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 بيان الحرب الذي اعلنه النظام السعودي ضد قطر والذي  •
عدم  وتعهد  القطري  النظام  مع  الحوار  تعطيل"  تعهد 
التسامح معه، اطاح بجهود الوساطة الكويتية قبل أن تلد 
فلم يلبث امير دولة الكويت االعالن عن نجاح وساطته في 
وقف التدخل العسكري االماراتي السعودي المصري ضد 
مشيخة قطر حتى صبت هستيريا محمد بن سلمان المزيد 

من الوقود إلشعال األزمة المرشحة لتصعيد عسكري.
 يصعب التكهن بإمكان تعقّل الصبية الذين يحكمون  •

اطاحته  في  يرى  فاألول  واالمارات  السعودية 
بالنظام القطري أو على االقل اذالله وسيلة لتجاوز 
مراكز القوى في العائلة الحاكمة المعارضة لوارثته 
جبهة  في  االمل  فقد  بعدما  السعودي  العرش 
بمحاصرة  انتصاره  أن  الثاني  يعتقد  فيما  اليمن، 
فرع التنظيم الدولي لإلخوان مرهون بالقضاء على 
القطري وتنصيب نظام جديد يلبي جنون  النظام 

المحمدين بالسيطرة والنفوذ في قطر وخارجها.
نعق  • نعمان  سعيد  ياسين  لندن  في  هادي  الفار  سفير   

لينتهي  لندن  في  اليمنية  السفارة  امالك  بيع  باتهامات 
كشفت  بفضيحة  تزعمه  الذي  الدعائي  الشرف  ماراثون 
سقوطا سياسيا واخالقيا مروعا لشلة عمالء الرياض وفي 
الصدارة وزير خارجيتهم عبد الملك المخالفي الذي يأبي أن 

يمارس العمل الديبلوماسي على طريقة سماسرة االزمات.
عبر  • اوقفت  االنقاذ  حكومة  في  الخارجية  وزارة   

المخالفي  ياسين  شلة  مخطط  البريطاني  القضاء 
لبيع المنزل اللندني لكن وقاحة المرتزقة لم تستطع 
لم  واتهامات  بزعيق  العلن  إلى  فخرجت  االختباء 
تنقصها الوقاحة عن سيطرة حكومة االنقاذ الوطني 
ان  قبل  بيعها،  ومحاولة  السفارة  ممتلكات  على 

تحوله الوثائق الرسمية إلى سمسار عقارات.
عمليات  • على  الضوء  سلطت  اللندني  المنزل  فضيحة 

سمسرة اخرى وتحركات مريبة كشفها ناشطون يمنيون عن 
محاوالت لبيع ونهب ممتلكات السفارة اليمنية في اثيوبيا 
والتي تزيد قيمتها عن 20 مليون دوالر والتي يؤكد الناشطون 
أن سماسرة المخالفي وجالل هادي يخططون لبيعها في 

ليل.
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ـــة غـــايـــة املــســتــبــرصيــن ـــوالي نــــور ال
ــن ــري ــائ ــح ـــازة املــســتــضــعــفــني ال ـــف وم

ــى ــدج ـــن ال ـــل الـــهـــاربـــني م ومـــــالذ ك
ــر املــبــني ــج ــف ــوة ال ــح ــص ــني ل ــق ــائ ــت وال

ذرى اىل  ــوس  ــف ــن ال أحـــــرار  ومـــســـار 
للشامخني ــىل  ــع ال مــعــراج  ــخ  ــاري ــت ال

ــوب ومــــن رسى ــل ــق ـــــرار ال ومـــنـــار أب
بحرالسنني ــفــطــرةالــســمــحــاءيف  ــال ب

ــا ــرب ــق ـــني ت ـــف ـــائ ـــط ــــل ال ومــــــــزار ك
اليقني حـــرم  يف  والــســاعــني  لــلــحــق 

ـــل الـــثـــائـــريـــن تــمــيــزت ــــار ك ـــي ن ه
املستكربين مـــن  ــت  ــع ــب ــاش وم غــيــظــا 

ــب ــوائ ــــارت عــلــيــه ن ـــار مـــن ج هـــي ج
اإلغـــــواء واإلضـــــالل بــالــتــيــه املــهــني

وســيــلــة الـــحـــيـــاة  ارسار  رس  هـــي 
ــني ــامل ــع ـــري ال ــا وســبــيــل خ ــه ــال ــم ــك ل

كلما ــا  ــالم س ـــاري  ـــج ال ــا  ــره ــه ن هـــي 
الطامعني حـــوارضهـــاحـــروب  ــت  ــم أظ

الـــورى ــت  تــصــارع اذا  ــاة  ــج ــن ال وهـــي 
ــني ــامل ــظ ـــدي ال ـــأي وغـــــدت أزمــتــهــا ب

املصطفى ــني  ــم ي مـــن  ـــة  ـــوالي ال نــــور 
الناظرين ــون  ــي ع ــىس  ك ــغــديــر  ال يـــوم 

ــا ثـــــراك وكــــل من ــه ــن ـــل ع يـــاخـــم س
ـــالغ خـــري املــرســلــني ــوا عــلــيــه ب ــع ــم س

ــا ؟؟ ــه ــت ــع ــم هــــذا عـــيل ولــيــكــم أس
ورأيـــــــت كـــفـــي الــــــويل مــــع األمــــني
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ــن"  مقولة تصدق اليوم عىل  ــاب ال دين له وال وط - "اإلره
ــث يتعرضون  ــلمني يف ميانمار (بورما) حي ــتهداف املس اس
لإلبادة الجماعية عىل أيادي املتطرفني البوذيني ، مع تواطؤ 
ــذي نجده يقظاً تجاه  ــة وخذالن املجتمع الدويل ، ال الحكوم
ــري مكرتث بما  ــالمي ، لكنه يبدو غ ــمى باإلرهاب اإلس ما يس

يصاليه املسلمون املستضعفون يف كثري من بقاع العالم .
ــة أن التنظيمات اإلرهابية التي تتلفع  لن نقفز عن حقيق
ــالم  ــار والضبابية حول اإلس ــارت الغب ــالم قد أث ــرداء اإلس ب
ــلمني ، ما يجعل العالم متشككاً حيال بعض األحداث  واملس
ــدى الثمار  ــذه إح ــة فيها ، وه ــلمني ضحي ــدو املس ــي يغ الت
ــلمني ، وحتى وإن أقترص  ــلبية لنا يف التطرف عند املس الس
الرصاع الدامي فيما بينهم البني ، فإن الصورة النمطية التي 
ــواه هو املتشدد  ــلم ال س ــخت يف األذهان قد جعلت املس رس

واالرهابي والتكفريي وما إىل ذلك ! 
ــار وعىل  ــواىل من ميانم ــي تت ــة الت ــاهد املؤمل ــد أن املش بي
ــاب (بوذي) رصيح  ــالدش تفصح عن إره ــا مع بنغ حدوده
ــامحها مع اآلخر  ــة معروفة  باعتدالها وبتس ــم أن البوذي رغ
ــل أخرى  ــة أن لإلرهاب عوام ــود إىل حقيق ــذي يق ــر ال ، األم
ــذه العوامل  ــر ، فإذا وجدت ه ــن أو الفك ــرص عىل الدي ال تقت
رسعان ما يتحول اإلنسان إىل وحش قاتل يبطش بال هوادة 
أو رحمة ، فال يتوقف عن إجرامه إال حني يجد نفسه فرداً أو 

جماعة  يف قلب الخطر !!
ــاس بعضهم  ــع الله الن ــول : (ولوال دف ــه إذ يق ــدق الل وص
ــاجد يذكر فيها  ــض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومس ببع

اسم الله) . 
ــوب عىل نحو  ــاني مطل ــع اإلنس ــذا التداف ــوم فإن ه والي
عاجل يف ميانمار بحيث يرتدع املتطرفون فيها ويكفون عن 
عدوانهم، خاصة أن مسلسل استهداف واضطهاد املسلمني 
ــع الدويل  ــلمني واملجتم ــد أغرى صمت املس ــري جديد ، وق غ
ــادوا وتجربوا ، حتى وصلنا إىل ما وصلنا اليه  اإلرهابيني فتم

اليوم .
ــرك الجاد  ــا التح ــب علين ــلمني توج ــؤوليتنا كمس ومس
ــني  وتأم ــني  النازح ــة  إغاث يف  ــعبياً  وش ــمياً  رس ــؤول  واملس
ــوم بدورها  ــىل حكومة بورما لتق ــن ، وبالضغط ع املحارصي
ــتهدفني يف  ــلمني وكل املدنيني املس ــة املس ــي يف حماي الوطن
ــيوية الكربى  هذه الحرب العمياء .. ومطلوب من الدول اآلس
التي تنترش فيها الديانة البوذية كالهند والصني واليابان أن 
ــيا مرسحاً  ــل هي األخرى ، حتى ال تصبح آس تعمل وتتدخ

لرصاع ديني ال منترص فيه إال اإلرهاب وأياديه الخفية . 
 ، ــالمي  اإلس ــر  املؤتم ــة  منظم ــن  أي ــاءل،  نتس أن  ــا  ولن
ــن خادم  ــاب ، وأي ــالمي ملحاربة اإلره ــف اإلس ــن التحال وأي
ــكالم فريضة ، وما  ــني يكون ال ــاذا يصمتون ح ــني ، ومل الحرم
ــة أقلية  ــون ويتحركون إلغاث ــى ينطق ــه حت ــذي ينتظرون ال
مستضعفة ال ذنب لها إال أنها ارتضت الله ربا ومحمداً نبياً 

واإلسالم ديناً ؟
 الكل مسؤول ومعني بالتحرك إنسانياً وإسالمياً .. والت 

ساعة مندم !!!

 /
ــطون لبعض  ــورا نرشها ناش ــرت ص أظه
ــتقبالهم  ــبوة لدى اس ــاء محافظة ش وجه
من قبل قادة قوات الغزو االماراتية املحتلة 
ــتقبال  ــة مظاهر اس ــات الجنوبي للمحافظ
ــكري  ــم العس ــطوة الحاك ــل س ــز يف ظ مخ
ــو عام  ــذ نح ــيطر من ــذي يس ــي ال االمارات
ونصف عىل املحافظات الجنوبية بالتعاون 

مع املليشيا العميلة.
ــطون مهانة االستقبال لوفد  وانتقد ناش
ــائل بعدم  ــذي انطوى عىل رس ــاء ال الوجه
ــاء األرض  ــد ألبن ــال زاي ــب عي ــرتام كتائ اح
ــة اجتماعه حفاة  ــتقبلهم يف غرف بعدما اس
ــال جنابيهم وتعلو جدرانها  ومنزوعي نص
صور حكام العائالت الوراثية يف واحدة من 
ــزي لطابور عمالء  ــة والخ ــرث صور املهان اك
ــعبي  ــوا الحاضن الش ــدوان الذين قدم الع
لقوات الغزو االماراتية والسعودية طمعا يف 

كرامة مهدرة.

وجهاء شبوة في حضرة الغازي االماراتي .. حفاة ومجردين من نصال جنابيهموجهاء شبوة في حضرة الغازي االماراتي .. حفاة ومجردين من نصال جنابيهم

فــديــتــك أيـــام حــمــل الــســالحفــديــتــك أيـــام حــمــل الــســالح

وخضت مع الخصم اقصى كفاحوخضت مع الخصم اقصى كفاح

وســـار الفدائـــي علـــى مبدئيوســـار الفدائـــي علـــى مبدئي

حريتي   الـــيـــوم  بـــه  حريتي  نــزعــت  الـــيـــوم  بـــه  نــزعــت 

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة 
٦٦ مواطنين بقذيفة  مواطنين بقذيفة 

أطلقها المرتزقة بتعز أطلقها المرتزقة بتعز 
مواطنني  ثالثة  ــهد  استش
ــالن وأصيب ثالثة  بينهم طف
ــراء قذيفة أطلقها  آخرون ج
ــعودي  ــة العدوان الس مرتزق

األمريكي يف مدينة تعز.
ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــة  باملحافظ
ــوا  أطلق ــدوان  الع ــة  مرتزق
قذيفة عىل حي املخبز اآليل 
إىل  أدى  ــا  م ــز،  تع ــة  بمدين
ــني  ــة مواطن ــهاد ثالث استش
ــم طفالن وإصابة ثالثة  بينه

آخرين.

أبناء مديرية المالجم في البيضاء يسيرون قافلة عيدية غذائية دعمًا للجيش واللجانأبناء مديرية المالجم في البيضاء يسيرون قافلة عيدية غذائية دعمًا للجيش واللجان

الهند فــي  الــعــمــاد  لــلــبــاحــث  االنــجــلــيــزي  اRدب  فــي  الهندالـــدكـــتـــوراه  فــي  الــعــمــاد  لــلــبــاحــث  االنــجــلــيــزي  اRدب  فــي  الـــدكـــتـــوراه 

البيضاء /محمد املشخر
سري أبناء مديرية املالجم محافظة 
ــة غذائية  ــة عيدي ــاء أمس قافل البيض
ــة واملكاتب  ــلطة املحلي مقدمة من الس
ــا  دعم ــة  املديري ــاء  ووجه ــة  التنفيذي
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ألبط
ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــني  املرابط
ــد  عي ــبة  بمناس ــة  البطول ــن  وميادي
األضحى املبارك وتحت شعار (أعيادنا 
جبهاتنا) واحتوت القافلة عىل كميات 

من املواد الغذائية والتموينية واألغنام 
ــل  املتواص ــم  الدع ــار  إط يف  ــوايش  وامل
املرابطني  ــعبية  الش ــان  للجيش واللج

يف جبهات وميادين البطولة والثبات.
ــد مدير  ــيري القافلة  أك ــالل تس وخ
ــام مديرية املالجم  محمد عبدالقوي  ع
ــمل مواد  ــي أن القافلة التي تش امللجم
ــة ومبالغ مالية إضافة  غذائية وتمويني
ــار إرصار أبناء  ــوايش تأتي يف إط إىل امل
ــاندة أبطال  ــم ومس ــىل دع ــة  ع املديري

ــعبية املرابطني  ــان الش ــش واللج الجي
ــدود  ــا وراء الح ــال وم ــات القت يف جبه
والذين يدافعون عن كرامة وعزة الوطن 
ــه  ــم وأذناب ــدوان الغاش ــدي للع والتص
ــن  واملأجوري ــة  واملرتزق ــالء  العم ــن  م
وخاصة واليمن تحتفل بعيد األضحى 
ــتظل عىل  ــارك، مؤكدا أن املالجم س املب
ــال الوطن  ــموخ جب ــامخة ش العهد ش
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــاند الجي وتس
الذين يقدمون مالحم بطولية تستحق 

ــة العدوان  ــزاز يف مواجه ــر واالعت الفخ
السعودي الغاشم.

ــة املالجم  ــر عام مديري ــاد مدي وأش
ــاء  ووجه ــائخ  ومش ــاء  أبن ــل  بتفاع
ــخية من خالل  املديرية وتربعاتهم الس
ــال  ــم أبط ــاندة ودع ــة ملس ــذه القافل ه
ــن  والذي ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــة  البطولي ــم  املالح أروع  ــجلون  يس
ــىل  ــاح ع ــن الكف ــة يف ميادي والتاريخي

تراب الوطن الغايل.

ــادر عيل محمد  ــل الباحث عبد الق حص
ــاز  بامتي ــوراه  الدكت ــة  درج ــىل  ع ــاد  العم
ــة  اللغ ــة  جامع ــن  م ــزي  اإلنجلي األدب  يف 
ــو" يف  ــة "إفل ــات األجنبي ــة واللغ اإلنجليزي
ــة  ــومة بـ"صوفي ــالته املوس ــن رس ــد ع الهن
ــة يف روايات الكاتب إبراهيم  الصحراء:دراس

الكوني".
ــة املرشف  ــة برئاس وأوصت لجنة املناقش
ــن  م ــا  كون ــراكاش  ب ــور  الربوفيس ــارك  املش
جامعة اإلفلو وعضوية الربوفيسورة فاندنا 
ــد اإلقليمي  ــا خارجيا املعه ــال ممتحن لوني
للغة االنجليزية يف شاندجار والربوفيسورة 

ــئون  ــدة الجامعة لش ــك عمي ــال ناي تشانش
الطالب األجانب بطباعة الرسالة ونرشها.

يذكر أن الباحث عبدالقادر العماد عضو 
ــة اآلداب جامعة ذمار،  ــة التدريس بكلي هيئ
ــوا بالهند  ــة إىل جامعة إفل ــه الجامع إبتعثت
للدراسات العليا وتحضري رسالة الدكتوراه.

أكثر من مليوني زائر خالل إجازة العيد في حدائق ومتنزهات أمانة العاصمةأكثر من مليوني زائر خالل إجازة العيد في حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة
يف  ــات  واملتنزه ــق  الحدائ ــتقبلت  اس
ــي زائر  ــن مليون ــة أكرث م ــة العاصم أمان

خالل إجازة أيام عيد األضحى .
وتعد الحدائق العامة وجهة العائالت 
للتنزه يف املناسبات، واالستمتاع بأوقاتها 
يف املساحات الخرضاء املفتوحة وأماكن 

ألعاب األطفال.
وعرب عدد من زوار ومرتادي الحدائق 
ــات  للرتتيب ــم  وارتياحه ــعادتهم  س ــن  ع
ــن  ــق للزائري ــا إدارة الحدائ ــي أعدته الت
ــتمتاع بأوقاتهم  خالل إجازة العيد لالس
ــكان العاصمة  خصوصا بعد ما عانى س
ــراء  ج ــزان  واألح اآلالم  ــن  م ــاء  صنع
ــرث من  ــدى أك ــىل م ــدوان ع ــتمرار الع اس
ــىل نفوس  ــلبا ع ــا انعكس س ــني مم عام

املواطنني.
ــذي  ــتقرار ال ــن واالس ــدوا أن األم وأك
ــد صنعاء  ــة اليمن املوح ــم به عاصم تنع
ــال  ــادة اإلقب ــري يف زي ــد كب ــاهم إىل ح س
ــق واملتنزهات  ــىل الحدائ ــع ع ــري املتوق غ
ــري كل ما  ــا الكبري والصغ ــي وجد فيه الت

يحتاجه لقضاء أيام العيد.
ــام الحدائق واملنتزهات  وقال مدير ع

ــني محمد  بأمانة العاصمة املهندس حس
ــن  ــرث م ــبأ)" أن أك ــة (س ــرويض لوكال ال
ــال اإلدارة العامة  ــي وعم ــن موظف 380 م
ــق واملنتزهات عملوا عىل اإلعداد  للحدائ
ــزوار  ــتقبال ال ــق الس ــز للحدائ والتجهي
ــل عددها  ــد التي وص ــازة العي خالل إج
ــة 57 حديقة عامة  ــذا العام يف العاصم ه

وخاصة".
ــات  الصعوب ــم  رغ ــه  أن ــح  وأوض

ــة  أمان ــا  تواجهه ــي  الت ــات  والتحدي
ــل  ــة بفع ــا املختلف ــة وقطاعاته العاصم
ــة الدعم والنفقات  ــتمرار العدوان وقل اس
ــغيلية ، إال ان إدارة الصيانة ومدراء  التش
ــادة  ــز وإع ــىل تجهي ــوا ع ــق عمل الحدائ
ــة  املتنوع ــة  املجاني ــاب  األلع ــة  صيان
لألطفال لرسم البسمة وإدخال السعادة 
ــن معاناتهم  ــف م ــهم والتخفي إىل نفوس

النفسية جراء العدوان.

القائد  السيد  إليه  لفت  ما  أجمل  من 
عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته بمناسبة 
عيد يوم الوالية "الغدير" هو التطمين اإللهي 
لسيدنا الرسول محمد صلى الله وبارك عليه 
الكريم بقوله تعالى  القرآن  آله نصا في  وعلى 

"والله يعصمك من الناس"..
فقد نبه السيد القائد إلى نقطة مهمة بهذا 
الرسول  كون  من  الرغم  على  أنه  وهي  الشأن 
سيقدم البالغ إلى قومه وآل بيته وصحابته إال 
أنه كان بحاجة لتحفيز من الله تعالى وضمانة 
إلهية ليقدم على تبليغ رسالة الله بإعالن والية 

اإلمام علي عليه السالم.
استخدام  أن  استنتاج  يمكن  هنا  ومن 
استمرارية  تعني  "الناس"  لكلمة  تعالى  الله 
الضمانة اإللهية للرسول الخاتم إلى يوم تقوم 
القرآن  في  وردت  عامة  الناس  فكلمة  الساعة، 

الكريم أكثر من مرة قاصدة البشر عموما..

بالغ  يجدد  من  لكل  إلهية  ضمانة  وهي  بل 
من  الحجة  ذي  من  عشر  الثامن  في  الرسالة 
حساسية  ألن  الساعة،  تقوم  وحتى  عام  كل 
قضية الوالية مستمرة عبر التاريخ كما أوضح 
السيد القائد بقوله: "إن حساسية قضية الوالية 
التاريخ تجعلنا نستشعر كيف كانت  على مر 
الله عليه وآله  النبي صلى  خطورتها في زمن 

وسلم"..
وألتمس العذر سلفا الستنتج أيضا أنها كما 
مثلت خطورة في زمن النبي صلى الله وبارك 
عليه وعلى آله فإنها تمثل خطورة في كل زمان، 
بل يمكن القول إن خطورتها اليوم باتت أكبر، 
اإلمام  والية  عن  االنحراف  مسافة  اتساع  بعد 
عام،  وأربعمائة  ألف  عن  يزيد  ما  خالل  علي 

شهدت رفضا لهذه الوالية بلغ حد اإلقدام على 
ارتكاب العديد من الجرائم والمجازر بحق أئمة 
أل البيت وكل من يؤمن بالوالية، والجرأة على 
تشويه الرسول الكريم واإلمام علي صلوات الله 
والتشكيك  بالمناسبة  واالستخفاف  عليهما، 
فيها، ومحاربة إحيائها، وتكفير المشاركين في 

تجديد بالغ رسالة الله في يومها من كل عام..
ومع هذه الخطورة إال أن شعبنا اليمني لم 
يتوقف عن إحياء مناسبة عيد الغدير منذ يوم 
وبارك  الله  صلى  الرسول  أعلنه  الذي  الوالية 
ارتباط  مالمح  من  ملمح  في  آله،  وعلى  عليه 

اليمنيين بوالية الله ورسوله واإلمام علي.
يجدد  أعوام  ومنذ  أنه  تعالى  الله  ونحمد 
الحوثي  بدرالدين  عبدالملك  القائد  السيد 
حفظه الله بكل ثقة وطمأنينة بالغ الرسالة كما 
بلغها سيدنا محمد، مع مالحظة أنه صلى الله 
آله قد بلغها في غدير خم  وبارك عليه وعلى 

فيما  المسلمين،  من  اآلالف  عشرات  بمحضر 
يجدد البالغ السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي 
في كلماته المتلفزة عن المناسبة كل عام إلى 
وستمائة  مليارا  عددها  المتجاوز  اإلسالم  أمة 
عشرين  من  أكثر  تنقلها  حيث  مسلم،  مليون 
تتاح  وأيضا  وإسالمية،  عربية  تلفزيونية  قناة 
االنترنت،  عبر   للجميع  مسجلة  مشاهدتها 
التبليغ  األمرين  داللة  فهم  األكارم  وللقراء 

وتجديده..
ومضة:

كما  أنه  تعالى  بالله  تامة  ثقة  على  نحن 
عصم رسوله من الناس وهو بين قومه وآل بيته 
وصحابته فإنه سيعصم السيد عبدالملك من 

الناس جميعا الذين يعيشون هذا العصر..
يا الله..  يا الله .. احفظ علمنا للعالمين..

واهللا يعصمك سيدي أيضًا

هاشم أحمد رشف الدين 


