
ــاءلون عن  ــني يتس ــن املتابع ــد م ــات العدي ب
ــدد كبري من  ــل فيه ع ــذي اعتُق ــكان ال ــة امل طبيع
ــاءت  ــعوديني، وج ــال الس ــال األعم ــراء ورج األم
ــي  ــون العامل ــز كارلت ــدق ريت ــول فن ــات ح التكهن

بالرياض، والذي تحول إىل سجن لألمراء .
ــورك تايمز،  ــب ما نرشته صحيفة نيوي بحس
ــع الحجوزات،  ــاء جمي ــالء الفندق وإلغ ــإن إخ ف
ــكوك حول احتجاز أفراد العائلة املالكة،  أكد الش

املوجه إليهم تهم الفساد املايل، يف هذا الفندق.
ــن  ــث ع ــض للبح ــع البع ــد يدف ــول ق الفض
معلومات عن هذا الفندق شديد الفخامة، والذي 
ــعودية،  ــهرة يف الس ــادق ش ــرث الفن ــد أك ــد أح يع
ــع  ــدم مربع، ويتس ــاحة 62 ألف ق ــىل مس يقع ع

ــة  ــرف واألجنح ــني الغ ــالً ب ــتضافة 492 نزي الس
امللكية.

ــائل  وس ــن  م ــد  العدي ــدق  الفن ــن  يتضم
ــل  مث ــال  األعم ــال  لرج ــة  واملخصص ــة  الرفاهي
ــباحة وقاعات  ــة وحمامات الس ــة الصحي األندي

االجتماعات الفارهة.
ــن 746 دوالراً  ــرف م ــز الغ ــعار حج ــدأ أس تب
ــاحتها 42 مرتاً  ــغ مس ــي تبل ــة، والت ــاً لليل أمريكي
ــغ 47 دوالراً  ــاج إىل إضافة مبل ــا تحت ــاً، ربم مربع

لتستمع بوجبة اإلفطار.
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ــيتد برس" االمريكية إن  قالت وكالة "أسوش
ــعودي وضع الفار املحكوم باالعدام  النظام الس
ــراد حكومة عمالء الرياض  ــه وعددا من اف وابني
ــة الجربية بعد  ــكريني تحت اإلقام مدنيني وعس

منعهم من العودة.
ــس إىل  ــه ام ــر نرشت ــة يف تقري ــبت الوكال ونس
ــذه  ــأن ه ــول ب ــعودية الق ــة يف الس ــادر يمني مص
ــدة  ح ــد  تصاع ــبب  بس ــا  اتخاذه ــم  ت ــوة  الخط
الخالفات بني حكومة عمالء الرياض والفار هادي 

من جهة وقوات الغزو االماراتية من جهة ثانية.
ونسبت إىل مصادرها القول إن "السعوديني 
ــة، وعندما يطلب  فرضوا عليهم اإلقامة الجربي
ــت  ــه ليس ــأن عودت ــه، ب ــفر يبلغون ــادي الس ه
ــه وأن  ــدون قتل ــن يري ــاك متآمري ــة وأن هن آمن

السعوديني يخشون عىل حياته".  
ــم تحالف  ــة إن املتحدث باس ــت الوكال وقال
ــي  ــد ترك ــي العقي ــعودي االمارات ــدوان الس الع
ــئلة الوكالة وقال  املالكي رفض اإلجابة عىل اس
ــه إىل مكتبه  ــق بهادي توج ــئلة تتعل ــة أس إن أي

ــاوالت الوصول إىل  ــة أن مح ــه، مضيف وحكومت
ــم  ــمتهم " وزير الخارجية واملتحدث باس من س

الحكومة " لسؤالهما لم تنجح. 
ــرس" أن فرض إقامة  ــيتد ب واعتربت "أسوش
ــارة إىل  ــه تمثل "إش ــادي وأقارب ــىل ه ــة ع جربي
عمق ضعف الفار هادي يف الحرب التي يقودها 
ــارت، إىل أن  ــمه،   وأش ــعودي باس ــام الس النظ
ــدم قدرة هادي عىل العودة إىل جنوب اليمن  "ع

أمر يؤكد فقدانه لسمعت

تعز - سبأ
ــكان  ــة والس ــة العام ــب الصح ــر مكت ــن مدي  ثم
ــزي دور منظمة  ــن الع بمحافظة تعز الدكتور حس
الصحة العاملية التي جسدت الرشاكة الحقيقية يف 
ــي بالجمهورية اليمنية يف هذه  دعم القطاع الصح

الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن .
ــتالم  ــليم واس ــور العزي أثناء تس ــاد الدكت وأش
ــة كدفعة أوىل،  ــعاف مقدمة من املنظم ــيارات إس س
ــة  ــة العاملي ــة الصح ــه منظم ــذي تقدم ــم ال بالدع
ــيارات إسعاف مجهزة  للقطاع الصحي بما فيها س
ملستشفي الراهدة بمديرية خدير وماويه بمديرية 

ماويه.
ــيارات  ــتالم س ــليم واس ــة تس ــت عملي ــد تم وق
ــز  ــة بتع ــر الصح ــب مدي ــل نائ ــن قب ــعاف م اإلس
ــم عبدالجبار ونائب مدير  الدكتور فضل عبدالكري
ــق الفقيه  ــة الدكتور واث ــات الصحي ــؤون الخدم ش
ــالم  ــر مكتب WHO إب وتعز الدكتور عبدالس ومدي
ــي ومدير فرع مكتب الصحة بخدير الدكتور  العريف
ــرع مكتب  ــر ف ــق ومدي ــد عبدالح ــن قاي عبدالرحم
ــوان ونائب  ــور مصطفى دب ــه الدكت ــة بماوي الصح
ــوارئ  ــر الط ــكان مدي ــة والس ــب الصح ــر مكت مدي

واإلسعاف بإب بكيل الجحايف.

سيارات إسعاف من الصحة سيارات إسعاف من الصحة 
العالمية لصحة تعزالعالمية لصحة تعز

  // متابعات
آي"   ــت  إيس ــدل  "مي ــع  موق ــال  ق
ــور بن مقرن  ــي أن األمري منص الربيطان
ــى مرصعه يف  ــز، الذي لق ــن عبد العزي ب
ــع مرافقيه يف  حادث تحطم مروحيته م
ــل بعملية  ــل أيام قت ــري بالضلوع ق عس
ــا  عندم ــة  العمودي ــه  لطائرت ــقاط  اس
ــة مجهولة،  ــرب إىل جه ــاول اله كان يح
ــة  الطاغي ــام  نظ ــام  اته إىل  ــارة  اش يف 
يف  ــلمان  س ــن  ب ــد  محم ــعودي  الس

ــري ومرافقيه  ــري قتل االم ــوع يف تدب الضل
ــت عرشات  ــاالت طاول ــة اعتق بعد حمل
ــعوديني املعارضني  ــراء والوزراء الس االم
ــلمان ملكا عىل  الجراءات تنصيب بن س
السعودية خلفا ألبيه املريض بالزهايمر 

والذي لم يعد  يدرك ما حوله .
ــن  م ــدد  وع ــور  منص ــري  األم ــي  ولق
ــري مرصعهم  ــؤويل إمارة منطقة عس مس
جنوبي السعودية، بعد تحطم طائرتهم 
ــة  وكال ــت  نقل ــا  م ــب  بحس ــة،  العمودي

ــا ربطت ”ميدل  ــعودية، فيم األنباء الس
إيست آي“، مقتل االمري منصور بحملة 
ــي طالت أمراء  ــاالت املفاجئة الت االعتق
بارزين من العائلة الحاكمة، عىل رأسهم 

متعب بن عبد الله، والوليد بن طالل.
ــأن  ب ــت  ترسب ــاء  أنب أن  إىل  ــار  يش
ــع  ــت جمي ــعودية، منع ــلطات الس الس
ــالع، نظرا  ــن اإلف ــة م ــرات الخاص الطائ
ــراء، وكبار  ــا مملوكة لألم لكون غالبيته

رجال األعمال.
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ــاني والذي  يف إطار برنامجها اإلغاثي واإلنس
ــة  قامت  ــوم محافظات الجمهوري ــتهدف عم يس
ــل مرشوع توزيع  ــة بنيان التنموية بتموي مؤسس
ــار مديرية الحدا  ــالل الغذائية بمحافظة ذم الس

ــروق  - اعماس  ــزل ( كومان املح ــة عىل الع موزع
ــالع)..  الظ ــاس  اعم  – ــة  حديج ــي  بن  – ــل  الجب
ــة الخريية  ــودة التنموي ــة م ــة مع مؤسس بالرشاك
ــدد (490)  ــة (10,194,000) ولع ــة اجمالي بتكلف
ــة  ــراً وحاج ــد فق ــن األرس األش ــتفيدة م أرسة مس

ــة الحصار  ــتها نتيج ــوء معيش والتي تفاقمت س
املفروض عىل بالدنا.

ــن املداني املدير  ــح الدكتور محمد حس وأوض
ــة الخريية بأن  ــة بنيان التنموي التنفيذي ملؤسس
ــة من  ــي ترجمة ألهداف املؤسس ــذا املرشوع يأت ه
ــاه األرس  ــاني تج ــا اإلنس ــام بواجبه ــالل القي خ
ــهاماً منها يف  ــة وإس ــاء املديري ــن أبن ــرضرة م املت
ــذاء للتخفيف  ــة يف نقص الغ ــد الفجوة القائم س
األرس..  ــذه  ه ــا  منه ــي  تعان ــي  الت ــاة  املعان ــن  م
ــام  القي إىل  ــة  والدولي ــة  املحلي ــات  املنظم ــا  دعي
ــاني الخانق  ــع اإلنس ــاه الوض ــؤولياتها تج بمس

الذي يعاني منه الشعب اليمني.
من جانبه أشار عبدالله حسني الكبيس املدير 
ــة مودة إىل أن هذا املرشوع يأتي  التنفيذي ملؤسس
ــي  ــانية الت ــة واإلنس ــاريع اإلغاثي ــالً للمش تواص
ــات..  ــن املحافظ ــد م ــة يف العدي ــا املؤسس تنفذه
ــي  ــاريع الت ــن املش ــد م ــاك املزي ــا إىل أن هن منوه
ــة املحافظات إضافة إىل  ــتقوم بتنفيذها يف بقي س
ــة بنيان  ــل ودعم مؤسس ــذه بتموي ــبق تنفي ما س

التنموية.
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غبار البركان لم ينقشعغبار البركان لم ينقشع
ــت املرة األوىل التي يصل فيها سفرينا الباليستي إىل الرياض وما  ليس
ــعودية يف  ــل الس ــد الرياض – ينبع مثال - ، لكنها املرة األوىل التي تفش بع
ــف غبار الربكان الذي  ــع الصفعة وإخفاء رصاخ الوجع وتنظي تجاهل وق
اليزال يسفُّ عينيها ويمنعها من أن ترى نفسها وموقعها اآلن يف معادلة 

معركتها الخارسة أمام أويل البأس الشديد .
ــدث منظومة  ــخ أح ــن مراوغة صواري ــن م ــذي تمك ــي ال ــركان اليمن ب
باتريوت وسدد هدفا تاريخيا يف قلب اململكة ، يشبه صفعة مفاجئة عىل 

خد عاهرة مدللة ال يجرؤ احد عىل تعكري مزاجها بمجرد نصيحة .
ــعودي أرضا ، وجعلته  ــتية طرحت هامة النظام الس الصفعة الباليس
ــنج وينفعل ويرضب بيديه ويرفس برجليه كالذي  يخرج عن طوره ويتش
ــتريية  ، ولم يصح بعد ، لكنه قد يصحو من هذه الحالة الهيس أصابه مسٌّ
ــم وكرس وناثر ومزق  ــذا وأوجع هذا ، بل و حط ــكا وحيدا وقد أدمى ه منه

أشياء كثرية كان من املهم أن يحتفظ بها ويستفيد منها.  
غبار بركان لم ينقشع بعد من أمام ناظر النظام املغرور املسكون بوهم 
العظمة ، ربما أن هذا هو ما يجعله يتخبط ويخطو بال هدى ، ويرمي بال 
هدف ، ويتكلم بال اتزان ، وفوق ذلك كله ال يرى حجم خصمه الذي ينازله 
ويرص عىل إقناع نفسه والعميان الذين يدورون يف فلكه عىل أن خصمهم 

اليرى والينبغي أن يكون شيئا مرئيا .
ــحق كل من يقف أمامه ، ربما  ــعودي أن بإمكانه س يعتقد النظام الس
ليس اعتقادا بقدر ما هو يشء تعود عليه واليريد أن يعرتف بالواقع الذي 
يقول له منذ أكرث من ألف يوم هزائم وخيبات ، وبكل شفافية ووضوح : يا 

سعودي مش كل الربم لسيس ..
ــه ، حتى طيف  ــعودي أن يقف بوجه ــام الس ــم يتعود النظ ــل ل بالفع
ــق له أن  ــريا وال يح ــه ويعتربه حق ــخر من ــظ يس ــح والواع ــخ الناص التاري
ــي ال ترى مدى  ــرورة الت ــخيفة املغ ــعودية الس ــىل الذات الس ــاول ع يتط
ــتثنى  ــاس من حولها ، واليس ــا يف أعني الن ــا وحقارته ــتها وقبحه هشاش
ــرتي النظام السعودي تأييدهم وتطبيلهم ، فهم  من أولئك الناس من يش

ينظرونه بنفس نظرة االحتقار واملقت السائدة وان أجلوا إعالن ذلك .
ــعود ويمأل حتى  ــار بركان يتكدس أمام رشفات قصور آل س اليزال غب
ــة  ــة املليئ ــل االنفعالي ــاهد ردات الفع ــك نش ــم ، ولذل ــم وخلواته مناماته
ــم التي تضحك  ــوائية ورضباته ــواء يف غاراتهم العش ــد والغيظ س بالحق
ــيوخ عمران وعجائر ذمار وإب  ــاء صنعاء وش أطفال صعدة وحجة ونس
ــم اعتقاال  ــم وكربائه ــىل أمرائه ــم ع ــاض مهفوفه ــدة ، أو يف انقض والحدي

واغتياال ليعصد ما تبقى من كيانهم اآليل للتفسخ والتحلل .
ــا ، والتي  ــوج املوجه أمريكي ــف العدوان األه ــل تحال ــي إىل ردة فع نأت
ــت موجهة إىل  ــت يف إغالق املنافذ برا وبحرا وجوا، فهذه خطوة ليس تمثل
جبهة املواجهة والتصدي التي تقودها صنعاء وحسب، بل تشمل حتى 
ــوة انفعالية  ــه وزبانيته، وهي خط ــي يديرها مرتزقت ــق املحتلة الت املناط
ــرصف النظر عن  ــن واليمني ب ــن حقده عىل اليم ــف فيها العدوان ع كش
كونه موالياً أو مواجهاً له ، وهو من البداية ال يعطي اعتبارا لهذه الثنائية 
ــمال واليزال يتعاطى  وقد فعل بالجنوب أكرث بمئات املرات مما فعل بالش
ــياق تجربة مبتدئ  ــع الجنوب كمعمل تجارب والجنوبيني كفرئان يف س م

يتعلم كيف يكون محتال .
ــاهد وسمع وقرأ رسائل  أما عىل الجانب اآلخر ، فاعتقد أن الجميع ش
ــاض ليس إال  ــدو أن صاروخ الري ــدت للع ــال اليمن، التي أك ــرار وأبط أح
ــيداً لتهديدات  ــوت وتجس ــاوز الباتري ــاً عىل تج ــالة تحذير ونموذج رس
القائد التي وجهها يف كل االتجاهات لتصل إىل موانئ فلسطني املحتلة .
ــياق الرد الناري عىل خطوة إغالق املنافذ واستهداف الساحل  ويف س
ــتار عن دفعات جديدة تخرجت تتبع الدفاع  ، أزاح اليمنيون األحرار الس
ــميت " مندب 1 "  ــدة س ــخ بحرية جدي ــن منظومة صواري ــاحيل وع الس
ــاحل البحر  ــة ويصل مداها إىل س ــة يف رضب األهداف البحري متخصص
األحمر املقابل من جهة إفريقيا ، وأرسلوا التحذيرات للعدوان من التفكري 
ــيجعل  ــم الذي س ــوا باتخاذ القرار الحاس ــاحل ولوح ــتهداف الس يف اس

البحر األحمر اسما عىل مسمى .
نثق بنرص الله وسننترص بإذن الله

ومضةومضة
شعرشعر

الشاعر / حسن عبدالله الرشيف
ُأسرُة القرِنُأسرُة القرِن

ـــــا جـــرثـــومـــْه ـــــَه ـــــأَنَّ ُهــــــــَو َيــــــــــــــْدِرْي ِب
املَـــــْعـــــلُـــــْوَمـــــْه بـــــهـــــذه  أدرى  ـــــــي  وه

أعـــمـــى زال  ــــــا  م ــــــان  ــــــك امل وِألَنَّ 
ــــْه" ــــْوَم ــــنُ "تَ الـــــذي جــــرى يف  مـــا  ـــْل  ـــق ي لـــم 

ـــــــَه أَلْــــــــــَف قَــــــــْرٍن ـــــــأَنَّ َمــــــــرَّ قَــــــــــْرٌن كَ
ـــْه ـــوَم ـــك ـــح ــــن ســــكــــوت ال ــــا قــــــال ع قــــــال م

ـــــــاذا ـــــــــد عـــــرفـــــنـــــا مل قـــــتـــــلـــــوهـــــم، وق
الْــــُخــــُصــــْوَمــــْه يف  وأَْمـــــَعـــــنـُــــوا  ـــوهـــم،،  قـــتـــل

ـــــا ـــــرْنَ َوقَ ـــــــــاً  رأْس ــــاَن  ــــطَ ــــْي ــــشَّ ال وَِألَنَّ 
ــــة املـــــهـــــزْوَمـــــْه ــــدول ــــال ـــــــاِوْم ب ـــــــَس لـــــم ُي

ـــا ـــن ـــي ـــق ـــــــاً وب ـــــــازف ـــــــرُح ن ـــــــج ــــي ال ــــق ب
ــــْه ــــِة املــــظــــلــــوَم ــــَم ــــي ــــِت ــــَي ــــال ــــــُه ك ــــــَع َم

ملــــــاذا ــــــــاَل  ــــــــَج َم وال  ــــــــــــاذا؟  م ثــــــم 
ــــْه ــــْوَم ــــُم ــــْس ــــَم الْ ـــــا  ـــــَه ـــــرَاِب ِح ـــا  ـــاي ـــق ب يف 

رأٍْس أيُّ  حــــكــــى  ـــــــا  وم قــــــــرٌن  َمــــــــرَّ 
ـــْه ـــْوَم ـــطُ ـــلْ ـــَم ــى َوُجــــْوَهــــَهــــا الْ كــيــف َغـــطّـَ

ــــْي ــــكِ ــــْح ـــــِة تَ ـــــالَث ـــــثَّ ـــــــا ال ـــــــنَ تـــلـــك آالَفُ
ــــْه ــــَوَم ــــُه ــــفْ ــــَم ـــي بــالــلــهــجــة الْ ـــك ـــْح ـــت وس

ــى ــق ــب ــن س ــــــَىل  ــــــْب ُح ــــــــــــــاَم  األََي وَِألّنَّ 
ـــْه ـــَم ـــْي ـــكِ ــــــوى َش ـــــم الـــطـــغـــيـــان أق نـــحـــن رغ

ـــاً ـــب ـــْع ــــِة الـــــلـــــِه َش ــــن ـــــــْن س وســــنــــأتــــي ِم
ــــْه ــــوَم ــــظُ ــــنْ ــــَم ـــــاَم َوالْ ـــــظَ ـــــنِّ ـــــِه الْ ـــــَدْي ـــــَي ِب

ـــــجٍّ ــــــي بــــنــــا َمــــــنـَـــــاِســــــُك َح يـــــــوم تــــــأِْت
ــــْه ــــوَم ــــُض ــــْه َم وَالَ  ـــــْوبـــــٍة  ـــــلُ ـــــْغ َم غـــــري 

ــــى ــــدمَّ امل ــــع  ــــزي ــــه ال إىل  ـــــالً  ـــــي رح ـــــا  ي
َدْيــــُمــــْوَمــــْه مــــن  الـــحـــيـــاِة  يف  مــــا  فـــيـــك 

ـــرتى ـــــاِت ت ـــــاََم ـــــَي ـــــِق ـــــالْ ـــــــون ب ـــن آت ـــح ن
ــــْه ــــْوَم ــــُص ــــْع ــــَم ولــــديــــنــــا ِدمــــــاؤهــــــا الْ

ِألَيٍّ نَـــقُـــلْـــَهـــا  لَــــــْم  ــــــــاَت  فَ ــــىض  م ــــا  م
ــــــــِة املـــكـــتـــوَمـــْه ــــــــاْآلَه كــــــان حـــتـــى ِب

ـــــا َيَّ ـــــــــــْوَح الـــــرثُّ ــــــــــٌح وُُض ــــنَــــا َواِض َحــــقُّ
ــــُغــــْوَمــــْه ــــــًة َمــــلْ ــــــوَّاصَ ــــى َغ ــــقَ ــــْب ــــَي َوَس

فـــــراٍغ ــــن  م أتـــــت  ــــا  م ـــــرِن  ـــــق ال أُْرسَُة 
ـــــِة املــــْذُمــــْوَمــــْه ـــــمـــــلَّ ــــاوَى َواْلَ ــــتَ ــــفَ ــــالْ ب

ــا تُــــــَدوِّْي ــه ــي ـــاُت "الْــــَحــــاَخــــاِم" ف ـــَم ـــَص َب
ـــْه ـــْوَم ـــُئ ـــْش ـــَم ــــِد الْ ــــاَِب ــــَع ــــَم ــــــٌخــــــْوُر الْ َوُب

ــــْم لَ إذا  ٍء  ـــــــــَيشْ لِ لَـــْســـنَـــا  ـــــــا  أَنَّ ـــــــْريَ  َغ
ـــْه ـــْوَم ـــُم ـــْح ـــَم ــــْواِعــــِق الْ ــْق كــــالــــصَّ ــل ــط ــن ن

ــــا ــــداْنَ ـــــــا َب ــــُف الـــــحـــــدوِد أَنَّ ــــلْ ـــــــاَل َخ قَ
ـــا َمـــْحـــُســـْوَمـــْه ـــَه ــــــَدْت ِب ــــا َغ ــــارَاتُــــنَ َوِخــــَي

ى املـــفـــدَّ الــــقــــريــــِب  ِإىل  َحـــِنـــْيـــنـــاً  ــــا  ي
ـــْه ـــْوَم ـــُج نُ إالَّ  ْوِح  الــــــــرُّ يف  ـــَمـــْحـــنَـــا  لَ ــــا  َم

ــيض ــم ــن ــــــــــا ومـــنـــهـــا س ــــــــــَدارُنَ ـــــي أَقْ ه
ــــــــْه ــــــــْوَم واألْْم ـــا  ـــه ـــلِّ ك ـــــــــــــــوَّاِت  األُُب يف 

ــــري بـــــأَنَّـــــا ــــع ــــب ـــــــال ال ثــــــم مـــــــــــاذا؟ ق
ـــْه ـــْوَم ـــُش ـــْي ــــا َخ ــــَه ــــا ِخــــالَلَ ــــنَ قَـــــْد َخــــزَْم

ــــــــوٍْم َي ألْـــــــــِف  يف  ــــك  ــــدي ل ــــــــاذا  م ـــــم  ث
ـــْه ـــْوَم ـــْدُع ـــَم الْ ــِة  ــه ــب ــج ال ــــا" يف  ــــَه "أَْب ـــــْوَل  َح

ــــا ــــالَي ـــــــــا َخ ــــــــــُف يـــــــوٍم يـــــقـــــوُل أَنَّ أَلْ
ـــْه ـــْوَم ـــكُ ـــْح ُمـــــْعـــــِجـــــزَاٍت ِبــــَمــــْجــــِدَهــــا َم

الحجاج  مجزرة  بكتاب  احتفاًء  جــاءت  القصيدة   
حمود  القدير  لألستاذ  وســدوان"  "تَنُْوَمة  يف  الكربى 
عبدالله األهنومي.. الكتاب صدر يف اكتوبر 2017م عن 
للغاية.. ومفيد  هام  وهو  اإلسالمي  الزيدي  املجلس 

هكذا تدعم "إسرائيل" العدوان على اليمنهكذا تدعم "إسرائيل" العدوان على اليمن
ــة عن وثيقة رسية وصفتها  ــفت القناة التلفزيونية العارشة اإلرسائيلي كش
ــذ يومني، تحث  ــة اإلرسائيلية من ــن وزارة الخارجي ــادرة ع ــبوقة ص بغري املس

سفراء" إرسائيل" عىل دعم موقف السعودية يف العدوان يف اليمن.
ــمته "التمدد  ــىل ما س ــية ع ــن حملة دبلوماس ــة عن ش ــت الوثيق وأوضح
الشيعي" يف املنطقة، وإقناع قادة العالم بمنع دمج حزب الله اللبناني يف أي 

حكومة لبنانية مستقبلية.
ــماه "مغبة  ــعودية مما س ــة اإلرسائيلية أيضا تحذيرا للس ــل الوثيق وتحم

التهاون يف مواجهة إيران".
ــدد املدير العام لوزارة الخارجية اإلرسائيلية يف الوثيقة الرسية عىل أن  وش
ــعد الحريري واألسباب التي أدت إليها تربز الطبيعة التدمريية  ”استقالة س

إليران وحزب الله“، وما سماه خطرهما املدمر عىل لبنان واملنطقة.

ــم الوريث توفر  ــاء إبراهي ــة بصنع ــة النفط اليمني ــام رشك ــد مدير ع أك
ــران واملحويت  ــات صنعاء وعم ــة يف محافظ ــة التجاري ــتقات النفطي املش

وأجزاء من حجة.
ــبأ) أن الكميات  ــث يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (س ــح الوري وأوض
ــا املواطنني إىل عدم  ــني.. داعي ــة احتياجات املواطن ــرة كفيلة بتغطي املتوف

االنجرار وراء الشائعات.
ــة يف عدد من  ــان ميداني ــرب لج ــام أمس ع ــة ق ــرع الرشك ــار إىل أن ف وأش
مناطق تلك املحافظات برصد املحطات املخالفة سواء املتالعبة باألسعار 
ــزة األمنية  ــا جهود األجه ــراءات حيالها.. مثمن ــاذ اإلج ــرة التخ أو املحتك

واملكاتب املعنية يف تسهيل مهام اإلرشاف والرقابة عىل عملية البيع.

مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجاريةمدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية

سجن سجن ٥٥ نجوم نجوم

رند األديمي
   ثالثون مليونًا يف 

حصار خانق
إغالق مطارات سيئون وعدن والوديعة

لم تذكر صفحات وكتب التاريخ عن حادثة 
كهذه أو حادثة تماثلها

سجن املاليني  وقتلهم وتلغيم سماء 
بالدهم وبحرها.. وخذوا من التاريخ مثا.

ــرر إحراق روما  ــون العظمة فق ــا أصاب نيرون جن عندم
ــا تحترق يهتف  ــن أعلى تبته وروم ــعبه وخرج م حاصر ش

ويغني ألجله فقط فلتحرق روما وليعش نيرون العظيم
ــاءت األقدار أن يعيد التاريخ روما في اليمن فعندما  وش
ــر وقف اتباعه  ــعبه حرق ولغم وحوص ــاع الرئيس الفار ش ب
من تبات فنادق الرياض ينشدون للشرعية وموت اليمنيين 

ألجل الشرعية
ــا حتى جاء  ــه دارت الجغرافي ــد نفس ــخ يعي وألن التاري

نيرون من أرض اليمن ..
ــعبهم  وقف مرتزقة الرياض في أعلى التبات ينظرون ش

يحترق ليهتفوا بأغاٍن تمجد االحتالل  والشرعية الزائفة.
ــا واليمن.. عند  ــن حادثتي روم ــرق مفصلي بي ــن الف .لك
ــتحق  ــكراً نيرون فروما تس نيرون لم نجد أحداً يهتف له ش
ــر التكنولوجيا  ــا في عص ــل صراعاتها..  بينم ــرق ألج الح
ــرون اليمن وهو يحرقها  ــره يتواطأ مع ني وجدنا عالماً بأس

قائلين شكرا للعاصفة.
ــرعة  س ــر  عص وال  ــوم  الي ــا  التكنولوجي ــا  تخدمن ــم  ل
ــف العالم  ــا وق ــا بينم ــاف لقضيتن ــي اإلنص ــات ف المعلوم

والتاريخ والبشرية ضد نيرون روما.
ــذا يعرف الحق  ــق موحش وملبد بالغيوم هك طريق الح

وأهله وهكذا يخبرنا التاريخ
. ....

تدخل اليمن عاما ثالثا من العدوان وتدخل اليوم مرحلة 
ــيات  ــة ال تضعف النفس ــذه المرحل ــق وه ــار الخان الحص
ــاور السعودية ولكن ستحشد هذه  بحسب األمل الذي يس

المرحلة غضبا فوق غضب فلتحذر السعودية

ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــكرات الجي ــائر معس ــجل س تس
مناطق الرشيط الساحيل الغربي حضورا نوعيا كبريا للمقاتلني 
ــاء  ــريا ألبن ــا كب ــعبية وتدفق ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن أبط م
ــل اليمنيني املتطوعني من  ــاحلية ورجال القبائ املحافظات ا لس
ــتعدادا ملواجهة العدو السعودي  ــائر املحافظات اليمنية، اس س
االماراتي هناك.. فيما يتطلع الجميع بشوق لتلقني العدو درسا 

قاسيا.


