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إتئاط طثّطط أطرغضغ جسعدّي إلصقق السضغظئ بخظساء

 : طظخعر الئضالغ
سجلت األجهزُة األمنيُة انتصاراً جديًدا 
يف سياق مواجهتها امُلستمّرة ملخّططات 
والسـعودينّي  األمريكيـني  األعـداء 
ومرتِزقتهـم من الخونـة اليمنيني الذين 
العامـة  السـكينة  إقـالق  إىل  يسـعون 
وإربـاك الوضـع األمنـي يف املحافظات 

«الحرة». 
وكشـفت األجهزُة األمنية، أمس، عن 
عمليـة أمنيـة اسـتخباراتية أسـقطت 
فيهـا مخّططـاً إجراميـاً كانـت تديـره 
االسـتخبارات السـعوديّة والتي حاولت 
تنفيـذه عـرب ثـالث سـيارات مفخخـة 
وإرسـالها السـتهداف أماكـَن حيويـة 
يف أمانـة العاصمة وبعـض املحافظات 

الحرة. 
وأوضـح بيـان األجهـزة األمنيـة أنه 
تـم نرش وتوزيع فـرق التحري والرقابة 
والفرق الهندسـية وفرق املهام النوعية 
يف محيـط األماكـن املسـتهدفة، ورفـع 
حالة الجهوزيـة والحس األمني وإعادة 
التموضع واالنتشـار واسـتحداث نقاط 
تفتيـش، والتعميم عىل أنواع السـيارات 
املفخخة يف النقاط األمنية والتشـديد يف 

املنافذ الربية. 
وبارش أبطال األمن واملخابرات العمل 
عـىل مالحقة املتورطني، بعد اسـتصدار 
بالقبـض  العامـة  النيابـة  مـن  إذن 
والتفتيـش، وفقاً للقانون، وتمّكنت من 
الكشـف عن عنـارص الخليـة املرتبطة 

باستخبارات العدّو السعودّي. 
ويف السـياق، أشـار الخبـري األمنـي 
العقيـد نجيـب العنـيس، إىل أن يقظـة 
أجهـزة األمـن منذ البدايـة تعكس مدى 
الفشـل الذريع الذي يعاني منه العدوان 
وأدواته يف الجبهات العسكرية وعجزهم 
ة بعد أن  عـن تحقيق أية انتصـار، َخاصَّ
أصبحـوا يف موقف املدافـع، بعد أن بات 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يمتلكـون 
قدرات عالية، وأصبحت أسـلحتها تصل 

إىل عمق دول العدوان. 
وقـال العنيس: إن العـدوان األمريكي 
السـعودّي يسـعى إىل إحـداث اخـرتاق 
أمنـي؛ بَهدِف نـرش الجريمـة املنظمة، 
اإلجراميـة،  العمليـات  مثـل  وإحـداث 

غـري أن األجهـزة األمنية لها 
باملرصاد. 

ويتابـع العنـيس قائالً: «العـدّو يريد 
من خالل هـذه العمليات زيادة الضغط 
ـة بعد غالء  عىل الشـعب اليمنـي َخاصَّ
األسـعار وانعـدام املشـتقات النفطيـة 
وانقطـاع املرتبـات، وما أثـره الحصار 
عىل الغذاء والدواء واملشـتقات النفطية 
من حالة عـوز اقتصادي لدى املواطنني 
الصامدين أمـام ُكـّل ذلـك، فبحث عىل 
املزيد من الضغط باتّجاه الجانب األمني 
لرضب ذلك الصمود، وإضافة هم أمني، 
يشـوش حالة الصمود، وقلـب الصورة 
عىل مـا كانت عليـه يف املناطـق الحرة، 

أمام املواطن يف املناطق املحتّلة. 
ويضيـف العنيس أن صمـود الجبهة 
األمنيـة طيلـة 7 أعـوام تعـد مفخـرة 
من مفاخـر ثـورة الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب، فـأرادوا بهـذه العمليات 
التشـويه لتلك اإلنجـازات التي يحّققها 

رجال األمن يف املناطق الحرة. 
ويؤّكـد العقيد العنيس إىل أن األعمال 
اإلجرامية التي تستهدف شعبنا اليمني 
تـدار من قبـل االسـتخبارات األمريكية 
الفكر  وأن  والصهيونيـة،  والربيطانيـة 
ـابـي زرع خالياه يف ُكــّل األماكن  الوهَّ
وتستخدمهم السـعوديّة متى ما أرادت 

ذلك. 
ولفـت إىل أن األجهـزة األمنية تمتلك 
القـدرة عىل َجْلـِب املعلومـات من قلب 
العدّو ولها مصادرها يف ُكـّل مكان ولها 
أُسلُـوبها الخاص الذي يحتفظ لها بحق 
املعلومة والحصول عليها منذ اللحظات 
األوىل لتخطيـط وارتباط االسـتخبارات 
السـعوديّة باملرتِزقة املحليني يف املناطق 

املحتّلـة، فتمّكنـت مـن تحقيـق ُكــّل 
األهداف وضبط املنفذيـن ومعرفة ُكـّل 
التفاصيل وتعمـل بعقيدة وطنية تجعل 
مصلحة الشـعب نصب أعينها، وتفشل 

العمليات اإلجرامية قبل تنفيذها. 
عرضهـا  التـي  املشـاهد  وأظهـرت 
اإلعالم األمنـي بأن العـدّو وأدواته بدأوا 
باسـتقطاب خاليـا جديـدة مـن خارج 
النسق التنظيمي والسيايس، حرصاً منه 
إلنجـاح العمليـة، َحيُث أظهرت سـائق 
قاطـرة لتوصيـل السـيارات املفخخـة 
وصاحب معرض سـيارات السـتالمهن 
ومن هذا القبيـل لزيادة التمويه، للقيام 
بهـذه الجرائـم، وهـذا دليل بـأن العدّو 
يركـز عـىل الجبهـة األمنيـة ومحاولة 
اسـتهدافها، وهـذا مـا يرفع السـخط 
الشـعبي حـني يفقـد مـا بقي لـه من 
األمن واالسـتقرار أمام معاناة الحصار 
والعـدوان وتبعاتهمـا، حسـب ما يقول 

الخبري األمني العنيس. 
متبعاً أن العدّو يسعى وسيظل يسعى 
لتحقيـق أي إنجـاز يسـتهدف الجبهـة 
األمنية، ويزيد من معاناة الشـعب للنيل 
مـن صموده وثباته، واسـتمراره يف رفد 

الجبهات بقوافل الرجال واملال. 
 

طأرب.. املظططص لفسمال 
السثائغئ

ويؤّكـد العنيس أن العناَرص اإلجرامية 
التابعـة للعـدوان تـدار من مـأرب، وأن 
واألعمال  املخـدرات  تهريـب  عصابـات 
اإلجراميـة تتواجد يف مـأرب، وأن الوقت 
وقت عمـل لتنظيف مأرب من ُكـّل ذلك، 
منوًِّهـا بأن لجواء العدّو إىل هذه األعمال 

ضعـف  دليـل  اإلجراميـة 
الداخليـة  الجبهـة  وهشاشـة  وهـوان 
ة يف هـذا املرحلة  للعـدو وأدواتـه، َخاصَّ
التـي بـات للجيـش واللجان الشـعبيّة 
التحكـم بخارطة العمليات العسـكرية 

عىل مختلف الجبهات. 
من جانبه يقول الخبري االسرتاتيجي 
واملحلل العسـكري، العميـد الركن عابد 
الثـور: إن ما كشـفته األجهـزة األمنية 
بـأن  يؤّكــد  وأهدافهـا  العمليـة  عـن 
أداء الجبهـة األمنيـة ممهـد لنجاحات 
وأن  العسـكرية،  الجبهـة  وإنجـازات 
الجيش اليمني يخوض معركة رضوس 
مع العـدّو يف أكثر من خمسـني جبهة، 
ولـوال دور الجبهـة األمنيـة يف العمـق 
الذي يمثـل املحـور األََسـايس يف تعزيز 
الصمود والثبات والتفرغ لرفد الجبهات 
ملا حّققت القوات املسـلحة اليمنية ُكـّل 
تلـك اإلنجـازات يف ميـدان املواجهة مع 

العدّو. 
ويضيف الثور أن أهميّة دور األجهزة 
الصواريـخ  دور  عـن  يقـل  ال  األمنيـة 
االسـرتاتيجية،  واألسـلحة  البالسـتية 
الفتـاً إىل أن مسـتوى الجاهزية األمنية 
والحـس األمني العـايل واليقظة األمنية 
التي وصلت إىل مسـتوى اخـرتاق العدّو 
يف عمق أراضيه ويف مناطقه العسـكرية 
تقدم املعلومة الصحيحـة واألكيدة عن 
إىل أن األجهـزة  تَحـّرك العـدّو، ُمشـرياً 
العسـكرية للدولـة ال يمكـن أن تقـوم 
بـكل الجهـود الحربية لوحدهـا، وإنما 
هناك دور مشـرتك بني األجهزة األمنية 
واالستخباراتية والعسكرية بشكل عام 
وهذا ما أوصل املعلومة ودقتها وتحديد 

األهداف بدقة. 

كمـا يؤّكـد الخبـري الثور بـأن حالة 
االسـتقرار اليمنـي ينعكس عـىل ثبات 
الشـعب وصمود الشعب وهو ما يحدث 
أن  إىل  ُمشـرياً  املحـّررة،  املحافظـات  يف 
حجم املواجهة والتصـدي للعدوان كبري 
بحجـم املؤامـرة عليه، وأن قائـد الثورة 
السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي، من 
وضع الخطـوط العريضة لبنـاء الدولة 
وأن  والحـرب،  للمواجهـة  واالسـتعداد 
الجمهورية اليمنية أعـدت إعداداً علمياً 
عىل أعـىل مسـتويات املواجهة  سـليماً 
والقدرة عىل الصمود يف الحرب، وتحقيق 
املعادالت غريت املوازين العسكرية التي 
أفشـلت العدّو، وأوصلت الجيش اليمني 
إىل مرتبة عالية بني جيوش العالم، وهو 
أن الجيـش اليمنـي وشـعبه قالـوا لكل 
طواغيـت العالم ال واسـتطاعوا صناعة 

سالحهم بذاتهم. 
وعـن التكامـل األمنـي والعسـكري 
ال  العـدّو  أن  الثـور  يؤّكــد  امليـدان  يف 
يسـتطيع تمرير مخّططاتـه اإلجرامية 
عـىل بالدنا بوجـود املؤّسسـتني األمنية 
العظماء،  املخلصني  ورجالها  والدفاعية 
وأن التعـاون املثمـر يحّقـق الكثري عىل 
صعيد املعركة الربية والبحرية ويشـكل 
لليمن، وتعترب  وعسـكرياً  ميدانياً  عمقاً 
األجهزة األمنية النسـق الثانـي للقوات 
األول  النسـق  وجـود  ولـوال  املسـلحة 
ونجاحاتـه ملـا تحّقق للنسـق الثاني ما 
وصل إليـه اليوم، ُمشـرياً إىل أن الجبهة 
األمنيـة تؤمن ظهر الجبهة العسـكرية 
يف الداخـل، وبات شـعبنا اليمني يحصد 
ثمار ذلك التعاضد والتكامل نرصاً وثباتاً 
وصموداً لم تحّققه أية جيوش يف العالم. 

   السمغث البعر : السثّو ق 
غساطغع تمرغر طثّططاته 

اإلجراطغئ شغ الغمظ لعجعد 
المآّجساغظ افطظغئ والثشاسغئ 
ورجالعا المثطخغظ السزماء

   السصغث السظسغ: 
السظاخر اإلجراطغئ المعجعدة 

بمأرب تثار طظ اقجاثئارات 
السسعدّغئ وتسط المسرضئ 

بات ضرورة

افجعجة افجعجة 
افطظغئ يف افطظغئ يف 

ذروة الغصزئ..ذروة الغصزئ..
سغعٌن ق تظامسغعٌن ق تظام
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كشـفت األجهزُة األمنية، أمـس الثالثاء، 
تفاصيَل اإلنجاز النوعي الكبري ألبطال األمن 
واملخابـرات والـذي تكلـل بإحبـاط مخّطط 
سـعودّي خطري كان يسـتهدُف املواطنني يف 
العاصمة صنعاء وبعـض املحافظات الحرة 
مـن خـالل سـيارات مفخخـة، يف محاولـة 
إجراميـة جديـدة من قبـل تحالـف العدوان 
لتعويـض وتغطيـة فشـله الذريـع يف ُكــّل 
ميادين املواجهة، وإقالق األمن والسـكينة يف 

املناطق التي لم يتمّكن من الوصول إليها. 
 

تفاخغُض املثّطط اإلجراطغ
أوضحت األجهزة األمنية أن اسـتخبارات 
العـدّو السـعودّي قامـت بتجنيـد خلية من 
الخونـة واملرتِزقـة املتواجديـن يف محافظة 
مـأرب؛ لتنفيذ املخّطط الـذي تضمن تجهيز 
ثالث سـيارات مفخخة وإرسالها الستهداف 
أماكـَن حيويـة يف أمانـة العاصمـة وبعض 

املحافظات الحرة. 
وتوصلـت األجهـزة األمنية أثنـاء متابعة 
ورصـد تَحـّركات الخليـة إىل معلومـات تلك 
السـيارات وهـي (سـيارة فورنـر «رصف» 

وسيارة كيا نوع لوتس، وسيارة تريوس). 
وأوضـح بيـان األجهـزة األمنيـة أنـه تم 
نرش وتوزيع فرق التحـري والرقابة والفرق 
الهندسـية وفرق املهـام النوعيـة يف محيط 
األماكن املسـتهدفة، ورفع حالـة الجهوزية 
والحس األمني وإعادة التموضع واالنتشـار 
واسـتحداث نقـاط تفتيـش، والتعميم عىل 
أنواع السـيارات املفخخـة يف النقاط األمنية 

والتشديد يف املنافذ الربية. 
وبارش أبطـال األمـن واملخابـرات العمل 
عـىل مالحقة املتورطني، بعد اسـتصدار إذن 
مـن النيابـة العامـة بالقبـض والتفتيـش، 
وفقـاً للقانـون، وتمّكنـت من الكشـف عن 
عنارص الخلية املرتبطة باسـتخبارات العدّو 

السعودّي. 
وبحسب املعلوماِت التي كشفتها األجهزة 
األمنيـة، فقـد كان رئيُس الخليـة اإلجرامية 
هو املرتِزق ناجي عيل سـعيد منيف، قائد ما 
يسمى «الرشطة العسكرية» التابعة للخونة 
يف مـأرب، وتضمنـت الخلية أَيْـضـاً ُكالٍّ من 
املرتِزق عدنان أحمد محمد الضياني (ضابط 
ـة التابعة  يف ما يسـمى قوات األمـن الَخاصَّ
للفـار هـادي) واملرتِزق مانـع محمد يحيى 
سـليمان (رئيس ما يسـمى شـعبة الحرب 
النفسـية باملنطقـة الثالثـة التابعـة للفـار 

هادي). 
وأوضحـت األجهـزُة األمنيُة وفقـاً لألدلة 
واالعرتافـات والتحقيقـات أن الخطـَة التي 
سعت الخليُة التابعُة لالستخبارات السعوديّة 
لتنفيذها تضمنت اسـتخدام سائقي وسائل 
نقل ثقيلة لنقل السـيارات املفخخة، بمقابل 
تكلفة نقل مرتفعة، وكذلك استخدام عنارص 
تعمل يف التجارة كغطاء السـتالم السـيارات 

املفخخـة بعد وصولهـا إىل األماكن املطلوبة 
للتنفيذ. 

أن  وكشـفت األدلـُة واالعرتافـاُت أَيْـضاً 
الخليـَة اسـتعانت بالُعنرص النسـائي أثناء 
عملية تهريب السـيارات املفخخة من نقاط 
التفتيش، وحاولت اسـتغالل ظروف الناس 
وحل بعض إشكالياتهم إلقحامهم يف أعمال 

إجرامية تستهدف أمن الوطن. 
ويف التفاصيل، كشـفت األجهـزة األمنية 
أنهـا تتبعـت تَحـّركات الخلية مـن البداية، 
مشريًة إىل أنه تم تكليُف املرتِزق أحمد محمد 
عيل الصغري السعيدي (تاجر سيارات) بلقاء 
املتهـم صـدام راجح عـيل الحـاج الجائفي 
معيـيل  بـن  محطـة  يف  قاطـرة)  (سـائق 
وإعطائـه مبالَغ بالريال السـعودّي، مقابل 

إيصال السيارات املفخخة إىل صنعاء. 
وأوضحـت األجهـزُة األمنيُة أن السـائَق 
الجائفـي وصل بقاطرتِـه إىل منطقِة الحزم 
بمحافظـة الجوف، وقام بإنزال السـيارات، 
وسـافر بالسـيارة املفخخة نـوع «كيا» إىل 
أمانـة العاصمة، وأوقفها أمـاَم منزل عمه، 
وطلـب مـن نسـبه املتهـم عـز الديـن نبيل 
محمد السـميني، السـفَر برفقته إىل محطة 
الجوف مع عائلته لغرض تهريِب السيارتني 

املفخختني املتبقيتني. 
املتهمـني،  تَحـّركات  متابعـة  وخـالَل 
توصلـت األجهزُة األمنيُة إىل أن املرتِزق أحمد 
السـعيدي تاجر السـيارات، قـام بالتواصل 
مـع أخيه املتهم يوسـف محمد عيل الصغري 
السـعيدي وطلـب منه إيجاد شـخص؛ لكي 
يقوم باسـتالم السيارات املفخخة، وعىل إثر 
ذلك قام املتهم يوسـف السـعيدي بالتواصل 
مع املتهم أسـامة كمال محمد عيل الذماري 

(سـاعي يف رشاء سـيارات) والذي وافق عىل 
إخفاء السيارات يف حوش بعيًدا عن األنظار. 
ومن خالل املتابعة والرصد والتحقيقات، 
توصلـت األجهزة األمنية إىل متهم آخر يدعي 
سـلطان محمد عـيل الواقـدي، تـم تجنيده 
يف محافظـة مـأرب من قبـل املرتـِزق أحمد 
السـعيدي تاجر السـيارات، واملرتـِزق مانع 
سـليمان (رئيس ما تسـمى شـعبة الحرب 
النفسـية باملنطقة الثالثـة) التابعة للخونة، 
َحيُث تم تكليُفه باستالم السيارات وتوزيِعها 
عـىل بقية أفـراد الخليـة يف أمانـة العاصمة 
وبقية املحافظـات املسـتهدفة، مقابل وعد 

بحل مشكلة عىل قطعة أرض. 
وبثـت األجهـزة األمنيـة، عـَرص أمـس، 
رًة العرتافات عدد من املتهمني  مشاهَد مصوَّ
واملتورطـني يف املخّطـط اإلجرامـي، والذين 

رووا تفاصيل مؤامرة محاولة نقل السيارات 
املفخخـة إىل صنعـاء تحـت غطـاء أعمـال 
تجاريـة، لوال أن األجهزة األمنية تمّكنت من 

ضبطهم يف الوقت املناسب. 
ودعا املتهمون أصحاَب األعمال التجارية 
املتعلقة بالسـيارات إىل االنتبـاه ملا يقومون 
بنقله، وتجنب التهريب، والتعاون مع األمن، 
حتـى ال يتورطـوا يف أعمـال إجراميـة ضد 

املواطنني واألبرياء. 
وأّكــد بيان األجهزة األمنيـة أن إجراءات 
القضيـة مـا زالـت قيـد املتابعـة إىل حـني 
تقديـم ُكــّل املتورطـني للعدالـة، مؤّكــدة 
ا عىل ما  أن هـذه املؤامرة تمثل شـاهًدا حيّـٍ
يحمله تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي مـن حقد تجاه اليمـن الذي عجز 

األعداء عن كرس إرادته. 

ودعـت أجهـزة األمـن جميـَع املتورطني 
مع اسـتخبارات العـدّو إىل املبادرة بتسـليِم 
أنفسـهم إىل الدولة، وحذرتهم من أنها قادرة 

عىل الوصول إليهم أينما كانوا. 
ت األجهـزُة األمنيـُة املواطنـني عىل  وحثـَّ
التيقـظ واإلبـالغ عن أيـة تَحـرُّكات تزعزع 

األمن. 

 

إظةازٌ اجابظائغ بتةِط 
خطعرة اقجاعثاف

املخطَُّط اإلجرامي الذي كان العدّو يسعى 
لتنفيـذه يف العاصمـة وبعـض املحافظـات 
الحـرة، يأتي ضمن سلسـلة مـن املؤامرات 
العـدوان  تحالـف  سـعى  التـي  الخطـرية 
مـن خاللها عـىل امتـداد السـنوات املاضية 
السـتهداف األمن يف مناطق سيطرة السلطة 
الوطنيـة التي عجز عن الوصول إليها وإثارة 

الفوىض فيها. 
ويضع العدّو مسـألة اخرتاق املحافظات 
الحـرة ضمن أولوياته القصـوى، إذ يعتربها 
تعويًضا عن الفشـل الذريع الذي يعيشـه يف 

ُكـّل ميادين املواجهة مع الشعب اليمني. 
وكان العديـُد من نشـطاء وأبـواق العدّو 
السـعودّي قـد تحدثـوا بشـكٍل رصيح عىل 
وسـائل إعالمهم عـن «رضورة» اسـتهداف 
صنعاء واملناطـق الحرة بالتفجريات إلرهاب 
السـكان وتحويـل املناطـق اآلمنـة؛ بفضل 
يقظة األجهزة األمنية إىل سـاحات مفتوحة 
للجرائم كما هو الحال يف املحافظات املحتّلة 
التي تمثل شواهَد حيًة وفاضحًة عىل حقيقة 
املـرشوع التدمـريي الـذي يسـعى تحالـف 

العدوان لتحقيقه يف اليمن. 
ويمثـُل إحبـاَط املؤامـرة األخـرية إنجاًزا 
جديًدا نوعيٍّا يضاُف إىل قائمة اسـتثنائية من 
العمليـات البطولية واالحرتافية التي تمّكنت 
فيها األجهـزة األمنية من إحباط مخّططات 
إجرامية واسـعة وكارثية كان العدّو يسعى 
من خاللها إىل ارتكاب مجازَر وحشـية بحق 
املواطنني ورضب االسـتقرار واألمن بشـكل 
كامـل واستنسـاخ الفـوىض اإلجرامية التي 

تعيشها املناطق املحتّلة. 
ويرى مراقبون أن العدوَّ حرص عىل تنفيذ 
هذه املؤامرة يف هذا التوقيت تزاُمناً مع اليوم 
الوطنـي للصمود، ليقدَم جريمة اسـتهداف 
األمن كانتصـار له، ويغطي بها عىل فشـله 
الذريع الـذي يدخل عامه الثامـن، يف مقابل 
الصمود والتماسـك اليمني الـذي يتجه نحو 
النـرص الحتمـي عـىل كافة املجـاالت، وعىل 

رأسها املجال األمني. 
ويُعيـُد اإلنجـاُز النوعي املتمثـُل بإحباط 
هذه املؤامرة تسليَط الضوء عىل تطور قدرات 
أجهزة األمني بالرغم من استثنائية الظروف 
وحجم االسـتهداف وشـحة اإلْمَكانات، وهو 
دًة للعـدو املتخبط  ما يمثـُل صفعـًة متجـدِّ
والعاجز برغـم ُكـّل ما يمتلكـه من قدرات، 
وهو ما يعني أن ُكـّل األفاق مسدودة أمامه. 

تث عغؤئ الجضاة سطى إغةاد صاسثة بغاظات ختغتئ لطمساتصغظ طظ الفصراء  

الرئغج املحاط: الحسإ الغمظغ السزغط الخابر بتاجئ إىل رساغئ واعامام ضئري
 : خظساء

أّكـد رئيُس املجلس السـيايس األعىل 
بصنعـاء املشـري الركن مهدي املشـاط 
أن العدواَن األمريكي السـعودّي ضاَعَف 
الحالـَة اإلنسـانيَة لـدى أبنـاء شـعبنا 
اليمنـي، ونتـج عنـه بـؤس وحرمـان 

كبريان وتدمري مقدرات الشعب. 

وقال الرئيس املشاط يف ترصيح، يوم 
أمس: إن الشعب اليمني العظيم الصابر 
بحاجة إىل رعاية واهتمام كبري، ويجب 
عـىل الجهات املعنيـة أن تفكر يف تقديم 

ما يخفف من معاناته. 
وحث الرئيس املشـاط الهيئة العامة 
للـزكاة عىل أن يكـون التحصيُل بآليات 
وطرق صحيحـة، منوًِّهـا إىل أن الهدف 
االسـرتاتيجي لهيئـة الزكاة هـو إنهاُء 

إىل أن  ظاهرة البطالـة والفقر، ُمشـرياً 
التمكـني االقتصـادي ال يقتـرص عـىل 
موضوع التدريب والتأهيل، بل يجُب أن 
يكوَن هناك اهتمام بإيجاد فرص العمل 

قبل التدريب. 
ودعا املشاط إىل الرتكيز عىل املشاريع 
التي تهدُف إىل تشـغيل أكثر عدد ممكن 

من األيادي العاملة من الفقراء.

افجعجة افطظغئ تضحُش تفاخغَض المثّطط اإلجراطغ لطسثوان وتئث اساراشات الماعرذغظ:
اجاثئاراُت السثّو جّظثت خطغئ طرتجصئ شغ طأرب لافثغت جغارات وإرجالعا إلى خظساء وسثة طتاشزاتاجاثئاراُت السثّو جّظثت خطغئ طرتجصئ شغ طأرب لافثغت جغارات وإرجالعا إلى خظساء وسثة طتاشزات

تط اجاثثاُم جائصغ صاذرات وتةار جغارات لظصض «المفثثات» تتئ غطاء الاةارة
اجاسان السثّو بالسظخر الظسائغ لطمساسثة شغ سئعر شغ الظصاط افطظغئ اجاسان السثّو بالسظخر الظسائغ لطمساسثة شغ سئعر شغ الظصاط افطظغئ 

طآاطرة جسعدّغئ جثغثة يف طخغثة أبطال افطظ
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الفرغص الروغحان: السثوان سطى الغمظ جغضعُن وباًق 
سطى الظزام السسعدّي وظعاغئ سروش الطشاة

صئائض بظغ تحغح تآّضـُث دسَمعا الضئري 
لتمطئ « إسخار الغمظ»

 : خظساء
نظَّمـت يف مديرية بني حشـيش، أمس، 
وقفًة قبليًة حاشـدًة؛ تأكيداً عىل دعم حملة 
«إعصار اليمن» للحشـد واالستنفار وتأييد 

عملية كرس الحصار األوىل. 
وخـالل الوقفـة، أّكــد أمنُي عـام محيل 
املحافظـة عبدالقـادر الجيالنـي، أن إحياء 
يجسـد  اليمـن  إعصـار  حملـة  فعاليـات 
اسـتمرار النضـال يف معركة تحريـر البالد 
ورفض املشاريع االستعمارية، منوًِّها بدور 
قبائل بني حشـيش يف رفد الجبهات وتعزيز 
عوامـل الصمـود يف صـد جحافـل الغـزاة 

واملرتِزقة. 
واملكاِسـِب  النجاحـاِت  إىل  وتطـرق 
العسـكرية والسياسـة التي تحّققت لليمن 
وكـذا الشـواهد والوقائـع لفشـل العدوان 
واملرتِزقـة وانتكاسـاتهم املتواليـة بفضـل 
وإدراكـه  اليمنـي  الشـعب  وعـي  تنامـي 
للمؤامـرات التي تحـاك ضد الوطـن وأمنه 

واستقراره. 
وأَشـاَر الجيالني، إىل أن الشـعَب اليمني 

ُمقِبـٌل عـىل أعتاب العـام الثامـن للعدوان، 
واالنتصـارات تتـواىل يف مختلـف الجبهـات 
من قبِل أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة، 
ـدت خالل  مبينًـا أن الحكمة اليمانية، تجسَّ
السـبعة األعـوام يف الصمـود واالستبسـال 
وتّوجـت بالوصـول إىل صناعـة الطائـرات 
املسرية والصواريخ البالسـتية والتحديثات 

العسكرية. 
فيما حـث عضو مجلس النـواب، يحيى 
بن يحيـى القايض، عىل أهميّـة دعم حملة 
إعصار اليمـن لتعزيز موقف أبناء الشـعب 
اليمني الرافض ملشـاريع الوصاية والتأكيد 
عىل مواصلة دعم الجيش واللجان الشعبيّة 
والوقـوف إىل جانبهـم يف الدفاع عن حياض 

الوطن. 
بـدوره، أّكــد عضـو مجلس الشـورى، 
فضل مانع، أن دماء الشـهداء العظماء ويف 
املقدمـة الشـهيد القائد حسـني بـدر الدين 
الحوثي، أثمرت نرصا وعزة وحرية للشـعب 
اليمنـي، الفتـاً إىل أن اسـتمرار العـدوان لن 
يزيد الشعب اليمني إال صموًدا وإرصاًرا عىل 
مواصلـة معركـة تحريـر األرض من دنس 

الغزاة واملحتّلني. 

ونـّوه إىل أن خيـاَر النـرص يرتكـز عـىل 
عوامـل الصمود والهبة الشـعبيّة للذود عن 
الوطن الغايل بكل غال ونفيس حتى تحقيق 
النـرص، مؤّكـداً أهميّة التمسـك بالُهــِويَّة 
اإليَمانية وتعزيز جهود حملة إعصار اليمن. 
واسـتنكر بيـاُن الوقفة الصمـت الدويل 
إزاء الجرائـم التي يرتكبهـا تحالف العدوان 
بحق الشـعب اليمني.. محمالً األمم املتحدة 
ومجلس األمن املسـؤولية تجاه ما يتعرض 
لـه الشـعب اليمنـي مـن حـرب اقتصادية 
ممنهجـة ومنـع دخـول سـفن املشـتقات 

النفطية. 
وسـيناريو  العـدوان  جرائـم  أن  وأّكــد 
مؤامـرات تمزيـق واحتـالل جـزء مهم من 
أرض الوطـن الغـايل لن تثنـي اليمنيني عن 
تعزيـز التفافهـم حول قضيتهـم ومرشوع 

الدفاع عن سيادة البالد وكرامة الشعب. 
شـارك يف الوقفـة التـي تخللهـا قصيدٌة 
شعرية، مدير املديرية راجح الِحنَِمي وأمني 
عام محيل املديرية إبراهيم الجيالني ومدراء 
املكاتـب التنفيذيـة ومشـايخ ووجهاء بني 

حشيش وحشد من املواطنني. 

 : خظساء
أّكـد نائُب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع 
واألمـن الفريق الركن جالل الرويشـان، أن 
دعـم حملة إعصـار اليمن رسـالة لتحالف 
العـدوان بمراجعة حسـاباته، وأن الشـعب 
اليمني سـيبقى ثابتاً وصاِمداً حتى تحقيق 

النرص املؤزر. 
وأَشـاَر خالل مشـاركته يف وقفـة قبلية 
ألبنـاء مديريـة جحانة بمحافظـة صنعاء، 
يـوم أمـس، إىل أن تنفيـذ الحملـة يتزامـن 
مع االسـتعدادات لتدشـني العام الثامن من 
الصمـود يف وجه تحالـف العـدوان، معتربًا 
الحضـوَر املـرشَف ألبنـاء وقبائـل جحانة 
صورة من الصمود الشـعبي ولوحة انتصار 
اليمـن عىل مؤامـرات ومخّططـات تحالف 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وقال: إن صمود الشعب اليمني والتفافه 
حـول القيـادة الثورية واملجلس السـيايس 
األعـىل والجيـش واللجـان الشـعبيّة جبهة 
إفشـال  يف  األرض  عـىل  حقيقيـة  انتصـار 
محاوالت ورهانـات دول العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
دالالت  الرويشـان  الفريـق  واسـتعرض 

التحشـيد واالسـتنفار ضمن حملة إعصار 
اليمـن يف تعزيـز التعبئة وتحمل املسـئولية 
تجـاه مـا يتعـرض لـه اليمـن من عـدوان 
وحصار للعام السـابع، مؤّكــداً أن الحملة 
تعكـس عـزة وشـموخ أهـل اليمـن وعدم 

خضوعهم ملشاريع الهيمنة واالستكبار. 
وقـال «الحـرب العدوانيـة عـىل اليمـن 
السـعودّي  النظـام  عـىل  وبـاالً  سـتكون 
ونهاية عـروش الطغاة املتآمرين عىل اليمن 
ومقدراته».. مشـيداً بمواقـف أبناء جحانة 
لخـوض  الجبهـات  رفـد  يف  وتضحياتهـم 

معركة الدفاع عن الوطن. 
من جانبه، أّكـد عضو مجلس الشـورى، 
مجاهـد السـامري، أن انتهـاكات العدوان 
فشلت يف إخضاع الشعب اليمني وزادته قوة 
وصالبة يف رفد الجبهات وتعزيز االنتصارات 

ضد قوى العدوان. 
وعىل صعيد متصـل، جدد مدير املديرية، 
محمـد البشـاري، اسـتعداد أبنـاء جحانة 
والجاهزيـة للنفري العام وتعزيز املشـاركة 
الوطـن  عـن  دفاعـاً  التضحيـات  وتقديـم 

وسيادته واستقالله. 
واعترب حملـة إعصار اليمـن تأكيداً عىل 
مواصلـة النفـري العـام للجبهـات ذوداً عن 

حياض الوطن. 
الشـباب  مكتـب  مديـر  دعـا  بـدوره، 
والرياضة باملحافظة، عبداملحسن الرشيف، 
إىل اسـتمرار التصـدي ملخّططـات تحالـف 
العدوان وامليض عىل درب النضال واملواجهة 

والصمود مهما بلغت التحديات. 
وأّكـد بيان صادر عن الوقفة، االستمرار 
يف دعم حملـة إعصار اليمـن واإلرصار عىل 
إىل  والوقـوف  والثبـات  الصمـود  مواصلـة 
جانب أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة بكل 

غاٍل ونفيس. 

ٌع فتفاد بقل بالساخمئ خقل ضطمئ له شغ وصفئ لصئائض جتاظئ دسمًا لتمطئ «إسخار الغمظ»  لصاء طعجَّ
دسمًا لتمطئ «إسخار الغمظ»

 : خظساء
عاً  نظَّم أحفاُد بالل يف مديرية التحرير بأمانة العاصمة، أمس، لقاًء موسَّ
لدعم حملة «إعصار اليمن» للتحشـيد واالسـتنفار، مؤّكـدين االسـتعداد 
ملواصلـة الصمـود ورفـد الجبهـات بقوافل الرجـال إلسـناد املرابطني يف 

جبهات الدفاع عن الوطن حتى تحقيق النرص. 
وأشـادوا بالتفاعل واملساهمة يف إنجاح حملة «إعصار اليمن»، وتعزيز 
الثبات والتالحم يف مواجهة تصعيد وحصار العدوان األمريكي – السعودّي 

- اإلماراتي، وإفشال مخّططاته اإلجرامية. 
وتواصلـت اللقاءات والفعاليات يف مديرية التحرير، لدعم حملة وقافلة 

«إعصار اليمن»، لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان والحصار. 
وأّكــدت كلمـات الفعاليـات استشـعار الجميع للمسـؤولية يف إنجاح 

حملة «إعصار اليمن»، ورفد الجبهات باملال والرجال. 
ودعـت أبناء مديرية التحريـر وكافة مديريات األمانـة إىل النفري العام 

ومواصلة دعم املرابطني يف جبهات العزة والرشف. 

وصفئ لصئغطئ بظغ إجماسغض يف طظاخئ 
دسمًا لتمطئ إسخار الغمظ

 : خظساء
نّظم أبناُء قبيلة عزلة بني إسـماعيل يف مديرية مناخة محافظة صنعاء، 

أمس، وقفًة؛ دعماً لحملة «إعصار اليمن» للتحشيد واالستنفار. 
وألقيـت يف الوقفة كلمـات أّكـدت عىل أهميّة اسـتمرار الصمود والثبات 

ومواصلة رفد جبهات الرشف باملال والعتاد والرجال حتى تحقيق النرص. 
ودعت إىل تعزيز االصطفاف والتالحم وامليض يف درب الشهداء يف مواجهة 

قوى االستكبار؛ دفاعاً عن األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
وأّكـد بياٌن صادٌر عن الوقفة رفض أبناء عزلة بني إسـماعيل، ملشـاريع 

الوصاية والهيمنة ودعم خيار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان. 
ولفـت إىل أن مـا يتعـرَُّض له اليمُن من عدوان وحصار يسـتدعي حشـد 
الجهود لوضـع َحــّد النتهـاكات دول العدوان بقيادة أمريكا والسـعوديّة 

واإلمارات. 
كما أّكـد البياُن جاهزيَة قبائل بني إسماعيل للمشاركة يف معركة الدفاع 
عن الوطن ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبيّة حتى تحرير ُكـّل شرب 

من أرض اليمن من الغزاة واملحتّلني. 

أرشيف
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 : خسثة
أُصيبـت امرأة بجـروح بليغة، 
أمس الثالثاء، جـراء انفجار لغم 

مـن مخلفات تحالـف العدوان يف 
محافظة صعدة. 

وأّكـد مصدر أمنـي يف صعدة، 
أمس، إصابة امـرأة بعد تعرضها 

النفجار لغم من مخلفات العدوان 
يف منطقة طالن بمديرية حيدان، 

ما أَدَّى إىل برت قدمها. 
وكان قـد أُصيـب 7 مواطنني، 

اليومني املاضيني، بنريان مدفعية 
الجيـش السـعودّي عـىل منطقة 
الرقـو بمديريـة منبـه الحدودية 

محافظة صعدة. 

 : طاابسات
كشـف نائُب وزيـر الخارجية يف 
حكومة صنعاء، حسني العزي، عن 
تـورط حزب «اإلصالح»، يف إرسـال 
أوكرانيـا  إىل  إرهابيـني  مقاتلـني 
بموجـب اتّفاق مـع أمريكا، مقابل 

شـطب قيادات يف الحزب من قوائم 
اإلرهاب. 

وقال العزي يف تدوينة عىل منصة 
(تويرت): «نفطنا وغازنا بيد تنظيم 
(إخـوان اليمـن) ويتـم تخصيصه 
ألنفسـهم وبعض الفروع املتطرفة 

خارج اليمن». 
يسـاهمون  «ومؤّخـراً  وتابـع: 

بجـزء مـن ريـع ثرواتنـا يف تمويل 
عمليات تفويج املتشّددين للقتال يف 
أوكرانيا مقابل شـطبهم من قوائم 

اإلرهاب». 
واختتـم نائـب وزيـر الخارجية 
تغريدتـه قائـالً: «نعـم نحـن أمام 
جماعـات ارتزاقيـة ظالمية ويجب 

التعاون يف مالحقتهم». 

 : طاابسات
للشـعب  جديـد  اسـتفزاز  يف 
اليمني مـن قبل االحتـالل، أعلن 
جزيـرة  أن  إماراتـي  مسـئول 
سـقطرى ليسـت يمنيـة، وأنهـا 
يجب أن تلحق بغريَها، يف إشـارة 

إىل اإلمارات. 
عبدالخالـق  واسـتعرض 
عبداللـه -مستشـار محمـد بـن 
زايـد- يف تغريـدة عـىل تويرت، ما 
قدمتها  التي  بالخدمـات  وصفها 
سـقطرى،  يف  للمواطنـني  بـالده 
معتـربًا أن الجزيـرة أُهملـت من 
أن  ُمضيفـاً  والجنـوب،  الشـمال 
ال الشـمال أنصفهـا وال الجنوب 

ينصفها وأنها عانت من اإلقصاء 
والتهميش. 

َوأََضــاَف املستشـار اإلماراتي 
أن سـقطرى ال تود اآلن أن تُقحم 
يف أي رصاع، فهي منطقة مساملة 
تبحـث عن وضع إداري مسـتقل 
وطنيـة  ة  ُهــِويـَّ مـع  يتسـق 
ة بشعبها وتاريخها ولغتها  َخاصَّ
املهـّددة باالنقـراض، األمـر الذي 
من اإلمارات  سـافراً  الً  يعترب تدخُّ
ومستشـاريها يف الشـأن الداخيل 

اليمني. 
أّكــد  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
ناشطون وإعالميون وسياسيون 
اإلماراتـي  املستشـار  حديـث  أن 
حول الخدمات الشكلية لالحتالل 

اإلماراتـي ال يفوضهـا وال غريها 
إلحاق الجزيرة بها، موضحني أن 
سـقطرى مثلها مثـل ُكـّل اليمن 
تعانـي مـن مضاعفـات الحرب 
التي تسبب بها تحالف العدوان. 

وسخر الناشطون من ترصيح 
مستشـار ابـن زايـد، أن بـالَده 

هي بوابُة سـقطرى عـىل العالم، 
معتربيـن أن ُكـّل هـذا الكالم لن 
لتحالـف  وال  لإلمـارات  يشـفع 
العدوان وال لحكومة الفاّر هادي، 
والديموغرافية  البيئيـة  جرائمها 
واالقتصاديـة واإلنسـانية بحـق 

سقطرى وأهلها. 

 : طاابسات
أعلنت األمُم املتحدة ومنظماتها، أمس الثالثاء، 
أن 161 ألـف يمنـي سـيتعرضون للمجاعة عىل 
األرجـح خالل النصف الثاني مـن العام الجاري، 

وبواقع يفوق التقديرات بخمسة أضعاف. 
وأطلقـت أكثـُر مـن 12 منظمة تابعـة لألمم 
املتحـدة وجماعة إغاثـة دولية، تحذيـراً صارخاً 
عـرب تقريـر التصنيـف املرحـيل املتكامـل لألمن 
الغذائي (آي. بي. يس.)، والذي يأتي ُقبيَل مؤتمر 
سـنوي لجمع التربعات تستضيفه األمم املتحدة 

غداً األربعاء. 
ويف بيان مشـرتك، قالت منظمُة األمم املتحدة 
للطفولة (اليونيسـف) وبرنامـج األغذية العاملي 
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو): 
إن اليمـن عـىل حافـة كارثـة، إذ مـن املتوقـع 
أن يـزداد الوضـع اإلنسـاني سـوءاً بـني يونيـو 
وديسمرب 2022، كما أن من املحتمل وصول عدد 
األشـخاص الذين قـد ال يتمّكنوا مـن تلبية الحد 
األدنى مـن احتياجاتهم الغذائيـة إىل رقم قيايس 

يبلغ 19 مليون شخص يف تلك الفرتة. 
بدوره، أّكـد املنسـق املقيم ومنسـق الشؤون 
اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن، ديفيد غريسيل، 
أن التحليـل الجديـد للتصنيف املرحـيل املتكامل 
لألمـن الغذائـي يؤّكــد تدهور األمـن الغذائي يف 
اليمن، داعياً إىل التَحّرك الفوري لتلبية االستجابة 

اإلنسـانية املتكاملة ملاليني األشـخاص يف اليمن، 
بمـا يف ذلـك الدعـم الغذائـي والتغـذوي وامليـاه 
النظيفة والرعاية الصحية األََساسـية والحماية 

والرضوريات األُخرى. 
مـن جانبـه، قـال املديـر التنفيـذي لربنامج 
األغذيـة العاملي، ديفيـد بيزيل: إن «هـذه األرقام 
املفزعـة تؤّكــد أننا نسـري باتّجاه العـد التنازيل 

للكارثة يف اليمن، والوقت ليس يف صالحنا». 

وأَشـاَر البيـان األممـي املشـرتك إىل «ارتفـاع 
مسـتوى سـوء التغذية الحاد بـني األطفال دون 
سـن الخامسـة، إذ يعانـي 2.2 مليـون طفل يف 
جميع أنحاء اليمن من سـوء التغذية الحاد، بما 
يف ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يواجهون 
سـوء التغذيـة الحـاد الوخيم، وهي حالـة تهّدد 
الحياة، باإلضافة إىل ذلك تعاني حوايل 1.3 مليون 
امـرأة حامـل أَو أم مرضعـة مـن سـوء التغذية 

الحاد». 
وبنّي ارتفاع مسـتوى سـوء التغذية الحاد بني 
األطفـال الصغـار واألُمهات يف اليمـن، ومن بني 
أسـوأ املناطق محافظات حّجـة والحديدة وتعز، 
ويواجه األطفال الذين يعانون من سـوء التغذية 
الحـاد الوخيم خطر الوفاة إذَا لـم يتلقوا التغذية 

العالجية املطلوبة. 
يف السـياق، قالت املديرة التنفيذية لليونيسف 
كاثرين راسيل: «يذهب املزيد واملزيد من األطفال 
إىل الفـراش لينـام بمعـدة خاوية، هـذا يزيد من 
تعّرضهـم لخطـر اإلصابـة بالضعف الجسـدي 
واإلدراكـي، بـل وحتى املـوت، لم يعـد باإلْمَكان 
التغـايض عن محنـة أطفال اليمـن، األرواح عىل 

املحك».
وعىل الرغم من اعرتاف األمم املتحدة بخطورة 
الوضـع اإلنسـاني يف اليمن وتعرضـه إىل واحدة 
من أسـوأ أزمات الغذاء يف العالم، إال أنها تحاشت 
الحديـث عن تأثري الحصـار الجائر املفروض من 

تحالف العدوان عىل الوضع اإلنساني يف اليمن. 
الجديـر ذكره أن تصنيف (آي. بي. يس) عبارة 
عن رشاكة عاملية تضم 15 وكالة أممية ومنظمة 
إنسانية تعمل يف اليمن ويمولها االتّحاد األُوُروبي 
والوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة والوكالة 
الربيطانية للتنمية الدولية، َحيُث يقوم التصنيف 
بتتبع وقياس مسـتوى انعدام األمـن الغذائي يف 

املناطق املنكوبة بالرصاعات. 

إخابئ اطرأة باظفةار لشط طظ طثطفات السثوان يف خسثة

ظائإ وزغر الثارجغئ: «اإلخقُح» طاعّرٌط يف إرجال 
طصاتطني إرعابغني إىل أوضراظغا

اقتاقل اإلطاراتغ غسافج الغمظغني طةّثًدا بحأن 
ججغرة جصطرى

12 طظزمئ دولغئ تططص تتثغرًا خارخًا بسث ارتفاع طسثل املةاسئ يف الغمظ
تتثغرات طظ اجامرار تثععر العضع اإلظساظغ الضاربغ

طتاشر طرضجي سثن غرشُخ املبعَل 
أطام طتضمئ تابسئ لطمطغحغا 
الاابسئ لقتاقل اإلطاراتغ

 : طاابسات
قـال مصـدٌر يف البنك املركزي بعـدن املحتّلة، أمـس الثالثاء: 
َ من قبـل حكومة الفاّر  إن املرتـِزق أحمد غالـب املعبقي -املعنيَّ
هـادي محافظاً للبنك- رفض املثول قضائياً أمام محكمة تابعة 
ملا يسـمى املجلس االنتقايل يف خطـوة قد تفجر أزمة جديدة بني 

أدوات العدوان. 
وكانت محكمة صرية االبتدائيـة بعدن املحتّلة وجهت، أمس 
األول االثنني، باستدعاء محافظ البنك املعبقي، وذلك عىل خلفية 
رفضـه قرار املجلس بتوقيف النائب العـام املعني من قبل الفاّر 
هـادي، َحيـُث يتهم ما يسـمى االنتقايل محافظ البنك بتسـليم 
النائب العام املحسـوب عىل «اإلصالح» أحمد املوساي، أكثر من 
400 مليون ريال، كما يتهُمه بتجاهل قرار نادي القضاة بوقف 

توقيعات املوساي عىل الشيكات. 
ويرُفُض ما يسـمى االنتقـايل قرار الفاّر هـادي بتعني أحمد 
املوسـاي نائبـاً عامـاً، ويعتـرب القـرار مـن جانب واحـد دون 
التشـاور معه محاولة لتمكني حزب «اإلصالح» عىل املحافظات 
الجنوبية، ومـع أن أزمة النائب العـام يف حكومة املرتِزقة تعود 
ألكثر من عام غري أن تحريكها يف الوقت الحايل يشري إىل تصاعد 
حـدة األزمة بـني أدوات العدوان ُخُصوصاً يف ظـل التقارير التي 
تتحدث عن رفض رئيس حكومة الفنادق معني عبدامللك العودة 

إىل عدن واشرتاطه توريد عائدات املحافظة لحساب حكومته. 

طتاولئ جسعدّغئ لاثوغض طظفث 
حتظ الربي يف املعرة 

 : طاابسات
كشـفت مصادُر إعالمية، أمس الثالثـاء، أن تحالَُف العدوان 
السـعودّي اإلماراتـي، بدأ باتّجـاه تدويل منفذ شـحن الربي يف 
املهـرة الحدودي مع سـلطنة عمـان، والذي يعتـرب آخر رشيان 
حياة ملاليني اليمنيـني الواقعني تحت رحمـة الحصار والعدوان 

منذ 8 سنوات. 
ووفقـاً للمصـادر، فقـد وصـل إىل املهـرة وفـٌد مـن الخرباء 
الدوليـني للقاء محافظ الفاّر هـادي ولجنة االعتصام، َحيُث تم 
خالل اللقاء طرح اللقاء إْمَكانية نرش قوات دولية يف املنفذ تحت 

ذريعة ما وصفها تهريب املخدرات واألسلحة. 
وكان االحتالل السعودّي قد اسـتبق وصول الفريق بتسويق 
مزاعم حول ضبط شـحنات أسـلحة كانت يف طريقها لحكومة 

صنعاء. 
وأَفادت املصـادر اإلعالمية بأن تحالـف العدوان يضغط عىل 
السـلطة املحلية املوالية له يف املهرة، بغيـة تمرير مرشوع نرش 
قوات بريطانية –أمريكية يف منفذ شـحن الحدودي مع سلطنة 
عمـان، مبينة أن الريـاض تهدف من خالل تدويـل املنفذ الربي 
إحـكام قبضتها عىل املحافظـة التي تسـعى لتحويلها إىل ممر 
لصادراتهـا النفطية قبل أي مسـاٍع للتوصل إىل َحـّل شـامل يف 

اليمن. 
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 : إبراعغط السظسغ 
مـن قطاعـات الدولة  دخلـت الكثريُ 
مرحلـًة خطريًة جراء الحصار األمريكي 
السـعودّي الخانق، والذي تـزداد وتريته 
مـن يـوم إىل آخـر يف ظل صمـت أممي 

مطبق. 
وتقول املنظمات الدولية -أممية وغري 
أممية-: إن 80 % مـن اليمنيني بحاجة 
إىل الغـذاء وتقديـم املعونـات، نصفهـم 
يعانـي الجـوع وانعدام األمـن الغذائي، 
وبالتايل ظهور األمراض املرتبطة بسـوء 

التغذية عىل نطاق واسع. 
ومع اسـتمرار سياسة الحصار تدس 
منظمـات األمـم املتحـدة وغريهـا من 
املنظمات رأسـها يف الرتاب عندما يكون 
الحديـث عـن منـع العدوان مـن دخول 
سـفن الوقود املرتبطة بمعيشة وصحة 

اليمنيني مبارشة. 
ويبدو أنهـا مغيبة اليـوم عن دورها 
للمناطـق  الوقـود  بتوفـري  املطالبـة  يف 
واملحافظـات املحـارصة يف وقـت يـكاد 
مستشـفيات  مـن  الصحـي  القطـاع 
ومراكـز صحيـة وغريها يعلـن التوقف 

التام عن تقديم خدماته لليمنيني. 
يف العاصمـة التـي تضم اليـوم حوايل 
5 ماليني مواطـن، 60 % منهم نازحون 
مـن مناطق الـرصاع ومـن املحافظات 
املحتّلـة، هناك 87 مستشـفى حكومي 
وخـاص وما يقـارب 530 مركزاً صحياً 
حكوميـاً وخاصـاً إىل جانـب 7 مصانع 
إلنتاج األوكسـجني، جميـع هذه املرافق 
الصحيـة مهـّددة اليـوم أكثـر مـن أي 
وقت مـىض بالتوقف عن تقديم خدمات 

الرعاية الصحية للمواطنني. 
واملراكـز  املستشـفيات  وتعتمـد 
املشـتقات  عـىل  الصحيـة  واملنشـآت 
النفطية بشكل كيل يف تزويدها بالطاقة 
لتشـغيل األجهزة الطبية والتشخيصية 
اإلسـعاف  وسـيارات  والعالجيـة، 
والطـوارئ ونقـل األطبـاء واملسـعفني 

والعاملني الصحيني. 
وكان وزير الصحة العامة والسكان، 
الدكتـور طـه املتـوكل، أعلن األسـبوع 
املايض، عن دخول القطاع الصحي حالة 
حرجة؛ بَسبِب استمرار تحالف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي يف احتجاز 

سفن الوقود. 
َوحـّذر الوزيـر املتـوكل، مـن توقف 
املرافـق الصحية والطبية، نتيجة انعدام 
تحالـف  محمـالً  النفطيـة،  املشـتقات 
العدوان مسـئولية التداعيـات الكارثية 
عـىل خدمـات القطـاع الصحـي جـراء 
انعـدام الوقـود وتشـديد الحصـار عىل 

الشعب اليمني. 
واعترب منـع دخول النفـط واألعمال 
التعسـفية التي تمارسـها دول العدوان 
جريمة حـرب مكتملـة األركان أَدَّت إىل 
تدهـور القطاعات الصحيـة والخدمية 
بعد تعرضهـا للقصف والتدمري املمنهج 

عىل مدى سبع سنوات. 
وأوضح وزيـر الصحة، أن هناك 145 
بحاجـة إىل مليون  مستشـفى حكومياً 

و500 ألف لرت ديزل شهرياً، فيما تحتاج 
واملختـربات  واألطـراف  األورام  مراكـز 
ومراكـز الغسـيل الكلـوي إىل 15 ألـف 
لرت، ويسـتهلك 184 مستشـفى خاصاً 
ثالثة ماليـني لرت، فضالً عن حاجة 131 
مستوصفاً ومنشـأة طبية إىل 150 ألف 
لرت، إىل جانب 500 ألف لرت لتشـغيل 15 

مصنع أوكسجني وأدوية. 
املستشـفيات  اتّحـاد  وجـه  بـدوره 
ة نـداء عاجـالً، لتوفري  اليمنيـة الَخاصَّ
املشتقات  من  املستشـفيات  احتياجات 

النفطية. 
وأعلن االتّحاد يف بيان، حالة الطوارئ 
ة، نظراً  القصوى باملستشـفيات الَخاصَّ
لعدم وصول املشتقات النفطية وارتفاع 
كلفـة الحصـول عـىل الوقود.. ُمشـرياً 
إىل أن هـذا األمـر سـيؤدي إىل عجـز تام 

عن تقديـم الخدمات الطبية 
أمـام  ـة  الَخاصَّ املستشـفيات  ويضـع 
صعوبـة إبقـاء أبوابهـا مفتوحـة أمام 

املرىض. 
وأّكـد تراجع الخدمات الطبية بنسبة 

يف  األقسـام  مـن  عـدد  وإغـالق   % 50
بعـض املستشـفيات، نتيجة اسـتمرار 
منع دخول املشـتقات النفطية من قبل 

تحالف العدوان. 
بوقـوع حاالت  االتّحـاد أفـاد أَيْـضاً 

وفاة يف أقسام العناية املركزة والطوارئ 
تمّكـن  عـدم  جانـب  إىل  والعمليـات، 
ة  املستشفيات من حفظ األدوية الَخاصَّ
باألمراض املزمنة مثل السكر واألورام. 

وحـذر من أن عدم وصول املشـتقات 
النفطية إىل املستشـفيات وارتفاع كلفة 
الوقود سـيؤدي إىل عجز تـام عن تقديم 
إىل تراجـع  الخدمـات الطبيـة، ُمشـرياً 
ة يف الحصول  قدرة املستشـفيات الَخاصَّ
عىل املشـتقات النفطية بنسبة تجاوزت 
85 باملِئـة، مؤّكــداً أن القطاع الصحي 
الخـاص ركيـزة أََساسـية يف منظومـة 

القطاع الصحي بالبلد. 
مستشـفى   100 مـن  أكثـر  وكان 
أصـدرت  وريفـي  ومحـوري  مركـزي 
بيانـات منّددة بالصلـف اإلجرامي لدول 
العـدوان املتمثل بمنع دخول املشـتقات 
النفطية ما يعـرض البلد لكارثة صحية 
هـي األخطـر.. مؤّكــدة أن َكثـرياً مـن 
األقسـام باتت مهـّددة بالتوقف نتيجة 
نفاد مخـزون الوقـود، كمـا أّكـدت أن 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
سـبب رئييس ملعانـاة اليمنيني.. محملة 
التداعيـات  مسـئولية  العـدوان  دول 
الكارثيـة عىل خدمـات القطاع الصحي 
جراء انعدام املشتقات النفطية وتشديد 

الحصار عىل الشعب اليمني. 
 

طخاِسُإ جمئ
جحـاف  محمـد  الدكتـور  ويؤّكــد 
-رئيـس هيئـة املستشـفى الجمهوري 
بالعاصمـة صنعاء- عىل حجـم التأثري 
الذي طال القطاع الصحي واملستشـفى 
الخصـوص  وجـه  عـىل  الجمهـوري 
وتأثرياته بشـقيه املبـارش وغري املبارش 
نتيجـة منـع دخـول سـفن املشـتقات 

أزطئ العصعد تثظص الصطاع الختغ.. 
الثخعُل إىل طرتطئ الثطر!

دسعاٌت ساجطئ لفطط الماتثة والمةامع الثولغ لطاثخض

   جتاف: عغؤئ 
طساحفى الةمععري 

تثق ظاصعس الثطر 
وظعحك سطى الاعصش سظ 

تصثغط خثطاتظا
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وانعدام الوقود. 
ويقـول يف ترصيح خـاص لصحيفة 
«املسـرية»: «هنـاك تأثـريات النقطـاع 
وغـري  مبـارشة  النفطيـة  املشـتقات 
انعكسـت  املبارشة  فالتأثريات  مبارشة، 
عـىل وصـول املـرىض الذين قلـت أعداد 
ة مـن األرياف،  الوافديـن منهـم، َخاصَّ
كذلـك التأثري عىل وصـول الكادر الطبي 
املستشـفى،  إىل  واإلداري  والفنـي 
والـذي بالتأكيـد سـيكون عىل حسـاب 
ووقـت املرىض، وهـذه واحـدة من أكرب 

املعوقات». 
ويضيـف: «نحـن بدورنا لتـاليف هذه 
اإلشـكاليات نضغط عـىل وزارة الصحة 
ورشكة النفط لتوفري مـا يمكن توفريه 
لوسـائل النقـل من سـيارات إسـعاف 
ووسـائل نقل الكادر الطبي وغريها من 
وسـائل النقـل، لكـن نواجـه صعوبات 
وشـحة يف توفري الوقود الكايف، فوسائل 
نقـل الهيئة تشـكل عائقاً مـع صعوبة 
املولـدات  جانـب  إىل  الوقـود  توفـري 
الكهربائية التي تحتاج للديزل لتشغيلها 
والتـي يتوقف عمـل املستشـفى عليها 
تمامـاً، فمـع انقطاع الكهربـاء تتوقف 
األجهزة لدينا، ونحن اآلن يف وضع حرج 

ا».  ِجـدٍّ
ويردف: مـن املالحظ انخفاض أعداد 
ة  املرىض الواصلني إىل املستشـفى َخاصَّ
القادمـني مـن األريـاف، والسـبب هـو 
االرتفـاع الكبـري يف أجـور النقل وتوقف 
الكثـري مـن وسـائل النقل التـي توصل 
املـرىض مـن األريـاف نحـو العاصمة، 
وهذا عندما نالحظه جيًِّدا هو استهداف 
للمواطن البسـيط وملرضـه الذي يظهر 
أمامـه العجز مـع إرصار العـدوان عىل 
زيـادة معاناتـه دون النظـر لحقوقـه 
الترشيعـات  كلفتهـا  التـي  اإلنسـانية 

والقوانني الدولية. 
ويشـري إىل أن هناك أقسـاَم العنايات 
املركـزة التـي تعترب حيـاة املريض فيها 
مرتبطة بعمل األجهزة، كذلك حضانات 
املواليـد، وبُمَجــّرد توقـف األجهزة عن 
العمل نتيجة توقـف املولدات مع العجز 
عـن توفـري الوقـود لتشـغيلها، َفــإنَّ 
املسـألة بهذه األقسـام مرتبطـة بثواٍن 
معدودة، ما إن تتوقف األجهزة عن العمل 
حتـى يفارق املريـض، أَو الوليد الحياة، 
كذلك حاالت الغسـيل الكلوي التي يمثل 
التأخري يف مواعيد الغسيل تدهوراً لحالة 
املريـض ُوُصـوالً إىل الوفـاة، وهذا يزداد 
مع صعوبة تنقل مرىض الفشل الكلوي 
ـة القادمني مـن األريـاف، أَو من  َخاصَّ
مناطـق بعيدة عن العاصمة مع شـحة 
وسائل النقل، وارتفاع أجور الوصول إىل 

مستشفيات العاصمة. 
ويزيد بقوله: «هنـاك ما يقارب 120 
يسـتقبلهم  الكلـوي  بالفشـل  مريضـاً 
ا من أمانـة العاصمة  املستشـفى يوميّـٍ
ومن ريـف محافظـة صنعـاء، َوهؤالء 
املرىض يعانون من التأخري عن جلسات 
الغسـيل نتيجـة لعدم وجود املشـتقات 
النفطيـة وعـدم تمّكنهم مـن الوصول 
إلينـا يف األوقـات املحـّددة، ويف ظل هذا 
الوضـع الصعـب فنحن ال نسـتطيع أن 
نعطيهـم الوقت الكايف لعملية الغسـيل 

الكلوي». 
ويتابـع «ما نراه من تضييق يف توفري 
املواطـن  سـوى  يسـتهدف  ال  الوقـود 
البسـيط واملرىض املغلوبني عىل أمرهم، 
وهذا ال يعني سـوى أن العدوان يسـعى 
مع ُكـّل يَأِسـه ليسـتثمر معاناة الناس 
وحاجتهم للرعاية الصحية علها توصله 
ليشء، لكنه دائماً يفشل ويرجع خائباً. 
ويؤّكــد الدكتـور جحـاف أن هيئـة 
تـدق  اليـوم  الجمهـوري  املستشـفى 
ناقـوس الخطر مع األخـذ يف االعتبار أن 
حاجة املستشفى من الوقود تصل إىل ٤٥ 
ألف لرت، وما نوفره بشق األنفس ال يصل 
إىل ١٠ % من االحتياج الفعيل السـتمرار 
عمـل املستشـفى يف تقديـم خدماتهـا 

للمواطنـني، َوهـذا مـا يحتـم علينا دق 
ناقوس الخطر وأننا عىل وشـك التوقف 
عن تقديم خدماتنـا يف ظل عجزنا حتى 
عن اإليفاء بأجور الكوادر العاملة لدينا، 
فضـالً عن أن نقـوم بـرشاء الوقود من 
السوق السوداء لتغطية احتياج املولدات 
ة باملستشفى والتي تكّلف مبالَغ  الَخاصَّ
باهظة ال قدرة لنا عىل تحملها، وناشـد 
الدكتور جحـاف منظمات األمم املتحدة 
َواملنظمـات الدوليـة الضغـط عىل دول 
تحالف العدوان إلطالق سفن املشتقات 

النفطية املحتجزة لديهم. 
 

أذفاٌل وظساٌء يف دائرة الثطر
من جانبها، تشـري الدكتـورة ماجدة 
الخطيـب -مدير مستشـفى السـبعني 
هـذا  أن  إىل  والطفولـة-  لألمومـة 
املستشـفى يستقبل 150 حالة يوميٍّا يف 
الطـوارئ ويجري ما بني 12-15 عملية 
قيرصيـة يوميٍّا َومـا يقـارب 50 والدة 
طبيعية، ما يعني أن إغالق املستشـفى 

نتيجة العجز يف توفري الوقود 
للمولـدات الكهربائيـة سـيكون بمثابة 
الحكـم باإلعـدام واملـوت بحـق 3 آالف 
امـرأة حامل وبحق مئات األطفال الذين 
هم بحاجة ماسة لحضانات املستشفى 
شـهرياً، أي ما يتجـاوز 63 ألـف امرأة 

حامل َو6000 آالف طفل سنوياً. 
خدمـات  إن  الخطيـب:  وتقـول 
املستشـفى عـىل وشـك التوقـف الكيل؛ 
بَسبِب منع دول تحالف العدوان وصول 
النفطيـة  املشـتقات  سـفن 

وأن هـذا بمجملـه حكـم باإلعـدام عىل 
قطاع الصحـة وحياة املواطـن اليمني، 
لـًة دوَل التحالـف واملجتمع الدويل  محمِّ
توقفـت  حـال  يف  الكاملـة  املسـؤولية 
خدمات مستشـفى السبعني وغريه من 

املستشفيات. 
بـدوره، يشـري الدكتـور أحمد سـند 
-مدير املستشـفى اليمني الفرنيس- إىل 
أن العـد التنـازيل إلطالق صافـرة توقف 
املستشفيات واملراكز الصحية عن العمل 
يشارف عىل االنتهاء إلعالن الشلل التام 
والتوقـف يف هذا القطـاع الحيوي الهام 
الذي يمثل القطاع الصحي الخاص فيه 

النسبة األكرب. 
ويقـول يف ترصيح خـاص لصحيفة 
«املسـرية»: إن القطاع الصحي الخاص 
مهـّدد اليـوم أكثـر مـن أي وقت مىض 
بالتوقف عن تقديم الخدمة التشخيصية 
والعالجية لعدم توفر املشتقات النفطية 
«الديـزل للمولـدات والبـرتول لوسـائل 
النقل، سيارات اإلسـعاف ووسائل نقل 
توقـف  إىل  إضافـة  الصحـي»،  الـكادر 

مولدات الكهربـاء التجاريـة التي تزود 
توفر  النعـدام  بالكهرباء  املستشـفيات 
الديـزل أضـف إىل ذلك التوقـف الجزئي 
ملصانـع إنتاج األوكسـيجني مـع زيادة 
ا، والتـي أصبحت  الطلـب عليـه َحـاليّـٍ
املـرىض  مـن  الكثـري  لحيـاة  مهـّددة 
ُخُصوصـاً مـع تزايـد حـاالت أمـراض 

الجهاز التنفيس. 
ويضيف الدكتور سـند: «يعد القطاع 
الصحي الخاص واجهة رئيسـية للعديد 
تتطلـب  التـي  املرضيـة  الحـاالت  مـن 
خدمـات نوعيـة نظراً لالزدحـام الكبري 
يف القطاع العام كــ «العنايات املركزة» 
للحاالت الحرجة واملواليد الذين يكونون 
بأمس الحاجة للحضانات التي قد تنقذ 
حياتهـم مـع تقديم الرعايـة الالزمة... 
كمـا أن هنـاك ارتفاعـاً يف الطلـب عىل 
العمليـات الجراحية الطارئة والعمليات 
والوليـد»...  األم  «لرعايـة  القيرصيـة 
ثالجات حفظ األدوية والدم ومشـتقاته 
والتـي تتطلب مصدراً ُمسـتمّرا للطاقة 
وما يتطلـب ذلك اليوم مـن كلفة عالية 

لضمان استمرار عمل هذه األجهزة». 
ويواصل حديثه: وال ننىس أن وسـائل 
ووسـائل  إسـعاف  «سـيارات  النقـل 
مهّددة  مواصالت الكادر العامـل أَيْـضاً 
بالتوقـف لعـدم توفر الوقـود، موضًحا 
أن هناك معاناًة مضاعفة وآثاراً سـلبيًة 
تراكمـت بقطاع الصحة جـراء الحصار 
ومنع العدوان دخول سـفن املشـتقات، 
إذ أن القطـاع الخـاص يقـدم خدماتـه 
للمرىض والجرحى بالتوازي مع القطاع 
الصحي العـام لتلبية الطلب املتزايد عىل 
الخدمات الصحية والتي تأثرت بشـكل 
كبري بتدمري العديد من املنشآت الصحية 
ومضاعفة معاناة املواطنني، وزاد الطني 
بلة حسـب قوله؛ نتيجة تعمـد العدوان 
رضب البنـى التحتيـة لقطـاع النظافة 
والـرصف الصحي إلحـداث كارثة بيئية 
تنتـرش معهـا األوبئـة والتـي ظهـرت 
ا كأمـراض  يف اليمـن كالكولـريا وعامليّـٍ
الجهـاز التنفـيس وكورونـا ناهيك عن 
تزايد األمـراض كنتيجة لسـوء التغذية 

ُخُصوصاً لدى األطفال. 
ويناشـد مديـر املستشـفى اليمنـي 
الفرنيس األمم املتحـدة واملجتمع الدويل 
التدخل  رسعـة  اإلنسـانية  واملنظمـات 
والضغـط عىل قوى التحالف بالسـماح 
وإنقـاذ  النفطيـة،  املشـتقات  لدخـول 
املستشـفيات بتوفري الوقـود وتمكينها 
من القيـام بدوهـا يف تقديـم الخدمات 
الصحية  االحتياجـات  وتلبيـة  الصحية 
الطارئـة والروتينية للمـرىض كَحقٍّ من 
حقوق اإلنسان التي كفلتها له القوانني 

اإلنسانيُة الدولية. 

   الثطغإ: إغقق 
طساحفى السئسغظ 

بمبابئ تضط اإلسثام لـ 3 
آقف اطرأة تاطض وطؤات 

افذفال

   جظث: السث الاظازلغ 
إلذقق خاشرة تعصش 

المساحفغات والمراضج 
الختغئ غحارف سطى 

اقظاعاء
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السصُث الفرغُث شغ زطظ اإلسقم

إخقص سئعد
كلمة لطاملا سـمعناها دائماً، حتـى أصبحت نغمتهم 
التـي يتفاخرون بها بـني الناس، يعتقـدون بذلك أنهم 
يحسنون صنًعا وقد ضّل سعيهم يف الحياة الدنيا، حزب 
لديهـم كلمات متفق عليها، وأحاديث عن أبي مرتِزق بن 
هارب يف السـعوديّة يؤمنون بصحتها، وهي مواضيعهم 
التـي يرّددونها يف ُكــّل محفل وجمع، أمـام أية كامريا 
صغرية كانت أم كبرية، بل أصبحوا يكثرون من املقاطع، 
ليس حباً يف اليمن، إنما لتكثر املشاهدات عّلهم يحصلون 

عىل مبلغ بسيط يويف حاجاتهم وأهليهم. 
يتهموننا بأننا قطيع نتبع التعليمات فقط، وأن عقولنا 
ال تتَحـّرك وال تفكر ويصفوننا بمن باع عقله من السـيد 
كمـا يقولون، فواعجباه!! لقد مّن الله علينا بهذه القيادة 
العظيمة، وهذه املسـرية القرآنية التي جعلتنا فقط نفكر 
ونتفكر، لنرى كم كنا عمياَن ونحن سـاكتون عن قضايا 
ـــة وأعظمها فلسـطني التي مـىض 70 عاماً وهذا  األُمَّ
الحزب لم يسـتطع أن يحدث يف تلك الحرب أي يشء، وال 
داعميه دول الخليـج قاطبة عجزت وخنعت أمام األقلية 

اليهودية عند مليار وأكثر من املسلمني. 

املسـرية القرآنية أبطلـت أحاديثهم املثبطـة للجهاد، 
وجعلـت منا جيالً يرفض الظلـم ويتكلم ويهرج ليوقف 
أي تعٍد ولو كان الظالم محسوباً عليها، وأبهتت دعاتهم 
الذين أكثروا الحديث عن الثوب القصري واملسـواك، وعن 
اللحيـة الطويلة الكثيفة املخيفـة، وعن اليمني وما يجب 
أن تعمل، حتى كأنهم جعلوا الشـمال منبوذة، يغضبون 
عندما يرون رجالً بال لحية، وال يحرك قتل الفلسطينيني 
شـعرة إذَا أعطيتهم شـيئاً بالشـمال قالوا مالك ال تتبع 
السـنة، َوإذَا ارتكب وليهم الفاحشة قالوا أطع وليك ولو 

كان ظاملاً، ولو قتل أَو كرس ظهرك وأخذ مالك. 
ـة ذليلة تتبـع حاكمها  وهـذا املذهب صنع منهـم أُمَّ
كقطيـع النعاج، وحاكمهم هو يف األصل نعجة من قطيع 
نعاج تسـوقهم أمريكا واليهود، نراهـم أذلة وصاغرين 
ال يتجـرأون أن يقولـوا ألمريـكا أي يشء، إذَا أمرتهـم 
بتغيري املناهج غريوها، بقتل الذي يأمرون بالقسـط من 
الناس قتلوهم، بفتح املراقص واملالهي فتحوها، وكأنهم 
ام، ففـي الوقت الذي قلنا نحـن املوت ألمريكا  فقـط ُخدَّ
وقاطعنـا البضائع األمريكية ونتَحـّرك لفضح جرائمها 
وانتهاكاتها، وهم يـربّرون ُكـّل ما تفعله أمريكا، دخلت 
العراق وباكسـتان واليمن والصومال وكّل بالد مسـلمة 
أصبحت تعاني مـن ظلمهم وهم يربّرون لهم جرائمهم، 

بـل إنهم أصبحوا املدافعني عنهـم ضدنا؛ ألَنَّنا قلنا املوت 
ألمريكا يغضبون. 

عقيل ليس للبيع، والغريب أن اليهود يبدون كراهيتهم 
إليران وحزب الله، ولألسد واملجاهدين يف اليمن، ونالحظ 
أن حـزب اإلصـالح يظهر نفـس العـداء والكراهية، بل 
وأشـد من اليهود، غضبت اليهود ِلّما يحصل يف أوكرانيا 
فغضبـت نخب اإلصـالح وقواعدهـم، صاحـت أمريكا 
وقالـت إن الوضـع يف اليمـن كارثـي فصـاح اإلصالح، 
يف الوقـت الـذي أمريكا هي سـببه، ثم قالـت أمريكا إن 
املجاهدين أكلـوا األموال وأخذوا املعاشـات، فصاح هذا 

الحزب اللعني. 
كانـوا يعتقدون أن السـعوديّة ستسـتطيع لصناديد 
اليمن وسيسـلمون لها الحكم واألمـر، وكانوا ينتظرون 
اإلمـارات واألقاليم ليحكـم ُكـّل منهـم إقليمه الخاص، 
ولكـن لألسـف ما إن طغت حتـى جعلتهم كالسـجناء، 
وصغارهـم كالعبيـد، كبار مـن كانوا هنـا يف الدولة لو 
لم يبيعـوا اليمن لعاشـوا بعزة وكرامة، ولكـن اآلن يتم 
إرغامهـم وإهانتهـم ليقدمـوا أمام الكامـريات الكلمات 

واألحاديث التي تطلبها أمريكا نفسها واليهود. 
عقـيل ليـس للبيع ونحـن نراهم قـد باعـوا عقولهم 
وقلوبهـم، فأصبحوا يحبون من أحبت أمريكا ويكرهون 

مـن كرهت، بل ومن رصحت اليهود بكراهيته، لم يبيعوا 
عقولهـم فقط بل وباعوا كرامتهـم وعزتهم وأعراضهم، 
وباعوا إنسانيتهم، عقيل ليس للبيع التي لطاملا سمعتها، 
وأُتهمت شـخصيٍّا بها، بل وُهوجمـت وأُوذيت يف الله، يف 
الوقت الذي كنت أرى نفيس بفضل الله ولدت من جديد، 

وحييت بعد موت عقيل وجمود فكري. 
عقـيل ليـس للبيـع ولو لم يكـن لنـا يف عقولهم التي 
باعوها من علمائهم سوى كذبة الدجال األعور التي لطاملا 
أرعبونـا بهـا، وهي كذبة ال يوجد منها حـرٌف يف القرآن 
الكريم، فسـبحانه حاشـاه من أن يقول {يَـا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالِدُكْم َعُدّواً َلُكْم َفاْحذَُروُهْم} ثم 
ال يحذرنا من فتنة يحيي بها دجالُهم املوتى، ويبعث من 
يف القبور، ويخلق الجنة والنار، فهذه أكرب بيعة خارسة، 
وما نرى دجالهم سـوى أمريكا التـي جعلتهم أكثر من 

العبيد، تهّددهم حتى عىل ملكهم وبالدهم. 
ولكـم أيهـا البائعون، خرجتم من اليمـن مطرودين، 
وبعضكم خرج بشـكل مهـني، وعندما أحسسـتم الذل 
واسـتيقظتم عىل رضب األحذيـة، أصبحنا نراكم يف ُكـّل 
مـكان نـرى فيه اليهـود والنصارى، هنا أقـول لكم من 
الـذي باع عقله؟؟ بـل وباع دينه وعرضـه وباع أرضه، 

وإنسانيته. 

طرتدى الةرطعزي

عـىل مـرأى ومسـمع األقمـار الصناعيـة األمريكيـة 
واإلرسائيليـة وتحديـاً للمنظومات الدفاعيـة (الباتريوت 
والقبـة الحديدية) وقهراً لهـا ولصانعيها وكرساً للحصار 
اد  ورغماً عن أنوف املعتدين طالهـم الغضُب وتكّفل الصمَّ
اً بالردع والرد الحق وكرس الهيبة الدفاعية من  طائراً مسريَّ

جهة وكرس الحصار عن الشعب اليمني من جهة أُخرى. 
ومن ضمن مراحـل الوجع الكبري واسـتمرار العمليات 
العسـكرية الواسعة نفذت القوات املسلحة اليمنية عملية 
تجاوزت الحدود وحلقت عالياً إىل الرياض عاصمة الكيان 
املتعربـد واللقيـط عربيـاً مسـتهدفة رشكات ومصفـاة 
أرامكو ومنشـآتها ومواقع عسـكرية وحيوية حساسة يف 

جيزان وأبها. 
ذت العملية  ووفق املعايري الدولية واإلنسـانية حرض الـرد اليمني ونُفِّ
ة والعالم يشـهد أزمة  بنجاح كان وقعها عىل العدّو كبرياً هذه املرة َخاصَّ

حادة وارتفاع األسعار جرَّاء الحرب الروسية األوكرانية. 
العمليـة صفعة موجعة لقوى االسـتكبار العاملي ويف مقدمتها البيت 

األبيض وتل أبيب ومن خلفهم النظام السعودّي والذي يُلزم عليه التهيَّؤ 
واالسـتعداد مع قادم األيّام لعمليات عسـكرية كربى من كرس الحصار 

وتوازن الردع التي لن تتأخر عن سابقاتها. 
واألرض  السـماء  قوانـني  تكفلـه  وحـق  مـرشوع  ردٌّ 
وسيسـتمر باسـتمرار الحصـار الجائـر ومنـع دخـول 
املشـتقات النفطيـة وغريها مـن االحتيـاج اليمني الذي 
يعاني ويالت الحـرب والحصار املفروضة عليه، ومن حق 
الشـعب اليمني وقواته املسلحة الرضب بيد من حديد ضد 
مـن يعتدي عليـه ويحارصه ويمنـع عنه الـدواء والغذاء 

وأََساسيات الحياة. 
ولهـذا نعُد النظام السـعودّي وإىل جانبـه اإلماراتي أن 
العمليـات القادمة سـتكون عىل قاعدة النفـس بالنفس 
والنفط بالنفط، وليستجِد بذلك وينُْح ويطلب املدد والعون 

من قادة الغرب والرشق.
وليـرصخ العالم شـجباً واسـتنكاراً لهذه العمليات والتي سـتتعاظم 
يف قـادم األيّام مـع رفع حالة التأهـب القصوى للجيـش اليمني العاقد 
عزمـاً وثقة بالله تحرير اليمن من االحتالل واالرتزاق، ولينرصنَّ الله من 

ينرصه. 

الظزام السسعدّي.. 
اإلجرام والاعتح

 

ظعال أتمث
 

 رغـم لعبـة التخّفـي التـي يمارُسـها النظـاُم 
ِه بعباءة اإلسالم السـوداء، إال  السـعوديُّ يف تسـرتُّ
أنه تعرى من إسـالمه، وانكشفت سـوءُة إجرامه، 
وظهـرت حقيقتُـه، وبُطلـت مزاعمـه وادِّعاءاته، 

وسقطت ُكـّل عناوينه وشعاراته. 
لقد سـقط اليوم القناَع وانكشف للخالئق أجمَع 
مدى قبح وبشـاعة الصورة لدى النظام السـعودّي 
البغيـض، لقد ظهـرت حقيقة نفاقهـم، من خالل 
أفعالهـم الال إنسـانية والـال أخالقية بحـق العرب 
واملسـلمني يف ُكـّل البلـدان العربية، لقد تجردوا من 
ُكــّل القيم وخالفـوا رشائع الله يف أرضـه، وتعدوا 
عىل ُكـّل الحدود، وأصبحوا اليوم يجاهرون ببغيهم 
ودمويتهـم،  طغيانهـم  يواصلـون  وعدوانيتهـم، 
يمارسون إجراَمهم ووحشيتهم يف ُكـّل من يعارض 
آراءهـم وأفكارهم وبمـن يناهض سياسـاتهم أَو 

يخالف توّجـهاتهم. 
لقـد اتضحـت للعاملـني الرؤيـة َوباتـت الصورة 
واضحة وضوح الشمس يف وسـط النهار، وليبرص 
ُكــّل من له عينـني ويعي ُكــّل ذي لب وليشـاهد 
ويشـهد عىل أن آل سعود ليسـوا إال أدعياء لإلسالم 
وأنهم ليسـوا من اإلسـالم وال مـن العروبة يف يشء 

بشهادة إجرامهم وطغيانهم وجربوتهم. 
إن املتتبع لتاريخ النظام السـعودّي سـيعرف أن 
ُكـّل سجله حافل باإلجرام والدموية، وها هو اليوم 
وبـكل اسـتكبار وظلم ووحشـية يواصـل ارتكاب 
املزيـد مـن جرائمـه التـي ينـدى لها جبـني الدهر 
واإلنسـانية، َوعىل مرأى ومسمع من العالم واملظلة 
األمميـة، يرتكب مجـزرة مروعة وفظيعـة بإعدام 
81 شـاباً سـعودينّي وبينهم سـبعة يمنيون، اثنان 
من أرسى جيشـنا ولجاننا الشعبيّة، قام بإعدامهم 
َوهـم أرسى حـرب، وهـي جريمة كبـرية يرتكبها 
النظام السـعودّي اليهودي املجـرم كالتي ارتكبتها 
أدواته من القاعدة وداعش بحق الكثري من األرسى، 
وهذه الجرائم الشنيعة والفظيعة التي ترتكب بحق 
األرسى لهـي جرائم حرب، تحرمهـا وتجرمها ُكـّل 

رشائع السماء وقوانني األرض الدولية. 
ُكــّل مـن قـام بإعدامهم كانـوا معتقلـني لديه 
ووحشـة  ظلمـة  يف  سـجونه  قعـر  يف  ومخفيـني 
زنازينه، إن هذا النظام السـعودّي املجرم قد ارتكب 
الكثـري والكثـري مـن الجرائـم الـال إنسـانية والال 
أخالقيـة بحق أبنـاء القطيف وأبنـاء اليمن وبحق 
املسـلمني ُعُمـوًما، يرتكب الجرائم بوحشية بدون 
وازع دينـي يمـارس القتـل والذبح وسـفك الدماء 
ـابية الداعشـية  بعقلية تكفرييـة وبالطريقة الوهَّ

الصهيونية، والله املستعان. 

سصطغ لغج لطئغعسصطغ لغج لطئغع

سمطغئ ضسر التخار الظفط بالظفط والةروح صخاص سمطغئ ضسر التخار الظفط بالظفط والةروح صخاص 

طرتدى التسظغ
 

عُرش سـنواٍت مـذ ُولدْت فيه قنـاُة املسـريِة الفضائيِة، 
عُرش سـنواٍت ليسـت قليلـًة أَو عابـرًة ُخُصوصـاً يف زمٍن 
متزاحـٍم باألحـداِث الهامـِة واملفصليِة، ومـيلٍء باألفكار 
والرؤى املزروعِة بشـتى أنواع األيديولوجيات املسـتهِدفِة 

لكلِّ العقوِل واألبصاِر عىل املستويني الداخيل والخارجي. 
عقـٌد مـن الزمِن مّر منـذُ بدأت فيـه املسـريُة -القناة- 
بالسـرِي ولـم تـِرسْ وحيـدًة بـل انتقـت الكلمـَة الصادقَة 
لتالزَمها حتـى تالزمتا األقوال واألفعـال وتنادمتا الصدَق 

حتى ُشبهتا ِبندماني جذيمَة بأنّهما لن تتصدعا. 
كانـت فكـرًة يف البدايـِة ثـم رسـمتها رؤيـُة حكيمـٌة 
فصرّيتهـا جسـماً ينقُصـُه روُح اإلْمَكانيـاِت والحريـِة يف 

القوِل يف بلـٍد يحّفُه تكميُم األفواِه وتعتيـِم األبصاِر وتقييِد 
األسـماِع وحجـِب الحقيقِة عن املجتمِع امُلتفيش فيه سـوُط االسـتبداد 
وصوُت التشويِه والضالِل، التشـويُه املّصَوِب كلُُّه نحو املسريِة القرآنيِة، 
والضالُل املوجُه كلُُّه صوب حرِف الناِس عن القرآن واملرشوِع الذي يقوُد 
الناَس إليه، ولكن مع ُكـّل هذا تعاضدت الجهوُد وتكاتفت العزائُم لتنفَخ 
الروَح يف ذلك الجسـِم وخالقًة لكياٍن اسـمُه قناُة املسـريِة الفضائيِة من 

بريوَت بتاريخ 23/3/2012. 
دخلت القنـاُة بحَر اإلعالِم وأبحرت بنَي أمـواِج الفضائياِت املتالطمِة، 
تكابـُد عناَء النشـأِة والشـحِة وانعـدام الخـربِة، إال أنها جعلـت الصربَ 
رشاَعهـا والثبـاَت عىل املوقـِف مجدافيهـا وبالعزائـِم رّوضـت األمواِج 
الشديدة، وذلك نتيجٌة لجعِلها املصداقية تسابيحاً لها والحقيقة فروضاً 
تُصلُيهـا يف محـراِب الكلمِة الصادقِة وغاية سـامية تتعبّـُد فيها بإعادة 
ُحّلِة الثقة التي خلعتها األبـواق املرجفِة واملزيفِة لألقوال، َوأَيْـضاً كانت 

املنـربَ الوحيَد للمرشوِع القرآني تصدُح به يف ُكـّل أصقاِع األرض ومفنّدًة 
لجميِع الحجِج الواهيِة التي أنفقت طاقاِتها لطمِر هذا املرشوِع العظيم 
ونـارشًة لتلـك املظلومياِت التـي عانى ويعانـي منها هذا 

املرشوُع وحَملتُه. 
من أواخِر العـاِم 2014 وأثناء ثـورة الواحد والعرشين 
مـن أيلول كانت املسـرية صوت الثـورة األول وفِمها الذي 
يتلو آمال الشـعب ومآربه يف التحّرر من الوصاية، وناقلة 
للصـورة الجلية عن جرائم السـلطة الجائـرة آنذاك بحق 
الثوار السـلميني حتى أتى عدوان شـذاذ اآلفاق املشـبوع 
ما منها  بمليـارات الـدوالرات يف ُكــّل املجـاالت ال ِســيـَّ
اإلعالمـي والـذي اعتمد فيه عـىل إمرباطوريـات إعالمية 
تابعـة له أَو أنشـأها أَو اشـرتى مـن يخالفـه أَو يحاول 
مخالفتـه، فوقفـت املسـرية أمام ُكــّل ذلك، َحيـُث تكاد 
تكـون الوحيدة التـي واجهـت فحاكت الواقـع الحقيقي 
وجّلت الحقيقة امليدانيـة وصدحت عاليًا باملظلومية املرة التي نتجرعها 
وشهداءها شهوٌد عىل ذلك، وبرغم ُكـّل هذا واملحاوالت الكثرية إلسكاتها 
إما بالحجب أَو باإلغالق أَو بالقصف وأكثر إال أنها استطاعت أن تفهرس 

اسمها يف أول قواميس الفضائيات واإلعالم. 
عقـد فريد يف زمن اإلعالم ولدت وترعرعت فيه املسـرية اجرتحت فيه 
النجاح غصباً عن ُكـّل التحديات ولم تعد قناة فقط بل تنامت إىل شبكة 
إعالميـة متكاملة تقاوم وتصدح وتعمل بكل تفاٍن وإتقان، تميض ُقُدماً 
إىل ما يشـاء الله لها أن تكون، تواجه الباطل بالحقيقة والزيف بالواقع 
والـال منطق باملنطق، جوهرهـا صدق الكلمة وهدفها كشـف الحقائق 
ومطلبها زرُع الوعي القرآني املنشـود بني النـاس وعينها صوب التقدم 
نحـو القمة والحفـاظ عليه، ولتكون صوت من ال صـوت له، ومنرب من 

ال منرب له. 
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جصعط الظزام الثولغ «الترُب أبسُث طظ ُأوضراظغا»
د. طعغعب التسام

إن هذا السـعار غري املسـبوق وهذا الرصاخ والهسترييا 
وردود الفعل غري املسبوقة وغري املحسوبة من قبل أمريكا 
قائـدة ما يسـمى بالنظام الـدويل املتهالك ومعهـا غربها 
األُوُروبـي التابع والخاضع لها ضد دولة عظمى كروسـيا 
رشيكـة أمريكا يف هذا النظام الـدويل اإلجرامي واملتماهية 
معهـا إىل َحــّد ما فيما يخص جرائـم هذا النظام املنتهي 
عمـره االفرتايض وواليتـه أقلها منذ العـام 1990م وهذه 
الشـيطنة للرئيـس الرويس بوتن الذي لـم يقم بفعل يشء 
لـم تقم به أمريكا عرشات املـرات وبعنف وإجرام أضعافاً 
مضاعفـة ضد دول وشـعوب العالم التـي تبعد عنها وعن 
حدودهـا آالف األميال من اليابان إىل فيتنام وأفغانسـتان 

والعراق والصومال وليبيا وسـوريا واليمن وهذه العقوباْت 
والعزل... إلخ، ليست ناتجة عن قوة أمريكا ونظامها أبداً.

ورغـم أن أمريـكا هي من سـعت بترصفاتها وسـلوكها مع روسـيا 
للوصـول إىل مـا وصلت إليـه األمـور يف أُوكرانيا التي تنتمي مع روسـيا 
لقومية واحدة يف األصل وهي ليسـت أمريكية وال أُوُروبية وال أسـرتالية 
وهـي تمثـل بالنسـبة لروسـيا خارصتهـا وعمقهـا الجغـرايف والجيو 
اسـرتاتيجي وامتدادهـا الديمغـرايف ومجالهـا الحيوي وأمنهـا القومي 
وبعدهـا التاريخي، ومـع أن أمريكا هي من دفعـت بأُوكرانيا إال أن ردة 
الفعـل األمريكيـة الغربيـة غـري املتزنة وغـري املنطقية هـي ناتجة عن 
الخوف والرعب الذي تعيشـه أمريكا من مواجهـة لحظة الحقيقة املرة 
ورعبها من انكشـاف سـقوطها وانكشـاف زيف قيمها وديمقراطيتها 

وتعريهـا أمام العالم كله فهي تصارع السـقوط بضعفها ال بقوتها مع 
عجزها التام عن مللمة ورق التوت الساقطة عنها. 

ومـن هنا نسـتطيع القول وباختصار بـأن هذا النظام 
الـدويل اإلجرامـي قـد سـقط فعليـاً وأصبح مـن املايض 
وأن قيادتـه قد فشـلت يف تمديد عمـره وأن صمود وثبات 
محـور املقاومـة من طهران لفلسـطني ولبنان وسـوريا 
وأفغانسـتان والعـراق إىل اليمـن الـذي أعـاد روسـيا إىل 
الواجهة ولعب دورها ومعركته مـع أمريكا قد آتت أُُكَلها 
وأن هـذه املعركة قد حسـمت والحـرب يف أُوكرانيا انتهت 
وأن أمريـكا قد هزمت يف هذه املواجهة وأن أمريكا ومعها 
غربهـا األُوُروبي يف قادم األيّام سـتكون مضطرة ومجربة 
عىل الجلـوس للتفـاوض مع روسـيا ليس عـىل أُوكرانيا 
وإنما عىل ما بعد أُوكرانيا وعىل قواعدها العسـكرية التي 

بنتها يف دول أُوُروبا الرشقية بعد العام1990م. 
إن أمريـكا التـي قـادت هذا النظـام الدويل بـكل عجرفة وغطرسـة 
وغـرور واسـتكبار وطغيـان وإجـرام ووحشـية منقطعـة النظري منذ 
العـام 1945م ال تزال حتـى اآلن تكابر وتميض يف أوهامهـا بأنها قائدة 
للعالم وقائدة نظامه الدويل وحامية حمى األمن والسـلم الدوليني امليلء 
باملـآيس والكـوارث والجرائـم األمريكيـة قد انتحـرت ونظامهـا الدويل 
بغزوهـا ألفغانسـتان والعراق وسـوريا وليبيا واليمـن واآلن تطلق عىل 
غربها األُوُروبي رصاصة الرحمة وببندقية روسـية، وعليه َفـإنَّ أمريكا 
راحلـة من العراق وسـوريا واليمن وأن سـاعة زوال كيانها الذي ترعاه 
ــة يف فلسطني قد أزفت،  بعدما زرعه االسـتعمار الربيطاني يف قلب األُمَّ

ولينرصن الله من ينرصه، إن الله لقوي عزيز. 

طتمث غتغى الدطسغ 

ال يشء يكـون مثمراً مـا لم يكن يف وقته املناسـب وال 
يشء يفسـد قيمة اليشء سـوى تكـراره، ومثال حي عىل 
ذلـك حفالت تخـرج طالب املـدارس الكثـرية ويف مختلف 
املسـتويات، فالقبعـات الشـهرية للتخـرج تكـون نهاية 
املطاف ويف وقت خاص ولها مذاقها املختلف عندما تنهي 
الدراسـة الجامعية، أما ما نراه اليوم من االحتفاالت بعذر 
تشـجيع الطـالب ما هـو إال التفافة عىل رسـوم إضافية 

وإيهام الطالب بتجاوزهم مراحل دراسية كبرية. 
وهـذا بـدوره انعكـس عىل منظـر القبعـات التي بات 
يرتديها ُكـّل من تجاوز مادة دراسية أَو فصل درايس بأي 

مرحلة. 
ال مانع من تشـجيع الطالب وتحفيزهم ولكن هناك أسـاليب وطرق 
مختلفة وبدون تكاليف واسـتعطاف أولياء األمـور باحتفاالت وقبعات 

وضعت فوق رؤوس الطالب قبل أوانها. 
فـأي عبـث يتناوبه منتسـبي الرتبيـة والتعليـم يف املـدارس األهلية، 
وإىل متى يسـتمر هذا االسـتنزاف غري املربّر وملاذا التغايض من الجهات 

املسئولة عن هذا؟. 
حفالت تخرج بالهبل وبال حساب ويف ُكـّل صف درايس وأحياناً بالعام 

الواحد يتم إقامة حفلة للتخرج مرتني وأكثر. 
حفالت عبثية، حـارصوا الناس بأطفالهم وحـرصوا أولياء األمور يف 
زاوية ضيقة فوق ضائقتهم املعيشـية، فاألم تحرص عىل إعداد وتجهيز 
الكيـك والهدايا ألوالدها ليكونـوا مثل اآلخرين ولـو اقتطعت من كبدها 
واألب مضغوط عليه برسوم التخرج الوهمية وكيفية القبعة ومساهمة 

االحتفال وال بُـدَّ من ذلك ليكونوا مثل اآلخرين. 
ويف مقابـل ُكـّل هذا يضعون طالب املدارس الحكومية يف زاوية أضيق 
وأظهـروا الصورة الحقيقيـة للتمييز والطبقيـة بني أبناء 
الشـعب الواحد وأفقدوا األمـل والطموح لنيل الشـهادات 

العليا كي ترفع قبعة التخرج يف البكالوريوس.
أدعـو وزير الرتبيـة والتعليـم إىل إيقاف عبـث املدارس 
الكرتونيـة التي قتلت الناس من ُكـّل زاوية وابتدعوا طرقاً 
للنهب وضيـاع الوقت وفـوق ُكـّل هذا زرعـوا الفرقة بني 
طالب الوطن وأفقدوهم الطمـوح تلبية ملصالحهم املادية 

فقط. 
مـن الجيد أن نـرى التنافس بني املـدارس األهلية ولكن 
يف مسـتوى إفـادة الطـالب وتحصيلهم وتطوير أسـاليب 
التدريـس بعيـًدا عـن التنافـس يف جوانـب ال تفيد سـوى 
ـام الدراسـة يف االحتفـاالت  املدرسـة بالرسـوم املحصلـة وتضييـع أَيـَّ

والرحالت وغريها. 
احتفلوا بالطالب وكرموهم وشـجعوهم ولكـن دون الحاجة للتكلف 
وارتـداء القبعـات وتفريغ يـوم لالحتفال وتحصيل رسـوم مـن أولياء 
األمور، فكل هذه األمور قد تؤثر عىل مسـتوى الطالب سلباً يف مستقبله 
الـدرايس من خالل عـدم اهتمام املـدارس بالجـودة يف التعليـم وإيهام 
الطالب بتحقيق املطلوب منه والضغط عىل أرسته وانعكاس ذلك أَيْـضاً 

عىل طالب املدارس الحكومية. 
جميل أن نرتك لقبعات التخرج موعدها الصحيح وأن يشـعر الطالب 
أنه يعمل لذلك اليوم وأنه يف منتصف الطريق، ليكون لذلك التخرج مذاقه 
املختلف ونشوته املميزة وفرحته التي ال تكّرر، والحذر من وضع القبعات 
قبل أوانها فالطالب الذي وضعها مراراً يف املدرسـة ربما لن يرتديها مرة 

أُخرى يف املرحلة األهم واللحظة املطلوبة. 

الممطضئ 
الثاسحغئ

غتغى خالح الَتماطغ 
سـعود  آل  مملكـة 
ترتكـب  الداعشـية 
لـم  وحشـية  مجـزرة 
ممن  مثيـٌل  لها  يسـبق 
سـبق من حكام األرض 
أَو يـوازي كربيائهـم أَو 
وتجربوا  بغـوا  ملن  مثال 
يف األرض ومـا فعلـه آل 
الحكم  تنفيذ  من  سعود 
البرشيـة  رقـاب  عـىل 
عليها  يعاقـب  جريمـة 

القانـون والعدل الدويل يف حق مـا اقرتفوه من الذنب يف 
إزهاق أرواح من البرش. 

الُحكـم امللكي متـوارث وما فعله النظام السـعودّي 
مجزرة مخالفه للرشع والعدل اإلنساني ويعترب نظاماً 
غـري صالح للُحكـم عبثي بقائهم كارثـة بحق إخواننا 
يف أرض الحرمـني ومـا فعلـوه من إعـدام 81 إنسـاناً 
بيوم واحد بالسـيف تحت مظلة العدل امللكي والقضاء 
السـعودّي املعروف باالسـتبداد والظلم الدائم إلخواننا 
العـرب من أبناء نجد والحجـاز املضطهدين منذُ عقود 
من الزمن من قبل النظام العميل الذي يؤمن بمتغريات 
السياسـة الغربيـة أكثـر مـن متغريات رب السـموات 
واألرض وهذا ما هم عليه يف السـلطة املتوارثة بالنظام 
امللكـي ألرسة آل سـعود املعروف بالنظـام البغيض يف 
عائلة املؤّسـس عبد العزيز الذي نشأ بسياسات غربية 
ويف ظل حماية الغرب ومنذ توليهم الحكم بالسطو عليه 
ولم يستمر توارث الحكم إال بتنفيذ السياسات الغربية 
ويسـعون بمسـاعي الخنوع ملكاسـب لن يجدونها إال 
باتباعهم للملة لصالح الرىض عنهم السـتمرار الحكم 
العائـيل ومن ضمان بقائهم تقاسـم خريات أرض نجد 
والحجاز والتـويل للغرب واملاسـونية العاملية إرسائيل، 

َحيُث يقومون بقوامها وينتهون بنواهيها. 
اململكـة الداعشـية هـي من تمـول وتغـذي الفكر 
املتطـرف وأنتجته من أرض الحرمـني وصدرته إىل بالد 
العـرب لخدمة الغـرب ومصالح أمريكا ومـن يدور يف 

فلكها. 
اململكـة الداعشـية مملكة آل سـعود هـي اإلرهاب 
ألم اإلرهـاب أمريـكا وهي مـن غذتُه يف جزيـرة العرب 
ونرشت ثقافة قطع األعناق والسحل والسلخ للبرشية، 
فهل هذا ديننا اإلسـالمي وهل هذا النظام الكهنوتي له 
ـة العربية أَو اإلسـالمية؟! ال وإنما يسعون  موقف لألُمَّ
بتنفيذ سياسـة االسـتكبار العاملي وتسهيل سياسات 
الغرب من نفقة أموال وخريات شـعبهم نجد والحجاز، 
آل سعود لها الحرية الكاملة يف جرائمها يف حق شعبها 
ويف البلدان العربية وخري شاهد عىل إيَمانها ومن إحدى 

ضحاياها الجمهورية اليمنية. 
ما فعله نظام آل سعود عرب القضاء امللكي واملجزرة 
بحق أبناء القطيف بعدد 41 وتسميتهم بأصحاب الفكر 
املتطرف هل يوجد نظام أكثر تطرفاً ووحشية وإجراما 
من نظام آل سعود بقيادة سلمان وويل عهده من أبنائه 
محمد الذي لم يعرف اإلسـالم وال يعرف كرامة إنسـان 
وال يعرتف بحقوق وحرية اإلنسان بما خلق الله البرش 

عليه من الكرامة والحرية يف هذه األرض. 
املتهور السـيايس ويل العهد محمد بن سـلمان الذي 
عم فسـاده األرض والرب والبحر يريد أن يصدر جربوته 
إىل بـالد العرب كما يفعله يف أرض نجد والحجاز وأقحم 
نفسـه يف حرب اليمن بتحالف عربـي وإرشاف مبارش 
مـن قـوى االسـتكبار العاملي مـن املسـتحيل الصمود 
أمامـه واملواجهـة يف ظـل انهيـار اقتصـادي وتفارق 

سيايس وقلة العتاد العسكري. 
فلوال عناية اللـه بأبناء اليمن والفضـل الجزيل من 
اللـه أن توحـد صـف اليمنيني تحـت رايـة الحق ومع 
أهل الحق باملسـرية القرآنية تحت قيـادة أحرار اليمن 
القيـادة اإليَمانيـة والسياسـية بقـرار املواجهـة بكل 
عزيمـة وتضحيـة وصـرب وثبـات فتمّكنـا منهم ومن 
معتقداتهم الداعشـية تحّقق لنا النرص املستحيل بقوة 

الله سبحانه. 
ُكْم).  وا اللََّه يَنُْرصْ  (إِْن تَنُْرصُ

صئساٌت وضسئ صئض أواظعاصئساٌت وضسئ صئض أواظعا

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

اإلظةاُز افطظغ السزغط
وتعطشـهم  وداعش  القاعدة  وتنظيمي 
لسفك دماء املسـلمني، وقد قالها القيادي 
«اإلصالحـي اإلخواني» عبدالله صعرت: «إذا 
كان سكان اليمن خمسًة وعرشين مليوناً، 

فليُمْت أربعٌة وعرشون مليوناً!». 
هـذا هو عملهم الذي جـاؤوا؛ ِمن أجِله، 
وتم تأسيُسـهم عىل ضوئِه بدعٍم بريطاني 

أمريكي يهودي. 
لالسـتخبارات  تابعـة  إرهابيـة  خليـة 
السـعوديّة التي تُدار من ِقبل االستخبارات 

األمريكية واإلرسائيلية، كانت تنوي سـفَك 
دمـاء املواطنـني بالسـيارات املفخخة تم 
ضبُطهـا، وهذا إنجـاٌز عظيـٌم بفضل الله 
والرشفاء يف هـذا البلد، ويعترب هذا اإلنجاز 
مـن إنجـازات ثـورة الحـادي والعرشيـن 
من سـبتمرب، عندما قـام مجاهدو أنصار 
اللـه بتأمنِي الشـعب وحماية املؤّسسـات 
األمنيـة التـي لـم تكـن قـادرًة حتـى عىل 
حماية وتأمني نفسـها؛ بَسبِب االخرتاقات 
للمنافقني والعمالء، والشـواهد كثرية عىل 
ذلك، منها تفجري الَعْرض العسكري لقوات 
األمن املركزي يف ميدان السـبعني، وتفجريُ 

حافلة القوات الجوية، وتفجري طالب كلية 
الهوليكوبرت،  طائرات  وإسـقاط  الرشطة، 

واغتياالت الضباط يف ُكـّل شارع. 
اإلنجـاز األمنـي العظيـم حقـن دمـاء 
املئات من اليمنيني الذيـن كانوا عىل موعٍد 
مـع تفجـرٍي دمـوي يف املناطـق املزدحمة 
بهم، والتي اختارتها أجهزُة االسـتخبارات 
السعوديّة وهي باُب اليمن وشارُع الزبريي 
وأمـام مطعـم الحمراء، لـوال عنايـُة الله 
ويقظُة األجهـزة األمنية وتعاُوُن املواطنني 
لحدث ما ال تُحمد عقبـاه، ولتيتَم األطفال 
ولُرملت النساء، وَلكان العزاُء يف ُكـّل بيت. 
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طتمث غتغى شطغرة
 

السـابع  للعـام 
ـُد  عـىل التوايل يجسِّ
املعلُِّم اليمني أنصع 
التضحيـة  صـور 
واإلحسـان واإليثار 
وهو يشكل ملحمة 
مواجهة  يف  بطولية 
اإلجرامي  العـدوان 
الظالـم  والحصـار 
عـىل بالدنـا مدافعاً 
عن الجبهة التعليمية التي تتعرض لالستهداف 
املمنهـج منـذ بدايـة الحـرب؛ بَهدِف إفشـال 
الدراسـة  مواصلـة  دون  والحيلولـة  التعليـم 
بعـد اتِّخـاذ دول العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي العديد من أشـكال االستهداف والتي 
كان أبرزهـا قطع املرتبات عـن املعلم بعد نقل 
البنـك املركزي من العاصمـة صنعاء إىل عدن، 
ناهيـك عن قصف املـدارس وترويـع األطفال 
داخل مدارسـهم وسـقوط املئـات من الطالب 
شـهداء وجرحى يف عمـوم املحافظات اليمنية 

الحرة. 
لجـأ العـدوان إىل اسـتهداف املعلـم ومربي 
األجيال منذ الوهلة األوىل لحربه عىل اليمن لكنه 
فشـل عىل مدى سـنوات يف تحقيق هذا الهدف 
كما فشـل يف معركته السياسـية والعسكرية، 
وذلـك بفضـل اللـه ثم بفضـل صمـود وثبات 
املعلمـني وإدراكهـم باملؤامـرة الخبيثـة التي 
تحاك ضد شـعبنا وأمتنا وبلدنا وإلحساسـهم 
باملسـئولية الكبـرية امللقاة عـىل عاتقهم أمام 
الله وأمام الشعب ليستحق املعلم اليمني لقب 

«املعلم األُسطورة». 
كيف ال يسـتحق املعلم اليمني ُكـّل اإلشادة 
والتقديـر والثنـاء وهـو مـن جعـل الرسـول 
األعظم والحبيب محمد صلوات ربي وسـالمه 
عليه وعىل آلـه املنجبني األخيار، ُقدوة له، فهو 
املعلم األول الذي قاد عملية التنوير ونرش العلم 
ومـكارم األخالق يف ُكـّل بقـاع األرض، رغم ما 
تعرض له من حصار وتعذيب وحمالت تضليل 
آنذاك من قبل املرشكني واملنافقني بعد أن كانوا 
يصفونـه بالصـادق األمني قبل نـزول الوحي 

عليه. 
املعلـم كغـرية مـن املجاهديـن يف الجبهات 
ومياديـن العـزة والـرشف والبطولـة، وَهــا 
هـو للعام الثامن عـىل التوايل يواجـه العدوان 
والحصـار وانقطـاع املرتبـات يف أسـوأ كارثة 
إنسـانية لم يشـهد لها التاريخ مثيالً بحسـب 
الـدويل،  واملجتمـع  املتحـدة  األمـم  شـهادات 
والسـبب عشـقه للمهنـة وحبه لخدمـة دينه 
ووطنه وأبناء جلدته متأسياً بالرسول األعظم 
وآل بيته الكـرام وأوليائه األتقياء ضارباً أروع 
األمثلة يف الجهاد الرتبوي والتعليمي يف سـبيل 
إنشـاء جيالً صامـداً واعياً مجاهداً متسـلحاً 
بالثقافة القرآنيـة والعقيدة اإليَمانية، وإيَماناً 
منـه بأن بناء األوطان يقـع عىل عاتق األجيال 
القادمـة بعد تحّررهـا من الوصايـة والتبعية 
التي كانت جاثمة عىل صدر هذا الشـعب طيلة 
عقود من الزمـن، وبالتايل يمتلك املعلم اليمني 
همـة ال تقهر وعزيمـة ال تلني وإرادة ال تكرس 
تتحطم عليها ُكـّل املؤامرات والدسـائس التي 

تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 

غازي طظغر
 

قمة السـخافة أن تسـتخدم قـوى العدوان 
سياسـة الحصـار االقتصـادي الخانـق عـىل 
ما ونحن عىل أعتاب  الشـعب اليمني، ال ِســيـَّ
بـدء العـام الثامـن عىل التـوايل ونحـن نعيش 
عدوانـاً غاشـماً وحصـاراً جائـراً ولكـن قوى 
فشـلها  بعـد  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
يف تحقيـق أي انتصـار عسـكري أَو سـيايس 
لجـأت إىل فرض حصار تسـبب يف أزمة نفطية 
خانقة بغية خلق سخط شـعبي نحو حكومة 
اإلنقـاذ الوطنيـة وهذه هي السـخافة بكل ما 
تعنيـه الكلمة عندمـا تريد إقنـاع املحارص أنه 
يحـارص نفسـه بنـرش األكاذيب والشـائعات 
التي ال أََسـاس لها من الصحة وبتلوين األخبار 
والدعايـة املضللة وهـذا هو املسـتحيل بعينه 
الذي ال ولن يكون ولن يصدقه ويستجيب لهذه 
الدعاية إال مجموعة سذج قليلة تعمل ملصلحة 

قوى العدوان األجنبي وتخون بلدها وشعبها. 
ولتعلـم هـذه الرشذمـة القليلـة إن حاولت 
العمـل بمـا يروجـه العـدوان أنهـا سـتواجه 
بعنفـوان وصالبـة ال نظري لهما وسـيوجه لها 
الشـعب نفسـه رضبة تمـزق أشـالءها؛ ألَنَّه 
شعب مظلوم حر أبي مجاهد مضحي يف سبيل 
اللـه ولن يسـمح ألحد بأن يخون دمـاء أبنائه 

الشهداء.
وأََساسـاً ورقة الفتنـة الداخلية قد احرتقت 
منذ زمن وقد جربها العدوان وقادها مجرمون 

كبار وفشـلت ولهم يف فتنة عفاش والحجوري 
والعـوايض عربة ملن يعترب، مـاذا َحـّل بهم بعد 
تجرؤهم عىل محاولة خيانة الشـهداء والوطن 

والشعب. 
أمـا األغلبية السـاحقة من الشـعب اليمني 
فقد رآها العالم حني خرجت مسـريات حاشدة 
املشـتقات  «حصـار  بعنـوان  سـاحة   15 يف 
النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن»، 
وهـي بهذا تعرب عن مدى وعيها الكبري بطبيعة 
املعركـة املصرييـة التـي يخوضهـا وإدراكـه 
ومعرفتـه التـي ال ريـب فيهـا أن أمريـكا هي 
التـي تعتـدي عليه وتحـارصه وأن السـعوديّة 
وأدوات  منافقـون  هـم  واملرتِزقـة  واإلمـارات 
اإلجراميـة  مخّططاتهـا  ينفـذون  ألمريـكا 
ويحاولون إسكات ُكـّل الشعوب الحرة التي ما 
زالت متمسكة بمقدساتها اإلسالمية كالقدس 
الرشيـف وبنبيهـا وكتابها وثقافتهـا القرآنية 
والتـي تثق بالله وتسـتطيع أن تقـول ألمريكا 
ال وال تراهـا عصـا غليظة كما يراهـا األعراب 
املنافقـني حكام الخليج، بل إنها قشـة أضعف 
وأوهـن من بيـت العنكبـوت وأن هذا الشـعب 
املؤمن الصابر املجاهد سيسـتمر يف مواجهتهم 
وكـرس شـوكتهم بـكل قـوة وصالبـة يف ُكـّل 
املجاالت وسيزيد من تماسكه الداخيل وتكافله 
االجتماعي والنفري العـام لرفد الجبهات باملال 
والرجـال وثقتـه بنـرص الله وبحكمـة قيادته 
وبنفسـه ثقة مطلقـة ويثق بقواته املسـلحة 
وبوحدتـي القـوة الصاروخيـة وسـالح الجو 
املسريَّ بأنها سـتضاعف عملياتها التي تتنامى 

بشكل متسـارع وملحوظ ولها الحق املرشوع 
واإلذن اإللهي بتوجيه عمليات توازن ردع كبرية 
ورضبات مؤملة وموجعة يف الُعمَقني السعودّي 
اإلماراتي وأن منشـآتهم العسـكرية والحيوية 
والنفطية والحساسـة أهـداف مرشوعة حتى 
يكفوا عـن قتلهم وحصارهم للشـعب اليمني 
وسـحب قواتهم الغازية مـن املحافظات التي 
يحتلونهـا وهـم يعرفـون صدق هـذه املعادلة 
وسـبق لهم تجربتها ومعرفة جرأة وشـجاعة 
قيادتنـا الحكيمـة يف تنفيـذ عمليـات تـوازن 
الردع والتـي كان آخرها عملية «كرس الحصار 
األوىل» التي استهدفت منشآت نفطية يف العمق 
السـعودّي وقبلهـا عمليتـي «إعصـار اليمن» 

بمرحلتيها األوىل والثانية يف العمق اإلماراتي.
وأيضاً يعي شـعبنا العزيز بأن األمم املتحدة 
ومجلس األمن الدويل جزء ال يتجزأ من العدوان 
والحصار فهم الـذي بنفاقهم يرشعنون القتل 
والتجويـع الذي يمارس بحق شـعوب بأكملها 

إذَا كانت حرة تعارض السياسة الغربية.
ونفاقهـم  معايريهـم  ازدواجيـة  ونـرى 
ورشعنتهـم لقتـل وتجويـع الشـعب اليمنـي 
والشعب اللبناني والشعب اإليراني وما لهم من 
ذنب سوى منارصتهم إلخوانهم الفلسطينيني 
ويف املقابـل يتباكـون ويرصخـون ويضجـون 
العالم بما يحـدث يف أوكرانيا وكأن اإلنسـانية 
توقفـت عندهـم فحسـب وكأن األرض تـدور 
حولهـم ونحن ال إنسـانية لنا، وسـيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

اتارام المحرف 
الحـق يؤخـذ عنـوة ال بالوعـود وال املزاعم، 
حقيقـة ال بُـدَّ من االعرتاف بها، ما أخذ بالقوة 
ال يعود إال بالقوة، ومن اسـتحل الدم ال بُـدَّ من 
إراقـة دمه ومن يحتل األرض فليدفن فيها، وال 
َحــّل وال خروج مما نحن فيه من حرب كونية 
وحصار عاملي وسكوت أممي إال بأخذ حقوقنا 
بسـواعد رجالنا األبطال وتطهري أرضنا بدماء 

شهدائنا األطهار وال خالص إال بالرصاص، 
كفانا حديثاً عن حوار وعن مؤتمرات سـالم 
وعن منظمات حقوق اإلنسـان ومبعوثي األمم 
املتحـدة ومحكمـة العدل الدولية، وما يسـجل 
من جرائم حرب ضد اإلنسانية وحقوق الطفل 
وحقوق املرأة وتحريم األسـلحة املحرمة دوليٍّا 

و... إلخ. 
علينـا أن نكف عن ُكـّل هذا، ما الذي صنعته 
ُكــّل هذه املنظمـات والقـرارات واالجتماعات 

من عام (1948م) إىل اليوم؟! 
مـا الـذي حصـل لصالـح قضية املسـلمني 
األوىل واملركزيـة قضيـة فلسـطني؟، مـا الذي 
اتّخذ يف شـأن ُكــّل املجازر التـي ارتكبها بني 
صهيـون يف حق فلسـطني وأبنائها غري بيانات 
التنديـد واإلدانة واالسـتنكار؟! ال يشء سـوى 
ما تقوم به حركات املقاومة الفلسـطينية من 
رضبـات موجعه لذَلك النبـت الرسطاني وكما 
أتى إىل أرضنا العربيـة بالقوة فلن يقتلع نباته 
الشـيطاني إال بالقوة، وهو ما حـدث يف لبنان 
العروبـة، لبنـان التـي اسـتطاعت مقاومتـه، 
متسـلحة باللـه أوالً وبصدق القضيـة تمّكنت 
مقاومتـه مما لم تتمّكن منـه جيوش بأكملها 
مـن هزيمـة إرسائيـل وتطهـري أرضهـم مـن 

دنسهم. 
وهكـذا يف بقيـة الدول التـي اعتـدى عليها 
ُهــِويَّتهـا  ملسـح  محاولـة  يف  املعتـدون، 
وإرضاخهـا واقتـالع جذورهـا لم تنتـرص إالَّ 

عندما واجهت عدوها بمثل ما ابتداءها به. 
ومـن يتصفـح التاريخ منذ بـدء الخليقة يف 
ُكـّل حقبه وأزمنتـه ودياناته، يف الجاهلية ويف 
ا أعيد ألصحابه  اإلسـالم، لم يسـجل لنا أن حقَّ

بغري ما ذكرنا، حتى اإلسـالم أتى ليتمم مكارم 
األخالق وينرش الخري والفضيلة َوأَيْـضاً يأمرنا 
بالقـوة واالسـتعداد ومواجهـة أعدائنـا ومن 
يعتـدي علينا، يقول سـبحانه وتعـاىل (َوأَِعدُّوا 
َلُهـْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِربَـاِط اْلَخيِْل 
تُْرِهبُـوَن ِبـِه َعـُدوَّ اللـِه وََعُدوَُّكْم) من سـورة 

األنفال- آية (60) 
اإلسـالم يعرفنا أن املعتـدي ال يعرف إالَّ لغة 
السـالح كما هـو حالنا مـع عدونـا يف اليمن، 
عدونا الذي اعتدى علينا بغري وجه حق سـوى 
الضغينـة والبغضـاء التـي توغلـت يف صـدور 
حكامـه األذالء عـىل أرض السـعيدة عىل منبع 
العروبـة ومهد الحكمة واإليَمـان عىل من لهم 
يف السـماء النجم ويف البيـت الركن، وظنوا بأن 
نفطهم سـيقتلع عرش بلقيـس ويهدم قرص 
غمـدان، وخاب ظنهم ووجـدوا ما لم يكن لهم 

يف الحسبان.
أنهـم  ويظنـون  الغـزاة  مقـربة  أيغـزون 
سـيعودون أحياء محال عليهم ظنهم، فاليمن 
يكـرم مـن أتاه ضيفـاً ويدفن من أتـاه غازياً، 
ويذيق من اعتدى عليه كؤوس املوت ويلبسهم 
ثياب الندم، إن سولت لهم أنفسهم أن يتطاولوا 

ويظنون أنهم لليمن أنداد. 
لسـنا دعـاة قتـل وال مدمنـي حـروب وال 
مصـايص دمـاء نحـن أهـل اإليَمـان ومنبـع 
الحكمة، وأهل الشـيم واألخالق والكرم وإقالة 

العثرات، والغض عن الهفـوات، وأهل التجاوز 
والتسامح، نحن أهل السياسة والحوار. 

ويف املقابل نحـن أهل الحرب ورجالها، نحن 
مـن نابي الضيم، نحـن من ال تنحِنـي جبهانا 
إال للواحـد القهار، نحن مـن نعرف القيم حتى 
يف الحـروب فـال نقاتل إال من اعتـدى وال نأخذ 
بجرمه امرأة وال طفالً، نحن من ال نعذب أسرياً 
وال جريحاً، نحن من أرض إذَا استشهد رجالها 
َفـإنَّ حجارهـا وجبالهـا ووديانها ونسـاَءها 
وأطفالهـا كلهـم وحـوش مفرتسـة يف وجـه 
املعتـدي، ومع ُكـّل ما ذكر فنحن متبعون ألمر 
ـْلـِم َفاْجنَـْح َلَها َوتََوكَّْل  الله، (َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ

ِميُع اْلَعِليُم).  َعَىل اللِه إِنَُّه ُهَو السَّ
السـلم وليس االستسـالم، هذا هو منهجنا 
السماوي الذي ال نحيد عنه وال نتبع غريه، وهو 

قائدنا ومرشدنا يف التعامل مع عدونا. 
 (إِْن تَْسـتَْفِتُحوا َفَقـْد َجاَءُكـُم اْلَفتْـُح َوإِْن 
تَنْتَُهـوا َفُهـَو َخـرْيٌ َلُكـْم َوإِْن تَُعوُدوا نَُعـْد َوَلْن 
تُْغِنَي َعنُْكْم ِفئَتُُكْم شيئاً َوَلْو َكثَُرْت َوأَنَّ اللَه َمَع 

اْلـُمْؤِمِننَي) من سورة األنفال- آية (19). 
عدونا ال يعرف من األخالق شـئياً، ال خلق له 

لتحاوره وال مبدأ له حتى يف القتال. 
وبعد سـنوات مـن الحـرب مع هـذا العدّو، 
هنـاك حقيقة أن ال َحـّل لنـا مع عدونا الذي ال 
يعـرف من اللغات إال لغة الرصاص وال َحـّل إال 

بالرصاص. 

إن أردظا الثقخئ التض شغ الرخاخئإن أردظا الثقخئ التض شغ الرخاخئ
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شخائض المصاوطئ: ظجّف حعثاَءظا افبرار وظآّضـث أنَّ دطاَءعط تةّسث وتثة حسئظا شغ المصاوطئ 

ارتصاء «حتام ورغان والعربث» حعثاَء برخاص صعات اقتاقل الخعغعظغ

الطعاء جقطغ: جظصطع أغثي أسثاء إغران

«ظغعغعرك تاغمج»: الخعارغت اقغراظغئ اجاعثشئ 
طظحأَة تثرغإ إجرائغطغئ يف أربغض

 :  طاابسات 

يُواِصـُل االحتـالُل الصهيونـي َصـبَّ 
جـاَم حقـِده وطغياِنـه بحـق الشـعب 
الفلسـطيني األعزل، مسـتخدماً شـتى 
وسائل القتل واإلجرام، وجديُد مجازِره 
ارتقاُء ثالثة شهداء، فجَر أمس الثالثاء، 
أحدهـم مـن مخيـم بالطـة، وآخر من 
مخيم قلنديا، وشـهيد ثالـث من الداخل 
املحتّل مـن مدينة رهـط بالنقب املحتّل 
بعد إطـالق قوات االحتـالل النار صوبه 

بحّجـة تعرض قواتها للخطر. 
وقد أعلنـت وزارة الصحة عن ارتقاء 
الشهيد الشاب عالء شـحام (20 عاماً) 
من قلنديا، بعد إصابته برصاص حي يف 
الرأس، كما أُصيب سـتة شـبان آخرين 
برصـاص االحتـالل الحـي، وجميعهـم 
نقلوا للعالج يف مجمع فلسطني الطبي. 

كما استشـهد الفتى نادر هيثم ريان 
بعـد  االحتـالل  برصـاص  عاًمـا)   17)
اقتحـام قـوات االحتالل ملخيـم بالطة، 
َحيـُث أُصيـب الفتـى هيثـم برصـاص 
االحتـالل يف الصـدر وجـرى عـىل إثرها 
نقله إىل مستشفى رفيديا يف املدينة قبل 

أن يعلن عن استشهاده. 
وأطلقـت قـوات االحتالل النـار عىل 
املواطنـني يف املخيم، َحيـُث أُصيب ثالثة 
خطـرية،  إحداهـا  بجـروح  مواطنـني 
يف حني استشـهد الشـاب «سـند سالم 
الهربـد» فجـراً، برصـاص أفـراد وحدة 
«املستعربني» يف الرشطة يف مدينة رهط 
بالنقـب بعـد إطـالق الشـهيد النار عىل 

قوات االحتالل. 
وقالت مصـادر محلية: إن «الشـاب 
يبلـغ من العمـر (27 عاًمـا)، وهو والد 
لثالثـة أطفـال»، فيمـا قالـت الرشطة 

«اإلرسائيليـة» يف بيـان مقتصب صباح 
أمـس: «قبل وقـت قليل، خالل نشـاط 
رهـط؛  يف  املسـتعربني  وحـدة  مقاتـيل 
بَهـدِف اعتقال مشـتبهني اثنني، ُفتحت 

النريان الحية تجاه القوات». 
يف السياق، شـيع آالف الفلسطينيني 
أمـس،  ظهـر  بعـد  املحتّلـة  بالضفـة 
جثمانَي الشـهيدين نـادر الريان وعالء 
شـحام، وانطلق موكب تشييع الشهيد 
الريان من مستشـفى رفيديـا ُوُصـوالً 
إىل منـزل ذويـه يف قرية كفـر قنديل إىل 
الجنوب من نابلس، إللقاء نظرة الوداع 
األخـرية عليه، ثـم أداء صـالة الجنازة، 

ومواراته الثرى. 
بينمـا انطلق موكب تشـييع جثمان 
الشـهيد «شـحام» من مجمع فلسطني 
الطبـي ُوُصــوالً إىل مقـربة قلنديا بعد 
الصـالة عـىل جثمانه يف مسـجد مخيم 

قلنديـا، وإلقـاء عائلته وأقاربـه نظرة 
الوداع األخرية عليه. 

وسـادت حالٌة مـن الغضب الشـديد 
بني املشـاركني يف الجنازتني ومن بينهم 
عرشات املقاومـني، َحيُث رّددوا ُهتافاٍت 
اإلرسائيـيل،  االحتـالل  بجرائـم  منـّددًة 
وأُخرى تطالـب بالثأر واالنتقـام لدماء 
الشـهداء.  وتخللـت الجنازتـني كلمات 
للقـوى الوطنيـة واإلسـالمية، أّكــدت 
عىل وحدة املصري الفلسـطيني، وترابط 
الغايـة  ووحـدة  الفلسـطينية،  األرض 
والهـدف، التي زادت تجـذراً بعد معركة 

«سيف القدس». 
الجهـاد  حركـة  حـذرت  بدورهـا، 
الصهيوني  االحتـالل  أمس،  اإلسـالمي، 
من تداعيات الجرائم البشعة وامُلستمّرة، 
التي سـوف تزيـد من فاتـورة املواجهة 
والحسـاب مع هؤالء القتلـة، والتي لن 

تمر مرور الكرام. 
لهـا  بيـان  خـالل  الحركـة  وقالـت 
تعقيبـاً عـىل ارتقـاء ثالثـة شـهداء يف 
الضفـة والقـدس والداخل املحتـّل: «إن 
دماء الشـهداء يوحد شعبنا يف تصويب 
البوصلة تجاه عدونا، وأن جريمة قتلهم 
مدعاة إلشـعال نار املقاومة واملواجهة 
حتى تحرير أرضنا وتطهري مقدساتنا». 
وبينـت أن «هـذه الجريمة البشـعة 
التي اسـتهدفت أبناء شعبنا عىل امتداد 
خارطة الوطن السـليب، تكشف مجّدًدا 
عن الوجه اإلرهابي لهذا الكيان املسـخ، 
وتدلل عىل اسـتمراره يف اسـتهدف أبناء 

شعبنا وقتلهم بدم بارد». 
ويف ترصيـٍح لحركـة حمـاس قالت 
فيـه: «نـزفُّ شـهداَءنا األبـرار ونؤّكـد 
أنَّ دماءهـم تجّسـد وحـدة شـعبنا يف 
املقاومة ووقوداً يف طريقه نحو التحرير 

والعـودة»، مـن جانبـه، اعتـرب الناطق 
باسـم حركـة حمـاس، عبـد اللطيـف 
الثالثـة  الشـهداء  دمـاء  أن  القانـوع، 
تخضب أرضنـا املحتّلة يف قلنديا وبالطة 
والنقـب، وهي تأكيـداً عىل أن «شـعبنا 

الفلسطيني صاحب األرض املباركة». 
الدمـاء  «هـذه  القانـوغ:  َوأََضــاَف 
الطاهرة ستظل وقوداً لثورة شعبنا ضد 
املحتـّل الصهيوني والتي لـن تتوقف إال 

بزواله عن أرضنا». 
الفصائـل  أّكــدت  بدورهـا، 
الشـعب  معركـة  أن  الفلسـطينية، 
االحتالل  مـع  ومقاومتـه  الفلسـطيني 
مفتوحـة وشـاملة يف ُكــّل السـاحات 
االحتـالل  أن  موضحـًة  الفلسـطينية، 
اليـوم يعيش حالـة فقدان تـوزان أمام 
الضفة  ومقاومة  الفلسـطينيني  صمود 

املشتعلة. 
وشـّددت الفصائـل الفلسـطينية، يف 
بيان لها، عىل أن آلة البطش الصهيونية 
لن تستطيع أن تثني من عزيمة الشعب 
الفلسـطيني بامليض عـىل طريق وخيار 

املقاومة يف العودة إىل ديارهم. 
عقـارب  يصـارع  العـدّو  أن  وبيّنـت 
الساعة ليحسم مسـألة تهويد القدس، 

لكن مقاومة أبنائها تحول دون ذلك. 
حمـل  األرسى،  ملـف  وبخصـوص 
البيان، االحتالل املسـؤولية الكاملة عن 
ة املرىض واملرضبني  حيـاة األرسى َخاصَّ
عن الطعام، مؤّكـداً أن الفصائل «تتابع 

عن كثب ما يدور داخل السجون». 
كما وجهـت الفصائل الفلسـطينية، 
يـوم  يف  البواسـل  األرسى  إىل  التحيـة 
الجريـح الفلسـطيني، داعيًة السـلطة 
إىل إعـادة رواتبهـم املقطوعـة؛ بَسـبِب 

االنتماء السيايس. 

 :  وضاقت 
أّكــد القائـد العـام لقـوات حـرس الثورة 
خـالل  سـالمي،  حسـني  اللـواء  اإلسـالمية، 
مراسـم تسـلم البحرية التابعة لحرس الثورة 
اإلسـالمية، أمـس الثالثـاء، معـدات دفاعيـة 
عائمة وصاروخية وغاطسـة اختصاصية، أن 
جهود علماء إيران اإلسالمية يف تعزيز القدرات 
الدفاعيـة للبـالد، بمـا يف ذلـك إطـالق األقمار 
منظومـات  وصناعـة  الفضـاء  يف  الصناعيـة 
غاطسـة ذكيـة، قطعت أيدي املعتديـن وأعداء 

إيران اإلسالمية. 

وقـال سـالمي: «سـنقطع أيـدي املعتديـن 
وأعداء إيـران». موضحاً أن «الشـباب وتجديد 
القوة لهما أهميّة كبرية بالنسبة لنا»، وأضاف: 
إن «األسـاليب الجديدة يف تعاظـم قدرة النظام 
اإلسـالمي مهمة بالنسـبة لنا، َحيـُث اكتملت 
اليوم هندسـة قـوة القـوات البحريـة التابعة 
لحـرس الثورة من خالل تسـليمها غاطسـات 

ذكية». 
وأقيمـت مراسـم تسـلم البحريـة التابعـة 
لحرس الثورة اإلسالمية، معدات دفاعية عائمة 
وصاروخية وغاطسـة اختصاصيـة، بحضور 

القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية. 
ويف املراسم، تسلمت الوحدة القتالية للبحرية 

التابعـة لحرس الثورة، عـدداً َكبرياً من املعدات 
واملنظومـات الصاروخيـة والعائمـة بقـدرات 
وميـزات تشـغيلية جديـدة، تعـد االسـتدامة 
والثبات، وزيادة الرسعـة إىل 95 عقدة، وكذلك 
القـدرة عـىل حمـل الصواريـخ وإطالقها، من 
السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات 

االستطالع العائمة التابعة لحرس الثورة. 
يأتي ذلك يف سـياق تحسـني مدى الصواريخ 
الحـرب  وتجنـب  املنـاورة،  عـىل  وقدرتهـا 
اإللكرتونيـة وزيـادة قـوة االنفجـار والتدمري 
مقارنـة باملنظومـات السـابقة، وهـي أَيْـضاً 
من سـمات منظومات الصواريخ الجديدة التي 

سلمت إىل بحرية حرس الثورة. 

 :  وضاقت 
ال تـزاُل الرضبـُة التـي وّجهتهـا 
اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـُة 
خلفـه  ومـن  الصهيونـي  للكيـان 
الواليات املتحـدة األمريكية يف أربيل 
بمنطقة كردستان العراق محل أخذ 
ورد وتحليـل للمعادلـة العسـكرية 

الجديدة التي رسمتها يف املنطقة. 
ويف هذا السـياق، نرشت صحفيٌة 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  يف 

األمريكية عرب حسابها عىل «تويرت» 
تغريدًة أَشاَرت فيها إىل أّن «مسؤوًال 
ا رفيَع املسـتوى مّطلًعا عىل  أمريكيّـٍ
هجوم أربيل أبلغ زميلها إريك شميت 
الصواريـخ  دّكتـه  الـذي  املبنـى  أن 
يسـتخدم  أربيـل  يف  الباليسـتية 

كمنشأة تدريب إرسائيلية». 
َوأََضـاَف املسؤول الذي لم تكشف 
عـن اسـمه: «إّن الحـرس الثـوري 
لـم يسـتهدف القنصليـة األمريكية 
القريبـة مـن املبنـى لكنـه ال يمانع 

ذلك». 

الظزام السسعدّي غرشُخ 
تسطغَط جباطني حعثاء 
طةجرة حسئان الضربى

 :  طاابسات 

لم يكتـِف النظاُم السـعودّي بجريمته املروَّعة 
التـي يندى لها جبنُي اإلنسـانية، َحيـُث أعدم 81 
معتقـًال بينهم 41 من شـباب القطيـف اعتقلهم 
عـىل خلفية سياسـية، بل عمـد إىل تهديد ذويهم 

ومنعهم تشييعهم وحتى استالم جثامينهم. 
املجـزرة  الكـربى»  شـعبان  «مجـزرة  وتعـد 
الثالثة التي يعدم فيها النظام السـعودّي عرشات 
الشـبان األبرياء عىل خلفية سياسية، بما يخالف 
الدسـاتري واألعراف اإلنسـانية، وقد عمد إىل دفن 
جثامني الشـهداء بمقابر جماعية وبشكل رسي، 
ولـم يُعِلم حتى عوائلهم بمكانهـا، كما هّدد هذه 
العوائل ملنعها من إقامة مجالس العزاء والفاتحة 
عـىل أرواحهم، ولو عـن طريق وسـائل التواصل 

االجتماعي. 
وأقدم جهاز املباحث العامة عىل استدعاء عدٍد 
من عوائل الشـهداء اسـتمراًرا بُمسلسل الرتهيب 
والوعيـد، بينمـا تشـهد بلـدة العواميـة حركـة 
استنفار عسـكرية شديدة، تتخللُها حركة كثيفة 
للدوريات ومركبات جهاز املباحث العامة، ملراقبة 
بيوت الشـهداء بغرض منـع املعزين من الوصول 

إليها. 
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ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 
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تلفون / واتس: 00967777155986  -  00967777390032

HTTPS://WWW. FACEBOOK. COM/مؤتمر-فلسطني-PALESTINE-CONFERENCE-111564514736030/    فيسبوك
HTTPS://T. ME/+WHRJWUSFS601NJQ0 :لالطالع عىل برشور املؤتمر وقواعد التوثيق عرب الرابط اآلتي

لطاعاخض:

ضطمئ أخغرة

اإلظةاُز افطظغ السزغط
أتمث الماعضض  

 

لم تكتِف السعوديّة بأنهار 
دماء املسـلمني التي تسفُكها 
يف ُكـّل منطقـة، ولن تكتِفَي 
اإلرهابيني  ودعـم  تمويِل  عن 
عمليـاِت  ـذون  يُنفِّ الذيـن 
والتفجـريات  االغتيـاالت 

االنتحارية. 
لم تكـن وجهة السـيَّارات 
املفخخة إىل تل أبيب للتفجري 
ولكـن  اليهـود،  بالصهاينـة 
كانت وجهتها إىل يمن اإليَمان والحكمة، للتفجري بأبنائه 
الذين وصفهم النبي -صىل الله عليه وآله وسـلم- بأنهم 
أرُق قلوبـاً وألـني أفئـدة، وأن اإليَمـان يمـان والحكمـة 
يمانية، وهذا يكشُف الوجَه القبيَح للسعوديّة وأحذيتها 

ـابية من حزب «اإلصالح»  الوهَّ
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