وهي أوَل أسـباب هـذا اإلنكار الـذي يتناقُض مع 
إقرارهـم بأن اليمن مصدُر الهجوم عىل مضخات النفط يف منطقة 
الرياض وحقل الشيبة ُقرب اإلمارات، فَمن يقصِف الرياض ويصْل 
لحقـل قرب اإلمـارات وقبلها يـرِب اإلماراِت نفَسـها قادٌر عىل 
رضب بقيـق وخريص لكن هـذه املرة ولقرب حقل بقيق من املدن 
املأهولـة جعل الفضيحة كربى والحرج أكرب عىل قوى االسـتكبار 
عىل رأسـها أمريكا وأداتها النظام السـعودي املتـورط واملنقاد إىل 

حتفه. 
إضافـًة إىل ذلك فإن اإلنكار األمريكي السـعودي ملصدر الهجوم 
عـىل بقيـق يؤّكـُد نظـرَة االسـتعالء واالسـتكبار لهـذه األطراف 
وتعاليهـا عىل الشـعب اليمني واسـتصغارها ألن يكـوَن صاحَب 
هـذه القدرة التي باتت تؤمُن بها شـعوب العالم وهـذا هو األهمُّ، 

باإلضافـة إىل أهميّـة النتائـج القادمـة للعمليـة التاريخيـة التي 
سـتجرب البيَت األبيض عىل وقف العدوان، فالعملياُت اليمنية ليس 
غرُضها التدمري وتبديد ثروات اآلخرين، بل هدُفها املرشوُع يف لجم 

العدوان والحصار املستمّر منذ خمسة أعوام. 
لقد فرض اليمنيـون معادلتَهم عىل العالم.. العالُم الغربي الذي 
يقر بأن الحرَب عىل اليمن منسيٌة وهو أرادها أن تكوَن كذلك حرباً 
وحصـاراً ال أحد يسـمع عنه، لكـن اليمَن أجرب العالَم عىل سـماع 
صوتـه ونّفذ خطتَه بنـاًء عىل »حاِصْ حصـاَرك« وهو بالفعل ما 

يفعلُه اليمنيون اليوَم. 

التنديُد لن يفيد
حـرب ومئات املجـازر وأكثر من ٥٠٠ ألف غـارة ارتكبها نظاُم 
الريـاض يف حـق الشـعب اليمنـي طيلـة خمسـة أعوام وسـقط 
نتيجتَهـا عرشاُت اآلالف من األطفال والنسـاء والرجال املدنيني يف 
بيوتهم ومزارعهم ومدارسهم وشوارعهم وأسواقهم ودّمرت ُكـّل 

مؤّسساتهم وبُناهم؟!
ملاذا ال تدينون الحصاَر املفروَض عىل شعب طيلة خمسة أعوام 
وقد أصبح الشـعُب اليمنـي يعيُش أعظَم وأخطر كارثة إنسـانية 

حدثت عرب التاريخ أمام عيونكم وأنتم تنظرون؟!
فمتـى أصبـح النفط أغىل من دم اإلنسـان؟ وملـاذا تنظرون إىل 

الشعِب اليمني هذه النظرَة الدونية؟ 
أجبتـم أم لـم تجيبـوا ولـن تجيبـوا فذلـك ال يهـم وإداناتُكـم 
وبياناتكم ال وزَن لها وال قيمَة، اسـتمروا وشـاركوا قوى اإلجرام 
الـراَخ والعويَل والبـكاَء والنحيب واللطم والنيـاَح، فكل ذلك لن 

يغرّيَ من األمر شيئاً. 
لكننا نعدكم أن نفتَح لكم ُكـلَّ أبواب اإلدانة والشـجب والتنديد 

بشكل مستمّر.
وع البقـرة حتى يَِجـفَّ الحليـُب تََماماً،  سنسـتهدُف ُكــلَّ رُضُ
وسـنفرُض عليكـم الِفطـاَم اإلجبـاري، حينها سـتنظرون إليها 
نظـرَة الذئاب إىل فريسـة تحتِرُ وسـتنقلبون عليها وتجتمعون 
لتذبحوها وترشبـوا دماَءها، وسـتُجرَبون أن تنحنوا أمام هاماِت 
أبطالنـا وترتموا تحت أقدام اليمنيني رغـم أنوفكم، فذاك ديدنُكم، 

وما ذلك اليوُم عىل الله ببعيد. 

21 سبتمرب ثورُة املستضَعفني 
ال يمكن أن ينىس اليمنيون الحروَب العبثيَة التي شـنَّها النظاُم 
العميـل عىل صعـدة والجنوب وقبلها عىل املناطق الوسـطى، كان 
النظـاُم يلجأُ الفتعـال هذه الحـروب؛ للتخلص مـن ُمعاِرضيه أَو 
لكي يُوجَد له ذريعًة لنهب خزينة اليمن، فتارًة يحارب الشيوعيني 
وتـارة اإلماميني وتارة االنفصاليني وهكذا، وظلت اليمن يف تدهور 
مسـتمرٍّ حتى جاء وعُد الله وفرُجه بخروج الشـهيد القائد السيد 
حسـني بدرالدين الحوثي وانطلق باملسـرية القرآنية َوأّسـس أمًة 
كانت النواَة لتحقيق ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب 2014م 
عىل يد قائد الثورة السـيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي –يحفُظه 
اللـُه- وتحّقق للشـعب ما كان يحلُُم به ونـال االنعتاَق من هيمنة 

ُطغمة فاسدة نهبت ثرواِته وأحالمه بالعيش الكريم.
واآلن -بحمـد الله وفضلـه- بدأت عجلُة التغيري تـدوُر، وتحّول 
اليمُن من بلد مستورد لكل يشء إىل أول بلد عربي يصنُِّع الصواريَخ 
البالسـتية والطائـرات املسـرّية، وأصبـح اليمن مـن الظاهرين، 
ويُعَمُل له ألُف حسـاٍب بني الـدول، وهذا هو وضُعه الطبيعي الذي 

أراده الله له.
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أكرم عبداهلل الرحيب 

بم يأُل جهدعً قائُد عملسـرية عبق آنلة عبسـلُد عبُدعمللك لدرعبدين عبموثي يف 
توجله عبنُصح اكذع عبسمذي عت بدال تمابف عباداعن عىل رأتها عبساودية، 
لأن عالتـسأ عر يف عداعنها احصار8ا عىل عبلأن تـلكلفها خسائَ  كبرية، 
ـُه بها رضلاٌت عتـرعتلجلة، ابكنّها ألت إال عالتـسأ عر، رغم أن  اتـسوجَّ
تمذيـ عت قائـد عبثورة تسسـمُّ لاملصدعقلـة اأن قوبه يسباه عباأـُل، فلنأا 
كثّـفـت دال عباـداعن عأللـاِت عرتكاب عملجـازر لمق عملدنلـني يف عبلأن، 
اصّادت حن حصار8ا بلشـاب عبلأني، اجدت نفَسها عبلو1 أحا1 رضلات 

عترعتلجلة أبمقت لها خسائَ  بم تكن بها يف حسبان.
عأللـُة توعزن عبـ دع عبثانلـة عبسي 8ـّزت عابم عببـراداالر اصاقسهم 
اأرغأسهم عىل إيقاف أكث  حن نصف إنساجه حن عبنفط،، بن تكوَن عمخرية، 
افقـاً بلسأكلدعت عبسي صدرت عن عبجلش عبلأني اعبلجان عبشـابلّة، طاملا 

عتسأ ت دال عباداعن يف حصار8ا اعداعنها عىل عبشاب عبلأني.
إذعً فقد كانت عأللُة عب علع عرش حن تبسأ8 عبمايل عبرلاَر عبوحلَد أحا1 
عبشـاب عبلأني عبذي تـرُيغم دال عباداعن عىل اقـف عداعنها احصار8ا 
ضده، ضارلاً ع ض عبمائط ُكـّل أشـكال عإلدعنـات عبسي صدرت حن عبدال 
عبدععأـة بلاـداعن، اعبسي كانت نفسـها تغفـل عبمديَث عن عملجـازر عبسي 

ي تكبها تمابف عباداعن لمق عملدنلني.
داحاً تاسأُد عبسـاودية يف ح لها عىل عبدعـم عمح يكي، لَلَْد أن عمخري يف 
نفا عبوقـت ياس88ا عببق ة عبملوب عبسالاة بـه، اكان بزعحاً عىل عبجلش 
عبلأني أن يوجه رضلة حزداجة، إذ أن عأللسي توعزن عب دع عماىل اعبثانلة 

قـد أخلسا لسوعزن عبواليات عملسمدة، اأبمقسا خسـائَ  كبرية يف رضع لق تها 
عبملوب، حا جال عب ئلا عمح يكي ير ج عن طوره ايديل لادة ترصيمات 
تارة يهدد إي عن اتارة يسرىل عن عبسـاودية اتارة أُخ ى يسبا8ا لأرزانه 

عبنفطي اأن ال حاجة بنفط عبساودية.
كان ت عحـب عقـب عأللـة لقلق اخ يـص قد أّكــد أن 8ـذه عباأللة 
عتـسهدعف بالقسصاد عمح يكي، اعباابم، ا8ذع عبسرصيـح يأتي حصدعقا ملا 
قابه قائد عملسـرية عبق آنلة عبسـلد عبدعمللك عبموثـي، يف خطاله حول آخ  
عبسطـورعت عقـب عأللة توعزن عب دع عماىل عبسي عتـسهدفت حقل عبشـلبة 
عىل عبمداد حع عإلحارعت، لأن عتـسهدعف حصايف عبنفط يف عبساودي يُاس8 

عتسهدعفا بلرضع عمح يكي عبملوب.
جـن جنـون ت عحـب عندحـا شـا  أن 8ـذع عبرضع لـدأ يجـف، اخ ج 
لسرصيمـات يطابب فلها عبسـاودية أن تدفع أحوعالً أكثـ  ملوعصلة تقديم 
عبمأايـة بهـا، اإن كانت تلك عبمأايـة ال تفلد، إذ أنه عىل عمرض فشـلت 
ُكـّل عبدفاعات عمح يكلة عملسطورة حن ععرعض أَا حسى عكسشاف عبطائ عت 

عبلأنلة عملسرّية، عبسي دكت حصايف عبنفط عبساودية.
إذن فشلت عبمأاية عمح يكلة الدأ رضعها عبملوب لابجفاف، اعأللات 
توعزن عب دع حسـسأ ة، اتـلجد عبنظا1 عبسـاودي نفسـه لال حأاية اال 
عقسصـاد، اترـىل أح يكي عنه، اال حل أحاحه تـوى عبسوقـف عن عداعنه 

احصاره بللأن، بو كان ياقل..!.

التس�اُمُح والِحل�ُم أع�ىل مراتب الق�وة، ويف 
ذلك ش�عوٌر بالكمال اإلنس�اني، والتسامُح هو 
أم الفضائ�ل وزين�ة األخالق والقي�م، أما حبُّ 
االنتق�ام فهو أع�ىل درجاِت اله�وان والضعف 
والشعور بالنقص والُعقد النفسية، َوإذَا كانت 
الري�اُح العاتية تمح�و الِجراَح الت�ي ُخّطت يف 
الرم�ال، فإن قلوَب البرش أوىل م�ن تلك الرياح 
يف أن تصفَح وتساِمَح وتمحَو جراحاٍت ال تُجرَبُ 
إاّل بنب�ِذ وترِك َمن يغذي تلك الِجراح ويُش�عل 
األزم�ات ويفتعل الح�روب ويث�ري الفتن، ولو 
ت�م مواجهُة الِعداء بالِع�داء والغّل بالغّل فمتى 
س�تنتهي األحقاُد والضغائ�ُن؟، ومتى يخلُص 
امل�رُء إىل التعايش َوالّس�الم وإىل انتزاع موقٍف 
فضي�ل، فيه روع�ُة االنتصار وُحس�ن املبادرة 
والدعوة إىل توحيد الص�ف اليمني تحت مظلة 
الحوار الوطني املس�تقل البعي�د عن اإلمالءات 

الخارجية والتدخالت األجنبية املغرضة. 
إذن فالتسامُح والتصالُح هما عالُج الكراهية 
وهما دواُء الضغائن، وهما الطريُق الذي ينتهي 
إليه الع�دوان والظلم واالس�تبداد، والتس�امُح 
والعف�ُو هو الرتبية املحمدية التي قرأناها ِحلماً 
وعربًة ودروساً يف فتح مكة عندما أسلم الطلقاُء 
كرهاً، وقد عرّب عن ذل�ك املوقف نبيُّ هذه األمة 
-صل�واُت الل�ه وس�الُمه علي�ه وعىل آل�ه- بما 
يعكُس مبدأ التس�امح ورحابة الصدر وسالمة 
ُحس�ن النيّة؛ إلثبات س�ماحِة الدين اإلس�المي 
ن ضلَّ س�واء الس�بيل ثم  وغ�ض الط�رف عمَّ
اهتدى وغّلب مصلحة الوطن َواألّمة اإلس�المية 
ع�ىل مصال�ِح الغ�رب ومصالحه الش�خصية 

واملادية. 
وق�د تح�دث صل�واُت الل�ه عليه وع�ىل آله 

عن ذل�ك املوقف وه�و يف موقع الق�وة والعزة 
واالنتص�ار، فاألقوي�اُء واألح�رار ال يخَش�ون 
التس�امَح بل يثقون بق�وِة الُحجة وعلوِّ النفس 
األبي�ة، ومن يث�ق بعدال�ة القضي�ة لن يخىش 
عف�واً أَو تصالحاً، ومن يصفح ويس�امح فإنك 
تجُد لديه األُفَق األوس�َع والنظرة األعمق والبُعد 
األس�مى يف تحقيق أهداف التسامح والتصالح؛ 
ولذل�ك فاملنادي للمحبة والتس�امح والس�اعي 
للمصالح�ة بني الناس ال ت�راُه األُعنُي إاّل كريماً 
وال تس�معه القلوُب إال عظيماً يف ُخلُِقِه وسريته 

وتعامله. 
املصالحُة تُغضب العدّو الحقيقي لإلنسانية، 
وتُفش�ل املش�اريَع التدمريية التي يس�عى من 
خالله�ا العدّو إىل تمزي�ق اليمن وب�ثِّ الُفرقة 
والكراهية يف أوس�اط املجتمع الداخيل، وتجعلُه 
ل املسؤولية املدنية والجنائية  يخىش عواقَب تحمُّ
ج�ّراء ما ارتكبه م�ن جرائم وانته�اكات بحق 
الش�عوب، فمن مصلح�ِة الع�دّو الحقيقي أن 
يجع�َل أبناَء املجتمع الواحد يف مواجهاٍت دائمٍة 
ورصاع�اٍت بيني�ٍة طابُعها مناطق�ي وطائفي 
وعنرصي؛ لكي يتسنى له العبث بمقدرات البلد 
املعت�َدى عليه ونهب ثرواته وانتهاك س�يادته؛ 
ولذلك يجرُّنا الحديُث عن التصالح والتس�امح 
إىل مبادرة املجلس السيايس األعىل بشأن تشكيل 
فريق املصالحة الوطنية والحل الس�يايس الذي 
يسعى إىل جمِع كلمة اليمنيني يف مواجهة الغزاة 
واملحتلني الطامع�ني يف ثروات وخريات األرض 
اليمنية، والساعني إىل إذالل أبناء اليمن الواحد، 
وجعله�م تابعني ل�دوٍل أجنبية غريَ مس�تقلني 
فص�دوُر  والس�يادي،  الس�يايس  قراره�م  يف 
قرار تش�كيل فريق املصالحة م�ن قبل القيادة 

السياسية كان نابعاً من االستشعار باملسؤولية 
والحرص عىل وحدة اليمنيني عىل أسس الّسالم 
والتعاي�ش ورشاكة جميع األطي�اف املجتمعية 
والكيانات السياس�ية، يف رسم وبناء يمٍن قويٍّ 
ومزده�ٍر، فليس هناك من يق�ُف أماَم مرشوع 
املصالحة إاّل األجنبي ال�ذي يجني أمواالً طائلًة 
من بيع الس�الح، وم�ن ابتزازِه ل�دول الخليج؛ 
بُحج�ة حمايتها من أعداء وهميني؛ ولذلك ليس 
هن�اك من يقف أمام الّس�الم واملصالحة إاّل من 
لدي�ه مصلحٌة يف اس�تمرار االقتت�ال ومواصلة 

الحصار وخنق الشعب اليمني. 
مثَّلت تل�ك التوّج�هات السياس�ية الحكيمة 
رديف�اً آخ�َر لق�رار العفو العام ال�ذي أصدره 
الرئيس الش�هيد صالح الصّم�اد -رضواُن الله 
عليه- عن املخدوعني الذين انخدعوا وُغرر بهم 
وُكِذَب عليهم بأنَّ التحالَف العسكريَّ قد تدخل 
من أجل سواد عيون الرشعية املزعومة، واليوَم 
أثب�ت تحال�ُف الع�دوان الس�عودي األمريكي 
أن تل�ك الرشعي�َة منعدم�ٌة وال أص�َل لها، وقد 
أس�قطها التحالُف يف طرفِة ع�ني بل أصبحت 
تل�ك الرشعية خصماً للتحالف وأضحى ينعتُها 

باإلرهاب. 
فهل م�ن مدَّكر أيها املخدوع�ون؟، وهل من 
معترِب يا من عملتم سوءاً ومنكراً بجهالة؟، وهل 
من مستجيب لليد التي طاملا امتدت للّسالم من 
الم وليس من أجل االستسالم، وسعت  أجل السَّ
إىل كلمٍة سواء بني الناس؛ من أجل عزة وكرامة 
األمِة اإلس�المية؛ ومن أجل مواجه�ة أعداء الله 
ورس�وله واملؤمن�ني، قال تع�اىل )ثُ�مَّ إِنَّ َربََّك 
وَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَابُوا ِمن بَْعِد ذَِلَك  ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّ

َوأَْصَلُحوا إِنَّ َربََّك ِمن بَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيٌم(.

»11 تـبسأ8« ثورٌة تمأـل حرشاعاً حقلقلـاً ااعقالاً حا8عً 
عن إرعدة عبشاب اعخسلاره اعبذي يؤحن لابدين اعمرض اعبقضلة 
اعملشاركة اعإلنسـانلة، اثورة تَمّ ك فلها عبثوعر حن ُكـّل أطلاف 

احكونات عبشاب. 
ثـورة إنسـانلة ااعي ثـورة حباركة، اعتـسطاعت لاون عبله 
افضله ال كسه أن تسـقط ج8ات ا8لأنة قـادة عبرش اعإلج ع1 

يف عبدعخل.. 
)عـي حمسـن عبـد1 - اأاالد عمحأـ  - اعبزندعنـي اتكفريي 
 - اعبملسـان   - اعباساابـة   - - اعفـاش احللشـلاته  عإلصـالح 
اعملسنّفذين -...( جألع تلـك عبسوبلفة اعب كا1 عببرشي حا افون 
بـدى عبجألع، يا فهم عبقـايص اعبدعني، ع فهـم عملجسأع عقود 
حـن عبزحـن عملظلـم اعانى حنهم عبويـالت، حلث كان حن تـالع 
عملسـسملالت إزعحـة »لاطلهم ارشار8ـم الطشـهم اغ ار8م 
اأذع8ـم« عىل شـاب عإليأـان اعبمكأـة، َبكن لقوة عبلـه ال كة 
احكأـة عبقلادة عبق آنلة »عنسرصت ثورة 11 تـبسأ8« اط د8م 
إىل حزللـة عبساريخ؛ بلاوَد عبرونة اعباأال  حن حلث أتوع، اطّه ت 
عمرض حن رجسـهم ادنا تهم، اعتـسطاع عبلأنلون حن جديد أن 
يسنفسـوع عبصادعَ ، اعاد عمحُن اعمحاُن اتـادت ثقافُة عبساايش 
اعملمبة اعبوئا1، اتوحد عبجألع تمت رعية عبوطن اتسالقوع ببنا  

يأن عإليأان اعبمكأة. 
ثورة 11 تـبسأ8 أرعبت ُكـّل طاغلة احسسك8 احسأاٍد عبذين 
جالوع حن عبلأن حظرية بهم ي تاون ايابثون اياألون حا يملو 

بهم اكأن عبلأن تلة حهأالتهم. 
ثـورة رجال عبصأود اعبدفاع اعبسصدي اعبسضملة ثورة قذفت 
»لفضـل عبله« عب عب اعبرـوف اعبهلع يف صفوف قـوعت عملارينز 
عملسوعجد يف عبسـفارة عمح يكلة لصناـا ، اف اع حذعورين، اصل 
لهـم حسـسوى عب عـب اعبرـوف اعبذعـ  إىل أن )أتلفـوع عساد8م 
اعدتهـم اأح قوع اثائقهم( يف حشـهد ُحرٍز فاضح بلا به حثلل 
يف تاريخ أح يكا اعبشـاوب لطوبه اع ضه ا8كذع أتقطوع عبثوعر 

عمح عر 8لبة أح يكا عمتطورية. 
ثـورة أز8قت عبباطل اأفشـلت ُكـّل حرّططـات عبرارج اعىل 
رأتـها أ1 عملرّططـات )حرّطـط عبقـ ن عبربلث( اأرلكـت ُكـّل 
حؤعح عتهم، اعّ ت ُكـّل عأال  عبدعخل، اأتـقطت عمقناُة عبزعئفُة 
عـن عبوجـوه عبقبلمة عملسصهلنة اعملسسـرة لاتـم عمحم عملسمدة 
اعملنظأـات عبدابلـة عإلنسـانلة، اكشـفت أقناسهـم عبمقلقلـة 
عبزعئفـة اع ت أداعر8م عبمقلقة عبسي تـدعر حن خلف عبكوعبلا، 
يف حشـهد حظلم باابم عبصأت عملرـزي عبذي ال ي عى أدنى ح حة 
مي حوعطـن لسـلط يف 8ذع عباابم لكله، عابـٌم ال ي عى ح حَة د1 
اال إنسـانلة، عابٌم يسـود فله عبظلم اعبطغلان، عابم ي يد بنا أن 
يقوضنا بلقيَض عللنا بنكوَن عبلدعً بهم ال نألك أيَة ح ية أَا ق عر. 
ثورة 11 تبسأ8 ثورة يأنلة %100 لدان تدخالت اضغوطات 
احساعدعت خارجلة، ثورة حقلقلة، ثورة تساند اتدعفع اتمأي 
ُكـّل عبلأنلني، ثورة صأدت أحا1 اجه تمابف عباداعن عبسـاودي 
عمح يكـي عإلحارعتي عإلرسعئلـي، ثورة تدعفـع اتقاتل لكل صدق 
اإخالص الكل صأود اتضملة افدع  جلوش اح تِزقة عمعدع . 
ثـورة جالـت ُكـّل يأنـي ح  رشيـف يفسرُ  حن جديـد لأنه 
يأني، َاصّممت حسار عالنم عف، أعادت عب اح اعبقلأة اعملوقع 

بإلنسان. 
ثورة أفشلت حرّططات اتلاتات حأنهجة بسقوط اعنهلار 
حسأي، حّ ك حن خلف عبسـسار احن تمت عبطاابة لأيادي عفاش 
ازح ته اأداعته عإلخوعن حـزب عإلفالس احن حوبهم حن عباأال  

اعملسنّفذين. 
ادعئأاً يسـاى تمابف عباداعن عبسـاودي عمح يكي لكل جهد 
اط يقة ااتـللة إىل »فكفكة نسـلج حجسأع عبصأود اعبسصدي 
اعبدفـاع اعبسضملـة« اعبذيـن شـّكلوع عباائق عب ئلـيس أحاحهم، 
ابكنهـم فشـلوع يف تفكلكـه ايف لاثـ ت نسـلجه؛ مَنَّ قاعـدة 
اجذار يأن عإليأان اعبمكأة صلبة اقوية انسـلجه عالجسأاعي 
اعإليأاني اعببنلاني حسأاتـك احوعكب بـكل عبسغريعت اعمحدعث؛ 
بذبك فهو يسَمّ ك لوعي عاٍل الصأود كبري، ايدفع لاتسأ عر ُكـّل 
عب جال عمح عر إىل تـاحات عبجبهات، اينفق لاتـسأ عر عمحوعل 
ايقـد1 قوعفل عببذل اعباطا  لجود اتـرا ، يف حشـهد ف يد حن 

نوعه بم يسبق به تاريخ ح اب عبلأن حثلل. 
ثورة 11 تـبسأ8 ثـورة اعي إيأانـي ق آنـي، قائأة يف اجه 
عبطاغـوت احقارعة ُكــّل عبجبال ة اعبظاملـني اعباأال  اعبرونة 
عىل حدى عباصور اعمزحنة، ثورة ُحسـسأّ ة إىل يو1 عبقلاحة جلالً 

لاد جلل. 

عملياُت توازن الردع ُتفِقُد 
دول البترودوالر تواُزَنها

ثـورة »21 
سبتمبر« 

ثورة وعي 
وإرادة 

وصمود

المصالحة الوطنّية.. تساُمٌح 
وتضحيٌة من أجل الوطن 

إمساعيل السراجي

مطهر حييى شرف الدين
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ُأفقيًا : 
1. َمْعَلم تاريخي يف الصورة 

_ مرشد يف الصحراء.

2. نجم يرتبط اسمه باليمن 

_ ردود.

3. دكان صغ�ري _ روايس _ 

اسم علم مؤنث.

4. عملة آس�يوية _ البارحة 

_ ذبح الناقة _ جزء من ضوء.

5. ُمتََخ�فٍّ ع�ن األنظ�ار _ 

نهاية النار.

6. انهض _ مدخل _ نصف 

غابة.

م�ن   _ املرف�ق  عضل�ة   .7

األسماء الحسنى.

8. للتفس�ري _ يع�رتف عىل 

نفسه.

 _ 9. أرض قاحل�ة ملس�اء 

صاح الغراب _ كدر وغم.

10. أرش�د _ ما يستند عليه 

الحداد عند الطرق.

11. قهوة _ هباء _ نبوغ.

م�ن  عم�ران  خرائ�ب   .12

املايض _ تقتل الشعب اليمني.

13. ميث�اق _ ه�زه وحركه 

بشدة. مفرد أسنان.

متعرق�ل   _ إس�ناد   .14

وواقف _ إبداع وحرفية.

َعـُمـوديًا: 
1. من مديريات صعدة _ ش�اق 

_ حاجز للماء.

2. مف�رد األلس�ن _ للتأف�ف _ 

ضمري متصل.

3. ص�وف منف�وش _ فاكه�ة 

تقتُل أمها _حب _ نجذب الفريسة 

به.

4. قالها اإلمام الحس�ني بن عيل 

)عليهما السالم (.

5. ثلث�ا صلب _ جنون _ معتقد 

_ زاجر.

6. تحسس�ت النب�ض بالي�د _ 

جرى املاء.

7. من األش�هر الحرم _ ش�بكة 

عنكبوتية _ غري مهندم ومتسخ.

8. مذلة وعوز _ ثواب.

الت�ي  الش�يطانية  الح�رب   .9

تستهدف شباب األمة.

10. حيوان قطبي _ يس�تخرج 

منها الزجاج _ من فضالت الحوت 

يستخرج منها الطيب.

11. ط�اب و َرقَّ _ إن�اء لحفظ 

الشاي والقهوة _ ثمن.

12. يتوه�ج ويش�تعل _ عكس 

باطل _ هجر.

13. أح�د األبوي�ن _ حمية من 

فرط املحبة _ أبو عمار.

14. من األسماء الحسنى _ فرتة 

زمنية _ نصف حسنه.

استراحة

حل العدد السابق
حل العدد السابق

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 عبدالخالق النبهان

 الحرب الناعمة 

مفتاُح القلعة

حروٌف وأرقام

كلمُة السر

أسئلة المفتاح
عملفساح: طـ ُف عبماِفِ . احن 

كل يش  ط فه.
1 - اصف بلأناطق عب يفلة 

غري عبمرضية.
1 - تلوك اصفات حألدة.

3 - شهد.
حـادة  عـىل  يُطَلـُق   -  8

عبكرياتني.
5 - ُعنرص فلزيائي.

6 - عأللة عتسر عج اتنقلة 
عبنفط.

أتـفَل  عبكلأـاِت  عشـُطِب 

عملوضمـَة لني عبقوتـني أُفقلاً 

ارأتـلاً اُقْط يـاً؛ بسمُصـَل يف 

عبنهايِة عىل كلأة عبرس عملكوَّنة 

أحـ ف »حمافظـة   ) )س  ِحـْن 

يأنلة«. 

)طـور عبباحة _حبلل ج8 _ 

عملقاط ة _ عبقبلطة _ عملسلأري 

_ عملفلمـي _ عملـالح _ حاملني _ 

ردفان _ عبموطة _يافع _ عبمد 

_ تبـن _ يهـ  _ عـارة _ خط _ 

شن(.

11+1+13+6= يفسك لابمرشعت عبضارة.
11+8+س= حن عبكوعكب.
11+8+5+3= شه  أيار.

1+10+6= عتسشـهد فلهـا أتـد عبله 
حأزة.

11+3+7= كذب الهسان.

أدِخـــْل ح عدَف عبكلأاِت يف عبجداِل بسمُصَل 
عىل: كاتب كلأات عبزعحل عبشابي »يف عبصفوف 

عماىل« أدع  عملنشد عبم لي علىس عبللث.

المناهل

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

يومــــــًا7361
من العدوان السعودي األمريكي على اليمن

عبشاع  / 
عبدعبله عب8داني

أزلـدع ا8نـا  8نـا  اأرغـى   *** عبصـدى  احـاج  8سـاٌف  8سـاٌف 

فأـاذع رأت دابـة عملرجـالت؟ *** قـوى أنـذرت عهد8ـا عمنكـدع 

 لأـن تمسأي، اعحسأـت لاب صاص *** اعسـك ت عبّلهـب عملوقدع 

َانـادت لنادَقهـا يف عبجأـوع ***  فأخـزى عملنـادي جـوعُب عبنـدع 

 َا8ـل ينفـد عبشـاب إن حّزقسه ***  قـوى عبرش؟ 8لهـات أن ينفدع 

1

2

3

   ن   

4

5

6

سوماقلا1
ميلعت2

لمر3
ن

قاع4
نيهـاش5

بابلالا6

احاخحيةامط

حلطلاالروا

افقفمملرار

لرعبقفاميع

مظبايللمية

ل نطجبطيحطن

اراالسهـويا

ةيحفميحةلت

شهـهـلدلبحلب

جناراردححن

1234567891011121314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1234567891011121314

اااا ةاداعملاو1

 عولهـ ن لضفوبا2

فن ماقتنإ ك رح3

هـاقلتن دمح لاهـ4

كق صفات ايادهـ 5

ل اي عونم مايأ6

ابن ءارسالا مد7

 رون تك لبلا ب8

ا بجحي نم هـلحر9

لت مي ةتؤم تب 10

جرجير د يرسق ط11

لاز ةماود بايغ12

يقود ورج ولد و13

ليعامسإلكوتملا14

غيمة
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عربي ودولي 

توّغٌل جديٌد آلليات االحتالل يف غزة.. واملستوطنون 
يقتحمون املسجد األقصى 

 : فلسطين المحتلة
اعصلت قوعُت عباـدّا عبصهلوني، أحـا عبثالثا ، 
ععسدع عتهـا عىل عبشـاب عبفلسـطلني، حلث توغلت 
آبلات عالحسالل يف قطاع غزة عملمارَص، جارفًة أرعيض 
زرععلة، فلأا عقسمم حسـسوطنون صهاينٌة عملسـجَد 

عمقىص لمأاية قوعت عالحسالل. 
اقابت اكابـة حااً عإلخباريـة: إن آبلات عالحسالل 
عبفلسـطلنلني رشق  عبصهلونـي توغلـت يف أرعيض 
حدينـة غزة شـأال قطاع غـزة عملمـارَص، حبلنة أن 
آبلسـني بالحسالل رشعسا لأعأـال تج يف بألرعيض يف 

عملنطقة. 
أرعيض  يف  يوحلـاً  عالحسـالل  قـوعُت  اتسوغـل 
عبفلسطلنلني عىل أط عف قطاع غزة عملمارص اتقو1 
لسج يفها بم حانهم حن زرععسها اعالتـسفادة حنها 
يف ظـل عبمصـار عبجائـ  عبـذى تف ضـه عللهم حنذ 

تنوعت. 
إىل ذبـك، جّدد عملسـسوطنون عبصهاينة عقسماَحهم 
عملسـجد عمقـىص عملبـارك لمأايـة قـوعت عالحسالل 

عإلرسعئلي. 

اذكـ ت اكابـة افـا عبفلسـطلنلة بألنبـا ، أن 
عرشعت عملسـسوطنني عقسمأوع عملسـجد عمقىص حن 
جهة لـاب عملغارلـة انفذاع جـوالٍت عتـسفزعزيًة يف 
لاحاته اتط ح عتة حشّددة حن قوعت عالحسالل. 

اينّفذُ عملسـسوطنون عبصهاينـة يوحلاً عقسماحاٍت 
عتـسفزعزية بلأسـجد عمقىص عملبارك لمأاية قوعت 
عالحسـالل، يف حماابـة بف ض أح  اعقـع لرصوص 

تهويد عبم 1 عبقديس اعبسلط ة علله. 

بغداد تعلن موقفها من املشاركة 
يف قوة دولية يف مياه الخليج 

وترفض التواجد الصهيوني 
 : متابعات

أّكــد عملسمـدُث لاتـم ازعرة عبرارجلـة عبا عقلـة، أحأد 
عبصمـاف، أحـا عبثالثـا ، رفض لـالده عالنضأـا1 مية قوة 
دابلة تمأي عملأ عت عملائلة يف عبرللج، إذَع شـارك فلها عبكلان 

عبصهلوني. 
 RTاقـال عبصمـاف يف ترصيمـات صمفلـة بقنـاة بــ
عب اتـلة: »لرصـوص عمحـن يف عبرللج، فإن عباـ عق ط ح 
رؤيسـه، اعبسـي تنص عـىل أن أحن عملالحة يف حأـ عت عبرللج، 

حسؤابلة عبدال عملطلة علله«. 
اأضـاف عبصمـاف، أن عبا عق ي فـض عالنضأا1 مية قوة 
أحنلة اعسـك ية تقو1 عىل توفري عبمأايـة يف عبرللج يكون 
حـن للنها عبكلـان عبصهلونـي، كأا أن تشـكلل قـوة دابلة 
بلمأايـة يف 8ـذه عملنطقة تـلضفي تاقلدعً أكـ8 ابن يكون 

عبا عق ط فاً حشارًكا فله«. 
اأَشـاَر عبصمـاف، إىل أن »8ـذع عملوقـف يسـسند إىل رؤيـة 
ع عقلة تشري إىل أن عمحن حسساٍا، اغري حجزأ؛ بذع عىل عبجألع 
أن يكـون حسـا8أاً يف حفـظ أحـن عملنطقـة حن حسـاحسه 

عبجغ عفلة«. 

النتائُج النهائية النتخابات 
تونس.. سعيد والقروي 

للمرحلة الثانية 
 : متابعات

تصّدر عمل شمان، قلا تالد انبلل عبق اي نسائج عبجوبة 
عماىل حـن عالنسرالات عب ئاتـلة يف تونا، إذ حصل عمال عىل 

%18.8 حن أصوعت عبناخبني، حقالل %15.6 بلثاني.
اأعلنت بجنة عالنسرالات عبسونسـلة خالل حؤتأ  صمفي، 
أحـا عبثالثـا ، عـن نسائـج عبجوبـة عماىل حـن عالنسرالـات 

عب ئاتلة يف عببالد. 
المسـب عبهلئـة حصل قلا تـالد عـىل %18.80 حن 
عمصـوعت، فلأا حصل حمأد عبهاشـأي حاحدي عىل 15 أبفاً 
ا188 صوتًـا، كأا حصل عملنصف عمل زاقي عىل أكث  حن 100 
أبـف صوت.. يف حـني حصل نبلل عبق اي عـىل أكث  حن 500 

أبف صوت. 
اأفـادت 8لئـة عالنسرالـات عبسونسـلة لانسقـال ُكـلٍّ حن 
نبلـل عبق اي اقلا تـالّد إىل عبجوبة عبثانلة حن عالنسرالات 

عب ئاتلة. 

الخامنئي: لن تكوَن هناك 
مفاوضاٌت بني إيران وأمريكا 

على أي مستوى

إضراب ما يقارب 700 سجني عن الطعام يف سجون البحرين

 : متابعات

أّكــد قائُد عبثـورة عإلتـالحلة يف إي عن، 
عإلحا1 عـي عبراحنئـي، أحا عبثالثـا ، أن 
تك عَر ط ح عبسفـااض حن قبل عمح يكلني 
خدعـٌة؛ بفـ ض حطاببهـم اإثبـات تأثري 

عبضغط عمقىص عىل إي عن. 
إن  بـه:  كلأـة  يف  عبراحنئـي  اقـال 
عمح يكلـني ال ي حون حن خـالل عبسفااض 
بفـ ض  اإنأـا  عـادل  َحـلٍّ  إىل  بلسوصـل 
نجـاح  اتجسـلد  إيـ عن  عـىل  حطاببهـم 
تلاتـة عبضغوط عبقصوى عبسي بلا بها 
أدنى قلأة، ُحشـريعً إىل أن جألع عملسؤابني 
عإلي عنلني أعلنوع لصوت اعحٍد أنه بن تج َي 

حفااضات حع أح يكا ال ثنائلة اال حساددة 
عمط عف. 

عمح يكلـني  أن  إىل  عبراحنئـي،  اأَشـاَر 
يسربّطون لسلاتـاتهم ايرادعون.. فهم 
حـ ًة يا ضون عبسفـاُاَض حع إيـ عن دان 
رشاط حسـبقة اح ة يط حون 11 رشطاً 
بلسفـااض، الفساً إىل أن عباـدّا فال ُكـّل حا 
لاتـسطاعسه بكنه بم يمّقق شلئاً اعبشاب 

عإلي عني تلنسرص عىل ُكـّل أعدعئه. 
النّي عبراحنئي، أن إي عن يأكن أن تاود 
بسنفلـذ عبسزعحاتها افـق عالتّفاق عبنواي إذَع 
تـمبت أح يـكا أقوعبهـا اعـادت بالتّفاق 
عبـذي نقضسـه احلنئذ يأكنهـا أن تسمدث 
حـع إي عن ضأـن حجأوعة عبـدال عملوّقاة 

عىل عالتّفاق. 

 : متابعات

أدبـت حنظأة »أح يكلون حن أجـل عبديأق عطلة 
احقـوق عإلنسـان يف عببم ين« )ADHRB( حسـاَ   
أحـا عمال عالثنـني، لأدعخلـة شـفهلة يف حجلـا 
حقـوق عإلنسـان يف جنلـف بفسـت فلهـا عالنسباه إىل 
عببم ينلـة؛  عبسـجون  يف  عبطاـا1  عـن  عإلرضعب 
عحسجاجاً عىل ظ اف عبسـجن عبسـلئة اعالنسهاكات 

عبسي يسا ض بها عبسجنا . 
احثّـت ADHRB، أعضـا  عبـدال يف عملجلا عىل 
عبضغط عىل عببم يـن بلسأسـك لابسزعحاتها عبدابلة 

احأاية حقوق عبسجنا . 
700 حاسقـل  عملنظأـة، عـن إرضعب  اكشـفت 

لم ينـي يف تـجن جـو عمل كـزي اتـجن عبموض 

عبجاف، عن عبطاا1؛ بالحسجاج عىل عبظ اف عمل اعة 

عبسـي ياانلها عبسـجنا  لأـا يف ذبك عبموعجـز أثنا  

عبزيارعت عباائللة، اععسأاد أتلوب عبازل، احأارتة 

عبسأللـز عبانـرصي، إضافـة إىل تاـ ض عبسـجنا  

بلرضب عىل أيدي ح عس عبسجن. 
اأضافـت عملنظأة، أن عملاسقلـني يقوبون إّن 8ذه 
خطوة حساأدة حن تـلطات عبسجن بازل عبسجنا  
عبسلاتـلني للنأـا ال يزعبـون يؤّكــدان أنهـم غري 
حمسجزين يف عبمبا عالنف عدي، حؤّكـدة أن عبسجنا  
عـىل قضلة عبسأللز عبانرصي يسا ضون بإلتـا عت 
اعإل8انات ضد حذ8بهم احاسقد8م، حن قبل ح عس 

عبسجن. 
اتالاـت عملنظأة أنه حنذ عا1 1017، حنات إدعرة 
عبسجن يف عببم ين عبسجنا  عبسلاتلني اعبناشطني 
حن تلقـي عباناية عبصملة عبالزحـة حن خالل اضع 
ضوعلَط عللها َاحاال ُكـّل حن عبسـجنا  عتـسردع1 
اعحـدة حن نقاط عبقوة بديهـم بلفت عالنسباه عىل حا 

يسا ضون به حن ععسدع عت. 

مقتُل 40 شخصاً جراَء هجومني 
إجراميني يف أفغانستان

 : متابعات
ُقسل 80 شـرصاً عىل عمقل اأصلـب 51 آخ ان، أحا عبثالثا ، 

ج ع  8جوحني إج عحلني يف أفغانسسان. 
انقلـت اكابة عمنبـا  عبصلنلة شـلنروع عـن ازعرة عبدعخللة 
عمفغانلة قوبها يف للان: إن 16 شـرصاً عـىل عمقل ُقسلوع اأصلب 
أكثـ  حـن عرشين آخ ين جـ ع  8جـو1 عنسمـاري إر8الي ق ب 

حكسب تالع بوزعرة عبدفاع عمفغانلة يف عبااصأة كالول”. 
اأضاف عببلان، أن 18 شـرصاً ُقسلوع اأصلب 31 آخ ان ج ع  
عنفجار عتسهدف تجأااً عنسراللاً بل ئلا عمفغاني أرشف غني يف 

إقللم لارعاعن اتط أفغانسسان يف عأللة أُخ ى. 
اأعلنت ح كة طاببان حسؤابلسها عن عالنفجارين عإلج عحلني، 
فلأا توعصل عبسلطات عمفغانلة عأللات عإلنقاذ اعإلغاثة يف حكان 

عبهجوحني. 

أمرٌي سعودي يطلق 
معارضة تدعو إلقالة 

بن سلمان وإقامة 
ملكية دستورية

 : متابعات
أعلن عمحريُ عبساودي عملنشق، خابد لن ف حان آل تاود، أحا 
عبثالثا ، عالنطالق عب تـأي بم كة »عبم ية ملنا  شـبه عبجزي ة 
عبا للة«، عبسي تدعو إلقاحة حلكلة دتسورية احأاية عملاارضني. 
اقـال عمحـري عملاارض بمكم »آل تـاود«، عملقلـم يف أملانلا، يف 
حقطـع فلديـو لثه عىل حنصـة »يوتلوب«: إنه يف آخ  3 تـنوعت 
تمـول دار عبماكم إىل إبـه حقدس يأح  فلطـاع ا8و عىل لاطل، 
حضلفـاً »تـارع نظا1 عمللك تـلأان لاباأل عىل عنهلـار عملألكة 
عندحا ف ض حن ال يسـسمق يف االية عباهد«، يف إشـارة إىل حمأد 

لن تلأان. 
اأضاف عمحري عملاارض، أن عبنظا1 يف عهد تـلأان اايل عهده 
عأـل عىل »تبالة عملألكـة بصغار عملسصهلنني«، ُحشـريعً إىل أن حا 
صاحب عأل 8ذع عبنظا1 8و »إ8دعر حوعرد عبدابة دان حسلب أَا 

رقلب، الط يقة عتسفزعزية«. 
حـن جانب آخ ، كشـف عمحـري عبسـاودي عملنشـق بصملفة 
»عإلندلندنت« عب8يطانلة أنه يسـاى إىل قلا1 حلكلة دتـسورية يف 
عبسـاودية، اإج ع  عنسرالات؛ بسالني رئلا ازرع  احكوحة حن 
أجل حمارلة عالنسهاكات عملزحنة بمقوق عإلنسان اعبظلم يف عببالد. 
اأردف عمحـري عملنشـق، أّن عبسـاودية لماجـة إىل نظا1 جديد 
كابديأق عطلـات عمُخ ى، حلـث يمق بلناس عنسرـاب عبمكوحة 
إلنشـا  تـاودية جديـدة، ُحشـريعً إىل أنـه يألـك رؤيـة بلنظا1 
عبقضائي احقوق عإلنسان اعملسا بة، بكن يجب عآلن عبركلز عىل 

عبدتسور احساعدة عبساوديني يف أارالا، افق تابريه. 



اإن اخليبَة دائمًا واخل�ص��ران هي ن�ص��يُب العمالء الذين 
اإن�ص��انيَتهم،  وباع��وا  �ص��عوَبهم  وباع��وا  اأوطاَنه��م  باع��وا 
والعاقبُة للمتقني، وال�ص��عوُب املتوكل��ة على اهلل املتحررُة 

التي حتمل الق�صايا العادلة هي املنت�صرة.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
عبادد 
  )786(

عمرلاا  اعبرألا 
18 حم 1 81881ـ  
  18 تبسأ8 س1101

كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي
  

واملـكان  الزمـان  يف 
وّجـه  املناسـبنَي 
الله-  -بعون  اليمنيون 
القاصمـَة  رضبتَهـم 
العـدوان،  لقـوى 
أكـرب  باسـتهداِف 
النفـط  إلنتـاج  حقـل 
السـعودي )%80 مـن 
حجم اإلنتاج السعودي 
اإلنتـاج  مـن  و10% 
العاملـي(، وهو اسـتهداٌف طال مـا يمكن وصُفه 
مجـازاً بأنـه »دُم املسـتكرِبين« يف العالـم الذيـن 
هالهـم مشـهُد احرتاق النفـط يف بقيق وخريص؛ 
َكونه املحرَك الرئيـَس لصناعاتهم ومصدَر تمويل 
صفقـات األسـلحة، يف وقـت لـم تَحـّرِك املجازُر 
والجثـث املحرتقة والدماء التي أراقها العدوان، أيَّ 

ساكٍن أَو توقْظ ضمريَ ما يسمى املجتمع الدويل. 
املسـتكرِبين،  دَم  اليمنيـون  أراق  لقـد  حسـناً 
اسـتهدفوا مـا أدركـوا أنـه »الـرع« الـذي ظن 
السـعودي أن معينَه ال ينَضـُب وظن األمريكي أن 
استمراَر تدفقه ال نهاية له. لقد استباح اليمنيون 
النفَط الذي ظل يشـرتي القنابَل والصواريخ التي 
تقصفهـم يف منازلهـم ويف أفراحهـم وأحزانهـم، 
اسـتهدفوا مصدَر الصواريخ التي نالـت من ُكـلِّ 
مصانعهـم ومصالحهـم وطرقهـم وجسـورهم، 
وفرضـوا معادلًة جديدًة سـتقلُب ُكــّل املعادالت 

املتعارف عليها لعدة عقود قادمة. 
املعادلُة التي فرضها اليمنيون لن تعوَد باإليجاب 
عىل اليمنيني وحَدهم، بل عىل ُكـّل املستضعفني يف 

العالم، ولن تقتَر 

معادلُة اليمن الكربى.. األمُن 
لكل مستضعفي العالم

21 سبتمرب ثورُة 
املستضَعفني 

التنديُد لن يفيد

يحيى صالح الدين
 

ُعُقوداً  اليمنيون  عاش 
مـن الزمـن املظلـم إمـا 
الداخـل  يف  مقهوريـن 
واملرَض  الفقـَر  يعانـون 
لعصابـات  واإلذالَل 
األحمـر  وأوالد  عفـاش 
أَو يُجـرَبوا عـىل االغرتاب 
يف  مرشديـن  والعيـش 
الدولُة  كانـت  الخـارج.. 
تحُكُمها عصابٌة ال َهــمَّ 

لها سوى مصلحتها ونهِب خريات بلٍد محدود املوارد 
مفـروٍض عليـه الوصايـُة السـعودية األمريكية إىل 
درجـة أنه ال يمكُن أن يتمَّ تعينُي أحٍد يف منصب وزير 
إال بعد استشـارتهم وأخذ موافقتهم، وال يمكُن ألي 
مسـتثمر أَو رشكٍة تأتي لالستثمار يف البلد والتنقيب 
عن املعـادن واسـتخراجها إاّل بعد أن تفـرَض عليه 

العصابُة الرشاكَة.
وغالباً ما كانت السـعوديُة تتدّخـل وتُعيُق أياً من 
ـَن وضُع اليمن  هذه املشـاريع؛ خوفـاً من أن يتحسَّ
واليمنيـني ويخرجوا عن وصايتها؛ ألَنَّها تخَش يمناً 
قويـاً إىل جوارها، فهـي ال تريُد عالقـاٍت أخوية مع 

الجريان، وإنما تريُد تبعيًة وعبيداً فقط.

منير إسماعيل الشامي
 

 توالت سيوٌل من بيانات اإلدانة واالستنكار لعملية بقيق وخريص 
مـن ُكــّل األبـواق املأجـورة يف العالـم -أنظمـًة ومنظمـاٍت ومراِكَز 

ومؤّسساٍت- وال تزاُل تتواىل؛ تقرباً وزلفى للروع امُلِدرَّة املتبقية.
من حقنا أن نتساءَل ونسأل ُكـّل من أدانوا هذه العمليَة العسكرية 
املرشوعة يف هدف عسـكري مرشوع ونقول لهـم: من أين لكم الحق 
لتدينوا وتنّددوا وتستنكروا عمليًة عسكرية مرشوعة َوْفــقاً للقانون 

الدويل؟! 
ملاذا تفضحون أنفَسـكم وتنحازون إىل جانب اإلجرام طيلَة خمس 
سـنوات وترون عىل فضح سـقوطكم وسـقوط إنسـانيتكم أمام 
جيفة الريال السـعودي امللطخ بدماء أطفال اليمن ونسـائه ورجاله 

األبرياء؟! 
ملاذا لم نسمع منكم بياَن إدانة ألكثَر من ٣٠٠٠ جريمة 

البقية ص 8 البقية ص 8

البقية ص 8


