
صلح قبلي ينهي قضية قتل في بني مطر صلح قبلي ينهي قضية قتل في بني مطر 
صنعاء / سبأ

ــة قتل بني أرستي  ــى صلح قبيل بصنعاء قضي أنه
الصويف ومطري بمديرية بني مطر.

ــائخ  ــه املش ــذي أرشف علي ــح ال ــب الصل وبموج
ــف اللمذي تم  ــة عبداللطي ــر املديري ــان ومدي واألعي

إغالق قضية القتل بني األرستني بالعفو لوجه الله.

ــائخ املديرية هذا املوقف بأنه  واعترب اللمذي ومش
ــد قيم التصالح والتسامح  مرشف لألرستني بما يجس
ــيان الخالفات. مؤكدين أهمية التفرغ للتصدي  ونس

للعدوان السعودي األمريكي.
ــة املايض والحفاظ عىل  وأكدوا رضورة طي صفح

النسيج االجتماعي.

بمناسبة  أمس  عصر  القاها  التي  كلمته  في 
بدر  حسين  السيد  الستشهاد  السنوية  الذكرى 
السيد  الله  أنصار  حركة  قائد  ،أكد  الحوثي  الدين 
عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المشروع القرآني 
مواجهة  مشروع  هو  حسين  الشهيد  قاده  الذي 
بالدور  الوعي  ،مرتكزه  لألمة  واستنهاض  وتصد 
األمريكي واإلسرائيلي ،وما يراد لهذه األمة والمنطقة 
العربية بشكل خاص من خنوع واستالب واستعباد 

واستغالل لألرض ،وانتهاك للعرض ،واستحمار  .
لكنها  فحسب  مؤامرة  نظرية  المسألة  ليست 
وعينا  تستهدف  غربية  واستراتيجية  مخطط 

وأرضنا وثرواتنا .
وهو مخطط له وسائله وأدواته ، وذرائعه متعددة 
إلى  سبتمبر   11 وأحداث  للقاعدة  صناعته  منها 
الدولة  تنظيم  ،إلى  العراق  وغزو  أفغانستان  غزو 
والثورة  والحرائق  الفتن  ،وإشعال  اإلسالمية 
المجتمعات  تفتيت  بغرض  المضادة  العالمية 
لتحقيق  شيطانية  أساليب  ،واستخدام  العربية 
عنوان  عبر  األمة  اختراق  ذلك  ،ومن  األهداف  هذه 

"مكافحة اإلرهاب " وغيره .
هوليودية  لصناعة  ،مماثلة  القاعدة  وحكاية 
في حديثها عن مطاردة عناصر للقاعدة ،وتحديد 
هنا  وجودهم  ،واحتمالية  وهناك  هنا  عددهم 
في  ،واألنظمة  واألشخاص  األدوار  ،تحديد  وهناك 
،وباستحمار  األمريكية  المخابرات  تديره  مشهد 
الظروف  تهيئة  أجل  من  للوعي  ،واستالب  للعقل 
الدولة  تنظيم  مثل  دول  بحجم  تنظيمات  إلنشاء 
تكون  ،وأن  تكبر  أن  لها  أرادوا  ،كذريعة  اإلسالمية 

،ليكون تدخل األمريكان  كبيراً في واقع األمة  هوالً 
تكون  أن  بعد  المباشر  واستعمارهم  وسيطرتهم 
األمة قد أنهكت في ما بينها بأدوات وأنظمة تعمل 
أمريكا من  ،،فتعفى  الغرب وإسرائيل  بالوكالة عن 

كلفة التضحيات الجسدية والمادية .
السيد  للشهيد  القرآني  المشروع  كان  هنا  من 
حسين بدر الدين الحوثي وعيا استباقيا بما يحاك 
لهذه األمة من مخططات ومشاريع ،،وحين أراد أن 
يواجهه سلميا بتصحيح المفاهيم ،وإحياء الثقافة 

بجميع  القتل  ماكينة  باستنفار  واجهوه  القرآنية 
أنواع األسلحة برا وبحرا وجوا ، واستخدموا مشايخ 
والتحجر  الخادعة   واألفاعي  األمريكي  اإلسالم 
في  بالقداسة  المتظاهرين  والحمقى  الديني 
مواجهة اإلسالم المحمدي األصيل بحسب تعبير 

اإلمام الخميني .
أدواتهم  واإلسرائيليون  األمريكيون  يوظف 
عسكريا وسياسيا وثقافيا وإعالميا ،افرادا وأحزابا 
حركة  قائد  كلمة  ،بحسب  ومنظمات  وكيانات 
الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد  السيد  الله  أنصار 
كلفة  ،دون  ويستثمرونها  التناقضات  ،ويختلقون 
يدفعون  من  هم  بالمنطقة  وكالءهم  أن  ،طالما 

الفاتورة من ثروات ودماء األمة العربية .
مواجهة  في  القرآني  المشروع  فإن  هنا  من 
المخطط الغربي بشكل عام واألمريكي اإلسرائيلي 
ربقة  من  وانعتاق  ضرورة  –مشروع  خاص  بشكل 

الغفلة واالستحمار واالستعباد .
مشروع صناعة أمة تعي تحدياتها ،ونقاط القوة 

والضعف لدى العدو ولديها في آن .

الشهيد  قاده  الذي  القرآني  المشروع  تحرك 
السيد حسين حامال هم األمة بأكملها ، بأفق يدحض 
الطائفية والمذهبية والمناطقية ،أفق بحجم األمة 
وسعة طموحها وتعدد قدراتها وإمكانياتها ،لتكون 
األهواء  تمزقها  أمة  ال  حضاري  ووجود  شهود  أمة 

والهويات القاتلة .
بدر  الملك  عبد  السيد  كلمة  بحسب  فالقرآن 
الدين الحوثي هو حصن هذه األمة ،وشعار حركة 
تحذير  وإسرائيل  أمريكا  مواجهة  في  الله   أنصار 
وتنبيه وتحديد لطبيعة العدو ،وإعادة بناء للمفاهيم 

والمصطلحات .
القرآني  المشروع  يواجه  أن  العدو  اختار  لقد 
بالحرب طيلة 14عاما لكن المشروع القرآني ازداد 

قوة وسعة ألنه يلبي ضرورة وجودية لهذه األمة .
العدو يسير نحو التصعيد أكثر وقدراتنا تزداد 

تطورا ويتسع مداها .
مع االحتالل ال تبقى حرية وال أرض وال عرض وال 
كرامة ،ولهذا فإن المواجهة الشاملة وبكل الوسائل 

واإلمكانات واجبة بكل الشرائع واألعراف ...

املشروع القرآين..
وعي وتصد واستنهاض 

محمد ناجي أحمد

ــة والتجارة  ــف مكتب الصناع أتل
ــة ثالثة أطنان و240  بأمانة العاصم
ــة منتهية  ــواد غذائي ــرام م ــو ج كيل
ــتهالك اآلدمي  ــة لالس وغري صالح

خالل األسبوعني املاضيني.
ــادر عن املكتب  وأوضح تقرير ص
ــم إتالفها  ــة التي ت ــواد الغذائي أن امل

شملت ألبانا وعصائر متنوعة.
ــرق  الف أن  إىل  ــر  التقري ــت  ولف
ــتقرار  ــة التابعة إلدارة االس امليداني
وحماية املستهلك باملكتب، ضبطت 
خالل نفس الفرتة تسعة آالف و600 
ــون عصائر ال تحمل بيانات بلد  كرت

املنشأ ومقلدة ملنتج محيل.
ــه تم ضبط  ــار التقرير إىل أن وأش

ــر  عصائ ــحوق  مس ــون  كرت  279
ــة  الصالحي ــة  منتهي ــة  متنوع
ومنظفات وزيوت طبخ مجهولة بلد 

املنشأ.

ــاذ  اتخ ــم  ت ــه  أن ــر  التقري ــنًي  وب
ــات  مخالف  10 ــال  حي ــراءات  اإلج
وإحالة 167 مخالفة غاز إىل النيابة 

العامة.

إتالف إتالف ٣٫٢٣٫٢ طن أغذية منتهية الصالحية  طن أغذية منتهية الصالحية 

ــث الجنائي أنها  ــدت اإلدارة العامة للبح أك
ــرصم من ضبط  ــهر مارس املن ــت خالل ش تمكن
ــن املحافظات و40  ــا بالقتل يف عدد م 17 متهم
قضية متنوعة أحيلت 25 قضية منها للجهات 
القضائية واملتخصصة و15 قضية ما تزال رهن 

التحقيق.
ــث  ــي أن البح ــالم األمن ــز اإلع ــح مرك وأوض
ــع إدارة مكافحة املخدرات  الجنائي بالتعاون م
ــيش املخدر يف  ضبط 915 كيلوجراما من الحش

أماكن متعددة باإلضافة إىل 460 مرتا من كابالت 
األلياف الضوئية املرسوقة وضبط اللصوص.

ــه والعالقات بالبحث  ــح مدير التوجي وأوض
ــذه  ه أن  ــري  العام ــيل  ع ــد  العقي ــي  الجنائ
ــاد  الج ــل  للعم ــة  نتيج ــت  تحقق ــازات  اإلنج
ــث  البح ــوادر  وك ــادة  لقي ــي  الوطن ــس  والح
ــدون مصدرا لكل النجاحات  الجنائي الذين يع
ــات والتحديات  ــحة اإلمكاني ــىل الرغم من ش ع

والظروف الصعبة التي تمر بها البالد.

ضبط ضبط ١٧١٧ متهما بالقتل و  متهما بالقتل و ٩١٥٩١٥  
كيلوجرام حشيش مخدركيلوجرام حشيش مخدر

نجاحات أمنية يف مارس:

ــمي  ــتقبال رس ــل اس ــوم حف ــة الي ــباب والرياض ــم وزارة الش تنظ
وجماهريي لالعبي املنتخب الوطني األول لكرة القدم بعد تأهله للمرة 
ــررة إقامتها  ــيا املق ــرة اليمنية لنهائيات كأس آس ــة يف تاريخ الك الثاني

العام املقبل بالعاصمة االماراتية أبو ظبي.
ــتقبال بعثة املنتخب الوطني  ــيتم اس ووفقا لربنامج الحفل فإنه س
ــكرية  ــيقى العس ــبعني بصنعاء حيث ترافقها فرقة املوس يف ميدان الس
التي تدشن االحتفال بعزف النشيد الوطني ووصالت معزوفة لألغاني 
ــبة االنجاز الكروي للمنتخب الذي جاء يف  الوطنية والفرائحية بمناس

ظل العداون الغاشم وبالرغم من الصعوبات والعوائق الكثرية.
ــايل تزينه  ــا يف موكب احتف ــب الوطني طريقه ــة املنتخ ــق بعث وتش
ــالم الوطنية وتحيط به الدراجات النارية وصوالً إىل ملعب الظرايف  األع
ــعبي  ــمي وش ــتكون االحتفالية الكبرية بحضور رس ــاء حيث س بصنع
ــن العاصمة  ــاد م ــذي ع ــب ال ــم للمنتخ ــرات التكري ــهد فق ــي تش والت
ــز الثاني ضمن  ــل املرك ــا احت ــل بعدم ــة التأه ــداً بطاق ــة حاص القطري
ــن فوزين وأربعة  ــد (10) نقاط حصدها م ــة برصي املجموعة السادس
ــىل النيبال  ــني لهدف وع ــتان بهدف ــث فاز عىل طاجيكس ــادالت حي تع
ــداف ، كما تعادل  ــع النيبال ذهاباً بدون أه ــس النتيجة ، وتعادل م بنف
مع الفلبني ذهاباً (2/2) وإياباً (1/1) ، وتعادل إياباً مع طاجيكستان 

بدون أهداف.

ــدم ــق ــال الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لـــكـــرة ال ــب ــق ــت ــل اس ــف ـــوم .. ح ـــي ــدمال ــق ــال الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لـــكـــرة ال ــب ــق ــت ــل اس ــف ـــوم .. ح ـــي ال
الموسيقى العسكرية ترافق البعثة انطالقًا من ميدان السبعني

طارق مصطفى سالم 
الشهيد القائد ..مشروع 

نجاة لألمة 
لم يكن ليقود هذه األمة لو لم يكن على قدر المسؤولية التي حملها على عاتقه 
ــد الناس  ــن القران ورفيقه ومرش ــبيلها ..قري ــهد في س ــعى لتحقيقها واستش وس
ــأ وترعرع في رحاِب القران الكريم  ومعلمهم , علم من اعالم الهدى وقائد رباني نش
ــل ِمن هذا المعين الصافي النقي وتعَلّم من أبيه العلَم  ــوم أهل بيت النبوة، فنه وعل

والعمل معاً والشعور بالمسؤولية العظيمة تجاه أمته ودينه .
ــيدي الشهيد  ــتضعفين وحفيد رسول الله س ــهداء وقائد المس ــيد الش إنه س
ــه وارتقى بأمته  ــبيل الل ــي من بذل روحه رخيصة في س ــين بدرالدين الحوث حس
ــتقالل , كان  ــن حالة الوهن واالرتهان ألعداء الله الى مرافئ الحرية ورحاب االس م
ــهيد عليه السالم رمزا للتضحية وعنوانا للوطني الذي ال يساوم على مبادئه  الش
ويناضل من أجل أمته ودينه وحقق بذلك مالم يحققه أي قائد تاريخي من قبله .

ــالم من فتح بصيرة الناس وأنار حياتهم بدروسه العظيمة  لو لم يكن عليه الس
ــع  ــون أبش ــة لكان األمريكي والصهيوني يمارس ــاءت حياة األم ــه التي أض وعلوم
ــى حق لما  ــه لم يكن عل ــب ولو ان ــن وطننا الحبي ــي وبيت م ــي كل ح ــاليب ف األس
ــي وحاربوه وهو أعزل  ــروعه القرآن ــب عليه أعداء األمة من اجل إجهاض مش تكال
ــيقتلون امة  ــالح ظنا منهم أنهم س ــوان الله عليه وهو جريح بال س ــهد رض واستش

بأكملها .
ــديد البأس على األعداء ..رحيما رءوفا مع كل من عرفه وتعلم  ــجاعا ش كان ش
ــود الطغاة والمجرمين مهما بلغت قوتها وعتادها حتى  منه ..لم يكن لتخيفه حش
تعلم منه أنصاره ومحبوه هذه الصفات العظيمة وقاوموا ببساطتهم أقوى جيوش 
ــتطاعوا بإيمانهم وعقيدتهم القرآنية التغلب على أطغى طغاة األرض  العالم واس

وقهرهم .
ــذي وصلت اليه وبدأ  ــع األمة والحال ال ــهيد القائد كثيرا في واق ــد تأمل الش لق
ــارب الماضي، ومن  ــتفيدا من تج ــع المرير مس ــي حل لهذا الواق ــث ويدقق ف يبح
ــداء الذي يفتك  ــى معرفة الــ ــم توصل إل ــاق القرآن الكري ــه في أعم ــالل غوص خـ
ــود والنصــارى إنها الثقافــات  ــم األمة وطرحها أرضاً تئن تحت أقدام اليـه بجس
المغلوطة والعقائد الباطلة التي يسعى أعداء الدين لنشرها , اال انه سعى جاهدا 
في سبيل إحياء هذه األمة وسخر حياته وماله وأهله في سبيل الله ومن اجل الله .
ــان  ــي قدمها لهذه األمة، كان حديثه دليل اإلنس ــه يظهر من الدروس الت إيمان
ــاة لهذه األمة  ــاده طريق النج ــوس الى الله وجه ــه ملهم النف ــى تقواه، وتواضع إل
ــف حقيقتهم  ــرى طغاة األمة وكش ــرا على األعداء وع ــه على يديه نص ــق الل فحق
ــتطاع المسلمون اليوم ان يستفيقوا ويدركوا حقيقة ما يجري من حولهم وما  واس
ــعوب العربية ومصير القدس الذي بات يدنس  ــة التواجد األمريكي في الش حقيق
ــطينية  ــادي الصهاينة وقد كان رضوان الله عليه هو حامل القضية الفلس على أي
ــي تعري حقيقة  ــدروس والمالزم الت ــخر الكثير من ال ــا نصب عينيه وس وجاعله

االحتالل والتخاذل العربي تجاه مقدسات هذه األمة .
ــائل  ــن الحوثي ومحاضراته كل وس ــين بدرالدي ــيد حس ــد ضمت مالزم الس لق
ــهيد  ــادية للنهوض بحال األمة وكذا نجد تحذير الش النجاة لهذه األمة وطرقا إرش
ــول لكل ما  ــل حدوثها مقدماً الحل ــيئة قب ــع من عواقب ومخاطر س ــد للجمي القائ
ــا كان يحذر منه  ــرور األيام ثبتت صحة م ــه األمة على كل األصعدة وبم ــي من تعان
ــتوى األمة العربية  ــن كالتدخل األمريكي ، أو على مس ــتوى اليم ، فمثال على مس

كمخطط التقسيم والحروب المذهبية .
ــهيد القائد كونه  ــير اليوم على النهج الثوري التحرري الذي قاده الش إننا نس
منهاج حياة لتحصين أجيال األمة من خطر االضمحالل الحضاري والذوبان في 
ثقافة األمريكان واالنجرار وراء مشاريعهم الهدامة وما يقوم به اليوم السيد القائد 
ــتكمال لهذا المشروع الرباني يجعلنا أكثر إيمانا وقوة  عبدالملك الحوثي من اس

في مواجهة هذا الطغيان بل ويزيدنا ثقة بنصر الله القريب .
*محافظ محافظة عدن
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عبدالله االحمدي
يوميات الثورة

كابوس يطارد ابن كابوس يطارد ابن 
سلمانسلمان

ــن املجرم   ــارس 2015 م ش ــدا يف 26 م ــنوات وتحدي ــالث س ــل ث قب
ــرب والصهاينة حربا  ــن مرتزقة الع ــلمان ومن وااله م ــد بن س محم
غادرة عىل فقراء الشعب اليمني،  كان يحلم من خالل هذه الحرب 
ــابيع،  أو  ــة  وتحقيق انتصارات يف غضون أس ــرس اإلرادة اليمني بك
ــي وتضحياته مرغا  ــعب اليمن ــن صمود الش ــهر عىل األكرث، لك أش

وجه ابن سلمان والصهاينة واملرتزقة يف الوحل.
ــات االالف من األطفال  ــت  وجرحت مئ ــرب الغادرة قتل ــذه الح ه
والنساء واملواطنني العزل، بالصواريخ والحصار والجوع واألوبئة،  

ودمرت أكرث من %80 من إمكانيات الشعب اليمني املادية.
ــوده الجبار  ــي بصم ــعب اليمن ــرص الش ــنوات انت ــالث س ــد ث بع
ــتجدي  ــلمان يس ــطوري، وذهب امللعون الغادر محمد بن س واألس
ــار يلمع به  ــض االنتص ــوة، وبع ــدا من الق ــارى مزي ــود والنص اليه
ــة.  وأينما ذهب امللعون  ــه القبيح،  للخروج من وحل الهزيم وجه
ــارده كابوس الجرائم التي اقرتفها بحق فقراء اليمن، وبخاصة  يط

جرائم قتل األطفال.
ــات،  وصور مرعبة  ــكل احتجاج ــدن واجهه الكابوس بش يف لن

لجرائمه رفعها األحرار املتضامنون مع الشعب اليمني.
ــلمان  ــض عىل محمد بن س ــة طالبت بالقب ــف الربيطاني الصح

وتسليمه اىل املحاكم الجنائية الدولية.
ــن ) وكتلته الربملانية  ــزب العمال ( جرييمي كورب أما رئيس ح
ــدم بيع  ــاي بع ــزا م ــة تري ــوزراء الربيطاني ــة ال ــوا رئيس ــد طالب فق
السالح ملحمد بن سلمان، الن السالح الربيطاني يستخدم يف قتل 

املدنيني يف اليمن.
ــن  ــال الذي ــمات لألطف ــوا مجس ــون صنع ــطون الربيطاني الناش
ــلمان وهو يتناول  ــما البن س ــلمان ، كما صنعوا مجس قتلهم ابن س

لحوم األطفال،  ومجسما لرتيزا ماي وهي تقبض الثمن.
ــا يطارد املجرم محمد  ــبح الضحايا الذين قتلوا ظلما وعدوان ش
ــن يهنأ له عيش حتى  ــلمان اينما حل، يف صحوه ونومه،  ول بن س

وإن اعتىل العرش عىل جماجم الضحايا.
ــة زارها،   ــاه يف اليمن يف كل بقع ــبح ضحاي ــه ش ــكا واجه يف أمري
ــة اليمنية،  أو  ــارع األمريكي والجالي ــكل مظاهرات للش ــواء بش س

بشكل انتقادات ومطالبات بإيقاف العدوان والحرب عىل اليمن.
ــتويات  يف الواليات املتحدة كانت الكوابيس هي األكرث وعىل مس
عديدة،  رغم املليارات التي ضخها ابن سلمان يف مفاصل االقتصاد 
ــي. يف الكونجرس قوبل الرجل بفتور من قبل النواب الذين  األمريك
طالب أكرثهم بإيجاد حل سيايس للحرب يف اليمن.  مجلس النواب 
ــعودية يف  ــحب الدعم األمريكي للس كان قد أجرى تصويتا عىل س
ــارق كان 44 - 55 صوتا لصالح  ــم أن الف ــن،  ورغ ــا عىل اليم عدوانه
ــن إىل مراكز صناعة القرار  ــاء الدعم إال أن ذلك أوصل صوت اليم بق

األمريكي.
وزير الدفاع األمريكي طالب ابن سلمان بإيجاد مخرج للحرب 

يف اليمن.
ــرب يف اليمن بأنها أغبى  ــم املتحدة وصف الح ــني العام لألم األم
ــلمان ونظامه  حرب عرفها التاريخ،  وهو يقصد بذلك محمد بن س

الذي أشعل هذه الحرب.
ــزال العقوبات بمحمد  ــة هيومن رايتس واتش طالبت بإن منظم
ــول  ــه وص ــن، وإعاقت ــم يف اليم ــن جرائ ــه م ــا اقرتف ــلمان مل ــن س ب

املساعدات اإلنسانية، بإغالق املوانئ واملطارات اليمنية.
ــقوط الصواريخ اليمنية يف  ــلمان هو س اكرب كابوس طارد ابن س
املطارات واملدن السعودية بحيث فاجأت املجرم ابن سلمان فهرف 
ــني!! وهو بذلك  ــف الحوثي ــخ دليل ضع ــالق الصواري ــال : أن إط قائ

يريد أن يطمنئ جيش الكبسة واملرتزقة.
هل سمعتم عن خبل مثل هذا؟!

ــريات واجهت محمد بن سلمان يف معظم املدن  املظاهرات واملس
األمريكية التي زارها.

ــب لالجتماع برجال  ــلمان عندما ذه ــوس واجه ابن س ــرب كاب اك
ــتقرار يف  ــني،  إذ ووجه بعدم االس ــتثمرين األمريكي ــال واملس األعم
ــتثمار يف  ــية،  وال يمكن لرأس املال أن يغامر باالس ــه الداعش مملكت
بلد غري مستقر سياسيا، والصواريخ تطال عاصمته، لكن العجب 
ــرب ويطالب رجال  ــلمان يصدر املليارات إىل الغ ــاب أن ابن س العج
ــها هذا  ــتثمروا يف مملكته، أي مفارقات يعيش األعمال أن ياتوا ليس
ــعودية 25 الف  ــة أن للس ــر االقتصادي ــول التقاري ــرور؟!  إذ تق املغ
ــتطيع أن  ــارف والبنوك األمريكية،  لكن اململكة ال تس ــار يف املص ملي

تسحب دوالرا واحدا من هذه األموال.
ــكان،  األمري ــود  اليه ــن  م ــون  الع ــب  ليطل ــب  ذه ــك  ذل ــع  وم
ــك معاداته  ــة،  ومقابل ذل ــود إىل عرش اململك ــرتضائهم بالصع واس
ــيل،  والعمل عىل  ــالل اإلرسائي ــة االحت ــع دول ــع م ــران،  والتطبي الي
ــطينية كما  ــدس، والقضية الفلس ــع الق ــة القرن،  وبي ــاز صفق إنج
ــخ املزيد من  ــوق هذا كله ض ــطني، ثم ف ــده عبد العزيز فلس ــاع ج ب

املليارات يف مفاصل االقتصاد األمريكي كما يطالب ترامب.
ــلمان يف الخارج والداخل،  يف حله   كابوس اليمن يالحق ابن س
ــال واألعمال ورجال  ــاالت لرجال امل ــه،  ففي الداخل اعتق وترحال
الدين واألرسة، ونهب املستثمرين،ً وهروب رؤوس األموال،  وإقالة 
قيادات يف الجيش واألمن؛  من أمثال رئيس األركان العامة للجيش،  
ــأرا للهزائم  ــوات الجوية،  وذلك ث ــوات الربية،  وقائد الق ــد الق وقائ

التي لحقت بجيش الكبسة.
 وكلما الحقه كابوس الهزائم يف اليمن ، ذهب لينتقم من األطفال 
ــاء واملرىض واملزارعني العزل،  وتدمري الطرقات والبيوت عىل  والنس

ساكنيها يف اليمن.                             
ــقاق  ــىل انش ــن ع ــه يراه ــلمان ان ــن س ــول اب ــح ق ــرب ترصي اغ
ــات علم  ــرف أبجدي ــر لم يع ــذاجة من غ ــا من س ــا له ــني. ي الحوثي

السياسة، ولم يتعظ من األحداث.                                   
ــىل  ــود ع ــارسا،  فتع ــه خ ــاش وكان رهان ــىل عف ــن ع ــد راه لق

الخسارات.
ــس إصالحات عىل  ــعود العدوانية عىل اليمن تعك ــروب آل س ح

مواطني اململكة منذ العام 1962 م.                       
ــي يف املعظم انعكاس  ــلمان ه ــات التي يدعيها ابن س   اإلصالح
ــرب اليمن  ــتخدم ح ــن،  لكن الغرب االمربيايل يس ــرب عىل اليم للح
البتزاز اململكة من خالل بيع الكثري من أدوات القتل واملوت والقمع.
ــال يف إحدى إجاباته  ــل،  هو كاذب،  ق ــلمان فوق انه قات ابن س
ــىل وحدته،  والعكس  ــدوان عىل اليمن حافظ ع ــة : أن الع الصحفي

هو الصحيح.
ــتالحقه،   ــن س ــلمان يف اليم ــن س ــفكها اب ــي يس ــدم الت ــار ال بح
ــام بيننا يا ابن  ــة مملكته بإذن الله. واألي ــتكتب نهايته،  ونهاي وس

سلمان.

مشهدمشهد

/ 
ــتقاالت  ــقطرى ان اس ــة يف س ــادر محلي ــرت مص ذك
ــت  ــل ضم ــؤولني يف االرخبي ــن مس ــت م ــة قدم جماعي
ــرارات  ــىل ق ــا ع ــكرية احتجاج ــة وعس ــادات مدني قي
ــني  ــرارات تعي ــملت الق ــرا.. وش ــادي مؤخ ــا ه أصدره
ــية اإلماراتية  ــقطرى يحمل الجنس محافظ جديد لس
ويدعى رمزي محروس وهو ما اعتربه البعض تجسيدا 
ــني وكيل  ــرة كما تم تعي ــىل الجزي ــيطرة أبوظبي ع لس

للمحافظة ومدير لألمن.

ــتهجانا واسعا ووصفت  وقد لقيت تلك القرارات اس
بأنها قرارات اماراتية بامتياز. 

ــع عودة عدد من  ــرارات بالتزامن م وجاءت هذه الق
ــودة وصفت  ــدن وهي ع ــادي إىل ع ــة ه ــاء حكوم أعض
ــة  حقيقي ــات  صالحي ــك  تمتل ال  ــا  كونه ــة  بالخجول
وخصوصا بعد بروز املجلس االنتقايل املدعوم اماراتيا 
ــة  ــودة الحكوم ــىل ع ــدة ع ــا عدي ــع رشوط ــذي يض وال

وصالحياتها.
ــيا  ــد عىل وضع جنوب الوطن سياس ويف تمرد جدي

ــىل الوضع  ــادي ع ــة ه ــر داخلي ــم وزي ــكريا تهك وعس
املدعوم برشعية مزعزمة وتحالف دويل كبري.. وقال "إن 
هادي ليس سفري اليمن يف الرياض" ما يعكس حقيقة 

وضع هادي تحت اإلقامة الجربية من قبل السعودية.
ــالل اإلماراتي  ــة االحت وانتقد أحمد امليرسي سياس
يف املحافظات الجنوبية، واصفا إياها بالحقرية.. وقال: 
ــلطة يف عدن  إن الوقت حان لتتوقف االزدواجية يف الس
ــا دولة االمارات يف  ــاك ترصفات قبيحة تقوم به وإن هن

عدن.

الفارهادي يعين مجنسا اماراتيا محافظا لسقطرى واستقاالت جماعية لمسؤولين في الجزيرةالفارهادي يعين مجنسا اماراتيا محافظا لسقطرى واستقاالت جماعية لمسؤولين في الجزيرة
 الميسري: تصرفات اإلمارات يف عدن "حقرية"

ــالة الجمعة   نظمت عقب ص
ــس وقفات  أم العاصمة  ــة  بأمان
ــم  بجرائ ــد  للتندي ــة  احتجاجي
ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك الع
ــنوية  الس ــرى  للذك ــاء  وإحي
ــدر  ب ــني  حس ــد  القائ ــهيد  للش

الدين الحوثي.
ــاركون يف  الوقفات  وأكد املش
استمرار رفد الجبهات بالرجال 
األرض  ــن  ع ــاع  للدف ــال  وامل

والعرض.

ــي  اليمن ــعب  للش ــوا  وبارك
ــوة  للق ــتية  الباليس ــات  الرضب
ــق العدو  ــىل عم ــة ع الصاروخي
ــارات  واالنتص ــعودي  الس
ــال الجيش  ــا أبط ــي يحققه الت
ــعبية يف مختلف  ــان الش واللج
ــة دفاعا  ــزة والكرام الع جبهات 

عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــادرة عن  ــدت بيانات ص وأك
ــتمرار يف الصمود  الوقفات االس
ــال  وإفش ــدوان  للع ــدي  والتص

ــي  الت ــة  اإلجرامي ــه  مخططات
تستهدف اليمن أرضا وإنسانا. 
يف  ــيض  امل إىل  ــارت  وأش  
ــي  القرآن ــرشوع  امل ــيد  تجس
ــض  رف ــذي  ال ــد  القائ ــهيد  للش
ــه الطغاة  ــة ووقف يف وج التبعي

واملستكربين.
ودعت أبناء الشعب اليمني 
ــوب  ــة الحب ــام بزراع إىل االهتم
يف  ــة  وخاص ــاء  االكتف ــني  لتأم

موسم األمطار للصيف الحايل.


