
ــاد أمس رئيس  ــريان املدني واألرص ــت نقابات الط كرم
ــي واألرصاد  ــريان املدن ــة للط ــة العام ــس ادارة الهيئ مجل
ــوده الكبرية   ــادر تقديرا لجه ــن عبدالق ــد عبدالرحم محم
ــة مجاالتها يف ظل  ــة بكاف ــوض بالهيئ ــي يبذلها للنه الت

عدوان وحصار مستمر عىل بالدنا.
ــس إدارة الهيئة  ــم أعرب رئيس مجل ــل التكري  ويف حف
ــز من قبل نقابات  ــكره وامتنانه لهذا التكريم املحف عن ش

الطريان املدني واألرصاد، مشريا اىل ان الهيئة تمر بظروف 
صعبة جدا نتيجة العدوان والحصار الذي فرضه تحالف 

العدوان بقيادة السعودية.
 وأكد عبدالقادر أن العدوان بجربوته وعدوانه املستمر 
ــارات وبناها  ــل عمل الهيئة برضبه للمط فرض قيودا لش
ــراج بعضها عن العمل  ــة والفنية واالتصاالت واخ التحتي
ــغيل بعض  ــدا إىل تجهيز وتش ــعى جاه ــه س ــا ان موضح

ــان الرئييس  ــار صنعاء الدويل الرشي ــارات أبرزها مط املط
ملواطني الجمهورية اليمنية والبوابة األوىل لليمن.

ــوط الطائرات  ــدارج هب ــادة ترميم م ــد تم إع  وقال"لق
ــتهدفها العدوان  ــرات اس ــدة م ــدويل لع ــاء ال ــار صنع ملط
ــا الجهاز  ــدوان ومنه ــي دمرها الع ــة الت ــه الفني وتجهيزات
ــدويل الخاص بهبوط  ــادي ملطار صنعاء ال املالحي اإلرش

وإقالع الطائرات.

نقابة الطيران المدني تكرم محمد عبدالقادرنقابة الطيران المدني تكرم محمد عبدالقادر

ــس األحد،  ــة، أم ــر بريطاني ــفت تقاري  كش
ــري  لألم ــت  دفع ــعودية  الس أن  ــمرب،  ديس  31
ــاركل 60 مليون دوالر  ــه ميغان م هاري وعروس

أمريكي.
ــان  ب "ذا  ــع  موق ــرشه  ن ــر  تقري ــب  وبحس
ــرص امللكي  ــف الق ــرار"، فقد كش ــا إنكواي أرابي
ــري  لألم ــت  دفع ــعودية  الس أن  ــا،  بريطاني يف 
ــاركل 60 مليون دوالر  ــه ميغان م هاري وعروس
ــل يف مدينة جدة  ــهر العس مقابل قضائهما ش
ــل، وذلك  ــو املقب ــرر يف ماي ــا املق ــد زواجهم بع
ــهدها  ــف التي تش عىل الرغم من حالة التقش
ــخ  تاري ــىس يف  ــرب األق ــي تعت والت ــعودية  الس
ــع هبوط  ــن م ــاءت بالتزام ــي ج ــة، والت اململك

أسعار النفط منذ أكرث من عامني.
ــة  باللغ ــة،  اإلماراتي ــة  الصحيف ــت  وقال
اإلنجليزية، إن استضافة األمري هاري وزوجته 
لقضاء شهر العسل يف مدينة جدة تأتي أيضاً 
ــىل أن "أبوابها  ــة ع ــج للمملك ــل الرتوي من أج

مفتوحة" ومن أجل استقطاب السياح.
ــل عنها املوقع، إن  وتقول املصادر، التي نق
ــهر العسل لألمري هاري، والتي  خطة قضاء ش
ــى اللحظة،  ــمياً حت ــم اإلعالن عنها رس ــم يت ل
ــاحنات العمالقة  تتضمن قّص رشيط رايل الش
ــلة  ــرع لسلس ــاح أول ف ــدة، وافتت ــة ج بمدين
ــهرية بمدينة  ــرز" األمريكية الش ــم "هوت مطاع

الرياض.

ولي العهد السعودي يدفع ولي العهد السعودي يدفع ٦٠٦٠ مليون دوالر ل�مير  مليون دوالر ل�مير 
هاري لقضاء شهر العسل في جدةهاري لقضاء شهر العسل في جدة

القمر العمالق ينير سماء اليوم ا/ول من القمر العمالق ينير سماء اليوم ا/ول من ٢٠١٨٢٠١٨

في األسبوع األخير من العام 2017م، وبينما ُمعظم 
شعوب الكرة األرضّية قاطبة، ومن كُّل الديانات واألعراق 
ويتبادلون  ويرقصون،  ويهزجون  يحتفلون  واأللوان، 
الهدايا والورود والرسائل النصية والمكتوبة بكل لغات 
الوّد والتقدير في العالم، يهنئون بعضهم  بعضاً بتوديع 
الساعات األخيرة من العام، وترحيباً بقدوم عام جديد، 
لعل أحالمهم وطموحاتهم وخططهم تتحقق مع قدومه، 
والفرائحية،  الروحانية  الوجدانية  األجواء  هذه  في 
أرض  من  الُمدّمرة  بصواريخها  الموت  طائرات  تنطلق 
وتقوم  سعود)،  آل  مملكة  (من  الشريفين  الحرمين 
والمالعب  الشعبية  األسواق  بقصف  تلك  الموت  آلة 
والساحات والمنازل وحتى تجمعات المواطنين في كٍُلّ 
من أرحب، وصنعاء، وتعز، والحديدة، لتحصد بالجملة 

كل هذه األرواح الَمَدنَيّة البريئة، وتجرح المئات منهم.
عنها  والُمعلن  يسمونها  كما  (الغزوة)  هذه  هدف 
مع  يتضامن  ومن  العدوان  دول  قنوات  في  إعالمياً 
من  والخونة  المرتزقة  قنوات  إلى  باإلضافة  عدوانهم، 
عمالئهم اليمنيين، هو تدمير أسلحة (اإلنقالبيين من 
تناسى هؤالء  لكن  المؤتمريين)،  الحوثيين وحلفائهم 
المعتدون القتلة أنهم يقتلون شعباً بأكمله؛ فليس هناك 

شيٌء آخر.
ما حدث اليوم وأمس هو جريمة حرب كاملة األركان، 
لكّن الشيء المختلف اآلن هو أن هناك صحوًة عالميًة 
تتبناها قوى دولية ومنظمات إنسانية وشخصيات بارزة 
في المشهد الثقافي والسياسي في بلدان عديدٍة رفعت 
صوتها لتترجم بشيء من اليقظة لضمائر األحرار في 
الدولية وفي  المنابر  الذين رفعوا أصواتهم في  العالم، 
مؤسسات دولهم ومجتمعاتهم الغربية تحديداً، رفعوا 
عن  الحصار  ورفع  العدوان  بإيقاف  المنادية  أصواتهم 
اليمن وشعبه الكريم، يناشدون حكام بلدانهم في أوروبا 
وأميركا منع تصدير األسلحة الفتّاكة للمملكة السعودية 

كونها تقتل المدنيين في اليمن. وهناك أصوات وازنة في 
العالم بدأت تطالب علناً بإحالة ملف اليمن وما يتعرض 
هؤالء  وجّر  الدولية  العدل  محكمة  إلى  عدوان  من  له 
(األمراء الحكام) في عدٍد من دول الخليج إلى محكمة 
العدل الدولية وغيرها من الساحات القضائية كمجرمي 
حرب؛ وهو حكم القانون اإلنساني الدولي، ناهيكم عن 

حكم الله العادل جّل في سماه .
إّن المتتبع لحرب دول حلف األَْعرَاب العدواني على 
الشعب اليمني، بعد 1000يوم من العدوان عليه، يالحظ 

ما يلي:
أوالً :

برلمانيين،  من  العالم  في  األحرار  أصوات  ارتفاع 
صوت  إلى  باإلضافة  غربيين،  وإعالميين  ومفكّرين 
منظمة األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان، كونهم 
أصبحوا يجاهرون علناً باتهام السعودية وحليفاتها من 
دول مجلس التعاون الخليجي بارتكاب مجازر بشرية 

ترقى لجرائم الحرب .
ثانياً : 

أضحت السعودية وشريكاتها في الحرب العدوانية 
يتوّغل  كمن  اليمني  الشعب  قتل  وفي  اليمن  على 
أو  تتقدم  أن  في رمال متحرّكة، فال تستطيع  تدريجياً 
تتأخر فيها؛ وبالتالي فهي في ورطٍة كُبرى أمام الرأي 

العام اإلقليمي والدولي.
ثالثاً :

تزداد شراهة أُمراء آل سعود وآل نهيان في امتصاص 
طائرات  عبر  المدنيين  المواطنين  دماء  من  المزيد 
ستاليون،  سي  أمثال:  العديدة  بأنواعها  الهليكوبتر 
كوبرا، سي نايت، سي هوك، بالك هوك واألباتشي؛ فضالً 
عن الطيران الهجومي من مثل:  هير كولنز، إف 16 فايتنج 
فالكون، إف آي 18 سوبر هورنت، إف 35 اليتنج الثانية، 
وهي أحدث الطائرات التي تم تزويدها بها من الواليات 

الكُبرى في  المتحدة األمريكية USA في صفقات هي 
التاريخ كله، استخدمها أعداء شعبنا لضربنا في كل 
المناطق الساحلية والسهلية والجبلية معاً. وقد كلّف 
ذلك وسيكلّف السعودية الكثير والمزيد من الخسائر 
الدينية واألخالقية واألدبية. فهي بعد كل هذه الجرائم 
قد أصبحت عاريًة تماماً من كل القيم الدينية واإلنسانية 

أمام الرأي العام بشقيه اإلقليمي والدولي.
رابعاً :

لم تعد السعودية تلك التي كانت تمثل دولة الرفاه 
االجتماعي االستهالكي لدى مواطنيها، وذلك بسبب 
ما أهدرته من أموال مدنّسة لتمويل حروبها القذرة في 
الوطن العربي، وبالذات حربها العدوانية المباشرة في 
عن  البحث  في  تلهث  أصبحت  فقد  وبالتالي،  اليمن. 
المال لتعويض ما خسرته مؤّخراً، من جيوب مواطنيها 
البسطاء، والمقيمين فيها من العرب واألجانب من الدول 
حاشية  من  األمراء  سمو  جيوب  من  وحتى  النامية، 
بالطها، ومن رجال المال واألعمال المتسعودين (فقد 

أصبح "الشحت" السعودي بالمفتوح) .
خامساً :

من  واإلمارات  السعودية  جيش  يحقّق  ولن  لم 
عدوانهما على الشعب اليمني  سوى قتل األبرياء من 
األطفال والنساء والشيوخ، أو تدمير المنشآت الخدمية 
لن  لكنهم  وغيرها؛  والتربوية  الصحية  القطاعات  في 
يحققوا أّي نصٍر عسكري استراتيجي مهما حاولوا. ولو 
أن هناك عاقالً راشداً في ُسّدة القرار في دول العدوان 
لما استمروا ألف يوٍم ويزيد وهم يعبثون فحسب. أما 
حلمهم بتحقيق أي نصٍر، فقد تبّين بجالء أنه مستحيل 
الحدوث، واأليام األلف الماضية خير دليل على ذلك، 

واأليام القادمة بيننا .
إّال  اليمنية ولهذه الحرب،  ليس هناك حل للقضية 
استئناف الحوار السياسي للوصول إلى سالٍم دائم و 
عادل؛ وهو ما كان قد انطلق مشواره في كُلٍّ من سلطنة 
عمان، وجنيف 1و2، والكويت. أّما ما عدا ذلك، فهو ملهاة 
األرعن  القرار  صاحب  استمرار  هدفها  فادحة  عبثّية 
اليمني  شعبنا  من  األبرياء  وقتل  تجويع  في  الطائش 
العظيم فحسب. ولذلك سيكون الحمل اإلنساني أثقل 

على المعتدين؛ والله أعلم منّا جميعا.
(َوفَْوَق كُِلّ ِذي ِعلٍْم َعلِيٌم)

 *رئيس مجلس الوزراء

طريان "األعراب" يختتم ٢٠١٧ بقتل أكرث من ١٥٠ مدنيا

ً أين ماليني العرب؟!
أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور*

الجبهة الصحية.. صمود وتضحية الجبهة الصحية.. صمود وتضحية 
لمسيرة ألف يوم لمسيرة ألف يوم 

الثورة / أسماء البزاز
ــؤول الدائرة الصحية ألنصار الله ورئيس مؤسسة  ــم الحمران مس أوضح قاس
الجرحى يف ترصيح للثورة. أن الجبهة الصحية كان لها الدور الريادي واملساهمة 
الفاعلة منذ بدء العدوان عىل بالدنا رغم قلة اإلمكانات. والحصار ونقص األدوية 

واملستلزمات الطبية والدمار الذي لحق باألجهزة واملعدات واملنشآت الصحية. 
ــتطاع  وبني أن الكادر الصحي رغم ذلك العجز قدم الكثري من التضحيات واس
ــتقبل عرشات اآلالف من الجرحى وعرشات اآلالف. من املرىض  بفضل الله أن يس
ــال ومن الجيش واللجان  ــاء واألطفال والرج من الجبهات واملحافظات من النس

الشعبية خالل السنوات الثالث التي مرت.
ــا لتقديم كافة  ــفى حكومي ــى تتواجد يف 11 مستش ــة الجرح ــوه أن مؤسس ون
ــفى تحت إرشاف  ــة الالزمة للجريح من لحظة وصوله للمستش ــات الطبي الخدم
طبي مستمر حتى يتماثل للشفاء وتقديم مختلف أنواع الدعم والرعاية انطالقا 

من الواجب الديني والوطني.
ــفيات  ــع املستش ــاء لجمي ــت دروع الوف ــد قدم ــى ق ــة الجرح ــت مؤسس وكان
ــم وخدمتهم  ــاء املربزين لصموده ــددا من األطب ــة وكرمت ع ــة والخاص الحكومي
ــة ورعاية  ــبيل تقديم خدم ــب يف س ــا اىل جن ــم جنب ــرىض  ووقوفه ــى وامل للجرح
ــات التي  ــك يف إطار الفعالي ــاة عنهم وذل ــاهمة يف رفع املعان ــم واملس ــة له متكامل

تنظمها املؤسسة ملسرية ألف يوم من صمود الجبهة الصحية ضد العدوان.

 العالمة / سهل إبراهيم بن عقيل
يوميات الثورة

خيب الله آمالكمخيب الله آمالكم

تنجح  أن  ويتمنون  يأملون  كانوا  كلهم   
يكون  وأن  سلفاً،  لها  أعدوا  التي  المؤامرة 
ختامها سقوط الحكم في ”إيران“ ، وقد جعلوا 
يحيكون ذلك بجٍد واقتدار، يتحينون الفرص 
تحررية  حركة  كل  على  القاضية،  للضربة 
خيب  الله  ولكن  واإلسالمية،  العربية  لألمة 

آمالهم.
إذْ  صدورهم،  في  ألماً  األمَل  الله  جعل  لقد   
طهران  شوارع  في  المحتشدة  الماليين  يرون 
وفي كل مكان تهتف بالشعار اليمني ( الموت 
ألمريكا - الموت إلسرائيل - اللعنة على اليهود 
- النصر لإلسالم ) .. فذهبت آمالهم سراباً، وما 
انحنينا، يشربون ماءً حميماً ( شرب الهيم )، 
الظمأ  لهيب في صحراء قاحلة حارقة، تزيد 
ظمأً،والعيون اكتحاالً، فما عليهم إال أن يندبوا 
أنفسهم على كراسي النعوش، ال على كراسي 
العروش، وقد قرب األجل وسطع الصبح بنوره، 
وناره على األعداء، فكوى القلوب وَسمل العيون 
.. وهكذا (ترامب) وأحذيته، وإسرائيل .. فما 

عليهم إال أن ينوحوا.
 إن الشعوب ناهضة، وآن لها أن تنتقم، والله 
المنتقم القهار معها وفي صفها، أما الشياطين 
الواحد  الله  كلمة  أمام  تكون  ما  أضعف  فهي 
أن  إال  ٢٠١٨م  سنة  في  عليهم،  فما  القهار، 
يطووا البساط ويرحلوا عن الجزيرة العربية 

وأفريقيا وآسيا، فال مكان لهم ..
 هي لعنة خالدة إلى يوم الدين ..

لله  انتصر  اليمني  الشعب  أن  واعلموا 
وثورته   .. لنفسه  ينتصر  أن  قبل  ولرسوله 
الكلمة  فهو  تآمركم  أما  العليا،  الله  كلمة  هي 

السفلى، و ( ال يفلح الظالمون )، والله أكبر.
 ( إذا زلزلت األرض زلزالها ) ويالها من زلزلة، 
هي اآلن في طريقها طوفاٌن، يكتسح المصالح 
من  وغيرها  ألمريكا  اإلستعمارية  اإلمبريالية 

دول االستكبار .. و بحمد الله أصبحنا قبلة،
إذ تطلب أقوى قوة في العالم التحالف ضدنا، 
حيث عجز األحذية أن ينالوا منا، وهم يظنون 
- بعقولهم الضعيفة ، ونظرتهم القاصرة - أنهم 
قد حاصرونا، وقد مألوا أرضنا أوبئة وأمراضاً 
كثيرة مختلفة، ولكن عليهم اآلن أن ينظروا إلى 
، وأنهم   ” البئر  أكبر من  أنفسهم ” فالمضخة 
اآلن هم المحاصرون، وهم المغلوبون، ( وإن 

جندنا لهم الغالبون ) ..
      

   * مفتي محافظة تعز

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة
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"وصية" امللك 
عبدالعزيز، 
وبندقيته!

 عيل حسني

السعوديون  الملوك  حارب  السعوديون لقد  الملوك  حارب  لقد 
حاربوها  ثم  ملكية،  وهي  حاربوها اليمن  ثم  ملكية،  وهي  اليمن 
جنوبية  لها  وتصدوا  جنوبية جمهورية،  لها  وتصدوا  جمهورية، 

وشمالية، وموحدة!  وشمالية، وموحدة!  
"مكة"،  من  السريع  الطريق  "مكة"، على  من  السريع  الطريق  على 
ُبعد6060   وعلى  "الرياض"،  ُبعدالى  وعلى  "الرياض"،  الى 
المسافرين  وجوه  تعترض  المسافرين كم،  وجوه  تعترض  كم، 
تالمس  تكاد  ناهضة  تالمس "بندقية"،  تكاد  ناهضة  "بندقية"، 

خشومهم.خشومهم.
 "البارودة"، أو "البندقية"، طولها (  "البارودة"، أو "البندقية"، طولها ( 
مجسم  عن  عبارة  وهي  متر).  مجسم   عن  عبارة  وهي  متر).   200200
على  مائلة،  بكيفية  ُوضعْت  على ضخم،  مائلة،  بكيفية  ُوضعْت  ضخم، 
مع  يتناسب  متأهب،  قتالي  مع نحو  يتناسب  متأهب،  قتالي  نحو 
"اليمن"  باتجاه  دقيق  "اليمن" تصويب  باتجاه  دقيق  تصويب 

كـ"نشان".كـ"نشان".
لـ"بندقية"،  الرمزي،  التجسيد  لـ"بندقية"، هذا  الرمزي،  التجسيد  هذا 
على  كانت  التي  "ُمقمع"،  نوع  على من  كانت  التي  "ُمقمع"،  نوع  من 
عشية  سعود،  آل  عبدالعزيز  عشية كتف  سعود،  آل  عبدالعزيز  كتف 
 ، ،19021902 سنة  "الرياض"،  سنة دخوله  "الرياض"،  دخوله 
دالالت  جوهرها،  في  دالالت تختزل  جوهرها،  في  تختزل 
ومعاني كثيرة، ال تزال مستقرة في ومعاني كثيرة، ال تزال مستقرة في 
العائلة  وعي  من  العميق  العائلة الجانب  وعي  من  العميق  الجانب 
الملك  أبناء  المالكة:  الملك السعودية  أبناء  المالكة:  السعودية 

المؤسس وأحفاده.المؤسس وأحفاده.
أخبر  فهد،  الملك  أخوة  أحد  أخبر   فهد،  الملك  أخوة  أحد   
محمد  الراحل  الكبير  محمد الصحفي  الراحل  الكبير  الصحفي 
أي  والدهم،  بأن  هيكل،  أي حسنين  والدهم،  بأن  هيكل،  حسنين 

أبناءه  أوصى  عبدالعزيز  أبناءه الملك  أوصى  عبدالعزيز  الملك 
قائال:"  الموت،  فراش  على  وهو  قائال:" ،  الموت،  فراش  على  وهو   ،
احذروا من يمن موحد، فهذا خطر احذروا من يمن موحد، فهذا خطر 

عليكم وعلى المملكة".عليكم وعلى المملكة".
الملك  قول  ذلك،  الى  وأضاف،  الملك   قول  ذلك،  الى  وأضاف،   
المؤسس ألبنائه األمراء المتحلقين المؤسس ألبنائه األمراء المتحلقين 
دوما  تتذكروا  ان  عليكم  دوما حوله:"  تتذكروا  ان  عليكم  حوله:" 
ببؤس  مرهون  رخائكم  ضمان  ببؤس أن  مرهون  رخائكم  ضمان  أن 

اليمن".اليمن".
على  تأكيد،  البندقية  هذه  على هل  تأكيد،  البندقية  هذه  هل 
"وصية"  بنص  الحرفي  "وصية" االلتزام  بنص  الحرفي  االلتزام 
النهج  هذا  وهل  الراحل؟!  النهج الملك  هذا  وهل  الراحل؟!  الملك 
الثابت في السياسة العدائية، تجاه الثابت في السياسة العدائية، تجاه 
اليمن، أو بتفسير أدق: الخائفة منه اليمن، أو بتفسير أدق: الخائفة منه 
لفحوى  العملي  التجسيد  هي  لفحوى ،  العملي  التجسيد  هي   ،
الملك  من  الوصية  تلك  الملك ومضمون  من  الوصية  تلك  ومضمون 

ألوالده الملوك من بعده؟!ألوالده الملوك من بعده؟!
هذه  هيكل،  حسنين  محمد  هذه روى  هيكل،  حسنين  محمد  روى 
سياق  في  سياق م  في  19941994م  سنة  سنة الشهادة  الشهادة 
كتبه  مقال  ضمن  مناسب،  كتبه زمني  مقال  ضمن  مناسب،  زمني 
 ، ،9494 صيف  حرب  عن  صيف حينها،  حرب  عن  حينها، 

لصحيفة "يابانية" شهيرة.لصحيفة "يابانية" شهيرة.
أعلن  وقد  وقتذاك،  الحرب  أعلن كانت  وقد  وقتذاك،  الحرب  كانت 
البحرية  إن  حينئذ  األبيض،  البحرية البيت  إن  حينئذ  األبيض،  البيت 
سفينتين  اعترضت  سفينتين األمريكية،  اعترضت  األمريكية، 
باألسلحة  محملتين  باألسلحة سعوديتين  محملتين  سعوديتين 
من  لمزيد  "الرياض"،  من ارسلتها  لمزيد  "الرياض"،  ارسلتها 

اعالن  سبه  الذي  والتفكيك  اعالن الحرب  سبه  الذي  والتفكيك  الحرب 
االنفصال في "عدن".االنفصال في "عدن".

في  جاء  الحزم"،  "عاصفة  في قبيل  جاء  الحزم"،  "عاصفة  قبيل 
الغشوم،  الملك  تنصيب  الغشوم، كلمة  الملك  تنصيب  كلمة 
سلمان بن عبدالعزيز ، هذه الجملة سلمان بن عبدالعزيز ، هذه الجملة 
المملكة  إن  الحاسمة:"  المملكة القطعية  إن  الحاسمة:"  القطعية 
الذي  القويم  النهج  عن  تحيد  الذي لن  القويم  النهج  عن  تحيد  لن 
وفي  عبدالعزيز"  الملك  لها  وفي رسمه  عبدالعزيز"  الملك  لها  رسمه 
دستوري،  نهج  يحكمه،  ال  دستوري، بلد  نهج  يحكمه،  ال  بلد 
هو  فما  حديثة،  ملكية  تقاليد  هو وال  فما  حديثة،  ملكية  تقاليد  وال 
ملك  يقصده  الذي  القويم"  ملك "النهج  يقصده  الذي  القويم"  "النهج 

السعودية الحالي؟!  السعودية الحالي؟!  
أبناء  المتعاقبون،  الملوك  أبناء يراجع  المتعاقبون،  الملوك  يراجع 
دائما،  والدهم  وصية  دائما، عبدالعزيز،  والدهم  وصية  عبدالعزيز، 
فقط  ليس  إليها،  فقط ويحتكمون  ليس  إليها،  ويحتكمون 
العائلة  هذه  ضمير  يضبط  العائلة كالتزام  هذه  ضمير  يضبط  كالتزام 
ولكن  بها،  ويستأنسون  ولكن المالكة،  بها،  ويستأنسون  المالكة، 
ثابتة  من ذلك؛ كاستراتيجية  ثابتة األهم  األهم من ذلك؛ كاستراتيجية 
يحكمون بها، وكـ"يقين" وتلك، هي يحكمون بها، وكـ"يقين" وتلك، هي 
التأريخ  وأساس  المشكلة،  التأريخ جذر  وأساس  المشكلة،  جذر 
ضد  األسرة  لهذه  الدائم  ضد العدائي  األسرة  لهذه  الدائم  العدائي 
مأساة  إنها  أي   ، واليمنيين  مأساة اليمن  إنها  أي   ، واليمنيين  اليمن 
قرن كامل في عالقة العداء والحقد قرن كامل في عالقة العداء والحقد 
النجدي المستحكم ضد اليمن وكل النجدي المستحكم ضد اليمن وكل 

ما هو يمني.ما هو يمني.
يتبع في حلقات قادمة.يتبع في حلقات قادمة.

اليمن 
وآل سعود

ألف غسلة لمركز الكلى في إبألف غسلة لمركز الكلى في إب
إب /سبأ

تسلم مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب 
ــلة لتلبية جزء من احتياجات املركز الرضورية من محاليل  أمس ألف غس

الغسيل.
ــد اللطيف املعلمي أن  ــام مكتب األوقاف باملحافظة عب ــح مدير ع وأوض
تسليم هذه الكمية جاء تنفيذا لتوجيهات وزير األوقاف واإلرشاد ومحافظ 
إب للتخفيف من معاناة مرىض الفشل الكلوي عقب نداء االستغاثة الذي 
ــيل  ــرىض بعد نفاد محاليل الغس ــاة املئات من امل ــز إلنقاذ حي ــه املرك أطلق
جراء العدوان وحصاره املفروض عىل البالد جوا وبرا وبحرا يف ظل الصمت 

املخزي للمجتمع الدويل.
ــور محمد  ــورة العام الدكت ــفى الث ــليم رئيس هيئة مستش ــرض التس ح
ــذي ومدير مركز  ــن املأخ ــؤون املالية بالهيئة حس املجاهد ومدير عام الش

الغسيل الكلوي الدكتور هيثم البخيتي وعدد من األطباء باملستشفى.

مشهدمشهد

عام التطبيع السعودي الصهيوني عام التطبيع السعودي الصهيوني 
٢٠١٧٢٠١٧

ــن يناير 2018  ــن يكون األول م  ل
ــد فقط، بل  ــوم يف العام الجدي أّول ي
ــة ال  ــرة فلكي ــك ظاه ــهد كذل سيش
ــال القمر  ــاً، وهي اكتم ــدث يومي تح
ــرف بقمر الذئب،  ــالق، أو ما يع العم

حسب ما أكدته وكالة ناسا.
ــد  عن ــدث  يح ــر  القم ــال  اكتم
ــاً  وواضح ــاً  ضخم ــر  القم ــور  ظه
ــذه  ــر يف ه ــدو القم ــماء. ويب يف الس
ــرب و%30 أوضح من  الحالة %14 أك
ــبة  القمر يف حاالته الطبيعية بالنس
للمشاهد عىل كوكب األرض. وكانت 
ــرة الوحيدة التي ظهر فيها القمر  امل
مكتمالً بكل هذا الوضوح خالل عام 

2016 يف يوم الثالث من ديسمرب .
ــت،  التوقي ــالف يف  ــراً لالخت ونظ

فإن عدة مناطق من العالم ستشهد 
ــوم الثاني من العام  القمر املكتمل ي
ــتتكرر الظاهرة يف  ــا س ــد، كم الجدي
ــه، غري أنها  ــهر ذات آخر يوم من الش
ــق  ــالً، ويتعلّ ــة قلي ــتكون مختلف س
ــر  القم ــه  ــح علي ــا يصطل ــر بم األم
األزرق، وهي ظاهرة ال تحدث إّال كل 

عامني ونصف تقريباً.
ــا، فإن ليلة  ــب وكالة ناس وبحس
القمر املكتمل ليوم 31 يناير، تشهد 
ــري كامل،  ــوف قم كذلك حالة خس
ــدث عندما تلتقي كل من األرض  تح
ــمس والقمر يف خط واحد، أي  والش
ــكل سيجعل  حالة اقرتان كامل، بش
األرض تحجب ضوء الشمس الذي 

ينعكس من القمر.

٢


