
أكدت قبائل الجوف دعمها لجبهات العزة 
ــتنكرة جريمة  والبطولة باملال والرجال .. مس
ــاف امرأة وإخفائها  ــة العدوان يف اختط مرتزق

عن أرستها.
ــاء قبيل  ــوف يف لق ــل الج ــدت قبائ ــا أك كم
ــد عقد أمس يف مديرية الزاهر، استمرار  حاش
ــال لرفد الجبهات  ــام وتجهيز الرج النفري الع
ــي لتطهري كامل  ــاحل الغرب ومنها جبهة الس
ــزاة واملحتلني وكذا  ــراب الوطن من دنس الغ ت

إرسال القوافل الغذائية.
ــاء القبيل  ــن اللق ــان صادر ع ــتنكر بي واس
ــن منزلها  ــة العدوان المرأة م ــاف مرتزق اختط

بمدينة الحزم وإخفاءها عن أرستها وأوالدها 
ــة عىل املجتمع  ــذه الجريمة دخيل .. معتربا ه
ــارص عن القيم  ــدى تجرد هذه العن وتعكس م

واملبادئ واألعراف القبلية .
ــز التالحم  ــة تعزي ــان إىل أهمي ــار البي وأش
ــامي  ــاء القبائل والتس ــني أبن ــاف ب واالصطف
ــود نحو تحرير  ــىل الخالفات وتوجيه الجه ع
ــن قوى  ــي م ــرتاب الوطن ــل ال ــة وكام املحافظ

الغزو والعدوان.
ــيا املرتزقة  ــل الجوف مليش ــدت قبائ وتوع
ــي يرتكبونها بحق  ــرد رادع جراء الجرائم الت ب

املواطنني واختطاف النساء.

ـــدوان ـــع ـــدد بـــجـــرائـــم مـــرتـــزقـــة ال ـــن ــلــجــبــهــات وت ــا ل ــه ــم ـــوف تـــؤكـــد دع ـــج ــل ال ــائ ــب ـــدوانق ـــع ـــدد بـــجـــرائـــم مـــرتـــزقـــة ال ـــن ــلــجــبــهــات وت ــا ل ــه ــم ـــوف تـــؤكـــد دع ـــج ــل ال ــائ ــب ق

الثورة/ حسن حمود
ــه احمد الكبيس  ــتاذ عبدالل ــة وزير الثقافة األس برعاي
ــرسح اإلدارة العامة للمرسح امس  ــن قطاع الفنون وامل دش
ــاء الدورة التدريبية األوىل يف مهارات  باملركز الثقايف بصنع

فنون املرسح بمشاركة خمسني متدربا ومتدربة.
وخالل االفتتاح أكد وكيل قطاع الفنون واملرسح محمد 
ــي يمولها صندوق  ــدورة التدريبية الت ــرازي ان هذه ال الح
ــابة  الرتاث والتنمية الثقافية تهدف إىل صقل املواهب الش

ــوض باملرسح  ــة الجديدة للنه ــرق العلمي ــا بالط وتزويده
ــرسح الوطني بالوجوه الفنية  ــي باإلضافة إىل رفد امل اليمن

الجديدة والشابة.
ــذه  ــل ه ــة ويف ظ ــدورة التدريبي ــذه ال ــريا إىل أن ه مش
ــدا عىل  ــي تأكي ــم تأت ــدوان الغاش ــة والع ــروف الصعب الظ
ــف  مختل يف  ــداع  واالب ــاء  العط يف  ــتمرار  واالس ــود  الصم

املجاالت ومنها املجال الفني.
من جانبه أشار مدير عام املرسح الفنان أحمد املعمري 

إىل أن هذه الدورة التي يشارك يف التدريب فيها كبار نجوم 
ــة تخصصية يف  ــدورات قادم ــتكون نواة ل ــن اليمني س الف
ــب املتدربون يف  املجال املرسحي والتمثييل حيث سيكتس
هذه الدورة عددا من املهارات الفنية املختلفة التي تضمن 

لهم أداء متميزا خالل مشوارهم الفني 
ــتمر من 7  ــيتم يف ختام الدورة التي تس ــاف أنه س وأض
اىل 21يوليو الجاري اإلعداد ملرشوع تخرج عبارة عن عمل 

مرسحي يتم عرضه يف حفل التخرج.

الثقافة تدشن الدورة التدريبية ا'ولى لمهارات فنون المسرح الثقافة تدشن الدورة التدريبية ا'ولى لمهارات فنون المسرح 

ــر اإلعالم  ــازي يف وفاة وزي ــر التع ــر عن أح ــالم جاب ــالم عبدالس ــرب وزير اإلع ع
السوري السابق عمران الزعبي بعد رصاع طويل مع املرض.

ــار وزير اإلعالم يف برقية عزاء بعث بها إىل وزير اإلعالم السوري عماد ساره  وأش
ولإلعالميني السوريني، إىل الفراغ الذي تركه الفقيد الزعبي والذي كان آلرائه ونهجه 
ــتهدف  ــي مواقف صلبة يف مواجهة املخطط األمريكي الصهيوني الذي يس اإلعالم

سوريا واألمة العربية.
ــه وقدم أنموذجا رائعا يف املواجهة  ــت إىل أن الفقيد كان مدافعا عن بلده وأمت ولف
مع مرشوع الهيمنة األمريكي الصهيوني، الساعي إىل تدمري سوريا ورشذمة أبنائها.
ــاة اإلعالمي القدير  ــارس الوحيد يف وف ــوريا لم تكن الخ ــد وزير اإلعالم أن س وأك
ــد بما  عمران الزعبي وإنما اإلعالم املناهض للمرشوع األمريكي الصهيوني واملجس
ــهده اليمن من استهداف من ذات القوى الراعية لهذا املرشوع وصوال إىل تصفية  يش

قضية العرب األوىل واألساسية "القضية الفلسطينية".

الحديدة/ سبأ
ــم أمس، حملة للتربع  ــن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحي دش

بالدم بمستشفيات املحافظة.
ــد وصدام نارص  ــة عبد الجبار أحمد محم ــام قحيم ومعه وكيال املحافظ ــث ق حي
ــؤويل املكتب التنفيذي بالتربع بالدم تدشينا للحملة التي تنفذ  أحمد وعدد من مس
ــىل دعوة مكتب  ــه يف املحافظة، بناء ع ــز الوطني للدم وأبحاث ــفيات واملرك باملستش

الصحة.
ــربع بالدعم يف  ــه إىل مراكز الت ــني إىل التوج ــا قحيم املواطن ــني دع ــالل التدش وخ

مستشفيات املحافظة واملساهمة يف إنقاذ املرىض والجرحى.

وزير ا4عالم يعزي بوفاة وزير وزير ا4عالم يعزي بوفاة وزير 
االعالم السوري السابقاالعالم السوري السابق

حملة للتبرع بالدم في الحديدةحملة للتبرع بالدم في الحديدة

ــة  ــة إب أربع ــرة محافظ ــة مذيخ ــة بمديري ــزة األمني ــت األجه ضبط
متهمني بإطالق النار عىل مخيم أحد األعراس يف املديرية.

ــم أحد  ــار عىل مخي ــبأ) أن إطالق الن ـــ (س ــي ل ــدر أمن ــح مص وأوض
ــخاص وإصابة  ــتة أش ــراس بعزلة حمري باملديرية، أدى إىل قتل س األع

ستة آخرين .
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية فور تلقيها بالغا بهذه الحادثة، 
ــف عن  ــة وبارشت التحقيق يف الحادثة للكش ــت إىل مكان الجريم تحرك

خلفياتها ودوافعها.
ــف مالبسات  ــتمرة لكش وأكد املصدر أن التحقيقات والتحريات مس

القضية والقبض عىل بقية املجرمني املتورطني فيها .

ضبط أربعة متهمين بإطالق نار على ضبط أربعة متهمين بإطالق نار على 
مخيم أحد ا'عراس بمذيخرةمخيم أحد ا'عراس بمذيخرة

شعرشعر

 محمود مربوك
كبائر اإلثمكبائر اإلثم

الحطِب يــاحــمــالــَة  الــمــســاجــد  هـــدُم 
الــكــذِب يالحيَة  بــل  ــِن  ــدي ال يالحيَة 

ظهرت ووهــابــّيــــــــهــا  قــيــنــقــاٍع  ــن  م
ــرِب ــع ــي ا,ســــالم وال ـــم ف كــبــائــر ا,ث

إذا ـــِم  ـــرجـــي ال يــانــجــد  والغـــــرابـــــَة 
والغضِب ا>  بسخط  أحــرى  غـــدوَت 

ــكــٍر يــحــاربــُه ــي ف ــن ف ــدي يـــاهـــادم ال
نبي وقــبــر  المكي  ــحــرم  ال وهــــادَم 

ضاللتِه مــن  جئتم  إبليس  فكِر  مــن 
ياعجبي الدين  باسم  الدين  تحارب 

مهّمتها ّـــلتم  عطـ الــعــبــادة  دوُر 
والــشــغــِب وا,رصـــــاد  الــكــيــد  ــن  م إالّ 

أمتنا أرواح  ــي  ف الـــفـــاز)   ــد  ــم (أح ــا  ي
بــــاٍق ضــريــحــك اليــخــبــو مــع الــحــقــِب

ــوا ــن زك ــذي ال ــن ضـــوء  Zن ضـــوءك م
ــور رب الــنــور لــم يغِب مــن جــاء مــن ن

منبعث] طــال  لما  ــنــور  ال مــن  خــافــوا 
الغضِب من  فاشتاطوا  قبرك  روح  من 

سوأُته الشمس  طلوَع  تخشى  والليل 
كثِب عن  الناس  اطــّالع  يخشى  وا,ثم 

منابرها مــن  جــــاءوا  الـــدواعـــش  أم 
واZدِب واZخـــــالق  الــفــكــر  أوقـــح  ــن  م

في اZرض عاثوا فسادf وْهَي تدعمهم
حلِب وفي  أيض]  بغوا  العراق  في  كم 

هدم المساجد ياشعبي فهل سمعت
صخِب في  الحق  صــوت  قلبك  أسماع 

ـــي جــبــريــل صــادعــة وصــرخــة مــن أب
فلتثِب ا,ســـــالم  يـــامـــدد  تـــدعـــوك 

ــوٍم قــيــل نــحــن همو ــق فـــا> يــأتــي ب
اقــتــربــي لــلــســاعــة  فــقــل  اZوان  آن 

مشهدمشهد

ــنطن في تل  ــاء واش ــهرين بنى حلف ــالل ش خ
أبيب والرياض وأبو ظبي أوهاماً على مسار بديل 
ــورية واليمن،  ــرف بنصر س ــويات التي تعت للتس
ــارت معهم واشنطن في الوهم. وجرى اإلعداد  وس
ــاحل  ــورية والس لخطط المواجهة في جنوب س
ــدت اإلمكانات بكّل أنواعها،  الغربي لليمن، وحش
ــوض المعركة.  ــية لخ ــأت المنصات السياس وهي
ــدة ُيضعف  ــي الُحَدْي ــر جزئي ف ــان هو نص والره
ــر، وصمود  ــعرهم بالخط ــار الله وُيش ــة أنص مكان
للمسلحين في جنوب سورية بوجه تقّدم الجيش 
ــوري مع إعالن فشل التسوية، فيرتفع سقف  الس
ــاوض في كليهما، ويمكن الرهان على تحقيق  التف

مكاسب، تفّخخ الحّل السياسي في البلدين.
ــى تحقيق  ــكري عل ــل الرهان العس عملياً فش
ــي لالحتمال  ــويق اإلعالم ــم التس ــاز، رغ أّي إنج
ــة  ــع التالي ــي الوقائ ــأّن تالق ــل ب ــس. واألم المعاك
ــن األمل  ــدث اإلنجاز، لك ــابقة، ويح ــار الس األخب
والرهان حصدا الخيبة. ففي الُحَدْيدة فشل ذريع 
بإحداث أّي اختراق. وفي درعا انهيارات بالجملة 
ــش  ــريع للجي ــّدم س ــلحة، وتق ــات المس للجماع
ــوري، والرهان مجّدداً على الخيار العسكري  الس

ــي، لم يُعد أصحابه  يبدو نوعاً من الخبل السياس
يجرأون على التفكير بالعودة إليه، بل صار هّمهم 
ــويات ممّوهة  ــغ لتس ــريع في صي ــراط الس االنخ

تتيح التحّدث عن نصر من نوع آخر.
ــوم اإلماراتيون  ــن قادة الهج ــي الُحَدْيدة أعل ف
ــورية  ــكري. وفي جنوب س عن وقف العمل العس
ــه  ــه وانتصارات ــوري تقّدم ــش الس ــل الجي يواص
ــلحين  ــاقط أمامه مواقع المس المتدحرجة وتتس
ــعي بحثاً  ــدور الس ــالم. في ــزام أو باالستس باالنه
ــروج إيران  ــا خ ــورية عنوانه ــي س ــوية ف عن تس
ــراف  ــي الُحَدْيدة عن إش ــورية. وف مقابل نصر س
ــر من  ــه المنتص ــع في ــاء يضي ــى المين ــي عل أمم
المهزوم. وفي الحالتين الهدف هو تفادي المزيد 
ــى الخيار  ــيجلبها العناد عل ــم التي س من الهزائ
ــية وجعلها  ــكري، بتمويه الهزيمة السياس العس

موضع اجتهاد بتغليفها بعناوين قابلة للتأويل.
ــا يهّم محور المقاومة هو  في الُحَدْيدة ودرعا م
ــيادة لَمن؟ وليس البحث  الجواب عن سؤال: الس
ــا.  ــة خلفه ــاء الهزيم ــري إخف ــل يج ــن تفاصي ع
ــد ُحماتها،  ــتبقى بي ــيادة على الُحَدْيدة س فالس
وسيكون البحث باإلشراف األممي الرقابي، وليس 

التنازل السيادي هو المطروح على اإلطالق. وفي 
ــتكون السيادة كاملة  ــوري س درعا والجنوب الس
للجيش السوري، وليس مقبوالً أّي تنازل عنها ال 
ــلحة ولو جزئياً، وال لتشريع أّي  للجماعات المس
وجود أميركي في قاعدة التنف أو سواها، أو صورة 
ــى الحدود مع األردن أو العراق  غامضة للوضع عل

أو حدود الجوالن المحتّل.
ــون األمم المتحدة  ــهر وأنصار الله يدع منذ أش
لدور رقابي في ميناء الُحَدْيدة شرطه فك الحصار 
وتأمين تشغيل الميناء، والرفض إماراتي سعودي 
ــوية في  ــكو تس ــهور تعرض موس ــي. ومنذ ش غرب
الجنوب يخرج فيها كّل سالح غير سالح الجيش 
ــض أمريكي  ــورية، والرف ــوب س ــوري من جن الس

إسرائيلي تترجمه الجماعات المسلحة.
ــك الحصار عن اليمن  ــا يصير القبول بف عندم
ــاء الُحَدْيدة،  ــل رقابة أممية على مين بحرياً مقاب
ــوري في  ــش الس ــيادة الجي ــط س ــول ببس والقب
ــاء  ــى حلف ــل يتباه ــي المقاب ــه، وف ــوب كل الجن
ــن أو في  ــراً في اليم ــوا نص ــم حقق ــنطن بأنه واش
سورية، فهم يبحثون عن نصر وهمي يعلمون أنه 
ــزوم في هذه  ــود منتصر ومه ــن يغّير حقيقة وج ل
الحرب. وهم يعلمون أيضاً أّن الحرب في اليمن لم 
ــاء الُحَدْيدة،  ــاً تحت عنوان مداخيل مين تكن يوم
ــل حول وجود أنصار الله، خصوصاً على البحر  ب
ــورية كانت تحت عنوان  األحمر، وال الحرب في س
ــارين اإليرانيين أو حزب  ــوط وجود المستش خط
ــوري  ــوة الجيش الس ــود وق ــول وج ــل ح ــه، ب الل
ــن الحدود إلى  ــورية م ــاكه بالجغرافيا الس وإمس

الحدود.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية

األوهام يف الُحَدْيدة ودرعا… 
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

24 شوال 1439ه - 8 يوليو 2018م العدد 19589األحد
المنظمة  أو  للجهة  المختصر  االسم  هو  (الفيفا) 
الدولية المسؤولة عن كرة القدم وشؤونها في العالم , 
ومن يتابع قرارات (الفيفا) وخاصة في منديال روسيا 
رأتهم  من  حق  في  المتخذة  وعقوباتها   – الجاري   –
مخالفين من فرق والعبين ومشجعين وممن تستعين 
عن  المسؤولة  هي  المنظمة  هذه  أن  لو  يتمنى  بهم 
شؤون العالم بدالً عن منظمة أو هيئة األمم المتحدة .. 
هذا ما خطر ببالي وأنا استعرض من ذاكرتي مساوئ 
األمم المتحدة منذ نشأتها والتي لو دونت بمصداقية 
الحتاجت إلى مجلدات ولسنا بحاجة للوقوف أمامها 
والمهتم  الباحث  قبل  الشارع  رجل  أو  المواطن  كون 
وبالمال  المتحدة  باألمم  المنكوبة  الدول  في  خاصة 
النفطي العربي ومنها اليمن وسورية والعراق وليبيا 
في  به  يكتوي  بما  تذكير  إلى  يحتاج  ال  وفلسطين 
األمم  , وتحت غطاء  الزمنية من عصرنا  الحقبة  هذه 

المتحدة .
لهذا السبب نترك األمر لرجل الشارع ونشير إشارة 
عابرة إلى ما يجهله بعض البسطاء من الناس وهي 
إحدى مساوئها الكبيرة عند نشأتها أو قبل أن تبلغ 
سن الفطامة ( اصبح ميثاقها نافذا في 24 /10 /1945 

هـ في نوفمبر 47 أصدرت قرار تقسيم فلسطين).
نجدها  نشأتها  على  العامين  قرابة  بعد  أي  هكذا 
العرب  حق  في  الشنعاء  جرائمها  أولى  على  تقدم 
تلك  بشاعة  نوجز  نحن  وها  المستضعفة  والشعوب 

الجريمة في النقاط اآلتية :
في  الفرنسي  الدور  بريطانيا  اكملت  أن  بعد   -  1
فلسطين  إلى  اليهودية  بالهجرات  الدفع  عمليات 
 – فلسطينيين  عرب  من  فلسطينية  أراض  وشراء 
واالنتهاء  أوروبا  في  مقيمين   – ومسيحيين  مسلمين 
من تكوين جماعات الهاجانا اإلسرائيلية (العسكرية 
) تذرعت بريطانيا بأنها ال تستطيع مجابهة العنف 
اليهودي وأعمال الهاجانا اإلرهابية وأوكلت موضوع 
االنتداب واإلشراف على فلسطين إلى األمم المتحدة 
تم  والذي  لفلسطين  التقسيم  عملية  بتنفيذ  لتقوم 

اإلعداد له بريطانيا منذ العام 1936م.
2 - قامت األمم المتحدة وفقا لتأمر األمم أو لعبة األمم 
مهامها  ضمن  يدخالن  ال  قرارين  بإصدار  تسمى  كما 
وميثاق إنشائها أولهما هو قرار تقسيم فلسطين بين 
العرب واليهود وثانيهما هو إنشاء دولة اسرائيل على 
تلك األرض فكانت فلسطين أول دولة تقسم بقرار من 
هذه الهيئة واسرائيل هي أول دولة في التاريخ تنشأ 

بقرار من الجهة نفسها "األمم المتحدة".
نسمة  مليون  قرابة  يومها  فلسطين  سكان  -كان   3
مليون  من  وأكثر  يهودي  آالف  وثمانية  (ستمائة 
 (4.6%) األرض  ملكية  وكانت  عربي)  ألف  وثالثمائة 
لليهود و (%95.4) للعرب ومع ذلك نجد قرار التقسيم 
قد أعطى ثلثي األرض لثلث السكان وهم اليهود وثلث 
األرض فقط لألغلبية وهم العرب الذين يشكلون أكثر 
األرض  من   (95.4%) يملكون  ومن  السكان  ثلثي  من 
الجائر  القرار  المتحدة على هذا  أقدمت األمم  وهكذا 
بالرغم من أنه ال يحق لها أن تقسم دوال أو تنشئ أيضا 

دوال.
4 - تعمدت األمم المتحدة بقرار التقسيم أن تسلب 
ذات  مدينة  تجعلها  وأن  الفلسطينيين  من  القدس 
طابع دولي ولها إدارة خاصة وهنا تبرز أكذوبة األمم 
المتحدة فيما تدعيه من سعي نحو إشاعة التعايش 
تعمل  أن  من  فبدال  واألديان  األجناس  بين  والتسامح 
على أن تبقي فلسطين أنموذجا لتعايش أديان ثالثة 
وأجناس  وسالالت  ويهودية)  ومسيحية  إسالم   )
متعددة فقد تعمدت أن تحيل فلسطين إلى أرض صراع 
نشأتها  منذ  المتحدة  األمم  هي  وهذه  وقتال  وصدام 
صديقي  الله  ورحم  الكبار  يد  في  أداة  يومنا  وحتى 
إحدى  ففي  الخضر  أحمد  علي  الفنان  الدبلوماسي 
لمبنى  صورة  أمام  واقفا  رآني  منزله  إلى  له  زياراتي 
األمم المتحدة على جدار مجلسه فقال لي : يا عباس 

هذه أكبر كذبة في تاريخ اإلنسانية.
األمم  أن  على  تدل  شواهد  من  مثال  مجرد  هذا   
المتحدة ما هي إال إدارة في يد أصحاب القرار والنفوذ 
وأن الثقة بها ما هو إالّ ضرب من التفاؤل إن لم نقل من 

السذاجة.

أكبر كذبة في أكبر كذبة في 
التاريخ التاريخ 

صور 
من الحياة اليومية الطبيعية 

بمدينةالحديدة ليوم أمس السبت 
الموافق ٧-٧-٢٠١٨ 


