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الثورة/ حسني الكدس
ــز الرتب  ــور عبدالعزي ــد الربوفيس تعه
ــس  ــة الرئي ــس الجمهوري ــار رئي مستش
ــم كل  ــي  بتقدي العرب ــورد  للب ــري  الفخ
كل  ــىل  ع ــني  واملتدرب ــني  للمدرب ــم  الدع

املستويات.
ــل الذي اقيم  ــوه يف كلمة له يف الحف ون
بمناسبة اختتام برنامج «مدرب معتمد»  
ــارات  ــي لالستش ــورد العرب ــاد الب باعتم
والتدريب (T.O.T) بقيادة املدرب محمد 
ــتمرار  باس ــع  نرف أن  ــا  علين أن  ــار  جس
ــم الحصار  ــة والتدريب رغ ــم واملعرف العل

والعدوان الظالم والوقح عىل بالدنا.
ــالل التدريب  ــن خ ــه وم ــار إىل أن وأش
ــنطة  أن ياتوا من  ــار الش ــمح لتج لن نس
خارج اليمن لتدريب أبنائنا وبناتنا، ألن 
يف اليمن كوادر قادرة عىل أن تعيد اليمن 

السعيد.

ــوا أنهم  ــن راهنوا وما زال ــا أن م مضيف
ــذا املركز أو  ــوا يف ه ــتطيعون ان  يعبث يس
ــك املحافظة فإن  ــة أو تل ــك املديري يف تل

رهاناتهم فاشلة .
ــس  ولي ــالم  الس ــع  م ــا  أنن ــداً  مؤك
ــالم وأن اليمن اليوم اقوى بكثري  االستس

ــة بما كان يف بداية العدوان بصمود  مقارن
ــعبه وتحمله  رغم أنه ال  يدخل للبالد  ش

سوى %6 من احتياجاته.
ــرتب إىل أن بالدنا   ــور ال ــوه الربفيس  ون
ــبوع  االس يف  ــا  أممي ــدا  وف ــتقبل  ستس
ــيكون أول  ــادم وس الق ــام  الع ــن  االول م
ــا هو وقف العدوان ورفع الحصار  مطالبن
ــري، مالم فعواصم  الجوي والربي والبح
ــى  ــتكون يف مرم ــدوان س ــدن دول الع وم

صواريخنا.
ــني  ــب الخريج ــه طال ــام كلمت ويف خت
التنافس يف صناعة اليمن القوي واملقتدر 

كون الوطن أمانة يف أعناق الجميع.
ــا  ــن 30 متدرب ــرث م ــى أك ــد تلق وكان ق
ــبوعني  العملية التدريبية  ــىل مدى أس ع
ــب  التدري ــج  برام ــم  تصمي ــة  وكيفي
ــة إىل فن  ــة باإلضاف ــب التدريبي والحقائ
ــارات  ــة ومه ــروض التدريبي ــم الع تصمي

العرض واإللقاء.
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حجة - سبأ
ــوري  ــفى الجمه ــة املستش ــس هيئ ــد رئي أك
ــاءه  لق أن  ــيل  الصوم ــد  محم ــور  الدكت ــة  بحج
ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــئويل اللجن بمس
ــع اتفاقية بني  ــن توقي ــايض أثمر ع ــبوع امل األس
ــة للهيئة بمولد  ــني تتضمن تزويد اللجن الجانب

كهربائي بقدرة 500 كيلو فولت.
ــيل أن الهيئة تبذل  ــور الصوم ــح الدكت وأوض
جهوداً حثيثة الستالم ثالجة املوتى والتي سبق 
ــة للصليب  ــة الدولي ــأنها مع اللجن ــاق بش االتف
ــهر  ــر بعد توقيع اتفاقية خاصة بهذا الش األحم
ــيتم استالم الثالجة خالل  املايض .. مؤكدا أنه س

فرباير 2018.
ــع املنظمات  ــة م ــود الهيئ ــار إىل أن جه وأش

املانحة أثمر أيضا عن  توقيع اتفاقية مع منظمة 
ــاء مصنع  ــة العاملية لتمويل مرشوع إنش الصح
ــريا إىل أن هذا املرشوع  ــة.. مش ــجني بالهيئ أوكس
ــر  ــع يناي ــذه مطل ــدء بتنفي ــيتم الب ــوي س الحي

املقبل.
ــىل موافقة  ــة حصلت أيضا ع ــر أن الهيئ وذك
ــا نفقات  ــة بتكفله ــة العاملي ــة الصح ــن منظم م
صيانة األرضار التي لحقت ببعض أقسام هيئة 
ــدوان  ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ــفى ج املستش
ــى  ــاورة ملبن ــة املج ــة والخدمي ــآت املدني للمنش

الهيئة.
ــت الدكتور الصوميل إىل وصول مهنديس  ولف
الطاقة املتجددة التابعني ملنظمة رعاية األطفال 
ملبنى الهيئة إلجراء الدراسات الخاصة بإنشاء 

ــية التي  محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمس
ــام الهيئة بناء  ــض أقس ــيتم تخصيصها لبع س

عىل اتفاق سابق بني إدارة الهيئة واملنظمة.
ــىل إحداث نقلة نوعية  وأكد حرص الهيئة ع
ــل ما يمر  ــة يف ظ ــة وخاص ــا الصحي يف خدماته
ــراء العدوان  ــة ج ــاع صعب ــن أوض ــن م ــه الوط ب
ــادة املحافظة لكل  ــم قي ــا دع ــار .. مثمن والحص
ــة باالرتقاء  ــا الكفيل ــة وخططه ــات الهيئ توجه

بمستوى الخدمات الطبية للهيئة.
ــاد بعالقات التعاون بني الهيئة واللجنة  وأش
ــة  ــة الصح ــر ومنظم ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــهاماتها يف  العاملية ومنظمة رعاية األطفال وإس
ــة بصورة خاصة والقطاع الصحي يف  دعم الهيئ

املحافظة بشكل عام.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــدك  ت ــي  الصاروخ ــناد  اإلس ــدة  وح  -
يف  ــعودي  الس ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع
ــة العضيب قبالة منفذ  الغراميل وخليقا وتب

الخرضاء
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــتهداف تجمع - اس
السعودي يف تبة الشبكة قبالة صحراء البقع 
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

يف رقابة السديس بقذائف املدفعية
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــتهداف تجمع - اس

السعودي يف موقع عباسة بقذائف املدفعية
عسري :

- قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي يف 
منفذ علب

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
ــعوديني يف  ــتهدف تجمعات الجنود الس تس

مجازه 
جيزان :

ــع  موق يف  ــعوديني  س ــود  جن  5 ــص  قن  -
ومستحدث الكرس وخلف قرية حامضة

ورشق موقع جحفان
ــا عىل  ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي - إط
تجمع مرتزقة الجيش السعودي يف مسحية 

الكتيل بقطاع العارضة
ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــة يف  ــعوديني واملرتزق ــود الس ــات الجن تجمع
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت الحثرية والطوال وس

صفوفهم
ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
تجمعات للجنود السعوديني يف موقعي قائم 

زبيد والدماح وجنوب قرية الخل
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مارب :
ــا  صاروخ ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  -
ــكر  ــىل معس ــو إم ع ــر ت ــوع قاه ــتيا ن باليس

الرويك التابع للغزاة واملرتزقة
ــة العدوان  ــكرية ملرتزق - اعطاب آلية عس

بمديرية رصواح ومرصع من كان عىل متنها
- استهداف مدفعي عىل تجمعات مرتزقة 

العدوان يف الزغن بمديرية رصواح
البيضاء :

ــة  ــاه عقب ــع باتج ــف واس ــار زح انكس  -
ــقوط  ــاء جوي مكثف وس ــذع تحت غط القن

قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة
تعز :

ــري 3 مدرعات و3 آليات تابعة للغزاة  - تدم
واملرتزقة شمال يختل يف الساحل الغربي

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط  -
ــة نوعية عىل مواقع املرتزقة يف  ينفذون عملي

تبة الدفاع الجوي يف بري باشا
ــىل وجرحى يف صفوف املرتزقة خالل  - قت
ــان عىل  ــش واللج ــني للجي ــني نوعيت عمليت

مواقعهم يف جبهة الوازعية
ــعة للجيش واللجان  - عملية هجوم واس
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــعبية  الش
السعودي شمال يختل تم خاللها تدمري 16 
ــرصع ما يقارب  ــني طقم ومدرعة وم آلية ما ب

50 مرتزقا
الجوف :

ــات املرتزقة  ــي عىل تجمع ــف مدفع - قص
ــكر الخنجر بمديرية خب والشعف  يف معس

وقتىل وجرحى يف صفوفهم
نهم :

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط  -
ــفينة  ــىل مواقع املرتزقة يف تبة الس يغريون ع

وشعب الجرجور بالقتب
لحج :

ــىل تجمعات  ــي غراد ع ــالق صاروخ - إط
ــقوط قتىل  ــة العدوان رشق كهبوب وس مرتزق

وجرحى يف صفوفهم
ميدي :

ــدوان  ــة الع ــات مرتزق ــتهداف تجمع - اس
ــمال صحراء  ــف املدفعية ش ــن قذائ ــدد م بع

ميدي و سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

جبهة الداخلجبهة الداخل

مارب :
- 5 غارات عىل مديرية رصواح

صنعاء :
ــق متفرقة يف مديرية  ــارة عىل مناط - 11غ

نهم
الجوف :

يف  ــر  الخنج ــة  منطق ــىل  ع ــارات  10غ  -
مديريتي خب والشعف واملطمة

ــاالت يف مديرية  ــبكة اتص ــىل ش ــارة ع - غ
الزاهر

ــدى  ــني يف إح ــني اثن ــهاد مواطن - استش
ــتهدفت  ــة واس ــة املطم ــىل مديري ــارات ع غ

شاحنة محملة بالطماطم
صعدة :

ــور بمديرية  ــارات عىل منطقة األزه - 3 غ
رازح الحدودية

ــوح بمديية  ــة الص ــىل منطق ــارات ع - 3 غ
كتاف

ــني بمديرية  ــة بني مع ــارة عىل منطق - غ
رازح الحدودية

ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــن مديرية رازح  ــتهدف مناطق متفرقة م يس

الحدودية
- 4 غارات عىل مديرية باقم

- 3 غارات عىل مديرية الظاهر
حجة :

- 11 غارة عىل مديريتي حرض وميدي
الحديدة :

 4 ــرح  وج ــعفني  املس ــد  أح ــهاد  استش  -
ــفى حيس  ــني يف 4 غارات عىل مستش مواطن

وعىل سيارة إسعاف تابعة للمستشفى
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ـــار ـــدوان فــي إب وذم ـــع ــم ال ــرائ ــج ـــاروقــفــات احــتــجــاجــيــة مــنــددة ب ـــدوان فــي إب وذم ـــع ــم ال ــرائ ــج وقــفــات احــتــجــاجــيــة مــنــددة ب

ــياني  الس ــة  بمديري ــع  موس ــاء  لق ــش  ناق
ــدراء املكاتب  ــة وم ــلطة املحلي ــادة الس ضم قي
ــعبي  الش ــر  واملؤتم ــه  الل ــار  وأنص ــة  التنفيذي
ــل  وكي ــة  برئاس ــة،  االجتماعي ــخصيات  والش
ــة  املتصل ــب  الجوان ــة،  النوع ــيل  ع ــة  املحافظ

بتعزيز االصطفاف والتالحم.
ــب أن  ــذي يج ــدور ال ــاء إىل ال ــرق اللق وتط
ــة العدوان ورفد  ــه الجميع يف مواجه يضطلع ب

الجبهات باملال والرجال وقوافل العطاء.
ــيل بن  ــة ع ــل املحافظ ــار وكي ــاء أش ويف اللق
ــه تحالف العدوان  ــة إىل أن ما يرتكب عيل النوع
ــله يف كافة الجبهات وكذا  من جرائم نتيجة فش

فشل محاوالته شق الصف الوطني.
ــع  للجمي ــعار  استش ــة  أهمي ــىل  ع ــد  وأك
للمسؤولية يف هذه املرحلة الحساسة التي يمر 
ــد أن تجاوز الكثري من التحديات  بها الوطن بع
التي فرضها العدوان بفضل صمود ووعي أبناء 
ــة واملكونات  ــزة األمني ــعب اليمني واألجه الش

السياسية ويف مقدمتها املؤتمر الشعبي.
ــة تعاون  ــة، عىل أهمي ــل النوع ــدد الوكي وش
الجميع للحفاظ عىل األمن واالستقرار ووحدة 

ــا إىل رضورة  ــة العدوان.. الفت ــف يف مواجه الص
تضافر الجهود والتحشيد لرفد الجبهات.

ــارت  ــت يف اللقاء عدد من الكلمات أش وألقي
ــدث يف املحافظات املحتلة من فوىض  إىل ما يح

وجرائم.
ــي  اليمن ــعب  الش ــاء  أبن ــي  بوع ــادت  وأش
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــات  وتضحي

مختلف مواقع الرشف والبطولة.

ــل  العم ــة  أهمي ــىل  ع ــات  الكلم ــددت  وش
ــاالت وتجاوز  ــة يف كل املج ــز الرشاك ــىل تعزي ع

الصعوبات ومواجهة العدوان الغاشم.
ــرع العدين  ــة ف ــاء مديري ــم أبن ــك نظ إىل ذل

ــوا فيها الجرائم  ــة إب وقفة قبلية أدان بمحافظ
ــريان العدوان بحق  ــي يرتكبها ط ــة الت املتواصل

املواطنني.
ــدوان األخرية يف  ــون جرائم الع وأدان املحتج
ــاء وصعدة  ــدة وصنع ــز والحدي ــات تع محافظ
ــت  ــه الصم ــت ذات ــتنكرين يف الوق ــار ، مس وذم

األممي والدويل املخزي إزاء هذه الجرائم
ــي جامع  ــار خرج أهايل ح ــة ذم ويف محافظ
ــة احتجاجية  ــار يف وقف ــط مدينة ذم ــرح وس ف
ــتمرار  ــد عىل اس ــة للتأكي ــالة الجمع ــب ص عق

الصمود يف وجه العدوان ووحشيته.
ــة الثبات  ــاركون يف الوقفة مواصل ــد املش وأك
ــزو والعمالة التي  ــوى الغ ــود ملواجهة ق والصم
ــتعباد  االس ــن  زم إىل  ــن  اليم ــادة  إع ــاول  تح

واالرتهان لقوى الوصاية الخارجية.
ــم املتحدة  ــاركون صمت األم ــتنكر املش واس
ــكاب مزيد  ــف العدوان الرت ــا مع تحال وتواطؤه
من املجازر يف اليمن، معتربين أن سكوت العالم 
ومجتمعات الدول العربية واإلسالمية وهيئات 
ــوء أخرض لقوى  ــا هو إال ض ــان م حقوق اإلنس

العدوان لالستمرار يف املجازر الهمجية..
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محافظ ذمار يوجه بتوفير احتياجات محافظ ذمار يوجه بتوفير احتياجات 
المواطنين من الغاز المنزليالمواطنين من الغاز المنزلي

ذمار / سبأ
ــري  ــني املقديش أمس عىل س ــار محمد حس ــظ محافظة ذم ــع محاف أطل

العمل يف منشأة الغاز باملحافظة.
ــة  ــة التعبئ ــري عملي ــىل س ــديش ع ــظ املق ــع املحاف ــارة اطل ــالل الزي وخ

لألسطوانات وخطط التوزيع لتغطية احتياجات املدينة.
ــز الجنيد، إىل رشح  ــاز عبدالعزي ــأة الغ ــتمع املحافظ من مدير منش واس
ــع يف اطار املدينة عن طريق  ــة التوزيع ملادة الغاز يف عرشة مواق ــول عملي ح
البيع املبارش باإلضافة إىل توفري كميات توزع عرب وكالء رشكة الغاز املعتمدين 

بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة واملجلس املحيل باملدينة.
ــات املدينة من  ــاز بتغطية احتياج ــأة الغ ــه املحافظ املقديش منش ووج
ــع والبيع  ــة بآلية التوزي ــابقة املتعلق ــارض الس ــزام باملح ــادة الغاز وااللت م
بالسعر الرسمي والرتتيب لعقد لقاء مع القطاع الخاص لرفد السوق بمادة 

الغاز بما يسهم يف سد االحتياج.
وشدد عىل أهمية إسهام القطاع الخاص بدور فاعل يف تلبية احتياجات 

املواطنني من مادة الغاز وبما يسهم يف القضاء عىل األزمة.
ــيقل ومدير مكتب  رافقه خالل الزيارة مدير عام مديرية ذمار محمد الس

الصناعة والتجارة ناجي العزي ومستشار املحافظة عبده عيل العلوي.

أجراها المخيم الطبي المجاني بالبيضاءأجراها المخيم الطبي المجاني بالبيضاء

معاينة معاينة ٢٢٠٨٢٢٠٨ حاالت من مرضى العيون حاالت من مرضى العيون
البيضاء/محمد املشخر

 قدم مخيم العيون الطبي املجاني الـ (80 ) إلزالة املياه البيضاء 
ــرص العاملية وبتمويل  ــة الب ــات الذي تنفذه مؤسس وزراعة العدس
ــى مكتب اليمن  ــة الخريية ملكافحة العم ــة أكرام النعم من مؤسس
ــة املحافظة   ــاء عاصم ــام بمدينة البيض ــورة الع ــفى الث يف مستش

خدمات الفحص واملعاينة لـ 2208 حاالت من مرىض العيون .
ــة البيضاء  ــام بمدين ــورة الع ــفى الث ــر عام مستش ــح مدي وأوض
ــالل املخيم الذي  ــه أجريت خ ــح العوايض أن ــن صال الدكتور حس
ــة أيام  بتمويل  من  ــة البرص العاملية عىل مدى أربع ــه مؤسس نفذت
ــن 197 عملية جراحية  ــة أكرام النعمة الخريية مكتب اليم مؤسس
إلزالة املياه البيضاء وزراعة العدسات. ومنها 107 ذكور و90 إناث .
ــن 2208  ــرث م ــة ألك ــص واملعاين ــات الفح ــة ايل الخدم وباإلضاف
ــور و1001 حالة من االناث   ــاالت موزعة عىل ألف و207 من الذك ح
ــم ورصف الدواء  ــن حاالتهم املرضية  ومعالجته ــف العام ع والكش
ــة واملحافظات املجاورة  ــكل مجاني من مديريات املحافظ لهم بش

لها.

مقتل وجرح
ــعودي يف موقع  ــدي س ــص جن ــه تم قن ــدر إىل أن ــار املص وأش

العبادية.
ــعبية قصفت  ــة الجيش واللجان الش ــر املصدر أن مدفعي وذك
ــل واملعنق وقايم  ــعوديني جنوب قرية الخ ــات الجنود الس تجمع

زبيد، محققة إصابات مبارشة.
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــتهدفت مدفعي ــا اس كم

تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعسري.
ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــدر عس ــح مص وأوض
ــات مرتزقة الجيش  ــتهدفت تجمع ــة الجيش واللجان اس مدفعي

السعودي رشق جبل سبحطل.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
استهدفت أيضا تجمعات للجنود السعوديني يف معسكر الحداد.

ائتالف 14 فرباير
ــعودي إىل  ــه النظام الس ــالف البحريني يف بيان ل ــا االئت ودع
ــي  ــال الت ــات القت ــف جبه ــراء يف مختل ــه النك ــرتاف بهزيمت االع
ــعبّية ، مضيًفا: بعد أن  يخوضها مع الجيش اليمنّي واللجان الش
ــعبّية معادلة الردع عرب القّوة  فرض الجيش اليمنّي واللجان الش
ــال، آن األوان أن يقّر النظام  ــة والثبات يف ميادين القت الصاروخّي
السعودّي بهزيمته يف اليمن وُيوقف حربه العبثّية التي ال تخدم 
ــوائّي الذي  ــه العش ــة، وقصف ــدات الصهيو-أمريكّي ــوى األجن س

يطال املدنّيني من النساء واألطفال والشيوخ.
ــال االئتالف:  ــانّية الصعبة يف اليمن، ق ــول األوضاع اإلنس وح
ــم  ــعودّي الغاش ــىل العدوان الس ــن ألف يوم ع ــرور أكرث م ــد م بع
ــامًخا، وعىل الرغم  ــًدا ش ــعب اليمن صام ــن، ال يزال ش ــىل اليم ع
ــدواء واملواد  ــار عليه ومنع وصول ال ــن تجويعه وإطباق الحص م
ــعب عّيص وال يخضع مهما  ــة إليه أثبت للعالم كّله أّنه ش الغذائّي

اشتّد الحصار عليه.

حقوقي بريطاني
ــت  ــات صحفية ملوقع "ميدل ايس ــميث يف ترصيح ــب س وطال
آي" الربيطاني الوزراء وأعضاء الربملان الربيطانيني بوقف تقديم 
ــان  ــدان التي تنتهك حقوق اإلنس ــيايس إىل هذه البل ــم الس الدع

أمام العالم أجمع.
يأتي هذا يف وقت أعرب جميع أعضاء حملة مناهضة االتجار 
بالسالح الربيطانية عن قلقهم من طريقة التأثري الواضحة التي 
ــة  ــعودية واإلمارات العربية عىل الساس ــتخدمها أنظمة الس تس
ــا غري  ــم بأنه ــه بلدانه ــف في ــذي توص ــت ال ــا يف الوق يف بريطاني

ديمقراطية وذات سجل يسء يف مجال حقوق اإلنسان.

تاريخ املؤامرات
ــة:  طائرات تقذف  ــدو  يقلع من "عدن" املحتل ــا كان الع حينه
القنابل والقذائف ، بال رحمة، وطائرات ترمي بمنشورات تحرض 
ــع املذهبية يف  ــارة إىل واق ــود" يف إش ــىل قتال "الزي ــوافع" ع "الش
ــيلة إلعطاب  ــي ، يبحث عن وس ــو اليمن ــي ه ــن، وكان اليمن اليم

الطائرة دون أن يفتش يف مذهب من تستهدف!
ــها،  ــة نفس ــات؛ اللغ ــس التحدي ــه نف ــن" تواج ــزال "اليم ال ت
ــها، و"عدن" ترزح تحت احتالل جديد ، وكانت  واملنشورات نفس
ــمال  ــلت يف ش ــرات الربيطانية قد أفش ــف الطائ ــن قبل قص اليم
ــاحل  ــة"، والس ــتعادة "تهام ــي، باس ــرشوع الربيطان ــن، امل الوط
ــث  ــا، حي ــن بريطاني ــوم م ــيس"، املدع ــد "اإلدري ــن ي ــي، م الغرب
ــلت  ــع، فش ــك املجتم ــها لتحري ــة نفس ــة املذهبي ــتخدم اللغ اس

بريطانيا يف نهاية املطاف.
ــلطة  وبرصف النظر عن املالحظات الوطنية حول طبيعة الس
ــة، حينها يف صنعاء، إال أن األرض والهوية، واجهت اخطر  القائم
ــد العرشينيات، بعد رحيل العثمانيني عن  تهديد وجودي، يف عق
ــاق، إلعادة  ــىل قدم وس ــري ع ــرشوع بريطانيا يس ــالد ، وكان م الب
ــدف تحويل، ليس  ــكيل اليمن وفق خارطة مذهبية به ــم وتش رس
ــيخات  ــلطنات واملش ــرشات الس ــل إىل ع ــب ، ب ــات فحس إىل يمن

املتصارعة ..
ــات الصغرية، ضمن املرشوع  ــايل عرشات الخرائط والهوي وبالت

األكرب: مرشوع سايكس بيكو.
ــد اليمن  ــرام والعداء ض ــن الدموية واإلج ــخ م ــعود تاري آل س
ــي  تنرشها  ــني يف حلقاته الت ــدم الباحث عيل حس ــني يق واليمني
ــيم والتفكيك  ــعود وارتباطها بمرشوع التقس الثورة ، تاريخ آل س
ــايكس بيكو" برعاية بريطانيا ، وحقائق العداء الذي تأسس  "س

بوصية عبدالعزيز آل سعود وبندقيته املوجهة نحو اليمن.

9 قتىل بهجوم
ــك يف بيان نرشته  ــة بعد ذل ــارت وزارة الداخلي ــن جانبها أش م
عىل صفحتها الرسمية عىل فيسبوك إىل ان قوات االمن "تصدت 
ــاق  ــاز النط ــاول اجتي ــة ح ــة بخاري ــتقل دراج ــول كان يس ملجه
ــة مارمينا وتمكنت من القبض عليه بعد  االمني الخارجي لكنيس

اصابته"، من دون أن تؤكد مقتله.
ــو  ــط فيدي ــي رشي ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق ــرش  ع وانت
ــل ملتح يرتدي  ــذ الهجوم يظهر فيه رج ــخص يعتقد انه منف لش
ــا قيد الناس  ــكاد واعيا، فيم ــى عىل األرض، بال ــرتة ذخائر ملق س

ذراعيه ثم كبلوا يديه.
ــت الوزارة يف بيانها ان قوى االمن ضبطت مع املهاجم  وأوضح
ــه  ــل قيام ــرة "قب ــوة متفج ــاص وعب ــزان رص ــا" وخ ــالحا آلي "س

بمحاولة إلقائها عىل الكنيسة".
ــل مواطنني اثنني  ــة :إن املهاجم َقَت ــت الداخلية املرصي وأضاف
ــا يتواجدان بداخله  ــاه محل تجاري كان ــد إطالق النار يف اتج بع
ــن بينهم  ــخاص م ــبعة أش ــة، ثم قتل س ــل اقرتابه من الكنيس قب
ــتهدف اخرتاق  ــي كان يس ــا أن "االرهاب ــدة يف بيانه ــي, مؤك رشط
ــري عبوة  ــرية نارية ثم تفج ــالق أع ــن خالل إط ــاق األمني م النط
ــة بهدف إحداث أكرب قدر من الوفيات  ــفة بالقرب من الكنيس ناس
ــالق النريان  ــوات وتبادلها إط ــن رسعة رد فعل الق ــني، ولك واملصاب

حاال دون ذلك".

وأغلقت الرشطة محيط منطقة االعتداء فيما تجمع الناس يف 
املكان. وأمكن مشاهدة بقع دماء يف موقع الحراسة أمام الكنيسة.

ــمرب الفائت، قتل أكرث من مائة شخص يف اعتداءات  ومنذ ديس
ــدد من مدن  ــل اقباطا يف ع ــس وحافلة تق ــالث كنائ ــتهدفت ث اس

البالد، وتبنى تنظيم داعش هذه االعتداءات متوعدا باملزيد.
ــة  ــم الكنيس ــمي باس ــياق أعلن املتحدث الرس ــس الس ويف نف
ــمية عىل فيسبوك انه  ــية عىل صفحته الرس القبطية االرثوذكس
ــادث اإلرهابي الذي  ــهداء الح ــرر أن تقام جنازة جماعية لش "تق
ــهيد مارمينا بحلوان والشهيدين الشقيقني  وقع عىل كنيسة الش
ــزة املنزلية بمنطقة  ــاص إرهابيني بمحل األجه ــن قتال برص اللذي

املرشوع األمريكي بحلوان أيضا".
ــىس العبارات،  ــب يف بيان "بأق ــر أحمد الطي ــيخ االزه وأدان ش
ــتهدف" كنيسة مارمينا. وشدد  الهجوم اإلرهابي الغادر الذي اس
ــتهدف  ــك الهجمات اإلرهابية النكراء التي تس ــىل أن "تكرار تل ع
ــح مفضوح األهداف"، معتربا  ــوة األقباط يف أيام األعياد أصب اإلخ
ــتهدف أتباع هذا  ــه، أكرث مما تس ــتهدف الوطن ووحدت "أنها تس

الدين أو ذلك".
ــال أهدافها والتمسك  وقال "إن الرد املوجع عليها يكون بإفش

أكرث بروح الحب واملودة التي تجمع املسلمني واملسيحيني".
ــة إىل التصدي لهذا  ــعب املرصي كاف ــا  الطيب "أبناء الش ودع
ــاركة املسلمني إلخوتهم األقباط  املخطط الخبيث،  من خالل مش

يف االحتفال بذكرى ميالد املسيح".
ــية الهجوم الذي يأتـي "يف  كما أدانت وزارة الخارجية الفرنس
ــيحية"، واكدت يف بيان "تضامنها مع مرص يف هذه  فرتة اعياد مس

املحنة".
ــيحية يف الرشق  ــرب طائفة مس ــاط املرصيون اك ــكل االقب ويش
ــلمني  ــكانه من املس ــط وواحدة من اقدمها يف بلد غالبية س االوس
ــكان مرص البالغ عددهم 95  ــنة، إذ يمثلون نحو 10 % من س الس

مليون نسمة.
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