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الــــــــــعــــــــــدوان حيــــتــــجــــز ســــفــــيــــنــــتــــني ويـــــــــواصـــــــــل اخلــــــــــروقــــــــــات الـــــفـــــاضـــــحـــــة لـــــلـــــهـــــدنـــــة واحلـــــــديـــــــدة 

العدوان يتمسك بالنهب وصنعاء تعتربه   اعتداًء جسيمًا يستوجب الرد العسكري:
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يواصل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وأدواته، نهَب ثروات اليمنيني ومصاَدرة حقوق الشـعب 
اليمنـي، بالتزامـن مـع فرض قـوى االسـتكبار حصاراً 
خانقـاً ضاَعَف مـن معاناة اليمنيني، وهو ما يسـتوجُب 
الـردَّ القـايس واملزلـزل يف ظـل تأكيـدات قـوى العدوان 
وأدواتها ورعاتها عىل التمسـك بمشاريعها االستعمارية 

االستكبارية. 
وبعد أن وصلت السـفينة اليونانية، أمس األول األحد، 
إىل الصني لتُصبَّ النفـَط اليمني املنهوب من حرضموت، 
ذكرت وكالُة األبناء اليمنية سبأ، أن سفينًة جديدًة قادمة 
من دولة العدّو اإلماراتي انتهت، أمس االثنني، من تحميِل 

نحو نصف مليون برميل من نفط شبوة. 
وقالت نقالً عـن مصدر خاص: إن السـفينَة «جولف 
ايتوس» غـادرت، أمس االثنني، مينـاء رضوم بمحافظة 
شـبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عـن 400 ألف برميل من 

النفط الخام. 
ام  وأوضحت أن هذه السفينة كانت قد وصلت قبل أَيـَّ

إىل ميناء رضوم قادمة من دولة االحتالل اإلماراتي. 
وأَشاَرت إىل أن السـفينة قامت بتحميل أكثر من ٤٠٠ 
ألف برميـل نفط خام بقيمة تزيد عـن ٤٣ مليوناً و٦٤٠ 
ألـف دوالر وفقاً ألسـعار النفط يف البورصـة العاملية، أي 
ما يعادل ٤٩ مليار ريال وفقاً ألسـعار الرصف يف املناطق 

املحتّلة. 
ولفـت املصدر إىل أن نهَب النفط الخام من اليمن يأتي 
يف ظل اسـتمرار عمليات النهب املنظم مـن قبل العدوان 
ومرتِزقته لعائدات النفط وثروات البالد، واسـتمرارهم يف 

قطع مرتبات موظفي الدولة ألكثر من ست سنوات. 

ويف السـياق، أّكــد مصـدر مسـؤول بـوزارة النفـط 
واملعادن، أن أيَة إجراءات تتم عرب حكومة الخونة سـواء 
بالبيـع أَو التنازل أَو النقـل أَو التحويل أليٍّ من الحصص 
والحقوق اململوكة ألي عضـو مقاول يف أي قطاع، تعترب 

إجراءاٍت مرفوضًة. 
َد املصدُر دعوتَه للمجتمع الدويل وكافة املنظمات  وَجدَّ
الدولية إىل القيام بدورهم يف إيقاف العبث بثروات الشعب 

اليمني من قبل حكومة الخونة. 
ويف السـياق، ذكرت وسـائُل إعالم موالية للعدوان، أن 
سـفينَة شـحن نفطي قدمت من اإلمارات وبتسهيل من 
مجلـس العار، غادرت، أمس، ميناء رضوم بشـبوَة وعىل 
متنها نصف مليون برميل من النفط الخام، يف إشـارٍة إىل 

السفينة «جولف ايتوس». 
ويأتـي هذا بعـد نحو أسـبوعني من مغادرة سـفينة 
عمالقـة ميناء الشـحر بحرضموت يف الــ ١١ من يونيو 
الجاري، بعـد نهبها ألكثَر من مليونـي برميل نفط خام 
بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دوالر وفقاً ألسـعار 
النفـط يف البورصة العامليـة، ما يعـادُل 162 مليار ريال 
يمني، لتصـل، أمـس األول األحد، إىل أحـِد موانئ الصني 

لتفرغ الكميات املنهوبة من النفط اليمني. 
وتعترب هـذه العمليـة هي الرابعـة منذ بدايـة العام، 
التـي يتم فيها اإلعالُن عن نهب كميات من النفط اليمني 
الخام، فيما أن هناك عملياُت رسقة متواصلة ومتصاعدة 
يتم التكتم عنها، غري أن خالفاِت املرتِزقة هي من تشـيع 

رائحة النهب من باب املكايدات. 
وبحسب الرصد املسـجل لدى صحيفة املسرية، َفـإنَّ 
تكلفـَة عمليات النهـب األربع املعلنة التـي تمت يف إبريل 
ومايـو ويونيو، تتجاوز 800 مليـون دوالر، أي ما يعادل 
أكثر من 700 مليار بحسـب الـرصف يف املناطق املحتّلة، 
وأكثـر مـن 450 مليار ريال بحسـب أسـعار الرصف يف 
املناطـق التـي يحكمها املجلس السـيايس األعىل، يف حني 
تكفـي تلك املبالـغ لتغطية رواتب كافـة موظفي الدولة 

منذ بداية العام الجاري، ويزيد عن ذلك. 
َل لدى صحيفة «املسرية»، يشري  كما أن الرصَد املسـجَّ
إىل أن كميـات عمليـات النهـب املعلنـة منذ بدايـة العام 
الجاري، تصل إىل أكثر من 6 ماليني و700 ألف برميل من 

النفط الخام، تم نهبها من شبوة وحرضموت. 
ويأتي هـذا بالتوازي مع عمليات النهب للغاز والنفط 

املحيل من قبل مرتِزقة العدوان يف مأرب. 
ومع ُكـّل هذه املؤرشات َفـإنَّ تحالَف العدوان وأدواته 
ورعاتـه يؤّكـدون تمسـَكهم بمصادرة حقوق الشـعب 
وثرواته ونهبها، وكذلك االستمرار يف تشديد الخناق عليه، 
وهـو األمر الذي ينذر برد كبري، ال سـيَّما بعـد أن أّكـدت 
صنعاء يف وقت سابق أن عملياِت النهب للثروات النفطية 
والغازيـة التـي هـي ملك للشـعب، تعتـرب عمـالً عدائياً 
يسـتوجب الرد العسـكري بـكل اإلْمَكانـات الصاروخية 
والجوية والربيـة، فضالً عن أن تحالـف العدوان يواصل 
الحصار واملسـاومة عىل معاناة اليمنيني، وهو ما تعتربه 
صنعاء أَيْـضاً عمالً عدائياً جسيماً سيتم الرد عليه بقوة، 
لتكون املرحلة القادمة عىل موعد مع عمليات صاروخية 
وجوية كـربى تنفذهـا القوات املسـلحة اليمنيـة، ومن 
حسـابات رد وردع متعـددة، وتعطـي املرشوعية للزئري 
اليمنـي الـذي توعد بـه الرئيـس املشـاط، دول العدوان 

والنهب والحصار. 

أخبار

ختغفئ المسغرة ترخث السمطغات المسطظئ طظث بثاغئ السام شغما تصثر ضمغاتعا بظتع 7 طقغغظ برطغض

أربع سمطغات جرصئ طسطظئ تاةاوز صغماعا 800 ططغعن دوقر وتضفغ لاشطغئ طرتئات ُضـّض الغمظغني طظث بثء السام

تتالش السثوان غظعإ ضمغئ جثغثة طظ البروات الظفطغئ بسث غعم طظ تفرغس السفغظئ الغعظاظغئ شغ الخغظ

السثوان غامسك بالظعإ وخظساء تسائره اساثاًء جسغمًا غساعجإ الرد.. السثوان غامسك بالظعإ وخظساء تسائره اساثاًء جسغمًا غساعجإ الرد.. 
سمطغات ظعسغئ صادطئ طظ «تسابات ردع» طاسثدة

تفُض تثرُّج طعغإ لبقبئ آقف جظثي ضمظ ُدشسئ الئأس الحثغث باملظطصئ السسضرغئ املرضجغئ 
 : طاابسات

املرَكزيـة،  العسـكريُة  املنطقـُة  احتفـت 
ِج ُدفعة «البأس الشـديد» لجميع  أمس، بتخرُّ
التشكيالت العسكرية باملنطقة، برعاية قائد 
املنطقة اللواء عبدالخالق بدر الدين الحوثي. 

عسـكرية  عروضـاً  االحتفـال  وشـهد 
للخريجـني البالغ عدُدهم ثالثـة آالف جندي، 
عكسـوا فيهـا مهاراِتهـم العسـكريَة التـي 
تلقوها واسـتعداَدهم التضحية يف سبيل الله 
وحمايـة الديـن والوطن مـن أطمـاع الغزاة 

واملحتّلني. 
ويف االحتفـال، حيا وزير اإلعالم ضيف الله 
الشامي الخريّجني من ميادين العزة والكرامة 
واسـتعدادهم  جهوزيتهـم  عـىل  والبطولـة 
الذود عن الوطن وأمنه واسـتقراره وسيادته 

واستقالله. 

وقـال: «إن قـوى العـدوان وإن كانـت يف 
ُهدنة، إال أنها تسـتخدم هـذه الُهدنة لرتتيب 
أوضاعهـا ونحن أقوى وأكثـر جهوزية منها 
واسـتعداداً؛ ألَنَّنـا مرتبطـون بالله ونسـتمد 

قوتنا منه». 
َوأََضـاَف الوزير الشـامي «العدوُّ راهن من 
الُهدنـة عىل خمول وكسـل الجيـش واللجان 
الشـعبيّة، إال أن مـا ظهر عكس ذلـك، َحيُث 
أثبت الجيش واللجان الشعبيّة أنهم عىل وعي 

بكيد ومؤامرات دول العدوان ومكرها». 
وقـال: «إن هـذا االسـتعداد والجهوزيـة 
كفيـل بأن تصيـب العدّو يف مقتـل؛ ألَنَّ هذه 
ـــة ال تغفل؛ ألَنَّها مسـتمدة جهوزيتها  األُمَّ
وقوتهـا من الله تعاىل، فهو من يرعاها ومن 

يؤيدها». 
ألويـة  قـادة  مـن  عـدد  الحفـل  حـرض 

وتشكيالت املنطقة العسكرية املركزية.

طتاشر تدرطعت غاعط دول السثوان باتعغض املتاشزئ لساتئ خراع أظعضئ أبظاءعا
 : طاابسات

أّكــد محافـُظ حرضمـوت، لقمـان بـاراس، أن دوَل تحالـف 
العدوان تتسـابُق عىل نهب ثـروات املحافظة، وتحويل حرضموت 

إىل ساحة رصاع وسيطرة إقليمية ودولية. 
وقال املحافظ باراس لـ «سبأ»: إن مقدراِت وثرواِت حرضموت 
تتعـرَُّض للنهب من قبل املرتِزقة والعمالء منذ سـنوات، وأصبحت 
اآلن أكثـر حدة، ُمضيفـاً «نهب النفط الخام يأتـي يف وقت تعيش 

مدن الوادي والساحل يف الظالم؛ بَسبِب نفاد وقود الكهرباء». 

وأّكــد محافـظ حرضمـوت أن دوَل العـدوان تسـعى لتحويل 
حرضموت إىل سـاحة نفوذ، وهو أبرز العوامل التي أَدَّت إىل تأجيج 
السخط الشعبي بالشارع الحرضمي وجاء كردة فعل طبيعية إزاء 

تدهور الخدمات العامة ومصادرة حقوق أبناء املحافظة. 
ولفت إىل أن أدواِت االحتالل والعمالة، حاربت املواطَن الحرضمي 
يف لقمـة عيشـه وأصبـح يعيـش تحـت أزمـات العدوان سـواء ما 
يتعلق بأزمة املعيشـة الناتجة عن الغالء الـذي يفوق قدرة املواطن 
أَو أزمـات املشـتقات النفطية يف املحافظة النفطيـة الغنية بالثروة 
النفطيـة.  وجـدد بـاراس التأكيـد عـىل تأييـد املطالـب الحقوقية 
واملظاهرات السـلمية الهادفة انتـزاع الحقوق والحريات من قبضة 

الغزاة واملحتّلني، داعياً أبناء حرضموت األحرار إىل مقاومة االحتالل 
ورفض دخول أية قوات اسـتعمارية سـعوديّة وإماراتية وأمريكية 
وبريطانيـة إىل أراضيهـم.  وذكـر أن مطامَع دول الغـزو واالحتالل 
يف حرضمـوت، مكشـوفٌة منـذ عـرشات السـنني، وكمـا سـقطت 

مخّططاتها التآمرية يف حرضموت قبل العدوان ستسقط َحـاليٍّا. 
ويف ختام ترصيحاته، اسـتنكر املحافُظ لقمان باراس، سياسَة 
القمع والتنكيل التي تمارسها السلطات املوالية لالحتالل اإلماراتي 
يف املـكال والشـحر ضد املواطنـني، مؤّكــداً أن سياسـَة التضييق 
َن بقـاَء االحتالل ولن تخرَس األصـواَت الحرَة يف  والتنكيـل لن تؤمِّ

املحافظة.
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اسـتبعد نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
اإلنقـاذ الوطني، حسـني العزي، أن يتـمَّ تمديُد 
الُهدنـة مـرة أُخـرى؛ بَسـبِب اسـتمراِر تعنُِّت 
تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ورفِضـه تنفيذ بنـود االتّفاق، األمـر الذي ينذر 

بعودة التصعيد. 
وقـال العـزي يف تغريدة عىل تويـرت: إنه «من 
غـري املتوقـع أن يكوَن هنـاك أي تمديـد قادم 

للُهدنة» يف ظل املؤرشات الحالية». 
وأوضـح أن «تحالُـَف العدوان مـا زال يعيُق 
ا يف الوقت الذي يطلب فيه  رحالت محدودة ِجـدٍّ

٣٠ ألف مواطن حجَز مقاعد للسفر». 
وكان اتّفاُق الُهدنة ينص عىل تسـيري رحلتني 
جويتـني من وإىل مطار صنعاء أسـبوعياً، لكن 
ذلـك لم يحدث، َحيـُث أرص تحالف العدوان عىل 
عرقلـِة ومنـع الرحـالت قبـل التمديـد وبعده، 
عـىل الرغم من تعهد األمـم املتحدة بالعمل عىل 

تعويض الرحالت وإيقاف العراقيل. 
َوأََضــاَف العـزي أن تحالَف العـدواِن ما زال 
أَيْـضـاً «يرُفُض فتَح طرق تقلِّل املسـافة من ٥ 
ساعات-٣٠ دقيقة»، يف إشـارة إىل الطرق التي 
أعلنت صنعاُء االسـتعداَد لفتحهـا يف محافظة 
تعـز كمرحلـة أوىل، والتي لم يوافـق العدّو عىل 

فتحها. 
وتوشـك الُهدنُة عـىل دخول شـهرها األخري 
بعـد التمديد، بدوِن تحقيق أي تقدم يُذكر يف أيٍّ 
من امللفات التي تضمنها االتّفاق، َحيُث أّكـدت 
صنعاء هذا األسـبوَع أَيْـضاً أن تحالف العدوان 
ومرتِزقته واألمـم املتحدة يواصلون املماطلة يف 

تنفيذ اتّفاق تبادل األرسى. 
وال زالت قوى العدوان تواصل أَيْـضاً احتجاز 
سفن املشـتقات النفطية ومنعها من الوصول 

إىل ميناء الحديدة. 
وأَشـاَر العـزي إىل أن هـذه املعطيـات تجعُل 
أبناء الشعب اليمني وقواته املسلحة «عىل يقني 
بأن دول الخليج ومعهـا الغرب يتعمدون إذالل 

وإهانة اليمن». 
َوأََضــاَف أن «هذا بال شـك مسـتفز ومكلف 

للغاية». 
وكانت صنعاُء وّجهت هذا األسـبوع إنذاراٍت 
عسكريًة شديدة اللهجة لتحالف العدوان، َحيُث 
أّكـد وزيُر الدفاع أن القواِت املسلحة جّددت بنَك 
أهدافهـا داخل الُعمقني السـعودّي واإلماراتي؛ 
لتنفيذ عمليات مزلزلـة وصادمة للعدو يف حال 
اسـتمر بتجاُهِل صوت السالم ونصائح القيادة 
الوطنيـة، وحّذر مـن أن «اختبار صرب» الجيش 
واللجـان الشـعبيّة سـتكون عواقبُـه وخيمـة 
لن يسـتطيع أحد أن ينقذ تحالـف العدوان من 

تداعياتها. 
ومنذ اإلعالن عن تمديد الُهدنة تمادى تحالف 
العـدوان أكثـر يف تهميـِش وتجاهـل التزامات 
االتّفـاق، وانكشـفت بشـكل أوضح مسـاعيه 
السـتغالل التهدئـة؛ ِمـن أجِل ترتيـب صفوفه 
وحشـد أدواتـه لتنفيـذ تصعيد عدوانـي جديد 

برعاية أمريكية مبارشة. 

 : خاص
املسـاعي  عـىل  صنعـاء  يف  مسـؤولون  عّلـق 
األمريكيـة اإلرسائيلية لتشـكيِل تحالٍُف عسـكري 
جديٍد يف املنطقة، باالشـرتاك مـع األنظمة العميلة، 
مؤّكـدين عىل أن هذه املؤامرة ستقوُد إىل مواجهات 
أوسـع مع قوى التحـّرر واملقاومة التي ستشـكل 
جبهة موحدة باملقابل، وهو ما سيقود إىل تغيرياٍت 

تأريخية كربى. 
وقال عضو املجلس السـيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثـي: إن «أيـة تحالفـاٍت عسـكرية يف املنطقة 
لن تقوَد إىل االسـتقرار وإنما للمزيـد من الحروب، 
فاالسـتقراُر ال يحتـاُج إىل تحالفـات عسـكرية يف 
منطقـٍة يتحالـُف فيهـا مـن يتداعـون للتحالـف 
ويدّمـرون شـعوَب املنطقة وفق نظرة اسـتعالئية 

وجرائَم عدوانية إرهابية».
وليسـت هذه املرة األوىل التي يـربُُز فيها الحديُث 
عـن إنشـاء «تحالف» عسـكري جديـد يف املنطقة 
يضم الكيان الصهيوني، إذ تستمر مساعي تشكيِل 
هـذا «التحالـف» والتهيئـُة لـه منذ سـنوات تحت 
عنـوان مواجهة إيران ومحور املقاومة، وقد جاءت 
موجُة «التطبيع» التي شـهدتها املنطقُة يف سـياق 

هذه املساعي. 
وكانت الوالياُت املتحدة أعلنت مؤّخراً عن إنشاء 
قـوة عسـكرية بحريـة «مشـرتكة» تضـم الدوَل 

املنضوية ضمن هذا «التحالف». 
وعىل الرغم ممـا يمثِّلُه هذا التحالُُف من مؤامرٍة 
واسعٍة لتكريس الهيمنة األمريكية اإلرسائيلية عىل 
املنطقـة، إال أن «ال يأتي بجديد» بحسـب الحوثي؛ 
ألَنَّه «يكـّرُر األدواِت األمريكيـة املعروفة»، فالدول 
املنضويـة ضمن هـذا التحالف قـد تعاونت بالفعل 
يف عدة جبهات، عىل رأسـها اليمـن، ولم تحصد إال 

الفشل الذريع. 
ويف هـذا السـياق، عّلـق عضو املكتب السـيايس 
ألنصار اللـه، عيل القحـوم، قائالً: إن «السـعوديَّة 
واإلمـارات قـد حاولتـا بالتحالـف مـع األمريكان 
والصهاينـة أن تعيدا اليمن إىل حضنهما لكن اليمَن 
أكربُ من أن يعود إىل الحضرية والَوصاية السـعوديّة 

واألجنبيـة، وأثبـت عىل مـدى ٨ سـنوات أنه عيصٌّ 
عىل الغزاة واملحتّلني.. وبعد الفشل الذريع والهزائم 
املتالحقـة ذهبـوا إىل تجديـد الحلـف وإعالنه مرة 

أُخرى!».
لكـنَّ الجديـَد واملؤثر عىل السـاحة سـيكون 
رد الفعـل املضاد لهـذه املؤامرة من جانب قوى 
محور املقاومة التي سيمثل التحالف العسكري 
فيمـا بينها باملقابـل انعطافـًة تأريخيًة كربى 
قد تغرّي وجـَه املنطقة إىل األبد؛ ألَنَّها قد حّققت 
بالفعـل انتصـارات اسـتثنائية عـىل تحالفات 
قوى الهيمنـة الغربية الصهيونيـة وأدواتها يف 

املنطقة. 
ويف هـذا السـياق، أّكــد نائـُب وزيـر الخارجية 
بحكومـة اإلنقـاذ، حسـني العـزي، أن «املؤامرات 
امُلستمّرة عىل بلدنا وأمتنا ستجربنا وكل املظلومني 
يف عمـوم املنطقة عىل وضع أيدينـا يف أيدي بعضنا 
ملواجهة تغّول االستكبار، ومخاطر تحالفات العدّو 

اإلرسائييل». 
وأضاف: «لعلهـا إرهاصاٌت لثورة كربى، وكفاح 

مسلح أوسع وأشمل». 
ويعتـرب اليمـن اليـوم العبـاً رئيسـياً يف محـور 
املقاومة، وقد شـّكلت مكاسُب املعركة مع العدوان 
خـالل السـنوات املاضيـة أرضيـًة ُصلبـًة وثابتـة 
لـدور إقليمـي محوري يسـتطيع اليمنيـون أداءه 
يف أيـة مواجهة شـاملة مع قوى الهيمنـة الغربية 
اإلرسائيلية، بل شـكلت تلك املكاسـب دليالً واضًحا 
عـىل إفالس معسـكر األعداء وتسـاقط ُكـّل أوراق 
«قوتـه» التي يعتمد عليها يف مقابل تصاعد فاعلية 
وسـائل الردع اليمنية وتعـدد خياراتها، األمر الذي 
يجعـل مهمَة املواجهة اإلقليمية أشـدَّ صعوبة عىل 

قوى العدّو. 
 

السسعدّغُئ ظتع «الاطئغع»
الحديُث عن إنشاء «التحالف» العسكري الجديد، 

يتزاَمـُن مع بـروز املزيد من املـؤرشات عىل توّجـه 
النظام السـعودّي نحو التطبيـع العلني مع الكيان 
الصهيونـي، َحيُث يرّجـح مراقبـون أن يكوَن هذا 
املِلـف ضمن أجندة الرئيـس األمريكي جو بايدن يف 
زيارتـه املرتقبة للسـعوديّة، والتي سيسـافر فيها 
عىل متـِن طائرة صهيونية مـن األرايض املحتّلة إىل 

مدينة جدة بشكل مبارش. 
وتلتقـي هذه املسـاعي مع أجنـدة التحالف 
مـع مأِزق  العسـكري بشـكل واضح، َوأَيْـضاً 
السـعوديّة يف اليمن َحيُث تحـاول الرياض منذ 
فـرتة الضغط عـىل الواليات املتحـدة إلخراجها 
مـن هـذا املـأزق، وفيمـا تؤّكـد وسـائل إعالم 
أمريكية عىل أن بايدن سيمنح السعوديّة املزيد 
من الدعـم يف هذا السـياق، َفــإنَّ «النفط» قد 
ال يكـون الثمن الوحيد الذي سـتدفعه اململكة، 
بـل قد يكـون «التطبيُع» هو الثمـَن الرئيَس يف 

الصفقة. 

تقارير

السجي: تمثغُث الُعثظئ طةّثًدا غُري طاعصع وجطعُك السثّو ورساته 
جغضعُن «طضطفًا لطشاغئ»

خظساء: «الاتالش» السسضري الةثغث لفسثاء جغصعُد إىل 
طعاجعات واجسئ يف املظطصئ

أّضـث أن سثم اقلاجام بئظعد اقّتفاق غسئر سظ تعّجـه خطغةغ غربغ إلذقل الغمظغغظ وإعاظاعط 

المآاطرة افطرغضغئ الخعغعظغئ جافّةر بعرة حاططئ والغمظ لظ غصش طافرجًا
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الظصض والظفط تتّثران طظ تثاسغات تثععر خجان خاشر
 : طاابسات

حـّذرت وزارتا النقـل والنفط واملعـادن، من 
التدهـوِر الكارثـي لخـزان النفط صافـر نتيجة 
توقـف أعمـال الصيانـة الدوريـة له منـذ العام 
2015م جـراء العدوان األمريكي السـعودّي عىل 

اليمن. 
وأَشـاَرت الوزارتـان إىل أن اسـتمرار توقـف 
أعمال الصيانة الدورية لخزان النفط صافر ينذر 
بكارثة بيئية كبرية، مطالبة األمم املتحدة القيام 
بمسـؤولياتها والوفـاء بالتزاماتهـا يف صيانـة 

الخزان. 

ـاب  وأوضـَح وزيرا النقـل والنفـط، عبدالوهَّ
الـدرة، وأحمـد دارس، يف اجتمـاٍع لهمـا، أمـس 
االثنـني، بالعاصمـة صنعاء، أن الوضـع الراهَن 
لخزان صافر يزداد سـوءاً يوماً بعد يوم، ما ينذر 
بحدوث كارثة بيئية كبرية تهّدد األحياء البحرية 
والبيئـة يف منطقة البحر األحمر والدول املحيطة 

به. 
وأّكــدا اهتمـاَم وحـرص القيـادة الثوريـة 
واملجلـس السـيايس األعـىل وحكومـة اإلنقـاذ 
بخـزان صافر من خـالل التواصل امُلسـتمّر مع 
األمـم املتحـدة، إليجاد حلـول ناجعـة ورسيعة 
لهذه املشـكلة التي تتفاقم كلمـا تأخرت أعمال 

الصيانة؛ ملا لذلك من مخاطَر عىل البيئة البحرية 
باملياه اإلقليمية واملنطقة شكل عام. 

ولفـَت الدرة ودارس إىل أن الرياَح القوية التي 
سيشـهدها البحُر األحمـر خالل الفـرتة املقبلة 
سـتفاقم الوضع الكارثي لخـزان صافر العائم، 
مؤّكـدين أنه وعـىل الرغم من أن اليمن وقع مع 
األمم املتحـدة اتّفاقية إلجـراء صيانة للخزان يف 
أقـرب وقت ممكـن، إال أن األمم املتحـدة لم تقم 

بالتزاماتها بناء عىل االتّفاق. 
وحّملـت وزارتـا النقل والنفط األمـم املتحدة 
املسـؤولية الكاملة يف حال حـدوث أية تداعيات 

كارثية للسفينة صافر. 

لةظاا الختئ والتصعق بمةطج الحعرى تجوران املراضج العذظغ لظصض الثم
 : خظساء

زارت لجنتا الصحة العامة والسكان والحقوق 
والحريات بمجلس الشورى، أمس االثنني، املركز 

الوطني لنقل الدم بالعاصمة صنعاء. 
وخـالل الزيـارة، اطلـع أعضـاُء اللجنتـني، عىل 
الخدماِت التي يقدمها املركز ومراحل عملية التربع 
بالدم وفحصه وتأمينه للحاالت املرضية واإلنسانية 

ة.  املختلفة يف املستشفيات الحكومية والَخاصَّ
واسـتمعوا إىل رشح مفصـل من مديـر املركز 
الدكتور أيمن الشهاري ونائبه خالد الحمادي، عن 
أعمال املركز والخدمات التي يقدمها للمواطنني، 
والصعوبـات التـي يواجهـا املركـز، ومتطلبـات 
املركز واحتياجاته من تحديـث األجهزة املعملية 

وتوفري املحاليل الطبية واملخربية الالزمة. 
وأَشـاَر رئيس لجنة الصحة العامة والسـكان 
الدكتـور فكـري العقربي، إىل أن الزيـارة تأتي يف 
إطـاِر تنفيـذ اللجنتني لألعمـال واملهـام املوكلة 
إليهما بناًء عىل توصيات قيادة مجلس الشـورى 
للوقـوف أمام املشـاكل التي يعانـي منها املركز 
واإلسـهام يف تقديم املقرتحات والـرؤى للجهات 

املعنية ملعالجتها وإيجاد البدائل املناسبة. 
مـن جانبه، حـث نائب رئيس لجنـة الحقوق 
والحريات، درهـم الزعكري، القائمني عىل املركز 
إعداد تقرير متكامل عن الوضع الحايل وتضمينه 
أبرز املعوقات واالحتياجات واملقرتحات ليتسـنى 
للجنة عـىل ضوئه وضع التوصيـات املالئمة بما 

يسهم يف تطوير وتأهيل املركز وتوسعته. 

وأّكــد الزائرون أهميّة تضافـر الجهود لدعم 
املركـز الوطنـي لنقـل الـدم وأبحاثه والسـعي؛ 
ِمن أجِل إيجـاد مبنى خاصاً للمركز يف املسـاحة 
ة  الواقعة خلف املركز مؤهل بكافة املرافق الَخاصَّ
واملعامـل الالزمـة ويمكنـه مـن رفـع طاقتـه 
االسـتيعابية للمتربعني وتقديـم خدماته الطبية 

واإلنسانية ملختلف الحاالت بشكل أوسع. 
من جهته، طالب املدير الفني للمركز، الدكتور 
عدنان الحكيمي، بإنشـاء صنـدوق خاص لدعم 
مركـز نقل الـدم وأبحاثه بما يسـاعد عىل توفري 
الدعم والنفقات التشـغيلية املناسـبة، ُمشرياً إىل 
أهميّـة توحيد خدمات نقـل ورصف عينات الدم 
من مـرصف واحد؛ بَهـدِف ضمان عدم انتشـار 

األمراض املعدية املنقولة عن طريق الدم. 

الخظاسئ تاطش أضبَر طظ 
4 أذظان طظ املعاد الشثائغئ 
الفاجثة يف بظغ تحغح

 : طاابسات
أتلف مكتُب الصناعة والتجارة بمديرية بني حشـيش محافظة صنعاء، 
أمس األول، أربعَة أطنان ونصف الطن من املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية 
الصالحيـة.  وأوضح مديُر مكتب الصناعة والتجارة يف بني حشـيش، فايز 
القـايض، أن املـواد املتلفـة تـم ضبطها يف بعـض املحال التجاريـة «جملة 
وتجزئـة» باألسـواق التابعة للمديرية خالل النـزول امليداني للجان الرقابة 
والتفتيش عىل السـلع والبضائع املنتهية، والتـي تنوعت ما بني مرشوبات 
طاقـة وعصائر، ومـواد نظافة، باإلضافـة إىل عدد من أنواع البسـكويتات 
غـري الصالحة لالسـتخدام اآلدمـي.  ولفت إىل أن عمليـة اإلتالف تمت وفق 
اإلجراءات الرسمية املتبعة بالتنسـيق مع املجلس املحيل باملديرية، مؤّكـداً 
اسـتمرار الفرق امليدانيـة واللجان الرقابيـة حمالت النـزول والرقابة عىل 
املحـالت التجاريـة املختلفة، بما يضمن سـالمة وصالحية املـواد الغذائية 
التي تعرض يف أسـواق ومحالت املدينة والسعي لحماية املستهلك بمواصلة 

الرقابة عىل السلع الغذائية واملواد االستهالكية. 
من جانبه، أشـاد مدير املديرية راجح الحنمي، بجهود العاملني يف لجان 
الرقابـة بمكتب الصناعة والتجـارة يف هذا الجانب، الفتـاً إىل أهميّة توعية 
املسـتهلك بالتأّكــد من مصادر السـلع وتاريخ اإلنتاج واالنتهـاء ملا تمثله 
مـن مخاطر عىل صحة الفرد واملجتمع.  وشـّدد عىل تعزيـز جهود الرقابة 
والتفتيش وعدم التهاون يف تنفيذ اإلجراءات القانونية ضد املتالعبني بأرواح 
املواطنـني وكل مـن يثبت عليه ارتكاب مخالفات وبيع السـلع املغشوشـة 

واملنتهية يف األسواق واملحالت. 

وصفئ اتاةاجغئ لترائر املتعغئ وذطار تظثغثًا باغاخاب الفاغات يف تغج

 : المتعغئ:
تواُصالً لردود الفعل الغاضبة واملنّددة، نّظمت 
الهيئُة النسـائيُة بمدينـة املحويت، أمس االثنني، 
بجريمة انتهاك الِعرض  وقفًة احتجاجيًة؛ تنديداً 
التـي أقـدم عليهـا مرتِزقـة العدوان بحق سـت 

فتيات بمديرية حيس. 
ودعت املشـاركاُت يف الوقفة، إىل كشف جرائم 
الغزاة واملحتّلني ومن سـار يف ركبهم من املرتِزقة 

واملأجورين. 
وحثـت املشـاركاُت أبناَء الشـعب اليمني عىل 
االسـتمرار يف التَحّرك للجبهات للدفاع عن األرض 

والعرض، مؤّكـدات أن جريمة اغتصاب الفتيات 
يف حيـس من أبشـع الجرائم التـي تجرمها ُكـّل 

األديان والقوانني الدولية واإلنسانية. 
وأّكــد بيان صـادر عن الوقفـة، صمت األمم 
املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسـان شجع تحالف 
العدوان ومرتِزقته عىل االستمرار يف ارتكاب هذه 

الجرائم. 
وحّمـل البياُن األمـَم املتحـدة واملجتمَع الدويل 
املسـؤولية إزاء هـذه الجريمـة وسـابقاتها من 
الجرائم التي ارتكبها تحالـف العدوان ومرتِزقته 

بحق النساء والفتيات باليمن. 
ويف وقفـات مماثلة، أّكـدت حرائُر عزلة جبل 

الدار وقرية عمد بمديرية عنس محافظة ذمار، 
أن جرائـم انتهاك العرض مـن الجرائم الدخيلة 
عىل الشـعب اليمني، مشـّددات عىل رضورة أن 
ال تمر مثـل هذه الجرائم دون أن ينال مرتكبيها 

عقابهم. 
ودعت حرائُر مديرية عنس القبائل اليمنية إىل 
متابعة ومالحقة املجرمـني من منتهي األعراض 
والقصاص منهـم، ورد االعتبار للمـرأة اليمنية، 
وقبائلها األصيلة، مؤّكـدات عىل أهميّة االستمرار 
يف مواجهة العدوان ومواصلة دعم ورفد الجبهات 
باملال والرجال حتى تحقيق النرص وتحرير كافة 

األرايض اليمنية. 

اّتعاطات لتضعطئ املرتجصئ بئغع طغظاء «صحظ» اقجرتاتغةغ باملعرة لقتاقل اإلطاراتغ 
 : طاابسات

كشـفت إعالمي مرتِزٌق مواٍل لتحالـف العدوان، أمس 
االثنني، عن قيام حكومـة املرتِزقة ببيع أهم ميناء يمني 
لتصديـر الحجـر الجـريي، يف تفريط مخز ملـا تبقى من 

السيادة الوطنية. 
وقـال اإلعالمـي املرتـِزق أنيـس منصـور -رئيس ما 
يسمى «مركز هنا عدن للدراسات»-: إن حكومة املرتِزقة 
وبواسـطة وزيـر النقـل فيهـا، تم بيـع ميناء قشـن يف 
محافظة املهرة، لتصدير الحجر الجريي بأرخص الثمن، 

لرشكـة أجهـام للطاقـة والتعديـن املحـدودة، اململوكة 
لالحتالل اإلماراتي. 

وأَشـاَر منصور إىل أن مـرشوع املينـاء البالغ تكلفته 
130 مليـون دوالر، وأن الرشكـة التـي يبلـغ رأس مالها 
20 مليـون دوالر، دفعـت بموجب العقد لـوزارة النقل يف 
حكومـة الفنادق خمسـة ماليـني دوالر، مبينًـا أن ُكـّل 
بنـود العقـد مجحفة وال تراعي املصلحـة العامة وقد تم 
البيع بسـعر الرتاب، وتـم توقيع العقد مـع الرشكة من 
قبل الوزارة قبل العرض عىل ما يسمى «مجلس الوزراء» 
واملوافقـة عليه، الذي ليس من صالحية وزارة النقل التي 

يرأسـها قيادي يف ما يسـمى املجلس االنتقايل عبدالسالم 
حميـد، الذي أعطى املسـتثمر امتالك املـرشوع أَو أجزاء 
منـه يف حالة لـم يحصل أي اعـرتاض حكومي خالل 14 

يوماً. 
ولفـت اإلعالمـي املرتِزق أنيـس منصـور، إىل أن مدة 
االستثمار ملدة 50 عاماً، قابلة للتجديد بنفس الفرتة ملدة 
100 عام، والعقد يعطي الحق للمسـتثمر دون التوضيح 
عن اسـمه والرشكة، بتصدير إضافـة إىل الحجر الجريي 
األشـياء التاليـة «مناولة الحاويـات، البضائـع العامة، 
الجافة السائبة والسـائلة، وتموين السفن، والرتانزيت، 

وأية أنشطة تجارية يتفق عليها الطرفني». 
وبنّي أن املوافقة عىل توقيع العقد بإقامة ميناء قشن، 
املزمع إنشاؤه لتصدير الحجر الجريي دون أن يتم التوقيع 
مع الوزارة املختصة يف حكومة املنفى وهي وزارة النفط 
والثروات املعدنية، الستثمار هذه الثروات وما تم توقيعه 
مع وزارة النفط واملعادن، هو لالستكشاف فقط.  يشار 
إىل أن وزارة النقـل يف حكومـة املرتِزقـة، وقعت يف مطلع 
يوليـو 2021م، اتّفاقية مع رشكة أجهـام بتأجري ميناء 
قشن االسرتاتيجي عىل بحر العرب، وإنشاء لسان بحري 

ورصيف لرسو السفن يف مرحلته األوىل. 

بمعجإ سصث طثته 50 ساطًا وباضطفئ 50 ططغعن دوقر شصط.. 
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اجًا غمظغني  الظزاُم السسعدّي غساصُض ُتةَّ
ج لتضعطئ خظساء بثرغسئ الاةسُّ

 : طاابسات
نّفـذ النظاُم السـعودّي، أمس االثنـني، حملَة اعتقاالٍت واسـعًة يف 
صفـوف الحجاج اليمنيني الواصلني إىل األرايض املقدسـة، يف مشـهد 
مأسـاوي أعاد إىل األذهـان جريمة تنومة التـي أودت بحياة أكثر من 
3 آالف حـاج يمنـي قبل ِمئة عـام من قبل عصابات امللـك عبدالعزيز 

ال سعود. 
وأوضحـت مصـادُر يف رشكات الحج والعمـرة العاملة عىل تفويج 
الحجاج، أن عدداً من الحجاج اليمنيني اعتُقلوا لدى وصولهم األرايض 

السعودّي؛ بذريعـة التجسس وجمع تربعات لـصالح صنعاء. 
وكانت السـلطاُت السـعوديّة قد أعلنت يف وقت سابق اعتقاَل عدٍد 
من الحجاج اليمنيني، بينهم قيادي بارز يف التيار السلفي بعدَن يُدَعى 

أحمد العدني. 

طسآوٌل خعغعظغ غضحُش شدائَح جثغثًة لسقصئ 
تضعطئ املرتِجصئ طع «إجرائغض»

 : طاابسات
أثـارت ترصيحـاُت مسـؤوٍل يف الكيان 
الصهيونـي، أمـس االثنـني، ردوَد أفعـاٍل 
سـاخطًة وغاضبـًة يف الوسـط الشـعبي 

والسيايس واإلعالمي باليمن. 
وكان «مائـري مـرصي» عضـُو اللجنة 
املركزيـة لحزب العمل اإلرسائييل وأُسـتاذ 
العلـوم السياسـية بالجامعـة العربيـة يف 
القـدس املحتّلـة، قـد نـرش تغريـدًة عـىل 
حضـوَر  فيهـا  أّكــد  تويـرت،  يف  حسـابة 
إرسائيـل يف املشـهد اليمنـي، مكذِّبـاً َمـن 

يشكك يف هذا األمر. 
ومع أن املسـؤوَل يف الكيـان الصهيوني 
لم يحّدد نوَع ذلك الحضور بشـكل واضح 
ورصيح، إال أن قـوَة تأكيده لهذا الحضور 
يوحـي بتواُجـٍد مبارش وشـامل، وذلك ما 
أراد إيصاَله عىل ما يبدو من خالل تغريدته 
املثـرية: « مخطـئٌ مـن يُظـنُّ أن إرسائيل 
غائبـة عن املشـهد اليمني»، َحيـُث يُعَرُف 
«مائـري» بُقربه من دوائر صنـع القرار يف 

دولة االحتالل اإلرسائييل. 
الصهيوني  املسـؤول  ترصيحاُت  وتأتي 
تأكيـداً التّهامـات حكومة صنعـاء لدولة 

االحتـالل اإلرسائييل بالتدخـل غري املبارش 
يف شـؤون اليمن ومساندة تحالف العدوان 
الـذي تقوده السـعوديّة واإلمـارات منذ 8 

سنوات. 
وعىل صعيد متصل، طالب ناشـطون 
سياسيون وإعالميون يف اليمن حكومَة 
عـىل  العـام  الـرأي  بإْطـَالِع  املرتِزقـة 
التدخالت اإلرسائيلية يف اليمن، والعالقة 
الرسيـة معهـا، أَو نفيهـا إذَا لـم تكـن 
موجـودة، معتربيـن الصمَت الرسـمي 
اعرتافاً أكيداً وواضحاً بالعالقة مع دولة 

االحتالل. 

 : طاابسات
كشـفت مصـادُر إعالميـٌة مواليـٌة لتحالف 
العـدوان، أمس االثنني، عن الُخطوِة السـعوديّة 
املتمثلـة بَمنِْع املرتـِزق رشـاد العليمي -رئيس 
ما يسـمى املجلس الرئايس املشكَّل من قبلها-، 
من العـودة إىل مدينة عدن املحتّلـة، وإخضاعه 

لإلقامة الجربية. 
وأَفادت املصادُر بأن املرتِزق العليمي يخضُع 
َحـاليٍّا لإلقامة الجربية يف مدينة جدة السعوديّة 
التـي وصلهـا يف ختام جولـٍة خارجية شـملت 

الكويت والبحرين ومرص وقطر. 
وأَشـاَرت املصـادُر إىل أن السـعوديّة كّلفـت 
املرتـِزق عيـدروس الزبيـدي بأعمـال رئيس ما 
يسـمى املجلس الرئايس، والبدء يف مزاولة عمله 
بمكتب املرتِزق العليمي يف قرص معاشيق بعدن 
املحتّلة، مبينـة أن العليمي عقد لقاء بالسـفري 
األمريكي يف محاولة لرفع اإلقامة الجربية عنه، 
فيمـا امتنعت وسـائل اإلعالم التابعـة لحكومة 
الفنادق من بَثِّ خـرب اللقاء بتوجيه من املرتِزق 

الزبيدي. 
يأتي ذلك تزامناً مع تلويِح السـعوديّة، أمس 
االثنني، بُحـلِّ «الرئايس» وذلك مـع بدء املبعوث 

الـدويل إىل اليمن جولة إلعادة املرتِزق العليمي إىل 
الرئاسة. 

وأملـح عبداللـه آل هتيلـة، مسـاعُد رئيـس 
تحرير صحيفة عكاظ الرسـمية، يف تغريدة عىل 
صفحته الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي، 
أمـس إىل توّجـه بالده للسـري يف املفاوضات مع 
حكومة صنعاء، بغيَة التوصل إىل َحـّل سيايس. 
وأَفـاد آل هتيلة بأن ُكـّل التَحـّركات الدولية 
تؤّكــُد ذلـك يف إشـارة إىل تحريـِك السـعوديّة 
الوساطة العراقية يف سبيل إيجاد حلوٍل سياسية 
باليمن وإنهاء السلطة املرتِزقة املشكلة من قبل 

تحالف العدوان. 

السسعدّغئ ُتثِدُع املرتِجق السطغمغ لقصاطئ الةربغئ وتضّطش الجبغثي الصغام بمعاطه
وجَط تطعغح الرغاض بتض «الرئاجغ» والسغر ظتع الاخالح طع خظساء 

تضعطئ املرتِجصئ تربُم خفصئ 
لحراء 500 ألش ذظ طظ 

الصمح الفاجث رشداه الصاعرة

 : طاابسات
يف  واإلعالميـني  الناشـطني  مـن  املئـاُت  أدان 
املحافظات الجنوبيـة املحتّلة، أمس االثنني، قياَم 
حكومة املرتِزقة بإبرام صفقة لرشاء كمية كبرية 
من القمح «الفاسـد» بعد أن رفضته إحدى الدول 

العربية. 
وأَشـاَر الناشـطون يف مختلف مواقع التواصل 
االجتماعـي إىل أن رئيَس حكومـة املرتِزقة معني 
عبدامللـك، أقر اسـترياَد 500 ألف ُطـن من القمح 
خـالل الثالثـة األشـهر القادمـة، موضحـني أن 
الصفقـة التي أقرها تتضمن رشاء شـحنة قمح 
هندي فاسـدة سـبق ملـرص أن رفضتهـا الرتفاع 

منسوب الكيماويات فيها. 
وكان وزيـُر التخطيـط يف حكومـة املنفـى قد 
أّكـد قبل أسـابيَع قليلٍة بامتالك حكومة املرتِزقة 
مخزونـاً من القمح يكفي لـ6 أشـهر، األمر الذي 
يكشـف حجم التناقـض والكـذب والزيف داخل 
الحكومـة املشـكلة مـن قبـل تحالـف العـدوان 

والقابعة يف فنادق الرياض منذ 8 سنوات. 

اقتاقل اإلطاراتغ غساعثُف حئاَب جصطرى بسث إغراصعا باملثثرات

املرتِجق اإلرغاظغ غاصاضى راتئًا حعرغًا غخض إىل 10 آقف دوقر و50 ألش جسعدّي

طغطغحغا اقظاصالغ تعاجُط حرضَئ اتخاقت سماظغئ يف سثن وتخادر طسثاتعا

 : طاابسات
كثّــف االحتـالُل اإلماراتـي تَحرُّكاِتـه املشـبوهَة 
والقذرة يف جزيرة سـقطرى املحتّلة؛ ِمن أجِل غزوها 
بالحشـيش واملخـدرات واملمنوعـات؛ بَهدِف إفسـاد 

سكانها. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، أمس االثنني، بـأن أحَد 
املرتِزقـة الذيـن اسـتقدمهم االحتـالُل اإلماراتي من 
الضالـع ويافـع، ُعثـر بحوزته عـىل مخدر الشـبو، 

مخلـوط بكيس مـن «تمباك بـاراس»، الـذي ينترش 
بشـكل واسـع يف املحافظـات الجنوبيـة والرشقيـة 

املحتّلة. 
يتعاطـاه  الشـبو  مخـدِّر  أن  املصـادُر  وبيّنـت   
معظم ميليشـيا االنتقايل يف جزيرة سـقطرى وبقية 
املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة بواسـطة أنـواع من 
التمباك، معتربة انتشـاره يف األرخبيل بشكل متسارع 

ومخيف كارثة تستهدف الشباب. 
وتسعى دوُل العدوان جاهدة إىل إغراق املحافظات 

الجنوبية والرشقية املحتّلة بمختلف أنواع الحشـيش 
واملخـدرات واملمنوعات يف إطار حربها املسـتعرة ضد 
أبنـاء الشـعب اليمني عـىل مختلف األصعدة، وسـط 

انتشار واسع يف أوساط الشباب والفتيات. 
هذا وكانـت األجهزة األمنية يف صنعـاء قد اتلفت، 
أمس األول ما يقارب 37 طناً من الحشيش واملخدرات 
واملاليني من حبوب الكبتاجـون، كانت يف طريقها إىل 
املحافظـات الحـرة الواقعـة تحت سـيطرة حكومة 

اإلنقاذ. 

 : طاابسات
هاجـم الصحفـي صالـح الحنيش، أمـس االثنني، 
ـر االريانـي -وزيـَر مـا يسـمى اإلعالم  املرتـِزَق معمَّ
والثقافة والسـياحة يف حكومـة الفنادق-، وذلك عىل 
خلفيـة الرواتـب التـي يتقاضاهـا شـهرياً بالدوالر 

والريال السعودّي. 
وأّكـد الصحفي الحنيش يف ترصيح، أمس، أنه عثر 
عىل كشـوف بأسماء الوزراء وأفراد عائالتهم واملبالغ 
املاليـة الطائلة التي تسـلم لهم شـهرياً من مبيعات 
النفط اليمني، مبينًـا أن إجمايل الرواتِب واالعتمادات 

التي يسـتلمها الوزراء واملسـؤولون املرتِزقة املوالون 
لتحالف العدوان تصل إىل 90 مليون دوالر شهرياً فيما 
يقف الشـعب اليمني عىل حافة املوت؛ نتيجة االنهيار 
االقتصـادي وارتفاع أسـعار املواد الغذائيـة وانعدام 
الرواتـب، ناهيـك عـن توريد عائـدات النفـط والغاز 
واملوانئ واملطارات اليمنية إىل البنك األهيل السـعودّي 

ورفض توريدها إىل البنك املركزي يف عدن املحتّلة. 
وبـنّي الصحفـي املنتمي ملحافظة أبـني املحتّلة أن 
تلـك املبالَغ يتم رصُفها بشـكل منتظم خالل الخمس 
السـنوات السـابقة، وأن هناك وزراَء لديهم ِحَصٌص 
مع عائالتهـم، باإلضافة إىل حصص من النفط، الفتاً 

إىل أن املرتـِزق معمـر االريانـي املقـرَّب من السـفري 
السعودّي يستلم شـهرياً عرشة آالف دوالر َوخمسني 

ألف ريال سعودّي. 
وتوّعـد الصحفي الحنـيش بنرش تلك الكشـوفات 
ليعرف الشعَب كيف يقوم تحالف العدوان نهب ثرواته 
السـيادية من النفط والغاز وتوريدها إىل البنك األهيل 
السعودّي، ليتم بعدها رصف جزء منها لتلك القيادات 
املرتِزقـة وعائالتهـم، بينما املوظفـون يف املحافظات 
املحتّلة يعيشـون بـدون رواتب منذ ما يقـارب عاماً 
كامالً وتحت ظل االنهيـار املعييش واالقتصادي الذي 

يعصف بهم. 

 : طاابسات
تعّرضـت رشكـُة اتصـاالت ُعمانيـة حديثـة العهد يف 
اليمن، إىل هجوٍم مسـلٍح، أمس االثنني، من قبل ميليشيا 

ما يسمى املجلس االنتقايل يف عدن املحتّلة. 
وقالـت مصادُر محليـٌة: إن ميليشـيا االنتقايل يف عدن 
املحتّلـة قامت بفصـل أجهزة البث التابعـة لرشكة «يو» 
العمانيـة، ومصـادرة الفورجـي، مـا تسـبب يف انقطاع 

االتصاالت بشكل نهائي عن عدة مديريات. 
وبحسب مصادَر سياسـيٍة مطلعة، فقد جاء الهجوُم 
عىل رشكة االتصـاالت العمانية «يو» بتوجيهات مبارشٍة 
مـن السـفري السـعودّي محمـد آل جابـر، موضحـًة أن 

السـعوديّة التي سبَق أن استحوذت عىل قطاِع االتصاالت 
َعها وزيرا  يف املحافظـات الجنوبية املحتّلـة باتّفاقيـة َوقَّ
االتصاالت السـعودّي مع حكومـة املرتِزقة، َحيُث تخىش 
الرياض أن تستحوذَ الرشكة اليمنية - العمانية «يو» عىل 
االتصـاالت، ُخُصوصاً يف ظل تقديِمهـا مزايا غريَ متوفرة 

يف عدن. 
وبيّنـت املصـادر أن السـعوديَّة تدفـُع َحـاليٍّا برشكة 
«عدن نت» املتعثـرة يف محاولة ملواجهة تمدد «يو»، وهو 
ما يؤّكــد أن الدوافع ليس كما تربّرهـا حكومة الفنادق 
بتبعيـِة الرشكـة لصنعاء، بل لـرصاع إقليمـي يهدُف إىل 
السيطرة عىل قطاع االتصاالت يف مناطق سيطرة تحالف 

العدوان. 
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 : ظعح جّقس
بعد نحو شهرين عىل بدء موسم الوعي لدى 
أبناء وبنات أحرار الشعب اليمني، واكتسابهم 
ما يقيهم من هجمات العدّو متعددة األشكال، 
شـهدت عاصمة الصمـود صنعـاء، وعدد من 
املحافظات اليمنية الحـرة، مهرجانات مهيبة 
حرضها قيادات الدولة، وذلك اختتاماً للدورات 
الصيفية التي تم تدشـينها مطلع شهر شوال، 
وبهذا يكون مئات اآلالف ممن التحقوا بها، قد 
تسـلحوا بالوعي والبصرية، وباتوا مسـتعدين 
لخـوض معركة الوعـي مع تحالـف العدوان، 
الـذي اعترب هذه املـدارس خطراً َكبـرياً يوازي 
الخطَر االسرتاتيجي الذي خلقته أسلحة الردع 
اليمنيـة، وهـو األمـر الـذي يؤّكــد أن عملية 
ام  البناء اليمني يف تصاعد ُمسـتمّر، لتجعل أَيـَّ
العـدوان وأدواته ومؤامراتـه، معدودة، وقريباً 
مـا سـتتحطم عىل صخـرة الصمـود اليماني 

الواعي. 
ويف حفـل مهيـب بأمانـة العاصمـة، حرضه 
عدد من مسـؤويل الدولة، رسـم خريجو املدارس 
الصيفية لوحات برشية نقلت للجميع جانباً من 
الوعي التنظيمـي والتعبوي الذي تحلوا به خالل 
شـهرين مـن االسـتزادة بالوعي، فيمـا أوصلت 
العروض الكشفية يف العاصمة واملحافظات عدداً 
من الرسـائل القوية التي قد ال يدركها إال تحالف 

العدوان وأدواته، قبل غريهم. 

 ســروٌض ضحــفغئ بســث ســروض 

سسضرغئ.. بظاٌء حاطض
وفيمـا شـهد الحفُل الـذي أقيم تحت شـعار 
«علم وجهاد» عرضاً كشـفياً مهيبـاً قدمه أكثر 
مـن خمسـة آالف طالـب مـن عمـوم املـدارس 

الصيفيـة بأمانـة العاصمة ومحافظـة صنعاء، 
مجسـداً يف مضمونـه ودالالته إبداعـات الطالب 
ومـا تلقـوه مـن تدريـب وتأهيـل يف املجـاالت 
الرياضيـة، إىل جانـب تنميـة وصقـل مواهبهم 
خـالل فرتة التحاقهم بالـدورات الصيفية، َفـإنَّ 
هـذه العـروض الكشـفية املهيبـة جـاءت بعـد 

يومني فقط عىل عروض عسـكرية كربى نفذتها 
وحدات من القوات املسـلحة، وهـو ما يؤّكـد أن 
ُكـّل رشائح الشعب اليمني تبني عىل قدم وساق 
خياراتها التي تسـتطيع مـن خاللها نيل الحرية 
ما االسـتقالل  واالسـتقالل والكرامـة، ال ِســيـَّ
الفكـري واالسـتقالل السـيايس، والتخلص من 

براثن الوصاية وأجنحتها املختلفة. 
وقـد قـّدم الطالب خـالل العروض الكشـفية 
أوبريت وفقراٍت متعـددًة ونماذَج إبداعية وفنية 
وخطابيـة، عكسـت املسـتوى الذي وصـل إليه 
الطالب امللتحقني يف املدارس الصيفية يف املجاالت 
العلمية والدينية والثقافية والرياضية واملهنية. 

 

جغٌض طاسطٌِّح بالسطط واملسرشئ
ويف السـياق، يعتـرب وزير الشـباب والرياضة 
محمـد املؤيدي، هـذا االحتفـاَل املهيـَب تتويجاً 
ألنشطة الدورات الصيفية، مؤّكـداً أن ما شهدته 
من حضوٍر كبري وتفاعـل مثمر يف تنوع الربامج 
واألنشـطة ومـا تحّقق من نجـاح يف اإلقبال عىل 
املدارس الصيفية يف ظل تنامي الوعي واستشعار 
املسئولية بأهميتها يف بناء جيل مستنري بالثقافة 
القرآنيـة، يجسـد االهتماَم الرسـمي والشـعبي 
والتفاعـل الكبري مـن قبل الجميع مـع املدارس 

الصيفية. 
ويؤّكـد وزيُر الشباب والرياضة يف ترصيحات 
لصحيفـة املسـرية، أن الـدوراِت الصيفية للعام 
املطلـوب  النجـاَح  حّققـت  الجـاري 1443هــ 

رجائض ودققت وطآقت ظةاح املعجط الخغفغ..
 السثّو ظتع المجغث طظ العجائط شغ طثاطش المغادغظ

«المسغرة» تطاصغ سثدًا طظ العزراء والمسآولغظ بحأن تخغطئ المراضج الخغفغئ

خظساء والمتاشزات الترة تاجّغظ بسروض طاظعسئ لسحرات اآلقف طظ خرغةغ الثورات الخغفغئ 

العزغر تازب: الةغُض الخاسث غسعُد إلى ُعــِعغَّاه الاغ ضادت أن تشُرَب شغ جماء الغمظ بَسئِإ الاثخقت الثارجغئ
طثغر طضاإ صائث البعرة: طثرجاُت الثورات الخغفغئ باضعرٌة لظعدئ سطمغئ طسرشغئ طاسطتئ بالبصاشئ الصرآظغئ 
السقطئ ظاجغ: جغُض الغمظ الخاسث طاحّئع ببصاشئ الصرآن والعسغ لمعاجعئ الشجو البصاشغ الثي غساعثشه
المتاشــر العــادي: ظماطــك الغــعم جغــًق تتّخــظ بالبصاشــئ والعــثى وغتمــض وجثاظــًا وبصاشــًئ صرآظغــئ
طتاشزع المتاشزات: ظةاح المراضج الخغفغئ خعرة طظ خعر الخمعد وخسارٌة ُأخرى لطسثوان شغ طسرضئ العسغ
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وشـهدت إقبـاالً َكبـرياً، يف دليـٍل عىل مـا أصبح 
املجتمـع يتمتـع به مـن وعـي وثقافـة قرآنية 
ة إيَمـانية جعلت أولياء األمور يدفعون  وُهــِويـَّ
بأبنائهـم لاللتحـاق بهـذه الدورات التي تنشـئ 
جيالً يمنياً متسلحاً بالثقافة القرآنية والُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة وقادرة عىل مواجهـة ُكـّل ما يحيكه 

ــة.  األعداُء لهذه األُمَّ
ويشـري املؤيـدي إىل أن اإلقبـال عـىل الدورات 
الصيفيـة للعام الجـاري كان هو األول من نوعه 
وشـهد كثافًة غري مسـبوقة، منوًِّها أن الدورات 
سـارت بصـورة نموذجيـة وحّققـت األهـداف 
املنشـودة منهـا، مشـيداً بتفاعـل الجميـع مع 
الـدورات وحرصهـم عـىل إنجاحهـا وإخَراجها 
بالصـورة املطلوبـة، مثمناً اهتمام قائـد الثورة 
السيد عبدامللك الحوثي، ورئيس املجلس السيايس 

األعىل والحكومة، بالدورات واألنشطة الصيفية 
إيَمـاناً من الجميع بأهميتها يف تسـليح النشء 
والشـباب وجعلهم أكثـر إدراكاً بما يحيط بهم 
ـة من مخاطَر وأكثر وعيـاً ملواجهة ُكـّل  وباألمَّ

تلك املؤامرات. 
 

بافرصام.. أسثاُد املثارس والطقب 
رجالٌئ بتث ذاتعا

ويكشـف املؤيـدي لصحيفة املسـرية، أن عدد 
املـدارس الصيفية للعـام 1443هـ بلـغ 8.990 
مدرسـة، منهـا 6.357 للذكـور و2552 لإلناث، 
فيمـا بلـغ عـدد العاملـني فيهـا 37814 عامالً 
وعاملة منهـم 27060 من الذكور و10.754 من 

اإلناث. 
ويوضـح وزيـر الشـباب أن إجمـايل الطـالب 
والطالبات الذين شاركوا يف املدارس الصيفية بلغ 
719.721 طالباً وطالبـة منهم 411.373 طالباً 

و308.348 طالبة. 
ويتطرق إىل دور املدارس والدورات الصيفية يف 
إكسـاب الطالب املعارف النافعة والعلوم املفيدة 
والثقافة الصحيحة وتهيئتهم لتحمل املسـئولية 
ورفع مسـتوى الوعي لديهـم باملخاطر املحدقة 
ــة  ـة، واملؤامـرات التي يحيكها أعـداء األُمَّ باألمَّ

الستهداف الشباب. 
ويقـول: «حّققت املـدارس الصيفيـة نجاحاً 
طيبـاً تجسـد يف حجـم اإلقبـال عليهـا وتفاعل 
أبنـاء املجتمـع والحـرص عىل خارطـة الربامج 
واألنشطة الدينية والثقافية والعلمية والرياضية 
واالجتماعيـة واملهـارات والتدريب واملشـاركات 
البنـاءة»، الفتـاً إىل أن العرض الكشـفي لطالب 
مدارس أمانـة العاصمة ومحافظة صنعاء يمثل 
حصـاداً نوعياً ملخرجـات هذه املـدارس وجهود 
املعلمـني واملعلمات، مشـيداً بـدور اللجنة العليا 
للـدورات الصيفيـة وتفاعـل اللجـان املنظمـة 
والفنيـة والفرعية والرتبوية والتي سـاهمت يف 
إنجاح الدورات واألنشطة الصيفية وتعزيز الوعي 
بأهميتهـا وإظهـار التنوع الفاعـل وامللموس يف 
تنفيذ الخطـة املركزية والحرص عـىل بناء جيل 

مستنري بهدى الله ومبادئ الدين الحنيف. 
 

الثوراُت الخغفغئ.. باضعرُة ظعدئ 
سطمغئ طسرشغئ

بدوره، يؤّكـد مدير مكتب قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثي، سـفر الصـويف، أن 
املراكـَز الصيفيـة حّققـت نجاحـاٍت عاليًة عىل 
مسـتويات التنظيم والتعليم، ُمشرياً إىل أهميتها 
يف معركـة الوعي مع تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي وأدواته ومؤامراته الهدامة 

التي تستهدف األجيال. 
ة للمسـرية، قـال مدير  ويف ترصيحـات َخاصَّ
مكتـب السـيد القائـد: إن «فاعليـة ومخرجات 

الـدورات الصيفيـة يف محافظـات الجمهوريـة 
كانت مثمرة بجهود كبرية مـن الدولة واملعلمني 

واألرس». 
الـدورات  مخرجـاِت  أن  إىل  الصـويف  وينـّوه 
الصيفيـة تمثُِّل باكـورة خطـوات نهضة علمية 
عىل طريق العلـم واملعرفة والثقافـة القرآنية يف 

عموم اليمن. 
ويثّمـن الصويف الجهود الشـعبيّة والرسـمية 

املبذولـة، مهيباً بـكل اآلباء ملواصلة مسـاندتهم 
ألبنائهـم يف اقتنـاء محطـات الوعـي والتنويـر 

القرآنية. 
من جانبه، يلفت وزيـر التعليم العايل والبحث 
العلمي، الشـيخ حسـني حازب، إىل األثـر الكبري 
الذي تركته املراكز الصيفية عىل مسـار الحفاظ 
ة اليمنيـة اإليَمـانيـة، وما أعطته  عـىل الُهــِويـَّ
من أسـلحة معرفية توعوية تعبوية بيد األجيال 

الناشئة. 
ويقول الوزير حازب يف ترصيحات للمسـرية: 
إن «الجيل الصاعد يعـود إىل ُهــِويَّته اإليَمـانية 

اليمانية التي كادت أن تغرب يف سماء اليمن». 
ويلفت الوزير حازب إىل أن التدخالت الخارجية 
التي لوثت اليمن خالل السنوات والعقود املاضية، 
هدفت وبشكر كبري إىل تجريد الشعب اليمني من 
ُهــِويَّته، التي هي خري ُهــِويَّة ألي شعب وألية 

ـة، حسب تأكيد قائد الثورة.  أُمَّ

       جغٌض طاحئٌِّع ملعاجعئ الشجو البصايف
ويف السياق، يؤّكـد نائب وزير اإلرشاد وشؤون 
الحـج والعمرة، العالمة فـؤاد ناجي، أن الدورات 
الصيفية ستسهم عىل املدى املتوسط والبعيد، يف 
تسليح األجيال بالوعي واملعرفة التي تمّكنهم من 
التصدي لهجمات التضليل واالنحراف والتحريف 
التي تقودها قوى العدوان، وتسـعى من خاللها 

إلركاع اليمنيني. 
ويقول العالمة ناجي يف ترصيحات للمسـرية: 
إن «جيـَل اليمن الصاِعَد متشـبٌِّع بثقافة القرآن 

والوعي ملواجهة الغزو الثقايف الذي يستهدُفه». 
وينـّوه العالمـة ناجي إىل أن تحالـَف العدوان 
وأدواتـه أعطـوا معركَة الوعـي حيزاً كبـرياً من 
االهتمام، ولجـأوا إىل التضليل والحـرب الناعمة 
ومختلـف الحـروب الفكريـة، وهـو األمـر الذي 
يشـري إىل أن الـدورات الصيفيـة ومخرجاتها قد 
تكون كفيلـة بتحصني ووقايـة األجيال من تلك 

الهجمات. 
فيمـا يؤّكــد محافظ صنعـاء، عبدالباسـط 
الهـادي، ثبوَت هذه املعادلة، ويشـري إىل التصّدي 
اليمنـي املـوازي لـكل الهجمـات العدائيـة بكل 
أشكالها، والتي ال تستثني أحداً من أبناِء الشعب 

اليمني. 
ترصيحـات  يف  الهـادي  املحافـظ  ويؤّكــد 
للمسرية: أننا «نمتلك اليوم جيالً تحصن بالثقافة 

والهدى ويحمل وجدان وثقافة قرآنية». 
ويلفت الهادي إىل «أن التحصني الثقايف واملعريف 
عامٌل مهم للتغلب عـىل مؤامرات العدو»، منوًِّها 

إىل أهميِّة االنتصار يف معركة الوعي. 
 

املتاشزاُت الترة تتافغ 
والثرّغةعن غظصطعن الخعرة

وكانت عـدٌد مـن املحافظات اليمنيـة الحرة، 
قد شـهدت خالل اليومـني املاضيـني، احتفاالت 

مهيبة، اختتاماً للدورات الصيفية. 
ويف االحتفاالت التي شـهدت جميُعها عروضاً 
كشـفية، وفقـرات متنوعـة نقلـت جانبـاً مما 
تحىل بـه خريجو الـدورات الصيفية من معارَف 
وعلوَم ومهارات بدنية وجسـدية ملحوظة، أّكـد 
محافظو املحافظات خـالل حضورهم فعاليات 
االحتفـاالت، أهميّة املـدارس الصيفية يف حماية 
النشء والشباب من الثقافات املغلوطة ومخاطر 
الحرب الناعمة وتنمية مهاراتهم واالستفادة من 
أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، مشيدين 
بجهـود القائمني عىل املـدارس الصيفية يف إعداد 
جيل متسـلح بالثقافة القرآنيـة، حاثني الطالب 
عـىل االسـتفادة مـن املعـارف واملهـارات التـي 

تلقوها وتطبيقها يف الواقع. 
واعتـربوا إقامـَة الـدورات الصيفيـة ونجاح 
أنشـطتها وبرامجهـا صورًة من صـور الصمود 
يف وجـه العـدوان، متطرقـني إىل مخاطر الحرب 
الناعمـة لـدول العـدوان التي تسـتهدف طمس 
ة اإليَمـانية، وبـث التفرقة واملناطقية،  الُهــِويـَّ
لتكون املراكز واملدارس الصيفية املكان األنسـب 
لحماية النشء والشباب من األفكار الدخيلة عىل 

املجتمع. 
مسـؤولو  اسـتعرض  االحتفـاالت  وخـالل 
املراكز الصيفية أبرز األنشـطة واملجاالت التي 
ـة يف تعليم القـرآن الكريم  تـم تنفيذهـا َخاصَّ
وعلومه واألنشطة واملهارات التي تنمي قدرات 
الطالب يف مختلف املجاالت، فيما عربت كلمات 
طالب املـدارس الصيفيـة عن الشـكر للقيادة 
الثوريـة واملجلس السـيايس األعـىل والقائمني 
عىل املدارس الصيفية عىل اهتمامهم باملدارس 
التـي تسـهم يف تعزيز قدرات الطـالب والنشء 

والشباب. 
ولفـت الخريجـون إىل أن املـدارَس الصيفيـة 
ع األنشـطة واملسابقات  لهذا العام اتسـمت بتنوُّ
الرياضية والثقافية واملهـارات اإلبداعية وحفظ 

وتالوة القرآن الكريم. 
ونّوهـوا إىل ما حَظـوا به من اهتمـاٍم ومزايا، 
تمثّلت يف الزياراِت واألنشـطة الرتفيهية، وتوفري 
ُكــّل العوامل التي وفرت لهـم بيئَة علٍم ومعرفٍة 

خصبًة.

العزغر المآغثي غضحُش لختغفئ «المسغرة» أسثاَد المثارس الخغفغئ وخرّغةغعا وغآّضـث:

ضض المآحرات تصعل إن السثوان ظتع خسارته 
شغ طسرضئ العسغ ضما عع تال ُضـّض 

الةئعات بمثاطش أحضالعا
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الرصابُئ اإللعغئ وخالُح افسمالالرصابُئ اإللعغئ وخالُح افسمال
طتمث الدعراظغ  

عندما نتَحّرك ونحن نعي أهميّة أن نتَحّرك لله ويف سبيل 
اللـه، ونحتسـب أجر العمل مـن الله عز وجـل وأن يكون 
تَحّركنا من واقع استشـعارنا للمسـؤولية أمـام الله، الله 
الذي من ال بُـدَّ أن نخاف منه إن قرصنا أَو فرطنا يف القيام 
باملسـؤوليات الذي حملنا الله إياها ولكي ننال توفيق الله 

لنا يف واقعنا الجهادي والعميل. 
ال بُــدَّ أن نتَحّرك يف القيام باألعمال والواجبات يف إقامة 
ديـن الله ويف تحقيـق الخري والصالح يف هـذه الحياة لكي 
نكـون من الذيـن يقيمون القصد ال بُــدَّ أن نتَحّرك ونحن 
نعـي ونستشـعر ونفهم أن الله هو الرقيـب علينا هو من 

سـوف يحاسبنا إن قرصنا وإن فرطنا وإن تجاوزنا حدود الله، إن عبثنا 
بمـا حملنا اللـه من مقدرات هي ليسـت ملكاً شـخصياً يل أنـا أَو ملكاً 
ـــة جميعاً وما نحن فقط إالَّ  ملجموعة، هي ملك لله سـخرها لهذه األُمَّ
ــة ولتحقيق  سـبب يف الحفاظ عليها ورعايتها لتحقيق الخري لهذه األُمَّ
النهضـة الحقيقية التي تمّكنا من القيام بدورنـا الذي هو علينا يف هذه 
ـة تمتلك القدرات والطاقات واإلْمَكانيات  الحياة ولنكون كما أراد الله أُمَّ

وفق منهج الله وتوجيهات الله. 
ـة تعيش حالة الضياع  عندمـا نهمل أَو ال نبايل لهذه الرقابة نصبح أُمَّ
النفـيس والضيـاع يف ُكـّل املجاالت، ال تسـتطيع أن تحّقق أيـة تنمية أَو 
أن تنهـض يف مواجهـه األعداء من موقع قوة، لن يتمّكـن أعداء الله من 
اإلرضار بها أَو السـيطرة عليها اقتصاديٍّا أَو عسكريٍّا أَو يف ُكـّل املجاالت 
وهـي تعي واجباتهـا أمام الله وتعـي رقابة الله عليها، هـذه الرقابة ال 
يمكن أن يساويها يشء من الرقابة يف هذه الدنيا، قد يتجاوز عنك الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسـبة، قد تغالط وتفلت من العقاب لعدة أسـباب؛ 
ألَنَّك تمتلـك ربما العالقات الشـخصية أَو الوسـاطات أَو اللف والدوران 
واالحتيـال وتخـرج منها بدون حسـاب وتعتقد بأنك قـد ضللت العدالة 
وأنـك ذكي وأنك قوي وتنفخ شـخصيتك، وَلكن أمـام الله لن يتحّقق لك 
يشء ولن تستطيع أن تهرب من مصريك املحتوم مصري أبدي ومستقبلك 
القـادم واألكيـد والحقيقي الـذي ال يمكن أن يكون مـن االفرتاضات أَو 
النظريات أَو غريها، سـوف تحاسب وحسـابك هو الحق والعدل اإللهي، 
لذلـك أنت عندما تعي أهميّة أن تستشـعر رقابة اللـه عليك يف تَحّركك يف 
عملـك يف جهـادك يف صدق مواقفـك يف إيَمـانك لله ويف سـبيل الله فأنت 

تؤمن نفسـك من ذلك اليوم العظيم وتؤمن مستقبلك الحقيقي عند الله، 
من يعتقد أنه إذَا احتال أَو نافق أَو... إلخ، أنه أمن مسـتقبله ومسـتقبل 
أوالده واشـرتى له أرضيـة ضخمة وبيت جميل وسـيارة 
وحصل عىل املال واملنصب وأنه ما وصل إليها اال ألَنَّه ذكي 
وفهلوي واملسـؤول الفالني أصبـح صاحبه والثاني راٍض 
عنه و»يجّزع» نفسه مع الكل ويريض الكل ويسكت الكل 
ويجّزع أموره مع الكل ويتماىش مع هؤالء يف حق أَو باطل 

ويستخدم الحيل من أوراق ومذكرات وغريها. 
ـــة ليحّقق لها  يتَحـّرك وهو ال يقدم شـيئاً لهـذه األُمَّ
الخـري والرفعة والتنمية واالكتفاء الذاتي ال يشء من ذلك، 
مـا يحرص عليه ويف باله وتفكريه بشـكل شـامل وكامل 
هـو كيـف أحصل عىل مصلحتـي أنا فقـط ومصلحتي يف 
مسـتقبيل أنا فقط، هذا الشـخص وأمثال هـذا ال يمكن أن 
ــة  ـة وهم سـبب يف فشـل األعمال وتجميد هذه األُمَّ يحّققوا شـيئاً لألُمَّ
عـن أن يكـون لها موقف يف مواجهـة أعداء الله، أمثال هـؤالء هم عبيد 
للشـيطان هم من أغبى الناس، لو نتذكر كم قد رحلت من أمم وأين هم 
اليوم ومـاذا ينتظرون، أليس هذا التذكري سـوف يعيد هـؤالء لصوابهم 
ويعقلـون؟ أليس الله قد بـني لهم ُكـّل يشء وحذرهم من ُكـّل أسـباب 
السـقوط وما هي الخسارة التي ال بُـدَّ أن نتذكرها جميعاً؟ هي خسارة 
الظاملـني يـوم القيامة هم الخارسون حقـا، لذلك عندمـا نتَحّرك ونحن 
نستشـعر رقابة الله نحن نحصن أنفسـنا وبشـكل دائم من السـقوط 
وأسـباب السـقوط والخسـارة، نحصن أنفسـنا من مصري شـديد عىل 
ُكـّل شـخص ال يبـايل وال يهتم وال يريد أن يهتم، لكل شـخص يف موقع 
املسـؤولية ونيس الله ونيس رقابته الدائمة عليه وعىل أعماله وترصفاته 

ــة من السيطرة عليها.  ــة ومكنت أعداء األُمَّ التي أثرت عىل األُمَّ
لذلك ونحن يف مسـرية الجهاد ونتَحّرك بمنهج الله وهدى الله وتعلمنا 
الثقافة القرآنية من أعالم الهدى من آل البيت الصادقني املتقني ال بُـدَّ أن 
نحافظ عىل هذه النفسية وعىل أن تستمر مهما وصل اإلنسان املؤمن يف 
مواقـع املسـؤولية ال يمكن أن يبيع دينه بالدنيـا ولو يقدم له ُكـّل يشء 
ولـو تعرض عليه ُكـّل يشء، ال يمكـن أن يتغري عن خط الله وتوجيهات 

الله مهما كان. 
ـة رفعتهـا ومكانتها وترتقي يف  أمثـال هـؤالء هم من يحّققـون لألُمَّ
ُكـّل املجاالت وهم من يربحون رعاية الله لهم وتوفيقه لهم وألعمالهم، 
نتَحـّرك مع الله ونستشـعر رقابة اللـه وهو كفيل بـأن يعيننا ويرعانا 

ويحمينا وينرصنا ويجعل لألعمال ثمرتها الحقيقية والدائمة. 

المظزماُت شساٌد بسغظه وحرٌّ طططص طا وراء المظزمات
 

أظعار السراجغ

كـرسوا حاجـز الحيـاء، جـّردوا املرأَة 

اللؤلؤة امَلُصونة من اإليَمـان الذي يقرتُن 

بالحيـاء، جعلوهـا ُدميـًة بـني أيديهـم 

يحّركونها كيف مـا أرادوا وكيف ما تريد 

أمريـكا وقـرن الشـيطان والداعـم لهذه 

املنظمات. 

جّردوهـا من الحجاب الـذي حكى الله 

عنه قال تعاىل: (يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك 

َوبَنَاِتَك َوِنَسـاِء اْلـُمْؤِمِنـنَي يُْدِننَي َعَليِْهنَّ 

ِمـْن َجَالِبيِبِهنَّ ذَِلـَك أدنـى أَْن يُْعَرْفَن َفَال 

يُْؤذَيَْن َوَكاَن اللُه َغفوًرا َرِحيًما).

حتـى ال تعـريف فتتـأذي، فأنـِت أيتهـا 

املسلمة اليوم تُعريف وتخالطي من تجردت 

أخالقهم وباعوا أنفسـهم وضمائرهم يف 

العمل مع املنظمات.

تختلطني بهـم بذريعِة دورات تثقيفية 

للعمـل مـع املنظمـة وهـم يريـدون أن 

يجـردوِك مـن ُكـّل مـا فيِك من حشـمة 

وحياء وأخـالق، تحتفلني معهم، تنفخني 

البالـون وتخلعـني الربقـَع، تخالطيهـم 

وأنـِت يف أسـوأ الوضعيـات التـي ال تليق 

بـك كـأنثـى، وكأنِك رخيصـة تباع بثمن 

بخس، أنِت غالية وأنـِت كالزجاجة أيتها 

األنثـى إن انكـرست فـال يمكـن أن نعيَد 

إصالحها من جديد. 

أسـأل الكثري من النسـاء التي التحقَن 

باملنظمات هل ترضني لنفسِك هذا املنظر 

وهـذه الطريـق؟! تقـول وبكل سـهولة 

إنما دخلـت ألجل املـال وال يهمني يشء، 

عزيزتي ملاذا ديننا حثنا عىل الرزق الحالل 

والصرب، هل لـنجلبه بهـذه الطريقة، أن 

أبيـع نفـيس وعـريض وقيمـي وأخالقي 

وديني ألجل مال؟!، كسبِت املال وخرستي 

سـمعتك، وانحطـت أخالقـك، وضاعـت 

قيمك، وخرستـي أرسة، وجعلتي أهلِك يف 

محط سخرية، وخرستي دنياك وآخرتك. 

إن كان املاُل سـيجعلُنا كذلك فال أبقانا 

الله عىل هذه األرض، أكسب ماالً يجعلني 

ا مكرٍّمة وزوجة مصونة وأختاً لها سند  أُمٍّ

تسـند نفسـها يف الحياة، بمجـاالت عدة 

كـالزراعـة، الخياطـة، االكتفـاء الذاتي، 

دكتـورة، َوُكـّل عمل رشيـف يجعلنا درة 

مكنونـة، أعيش عيشـة السـعداء لقمة 

عيـش تحافظ بديني وأخالقي، َوحقوقي 

يف الحياة، إنها يـا أختاه منظمات جاءت 

لتخلـق الفسـاد وتتيح فرصـة االختالط 

وتجعلها كلمة سهلة وشعوراً بسيطاً. 

رسـالتي لـكل أب وأخ وزوج: بناتكـم 

أخواتكم نساؤكم أمانة فحافظوا عليها، 

ورفقـاً بالقواريـر حتى ال تنكـرس، أيها 

الرجل املسؤول، الرزق الحالل فيه حفاظ 

عىل القوارير أفضل مـن جمع مال وبيع 

الرشف والقضاء عىل ُهــِويَّتنا وديننا. 

طرتدى الةرطعزي
  

فسـاد للمجتمع وإفسـاد حقيقـي للبرشية يعدُم 
القيم واألخـالق ويقتل الغرية بني الرجـل واملرأة من 
خالل إجازة االختالط واالنحالل واالنفتاح بالطريقة 

الغربية الخبيثة. 
نقولهـا برصاحـة إن الحكومـة اليمنيـة تتحمـل 
مسـؤولية الفسـاد األخالقي والحـرب الناعمة التي 
تزرعهـا املنظمات وترّوج لها عـرب ثقافة االنحطاط 

والشذوذ األخالقي. 
يجب عىل الحكومة ورئاسـة الجمهورية وأجهزة 
األمن واملخابـرات إلغاء وسـحب تصاريح املنظمات 
والبعثات اإلنسانية بمختلف مسمياتها وجنسياتها. 

ما لم فهي رشيٌك أََسـايس يف فساد املجتمع وميوعه وستتحمل 
تبعاته. 

وبالنسـبة للسـالت الغذائية والصابون والصنادل والحّفاظات 
حـريٌّ بكم يـا وزراءنـا يف حكومة اإلنقـاذ ومسـؤولينا يف عموم 
الـوزارات والدوائـر الحكوميـة اسـتقطاع نسـبة مـن مرتباتكم 
واعتماداتكم وشكلوا لجان توزعها للفقراء واملحتاجني والنازحني 

نقداً. 
وال أن نجعـل مـن مجتمعنا اليمنـي املحافظ لقمة سـائغة أَو 

سلعة رخيصة ملنظمات الفساد والرذيلة. 
وستُحسـب لكـم وتعود عليكم وعـىل الشـعب والوطن بالخري 

والنرص والعافية، ويرىض الله علينا جميعاً.. 
كذلـك املجتمع يجـب عليه محاربة ظاهـرة املنظمات ليُحّصن 
نفسه وبناته وأبناَءه من التدنيس والوقوع يف املكروه الذي يغضب 

ــة الخري واألمطار والربكات.  الله جل يف عاله ويحبس عن األُمَّ
يعتمدون عىل الله يف الرزق ويمشـون يف مناِكبها وإليه النشور؛ 
ألنـه ال خري يأتي من قبل املنظمات، وما يود الذين كفروا من أهل 

الكتاب وال املرشكني أن ينزل عليكم من خري من ربكم.. 

فكيف نكّذب الله ونصّدق من قال عنهم إنهم كاذبون ويسعون 
يف األرض فساداً ويريدون أن تضلوا السبيل. 

هنـا يجـب علينـا كمجتمـع محاربـة املنظمات 
مهمـا كانت إغراءاتهم، فاليوم نسـتطيع أن نتحكم 
بقـرارات أبنائنـا وبناتنـا ولكـن متـى مـا وثقـت 
عالقتهـم وارتباطهم باملنظمات فلن نسـتطيع ذلك 
فسيتحّررون عن سيطرتنا وسيفرضون علينا واقعاً 
لم نشـاهده إّال يف املجتمعات الغربيـة وكذا يف بعض 
البلدان العربية التي جعلت من إرسائيل وأمريكا قبلة 
حّريتهـا وتحّرضهـا املخالف لدين اللـه وتوجيهات 

ُرسل الله وأنبيائه. 
ونحـن مجتمع مسـلم ومؤمـن ذو قيـم وأخالق 
إيَمـانيـة وعربية وقبلية، فليس من املروءة أن ننجر خلف ترهات 
املنظمـات والسـحت الـذي يمولونـه ومـن ورائه أهـداف خبيثة 
شيطانية يريدوننا أن ننسلخ عن الدين والقيم والعروبة والقبيلة 

عىل أقل تقدير.. 
لهذا جميعنا معنيون يف مواجهة وفضح أهل الباطل واإلضالل، 
لـو مألوا الدنيا ذهباً ولو زرعـوا األرض وروداً وأزهار، فما هي إّال 
ُمَجــّرد كمائـن يوقعونا فيهـا مكبلني بقيود الـذل والذنوب التي 
كسـبناها وقد نقدم عىل الله ونحن من أهل جهنم؛ ألَنَّنا لم نلتزم 
بتعاليم وقيم وأخالق اإلسالم الذي تجّرم علينا رشعاً ُكـّل األعمال 
التـي تقوم بهـا وتموّلهـا املنظمات املشـبوهة والتـي تقوم من 
خاللها بحرب ناعمة تستهدف البنى التحتية من الوعي والبصرية 

والحشمة يف مجتمعنا املسلم واملحافظ. 
فـال يجوز أن نكـون رشكاَء يف إماتـة الحياء يف بناتنـا وأبنائنا 

وأخواتنا وأزواجنا وأنفسنا. 
علينا بتقوى الله والعمل بجّد يف محاربتها ومنع بناتنا وأبناءنا 
من االلتحاق بهم تحت أية مسـميات ولنموت جائعني أفضل من 
أن نمـوت أخالقياً ونسـقط يف رش أعمالها فنتعـرض لغضب الله 

وتتسلَّط علينا لعناتُه يف الدنيا واآلخرة. 
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تثاسغاُت َوْعِط الاظمغئ سطى الثات والُعــِعغَّئ تثاسغاُت َوْعِط الاظمغئ سطى الثات والُعــِعغَّئ 
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

 
الواقـع أسـفر عـن حالٍة مـن الـرصاع النفـيس الداخيل 
الرهيب، بني ُهــِويَّة إسـالمية أصيلة، ُجعلت رمزاً للتخلف، 
ة غربيـة دخيلة، ُقدمـت كأيقونـة للتحرض، وبني  وُهــِويـَّ
هذه وتلك، فقدت املجتمعات العربية اإلسـالمية ُهــِويَّتها، 
وشـعورها باالنتمـاء الجمعـي، وانكفـأت عـىل التعصـب 
للُهــِويَّات الجزئية، واالنتماءات الضيقة املفككة، لتأتي بعد 
ذلك، الحرب الناعمة، بشـقيها الفكري الثقايف، والسـلوكي 
االنحاليل، للقضـاء عىل ما تبقى من أصالة وتدين، يف أعماق 
الـذات العربيـة، وكل ذلك برعايـة األنظمة الحاكمـة، التي 
يعد النظام السـعودّي شـاهدا حيا، عىل قذارته وانحطاطه 

وإجرامـه، يف تبنيـه لتلـك االسـرتاتيجية الهدامـة، وانتدابـه للجماعات 
ــة، كما  ـابيـة التكفريية بتنفيذهـا، ليقدم أكرب خدمة ألعـداء األُمَّ الوهَّ
يوضـح ذلك الشـهيد القائد بقوله:- «الحظوا النظام السـعودّي يف نرشه 
ـابي إىل البلدان، هو يرضب يف تلك البلدان نفسها  للتوّجـه التكفريي الوهَّ
بوبائه هذا الوحدة الوطنية، واألخّوة اإلسالمية، ويرضب حتى االستقرار 
ه حتى يـرضب الُهــِويَّة  يف حـده األدنى االسـتقرار يف حـده األدنى؛ ألَنـَّ
ة أي بلد، الجزائري أَو املـرصي أَو الـيَـَمـني، لم يعد لديه ارتباط  ُهــِويـَّ
ال ببلده وال بشـعبه وال بأمته |ال| هـو يرضب الُهــِويَّة املحلية يف أي بلد، 
فالتكفـريي يف الـيَـَمــن، يكـره الـيَـَمـنيـني ويعدهم كافريـن وأعداء 
اللـه ويريـد أن يقتلهم عن آخرهم إال من يتجـه اتّجاهه ويؤمن بفكرته، 
التكفـريي يف مرص لديه نفـس الرؤية ال يربطه باملرصيني كبلد كشـعب 
أي رابـط أبـداً، يعني ُكــّل ما امتد هـذا الوباء إىل منطقـة معينة رضب 
ُهــِويَّتهـا كشـعب، الروابط الداخليـة حتى بني القرابـة واألرحام حتى 
األوارص التي يشـجع عليها اإلسالم، أوارص الجوار أوارص اإلخاء األوارص 
اإلنسـانية يرضبها األوارص اإلسـالمية يرضبها أوارص األرحام يرضبها، 
يشجع االبن عىل قتل األم أَو عىل قتل األب وباء وباء بكل ما تعنيه الكلمة 
ا أعجبت إرسائيل، قدم خدمة كبرية لها يف واقع  وأعجبـت أمريكا به ِجــدٍّ
ــة». (السيد القائد – خطابات املناسبات – عيد الغدير – يوم الوالية  األُمَّ

١٤٣٧هـ). 
وبعد ُكـّل ذلك.. ما الذي اسـتجد من أمر التنمية املوعودة؟ وملاذا وقف 
املـرشوع الحضـاري العربي اإلسـالمي، يف منطقـة الصفر 

السلبي؟! 
الـذي حصـل هو أن الشـعوب أُصيبـت يف أََسـاس بنيتها 
الجمعيـة واملجتمعيـة، بحالة من الهـدم املمنهج، وتفكيك 
الروابط، وهدم معاني االنتماء، وتكريس االنحالل والفساد 
عىل كافة املسـتويات، حتى اضمحلت قيمة الذات، وفسدت 
نـواة األرسة، وانحرفت املـرأة عن دورها البناء، ومسـارها 
الصحيح، ووصلت املجتمعات إىل نقطة الالعودة من التحلل 
والفسـاد والتـاليش، واالنحدار الرهيـب، يف هاوية الحضور 

الصفري، املشبع بالسلبية االنمحائية. 
وكل ذلك برعاية رسـمية من األنظمة الحاكمة، سـواء عىل املسـتوى 
الفردي/ الشخيص، من خالل توظيف األبواق النخبوية – يف تموضعاتها 
املختلفـة – التي بدت وكأنها تصدر عن مواقفها وقناعاتها الشـخصية، 
أَو عىل املسـتوى املؤّسـيس، من خـالل املنظمات الحقوقيـة، ومنظمات 
املجتمـع املدنـي، والتكتـالت واملؤّسسـات والنـوادي النسـوية الفكرية 
والثقافيـة، التـي تهدف إىل إفسـاد املرأة، وهدم بنيـان األرسة واملجتمع، 
وتدمري لبنته األََسـاس، تحت شـعار حرية املرأة، وتمكينها من حقوقها، 
وتلـك هي إحدى مفردات املرشوع االسـتعماري، الذي يكشـف الشـهيد 
القائـد، خارطة مسـاره، بقولـه:- «عندما يأتـي األمريكيـون يف أي بلد 
يقولون بأنهم يريدون املرأة أن تأخذ حقوقها! لم يتجهوا هم إىل الرجل يف 
أي شـعب ليضغطوا عليه ليؤدي حقوق املرأة، لكن يتجهون بشكل كبري 
إىل إثارة املرأة، إثارة املرأة نفسـها وهم يعلمون أن هذه املرأة يف أي شعب 
من الشـعوب ال تستطيع هي، هل هي تمتلك سـلطة؟ هل تمتلك قدرات 
عىل أن تنال الحقوق التي رسخوا يف ذهنيتها أنها حقوق؟ هذا ال يحصل، 
مـا الذي يحصل يف األخري؟ مـا النتيجة يف األخري؟ هـي قضية تعقيد، أن 
يعقدوا املرأة عىل الرجل وأن تكون املرأة قريبة من التأثر بهم؛ ألَنَّها تراهم 
وكأنهم مهتمون بقضيتها». (الشهيد القائد – سلسلة دروس رمضان – 

الدرس السابع عرش – سورة النساء). 

المظزماُت إخرار أطرغضا بالسصعبات تدر باقصاخاد السالمغ
شغروس 
خطغر

 رتـاب الـصـتـط

نراهـا  التـي  املنظمـات 

هـي منظمـات بيـع رشف 

وكرامـة تفسـد ُهــِويَّتنـا 

اإليَمـانيـة مقابـل رواتـب 

إىل  أدخلوهـا  بالـدوالرات، 

بالدنـا؛ ِمن أجِل أن تفسـد 

وينزعون  وأجيالنـا  بناتنـا 

الحياء وكل الحواجز بينهم 

باسم الحرية. 

ونحن نعلم أن ال حرية يف 

ديننا اإلسالمي، ما تبقى يف 

اليمن هو الـرشف وتحاول 

إدَخـال  وأتباعهـا  أمريـكا 

املنظمات لكي يعملون عىل 

إفساد النساء تحت مسمى 

«العمل»، عار علينا أن نجعل 

بناتنا يدخلن املنظمات بعد 

مـا عرفنا الهدف األََسـايس 

من املنظمـات، هل يرخص 

الـرشف؛ ِمـن أجـِل املال؟! 

نحـارب  نحـن  وبينمـا 

ونستشـهد ونجرح ونُؤرس 

ونفقد يف الجبهات؛ ِمن أجِل 

رشف وكرامـة هـذه الدولة 

للمنظمات  سنسـمح  هـل 

تسـلب  أن  سـهولة  وبـكل 

رشفنا!؟ 

نموت  بـأن  نتمنى  نحـن 

نبيـع  أن  وال  موتـة  ألـف 

رشفنـا وكرامتنـا؛ ِمن أجِل 

املال!!

الحـذر يـا مؤمنـون ويا 

فالعـدّو  الحـذر  مؤمنـات 

اآلن يحارب ديننا اإلسالمي 

واملنظمات  الوسـائل  بـكل 

هي وسـيلة من وسـائلهم 

الخبيثـة، العـدّو اآلن يريـد 

أن يقتل الدين اإلسـالمي يف 

تجعلوا  فـال  الناس،  نفوس 

يستخدمه  نسـاءكم غرضاً 

العدّو ملصلحته الشخصية. 

غتغى خالح الَتماطغ
  

أمريكا ترص عىل فـرض العقوبات االقتصادية عىل العالم 
أجمـع ليس عىل روسـيا فقـط، القرارات غري مسـئولة وال 
تخدم اإلنسـان وال الحقوق اإلنسـانية بل وال تتناسـب مع 

القوانني املتعارف بها دوليٍّا يف حماية اإلنسان. 
أمريـكا تفـرض عقوبات عىل روسـيا سـلبية فأصبحت 

املعاناة فرضاً واجباً عىل العالم أجمع. 
العقوبات األمريكية ترض باالقتصاد العاملي، أين القوانني 

الراعية للسالم والراعية لإلنسان وحقوقه اإلنسانية. 
العقوبات االقتصادية عىل روسـيا نتائجها عكسـية ضد 
البرشيـة بكاملهـا، وقـد وصلت املعانـاة إىل جميـع البلدان 
والشـعوب؛ بسـبب العقوبات األمريكية التي أَدَّت إىل ارتفاع 

البورصة يف السوق العاملية بشكل جنوني يف ارتفاع سعر الطاقة. 
البورصة يف السـوق العاملية يف تزايد دائم وبشـكل ُمستمّر دون توقف 
أمام أي يشء أَو تراجع أمريكي عن القرار الذي فرض املعاناة عىل العالم. 
أمريكا تفرض املعاناة اإلنسـانية عىل العالـم باإلكراه وكأنها صاحبة 

الفضل عىل بقاء البرشية أحياء عىل وجه األرض. 
االرتفاع يف سعر الوقود بشكل جنوني يف األسواق العاملية وترتبت عليها 

معاناة معيشية غري متوقعة. 
ارتفـاع البورصة يف السـوق العامليـة أَدَّت إىل ارتفاع األسـعار يف الغذاء 
والـدواء واملياه والكهرباء يف جميع أنحـاء العالم، بل والكل يعاني ويتألم 

من هذه العقوبات.
ناهيـك عن املعانـاة اإلضافيـة يف رصيد أبنـاء اليمن يف ظل اسـتمرار 
العقوبـات األمريكيـة عىل روسـيا عبارة عـن مضاعفة للمـآيس وتزايد 

الحمل عىل كاهل املواطن اليمني. 
املعانـاة التـي تجرعها أبناء اليمـن خالل ثمانية أعـوام يف ظل الحرب 
والحصـار خرجت عن إطار العقل واملنطق، لقد أصبحت معاناة اليمنيني 

بعيدة عن حماية القانون والعدل الدويل. 
العقوبات األمريكية الجديدة عىل روسـيا رضبت االقتصاد العاملي مما 
تتضاعف رصيد املعاناة ألبناء اليمن بنسـبة تصل إىل ٢٠٠ % ونُجرب عىل 
تلـك املعانـاة ونتكبد الغـالء املعييش والتدهـور الدائم يف الحياة املعيشـة 

السـابقة ويزيد حال اليمنيني من أسـوأ إىل أسـوأ واملعاناة لثالثني مليون 
مواطن. 

عـاش أبنـاء اليمـن يف مواجهة الحـرب والحصـار طيلة 
ثمانيـة أعوام وتذوق مـرارة املعاناة بالحصـار الثالثي عرب 
ُكـّل املنافذ الجوية والربية والبحرية وُمنع عنا دخول سفن 
الوقود عرب ميناء الحديدة لعامني، امليناء الوحيد الذي يعترب 

الرئة واملتنفس الطبيعي يف الحياه ألبناء اليمن. 
نحن نعاني من غطرسـة ومماطلة النظـام األمريكي يف 
الحـرب بل ويف ظل الُهدنة املتزعمة لها األمم املتحدة الراعية 
للحقـوق والحريـات وقد وصـل بهم الحال إىل أن يسـاوموا 
الشعب برغيف الخبز ومقومات الحياة الرضورية، َحيُث لم 
يسمح بدخول سفن الوقود إال بالتقطري حتى يف ظل الُهدنة. 
معاناة أبناء اليمن ال يوجد لها مثيل ولم يسبقها أحد من 

العاملني والسبب لهذه املعاناة الغياب التام للقانون والعدل الدويل. 
أبنـاء اليمن يواجهون العـدوان الهمجي ورصيـد الجرائم مفتوح من 

َحيُث احتالل األرض ونهب الثروات وقتل األطفال والنساء بدم بارد. 
أبناء اليمن يعانون من صمت املجتمع والهيئة الدولية جراء ما يحصل 
مـن نهـب النفط الخـام وحرمان الشـعب اليمني من حقه األََسـايس يف 
الحياة وهو الراتب ويتم تسـويق النفط الخام شـهرياً بقيمة ما يقارب 
٣٠٠ إىل ٤٠٠ مليـون دوالر ويتم إيداع النقدية املالية خارج اليمن، تدهور 

الريال اليمني أمام الدوالر بقرار سيايس من قبل تحالف العدوان. 
الواليـات املتحـدة األمريكية خـرست مكونها السـيايس وعجزت عن 
املواجهـة والوقوف يف وجـه النظام الرويس، أمريكا فشـلت بني األنظمة 

الدولية وعم فشلها رشق وغرب الكرة األرضية. 
روسيا دولة عظمى تمتلك ترسانة عسكرية جبارة ومزلزلة ملن يتعدى 
حـدوده أَو يتطـاول عىل أرضها، الهيمنة األمريكية شـاخت وعجزت مع 

روسيا. 
رصيـد الهيمنة األمريكية نفد، وهذه مشـيئة اللـه يف أرضه يرثها من 
يشـاء َوإذَا أراد الله يأخذ القرية الظالم أهلها أمر مرتفيها ليفسدوا فيها 
فيأخذهـم أخذًة واحده وتكون نكال اآلخـرة واألوىل، نحن بالله أقوى وال 
ُكْم) صدق الله  وا اللََّه يَنُْرصْ نامـت أعني الجبناء، قال الله تعاىل: (إِْن تَنُْرصُ

العظيم.
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تنـاَوَل -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
ملزمة ــ [{إِنَّ الَِّذيـَن َقالُوا َربُّنَا اللَُّه 
ثُمَّ اْسـتََقاُموا] االبتالءات يف الجانب 
املعنـوي مثـل مسـألة حـب النفس 
والكربياء،  والظهور  للتعايل  البرشية 
فذكر عدة أشـياء يف ديننا اإلسـالمي 
رشعهـا اللـه لتكـرس هـذه النفس، 
ولرتكع العبـد لله، ابتالءات يف املجال 
املعنوي، فقال: [ابتالءات كثرية جداً، 
هـذا املجال تركيعـي، تركيعي كعبٍد 
لله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل-، أحطم ُكّل 
هـذا الكربيـاء ابتالءات كثـرية منها 
الحج، الحج ماذا يعني؟ أليس هناك 
بيـت من أحجـار، يف مـكان محدد؟ 
أخـرى،  مواقـف  وهنـاك  أحجـار، 
مواقـع  مزدلفـة،  منـى،  عرفـات، 
محـددة، أماكن ترمـي فيها أحجار، 
أماكـن الزم أن تبيـت فيهـا، بيت ال 
بـد أن تطوف حوله، مسـعى البد أن 
تتحـرك فيه، مـن هـذه الصخرة إىل 

هذه الصخرة]. 
مؤكـداً -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
املعنـوي  املجـال  يف  االبتـالءات  أن 
هـي تظهر مـدى صدق اإلنَْسـان يف 
اّدعائـه العبوديـة للـه، فقـال بـأن 
اإلنَْسـان املؤمن ال يمكن أن يسـأل: 
[ملـاذا يأمرني أن أطـوف حول هذه 
األحجـار؟ ما قيمتها؟ مـا فائدتها؟ 
مـا أهميتها؟.. وهكذا]؛ ألَنَّه مسـلم 

تسليم مطلق لله جل شأنه.. 

أطبطئ لئسخ طظ (جصطعا) يف 
اقباقء املسظعي:ــ 

املثال األول: بلعام بن باعورا:ــ 
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  ذكـر 
أمثلًة ألشـخاص سـقطوا يف االبتالء 
يف الجانـب املعنـوي، فـكان حبهـم 
اآلخرين  عـىل  وتعاليهـم  ألنفسـهم 
وغرورهـم َكبرياً جـداً أوردهم النار، 
واملثال األول يتحـدث عن عالم كبري 
مـن علمـاء بنـي إرسائيـل يف عهـد 
مـوىس عليه السـالم يسـمى(بلعام 
بن باعـورا)، كان يظن نفسـه أعلم 
وأفضل من موىس، حيث قال: [عالم 
من علماء بني إرسائيل ابتيل وسقط 
يف االمتحان، واهتـز، ورضب الله له 
مثالً سـيئاً: {َفَمثَلُُه َكَمثَـِل اْلَكْلِب إِْن 
تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهـْث أَْو تَْرتُْكُه يَْلَهْث}؛ 
يديـن  أو  ملـوىس،  يرتـاح  لـم  ه  ألَنـَّ
بالفضـل لهذا الشـخص، فهو معتز 

بأنه عالم، بأنه كذا].. 

املبال الباظغ: سئثاهللا بظ أبغ 
بظ جطعل:ــ

وأيضـاً ممن ذكرهـم -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليِْه- كمثال عىل سـقوطهم يف 
االبتـالء املعنوي، وحبهم ألنفسـهم 
رئيـس  وكربيائهـم،  وتعاليهـم 
املنافقني عبدالله بن أُبَي بن سـلول، 
الـذي كاد قومه يتوجـوه ملكا لهم، 
قبل أن يهاجر رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم إىل املدينـة املنورة، 
فلما هاجر رسول الله إىل املدينة أخذ 
الوجاهـة كلها، واتجه النـاس إليه، 
فحقد عىل رسول الله صىل الله عليه 

وآلـه وسـلم، قـال -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه-: [هذا الشـخص كان قد أحب 
الكربياء وامللـك والعظمة، وأن يتوج 
كملـك عىل قبيلتـني كبريتني: األوس 
والخـزرج، مـاذا عمل؟ لـو أنه أدرك 
املسـألة، واستسـلم لله، وآمن؛ ألَنَّه 
ما قيمة هذا الـُملك الذي كنت أطمع 
فيـه، وهذا التـاج الذي كنـت أرغب 
فيه، وهذه الكربياء التي كنت أريد أن 
أصل إليهـا، ما قيمتها مع نعمة بني 
يديَّ نبـي أعيش معه، نبـي أطيعه، 
نبـي ألتـزم بأوامـره، يوحـى إليـه 
مبارشة من الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، 
لكنه أيضاً سقط يف االمتحان، ونيس 
أنه عبٌد لله، وتحول إىل شخص يكيد، 
ويمكر، ويعمل بكل وسـيلة ملحاربة 
رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) والدعـوة اإلسـالمية، فاعتـرب 
منافقاً بـل كبري املنافقـني، وأصبح 

مذموماً عند املسلمني جميعاً]. 

املبال البالث: إبطغج 
الطسني:ــ

تحـدث -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- عن 
هذا املوضـوع بما فيـه الكفاية من 
الـرشح فقال: [إبليـس نفس اليشء 
تعرض المتحـان من هذا النوع، من 
هـذا النوع، تجد أنـه كان يف صفوف 
املالئكـة نحو من سـتة آالف سـنة، 
يعبـد الله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، لكن 
حتى املالئكة أنفسـهم يتعرضون إىل 
ابتالء من هـذا النوع، وحتى األنبياء 
أنفسهم يتعرضون إىل ابتالء من هذا 
النـوع، االبتالء الذي ينسـف التعايل، 

ينسـف التعايل، استسـالم كامل لله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، الله ملا خلق آدم 
أمر املالئكة كلهم أجمعني بالسجود 
كبرية،  آلدم، املالئكة يحملون عقوالً 
ووعيـاً، وفهمـاً، ويعرفـون معنـى 
عبوديتهـم لله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، 
اسـتجابوا، اسـتجابوا، لـم يقولـوا 
هـذا خلـق من تـراب ونحـن خلقنا 
من نـور، والنور أفضل مـن الرتاب، 
إبليـس  ال،  و...  و...  يمكـن،  وال 
وحده استكرب، اسـتكرب، ورفض أن 
يسـجد آلدم بعد أمر الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل- {إِالَّ إِبِْليـَس اْسـتَْكَربَ َوَكاَن 
ِمَن اْلَكاِفِريَن}.. سـقط يف االمتحان 
أيضـاً وكذب يف ادعائـه العبودية لله 
التـي ضـل عليها سـتة آالف سـنة، 
فرتة ليست قصرية، ليست بسيطة، 
تفلسـف لنفسـه بمـا يعـزز لديـه 
الشـعور بالتعايل، االحتفاظ بشعور 
التعـايل لديه! {أَنَا َخـرْيٌ ِمنُْه َخَلْقتَِني 
ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمْن ِطنٍي}ال يمكن، 

واقتنع بهذا املربر!]. 

 لك.. إظما 
ُ
ضطما غحّرُسه اهللا

عع طظ أجض تضرغمك:ــ 
بـنّي -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه- بأن 
السري عىل النهج الذي رسمه الله لنا 
يشـعرنا بعظمة الله، وبأننا نسري يف 
طريـق التكامل نحو الله ُسـبحانَه، 
دت  والسـبب كمـا قـال: [ألنـك عبـَّ
نفسـك لله، وكل ما يرشعـه الله لك 
إنمـا هو من أجل تكريمك، حتى هذا 
الذي يبدو لك يف الصورة وكأنه إذالل 
لك، إنه تكريـم يف النهاية، إنه تكريم 

يف النتيجة].. 
مضيفـاً بـأن عكـس التكريم هو 
الذلة، عندما نتعاىل، نرفض، نقول ال، 
كما فعل إبليس، حتى أصبح ملعونا 
هـو وأولياؤه مـن البرش، فتسـاءل 
قائـال: [{أَنَا َخـرْيٌ ِمنْـُه َخَلْقتَِني ِمْن 
نَـاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمْن ِطنٍي} مـاذا كانت 
النتيجـة؟ ألـم يُطـرد إبليـس؟ ألـم 
يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من 
البـرش؟ ويضل ملعوناً طريداً منذ أن 
ارتكـب هذه املخالفـة إىل يوم الدين، 
يذكـر بشـيطان رجيـم، ملعـون يف 
الدنيا ويف اآلخرة، هـل اعتـز إبليس؟ 

هـل بقيت له مشاعر العظمة؟].. 

طسظى (اقجاصاطئ):ــ
وعـّرف -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
االسـتقامَة بتعريـف واضـٌح بـنّي، 
حيـث قـال: [ثُـمَّ اْسـتََقاُموا}، ثـم 
اسـتقاموا، أن أقول: ربي الله بإقرار 
هو تسـليمي، وتسـليم، والتسـليم، 
حالـة  هـي  بالتسـليم  الشـعور  أو 
نفسـية، أنـا مـن داخل مـن أعماق 
نفـيس أقـر بعبوديتـي لله، وأسـلِّم 
نفـيس للـه، وأقبـل أيَّ ترشيـع من 
الله، سـواء توافق مع مصالحي، أو 
خالفها، سواء توافق مع رغباتي، أو 
خالفها، سواء انسجم مع كربيائي، 
أو خالفهـا، أنا عبٌد لله، أسـلِّم، هذا 
ال بـد أن يكـون منطلقـاً مـن داخل 
مشاعرك، ثم تستقم {ثُمَّ اْستََقاُموا} 
االسـتقامة عـىل مـا أمرك اللـه به، 
االسـتقامة عىل مـا تعبـدك الله به، 
االسـتقامة عىل النهج الذي رسـمه 

الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل- لك. 

أعمّغئ (اقجاصاطئ):ــ
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  الفتـاً 
بـأن االسـتقامة قضية مهمـة جداً 
بمعناهـا املذكـور؛ ألَنَّنـا يف الحيـاة 
الدنيا نتعرض البتـالءات، ومع هذه 
االبتـالءات يحـدث إرجـاف وخلـط 
لألمـور وآراء مختلفـة، قـد يحرفنا 
عن خط االسـتقامة، فقـال: [كثري 
من الناس عندمـا يتعرض البتالءات 
يتخـىل عـن ُكّل يشء، وينحرف عن 
خط االسـتقامة، ينحـرف عن خط 

االستقامة].. 
 منوهـاً بأنه حتى األنبياء ليسـو 
فوق خـط االسـتقامة، حيـث قال: 
[االسـتقامة نفسـها قضية مهمة، 
أمـر  َوتََعـاَىل-  -ُسـبَْحانَـُه  اللـه 
رسـوله(صلوات الله عليه وعىل آله) 
{َفاْسـتَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك 
َوال تَْطَغـْوا إِنَُّه ِبَما تَْعَملُـوَن بَِصريٌ} 
اسـتقم أنـت يا محمـد؛ ليقـول لنا 
-ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل- بأن ُكّل شخص 
من عبيده يجب أن يستقيم كما أمر، 
وأنـه ال يجوز له أن يطغى، إذا طغى 
سـيعاقب، إذا طغى سـيعذب سواء 
كان نبياً، سـواء كان ابن نبي، سواء 
كانت زوجة نبي، سواٌء أكان صاحب 
نبـي، كائناً من كان، ليس هناك أحد 

فوق أن يكون مستقيماً لله]. 

غةإ أن ظتضط سطى الظاس 
بتضط الُصــْرآن.. طعما ضان 

طساعاعط:ــ
مؤكـداً -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- أن 
اللـه  يخاطبهـم  أنفسـهم  األنبيـاء 
بالشـكل الذي يهددهم فيـه، بأنهم 
إن أخطأوا سـينالهم العقاب، فقال: 
[محمـد بن عبـد الله (صلـوات الله 
األنبيـاء  أفضـل  آلـه)  وعـىل  عليـه 
يقول اللـه له: {َفاْسـتَِقْم َكَما أُِمْرَت 
َوَمـْن تَاَب َمَعـَك َوال تَْطَغـْوا إِنَُّه ِبَما 
تَْعَملُـوَن بَِصريٌ َوال تَْرَكنُـوا إَِىل الَِّذيَن 
ـُكُم النَّاُر} يهدد محمداً  َظَلُموا َفتََمسَّ

(صلوات الله عليه وعىل آله)]. 
محذراً من الحـب األعمى من ِقبَل 
البعـض لشـخصيات وعظمـاء قـد 
يخطـأوا، ولكننا ال نـرى أخطائهم، 
نتـأول لهـم، وأننـا يجـب أن نحكم 
عليهـم بحكم الُقـــْرآن، حيث قال: 
[نحن فيما بيننا نتأول أحيانا لبعض 
أشخاص؛ ألَنَّنا ُربِّيْنَا عىل توليهم، أو 
قالوا لنا: عظماء، ليسـت مشكلة إذا 
حصل مخالفة، ليست مشكلة منه. 
ال، يجـب أن نحكم عىل الناس بحكم 
إىل  نظرتنـا  تكـون  وأن  الُقـــْرآن، 
النـاس جميعاً هي نظـرة الُقــْرآن، 
أنـه مـا دام وقـد أُمـر محمـد بـأن 
يكوَن مسـتقيماً فال بد أن يسـتقيم 
ُكّل النـاس، وأنـه مـا دام وقـد ُهدِّد 
محمد (صلـوات الله عليه وعىل آله) 
فيما إذا انحرف عن االسـتقامة بأن 
يعذب، إذاً فكل الناس كائناً من كان، 
سواٌء أكان صحابياً، أو من أهل بيت 
رسـول الله، أو من عامـة الناس، أو 
خاصتهم، ليس أحد فوق هذا الحكم 

إطالقاً]. 

الساطض افول: صعة الخطئ باهللا:ــ
يف ذات السياق ذكر -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- عاملني 
مهمني ملن يريُد أن يكون مستقيماً يف حياته، فيفوز 
برضا اللـه و الجنة، مؤكدا أن قـوة الصلة بني العبد 
وربـه هي من أهّم األشـياء، فقـال: [أن يكون قوي 
الصلـة بالله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، دائـم االلتجاء إىل 
اللـه يف ُكّل املواقف، يف ُكّل االبتـالءات، يف ُكّل حياتك، 
دائـم الرجوع إىل الله، أن تطلب من الله -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل- أن يثبتك، أن يرزقك الصرب؛ ألَنَّ االسـتقامة 
تحتاج إىل الصرب، االستقامة تحتاج إىل الصرب؛ ولهذا 
جـاء يف الحديث الرشيـف: ((بأن موقـع الصرب من 
اإليمان كموقع الرأس من الجسـد، وال خري يف جسد 

ال رأس فيه))، أيضاً ال خري يف إيمان ال صرب فيه]. 
مذكراً بأن مـن أهّم صفات أولياء الله أنهم كثريو 
اللجوء إليه سـبحانه، فقـال: [عندما تتأمل يف كتاب 
اللـه كيف كان من وصفهم بأنهـم عباده، وأولياؤه، 
دائمـي الرجـوع إليه، دائمـي الدعاء له {َربَّنَـا أَْفِرْغ 
َعَليْنَا َصـْرباً َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا} {َربَّنَا ال تُـِزْغ ُقلُوبَنَا بَْعَد 
إِذْ َهَديْتَنَا} يف آخر سـورة البقرة{َربَّنَـا ال تَُؤاِخذْنَا إِْن 
نَِسـينَا أَْو أَْخَطأْنَـا َربَّنَـا َوال تَْحِمْل َعَليْنَـا إِْرصاً َكَما 
ْلنَا َما ال  َحَمْلتَـُه َعَىل الَِّذيـَن ِمْن َقبِْلنَـا َربَّنَـا َوال تَُحمِّ
َطاَقـَة َلنَا ِبِه} يـا إلهي أنت تعلم أننـي عبد ضعيف، 
أرجـو منـك أن ال تعرضني البتـالء أهتز معـه، وأنا 
ْلنَا َما ال  حريص عىل نهج االسـتقامة، {َربَّنَا َوال تَُحمِّ
َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوالنَا 

نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}].  َفانُْرصْ

الساطُض الباظغ: أن ظسطَط طا عع الظعب الثي 
غرغثظا اهللا أن ظساصغط سطغه:ـــ

مسرتسـالً -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف حديثه عن 
عوامل االسـتقامة، فأكد بأنه أيضاً من أهّم االشياء 
أن يعرف اإلنَْسـان ما هو النهج الـذي يريدنا الله أن 
نسـتقيم عليـه، فقـال: [يكون لديـك معرفة طريق 
َمن أسـتقم عليه؟ مع من أسـتقم؟ تحـت راية من 
أسـتظل؟ هذا اليشء ال بد منـه، عقائد معينة أعرف 
أنها صحيحة، أسـتقم عليهـا، معامالت معينة أعلم 
بأنهـا صحيحة أسـتقم عليها، سـلوك معني يف هذه 
الحيـاة أعلم بأنـه صحيح أسـتقم عليـه، ال بد من 
املعرفـة لخط االسـتقامة، ولنهج االسـتقامة حتى 
أسـري عىل هذا النهج، وال يبقى يل إال أن أصربِّ نفيس 
عليـه، أنا واثـق منه، ولم يبق عنـدي إال أن أرجع إىل 

الله أن يثبتني عليه]. 
مبينـاً لنـا بـأن (رصاط اللـه املسـتقيم) البد أن 
تكون له معالم وشـخصيات من عبـاده الصالحني، 
اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت  فقال -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: [{ِرصَ
الِّـنَي} أنا ال  َعَليِْهـْم َغـرْيِ اْلَمْغُضـوِب َعَليِْهْم َوال الضَّ
أريد أن أنحـرف إىل رصاط املغضوب عليهم، وال أريد 
أن أنحـرف إىل رصاط الضالـني. الضالون هم: الذين 
ينحرفون بـدون معرفـة، عقائد باطلـة. املغضوب 
عليهـم هم: الذين ينحرفـون بعلم ويدعون إىل باطل 
وهـم يعلمـون ذلـك، مغضـوب عليهـم: مسـخوط 

عليهم]. 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث: برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث: 

اقجاصاطُئ عغ إصراٌر بسئعدغاظا هللا وتسطغط أظفسظا إلغه

سعاطض اقجاصاطئ:
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طفاغ الصثس غتّثر طظ خطعرة التفرغات الاغ 
تساعثُف املسةَث افصخى

الحغت صاجط: تجُب اهللا طع تحضغِض التضعطئ وسثِم إضاسئ العصئ

ضابُط ذريان إطاراتغ غطاتُص بضطغئ افطظ الصعطغ 
«اإلجرائغطغ» يف إذار خغاظئ الاطئغع

 : طاابسات
والديـار  للقـدس  العـامُّ  املفتـي  حـّذر 
الفلسطينية، خطيب املسجد األقىص املبارك، 
الشيخ محمد حسني، من خطورة الحفريات 
الجاريـة عىل َقـَدٍم وَسـاٍق، التي تقـوُم بها 
وجمعيـة  «اإلرسائيليـة»،  اآلثـار  سـلطُة 
«إلعـاد» االسـتيطانية منـذ فرتٍة يف سـاحة 
حائط الـرباق، ويف منطقـة القصور األموية 
يف املنطقـة املالصقـة لألََساسـات السـفلية 

للمسجد األقىص املبارك. 
وأَشـاَر املفتي حسـني إىل تفريِغ ُسلطاِت 
بُجـدران  ثُُقـوب  وعمـل  لألتربـة  االحتـالل 
محاذية للسـور الجنوبي للمسـجد وتفريغ 
للممـرات يف محاولـة إلخفـاء مـا يقومون 
به مـن حفريـات، مـا سـيؤدي إىل إضعاف 

أََساسات املسجد األقىص املبارك وهدمه. 
«الحفريـاِت  هـذه  أن  حسـني  بـنّي  وإذ 
ُمسـتمّرٌة ولـم تتوقف»، أشـار إىل أنها زادت 
يف اآلونـة األخرية لتشـمل أماكـَن متعددًة يف 
آن واحد، «ما ينذر بخطر وشيك عىل املسجد 
األقـىص املبـارك واملباني املجاورة لـه يف أية 
لحظـة»، مؤّكـداً أنها تأتي ضمن «مسـاعي 
سـلطات االحتالل السـتكمال تهويد املسجد 

األقىص املبارك». 

من جانب آخر، أدان الشـيخ حسني «قيام 
سـلطات االحتالل بتهويد مساحات واسعة 
من األرايض يف مدينة القدس املحتّلة، تشـمل 
مسـاحات يف محيط البلدة القديمة واملسجد 
األقـىص املبـارك، وذلـك من خالل تسـجيل 
متطرفـني»،  مسـتوطنني  باسـم  ملكيتهـا 
الـذي  اإلجـراء  هـذا  خطـورة  مـن  محـّذراً 
يسـتهدف العديد مـن األرايض التي تسـعى 
سـلطات االحتالل «اإلرسائييل» إىل وضع اليد 

عليها يف املدينة املقّدسة. 
ودعـا مفتي القـدس أحـرار العالم أجمَع 

إىل رضورة اتِّخـاذ ُكــّل اإلجراءات والسـبل 
املمكنـة لوضع َحــدٍّ فوري للحفريات حول 
املسـجد األقـىص وأسـفله، ولجـم االحتالل 
«اإلرسائيـيل» عـن إجراءاته السـافرة، التي 
تمارس بوحشية ضد املسجد األقىص املبارك 
ـة، واملدينـة املقّدسـة عامـة، محّمالً  َخاصَّ
سـلطات االحتالل «اإلرسائيـيل» تبعات هذه 
املمارسـات التـي تجـاوزت ُكــّل الحدود يف 
اسـتفزاز مشـاعر املسـلمني عىل مسـتوى 

العالم أجمع. 

 : طاابسات
أّكـد نائُب األمني العام لحزب الله، الشيخ 
نعيـم قاسـم، أّن «حـزب اللـه مع تشـكيل 
الحكومـة وعدم إضاعة الوقـت وعدم إنهاك 
امُلضـادة،  والـرشوط  بالـرشوط  التّشـكيل 
فالفرصـة ال تسـمح بـأن يأخذ ُكــّل فريق 
مكتسـبات من الحكومة، املطلوب أن نُعطي 
املكتسبات للمواطنني وللوطن وهذا يَفَرتض 
أن نُخّفـف مـن املطالـب ملصلحـة تشـكيل 

الحكومة». 
تجـري  أن  نؤيّـد  «نحـن  قاسـم:  وقـال 
التعديـالت عـىل الحكومـة الحاليـة ليدخل 
إليها مـن يرغب بالدخول والتعاون أَو ليعّدل 
مـن يعّدل يف بعـض الوزراء لـإلرساع يف عدم 
الوقـوف يف فّخ األسـماء الجديدة التي يُمكن 

أن تأخذ وقتًا طويًال». 
وخـالل لقـاء أقامه حزب اللـه يف منطقة 
النّوَريـن  زواج  بمناسـبة  الثانيـة  الجنـوب 

اإلمام عيل (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (ع) 
وأسبوع األُرسة، أشار الشيخ قاسم، إىل «أننا 
مـع اختصـار الوقـت إىل أرسع وقت ممكن؛ 
ألَنَّ البلد يتطّلب حكومًة، وليعلم أُولئك الذين 
يُنظِّرون وال يُشاركون وال يُسهلون املشاركة 
أّن النـاس ترى من يُعطُِّل تشـكيَل الحكومة 
ومن يؤيد تشـكيلها وبالتايل املوقف السلبي 
من تشـكيل الحكومة ال يعني أنهم يخدمون 

البلد». 
وختم الشيخ نعيم قاسم بالقول: «يف هذه 
املرحلة التّعاون هو األََساس فإذا سعينا بكّل 
جهد؛ ِمن أجِل أن نساعد يف تشكيل الحكومة 
وسـعى اآلخـرون بـكّل جهد؛ ِمن أجـِل منع 
تشـكيل الحكومـة فليعلم النـاس أّن من ال 
يريد تشكيل الحكومة قد أّرض البلد ولم يأخذ 

موقًفا فّعاًال وحقيقيٍّا لخدمة الناس». 

 : وضاقت
كشفت اإلذاعُة اإلرسائيليُة العامة «كان»، 
أمس، أن ضابـَط طريان إماراتياً بُرتبة عقيٍد 
يف جيـش اإلمـارات، سـيلتحق بكليـة األمن 
القومـي يف تل أبيب، وبذلك «يكون أوَل عربي 

يدخل الكلية». 
ومـن املفرتَِض أن يبدأ الضابـُط اإلماراتي 
دراستَه خالل السـنة القريبة، بعد مصادقة 
املسـتويات العليـا يف بـالده، ويف مقّدمتهـا 

رئيس اإلمارات، محمد بن زايد. 
ويأتـي ذلـك يف إطـار التطبيـع والتعاون 
األمنـي الوثيـق بـني تـل أبيـب وأبـو ظبي، 
والسعي إىل تشكيل حلف عسكري يضم دوالً 

عربية وخليجية. 
ويف اإلطار، نقلت «كان» عن مسؤول أمني 
«إرسائيـيل»، قوله: إنه «عدا األهميّة الرمزية 
مُلَجـّرد مشاركة الضابط اإلماراتي يف الدراسة 
يف الكليـة يف إرسائيل، هناك مسـألة التعاون 
األمني واإلقليمي، وهـذا الضابط تخّرج من 
كليـة األمن القومـي يف اإلمارات، التـي تُدار 

بموجب الربنامج الدرايس األمريكي». 

وطبقـاً ملـا نرشتـه «كان»، َفــإنَّ الكلية 
تؤّهـل العسـكريني واألمنيـني مـن السـلك 
الرفيع يف الجيش «اإلرسائييل» وأجهزة األمن 
والحكومة، إلشغال مناصب قيادية وإدارية 

رفيعة. 
ويشـمل التعليُم يف الكلية، والتي تسـتمر 

مدة عرشة أشـهر، الدراسة للقب املاجستري 
يف العلوم السياسية، َحيُث يعّد الطالُب أبحاثٍّا 
يف تحديـات األمـن القومـي «اإلرسائيـيل»، 
بواسـطِة لقـاءاٍت مـع مصّممي السياسـة 
واألمـن القومي يف تل أبيب، إىل جانب جوالت 

يف الكيان. 

اجاماٌع جري لضئار صادة جئ دول 
سربغئ و «إجرائغض» برساغئ أطرغضغئ

 : وضاقت
كشـفت صحيفٌة أمريكيٌة، أمس االثنني، عـن احتضاِن ِمْرصَ 
» لكبار القادة العسكريني «اإلرسائيليني» والعرب  يٍّ الجتماٍع «ِرسِّ

برعاية أمريكية ملناقشة مواجهة تهديد إيران. 
وأَفادت «وول سـرتيت جورنال»، بأن االجتماَع الرسي ُعقد يف 

رشم الشيخ املرصية يف مارس املايض برعاية أمريكية. 
وأضافت الصحيفة نقالً عن مسـؤولني أمريكيني ومسـؤولني 
مـن املنطقة أن «االجتماَع هدف إىل استكشـاف سـبل التنسـيق 

ملواجهة قدرات إيران الصاروخية وطائراتها املسرّية». 
وأوضحت أن االجتماَع الذي ُعقد يف رشم الشـيخ ولم يُكَشـْف 
عنـه مـن قبُل، هـو املـرة األوىل التي يلتقـي فيها كبـار الضباط 
اإلرسائيليـني والعـرب عىل هذا املسـتوى تحَت رعاية عسـكرية 

أمريكية ملناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشرتك. 
وأَشـاَرت إىل أن املسـؤولني الذين شـاركوا يف االجتماع يمثلون 
إرسائيَل والسـعوديّة وقطر واألردن ومرص واإلمارات والبحرين، 

إضافة إىل الواليات املتحدة. 

«ذو الةظاح».. إغراُن تةري باظغ 
سمطغئ إذقق لخاروخ طثّخص 

لتمض أصماٍر خظاسغئ
 : وضاقت

ذكر التلفزيون الرسـمي اإليرانـي، أمس األول، أن إيراَن أجرت 
ـص لحمل  ثانـي عمليـِة إطـالق للصـاروخ «ذو الجناح» املخصَّ
األقمار الصناعية لألغراض البحثية، يف خطوة من املرّجح أن تُثريَ 
عاٍت باستئناف املحادثات غري املبارشة  غضَب واشنطن وسَط توقُّ

بني الجانبني؛ إلحياء االتّفاق النووي املربم عام 2015م. 
وتُسـتخدم تكنولوجيـا الصواريـخ الباليسـتية طويلـة املدى 
لوضـع األقمـار الصناعيـة يف املدار، لكـن واشـنطن تخىش من 
إْمَكانية اسـتخدامها أَيْـضاً إلطالق رؤوس حربية نووية، وتنفي 

طهران االتّهام األمريكي. 
وقـال متحـدث باسـم وزارة الدفـاع: إن «املرحلـة الثالثة من 
تطويـر الصـاروخ «ذو الجنـاح» الحامـل لألقمـار الصناعيـة 
ـة التي تم الحصول  ستسـتند إىل مجموعة من املعلومات الَخاصَّ

عليها من خالل عملية اإلطالق اليوم». 
يأتـي هذا اإلعالن وسـط توّقعـات باسـتئناف املحادثات غري 
املبـارشة بني طهـران وواشـنطن يف األيّام املقبلة، إلحيـاء اتّفاق 
2015م، الـذي جرى بموجبه تقليص الربنامـج النووي لطهران 

مقابل تخفيف العقوبات. 
ويف العام املايض، عّربت الواليات املتحدة عن قلقها إزاء اإلطالق 
الناجـح لصاروخ «ذو الجناح» الحامـل لألقمار الصناعية املحّيل 
الصنع ألول مرة، وتقول طهران: إن «الهدف من تطوير الصاروخ 
هو الوصول إىل تكنولوجيا أقوى محّرك للوقود الصلب يف البالد». 
وصـاروخ «ذو الجناح» الحامل لألقمـار الصناعية يتألف من 

ثالث مراحل، ويستخدم مزيجاً من الوقود الصلب والسائل. 

بـ «طآاطرة تئثأ طظ الثاخض».. 
طثّطط جّري لقذاتئ بئعتني 

وبقبئ طرحتني لثقشاه
 : وضاقت

َح مسؤوٌل سابٌق يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية  َرجَّ
(يس آي أيه)، أمـس األول، أن يتعرََّض الرئيُس الرويس، فالديمري 
اه «مؤامـرًة من دائرتـه الضيقة يف السـلطة»، يف  بوتـني، ملا سـمَّ

خضم تفاقم تداعيات الحرب األوكرانية. 
وزعـم الضابُط األمريكي السـابق، دانييل هوفمان، بحسـب 
صحيفة «مريور» الربيطانية، أن «املسـؤولني األقرَب إىل بوتني قد 
يسـَعون إلطاحته يف حال فشلت العمليات العسكرية الروسية يف 
أوكرانيـا، وأن من يسـعون لإلطاحة ببوتني، سـيقومون بذلك يف 

رسية بالغة». 
َوأََضــاَف هوفمان، الذي َخَدَم يف برامج اسـتخباراتية بشـأن 
االتّحـاد السـوفيتي السـابق، أن «عمـَل إطاحة بوتني سـيكون 
مفاجئًـا وسلًسـا يف حـال وقوعه»، الفتـاً إىل أن «مغـادرَة بوتني 
للسـلطة يف روسيا، لن تكوَن بمجيء معاونيه إليه حتى يسألوه: 
أهالً فالديمري، هل تريد املغادرة؟»، يف إشارة إىل أن انتقاِل السلطة 

يف البالد أَو الوصول إليها لن يجري بهدوء». 
وعن الخليفة املحتَمل للرئيس الرويس الحايل، أشـار إىل «ثالِث 
شـخصيات بارزة يف املشـهد، أولهم وزيُر الدفاع الحايل سـريغي 

شويغو، الذي يلعُب دوراً مهماً يف الحرب األوكرانية». 
أما الشـخُص الثاني، بحسـب هوفمان، فهـو «رئيُس مجلس 
األمـن القومي الرويس نيكوالي باتروشـيف، إىل جانب وجه ثالث 
هـو أليكسـندر بورتنيكـوف الذي يشـغل منصَب رئيـس جهاز 

االستخبارات الروسية». 
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ضطمئ أخغرة

ُعثظٌئ ُطجغَّفئ 
وخروصاٌت ُطسامّرة

بحائر الصطغإ   

تعيـُش اليمُن تحَت ظروٍف صعبة وحرجة، تتلقى الكثريَ 
مـن اآلالم واملـآيس والقصـِف والحصـار والدمار مـن ِقبل 
العدوان األمريكي السـعودّي، لكن رغم تلك املعيشة تعيُش 

اليمُن ُحرًَّة أبيًة صامدًة يف وجه ُكـّل ُمتمرد غاشم. 
مىض الكثريُ من الوقت وسيميض امُلتبقي من ُهدنة عرجاَء 
تم االتّفاق عليها لحل بعض الظروف املعيشـية لدى سـكان 
وأبناء اليمن بتدخٍل أممي ومنظمات إنسانية، لكنُه اتضح من 
ذلك أن األمم املتحدة عامل مسـاعد لعـدم تنفيذ بنود الُهدنة، 
ولتشـجيع دول العـدوان عـىل التنصـل واملماطلـة يف عرقلة 
الُهدنة اإلنسـانية، ُكـّل يشء ما يزال عىل َمـا هو يف السـابق، 
جميع الرحالت والسـفن ُمعرقلة! سـُفٌن محجوزة بعد أنهم 
قاموا باتِّخاذ جميع إجـراءات الفحص والتأّكـد منهما، رغم 
أن األمـم املتحدة عىل علم بذلك لكن هي من ترغُب بهذا، فكل 

موضوع وراءُه هدٌف عسكري بعنوان (ملف إنساني)! 
قلُب الحقائـق عن مواضعها والتعمـد يف التصعيد الربي 
والبحري والجوي وعدم تنفيذ ما تَّم االتفاُق عليه وإثباتات 
عـىل مئـات الُخروقات بشـكل يومي من الطـرف اآلخر لن 
ـن يقوُم بهذه األعمـال الخارجة  يتم السـكوت عنه وال َعمَّ
عن اإلنسـانية وال مبعوثيها الذي يمنُع متابعَة الطريان من 
وإىل مطـار صنعاء الدويل وفق االتّفـاق، فكل ما يحدث هو 
بمخّطط أمريكي؛ كون الخروقات شـِهدت حتى محاوالِت 
ـة يف محافظة مأرب، فالعدوُّ يسـتغلُّ الُهدنَة  تسـلل وَخاصَّ

لفرز الوقت والتمّكن من التخطيط باستشارة أمريكية. 
ُهنـاك خطوٌط حمراُء إذَا تعداها العـدّو لن تتابَع صنعاُء 
العمـَل بالُهدنة، ونحـُن نالحظ أن العـدّو يتعدى بعض تلك 

الخطوط. 
نؤّكــُد مرًة تلو أُخرى عـىل أننا لن نقبـَل بتمديد الُهدنة 
مجدداً يف حال لن يتم تنفيذ بنود الُهدنة املتفق عليها، نرجو 
مناقشَة ملف اتّفاق الُهدنة؛ كون صنعاء ماضية عىل الوعد 

وأيدينا ممدودة إىل السالم العادل وليس إىل االستسالم. 
التـزاُم صنعـاء هـو ِحـرٌص منهـا عـىل الُهدنـة ورغم 
املمارسات سنظل متمسـكني بضبط النفس؛ لكي نحرص 
عىل الوعد؛ كوننا مطبقني لحفظ األصول وليس املحصول. 
لدينا ما سـيُفاِجئ الجميَع التِّخاذ ُكـّل مـا يلزُم منا عرب 
طائراتنا املسرية والصواريخ اليمنية بجميع أنواعها، وأحراُر 
اليمـن جاهـزون للمعركة الحربية الشـاملة، ومن الواضح 
واملؤّكـد أن دول العـدوان لن تتوقف عن تعنتها ومماطلتها 
وإعدادهـا للتصعيـد إال عند قصف ُعمق دارهـم؛ لكي تعلم 

الرياض وأبو ظبي ماذا تعني الرضباُت اليمنية الحيدرية.
ما هي سـوى رسـالة واحدة فقط، فالعـدّو ال يفهُم ما 
يُقال له من املجلس السـيايس األعـىل ونائِب رئيس الوزراء 
والنواب وكذلك وزير الدفاع محمد نارص العاطفي أن هناك 
عمليـاٍت ُمسـتمّرًة يف العمـل، فعليهـم إدراُك الفرصة قبل 
الرحيـل ومعرفة أن الفرصَة األخريَة ليسـت كما مىض من 
الفرص السـابقة، فسـابق الرضبات مؤلٌم والحاُرض أشـدُّ 

وآلُم بإذن الله تعاىل. 

أعمّغُئ اقجاةابئ لاعجغعات الصغادة
أتمث الماعضض 

ِر الحاصـِل يف أُسـلُـوب اسـتهداف العدّو  أمـاَم التطـوُّ

لليمن وشعبه، واتّجاهه نحو التصعيِد وتنويع مخّططاته 

الشـيطانية، واختالفها حسـب ُكـّل منطقـة ومحافظة 

تحـت عناويَن وطرق متعددة، تَحّرك َعلـُم الُهدى وحفيُد 

امُلصطفى للتصدِّي لتلك املخّططات الهدَّامة. 

تحالُُف العدوان السعودّي األمريكي اإلماراتي لم يكتِف 

بمـا ارتكبه مـن مجـازَر وجرائـَم بحق الشـعب اليمني 

ألكثر من سـبع سـنوات، بل اسـتمر يف َخرِق الُهدنه ُمنذُ 

اللحظـة األوىل لدخولهـا حيِّز التنفيذ، ويسـتمرُّ يف تنفيذ 

مخّططـات وأهداف اليهود الصهاينة يف تدمري املجتمع من 

الداخـل وتفكيكـه وزرع الخالفات والفتن الطائفيـة واملناطقية ونرش 

ُد ويُرّكز من عملية اسـتهدافه  الفسـاد بكل أنواعه، وأصبح اليوم يُصعِّ

للشـعب اليمني من خالل تجزئة مخّططاته واختالفها عىل حسب ُكـّل 

محافظـة، مـن خالل تحريـك أدواته يف الداخـل، فهنـاك عناويُن عامة 

ة لكل محافظة  يشـتغلُّ عليها العدوان عىل البلد، وهنـاك عناوين َخاصَّ

عىل ِحدة، يأتي بها من خالل استغالله للمشاكل واألزمات التي هو من 

تسـبب بها، وتوجيه أصابـع االتّهام نحو الجانب الوطنـي الذي يدافع 

عن البلد، ويستغل تفكري وتوّجـه أبناء ُكـّل محافظة، مع استمراره يف 

تحشيد آالف املرتِزقة والعمالء. 

لـم يغفـل السـيُد القائـد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظـه 

اللـه- عـن مخّططـات تحالف العـدوان وتغيريِه ألسـاليبه وفـق ُكـّل 

مرحلة، بـل قام بالتصدي لهـا بوعي وبصرية قرآنيـة، وبحكمة وفهم 

لطبيعـة َوواقع وموقع ُكــّل محافظة وكّل منطقـة، فاتجه -من باب 

استشـعاره للمسـؤولية أمـام الله وحمله لهمـوم ومعانـاة أبناء بلده 

وسـعيه الجاد والصادق إلصالح الواقع- لالجتماع بوجاهات ومشـايخ 

ُكــّل محافظة عـىل ِحَدة، وتحـدث عن مجـازر العـدوان ومخّططاته 

وتَحّركاتـه، ولم يغفـل عن ذكر تضحيـات وبذل وعطاء 

أبنـاء البلد، وعن ذكـر اإليجابيات والسـلبيات التي يجب 

معالجتهـا، وعـن املشـاكل االقتصاديـة واالجتماعيـة، 

وقـدم الحلـول واملعالجـات املختلفـة واملناسـبة وفـق 

طبيعـة ُكــّل محافظة، وأهـم العناوين الرئيسـية التي 

ركز عليهـا -يحفظه اللـه- هو أهميّة تحصـني الجبهة 

الداخلية بالوعـي والبصرية وبالتوكل عىل الله والثقة به، 

واالسـتمرار بالتحشيد للجبهات؛ كون العدّو لم يكف عن 

عدوانه، وما زال ُمسـتمّراً بأعماله العسـكرية وحصاره 

عىل الشـعب اليمنـي املظلوم املكلوم، وجعل «سـماحتُُه» 

التصدي للعدوان من أوىل األولويات وهي القضية الُكربى، وأن ال ننشغل 

بقضايا ثانوية تلهينا عن القضية املركزية واملحورية، وشّدد عىل أهميّة 

العمـل األمنـي، وقال -يحفظه الله- إن ِمن أهم مـا أفاد يف ُكـّل املراحل 

املاضية يف تعزيز االستقرار األمني وإفشال الكثري من مخّططات األعداء 

هـو تعاون املواطنني مع األجهزة األمنية يف الجانب األمني، وكشـف أن 

أحـد األطفال الواعيني بلَّغ األجهزة األمنيـة بعنرص من أخطر العنارص 

اإلجراميـة، وحقـن بذلك البـالغ الكثري من دماء املواطنـني يف العاصمة 

صنعـاء، وهذا يدل عىل أهميّة إرشاك املجتمع يف العمل األمني ليتم بذلك 

كشف الجريمة قبل وقوعها. 

لم يُعد أمام مسؤويل الدولة والوجاهات واملشايخ واملواطنني أي مربّر 

للجمود والكسل، وبدالً من العيش يف التيه والعجز، والتَحّرك غري املنظم 

والعشوائي، يجب أن يجعلوا من لقاء السيد القائد -يحفظه الله- بأبناء 

محافظتهـم ُمنطلقاً للتَحّرك والعمل وفـق التوجيهات التي حّددها لهم 

َسماَحتُُه، لتكوَن ِحصناً منيعاً للبلد من مؤامرات األعداء وتَحّركاِتهم. 


