
الرياض تحظر على أئمة الحرم ا�ساءة لليهودالرياض تحظر على أئمة الحرم ا�ساءة لليهود
ــي العلني مع  ــا التطبيع ــعودية، ويف إطار نهجه ــلطات الس ــة أن الس ــع إخباري ــفت مواق كش
ــب الجمع أو يف مواقعهم عىل  ــهورين من الظهور العلني يف خط ــل، منعت أئمة الحرم املش إرسائي
اإلنرتنت، ويتعلق األمر بالشيخ سعود الرشيم إمام وخطيب املسجد الحرام، والشيخ عبدالرحمن 

السديس الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، وإمام الحرم املكي الرشيف.
ــون للغياب املالحظ ألئمة  ــار مراقب ــب موقعى صحيفة ”رأي اليوم“ و“تقدمي نت“، أش وحس
ــيخ  ــعودية، فبعد أن كان الش ــة الجديدة التي تنتهجها الس الحرم أن هذا الغياب يتعلق بالسياس
ــديس يخوض يف السياسة من فوق املنرب األشهر يف أحداث سورية، واليمن وفلسطني وغريها  الس
من قضايا األمة اإلسالمية، ويتناول بدعائه املؤثر اليهود والصهاينة الغاصبني وسط بكاء املصلني 
ــاب غري معهود، حيث كانت آخر  ــهرين، وهو غي ــم، توقف فجأة عن الظهور منذ أكرث من ش وتأثره
ــام دعواته عىل اليهود،  ــايض (2017)، وهي الخطبة التي صب فيها ج ــبتمرب امل ــه يوم 15 س خطب

واصفا إياهم بالصهاينة املعتدين.

/ 
ــرتك  ــن قيادات اللقاء املش ــدت عدد م تفق
أمس  الثالثاء ساحة االحتفال باملولد النبوي 
ــر  ــىل آخ ــت ع ــبعني، واطلع ــف يف الس الرشي
التجهيزات التي تعمل عليها اللجنة املنظمة 

للفعالية الكربى.
ــم  وحج ــتوى  بمس ــادات  القي ــادت  وأش
اإلعداد ومستوى املشاركة فيها والتي يقودها 
عدد كبري من الشباب وسط مستوى عاٍل من 

الحرفية واالنضباط. 
ــرتك كل أبناء  ــاء املش ــادات اللق ــت قي ودع

يف  ــة  واملهيب ــعة  الواس ــاركة  املش إىل  ــعب  الش
ــن قبل جميع رشائح  ــة املولد النبوي م احتفائي
املجتمع مؤكدة يف الوقت ذاته عىل أهمية إحياء 
ــد النبوي الرشيف يف ظل العدوان ملا له من  املول
ــال  ــائل تؤكد عىل الصمود واالنتصار وإفش رس

مخططاته. 
كما دعا اللقاء املشرتك قواعده وجماهريه 
وكل األحزاب واملكونات السياسية  للمشاركة 
ــة التي ال تعني أحداً بعينه بقدر  يف االحتفائي
ــالمية  ــة العربية واإلس ــي احتفالية لألم ما ه

بمناسبة والدة خاتم األنبياء واملرسلني.

االصالحات يف السعودية

ندوة حول المشروع ا0مريكي الصهيوني السعودي بعد سقوط دولة داعش نظمتها أحزاب اللقاء المشتركندوة حول المشروع ا0مريكي الصهيوني السعودي بعد سقوط دولة داعش نظمتها أحزاب اللقاء المشترك
عدد من قيادات اللقاء المشترك تتفقد ساحة فعالية المولد النبوي الشريفعدد من قيادات اللقاء المشترك تتفقد ساحة فعالية المولد النبوي الشريف

صنعاء / سبأ
 ٌعقدت يف صنعاء أمس ندوة بعنوان " إىل أين 
ــعودي  ــيض املرشوع األمريكي الصهيوني الس يم
ــقوط دولة داعش"، نظمتها أحزاب اللقاء  بعد س
ــبة إعالن محور املقاومة سقوط  ــرتك بمناس املش

دولة داعش .
ــس  ــو املجل ــا عض ــي حرضه ــدوة الت ويف الن
ــب  ونائ ــامعي  الس ــلطان  س ــىل  األع ــيايس  الس
ــول  ــالم هش ــس مجلس النواب األخ عبدالس رئي
ــور  والدكت ــاراس  ب ــد  خال ــة  الرئاس ــارا  ومستش
ــة  والرياض ــباب  الش ووزراء  ــرتب  ال ــز  عبدالعزي
ــر والرثوة  ــة نبيل الوزي ــد واملياه والبيئ ــن زي حس
ــس  ــني رس املجل ــريي وأم ــد الزب ــمكية محم الس
ــو املجلس  ــد عض ــوري .. أك ــارس الح ــور ي الدكت
ــي أن  ــح النعيم ــد صال ــىل محم ــيايس األع الس

ــري لإلرهاب  ــو الحاضن الكب ــعودي ه النظام الس
واإلرهابيني .

ــر  الخط ــتحرض  نس أن  ــد  ب ال   " ــال  وق
االسرتاتيجي والتنظيمي والسيايس والعسكري 
ــتعراضنا للتأريخ  ــذا الفكر، باس واالقتصادي له
ــام  النظ ــه  أنتج ــذي  ال ــارص  املع ــتعماري  االس

الصهيوني وأدواته يف املنطقة ".
ــأ  ــىل منش ــز ع ــي رضورة الرتكي ــد النعيم وأك
ــائله اإلعالمية  ــه وتمويله ووس ــذا الفكر وأدوات ه
والحاضنة الشعبية وتحديد األسماء واملسميات 
ــف وراءه فكرا وتمويال  واألطراف والقوى التي تق

وإعالما وسياسة.
ــئ  ــعودي هو املنش ــاف " إن النظام الس وأض
ــكل أدوات داعش  ــن ل ــول والحاض ــم واملم واملنظ

والقاعدة وال بد أن يعرف الجميع ذلك " .. 
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عيل أحمد جاحز 
يوميات الثورة

محمد .. خارج البرواز محمد .. خارج البرواز 
النمطيالنمطي

ــوهة يف  ــس صورة مش ــن جرى تكري ــة من الزم ــرون طويل ــىل مدى ق ع
الوعي البرشي ألعظم شخصية برشية عرفها التاريخ ، بل هي الشخصية 
ــرشي ، ليصبح  ــات الكمال الب ــدت فيها صف ــة الوحيدة التي تجس البرشي
مجرد شخصية غري واضحة ويف أحسن االحوال وعضية رهبانية انطوائية 

مغمورة، ضعيفة بال قرار وال رؤية .
ــخص بال مؤهالت عالية  ــالة الله ش فهل من املعقول أن يكون حامل رس

الكفاءة والقوة وانما يفرض عىل الناس ما يوحى إليه بقوة املعجزات ؟ 
ــري ثابتة  ــه مهزوزة غ ــمت ل ــك أن تلك الصورة التي رس ــن ذل ــى م األده
ــن هذا هو  ــي ، والغرض م ــتقرة يف الوع ــري مس ــري واضحة وغ ــة غ ومشوش

تغييبها بحيث ال يمكن رؤيتها والتماهي معها والتأثر بها .
ــها عىل أنها تمثل شخصية النبي صلوات  هذه الصورة التي تم تكريس
ــة مرشوع  ــتغل عليه حمل ــدروس اش ــاج مخطط م ــه وآله هي نت ــه علي الل
ــتحالة الوقوف امام  ــالة املحمدية منذ أن أدركت اس ــة مرشوع الرس مناهض

طوفانها الذي عم املعمورة .
ــويه ذاك وكيف لم  ــرشوع التش ــن هم حملة م ــان ، م ــاءل االنس قد يتس

يرصدهم التاريخ ولم يرش اليهم القرآن ؟؟!!
ــري أن من ضمن فصول  ــهلة ، غ ــاؤالت قريبة وس االجابة عىل هذه التس
ــال ، ألن حملة  ــاؤل أص ــاس للتس ــة لدى الن ــرك أي فرص ــدم ت ــط  ع املخط
ــس حملة مرشوع يهودة الدين االلهي يف كل حقب التاريخ ،  املرشوع هم نف

عىل اعتبار أن الدين عند الله االسالم .
ــالة عيىس وارادوا ان  ــالة داوود ورس ــالة موىس ورس فالذين يهودوا رس
ــالم وطمس  ــي ، ارادوا ايضا يهودة االس ــالة ابراهيم باثر رجع ــودوا رس ييه
ــرق وال تجمع  ــري واضحة تف ــة غ ــويهه ونقله يف صورة مشوش ــه وتش معامل
ــوهة للنبي األعظم  تنفر وال تجذب ، ويف رأس هذا املخطط  نقل صورة مش

صلوات الله عليه واله .
ــن فصول  ــاه ، ألن من ضم ــذي عرفن ــخ ال ــم التاري ــم يرصده ــع ل بالطب
ــار التاريخ يف وعي الناس ويذهبوا به بعيدا عما  مخططهم أن يرسموا مس
ــريصدهم التاريخ والتاريخ أصال ضحية من  كان يفرتض أن يكون ، فكيف س

ضحايا مخططهم .
ــيئا ولم  ــيئا ولم يغفل ش ــبة للقرآن الكتاب الذي لم يفوت ش واما بالنس
ــرارا وتكرارا ،  ــار اليهم وحذر منهم م ــم البرشية ، فقد أش ــيئا يه يتجاهل ش
ــد الناس  ــني اليهود عىل اعتبار أنهم أش ــا وثيقا بني املنافقني وب ــط ربط ورب
ــم ومواالتهم  ــورة االطمئنان اليه ــه ونوه وحذر من خط ــالم ونب عداوة لإلس
وتسليم أمور األمة اليهم وكشفهم بشكل لم يسبق أن كشفه كتاب سماوي 
، غري أن من ضمن فصول مخططهم تغييب وعي القرآن عن متناول الناس 

وجعله مجرد كتاب للتالوة والتعبد .
ــاحة الغالبة يف مسار التاريخ وليس بشكل مطلق  نتحدث هنا عن املس
ــاك يف حقب التاريخ كلها فئة تدرك وتفهم وتعي وتراقب هذا املخطط  ، فهن
ــه ، ولكن تلك الفئة  ــل وتقاومه وتثور علي ــودي النفاقي ، ب ــيطاني اليه الش
ــا أن تتمكن منذ  ــمح له ــوهت ولوحقت بإمعان ولم يس ظلمت وحوربت وش

السقيفة وحتى اآلن ، وهذا أيضا من ضمن فصول املخطط .
ــورة الحقيقية  ــل عىل الص ــذه العجالة ، أن نط ــا يف ه ــع ال يمكنن بالطب
ألعظم شخصية برشية وأكمل انسان خلقه الله، وحني نقول أكمل إنسان 
فإننا نقصد بكل تأكيد الشخصية املثال األرقى واألنقى واألشجع واألذكى 

واألقدر واألجدر واألنبل واألروع .... الخ .
غري ان ثمة قراءة مفصلة لهذه الجزئية كتبتها وستنرش يف أكرث من منرب 
إعالمي خالل احتفاالتنا بذكرى املولد النبوي الرشيف عىل صاحبها وآله 
أزكى صلوات الله ، وقد حاولنا ونحن نقرأ شخصية النبي األكمل ان نخرج 
ــم داخلها ،  ــورة النبي األعظ ــق الذي وضعت ص ــن القالب واالطار الضي م

وبإذن الله نكون قد وفقنا يف االحتفاء بمولده كما ينبغي .
ــول  ــن اليزالون يحتضنون رس ــىل اليمنيني الذي ــالم عىل اليمن وع الس
ــاح الهدى منذ الهجرة اىل اليوم ، واليزال يقود معركتهم بوجه  الحق ومصب
ــوات الله عليه  ــم ألنه بينهم، صل ــي تكالبت عليهم وتحارصه ــزاب الت األح
ــار عىل نهجه وحفظ مساره يف  وعىل آله األطهار وصحابته االخيار ومن س

كل زمان .

مشهدمشهد

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم﴾﴾   اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Fاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْمم اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِه   َوالَّ ُسوُل اللَّ ٌد رَّ َحمَّ Fم ﴿ ﴿
صدق اG العظيم صدق اG العظيم 

ميدان السبعين يكتسي أبهى حلة ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف
اللجنة المنظمة للفعالية :ميدان االحتفال أصبح جاهزا الستقبال الجماهير الغفيرة من مختلف المحافظات

  /حاشد مزقر 
ــوي الرشيف قامت  ــال بذكرى املولد النب ــتعداد لالحتف يف إطار االس
ــىل الرتتيبات  ــبعني واطلعت ع ــدان الس ــارة مي ــورة بزي ــة الث صحيف
ــالل عدة مصادر  ــة العظيمة ومن خ ــذه الفعالية الديني ــة به الخاص
ــح جاهزا  ــبعني أصب ــإن ميدان الس ــة للفعالية ف ــة املنظم ــن اللجن م
ــوم املجيد وقد  ــتحيي هذا الي ــرية التي س ــتقبال الجماهري الغف الس
ــتيضء  ــدات الكهرباء التي س ــه تم توفري مول ــادر إىل أن ــارت  املص أش
ــبيل توفري التيار الكهربائي لساحة ميدان السبعني وما  امليدان يف س

يتطلبه ذلك من مهام إلنجاح فعالية ذكرى املولد النبوي الرشيف.
ــكان الفعالية التي  ــتعدادات الخاصة بم ــذا وقد اكتملت كافة االس  ه
ــاء العاصمة صنعاء عىل  ــاء وقد حرص أبن ــهدها العاصمة صنع تش
ــبة العظيمة من  ــول هذه املناس ــرح واالبتهاج بحل ــار مالمح الف إظه
ــوارع  ــالء لألرصفة والش ــني وتنظيف وط ــام بحمالت تزي ــالل القي خ
ــة ارتدت حلة  ــاء التاريخي ــه كما أن صنع ــبعني ومحيط بميدان الس
ــوارعها وأزقتها ومداخلها ومعظم مبانيها  ــت ش خرضاء حيث اكتس
ــوارع  ــت تُرفرف يف كل الش ــاء والتي بات ــرضاء والبيض ــالم الخ باألع
ــرض واألبيض  ــوارع بالطالء األخ ــة الش ــن أرصف ــا تُزي ــاء فيم واألحي
ــتطالعية  ــة جميلة وضمن الجولة االس ــل منها لوحة إبداعي ما جع
ــت يف ميدان  ــتعدادات التي تم ــورة" صور لالس ــريا "الث ــت كام التقط
ــتهدفتها  ــورا ملنصة امليدان والتي اس ــبعني تظهر من خاللها ص الس
ــوة وصمود  ــني ثناياها تتجىل ق ــعودي ومن ب ــخ العدوان الس صواري
ــعب اليمني الذي التنال منه األحداث العابرة وال إجرام الظاملني  الش
فهم اليوم يصنعون من غصة األلم والدمار فرحة التنتهي بقدوم يوم 
ــيد البرشية محمد بن عبدالله عليه أفضل  ميالد الرسول األعظم س

الصالة والتسليم.
تصوير/ فؤاد الحرازي

السبت المقبل إجازة رسمية بذكرى االستقالل السبت المقبل إجازة رسمية بذكرى االستقالل ٣٠٣٠  
نوفمبر عوضا عن الخميسنوفمبر عوضا عن الخميس

  # # أنقذوا_أطفال_اليمن حملة الكترونية تطلقها أنقذوا_أطفال_اليمن حملة الكترونية تطلقها 
(الميادين) على منصات التواصل االجتماعي(الميادين) على منصات التواصل االجتماعي

صنعاء / سبأ 
ــاز اإلداري للدولة  ــع موظفي وحدات الجه ــة املدنية والتأمينات لجمي ــت وزارة الخدم أعلن
ــوم الخميس املوافق  ــتقالل 30 نوفمرب ي ــرى يوم االس ــام واملختلط أن إجازة ذك ــني الع والقطاع
ــم " 3 " الفقرة (  ــنة 2000م املادة رق ــتنادا إىل القانون رقم " 2 " لس ــك اس ــرب 2017م وذل 30 نوفم
ــوض عن الخميس  ــادة ( 4 ) من القانون يع ــمية وطبقا للم ــازات والعطل الرس ــأن اإلج 7 ) بش
ــمرب 2017م.وبهذه املناسبة رفعت وزارتا الخدمة املدنية والتأمينات  ــبت املوافق 2 ديس بيوم الس
ــس وأعضاء املجلس  ــب التربيكات لرئي ــر التهاني وأطي ــات التابعة لهما أح ــالم واملؤسس واإلع
ــائلتني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة  ــعب اليمني .. س ــيايس األعىل وكافة أبناء الش الس

عىل الشعب اليمني بالتقدم واالزدهار .

/ 
تحت هاشتاغ #أنقذوا- أطفال- اليمن  تنظم امليادين أونالين حملة الكرتونية عىل منصات 
ــية من تحالف  ــال اليمن الذين يتعرضون ملجازر وحش ــل االجتماعي تضامنا مع اطف التواص

العدوان السعودي.
ــي تنطلق  ــع الحملة  الت ــل م ــاركة والتفاع ــني إىل املش ــا للمتابع ــن دعوته ــت امليادي ووجه
ــل الخاصة  ــرب منصات التواص ــت صنعاء ، ع ــوم األربعاء بتوقي ــاء الي ــاعة الثامنة مس يف الس
ــاب:   ــال فيديوهات قصرية عىل رقم واتس ــبوك وتويرت وتيلغرام) ومن خالل إرس بالقناة (فايس

0096181797295
ــني وأضافت "حيث  ــف تضامني مع األطفال اليمني ــة هي عبارة عن موق ــت إن الحمل  وقال
ــة عمرية إىل  ــل فيها من مرحل ــم حياة طويلة ينتق ــه أهله يف مخيلته ــم ل ــد الطفل وقد رس يول
ــار الحياة  ــة.. هو مس ــة فالجامع ــب، يذهب إىل املدرس ــيش ويلع ــو ثم يم ــو وَيله ــرى.. َيحب أخ
ــقفاً  ــيؤّمنون له لقمة طّيبة، وماًء نظيفاً، وس ــل وقد خطّط أهله كيف س ــي.. ُيولد الطف الطبيع

متيناً يقيه حّر الشمس وبرد الشتاء... هي حقوق الطفل الطبيعية..
أّما يف اليمن فال تكاد تبدأ حياة الطفل حتى تنتهي، وال يكاد يبتسم حتى يبكي.

يف اليمن تَحّول املاء من إكسري للحياة إىل مرادف للموت.
يف اليمن ترتدد األم يف احتضان ولدها خشية أن تؤمله بعد أن استحال جسده عظاماً.

يف اليمن يقف األب عاجزاً أمام طفله الذي يتضّور جوعاً.
يف اليمن كولريا ودفترييا وأمراض كثرية ال تعّد وال تحىص.

يف اليمن 150 ألف طفل قد ُيغمضون عيونهم إىل األبد خالل األشهر املقبلة.
يف اليمن ثّمة من َرسَق من الطفولة حارضَها ومستقبلها.

 لو جيشوا ِضعَف من يف األرض الحتَفلت
قلوُبنا .. وتهاوى كُلّ من عصفوا

ألنَُّهْم .. وطواغيُت الورى .. طَرٌف
ونحُن والمصطفى يف حربهم .. طَرُف !

معاذ الجنيد


