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قرن من اإلج��راں الوهابي 
ال��ت��ك��ف��ي��������������������������������������������������������ري ب��ح��ق 
ح���ج���اج ب��ي��ت ال���ل���ه احل����راں

أبناء احلديدة صدموا العدوان بصبرهں وصمودهں وتضحياتهں
السيد القائد خالل لقائه بأبناء الحديدة : 

■ العدوان تجسيد حقيقي للتوجهات األمريكية واإلسرائيلية ومس إجرامي شيطاني

رئيس هيئة األركان العامة:
وعتادًا عدة  وأكثر  أقوى  الله  بفضل  اليوم  المسلحة  قواتنا  أن  يدرك  أن  العدو  على 

وزير الدفاع:
 نمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف 

عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية

الفريق الرويشان: 

استمرار إغالق الموانئ والمطار وعدم صرف المرتبات 
ينسف الهدنة وشعبنا مصر على انتزاع حقوقه

ووق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة وإدان�����������ات واس����ع����ة ل��ج��ري��م��ة مسيرة جماهيرية 
اغ�����ت�����ص�����اب س������ت ف����ت����ي����ات ف������ي م�����دي�����ري�����ة ح��ي��س

رويترز: كيان العدو يكشُف عن بناِء “تحالٍف 

للدفاع الجّوي في الشرق األوسط”.. 
وطهران ترد: نابٌع من اليأس
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رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة 
ي���وم  اجتماع���ه  ف���ي  لالس���تثمار 
الثالث���اء، برئاس���ة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ب���ن حبتور، ع���ددًا م���ن المواضيع 
االس���تثمارية  بالبيئ���ة  المتصل���ة 
وعوام���ل التحفي���ز المس���تمر التي 
تق���وم به���ا الهيئ���ة لتنمي���ة حج���م 

ونوعية المشاريع االستثمارية.
به���ذا  المجل���س  ناق���ش  حي���ث 
الهيئ���ة  وظائ���ف  س���ير  الجان���ب، 
ضمن برنام���ج اإلنعاش والتعافي 
االقتصادي س���يما ما يتصل ببناء 
الصورة اإليجابي���ة لليمن وتوليد 
العملي���ة  وتس���هيل  االس���تثمار 
االس���تثمارية ع���الوة عل���ى البناء 
المجل���س  المؤس���سي..وناقش 
المذكرة المقدم���ة من قبل رئيس 

المواق���ع  توفي���ر  بش���أن  الهيئ���ة، 
المش���اريع  إلقام���ة  المناس���بة 
م���ن  المس���تخلصة  االس���تثمارية 
االس���تراتيجيات التي تم إعدادها 
م���ن قب���ل الهيئ���ة والجه���ات ذات 
العالقة وفقا لقرار سابق لمجلس 

اإلدارة، والت���ي تش���مل إل���ى جانب 
قطاع���ات  الدوائي���ة  الصناع���ات 
)مواد البن���اء، التعدين، الدواجن، 
والت���ي  الغذائي���ة(  الصناع���ات 
تهدف إجم���اال إلى خفض فاتورة 

االستيراد للسلع والخدمات.

تصاعدت حالة الغليان الش����عبية، 
لق����وى  الخاضع����ة  ع����دن  بمدين����ة 
االحتالل والع����دوان ومرتزقتهم، 
أس����عار  ارتف����اع  عل����ى  احتجاج����ًا 
الوقود بنس����بة تصل إلى 14% عن 
آالف   6 بزي����ادة  الحال����ي  الس����عر 

ريال عن السعر السابق.
وأكدت مصادر محلية أن اآلالف 
م����ن المواطني����ن ب����دأوا بالتواف����د 
في عدد من مديريات عدن، منها 
كريت����ر وصي����رة والش����يخ عثمان، 
الش����وارع،  م����ن  ع����دد  وأغلق����وا 
مظاه����رات  لتنظي����م  اس����تعدادا 

ليلية واسعة.
وش����هدت مدينة عدن، ليل أمس، 
تظاه����رات عارم����ة، حي����ث قط����ع 
الرئيس����ية  الطري����ق  المحتج����ون 
والفرعي����ة الرابط����ة بي����ن المدينة 
ع����دن،  وع����دة مديري����ات وس����ط 
وأضرم����وا الن����ار ف����ي اإلط����ارات، 

وس����دوا الطرق بالحجارة مانعين 
مدخ����ل  عن����د  الس����يارات  م����رور 
بقي����ة  إل����ى  المنص����ورة  مديري����ة 
المديريات، في انتفاضة ش����عبية 

غير مسبوقة.
إل����ى  محلي����ة  مص����ادر  وأش����ارت 
إغ����الق  حاول����وا  المحتجي����ن  أن 
التابع����ة  للوق����ود  الرض����ا  محط����ة 
لش����ركة النف����ط في ع����دن وجرت 
ح����راس  بع����ض  م����ع  مصادم����ات 
المحطة وُس����مع إط����الق رصاص 

بالمنطقة.
ش����عارات  المحتج����ون  وردد 
وم����ا  الخون����ة  لحكوم����ة  مناوئ����ة 
يسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، 
الس����عرية  الزي����ادات  مس����تنكرين 
الت����ي يت����م فرضها م����ن حين آلخر 

وخاصة على أبناء مدينة عدن.
وأك����دت المص����ادر أن مليش����يات 
مسلحة تابعة لما يسمى "المجلس 

إماراتي����ا  المدع����وم  االنتقال����ي" 
لجأت لتفريق المتظاهرين الذين 
رف����ع  عل����ى  لالحتج����اج  خرج����وا 
أسعار الوقود في شارع التسعين 

باستخدام الرصاص الحي.
بموج����ب  إن����ه  المص����ادر  وقال����ت 
الق����رار ال����ذي ب����دأ س����ريانه أمس، 
سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 
20 لترا ف����ي المحط����ات التجارية 
التابعة للقطاع الخاص من 22500 
إلى 25800 ريال )نحو 23 دوالرا(.
ه���ذه  أن  إل���ى  اإلش���ارة  تج���در 
تعتبر رابع زيادة تقررها ش���ركة 
النفط بعدن في أس���عار الوقود 
من���ذ مطلع الع���ام الج���اري، في 
ظل ت���ردي الوض���ع االقتصادي 
من���ه  يعان���ي  ال���ذي  والمعيش���ي 
الجنوبي���ة  المحافظ���ات  أبن���اء 

المحتلة.

عق���د مجل���س القض���اء األعل���ى اجتماعه األس���بوعي 
االثنين ، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى 
المتوكل..واس���تمع االجتماع، إلى تقرير وزير العدل 
بش���أن نتائ���ج زيارت���ه الميداني���ة لمحكمة اس���تئناف 
بمختل���ف  االبتدائي���ة  والمحاك���م  حج���ة،  محافظ���ة 
المديري���ات التابع���ة له���ا، وتفق���ده س���ير العم���ل فيها، 
والنظر في احتياجاتها الضرورية الالزم توفرها، بما 
يكفل رفع مستوى األداء اإلداري والقضائي وسرعة 

إنجاز قضايا المواطنين.
ووجه المجل���س باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة 
اإلش���كاالت وتوفير االحتياجات الضرورية لتس���يير 
العم���ل وإنج���از القضاي���ا عل���ى ض���وء نتائ���ج الزيارة 

لجميع محاكم المحافظة.
واطلع المجلس على تظلمات عدد من القضاة واتخذ 

إزاءها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كم���ا اطل���ع المجل���س، على طل���ب محال م���ن مكتب 
رئاس���ة الجمهوري���ة بش���أن إع���ادة النظر ف���ي الحكم 
القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه 
القرار المناسب..وفي االجتماع حث مجلس القضاء 
جميع القضاة وأعضاء النيابة على ضرورة مضاعفة 
الجهود في أعمالهم خالل الفترة المتبقية من الدوام 
في المحاكم والنيابات، وذلك قبل اإلجازة القضائية 
لش���هر ذي الحجة بما يكفل إنج���از القضايا المنظورة 

وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
وناق���ش المجل���س عددًا من المواضي���ع المدرجة في 
ج���دول أعمال���ه، واتخذ بش���أنها القرارات المناس���بة، 
وأق���ر محض���ر اجتماع���ه الس���ابق بع���د إج���راء بعض 

التعديالت عليه.

الحدي���دة  محافظ���ة  أبن���اء  نظ���م 
ي���وم االثنين ، مس���يرة جماهيرية 
للتندي���د  احتجاجي���ة  ووقف���ة 
مرتزق���ة  اغتص���اب  بجريم���ة 
الس���عودي  األمريك���ي  الع���دوان 
اإلماراتي، لس���ت فتيات بمنطقتي 
الجوي���ر والس���ويهرة ف���ي مديرية 
المش���اركون  حي���س..وأدان 
جريم���ة  والوقف���ة  المس���يرة  ف���ي 
االغتص���اب البش���عة الت���ي ارتكبه���ا 
مرتزقة العدوان بحق س���ت نساء 
في حيس .. مشيرين إلى أن تلك 
الجريمة تعكس دناءة وانحطاط 

مرتكبيها.
وفي الوقفة أش���اد وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل عبيد س���الم 
ب���ن ضبيع بصمود أبن���اء الحديدة 
ف���ي  وبطوالته���م  ومواقفه���م 
مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.

واس���تنكاره  إدانت���ه  ع���ن  وعب���ر 
ارتكبه���ا  الت���ي  البش���عة  للجريم���ة 

مرتزق���ة العدوان باغتصاب س���ت 
نس���اء ف���ي حي���س .. الفت���ًا إل���ى 
أنه���ا تع���د من أبش���ع الجرائ���م التي 
تحرمها األديان الس���ماوية وكافة 
ومنظم���ات  الدولي���ة  القواني���ن 
حقوق اإلنس���ان..فيما أشار وكيل 
البش���ري  أحم���د  المحافظ���ة  أول 
ووكيل المحافظة محمد حليصي، 
إلى بش���اعة الجريم���ة التي ارتكبها 
الع���دوان بح���ق فتي���ات  مرتزق���ة 

حيس.
الوقف���ة  ع���ن  بي���ان ص���ادر  وأدان 
وكي���ال  حضره���ا  الت���ي  والمس���يرة 
أحم���د  الجب���ار  عب���د  المحافظ���ة 
الكب���اري ورئي���س  محم���د وعل���ي 
الدكت���ور  الحدي���دة  جامع���ة 
محمد األه���دل وم���دراء المكاتب 
التنفيذية، جريمة اغتصاب س���ت 
فتي���ات من حي���س والت���ي ارتكبها 

مرتزقة العدوان.
أس���ودًا  عيب���ًا  الجريم���ة،  واعتب���ر 

ت���دل على بش���اعة ق���وى العدوان 
اإلفسادي  والمرتزقة ومشروعهم 
اإلجرامي .. مؤكدًا أن ما تقوم به 
عصابات مرتزقة العدوان يتنافى 
الدول���ي  اإلنس���اني  القان���ون  م���ع 

واألعراف الدولية.
وطالب البي���ان المنظمات الدولية 
الحقوقية واإلنس���انية االضطالع 
بدوره���ا ف���ي إثب���ات وتوثيق تلك 
العال���م  أح���رار  .. داعي���ًا  الجرائ���م 
الوق���وف بح���زم في وج���ه جرائم 

العدوان.
وأكد البي���ان أن ارتكاب مثل هذه 
الجمي���ع  عل���ى  يحت���م  الجرائ���م، 
التحرك لمساندة الجيش واللجان 
الش���عبية لتطهير الس���احل الغربي 
.. داعي���ًا  الغ���زاة والمرتزق���ة  م���ن 
قبائ���ل اليم���ن إل���ى إع���الن النكف 
ورف���د الجبه���ات بالم���ال والرجال 
والع���رض  األرض  ع���ن  دفاع���ًا 

والسيادة.

أك���د مدي���ر مطار صنع���اء الدول���ي خالد الش���ايف أن 
مط���ار صنعاء بكامل جاهزيته وال يوجد أي مبررات 

لتأخير الرحالت.
وف���ي مداخلة له مع المس���يرة، ي���وم الثالثاء، أوضح 
الش���ايف أن إدارة المط���ار ل���م تس���تلم أي ش���روط أو 
مالحظات للقيام بها، واس���تمرار تحالف العدوان في 

عرقلة الرحالت الجوية غير مبرر.
وأش���ار إل���ى أن األمم المتح���دة والمنظم���ات األخرى 
التزمت الصمت حي���ال عرقلة العدوان للرحالت من 
وإلى مط���ار صنعاء، مؤك���دا أن المنظمات األممية ال 
يعنيها فتح المطار أم���ام المواطن اليمني ألنها تتمتع 

بحري���ة اس���تخدام المط���ار ورحالته���ا تص���ل بش���كل 
متواصل.

ولف���ت إل���ى أن هن���اك جدول���ة للرح���الت م���ن األردن 
وت���م جدولة 4 رحالت س���تنفذ ابتداء من الغد وحتى 
األول م���ن يوليو، مبينا أن الرحالت التي تم جدولتها 
تفيد المواطنين بش���كل كبير وس���يتم االستفادة من 
حمولتها بش���كل كامل على عكس الرحالت التي تمت 

سابقا دون جدولة.
ون���وه إل���ى أن اس���تمرار جدول���ة الرح���الت واإلعالن 
عنها يس���اعد ف���ي التخفيف م���ن معاناة المس���افرين 

وتسهيل حجوزاتهم.

أك���د محاف���ظ محافظة عدن طارق س���الم، يوم الثالثاء، 
ع���ن  تخّل���ت  اإلمارات���ي  الس���عودي  االحت���الل  ق���وى  أن 
تعهداته���ا بحماي���ة مجل���س العليمي وش���ركائه وتس���وية 
حالة االنقس���ام الذي يعيش���ه المرتزقة، ما تس���بب بحالة 

من الغليان في الشارع.
أوض���ح محافظ ع���دن، أن التحالف األمريكي الس���عودي 
اإلمارات���ي، اس���تخدم أس���اليب إجرامية ض���د أبناء عدن 
ب���ؤرة  ع���دن  مدين���ة  وجع���ل  المحتل���ة،  والمحافظ���ات 
للمليش���يات ومس���تقنع للفوض���ى وم���أ المقاب���ر بضحاي���ا 

العبوات الناسفة واالغتياالت.
أداة  إال  يك���ون  ل���ن  العليم���ي  المرت���زق  أن  إل���ى  وأش���ار 
لمرحل���ة فاش���لة م���ن مراح���ل االحت���الل وسيس���قط في 
نفس المس���تنقع الذي وقع فيه س���لفه هادي بعد أن سلم 
البلد بمقدرات���ه وثرواته وإمكانياته على طبق من ذهب 
للمحتل ومهد له الطريق لتدمير اليمن وتجويع الش���عب 

وقتله.

ولف���ت إل���ى أن الش���عب اليمن���ي ي���درك خط���ورة مخطط 
المحتل الذي يس���عى لتنفيذه على حس���اب وحدة اليمن 
وس���يادته بع���د ثمانية أع���وام م���ن الع���دوان واالحتالل، 
تج���ّرع فيه���ا اليمني���ون المعان���اة والج���وع والفق���ر، فيما 
يتقاس���م المحت���ل وأدوات���ه ومرتزقت���ه ث���روات الوط���ن 

وينهبون عائداته إلى حساباتهم في الخارج.
واعتب���ر المحاف���ظ س���الم، التظاه���رات واالحتجاج���ات 
الغاضب���ة التي تجتاح الش���ارع في عدن وس���يلة لمقارعة 
ق���وى االحت���الل واالرت���زاق وص���ورة م���ن ص���ور النضال 
تعك���س الرف���ض الش���عبي لتواج���د المحت���ل وأدوات���ه في 

أراضي اليمن.
وأك���د أن األي���ام المقبل���ة، ستش���هد خط���وات تصعيدي���ة، 
تجعل المحتل ومرتزقته يفقدون السيطرة على المشهد 
دون أن يج���دوا أي س���بيل للف���رار م���ن الش���عب وغضبه، 
داعي���ًا أبن���اء ع���دن والمحافظات الجنوبي���ة المحتلة إلى 

مواصلة التصعيد لدحر قوى اإلجرام والعمالة.

االس��تثمار  هيئ��ة  مجل��س  حبت��ور..  برئاس��ة ب��ن 
يناقش عددًا من المواضيع االستثمارية

غليان شعبي متصاعد في عدن جراء ارتفاع أسعار الوقود

مجلس القضاء يحث على إنجاز قضايا المواطنين 
قبل حلول اإلجازة القضائية

مسيرة جماهيرية ووقفة احتجاجية بالحديدة تنديدًا 
بجريمة اغتصاب ست فتيات في مديرية حيس

مدير مطار صنعاء يتهم تحالف العدوان باستمرار 
عرقلة الرحالت الجوية

محافظ عدن: التظاهرات التي تجتاح عدن تعكس 
الرفض الشعبي لتواجد المحتل وأدواته
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كتابات

  سند الصيادي

تتوال���ى المواقُف الصادرُة عن حكومة 
صنعاء عن المسار الراهن للُهدنة، وفي 
تل���ك التصريحات تبدو الُهدنة ُمَج�ّردة 
ا من ُك�ّل مضامينها اإلنسانية، فال  أمميًّ
موان���ئ ُفتح���ت، وال مرتب���ات ُصرفت، 
وال مطارات ُسمح لها بتسيير الرحالت 
المجدول���ة، َوعطف���ًا عل���ى ه���ذا الواقع 
يب���رز الس���ؤال عم���ا يمكن أن يخس���َره 
الش���عب اليمني في حال انتهت الُهدنة 

ا بعد أن تم إفراغها اصطالًحا. ُلغويًّ
ا أمام الرأي العام في اليمن أن  بات جليًّ
ما يحوَل دوَن انتهاء الُهدنة َواشتعاِل 
المواجه���ات م���ن جدي���د ه���ي الحروُب 
المتح���دة  الوالي���اُت  تخوُضه���ا  الت���ي 
ف���ي ُأوُروب���ا، َوفيما تتمح���وُر مخاوُف 
واش���نطن م���ن التأثي���رات االقتصادية 
عل���ى  اليمني���ة  للضرب���ات  ع���ة  المتوقَّ
إم���َدادات الطاق���ة ف���ي المملك���ة، تجُد 
ظ���ل  ف���ي  وحي���دًة  نفَس���ها  األخي���رُة 
االنش���غال األمريك���ي، غيَر ق���ادرة على 

أن تس���تمرَّ بحرب بال غط���اء، ما كانت 
لتق���دم عليه���ا َأَساس���ًا ل���وال الضمان���ات 

األمريكية.
غير أن واشنطن وفي سياق استثمارها 
الكبي���ر لضعِف َومخاوِف هذا النظام ال 
تمان���ُع في أن تبقَيه عالًق���ا في الكمائن 

اليمنية.
وبعد ُك�ّل مكاشفٍة أمريكية البن سلمان 
بمدى اعتماده عليها وعدميته بدونها، 
تعود لتحيَي فيه آماَل النصر من خالل 
جني المزيد من األموال مقابَل صفقات 
أس���لحة دفاعي���ة هزيل���ة ال تس���من وال 

تغني.
ال يفوُت اإلدراُك الوطني هذه الحقائق، 
وه���و ال���ذي يش���هد تراُكًم���ا م���ع ث���ورة 
الوع���ي المعززة بالش���واهد واألحداث، 
اس���تحقاٌق  اإلنس���اني  الِمَل���فَّ  أن  كم���ا 
ذل���ك  وكل  األول���ى،  بالدرج���ة  ش���عبي 
يزي���د من الضغط الش���عبي عل���ى القرار 
الس���ياسي، ويدفُعه نح���َو رفض القبول 
باس���تمرار مس���رحية الُهدنة المنتقصة 

والمخترقة.

وإل���ى جان���ِب الضغ���ط الش���عبي تأت���ي 
َر  لتح���ذِّ المس���لحة،  الق���وات  رس���الُة 
اس���تمرارية  م���ن  الع���دوان  تحال���َف 
عل���ى  َواإلنف���اق  بالف���راغ،  ِث  التش���بُّ
إط���ار  خ���ارَج  أصبح���ت  منظوم���ات 
يتح���دث  وفيم���ا  والتأثي���ر،  الس���يطرة 
الخطاب العس���كري اليمن���ي عن مالمَح 
مبني���ة  المنطق���ة،  لمس���تقبل  جدي���دٍة 
على نتائِج ه���ذه المواجهة التاريخية، 
���ه يطمئن الداخَل بوصول القدرات  َف�إنَّ
اليمنية لمستويات متقدمة من التقنية 

العسكرية.
َوجاهزي���ة  الش���عِب  اندف���اع  وم���ن 
مؤّسس���ته الدفاعي���ة، تب���دو الخيارات 
وق���رار  القائ���د  حكم���ة  أم���ام  متاح���ة 
القي���ادة، َوإَذا ل���م يس���تِجْد جديٌد أمام 
هذا التحشيد العدائي على َوْقِع الُهدنة 
المزعومة َف�إنَّ مياديَن المواجهة كفيلٌة 
بإيصال الرسالِة المناسبِة التي استعصى 

على العدوِّ إدراُكها فوَق الطاوالت.

زهران القاعدي

لم يكن بالشيء الجديد أبدًا قصف األطفال والنساء في 
اليمن، فمن عمل على قتل ضيوف الرحمن منُذ ِمئة عام 

كيف ال يعمل ما هو أسوأ من ذلك؟!
كانت المجزرة بحق حجاج بيت هللا الحرام هي الشاهد 
األول على قبح وإجرام الكيان السعودّي منُذ بدء ترسيخ 
قواعد حكمه بش����به الجزيرة العربي����ة، َحيُث عمل أعداء 
��ة على زرع كياَنين في آن واحد تتحكم بمقدس����اتها  اأُلمَّ
اإلس����المية؛ به����دف أبعاده����ا الكام����ل عن هللا والس����يطرة 
على األرض واإلنسان وتمويل األفكار الهادفة إلى ضرب 

��ة في دينها. اأُلمَّ
وكان هدف����ُه األول ه����و القض����اَء على الحج����اج اليمنيين 
المحافظين على ش����عائرهم اإلسالمية؛ ليتسنى له غرس 
أف����كار خبيثة مض����رة ومخلخلة وف����رض أجندة وإرهاب 

الناس على طاعته لخدمة أربابه الذين وضعوه.
لق����د أنف����ق الكيان الس����عودّي الملياراِت عل����ى طمس تلك 
الجريمة البش����عة بحق الحجاج وعمل على غرس جنود 
داخ����ل الش����عب اليمن����ي لتحس����ين صورته أم����ام األجيال 

ولكن دون جدوى.
فأوه����م نفس����ه بأنه����ا ق����د ُطمس����ت وُنس����يت م����ن أذه����ان 
اليمنيين، فنبشها من جديد حين بدأ عدوانه على اليمن.
وأصب����ح لها ص����ًدى أكثَر وقد تغرس ف����ي أذهان األجيال 

القادمة ُك�ّل جرائمه بحق اآلباء واألجداد.
ولن تقوم له قائمة أبدًا ولن يضيَع حق وراءه مطالب.

فمطل����ب اليمني����ون الي����وم هو مطلُب حق ومش����روع في 
االقتص����اص لم����ن قت����ل أجداده����م وألح����ق بقت����ل آبائه����م 

وأبنائهم ونسائهم وإخوانهم.

إجالل الحسني

من أبشع الجرائم التي حّرمها هللا 
مّن���ُذ بداي���ة خلق ه���ذا العالم هي 

هتك األعراض.
حت���ى أن���ه س���بحاَنه وتعال���ى حذر 
بأن أغل���ظ عقوبة ه���و لمن يهتك 

العرض.
اإلماراتي���ون  المحتّل���ون 
م���ن  يكتف���وا  ل���م  ومرتزقته���م 
س���فك دماء األبرياء وتشريدهم 
لثرواته���م  ونه���ب  وحصاره���م 

وتجويعهم وحسب.
ول���م يكتف���وا ب���كل ه���ذا اإلج���رام 

والجب���روت، فق���د قام���وا بأبش���ع 
وأش���نع جريم���ة يهت���ز له���ا عرش 
الرحم���ن ودّم����رت ُك����ّل األخ���الق 
الت���ي تح���دث عنها الق���رآن الكريم 
‘جريمة اغتصاب ست فتيات في 
حيس من قب���ل مرتِزقة العدوان 
المج���رم الس���فاح ال���ذي خرج عن 

ُك�ّل الديانات السماوية.
األع���راض  بهت���ك  يكتف���وا  ول���م 
ذل���ك  ُك����ّل  وف���وق  واغتصابه���ن، 
قام بس���جن أهالي البن���ات؛ أَلنَّهم 
احتج���وا على ه���ذه الممارس���ات 

الشنيعة.
ه���ذه ه���ي المناط���ق “المح���ّررة” 

المنافق���ون  عنه���ا  يتح���دُث  الت���ي 
والمرتِزق���ة، وتحريرهم هو هتك 

األعراض واغتصاب الفتيات.
قائ���ُد  يظه���ُر  ال���ذي  الوق���ت  ف���ي 
الث���ورة ألبن���اء الحدي���دة ويعالُج 
���ُس احتياجاتهم  مش���اكَلهم ويلتمَّ
ومعاناته���م والمقارن���ة هنا تجعُل 
الكون يصم���ت، والعقول تتوقف 
واألق���الم تعج���ُز ع���ن مقارنة من 
يحملون أخالَق رس���ول هللا وَمن 
يجس���دون الق���رآن ومن يس���عون 
إل���ى اإلص���الح واألم���ن والحفاظ 
ع���رض  وكرام���ة  ش���رف  عل���ى 

اليمنيين.

على َوْقــِع الُهدنة المزعومة

مجزرُة تنومة الشاهُد األوُل لإلجرام

المرتزقُة وجرائُم االغتصاب

فاطمة المستكاء

إن هللا جع���ل عدة الش���هور عنده اثنا عش���ر ش���هرًا منه���ا أربعة 
حرم ومن هذه األش���هر ش���هر ذي الحّج�ة المب���ارك، ففيه كانت 
الش���عائر اإلسالمية المهمة كالحج، واألضحية وعيد األضحى 
كذلك في الثامن من ذي الحّج�ة كان فيه يوم من أعظم األّيام 
وعي���د األعي���اد عي���د الوالية، ي���وٌم أنزل هللا فيه إتم���ام الدين، 
َحي���ُث ُأنزل في ذلك اليوم: }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت 

ْساَلَم ِديًنا{. َعَلْيُكْم ِنْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
ففيه أعظم الشعائر التي أمرنا هللا أن نعظمها قال تعالى: }َذلَِك 
ْم َش���َعاِئَر اللَِّه َفِإنََّه���ا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب{، وفيها أعظم  َوَمْن ُيَعظِّ
��ة  األعياد عيد الوالية التي خط فيها الرسول األعظم حال اأُلمَّ

بعده ومن يتولونه ومن ال ُب�دَّ أن يتبعوه ويأتمرون بأمره.
�ة اإلسالم تلك الشعائر والمناسبات واليوم المبارك  ولكن يا ُأمَّ
ي���وم الوالي���ة ق���د ُحوِربت م���ن المنافقي���ن ومن خالف���وا أوامر 

رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله.
فيوم الوالية يوم قام فيه رسولنا األكرم ليرفع يَد اإلمام علي 
عالًي���ا ويقول: هللا موالن���ا وأنا مولى المس���لمين أولى بهم من 
أنفس���هم فيرف���ع ي���َد اإلمام علي حت���ى يظهر إبطي���ه للعلن، بعد 
أن جمهرهم وانتظر المتأخرين منهم واستدعى المستقدمين 
ليعلن لهم هذا اإلعالن إلهام ويرفع أقتاب اإلبل ويرتفع فوقها 
ه���و واإلم���ام علي لكي يبلِّغ ما ُأنزل إلي���ه من ربه بعد أن نزلت 
ُس���وُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم  َها الرَّ هذه اآلية: }َيا َأيُّ
َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه{، وينتقل بقوله تعالى: }َواللَُّه َيْعِصُمَك 

ِمَن النَّاِس{.
فما هي هذه الرسالة العظمى والسامية والعليا والتي أنزل هللا 
فيه���ا قرآنًا ُيتل���ى إلى يوم القيامة إنها بقية كالم رس���ول هللا، 
َحي���ُث قال: “فمن كنت م���واله فهذا علي مواله، اللهم وال من 

وااله وانصر من نصره وأخذل من خذله”… ولكن.
��ة في ذلك  ه���ل طبقت هذه الرس���الة اإللهي���ة؟ أم فرط���ت اأُلمَّ
�ة ُأخرجت  الي���وم فب���دأ التراجع وعدم إع���داد أعظم وخي���ر ُأمَّ
للن���اس ولم يعد هناك أمر بمع���روف وال نهي عن منكر كما أمر 
�ة َيْدُعوَن إلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن  هللا في كتابه: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولئك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{؛ بَس���بِب 
��ة تقتل أبن���اء نبيها  التفري���ط ف���ي أم���ر الوالية فأصبح���ت اأُلمَّ
ووصي���ه وقتل بال هوادة ولم يكن هناك أمر بمعروف وال نهٍي 

عن منكر والسبب التفريط بتطبيق يوم الوالية.
وكذل���ك الحج هو رمز للوحدة اإلس���المية، َحي���ُث يجتمع فيه 
��ة بلب���اس واحد غنيهم وفقيرهم وبكلمات  م���ن ُك�ّل أقطار اأُلمَّ
��ة ومنع الحج وهي  واحدة وبشعائر واحدة فجاء من فّرق اأُلمَّ
م���ن أعظم ش���عائر هللا تدعوا إلى االعتص���ام والتوحد فمنعوه 
بحج���ج واهي���ة ح���ذر منها الس���يد حس���ين ببصيرت���ه القرآنية 
الواعي���ة بحّج����ة وباء وبحّج����ة تقصير العدد لكل دولة ش���يئًا 
فشيئًا وأصبح الفس���اد منتشرًا في بالد الحرمين من مراقص 

وشرب الخمور والمالهي الليلية و… إلخ.
إنه���ا لظلمات ش���ديدة في هذه الدنيا إلى أي���ن قد وصل بنا يا 

�ة محمد. ُأمَّ
لكن الش���عب اليمني ومحور المقاومة تس���ترجع ما فرطت فيه 
�����ة ف���ي تذكر نعمة ي���وم الوالية والتولي لإلم���ام علي بعد  اأُلمَّ
هللا ورس���وله ف���كان عي���د الوالية ف���ي اليمن هو عي���د األعياد، 
�ة أخرج���ت للناس نأمر  لنس���تعيد مس���ؤولية أن نكون خي���ر ُأمَّ
بالمعروف وننهى عن المنكر ونجاهد في س���بيل هللا وسيأتي 
الي���وم الذي نعيد لفريضة الحج مكانتها على أيدي أنصار هللا 
وأحبائ���ه وعل���ى يدي القائ���د الهمام الس���يد عبدالمل���ك بن بدر 
الدي���ن الحوث���ي -حفظ���ه هللا ورعاه وأع���زه ونص���ره- كما قال 
َه���ا الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَس���ْوَف  تعال���ى: }َيا َأيُّ
ٍة َعَلى  وَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّ ُهْم َوُيِحبُّ َيْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
اْلَكاِفِري���َن ُيَجاِه���ُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َواَل َيَخاُف���وَن َلْوَمَة اَلِئٍم{ 
ونظن���ه قريب���ًا إن ش���اء هللا، ونس���أل هللا لنا الثب���ات حتى نقيم 

دولة العدل اإللهية التي ارتضاها هللا لعباده.

ذو الحّجـة وما فيه من 
شعائَر ومناسبات دينية
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أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم الجمعة، أن على 
دول العدوان أن تس���توعب أننا نمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف عسكري 

أسلحة عالية التأثير والتقنية.
وق���ال الل���واء العاطف���ي خ���الل زيارت���ه للمرابطي���ن م���ن منتس���بي المنطق���ة 
العسكرية السادسة، يوم الجمعة، "إن ثقة شعبنا وقيادته الثورية باألبطال 
ف���ي جبهات المواجهة، نابعة م���ن أنهم إلى جانب الحق في مقارعة الطغاة 

والمستكبرين والمتجبرين ويتصدون للمحتلين والغزاة."
ونق���ل له���م تحي���ات وتبري���كات قائ���د الث���ورة، باالنتص���ارات العظيم���ة التي 
تحقق���ت ف���ي جبهات المواجهة مع األعداء س���واًء في المنطقة العس���كرية 

السادسة أو بقية المناطق.
وأك���د اللواء العاطفي، أن بش���ائر االنتصار العظي���م تلوح في جباه وهامات 
األبط���ال البواس���ل الذي���ن اخت���اروا نه���ج المواجه���ة والتص���دي للمعتدي���ن 

والمحتلين والغزاة ومن تحالف معهم.
وأوض���ح أن ه���ذه المواجه���ة التاريخي���ة، س���ُيبنى عل���ى نتائجه���ا مس���تقبل 

المنطق���ة، وعن���وان مرحلتها التي يظن األعداء أنهم ق���ادرون على صياغتها 
وفقًا لحس���اباتهم، وتناس���وا أن التمكين اإللهي يقف إل���ى جانب المدافعين 

عن األمة وقرارها المستقل.
وأش���ار الل���واء العاطفي، إل���ى أن أعداء األمة قد أعدو عدتهم وحس���اباتهم 
عل���ى ف���رض حاالت احتاللي���ة عدوانية على اليمن وش���عبه ونه���ب موارده 
وخيرات���ه لخدم���ة أطماعهم المكش���وفة ف���ي المنطق���ة، لكنه���م تغافلوا عن 
إدراك مقدرة الشعب اليمني وقواته من جيش ولجان شعبية وأبناء القبائل 

األحرار الذين استطاعوا قلب المعادلة وتغيير موازين القوى.
وأض���اف" إن التاري���خ المش���رق والمش���رف ال تصنع���ه الخيان���ة واالرته���ان 
للع���دوان وصهاينة الق���رن وإنما تكتب حروفه الناصع���ة تضحيات األبطال 
ف���ي ميادين العزة الذين س���يّدونون هذه المرحلة م���ن تاريخ المواجهة مع 

أعداء هللا واليمن".
وأك���د وزي���ر الدف���اع أن اإلدراك الوطن���ي تعّزز ل���دى جميع أبن���اء اليمن، بأن 
العدوان ال يريد أن يفهم لغة السالم المشرف وعليه تحمل كامل المسؤولية 

في التصعيد والتنصل من الهدنة.
وق����ال" عل����ى دول الع����دوان أن تس����توعب أنن����ا نمتلك عن ثق����ة وجدارة 
واحتراف عس����كري أسلحة عالية التأثير والتقنية، ونعدهم أن صواريخ 
االعت����راض الت����ي يندفعون إل����ى امتالكها من باتري����وت وغيرها أصبحت 
خ����ارج إطار الس����يطرة والتأثير، ولن تتمكن من رص����د وتتبع صواريخنا 
الباليستية وطائراتنا المسيرة، ألن كفاءتنا وخبراتنا اليمنية في الصناعة 
العس����كرية توصلت إلى مس����تويات متقدمة من التقنية العسكرية والتي 
س����تتحدث عنها ميادين المواجهة وهي من س����توصل الرس����الة األنسب 

إلى قيادة العدوان".
فيما عبرت كلمة مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد جابر أبو 
مهدي عن الترحيب بزيارة وزير الدفاع لمنتس���بي المنطقة .. مؤكدًا باس���مه 
ونياب���ة عن المرابطي���ن على امتداد المس���رح العمليات���ي والقتالي للمنطقة 
العس���كرية السادسة جهوزيتهم القتالية العالية واستعدادهم الدائم لتنفيذ 
جميع التوجيهات الصادرة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة.

أك���د رئي���س هيئ���ة األركان العام���ة، أن المب���ادرة الوطني���ة 
المقدمة من قبل اللجنة العس���كرية بش���أن فتح ثالث طرق 
ف���ي محافظة تع���ز للتخفيف م���ن بعض معان���اة المواطنين 
تمث���ل حالً مهم���ًا في المرحل���ة االولى وتثب���ت حرصنا على 
الدخ���ول ف���ي خطوات حقيقي���ة وجادة، وهو ما يس���تدعي 
م���ن الطرف اآلخر أن يتناولها بإيجابية إلثبات حرصه على 

تخفيف معاناة أبناء تعز.
ج���اء ذلك خ���الل التقى رئي���س هيئ���ة األركان العامة اللواء 
الرك���ن محم���د عبدالكري���م الغماري، رئيس وأعض���اء اللجنة 
العس���كرية الوطني���ة الخاص���ة بمناقش���ة خروق���ات الهدن���ة 

األممية ومراقبة وقف إطالق النار وفتح الطرقات.
وفي اللقاء الذي حضره قائد المنطقة العس���كرية الخامسة 
الل���واء يوس���ف حس���ن المدان���ي، اس���تعرض رئي���س اللجنة 
العس���كرية الوطني���ة اللواء يحي���ى عبدهللا الرزام���ي، نتائج 
عم���ان  األردني���ة  العاصم���ة  ف���ي  ُعق���دت  الت���ي  المناقش���ات 

والمقترحات المقدمة من ممثل األمم المتحدة.
واطل���ع الل���واء الرزام���ي، رئيس هيئ���ة األركان العامة وقائد 
المنطقة العسكرية الخامس���ة على الهيكل التنظيمي لغرفة 

العمليات المشتركة المكلفة بمراقبة الخروقات في مختلف 
الجبهات.

وف���ي اللق���اء أك���د الل���واء الغم���اري، االلت���زام ببن���ود الهدن���ة 
األممي���ة وفق���ًا لما تم االتف���اق عليه .. مش���ددًا على أن دول 

العدوان ما تزال تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة 
م���ع اس���تمرار تحليق وقصف طي���ران االس���تطالع، وهو ما 

يمثل تهديدًا حقيقيًا للهدنة.
وقال "أيدينا ممدودة على الدوام للسالم العادل والمشرف 
ال االستس���الم ".. مضيف���ًا "يج���ب عل���ى الع���دو أن يدرك أن 
قواتنا المس���لحة اليوم بفضل لل���ه أقوى وأكثر عدة وعتادًا، 
ولدين���ا م���ن أس���لحة ال���ردع االس���تراتيجي ما س���نفاجئ به 
الجميع وهو بعون لله ما سيمكننا من انتزاع حقوقنا كاملة 
دون نقصان"..وأش���ار إلى معاناة اليمنيين في المحافظات 
المح���ررة جراء الحص���ار الحقيقي الظالم ب���رًا وبحرًا وجوًا 
م���ن قبل تحال���ف الع���دوان األمريك���ي الس���عودي اإلماراتي 
منذ أكثر من س���بع س���نوات وإلى اليوم .. مبينًا أن شعارات 
اإلنس���انية الت���ي تّدعيه���ا دول العدوان هي آخ���ر ما يمكن أن 

يصدقها عاقل من أبناء الشعب اليمني.
من جهته عبر رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية عن شكرهم 
ومتابعت���ه  اهتمام���ه  عل���ى  العام���ة  األركان  هيئ���ة  لرئي���س 
المس���تمرة ألعم���ال اللجن���ة العس���كرية، وما قّدم���ه من دعم 

وتجهيز فني لغرفة العمليات العسكرية المشتركة.

تحليالت

رئيس هيئة األركان العامة:على العدو أن يدرك أن قواتنا المسلحة 
اليوم بفضل الله أقوى وأكثر عدة وعتادًا

وزير الدفاع: نمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف عسكري 
أسلحة عالية التأثير والتقنية
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اعت���رف النظاُم الس���عودّي ضمنيًا 
على لس���ان أح���د ساس���ته، األحد 
الفائ���ت ، أن الح���رب عل���ى اليمن 
أمريكي���ة بامتَي���از وأن الح���لَّ بيد 
واش���نطن التي أعلن الح���رب منها 

في ال�26 من مارس 2015.
الس���ياسيُّ  المحل���ُل  وفّج���ر 
السعودّي، سعد بن عمر، قنبلًة من 
العيار الثقيل عندما أّك�د أن بالَده 
ا  أصبح���ت عاج���زًة حت���ى سياس���يًّ
الخروج من مس���تنقع الحرب التي 
تدخل عامها الثامن عبر التوصل 

إل���ى َح�ّل ش���امل، ُمش���يرًا إلى أن 
ِمَل���فَّ الحرب عل���ى اليمن هو بيد 

الواليات المتحدة األمريكية.
وأوض���ح رئي���ُس “مرك���ز الق���رن” 
أن  عم���ر،  ب���ن  س���عد  للدراس���ات 
التس���ويَة الش���املة بيد واشنطن، 
الفتًا إلى وجود مصالح مشتركة 
وخطوط مشتبكة بين السعودّية 

والواليات المتحدة، في اليمن.
الس���ياسي  تصريح���اُت  وتأت���ي 
الس���عودّي قبي���ل زي���ارة مرتقب���ة 
للرئي���س األمريكي إل���ى الرياض، 

َحيُث يعق���د لقاء يضم قادَة دول 
بينهم الكي���ان الصهيون���ي، َحيُث 
م���ن المتوقع أن يت���م اإلعالُن عن 
تحالف جديد للحرب على اليمن.

ب���ن  تصريح���اُت  تكش���ُف  كم���ا 
األمريك���ي  ال���دور  حقيق���َة  عم���ر 
الرئيسي في الع���دوان على اليمن 
طيل���ة  الس���عودّية  ظل���ت  والت���ي 
ثم���ان س���نوات تخفيه���ا وتحاول 
لحماي���ة  انه���ا  عل���ى  تصويره���ا 

مصالحها.

 ” لصحيف���ة  تقري���ًرا  تن���اول 
ليبراس���يون نيوز” األمريكية أمس 
األح���د، تن���اول في���ه تروي���ج إدارة 
الرئي���س األمريك���ي باي���دن لجولة 
مرتقبة في الشرق األوسط، لتعزيز 
التحالف���ات األمريكية في المنطقة 

التي لطالما سعت للسيطرة عليها.
 وستش���مل رحل���ة باي���دن ، المق���رر 
إجراؤه���ا ف���ي الفت���رة م���ن 13 – 16 

األراض���ي  زي���ارة   ، الق���ادم  يولي���و 
المحتلة والسعودية.

وأش���ار التقري���ر إل���ى إع���الن إدارة 
القات���ل  م���ع  س���يلتقي  باي���دن 
والديكتاتور س���يئ الس���معة محمد 
ف���ي  تواج���ده  أثن���اء  س���لمان  ب���ن 

الرياض.
ون���وه التقري���ر إلى أن أب���رز محاور 
الس���عودية  الرحل���ة مطالب���ة  ه���ذه 

بزي���ادة إنتاج النفط لتعويض أزمة 
الطاقة العالمية ومش���اكل التضخم 
ف���ي الوالي���ات المتحدة، وتش���كيل 

جبهة ضد إيران.
ولف���ت التقري���ر إل���ى أن ف���ي بداية 
أمري���كا  حاول���ت  باي���دن،  إدارة 
تصوير نفسها كمدافع عن “حقوق 
اإلنس���ان” و “الديمقراطي���ة” ض���د 

الحكومات “االستبدادية”.

إن مدري���د  اإلس���باني   ”Surinenglish“ موق���ع  ق���ال 
صدرت ما يصل تكلفته إلى 3.3 مليار يورو من المواد 
الدفاعي���ة ف���ي الع���ام 2021، بانخف���اض 9.1% ع���ن الع���ام 
السابق.. وأضاف التقرير: ذهبت نصف هذه الصادرات 
إل���ى دول االتح���اد األوروب���ي والناتو ، عل���ى الرغم من 
ش���راء السعودية واإلمارات العربية المتحدة والمغرب 

والجزائر أسلحة بماليين اليورو.
ولفت التقري���ر إلى أن هذه الواردات جاءت في تقرير 
االس���تخدام  وذات  الدفاعي���ة  الم���واد  تصدي���ر  ح���ول 

المزدوج في عام 2021م، الذي أرسله 
وزي���ر الدول���ة للتجارة إل���ى البرلمان، 
كم���ا ت���م فح���ص جمي���ع الص���ادرات 
م���ن قب���ل المجلس ال���وزاري للتجارة 
والسيطرة على مواد تقنيات الدفاع 
 )JIMDDU( واالس���تخدام الم���زدوج
وامتثل���ت للوائ���ح الدولية ، حس���بما 

ذكر التقرير.
واس���تدرك التقري���ر باإلش���ارة إلى أن 
شركات إسبانية باعت مواد دفاعية 
بقيم���ة 109.1 مليون يورو للس���عودية 
المتورط���ة في حرب اليم���ن. وكانت 
هذه بش���كل أس���اسي عبارة عن قطع 
غيار لطائرات ومعدات وتكنولوجيا 
وإطالقات نقل جنود وقذائف هاون 
وقذائ���ف مدفعية عي���ار 155 ملم من 

صنع إسباني.
وتاب���ع: صّدرت إس���بانيا أيًض���ا مواد دفاعي���ة إلى دول 
أخ���رى في المنطقة مث���ل اإلمارات العربي���ة المتحدة ، 
)73.7 ملي���ون ي���ورو لطائرة نقل وقط���ع غيار ومعدات 
ض���د األلغام المض���ادة للس���فن وأنظمة تحك���م عن بعد 
لأس���لحة ومداف���ع ه���اون عي���ار 120 مل���م( ، قط���ر ) 2.4 
ملي���ون( والكوي���ت )2.3 ملي���ون ي���ورو قاذف���ات قنابل 

يدوية(.

قال وزير الدفاع اإلس���رائيلي االثنين لوكالة رويترز 
إن "إس���رائيل" تبن���ي “تحالف���ا للدف���اع الج���وي ف���ي 
الشرق االوس���ط” بقيادة الواليات المتحدة، مضيفا 
أن التحال���ف أحبط بالفعل محاوالت لش���ن هجمات 
إيراني���ة وق���د يس���تمد مزي���دا م���ن الق���وة م���ن زيارة 

الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.
وم���ع اقترابه���ا ف���ي الس���نوات األخي���رة م���ن ال���دول 
العربي���ة المتحالف���ة م���ع الوالي���ات المتح���دة والت���ي 
تش���اركها مخاوفه���ا بش���أن إيران، عرضت إس���رائيل 
عليه���ا التعاون في مج���ال الدفاع. وفي العلن أبدت 

الدول العربية ترددا إزاء هذه الفكرة.
وق���ال وزي���ر الدف���اع بين���ي جانت���س، ال���ذي كش���ف 
النق���اب عم���ا أس���ماه “تحال���ف الدف���اع الج���وي ف���ي 
الش���رق األوس���ط”، في إحاطة أمام نواب الكنيست 

اإلسرائيلي إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل.
وأض���اف وفقا لنص رس���مي “خ���الل الع���ام الماضي، 
كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في البنتاجون 
واإلدارة األمريكية س���يعزز التعاون بين "إسرائيل"  

ودول المنطقة.
 “ه���ذا البرنامج بدأ العمل ب���ه بالفعل وتمكن بنجاح 
من اعتراض محاوالت إيرانية لمهاجمة "إسرائيل"  

ودول أخرى”.
ول���م تذك���ر التصريحات أس���ماء أي ش���ركاء آخرين 
في التحالف ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الهجمات 
الت���ي ت���م إحباطه���ا. وتق���ول إي���ران، الع���دو الل���دود 
ل"إس���رائيل"  والمنافس���ة اإلقليمي���ة لق���وى عربية، 
إن أي إج���راءات عس���كرية تتخذه���ا ه���ي إجراءات 

دفاعية.
وأضاف جانتس “آمل أن نتخذ خطوة أخرى لأمام 
في هذا الجانب )من التعاون اإلقليمي( خالل زيارة 

الرئيس بايدن المهمة”.
وخالل زيارته في الفترة من 13 إلى 16 يوليو تموز، 
س���يتوقف بايدن في "إس���رائيل"  ويتج���ه بعد ذلك 

إلى السعودية حيث يلتقي بزعماء عرب.
وساندت الرياض التقارب اإلسرائيلي في عام 2020 
م���ع اإلم���ارات والبحرين. لكن المملك���ة لم تصل إلى 

حد تطبيع العالقات مع إسرائيل.
ومع تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي في 
الس���نوات األخيرة، تعرضت "إسرائيل" والسعودية 
واإلم���ارات وأج���زاء م���ن الع���راق لضرب���ات جوي���ة 
أعلن���ت  ُمس���يرة أو ضرب���ات صاروخي���ة  بطائ���رات 
فصائ���ل مدعوم���ة م���ن إي���ران مس���ؤوليتها عنه���ا أو 

اتهمت بتنفيذها.
بدورها قال قائد عسكري إيراني كبير اليوم االثنين 
إن األنش���طة العسكرية المش���تركة إلسرائيل وبعض 

الدول العربية في الخليج “نابعة من اليأس”.
الق���وات  باس���م  المتح���دث  تصريح���ات  وج���اءت 
المس���لحة البريجادي���ر جن���رال أبو الفضل ش���كرجي 
إلى وكالة تسنيم اإليرانية لأنباء. بعد أن قال وزير 
الدفاع اإلسرائيلي إن إس���رائيل تبني تحالفا إقليميا 
للدف���اع الج���وي برعاي���ة الوالي���ات المتح���دة نج���ح 
بالفعل في إحباط محاوالت إيرانية لشن هجمات.

متابعات صحفية

السعودّيُة تعترُف ضمنيًا بالدور الرئيسي ألمريكا 
في الحرب على اليمن

صحيفة أمريكية: يجب إرسال ابن سلمان إلى السجن 

وليس مكافأته بزيارة

موقع إسباني: 

نصف صادرات مدريد من األسلحة ذهبت للناتو والسعودية

رويترز: كيان العدو يكشُف عن بناِء “تحالٍف للدفاع الجّوي 

في الشرق األوسط”.. وطهران ترد: نابٌع من اليأس

س���لطت صحيف���ة أمريكي���ة الض���وء عل���ى تبع���ات الزي���ارة المرتقبة 
للرئي���س األمريكية جو بايدن للرياض، منتصف ش���هر يوليو القادم، 
عل���ى اليمنيي���ن، موضح���ة أنه���ا تأت���ي في س���ياق الدع���م األمريكي 

الالمحدود للحرب المفروضة على اليمن.
وأوضح���ت صحيف���ة “بوليتيك���و” األمريكي���ة أن اجتم���اع باي���دن 
المرتق���ب م���ع بن س���لمان ه���و دليل على ع���ودة البي���ت األبيض إلى 

صفقته التقليدية مع الرياض.
ال���ى أن الوالي���ات المتح���دة تتجاه���ل عن���وة انته���اكات  وأش���ارت 
الس���عودية لحقوق اإلنس���ان في اليمن، وأن الضحية الرئيسية لهذا 

االجتماع هم اليمنيين األبرياء.
وأك���دت أن المنطق���ة المحيط���ة بقص���ر المعاش���يق أصبح���ت حالي���ًا 
محتل���ة بال���كالب البري���ة، وأن حكومة الرياض تتمتع بس���لطة قليلة 
عل���ى األرض، وأن ع���دن مليئ���ة بنقاط تفتي���ش تابعة للميليش���يات 
المتنافس���ة، وكثي���ر منه���ا يديرها مراهق���ون يحملون عل���ى أكتافهم 

أسلحة من نوع أيه كيه-47.
وذك���رت أن في الصيف الماضي، اقتحم المتظاهرون الغاضبون من 
حكوم���ة المرتزق���ة ف���ي عدن القص���ر احتجاجًا على ت���ردي وتدهور 
األوضاع المعيشية، مما أجبر الحكومة على الفرار بطائرة هليكوبتر.
وأف���ادت أن اليمنيي���ن يعرب���ون ع���ن آماله���م ف���ي تحس���ين حياتهم 
اليومي���ة، فعل���ى س���بيل المث���ال رف���ع نق���اط التفتي���ش الت���ي تضايق 

العائالت، وعودة الخدمات األساس���ية کالكهرب���اء والمياه الصالحة 
للشرب… إلخ.

وفي الوقت نفس���ه، أعرب الكثيرون أيضًا عن س���خرية بشأن ما إذا 
كان النظ���ام الس���ياسي الحالي يمكن أن يحقق حت���ى تلك المتطلبات 
المتواضع���ة، ووصف���وا قادتهم بأنهم فاس���دون، ويعتمدون بش���كل 

كبير على األجانب، ومدمنون للغاية على االستفادة من الحرب.
وأوردت أن الس���عودية واإلمارات قادتا عدن إلى االنهيار والفوضى 
والفق���ر، ع���الوة عل���ى أن الميليش���يات المدعوم���ة م���ن الس���عودية 
واإلم���ارات تعرض���ت لضربات جوي���ة في الس���نوات الماضية، وأدى 
التناف���س المس���تمر إلى اقتت���ال داخلي بي���ن الفصائ���ل والجماعات 

داخل الحكومة.
وكش���فت الصحيف���ة أن األزم���ة االقتصادي���ة الت���ي س���ببتها حكوم���ة 
المرتزق���ة أدت إلى تفاقم الوضع في المناط���ق والمحافظات التي ال 
تحكمه���ا صنع���اء، حيث خل���ق قادة عدن تضخم���ا جامحا من خالل 

طباعة كميات هائلة من العمالت اليمنية.
وتابعت: أن محافظ البنك المركزي كان المس���ؤول عن زيادة إفقار 
أفقر دولة في العالم، حيث يس���تلم 40 ألف دوالر ش���هريا – أنه أعلى 

الرواتب في العالم لهذا المنصب.
الصحيفة رأت أن كل هذا حدث بدعم واشنطن للسعودية واإلمارات 
وحلفائهما اليمنيين المحليين، وتطلع ثالثة رؤس���اء أمريكيين اآلن 

إل���ى الرياض لح���ل الكارثة التي تحدث في اليم���ن، دون نجاح يذكر 
حتى اآلن.

وقالت الصحيفة إنه بينما يتوجه الرئيس جو بايدن إلى السعودية 
الش���هر المقبل إلصالح العالقات مع محمد بن س���لمان، يش���عر بعض 
النق���اد والتقدميين في حزب بايدن بالذعر، إذ كانوا يأملون في أن 
تك���ون معاقب���ة الرياض عل���ى دورها في اليمن الخط���وة األولى في 
إعادة تقييم أوس���ع لش���راكة الواليات المتحدة المستمرة منذ عقود 

مع السعوديين.

صحيفة أمريكية: زيارة بايدن المرتقبة للرياض تأتي في سياق الدعم األمريكي الالمحدود للحرب المفروضة على اليمن
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لق���د جعل الوهابيون الديار المقدس���ة رهينة 
في أيديهم وراحوا يتحكمون بحركة الوفود 
إليه���ا عن طريق نهب القوافل من جهة وعن 
طريق استخدامها ألغراضهم السياسية من 
جه���ة أخ���رى . ففي س���نة 1959م من���ع الحاج 
الس���وري من الوصول إلى مكة المكرمة، كما 
أرجعت كس���وة الكعبة المشرفة المرسلة من 
مصر ومنع الحجاج المصريون ما لم يدفعوا 
الضرائ���ب بالعمل���ة الصعبة ، علم���ا بأن فرض 
الرس���وم على عب���ادة هللا محرم ش���رعا ،. إال 
أن األمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل تعداه 
إل���ى قتل الحجيج العزل بش���كل وحشي في 
غير مناس���بة ، وقد حفظ اإلسالم للوهابيين 
مجزرتي���ن  ارتكابه���م  الصعي���د  ه���ذا  عل���ى 
مروعتي���ن : األولى ضد الحاج اليماني س���نة 
1341ه���� / 1921م والثانية ضد الحاج اإليراني 

سنة 1408 ه�/ 1988م ،

مجزرة تنومة )وصمة عار 
وتاريخ أسود في صفحات 

النظام السعودي الوهابي(
في س���نة 1341ه����/ 1921م اتج���ه قرابة 3 الف 
حاج يمني باتجاه الديار المقدسة ألدء فريضة 
الح���ج بزاده���م وراحلته���م مهللي���ن مكبرين 
تهفو افئدتهم لبيت هللا العتيق وقد تجمعوا 
م���ن مختل���ف مناط���ق اليم���ن بينهم النس���اء 
واألطفال والش���يوخ ال يخف���ف عنهم وعثاء 
السفر سوى ش���وقهم لرؤية بيت هللا الحرام 
ولم يكونوا يعلمون ما تخبئ لهم األقدار وما 
يعد لهم النظام الس���عودي وجيش���ه الوهابي 
الدم���وي من عدة فم���ا إن وصولوا إلى وادي 
تنوم���ة من وديان عس���ير حت���ى انقض عليهم 
جيش أبن سعود وشراذم الوهابية فقتلوهم 
غ���درا وغيلة دون أي س���بب ، وكانوا بطبيعة 
الح���ال عزال من الس���الح ، فس���ايرهم الجنود 
الوهابية بعد أن أعطوهم األمان ، فلما وصل 
الفريقان إلى وادي )تنومة( والوهابيون في 
الجهة العليا بينما اليمنيون في الجهة الدنيا، 
انقض المس���لحون على الحجاج بأس���لحتهم 

فأبادوهم.
���د  الجريمة التي هزت ارجاء اليمن والتي جسَّ
في���ه المهاجم���ون ق���ذارة ووحش���ية وصل���ف 
وإجرام آل س���عود ، وأظه���ر حقدهم الدفين 
وعدم مراعاتهم لحرمة الحج وتعديهم على 
ضي���وف الرحمن الذين قص���دوا بيته الحرام 
ليش���هدوا منافع لهم ، وليذكروا هللا في أيام 

معلومات.
وُتش���ير بعض الكتابات إل���ى أن المجموعات 
التكفيرية التابعة لجيش آل س���عود باش���رت 
جريمته���ا بع���د أن تأك���دت م���ن ع���دم امتالك 
الحجاج اليمنيين ألي أس���لحة، لتبدأ أحداُث 
المذبح���ة الدامي���ة، وبع���د أن اس���تنفذ القتلة 
ذخيرَة بنادقهم نزلوا بس���يوفهم وخناجرهم 
لإلجهاز على م���ن تبقى على قيد الحياة من 
الحج���اج، لم يرحموا حتى النس���اَء واألطفاَل 
والطاعني���ن في الس���ن، ثم ق���ام القتلُة بنهب 
أم���وال وممتلكات الحجاج، في الوقت الذي 
خّيم فيه الحزُن على كافة أرجاء اليمن، فال 
ت���كاد منطقة يمنية إال وكان لها ش���هداُء في 

تلكم الجريمة المرّوعة .
األق���الم  وبع���ض  الوهابي���ون  ح���اول  وق���د 
المرتبط���ة به���م أن يب���رروا ه���ذه الفعل���ة عن 
طري���ق االدعاء ب���أن الجن���د الوهابي ظن أن 
مجموع���ة الحج���اج مجموع���ة مس���لحة من 
أه���ل الحج���از فاش���تبكوا معه���ا ، وه���و ع���ذر 
أقبح من ذنب ، فمتى كان اغتيال المس���لمين 
وقتلهم بالظن جائ���زا؟! ولكن الوقائع كذبت 
ه���ذا الزعم بعدما ثبت أن الوهابية لم يقتلوا 
هؤالء الوافدين إلى بيت هللا الحرام إال بعد 
أن ساروا بمحاذاتهم مسافة معينة وتأكدوا 

من أنهم لم يكونوا يحملون أي سالح . 

مجزرة الحجاج اإليرانيين :
ول���م تك���ن مجزرة تنوم���ة هي الوحي���دة التي 
اقترفه���ا الجيش الوهاب���ي التكفيري بل هي 
مج���رد حلقة واحدة في سلس���لة طويلة من 
االستهداف المتواصل للحج والصد عن بيت 
هللا الحرفي ففي سنة 1408ه�/ 1986م اقترف 
الجيش الوهابي الس���عودي مج���زرة مروعة 

بحق الحج���اج اإليرانيين راح ضحيتها 329 
شهيدا ما بين رجل وامرأة ، ما عدا الجرحى ، 
فقد كان اإليرانيون يقومون بمسيرة البراءة 
من المشركين في صفوف منظمة ويطلقون 
الهتافات ضد أعداء المس���لمين من شرقيين 
وغربيي���ن ويدع���ون المس���لمين للوحدة في 
مواجه���ة ه���ؤالء األع���داء قائلي���ن : الم���وت 
ألمريكا ، الموت لروس���يا ، الموت إلس���رائيل، 
أيها المسلمون اتحدوا )هذه شعارات اإلمام 
الخمين���ي( . ولم���ا انته���ت المس���يرة واتجهت 
الجموع صوب الحرم للزيارة والطواف ، إذا 
بالق���وات الوهابي���ة تحاصرهم بإط���الق النار 
الغزير من الرشاش���ات والبن���ادق دون تمييز 
، ف���كان ه���ذا الهجوم عدوانا س���افرا دون أي 
مب���رر الله���م إال االنتق���ام ألع���داء المس���لمين 
واإلصرار على منع التعرض لهم ولو بالكالم.

استيالؤهم على إمامة 
البيت العتيق

لق���د كان عل���ى مر العص���ور اإلس���المية مهما 
ال   ، تف���رق  أو  ضع���ف  م���ن  المس���لمون  بل���غ 
يوج���د مذه���ب يس���تولي على إمام���ة البيت 
الح���رام دون غيره من المذاهب اإلس���المية 
، ففطاح���ل علماء المس���لمين من كل مذهب 
يؤمون الناس ويعظونهم ، واليوم ال يس���مح 
لعالم مس���لم مهما بلغ من العل���م والتقوى أن 
ينبس ببنت ش���فه خطيب���ًا أو إمامًا في بيت 
هللا الح���رام أو في مس���جد الرس���ول الكريم 
إن ل���م يك���ن عبدًا م���ن عبيد الوهابي���ة ، ولقد 
طرد الش���يخ علي جابر من إمامة الحرم ألنه 
خالف س���دنة ه���ذا المذهب فرفض أن يقنت 
ف���ي صلواته ليدعو لق���وات التحالف بالنصر 
عل���ى أه���ل الع���راق ، وه���ذا منته���ى الطغيان 
والغرور ، فبيت هللا الحرام حٌق مشاع لكافة 
المس���لمين ولي���س حكرًا لمذهب دون س���واه 
، فكي���ف إذا كان ه���ذا المذهب ه���و المذهب 

الوهابي؟!
وتشير التقارير أن الحاكم االنجليزي الفعلي 
لمس���تعمرة نج���د المس���تر همف���ر طل���ب  م���ن 

قرن من اإلجرام الوهابي التكفي������������������ري بحق حجاج بيت الله احلرام
الوهابيــة التكفيرية أنشــأت في كنف االحتــالل االنجليزي وعلى 
أيــدي ضبــاط جهــازه المخابراتي كمذهــب دخيل على االســالم 
والمســلمين وبتمويل ورعاية من النظام السعودي الذي وجد 
بغيته في محمــد بن عبد الوهاب ليتزاوج مــع افكاره اإلجرامية 
ويتبنــى مشــروعه الهــدام بتوصية مــن االنجليز، وقد انتشــرت 
االفــكار الوهابية انتشــار كبير جداً في اوســاط االمة اإلســالمية 
بفضــل اكتشــاف النفــط الــذي مكــن النظــام الســعودي مــن 
دعمها وتمويل نشــاط هذه الحركة وإيصالها إلى كل بلد عربي 
وإســالمي لتصبح الواجهــة عالمية للدين اإلســالمي وهي براء 

منه..
ولــم تكتــف الوهابية بالصد عــن بيت اللــه الحــرام والتآمر على 
فريضة من أهم أركان الدين اإلسالمي هي فريضة الحج  من خالل 
التضييــق علــى حجاج بيت الله ورفع تكاليــف الحج وتقليل عدد 
الحجــاج ومحاصرة بيت الله الحرام بالمباني الســكنية وناطحات 
الســحاب بل سعت منذ بداية نشــأتها إلى اقتراف العشرات من 
المجــازر بحق حجــاج بيت الله الحرام أشــهر هــذه المجاز مجزرة 
تنومة بحق الحجاج اليمنيين حيث ذبح جنود ابن ســعود قرابة 3 

ألف حاج يمني عزل ال يملكون سوى ثياب اإلحرام ..
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محم���د ب���ن عبدالوه���اب هدم البي���ت الحرام 
؟! ولكن���ه لم يهدمه ليقينه أن في ذلك نهاية 
ل���ه ه���و وأن للبيت ربًا يحمي���ه ، ولكن أتباعه 
ههن���ا ينف���ذون الخطة األهم وه���ي منع عباد 
هللا م���ن ح���ج بيت هللا الح���رام ، ونحمد هللا 
أنه���م لم يوفقوا في ذل���ك فأين يكون هؤالء 
أداء  م���ن  هللا  لعب���اد  المانع���ون  الس���فاحون 

شعائر هللا يوم القيامة ؟!

حرق المكتبة العربية بمكة 
المكرمة

فيلب���ي  ج���ون  االنجلي���زي  الضاب���ط  خط���ب 
خطب���ة فتح مك���ة بعد استس���الم الملك علي 
بن الحس���ين لإلنجليز وانتقال���ه إلى العراق ، 
وق���د قتل أثناء االحتالل الكثير من األبرياء 
وف���ي ذل���ك الوقت كان���ت في مك���ة المكرمة 
مكتب���ة من أنف���س مكتبات العال���م ، إذ كانت 
تحوي س���تين ألفًا )60,000( من الكتب النادرة 
، وحوال���ي أربعين أل���ف )40,000( مخطوطة ، 
بعضها مما أماله النبي صلى هللا عليه وس���لم 
، وبعضه���ا كتب���ه الخلفاء الراش���دون وس���ائر 
الصحاب���ة ، ومنها ما ه���و مكتوب على جلود 
الغ���زالن والعظام واأللواح الخش���بية والرقم 
الفخاري���ة والطيني���ة ، كم���ا كان���ت المكتب���ة 
تش���كل في جانب منها متحف���ًا يحتوي على 

مجموعة من آثار ما قبل اإلسالم وبعده.
ه���ذا التص���رف الدن���يء بره���ان آخ���ر عل���ى 
م���دى ع���داء ه���ؤالء لإلس���الم ، ومحاولته���م 
المس���تمرة لطم���س معالمه ، وه���و تصرف ما 
يزال الوهابية يمارس���ونه بأش���كال مختلفة ، 
فه���م يحرقون كتب المس���لمين الت���ي ترد إلى 
بالدهم ، وال تناسب أهواءهم ، ومن أراد أن 
ي���رى طرفًا من ذلك فعلي���ه بمالحظة فرقهم 
المتخصص���ة ف���ي مص���ادرة كتب المس���لمين 
ف���ي المطارات أثناء قدومه���م ألداء فريضة 
الحج ، ومن ذلك تزويرهم لكتب المس���لمين 
حيث يقدمون على أمهات الكتب اإلسالمية 

فيعي���دون طباعته���ا بمطابعه���م فيحذف���ون 
منه���ا ويزيدون ، ب���ل ويتج���رءون على أئمة 
المذاهب األربعة فيحرفون كالمهم ليتناسب 
وعقيدتهم عقيدة التجس���يم ، وقد فضحهم 
علماء المس���لمين في ذلك فبينوا س���رقاتهم 
وتحريفه���م ، ول���م تك���ن الكت���ب لوحده���ا بل 
امت���دت الي���د الوهابية اآلثم���ة إلى األضرحة 
والقب���ور فبعد طم���س اضرح���ة العظماء من 
أه���ل البي���ت صل���وات هللا عليهم ف���ي البقيع 
وفي مختلف المناطق التي س���يطر عليها ابن 
س���عود واصل���وا حملتهم حي���ث هدموا االف 
م���ن القباب والمس���اجد األثرية القديمة وكل 
ما يشد الناس بدين هللا واعتبروا ذلك شرك 

وحرام..

أبرز الحوادث بحق حجاج بيت 
الله خالل ال� 50 عام الماضية

وقع���ت الكثي���ر من الحوادث التي تس���بب بها 
النظام الس���عودي إم���ا عن طري���ق إجراءات 
معين���ة أو بس���بب زيارة أمير س���عودي خالل 

موس���م الح���ج ما يس���بب ازدحامات بس���بب 
االجراءات األمنية فيحدث وفيات وأبرزها 
حادث���ة من���ى 2015م وفيم���ا يل���ي رص���د ألبرز 
ح���وادث "التداف���ع" بالحج خالل ال���� 50 عاما 

الماضية:
ا ،  24 س���بتمبر/ أيل���ول 2015: مصرع 717 حاجًّ
وإصابة 863 آخرون، جراء "تدافع وازدحام" 
ف���ي ش���ارع 204 المؤدي إلى جس���ر الجمرات 

بمشعر "ِمنى" اليوم الخميس.
12 كان���ون الثاني/يناي���ر 2006 : مص���رع 364 
حاج���ا في تدافع ف���ي موقع رج���م الجمرات 

في منى.
األول م���ن ش���باط/فبراير 2004 : مص���رع 251 
حاج���ا ف���ي تداف���ع بمنى ف���ي أول أي���ام رمي 

الجمرات.
11 شباط/فبراير 2003: مصرع 14 حاجا بينهم 
ست نساء في أول أيام رمي الجمرات بمنى.
5 آذار/مارس 2001 : مصرع 35 حاجا وإصابة 
رم���ي  أثن���اء  طفيف���ة  بج���روح  كبي���ر  ع���دد 

الجمرات.
118 حاج���ا  نيس���ان/أبريل  1998: مص���رع   9

وإصاب���ة أكثر من 180 آخرين في تدافع بمنى 
أثناء رمي الجمرات.

24 أيار/ماي���و 1994 : مص���رع 270 حاج���ا ف���ي 
تدافع أثناء رمي الجمرات.

حاج���ا   1426 مص���رع   :1990 تموز/يولي���و    2
خالل تدافع كبير في نفق بمنى .

حوادث الحج البارزة األخرى :
11 سبتمبر/أيلول 2015: مصرع 107 أشخاص، 
وإصاب���ة 238 آخري���ن، بع���د س���قوط رافع���ة 

كبيرة، داخل الحرم المكي.
 76 مص���رع   :  2006 الثاني/يناي���ر  كان���ون   6

شخصا في انهيار فندق في وسط مكة.
 10 تموز/يولي���و 1989: اعت���داء م���زدوج على 
مش���ارف المس���جد الح���رام يوق���ع قتيال و16 
جريح���ا. الحق���ا ف���ي 21 أيلول/س���بتمبر م���ن 
نف���س الع���ام، ت���م إع���دام 16 ش���يعيا كويتي���ا 

اتهموا بتنفيذ االعتداء.
15 نيس���ان/أبريل 1997 : مص���رع 343 حاج���ا 
وإصاب���ة أكث���ر م���ن 1500 بجروح ف���ي حريق 

بخيام الحجاج بمنى.
حاج���ا   402 مص���رع   :  1987 تموز/يولي���و   31
بينه���م 275 إيرانيا، في اش���تباكات مع قوات 
األمن الس���عودية، خالل مظاهرات في مكة، 
ف���ي إط���ار م���ا يع���رف بممارس���ة اإليرانيي���ن 

مراسم "البراءة من المشركين".
اعتص���م   :  1979 الثاني/نوفمب���ر  تش���رين   20
مئ���ات م���ن المس���لحين المعادين للس���عودية 
لم���دة أس���بوعين في المس���جد الح���رام بمكة 
واحتجزوا عش���رات الحجاج رهائن. وجرى 
اقتح���ام المكان في الراب���ع من كانون األول/
ديس���مبر، وكان���ت حصيل���ة المواجه���ات 153 

قتيال و560 جريحا.
كانون األول/ديسمبر 1975 : حريق هائل في 
مخيمات الحجاج قرب مكة يوقع 200 قتيل

قرن من اإلجرام الوهابي التكفي������������������ري بحق حجاج بيت الله احلرام
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السيد عبدالملك مخاطبا أبناء الحديدة:

لقاء السيد

 أثبتم وفاءكم لله ولشعب������كم وألمتكم، وخيبت��م
أمل األعداء بثباتكم وصم������ودك�����م وتضحي����اتك���م 

تــحــالــف  ــــات  ــــارس ــــم م  ■
محافظة  فـــي  ـــدوان  ـــع ال
تسطر  وغــيــرهــا  الــحــديــدة 
لهذا  التاريخ  صفحات  أسوأ 

التحالف
 

خلف  الـــعـــدوان  تــحــالــف   ■
معاناة كبيرة إثر استهداف 
والعاملين  الحديدة  ميناء 

في مجال الصيد 

على  الحديدة  أبناء  صبر   ■
خلفها  ــي  ــت ال ــاة  ــان ــع ــم ال
األوفياء  صبر  هو  الــعــدوان 

الشامخين والكرماء
 

ــم  أه ــي مـــن  ــم ــه ــدري ال  ■
سيخلدها  الــتــي  الــنــمــاذج 
عظيمة  كملحمة  التاريخ 
ــة  ــي ــول ــط وأســــطــــوريــــة وب

إيمانية 
 

كل  في  نتحرك  أن  يجب   ■
لله  مستجيبين  المجاالت 
بعثرة  عن  بعيدا  بالتعاون 

الجهود 
 

ــة  ــالق ــط االن ــى  ــل ع أحــــث   ■
اإليـــمـــانـــيـــة وعـــلـــى مــبــدأ 
المراحل  كل  في  التعاون 

والظروف  

■ غرور السعودي واإلماراتي 
ورهانهما على األمريكيين 

في  سقط  واإلسرائيليين 
بلدنا بعون الله

والمثقفون  الــعــلــمــاء   ■

معنيون  واالجــتــمــاعــيــون 
ــاون لــنــشــر الــوعــي  ــع ــت ــال ب

والتعليم والتثقيف

معني  الرسمي  الجانب   ■
إمكاناته  بــكــل  بــالــتــعــاون 
الـــــمـــــحـــــدودة لـــخـــدمـــة 

المجتمع في الحديدة
 

معركة  مـــن  كــبــيــر  ـــزء  ج  ■
دعاية  معركة  هي  العدو 
وإعالم لزرع اليأس وتحطيم 

المعنويات 
 

االهـــتـــمـــام  مــــن  بــــد  ال   ■
بــالــزراعــة  وشعبيا  رسميا 
التعاونية  الجمعيات  عبر 

الزراعية 
 

الجميع  يحرص  أن  يجب   ■
على التوجه للجانب الزراعي 
لحل  ومنظم  جــاد  بشكل 

مشكلة الفقر والمعاناة
 

■ محافظة الحديدة مهيأة 
احتياجها  لتغطي  زراعــيــا 
لكل  مهما  رافـــدا  وتمثل 

اليمن 

تحتاج  الحيوانية  الــثــروة   ■
إلــــى اهــتــمــام كــبــيــر في 
والعناية  البيطري  الجانب 

بإنتاج األعالف
 

هــنــاك  يــكــون  أن  يــجــب   ■
أبناء  بين  وتــراحــم  تكافل 

المجتمع في الحديدة 
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لقاء السيد

 أثبتم وفاءكم لله ولشعب������كم وألمتكم، وخيبت��م
أمل األعداء بثباتكم وصم������ودك�����م وتضحي����اتك���م 

المناطق  مــن  الــنــازحــون   ■
هم  االحتالل  تحت  الواقعة 
بحاجة إلى التفاتة من قبل 

المسؤولين والميسورين
 

■ هناك استتباب لألمن في 
نظرا  الــحــديــدة  محافظة 
وحلهم  الــنــاس  لتفاهم 
ودي  بشكل  لمشاكلهم 

وأخوي

العالقة  تــكــون  أن  يجب   ■
قوية  األمــنــي  الجانب  مــع 

ومبنية على التعاون
 

■ على الجانب الرسمي بذل 
الخدمات  في  الجهود  كل 
محافظة  احتياجات  وتوفير 

الحديدة للكهرباء 
 

■  األخ الرئيس سعى إلرسال 
الــمــولــدات  ــن  م تبقى  ــا  م
بــدار  الــخــاصــة  الكهربائية 
معاناة  لتخفيف  الرئاسة 

أبناء الحديدة 

سيستمر  ـــام  ـــم ـــت االه  ■

بمحافظة الحديدة خصوصا 
في  الكهرباء  مــجــال  فــي 

ظل الجو الحار

■ نحث ونوصي المسؤولين 
من  قــريــبــيــن  ــوا  ــون ــك ي أن 
المجتمع المجاهد والصبور 

والمضحي
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لقاء السيد

أكد الس���يد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
أنن���ا نحم���ل ألبن���اء محافظ���ة الحدي���دة 
واإلع���زاز  المحب���ة  مش���اعر  كل  العزي���زة 

والتقدير..
وق���ال الس���يد القائد خ���الل لقائ���ه  بأبناء 
محافظ���ة الحدي���دة أن أبن���اء المحافظة 
في هذه المرحلة من تاريخ شعبنا اليمني 
العزي���ز وفي ظل هذا الع���دوان كانوا من 
خير أبناء هذا البلد في صبرهم ووفائهم 
األع���داء  أم���ل  .. وخيب���وا  وتضحياته���م 
الذي���ن صدموا بم���ا أبناء الحدي���دة عليه 

من صمود وصبر.
وأش���ار إل���ى أن ه���ذه المحافظ���ة العزيزة 
والكرم���اء  والش���رفاء  األع���زاء  بأهله���ا 
عن���وان للمظلومي���ة نتيج���ة م���ا تعرضت 
ل���ه م���ن عدوان غاش���م وظالم عل���ى بلدنا 
بش���كل عام وعلى هذه المحافظة بشكل 

خاص، وما نتج عن ذلك من مآسي.
وأك���د الس���يد القائ���د أن التاري���خ يس���طر 
م���ا مارس���ه العدو بح���ق ه���ذه المحافظة 
ويس���طر أس���ود الصفحات ف���ي التاريخ، 
مم���ا ارتكب���ه م���ن أس���وأ الجرائ���م والقتل 
الجماعي والتدمير الممنهج في أسواقهم 
ومنازله���م ومستش���فياتهم ومس���اجدهم 
وطرقاته���م ، وال يبالي أن يقتل من يقتل 
م���ن أطف���ال ونس���اء وكب���ار وصغ���ار ف���ي 

منازلهم.

العدوان تجسيد 
للتوجهات األمريكية 

واإلسرائيلية
وأك���د ايض���ًا أن تحال���ف الع���دوان يش���ن 
عدوانه به���دف احتالل البلد والس���يطرة 
علي���ه ودون وج���ه حق وبش���كل إجرامي 
ووحش���ي وطغي���ان واض���ح، لي���س له أي 
صل���ة باإلس���الم ومبادئه وقيم���ه، إنما هو 
تجس���يد حقيق���ي للتوجه���ات األمريكي���ة 

واإلس���رائيلية، ومس إجرامي ش���يطاني 
نتيج���ة لل���والء اإلمارات���ي والس���عودي ل���� 
أمري���كا وإس���رائيل، جعل���ت م���ن أولئ���ك 

المجرمين طغاة.
ولف���ت إل���ى أن تحال���ف الع���دوان ُص���دم 
أمام صم���ود أبناء هذه المحافظة إذ كان 
الع���دو يع���ّول على تغري���ر وخ���داع أبناء 
ه���ذه المحافظ���ة وبالتال���ي س���يجد بيئ���ة 
حاضنة له، لكنه ُصدم بمس���توى صبرهم، 
رغ���م معاناته���م حتى على مس���توى الخبز 
، وتجل���ى ق���ول رس���ول هللا صل���وات هللا 
علي���ه وعلى آله “اإليم���ان يمان” في هذا 
العصر وهذه المرحلة، بهذا الصمود تجاه 

هذا العدوان.

واعتب���ر الس���يد عب���د المل���ك ب���در الدي���ن 
الحوث���ي أن الصب���ر والصم���ود والثب���ات 
والوع���ي العال���ي أصبحت عناوي���ن بارزة 
حاض���رة وقي���م متأصلة متج���ذرة ألبناء 
هذه المحافظة األوفياء واألعزاء ، مؤكدًا 
أن األعداء كانوا يقصفون #الحديدة من 
الج���و والبح���ر والب���ر، ويس���تهدفونها من 
الج���و والبحر والبر، ويتآمرون عليها بكل 

أشكال التآمر.

الدريهمي ملحمة 
أسطورية سيخلدها 

التاريخ
س���بحانه  هللا  أن  القائ���د  الس���يد  وبي���ن 
وتعالى مّن على أبناء الحديدة التي يرعى 
بها المؤمنين، وكان���ت الدريهمي من أهم 
النم���اذج التي س���يخلدها التاريخ كملحمة 
اس���طورية إيمانية من أه���م المالحم في 
التفان���ي والصب���ر وكمثال عظي���م لرعاية 
هللا س���بحانه وتعال���ى وثم���رة االلتج���اء 
إل���ى هللا واالعتصام إليه كم���ا قال تعالى 
���ِه ُهَو َمْواَلُك���ْم(( وثمرة  ))َواْعَتِصُم���وا ِباللَّ
الت���وكل على هللا كما ق���ال تعالى ))َوَعَلى 
ْل  ِل ٱْلُمْؤِمُن���وَن(( ))َوَمن َيَتَوكَّ ٱللَِّه َفْلَيَتَوكَّ

َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه((.

وأكد قائد الثورة أن البعض قد يشعرون 
بالغ���رور نتيج���ة العتماده���م عل���ى ق���وى 
كاف���رة ومس���تكبرة مث���ل م���ا ه���و ح���ال 
الس���عودي واإلماراتي عندما انطلقوا في 
عدوانه���م عل���ى #اليم���ن انطلق���وا بغ���رور 
ألنهم يس���تندون ل� #أمريكا و #إس���رائيل، 
ألنه���م كان���وا يعتق���دون أن تحالفه���م مع 
أمريكا وإسرائيل إنهم سيحققون الكثير، 
لكن تجلى فش���لهم وخاب أملهم وس���قط 

كل رهانهم.
وش���دد السيد القائد إلى أن علينا أن نعي 
تتظاف���ر  وأن  نتع���اون  ،وأن  نعم���ل  أن   ،
جهودن���ا، ولذلك في هذه المرحلة المهمة 
المج���االت  كل  ف���ي  نتح���رك  أن  يج���ب 
وأن نس���تجيب اس���تجابة جماعية لقوله 
ْقَوى((  تعال���ى ))َوَتَعاَوُن���وْا َعَل���ى اْلب���رِّ َوالتَّ
ألنه بالتعاون نس���تطيع أن ننجز األشياء 
الكثي���رة ،يحق���ق هللا الخي���ر الكثي���ر ف���ي 
جهوده���م المبارك���ة ف���ي الخي���ر والعم���ل 
العام���ة  المصلح���ة  في���ه  فيم���ا  الصال���ح 
ولذل���ك  تعال���ى،  س���بحانه  هللا  ومرض���اة 
نح���ث عل���ى االنطالق���ة اإليماني���ة وعلى 
مب���دأ التع���اون عل���ى الب���ر والتق���وى ف���ي 
كل المج���االت، ف���ي الحرك���ة التثقيفي���ة 

والتوعوية والدورات الصيفية.

أهمية معركة الوعي
الدي���ن  ب���در  المل���ك  عب���د  الس���يد  وأك���د 
الحوث���ي أن من أهم م���ا نحتاجه في كل 
مراحلن���ا ه���و نش���ر الوع���ي في أوس���طانا 
ونش���ر التعلي���م للجمي���ع، وه���ذا يحت���اج 
إلى تع���اون الجميع من علم���اء ومثقفين 
واجتماعيون، الكل يجب أن يس���اهم في 
نشر الوعي ودعم التعليم ونشر التعليم.. 
ألن هذا الميدان من أهم الميادين الذي ال 
بد منها.. ال بد من نش���ر الوعي والتثقيف 
والنش���اط التعليم���ي والتوع���وي.. وه���ذا 

يحتاج التعاون من الجميع.

السيد القائد خالل لقائه بأبناء الحديدة : أبناء الحديدة صدموا العدوان بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم
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لقاء السيد

وقال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
إن ج���زء كبي���ر م���ن معرك���ة الع���دو ه���ي 
معرك���ة دعاي���ة وتثبيط وتخذي���ل وزرع 
للي���أس وحالة م���ن تحطي���م المعنويات.. 
وهذه المعركة ال بد أن نخوضها بجداره.

 ضرورة االهتمام 
بالجانب الزراعي 

والثروة الحيوانية
وفيما يتعلق بالجانب الزراعي أكد قائد 
الثورة أنه البد أن نهتم بالزراعة، وال بد 
من العم���ل وااللتجاء إلى هللا والتضرع 
وأن  العم���ل..  وم���ن  والدع���اء  واإلناب���ة 
الجان���ب الزراعي ال بد فيه من جمعيات 
جمعي���ات  وتك���ون  زراعي���ة،  تعاوني���ة 
صادق���ون  أمن���اء  يتواله���ا  منظم���ة 

موثوقون إلنعاش المجتمع.
وأك���د أن محافظ���ة الحدي���دة م���ن أه���م 
المحافظ���ات المهيئ���ة للزراع���ة واإلنتاج 
الزراعي، األراض���ي فيها متوفرة والمياه 
هللا  م���ن  والبرك���ة  متوف���رة،  الجوفي���ة 
يحت���اج  متوف���رة..  وتعال���ى  س���بحانه 
إل���ى عم���ل منظم وإل���ى تع���اون.. الجهد 
الشخصي يبقى محدودًا وتبقى نتيجته 

أيضًا محدودة.
الط���رق  الن���اس  اعتم���د  إذا   : وأض���اف 
الحديث���ة ف���ي ال���ري الحدي���ث واإلنتاج 
الزراعي بكل أنواعه وبحسب موسمها.. 
في كل موس���م هن���اك محاصيل زراعية 
معينة.. هي بكلها تلبي الحاجة المعيشية 
للناس، هي غذاء ورزق جعله هللا تعالى 

للناس.
وأش���ار إل���ى أن الزراعة غ���ذاء للمجتمع 
وه���ي أيض���ًا تج���اره، ه���ي بضاع���ة يبنى 
تح���رك  واس���ع،  تج���اري  نش���اط  عليه���ا 
الس���وق، تح���رك الي���د العامل���ة، تحد من 

البطالة.. لذلك يجب أن يحرص الجميع 
م���ن الوجاه���ات وغيره���م أن يتوجه���وا 
إل���ى الجان���ب الزراعي المنظم وبش���كل 

كبير.. وسيحل أيضًا مشكلة الفقر.
وأكد السيد القائد أن محافظة الحديدة 
ببرك���ة هللا وفضل���ه ه���ي مهيئ���ة زراعيًا 
أن تغط���ي احتياجه���ا بش���كل كبي���ر وأن 
تمث���ل رافدًا غذائي���ًا كبيرًا وممي���زًا لكل 
البل���د، لكل اليمن، ه���ي محافظة مباركة 
وأرضه���ا خصبة وفيها خير وافر.. لكنها 

تحتاج إلى تنظيم وترشيد..
كما أش���ار إلى أهمية الث���روة الحيوانية، 
المواش���ي األبق���ار األغن���ام الماع���ز، وهي 
من نعم هللا الكبيرة، وهناك ثروة كبيرة 
ف���ي #الحدي���دة، وه���ي ث���روة مهمة من 
نعم هللا الكبي���رة، وهي ثروة مهمة جدًا 
تحت���اج إل���ى مزي���د م���ن االهتم���ام، وأن 
يتراف���ق معه���ا اهتم���ام بيط���ري للحفاظ 
عل���ى ه���ذه الث���روة ، وم���ع ذل���ك العناية 

بإنت���اج األع���الف، ممكن لبع���ض التجار 
أن يعمل���وا ف���ي مجال إنت���اج األعالف ، 
واالهتمام س���واء في الزراعة أو الثروة 
الحيواني���ة م���ع االلتج���اء بالل���ه “إخراج 
ال���زكاة،” ألن م���ن أكثر من يض���ر الناس 

عدم إخراج الزكاة.
و إلى جان���ب االهتمام باألمور الزراعية 
واألم���ور المعيش���ية أك���د الس���يد القائ���د 
عل���ى وج���وب أن يك���ون هن���اك تكاف���ل 
االجتماع���ي، أيض���ًا مع موض���وع الزكاة، 
خ���الل  أفض���ل  عمل���ه  س���يكون  وال���ذي 
الفترة القادمة م���ن الهيئة العامة للزكاة 
حتى تس���تطيع أن تواكب عملية الصرف 
االهتم���ام  يأت���ي  ذل���ك  إل���ى  وإضاف���ة   ،
بالنازحي���ن من مختل���ف المناطق التي ال 
زال���ت تحت االحت���الل وهم بحاجة إلى 
العناية من الجميع من هيئة الزكاة ومن 

ذوي السعة.

الجانب األمني 
والعسكري والخدمي

أم���ا فيم���ا يتعل���ق بالجان���ب األمن���ي فق���د 
أوضح الس���يد القائ���د أن أبناء المحافظة 
ه���م في خير، والس���تمرار الخير ال بد من 
اس���تمرار حالة األمن، ويج���ب أن يتقوى 
ه���ذا الجان���ب، يجب أن يك���ون هناك إلى 
جانب النشاط التثقيفي يجب أن يواكب 
ذلك حل مش���اكل الناس بدون اس���تغالل 
بطريقة تعاونية وحرص على أن يستتب 

األمن واالستقرار.
وعلى المس���توى العس���كري أش���ار الس���يد 
القائ���د إل���ى ان المحافظ���ة حاله���ا كح���ال 
بقية البلد مستهدفة من جانب األعداء.. 
ق���د وف���ق هللا فيم���ا مض���ى وأع���ان عون���ًا 
عظيم���ًا وم���ّن بانتص���ارات عظيم���ة.. في 
هذه الحال���ة نحتاج االهتمام بالتحش���يد 
ألي  للتص���دي  والتجني���د  والتأهي���ل 
اعتداءات في المرحل���ة القادمة، ويجب 

أن تك���ون هن���اك ق���وة ضارب���ة للتص���دي 
ألعداء هذه المحافظة حتى يش���بع العدو 
بالي���أس واإلحب���اط.. وه���ذا م���ا يجب أن 
الن���اس  يس���اهم في���ه الجمي���ع لتش���جيع 
والتحرك في الجهاد في س���بيل هللا وأن 
يك���ون هن���اك تش���جيع للش���باب لاللتحاق 

للتجنيد والتأهيل والبناء واالستعداد..
م���ن  أن  إل���ى  القائ���د  الس���يد  أش���ار  كم���ا 
االهتم���ام  ه���و  ج���دًا،  المهم���ة  الجوان���ب 
بالجان���ب الخدم���ي.. فالجان���ب الرس���مي 
عليه أن يب���ذل كل الجهد.. ومن الواضح 
أن هن���اك مش���كلة ف���ي مج���ال الكهرباء.. 
وقد حثينا الرئاس���ة على توفير الكهرباء 
ين���زل  أن  المش���اط  الرئي���س  واس���تعد 
المولدات التي تتبع دار الرئاسة لمحافظة 
به���ذه  االهتم���ام  ،وسيس���تمر  الحدي���دة 
فيم���ا  مديرياته���ا  ومختل���ف  المحافظ���ة 
يتعلق بالكهرباء حتى تحل هذه المش���كلة 

إن شاء هللا تعالى.
وف���ي نهاي���ة كلمت���ه أثن���اء لقائ���ه بأبن���اء 
محافظ���ة الحدي���دة أكد الس���يد القائد ان 
هن���اك مش���كلة كبي���رة يعان���ي منه���ا أبناء 
المحافظ���ة، وهي مش���كلة األلغ���ام.. وقد 
تحدثن���ا م���ع المعنيي���ن أن يول���وا جه���ودًا 
وأن   ، ومخلفاته���ا  األلغ���ام  لن���زع  كبي���رة 
يك���ون لمحافظ���ة الحدي���دة أولوية على 

كل المحافظات
وخت���م الس���يد القائد كلمت���ه بالقول : كل 
هذه هي هموم لكم وهموم لنا، نستش���عر 
ظروفكم، ونتألم آلالمكم.. ومما يس���عدنا 
أن فريق العمل في هذه المحافظة أخوه 
ومتفاهمون فيما بينهم وهم قريبون من 
أبن���اء المجتمع.. ونحثه���م على أهمية أن 
يكون���وا قريبين م���ن أبناء ه���ذا المجتمع 

الصبور والطيب الذي نحبه ونعزه.
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عربي ودولي

اس���تهدف مقاومون فلس���طينيون صب���اح الثالثاء، 
جن���ود الع���دو الصهيون���ي بعب���وات متفج���رة، أثناء 

اقتحامها مخيم بالطة شرق مدينة نابلس.
وذكرت مصادر فلسطينية أنه جرى تفجير عبوات 
محلي���ة الصن���ع ق���رب جن���ود الع���دو داخ���ل مخي���م 

بالطة، وذلك قبل انسحابها إلى حاجز حوارة.
وداهم جيش العدو عددا من المنازل الفلس���طينية 
ف���ي مخيم بالطة، من بينه���ا منزل المواطن محمد 

أبو ذراع، وعاثت فيه خرابا، قبل أن تقوم باعتقال 
شابين.

وش���هدت األراضي الفلس���طينية في الضفة الغربية 
والق���دس المحتل���ة ارتفاًع���ا ملحوًظا ف���ي عمليات 
المقاوم���ة ض���د الع���دو اإلس���رائيلي ومس���توطنيه، 
ومزي���ًدا م���ن حال���ة االش���تباك الميدان���ي وأعم���ال 

المقاومة النوعية، خالل شهر مايو المنصرم.
ووث���ق مرك���ز معلومات فلس���طين “معط���ى” خالل 

تقريره الش���هري ألعمال المقاوم���ة بالضفة، )1358( 
عماًل مقاوًما خالل شهر مايو، واكبت الهبة الشعبية 
المتزامنة مع “مس���يرة األعالم اإلس���رائيلية، وأدت 
إل���ى مقت���ل )4( إس���رائيليين، وإصاب���ة )51( بجروح 

مختلفة،
ورصد التقري���ر )57( عملية إطالق نار على أهداف 
مختلف���ة لالحت���الل، وقع���ت )27( عملي���ة منه���ا في 
جني���ن، فيما بلغ عدد عملي���ات الطعن أو محاوالت 

الطع���ن )7( عملي���ات، وع���دد عملي���ات الده���س أو 
مح���اوالت الده���س عملي���ة واح���دة، و)8( عملي���ات 
ح���رق منش���آت وآلي���ات ومع���دات عس���كرية، و)5( 
عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات 

االحتالل.
وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى 
وتي���رة ف���ي عملي���ات المقاوم���ة، حيث بلغ���ت على 

التوالي )266، 261، 168( عملية.

مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوات العدو بعبوات ناسفة في نابلس

أف����ادت وكال����ة “س����بوتنيك” الروس����ية بارتفاع 
عدد الش����احنات التي أدخلها الجيش األمريكي 
خالل األيام الماضية إلى قواعده غير الشرعية 
بش����مال شرق سوريا إلى 130، بعد قدوم قافلة 

جديدة تضم 30 شاحنة.
ونقل����ت الوكال����ة ع����ن مص����ادر محلي����ة بري����ف 
األمريك����ي  “االحت����الل  إن  قوله����ا  الحس����كة 

أدخل 30 ش����احنة محملة باألسلحة والمعدات 
العس����كرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي 
مع العراق إلى قواعده غير الشرعية بمحافظتي 
الحسكة ودير الزور وذلك بعد أيام من إدخال 

قافلة مشابهة بالعدد والعدة”.
وأضاف����ت أن����ه “م����ع القافل����ة الجدي����دة، يرتفع 
عدد الش����احنات األمريكية التي أدخلها الجيش 
األمريك����ي إلى س����وريا خالل 4 
أي����ام ل����� 136 ش����احنة وذلك بعد 
إدخال قافلة عس����كرية ضخمة 
مكونة من عش����رات الشاحنات 
ي����وم  ش����احنة،   76 إل����ى  تص����ل 
يوني����و،   16 الماض����ي  الخمي����س 
والتي تعتبر من أضخم القوافل 
محافظ����ة  إل����ى  العس����كرية 
إقلي����م  م����ن  قادم����ة  الحس����كة 
معب����ر  عب����ر  الع����راق  ّكردس����تان 
الوليد الحدودي غير الش����رعي 

مع العراق”.

قال قائد الثورة اإلسالمية السيد علي الخامنئي، 
ى���وم الثالثاء، إن أعداء الجمهوریة اإلس���المية 
اإليرانية واإلس���الم يلجأون الي���وم إلى الحرب 
الناعم���ة، وم���ن هذا المنطل���ق یحت���اج کل أبناء 

الشعب اإليراني إلى المنتجات الثقافية.

وف���ي س���ياق أخر عّل���ق كبير المتحدثين باس���م 
الق���وات المس���لحة اإليرانية العمي���د أبو الفضل 
ش���كارجي، عل���ى تحلي���ق القاذف���ات األمريكي���ة 
B52 برفق���ة طائرات إس���رائيلية ف���وق الخليج، 

بأنه مجرد استعراض.

أعلنت ش���رطة مدينة نيوي���ورك األمريكية 
مقت���ل ش���خص وإصاب���ة 8 آخري���ن، ج���راء 
إطالق نار جماعي وقع في وقت مبكر يوم 

االثنين، في حي هارليم بالمدينة.
وأوضحت الش���رطة أن من بي���ن المصابين 
6 رجال وس���يدتين، مش���يرة إلى أن إطالق 
النار اس���تهدف جمعا م���ن الناس كانوا على 
مم���ر للمش���اة عق���ب انتهائه���م م���ن حض���ور 

سهرة، بوقت متأخر مساء األحد.
وأش���ارت إل���ى أن القتيل يبلغ م���ن العمر 21 
عاما، وأنه لفظ أنفاسه األخيرة بعد وصوله 

إلى المستشفى لتلقي العالج.
ووفق���ا لوس���ائل إعالم أمريكي���ة، تم العثور 
عل���ى مس���دس في محي���ط الح���ادث، بينما 
لم تتمكن الش���رطة من اعتقال أي ش���خص 

مشتبه به.
وش���هدت الوالي���ات المتح���دة، عل���ى م���دار 
األس���ابيع األخيرة، عدة حوادث إطالق نار 
، وحس���ب منظمة تتبع الهجمات المس���لحة 
Gun Violence Archive، وق���ع ما ال يقل 
ع���ن 255 ح���ادث إط���الق ن���ار ف���ي الواليات 

المتحدة هذا العام.

أستشهد 11 عسكريا ومدنيان 
وج����رح  األق����ل  عل����ى  اثن����ان 
آخ����رون، ي����وم االثني����ن، ف����ي 
اعت����داء لجماع����ات تكفيري����ة 
اس����تهدف حافل����ة ركاب ف����ي 

ريف الرقة بسوريا.
وأف����ادت وكال����ة "س����انا" نقال 
ع����ن مصدر عس����كري بتعرض 
حافل����ة لهج����وم إرهاب����ي على 
طري����ق الرقة-حم����ص ما أدى 

عش����ر  أح����د  استش����هاد  إل����ى 
اثني����ن  ومدنيي����ن  عس����كريًا 
عس����كريين  ثالث����ة  وج����رح 

آخرين.
إعالمي����ة  تقاري����ر  وتحدث����ت 
متطابق����ة عل����ى مدى األش����هر 
ق����وات  قي����ام  ع����ن  الماضي����ة 
بنق����ل  األمريك����ي  االحت����الل 
المئات م����ن تكفيريي جماعة 
“داع����ش” م����ن الع����راق وم����ن 

الس����جون التي تس����يطر عليها 
ف����ي  “قس����د”  ميليش����يا  م����ع 
الحس����كة إلى محي����ط قاعدة 
االحت����الل في منطق����ة التنف 
الس����ورية  الح����دود  عل����ى 
تدريبه����م  إلع����ادة  األردني����ة 
وتس����ليحهم تمهيدًا لنش����رهم 
في البادية الس����ورية وتنفيذ 
هجمات ضد الدولة السورية 

ومواطنيها.

والتحقيق���ات  االس���تخبارات  وكال���ة  أعلن���ت 
العراقی���ة،  الداخلي���ة  وزارة  ف���ي  االتحادي���ة 
ع���ن مقت���ل "والي األنب���ار" لدى جماع���ة داعش 
التكفيري���ة و3 من مرافقيه في محافظة األنبار 

غربي العراق.
وقال بيان للوكالة: إن رجال وكالة االستخبارات 
نصبت كمينا لما يس���مى والي األنبار الملقب أبو 
منصور وثالثة من مرافقيه بعد أن تم رصدهم 
وبالتنس���يق مع خلية االستهداف التابعة لقيادة 

العمليات المش���تركة، ووفًق���ا لمعلومات مؤكدة 
ع���ن مكان تحركه���م في س���يارتهم في صحراء 
األنب���ار، بدوره���ا وجهت الق���وة الجوية ضربات 

دقيقة حولتهم إلى جثث هامدة.
المج���رم  اإلرهاب���ي  "ه���ذا  أن  البي���ان  وأض���اف 
المقتول يعتبر أحد المس���ؤولين عن اس���تهداف 
المواطني���ن عل���ى الطري���ق الدولي ف���ي منطقة 
الرطب���ة وكذل���ك عمل في مناصب ع���دة وتنقل 

بين العراق وسوريا".

المس���لحة  الق���وات  أعلن���ت 
إح���دى  س���قوط  المصري���ة 
أثن���اء  المقاتل���ة  طائراته���ا 
قيامها بنشاط تدريبي نتيجة 

خلل فني ونجاة قائدها.
ونق���ل موق���ع بواب���ة األهرام 
المتح���دث  ع���ن  المص���ري 

المسلحة  للقوات  العس���كري 
العقي���د أركان ح���رب غريب 
عبد الحاف���ظ قوله في بيان 
االثني���ن: “ف���ي إط���ار تنفيذ 
للق���وات  التدريب���ي  النش���اط 
طائ���رة  س���قطت  الجوي���ة 
مناط���ق  بإح���دى  مقاتل���ة 

التدريب نتيجة عطل فني”.
وأك���د المتح���دث العس���كري 
نج���اة قائ���د الطائرة مش���يرًا 
إل���ى أن الجه���ات المختص���ة 
باش���رت عل���ى الف���ور باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

أعلنت السلطات اإليرانية، يوم الثالثاء، اعتقال 
ف���ي  الموس���اد  خلي���ة تجس���س تعم���ل لصال���ح 
محافظة سيس���تان وبلوشس���تان )جنوب شرق 

إيران( كانت تخطط الغتيال علماء نوويين.
الع���ام  المدع���ي  ق���ال  "إرن���ا"  وكال���ة  ووف���ق 
بالمحافظة، مهدي شمس آبادي: إن القبض على 
عمالء الموس���اد ج���اء في عملية اس���تخباراتية 

معقدة بعد 8 أشهر من الرصد الدقيق لأهداف 
األمني���ة، حتى إن اغتيال العلم���اء النوويين كان 

على جدول أعمال بعض هؤالء األشخاص.
وأض���اف: من خ���الل اإلش���راف االس���تخباراتي 
القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم 
ف���ي كل محافظ���ة م���ن المحافظ���ات المختلف���ة 

فضالً عن محافظة سيستان وبلوشستان.

الجيش األمريكي ينقل أس��لحة سًرا إلى سوريا والمسلحون 
الموالون له يحفرون نفقا ضخًما إلى العراق

إي��ران: تحلي��ق القاذف��ات األمريكي��ة ف��وق الخلي��ج مج��رد 
استعراض.. وأي خطأ استراتيجي سيواجه بصفعات

مقتل واصابة 8 اشخاص في إطالق نار بنيويورك

شهداء وجرحى بهجوم استهدف حافلة بسوريا

االستخبارات العراقية تعلن مصرع )والي األنبار( لدى داعش

تحطم مقاتلة مصرية ونجاة قائدها

لصال��ح  تعم��ل  تجس��س  خلي��ة  اعتق��ال  تعل��ن  إي��ران 
الموساد كانت تخطط الغتيال علماء نوويين
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ق���������������������������ال ال��������������ي��������������م��������������ان��������������ي ي��������������������ا م�����������������ل�����������������وك ال���������ف���������ت���������ن���������ه
خ�����������������ي�����������������ره م��������������������ن ال�����������������������ب�����������������������اري ع����������ل����������ي����������ك����������م خ����������ي����������ره

واس�������������ت�������������غ�������������ن�������������م�������������وا ف����������������رص����������������ة ق����������������ب����������������ول ال�����������ه�����������دن�����������ه
وم�����������������������ا ق���������������ال���������������ه اب�����������������������ن ال�����������������ب�����������������در ف�����������������ي ت����������ح����������ذي����������ره

ال�����������ل�����������ع�����������ن�����������ه ت������������������ح������������������ل  ال  ورب��������������������������������������������ي  وإال 
ع���������������ل���������������ى دي������������������������������������ار ال���������������ع���������������ي���������������ب دي������������������������������������ره دي����������������������ره

أذن�����������������ه اال  ج���������م���������ل���������ه���������ا  م�����������������ن  وص�����������ل�����������ك�����������م  ق�����������������د  م�����������������ا 
ال�����������������دح�����������������دي�����������������ره اول  ف  اال  وع�������������������������اده�������������������������ا 

م���������������������ن ه���������������������و وق����������������������������ف ق�����������������دام�����������������ه�����������������ا ي���������������������ا غ�������ب�������ن�������ه
ال���������ت���������ح���������ج���������ي���������ره ت�����������ن�����������ف�����������ع  م�������������������ا  ات�������������������������دح�������������������������درت  ال 

ت����������ق����������ض����������ي ع������������ل������������ى اح�����������������������������الم ال��������������م��������������ل��������������وك ال��������ع��������ف��������ن��������ه
وع������������������ل������������������ى ج������������م������������ي������������ع األن����������������������ف����������������������س ال���������������ش���������������ري���������������ره

ت�����������ق�����������ل�����������ي ح����������������ق����������������ول ال�������������ن�������������ف�������������ط ق�������������ل�������������ي ال��������ك��������ش��������ن��������ه
وارام���������������������������ك���������������������������و ب����������������������������������وري ع��������������ل��������������ى ال����������ت����������ع����������م����������ي����������ره

ي����������������ش����������������وي ال������������ج������������ب������������ي������������ل اع�����������������ص�����������������اره�����������������ا وي�������������دن�������������ه
ش�������������������������وي ال�����������������دج�����������������اج�����������������ه داخ�������������������������������ل ال���������ق���������س���������ط���������ي���������ره

ق�����������رن�����������ه ك��������������س��������������رن��������������ا  ق���������������������د  ذي  ش�����������ي�����������ط�����������ان�����������ك�����������م 
ق�������������������ري�������������������ب ن�������������������ن�������������������زع روح��������������������������������������ه ال��������������زن��������������ع��������������ي��������������ره

س��������خ��������ن��������ه ع����������������������روق����������������������ه  زال�������������������������������������ت  ال  ب����������������������رك����������������������ان 
وال�������������������������ب�������������������������در وال�������������������ق�������������������اص�������������������م م������������ع������������ش������������ق ق�����������ي�����������ره

وط���������ح���������ن���������ه ذوال�������������������ف�������������������ق�������������������ار  ن�����������س�����������ي�����������ت�����������وا  ق�������������������د  ال 
ت��������������ذك��������������ي��������������ره ل�����������������ك�����������������م  ي��������������ق��������������ط��������������ع  ال  هللا  ف 

وال�����������������������ق�����������������������دس ي��������������������ا أب���������������وظ���������������ب���������������ي ش�������������ك�������������ل ل�������ج�������ن�������ه
ل������������م������������ب������������اح������������ث������������ات������������ه ح�����������������������������ول س������������������اح������������������ل ص�����������ي�����������ره

ول����������س����������ن����������ه ب��������������ال��������������ن��������������ف��������������اق  ق������������ل������������ب������������ه  ران  م���������������������ن 
ال������������ت������������غ������������ب������������ي������������ره ل������������������������ه  ن��������������ق��������������ل��������������ع  ال  ح����������������������������������������رام 

ال��������ج��������ن��������ه دخ������������������������������ول  ف������������������ي  ي����������ح����������ل����������م  اب������������ل������������ي������������س  ال 
غ����������ي����������ره م�������������������ن  ال�������������ي�������������م�������������ن  ح�������������ك�������������م  ت�����������ح�����������ل�����������م�����������وا  ال 

قال اليماني
كلمات/ أحمد مفلح

صحيف���ة  نش���رته  مق���ال  كش���ف 
"نيوي���ورك تايمز" األمريكية، جانبا 
مهما من الدور األمريكي البارز في 
الع���دوان عل���ى اليم���ن، في س���ياق 
األمريك���ي  التدخ���ل  بي���ن  مقارن���ه 
ف���ي األزم���ة األوكراني���ة وما حدث 

ويحدث في اليمن.
وكتبت الصحفية بوني كريستيان، 
الص���راع  ف���ي  أمري���كا  ت���ورط  أن 
ف���ي أوكراني���ا لم يع���د يقتصر على 
المس���اعدات، بل أصبح يبدو أقرب 
إلى ممارس���ات واشنطن في حرب 

اليمن.
وورد ف���ي المق���ال: "تجاوزنا الحد 
في اليم���ن.. وما فعلن���اه في اليمن 
مشابه جدا لما نفعله في أوكرانيا".

إن���ه رغ���م  وقال���ت كاتب���ة المق���ال، 

أن الوالي���ات المتح���دة ل���م تنض���م 
رس���مًيا إل���ى م���ا أس���متها "الح���رب 
األهلي���ة" في اليمن، لك���ن التحالف 
قت���ل  الس���عودية  تق���وده  ال���ذي 
مدنيي���ن برؤوس حربي���ة أمريكية 
الصنع واخت���ار أهداًفا بتوجيه من 

الواليات المتحدة.
وذك���ر المق���ال أن ال���دور األمريكي 
ف���ي الص���راع المس���تمر من���ذ س���بع 
سنوات في اليمن كان بارزا وقويًا، 
وأن العديد م���ن الخبراء يعتقدون 
أن التحالف الذي تقوده السعودية 
ارتكب العديد م���ن االنتهاكات التي 

تتوجب مقاضاته عنها.
وجاء في المق���ال: "كان دورنا في 
الصراع المس���تمر منذ سبع سنوات 
ف���ي اليمن قوي���ًا وحاض���را، لدرجة 

أن العدي���د م���ن الخب���راء يعتقدون 
أن التحالف الذي تقوده السعودية 
س���يقاضى من أجل تحقيق السالم، 
ع���ددا  أن  لدرج���ة  قوي���ا  كان  لق���د 
م���ن المش���رعين األمريكيي���ن، م���ن 
م���ن  الش���يوخ  مجل���س  أعض���اء 
ع���ن  النائب���ة  ومنه���م  الحزبي���ن، 
برامي���ال  الديموقراط���ي  الح���زب 
جاياب���ال، والنائ���ب الديموقراط���ي 
بيتر ديفازيو، وصف���وه بأنه انتهاك 
للم���ادة األول���ى من الدس���تور، الذي 
يمن���ح الكونج���رس س���لطة إع���الن 

الحرب".
"خل���ص  قائل���ة:  الكاتب���ة  وأك���دت 
هؤالء المشرعون إلى أننا تجاوزنا 
الخ���ط ف���ي اليمن، حتى ل���و لم يكن 

واضًحا تماًما أين هو الخط".

أعلن���ت مليش���يات المجل���س االنتقال���ي، الثالث���اء، حمل���ة 
عس���كرية لطرد ما تس���مي ب����" قوات العمالق���ة"، من مدينة 

الضالع، جنوبي اليمن.
يأت���ي ذلك، عق���ب مواجهات دامية وعملي���ات تصفية بين 
قي���ادات الفصيلي���ن اإلماراتيي���ن، ش���هدتها المدين���ة خالل 

األيام الماضية.
وقال���ت اللجن���ة األمنية التابعة لإلنتقال���ي في بيان لها إنها 
تس���تعد لش���ن حملة عس���كرية لتهجير عناصر العمالقة من 
الضالع، بس���بب تصاعد م���ا وصفته ب�"الهجم���ات العدائية" 

للعمالقة، التابعة لقوات طارق صالح.

ودعا البيان، أهالي منطقة القش���اع وس���ط المدينة، حيث 
تتمرك���ز ألوي���ة العمالقة، لس���رعة مغادرة منازله���م، تمهيدا 

لمهاجمة مواقع العمالقة.
وكانت قوات الحزام األمني التابعة لالنتقالي قد انتش���رت 
خالل الس���اعات الماضية في شوارع مدينة الضالع، وسط 

توترات أمنية غير مسبوقة.
ويس���عى المجلس االنتقال���ي، للتخلص من جميع خصومه 
ومنافس���يه ف���ي مدينة الضال���ع، لتأمين حض���وره في أبرز 
معاقل���ه، وس���ط مس���اعي س���عودية إماراتي���ة الس���تهداف 

وجوده العسكري في عموم المحافظات الجنوبية.

نيوي��ورك تايمز: "تجاوزنا الح��د في اليمن.. 
وم��ا فعلن��اه هناك مش��ابه جدًا لم��ا نفعله 

في أوكرانيا"

االن��ت��ق��ال��ي ت��ع��ل��ن ح��م��ل��ة ع��س��ك��ري��ة لطرد 
العمالقة من الضالع


