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قليال،  �إال  عامًا  د�م  توقٍف  بعد  لل�صدور،  ُعدنا 
و�لعود �أحمد كما ُيقال.

توقفت  عامًا،  ع�صرين  لـ  �ملمتدة  م�صريتها  طو�ل 
�صببًا يف  �ملخلوع  كان  �ل�صدور ملرتني،  �حلقيقة عن 
�مليلي�صيات �حلوثية  �الأوىل �صنة )1996م(، وكانت 
�ل�صحيفة  �لثانية، ولعل هذ� و�صام ت�صعه  �صببًا يف 
ُيوقف  �أن  للمخلوع  كان  فما  �صفحاتها،  �صدر  على 

�صحيفة لو �أنها متا�صت مع رغباته.
جملجلة،  خطوٍب  خ�صّم  يف  �ل�صدور  عاودنا 
برمتها،  �لعربية  �ملنطقة  ت�صهدها  مزلزلة،  و�أحد�ٍث 
لهذ� ن�صيبًا و�فر من �صفحات �حلقيقة،  لذ� �صيكون 
�أكرب  �إىل خارجها، فاحلرب  �ليمن  بها حدود  تتعدى 
من �أن نح�صرها يف جغر�فيا �ليمن فح�صب، بل هي 

حميٌط ي�صمل كل �جلغر�فيا �لعربية و�الإ�صالمية.
على  لو�قٍع  جت�صيٌد  بل  ��صمًا،  لي�صت  �حلقيقة 
�الأر�ض، �صعينا له منُذ بد�ياتنا �الأوىل، فكان �الإيقاف 
�لتي  باأمٍر من �ملخلوع هي �ملكافاأة  �لقهري لل�صدور 
بل  ُت�صاوم  مل  الأنها  فقط  �حلقيقة؛  حقيقة  نالتها 
كانت  نارً�  وك�صفت  �ملخلوع،  �أخفاه  مكرً�  قاومت 
تختبئ حتت �لرماد، ما لبثت بعد تعاقب �ل�صنني �أن 

�نفجرت للعلن معلنة �ملخلوع يدً� �صفوية �إير�نية.
و�لعدد  �لثالث،  �ل�صدور  بعد  �الأول  �لعدد  يف 
�الإيقاف  بعد  ما  بات  �ل�صحيفة،  م�صرية  من  �لـ)49( 
�لقهري �الأخري لي�ض كما قبله، فال�صرعية �ليوم باتت 
وو�صلت  �ليمن،  من   )%80( على  �صيطرتها  تب�صط 
م�صهد  يف  �لعا�صمة،  م�صارف  �إىل  �لتحالف  قو�ت 
ياأذن بقرب زو�ل �مليلي�صيات، بعد �أن د�نت لها �ليمن 

قبل عاٍم من �الآن متامًا.
�لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دخل 
�ل�صعودية �حلرب يف �ليمن، ��صتجابة لطلب �لرئي�ض 
�ليمنيني،  لند�ء  وتلبيًة  عليه،  �ملُنقلب  �ل�صرعي 
فتغريت �أحد�ث �حلرب ر�أ�صًا على عقب، و�أنقلب حال 
�مليلي�صيات من بزوٍغ �إىل �أفول، فبعد �أن و�صلت يف 
�ليوم  باتت  جنوبًا،  عدن  �إىل  �لعا�صفة  قبل  متددها 
�لذي  م�صريها  تنتظر  �صنعاء  يف  �جلبال  حبي�صة 

�أزَف و�آَن.
هي  �خلري،  �إمار�ت  و�صكرً�  �حلزم  مملكة  �صكرً� 
جتاه  حالهم  ول�صان  �ليمنيني  حديُث  باتت  عبار�ت 
�أ�صقائهم، ما لبثت �أن حتولت من عبار�ت و�أقو�ل �إىل 

�أفعاٍل ج�ّصدت �لقول بـالفعل.
وعدنا، و�لعود �أحمد.

االفتتاحية
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�لتمرين  يف  �مل�صاركة  �لقو�ت  و�صول  تو�ىل  �الأ�صبوع  هذ�  خالل 
�إىل مدينة   ، " �ل�صمال  " رعد  �لع�صكري �الأهم و�الأكرب يف تاريخ �ملنطقة 

�مللك خالد �لع�صكرية مبدينة حفر �لباطن �صمال �ململكة.
رعد �ل�صمال يعد �ملناورة �لع�صكرية �الأكرب يف تاريخ �ل�صرق �الأو�صط 
 20 فيه  ت�صارك  �إذ  فيه،  �ملتو�جدة  و�لقوة  �مل�صاركة  �لدول  عدد  حيث  من 
وهذه  �جلزيرة  درع  قو�ت  �إىل  �إ�صافة  و�صديقة،  و�إ�صالمية  عربية  دولة 

�لدول هي:
�الأردن،  م�صر،  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 
ت�صاد،  عمان،  باك�صتان،  �ملغرب،  �ملالديف،  �ل�صود�ن،  �لبحرين،  �لكويت، 
�ل�صنغال، تون�ض، جيبوتي، قطر، ماليزيا، موريتانيا، موري�صيو�ض، جزر 

�لقمر.
�أكرب  هي  �ل�صعودية  �صمال  �لباطن  حفر  يف  �ل�صمال(  )رعد  مناور�ت 
ُت�صارك  �ملنطقة،  يف  �لع�صكري  �لتاريخ  ي�صهده  �إ�صالمي  ع�صكري  تدريب 
فيه 20 دولة من دول �لتحالف �لع�صكري �الإ�صالمي �لذي �أ�ص�ض بالريا�ض 

يف �لـ 15 من يناير �ملا�صي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية :

�سطور: يف  ال�سمال  رعد   #
- �لتعريف: "رعد �ل�صمال" هو ��صم الإحدى �أكرب �ملناور�ت �لع�صكرية 

�لتي ي�صهدها �لتاريخ �لع�صكري .
- �النطالقة: )26 - فرب�ير - 2016م(

- مدة �ملناور�ت: )18( يومًا .
- �ملكان: )�ململكة �لعربية �ل�صعودية – حفر �لباطن(

- �لدولة �ملنظمة: �ململكة �لعربية �ل�صعودية
- عدد �لدول �مل�صاركة: )20( دولة من دول �لتحالف �الإ�صالمي

- �أهم �لدول �مل�صاركة: )�ل�صعودية - بقية دول �خلليج - م�صر - �الأردن 
- �ل�صود�ن - �ليمن – باك�صتان - تركيا(

- �لقوة �لب�صرية �مل�صاركة: )150( �ألف جندي
- �لقوة �لع�صكرية �مل�صاركة: طائر�ت حربية مقاتلة، طائر�ت هيلوكبرت 

هجومية، دبابات وغريها من �الأ�صلحة �حلديثة.

ال�سمال: رعد  من  اأرقام   #
هي  �ل�صمال(  )رعد  مناورة  يف  �مل�صاركة  �لقو�ت  �أعد�د   -

كـالتايل:
- �لقوة �لب�صرية: تبلغ )150( �ألف جندي.

- عدد �لطائر�ت �ملقاتلة: )2540( مقاتلة حربية.
- عدد طائر�ت �لهليكوبرت: )460( طائرة هليكوبرت.

- عدد �لدبابات: )20( �ألف دبابة.

للدول  التابعة  اجليو�ش  عن  اأرقام   #
امل�ساركة هي كـالتايل:

- عدد �جلنود: )2.2 مليون(.
- عدد �لطائر�ت: )4923( طائرة.
- عدد �لدبابات: )13642( دبابة.

- عدد �لقطع �لبحرية: )924( قطعة بحرية.
- عدد �أنظمة �ل�صو�ريخ: )2342( �أنظمة �صو�ريخ.

ال�سمال: رعد  من  ر�سائل   #
�لدفاع  وزير  مكتب  يف  �مل�صت�صار  ع�صريي  �أحمد  حديث  مع  بالتز�من 
�ل�صعودي عن ��صتعد�د �ل�صعودية للم�صاركة يف �أي عمل ع�صكري بري يف 
�صوريا �صد تنظيم �لدولة، �صيكون لهذه �ملناور�ت ر�صالة يف هذ� �ل�صياق 

�أُريد تو�صيلها جلهات عدة.
مترين رعد �ل�صمال هو �أي�صًا ر�صالة و��صحة �إىل �أن �ململكة وحلفائها 
�أن  �صاأنه  ما من  ف�صطاٍط و�حدً� ملو�جهة كل  �مل�صاركة تقف يف  �لدول  من 

ُيهدد �أمن �ملنطقة ويزعزع �ال�صتقر�ر فيها.

املناورات: اأهداف   #
�ملناور�ت تهدف �إىل �الآتي:

1- رفع معدالت �لكفاءة �لفنية و�لقتالية للعنا�صر، و�ال�صتعد�د لتنفيذ 

مو�جهة  على  �لتمرين  فى  �مل�صاركة  �لدول  قو�ت  بني  م�صرتكة  مهمات 
�ملخاطر و�لتحديات �لتي ت�صتهدف �أمن و��صتقر�ر �ملنطقة.

مناطق  من  للقو�ت  �ال�صرت�تيجي  و�لنقل  �لتحميل  خمطط  تنفيذ   -2
�لنقاط  حتقيق  فى  ي�صهم  مبا  و�لو�صول،  �لتحميل  مو�نئ  �إىل  متركزها 

و�الأهد�ف �لتدريبية �ملطلوبة.
3- ي�صهم يف �صياغة مالمح �أمن دفاعي م�صرتك للدول �مل�صاركة فيه.

4-  �أنه ُيثل �أقوى ر�صالة لل�صلم يف �ملنطقة.
5-  �أنه ُيج�صد فر�صة مو�تية الإظهار مدى �لتقدم �لكبري يف �ملنظومة 

�لدفاعية �لع�صكرية لدول �لتحالف �الإ�صالمي.

ال�سمال؟ رعد  م�سمى   #
عن  �لدفاع  وزير  مبكتب  �مل�صت�صار  ع�صريي  �أحمد  للعميد  تو�صيح  يف 
�صبب �إطالق م�صمى »رعد �ل�صمال« على �لتمرين، �أو�صح قائاًل: �أن �مل�صمى 
له �رتباط مبوقع �لتمرين وهو �جلزء �ل�صمايل من �ململكة؛ م�صيفا: »جرت 
عليها  �التفاق  يتم  �لع�صكرية  �لتمارين  لهذه  م�صميات  �إطالق  على  �لعادة 

ومن ثم رفعها للجهات �ملخت�صة العتمادها بعد ذلك«.

ال�سمال: رعد  من  اململكة  ر�سائل   #
من �ملناور�ت تربز عدة ر�صائل ُتريد لها �ململكة �أن ت�صل �صرقًا وغربًا:

لكل  ر�صالة  هو  مناور�ت،  باأكرب  لتحالفني  �ململكة  قيادة  تتويج   -1
�لتحالف  �نطالقة  �أهمية  من  وقلل  �لعربي،  �لتحالف  جناح  يف  �صكك  من 
و��صحة  جناح  ر�صالة  �ململكة  بقيادة  �آخر  بعد  حتالف  فميالد  �ال�صالمي، 

دفعتها للمزيد من �ثبات �لقدرة و�المكانية.
2- ر�صالة من �ململكة للدول �لتي تت�صابق على ر�صم �صيا�صة ومعامل ما 
��صموه بـ)�ل�صرق �الأو�صط �جلديد(، تقول لهم فيها �أنا هنا ومن خلفي �أكرب 
ب�صناعة  و�الأقوى  و�الأجدر  �الأحق  نحن  �ملنطقة،  يف  ع�صكرية  حتالفات 

�صرق �أو�صط ي�صوده �ل�صالم و�لوئام.
وزرع  �لعربية  �لبالد  �حتالل  يف  �لطامح  للغرمي  ر�صالة  �إي�صال   -3
�لفو�صى فيها، وهي "�إير�ن" �أن �ململكة وحلفائها يف �ملر�صاد الأي نزعات 

�إرهابية �إير�نية يف �ملنطقة.

2

هادي .. م�سرية حكم مليئة بال�سعوبات املُفتعلة

يف ت�سريح ل�سحيفة احلقيقة:

م. ندمي عمر عبدالغني
ت�صميم واإخراج

1996

عدن -الـمنصورة

حممد عبداهلل ال�صالحي

- متابعات

حتى )21- فرب�ير – 2016م( يكون �لرئي�ض هادي ق�صى �أربعة �أعو�م 
يف �حلكم، منُذ �أول يوم لتوليه �حلكم يف )21- فرب�ير – 2012م( حتى 
�ل�صعوبات  من  �لكثري  هادي  �لرئي�ض  حكم  و�جه  �لر�بع  �لعام  �كتمال 
و�لعر�قيل و�لتحديات �لتي جعلت من �ل�صنني �الأربع �الأ�صعب يف تاريخ 

�ليمن �حلديث.
من  �حتوته  مبا  هادي  �لرئي�ض  حكم  فرتة  ن�صتعر�ض  �لتقرير  هذ�  يف 
�صعوبات وحتديات ومن جناحات و�جناز�ت ومن حتوالت يف م�صرية 

�الأربع �صنو�ت من حكم �لرئي�ض هادي. 

اأواًل: التحديات

منذ توليه �حلكم، و�جه �لرئي�ض هادي �لعديد من �لتحديات �أبرزها:
 

1- حتدي عراقيل املخلوع �سالح
للرئي�ض  �ل�صلطة  �صالح  �ملخلوع  �صلم  2012م(   - – فرب�ير   2٧( يف   
�ليمني  �ل�صعب  �صالح  به  خدع  ز�ئف  ت�صليم  �صوى  يكن  مل  لكنه  هادي، 
عبد�لله  علي  من  �أ�صتلم  )مل  �جتماعاته  �أحد  يف  هادي  �لرئي�ض  عنه  قال 
�صالح �صوى �لعلم (؛ ومنُذ ذلك �ليوم حر�ض �ملخلوع �صالح- �لذي يفكر 
بالتوريث البنه- على �إف�صال هادي، باإ�صعال �حلروب، و�لتاأليب �صده من 

قبل �لقياد�ت �ملح�صوبة عليه. 

2- ح�سار هادي:
– 2015م(، و�أعلن  – يناير  متت حما�صرة �لق�صر �لرئا�صي يف )20 
هادي ��صتقالته يف )22 – يناير( �إىل جمل�ض �لنو�ب، بعد ��صتقالة حكومة 
خالد بحاح، ومل يعقد �لربملان جل�صة لقبول �ال�صتقالة �أو رف�صها، و�أعلن 
�لربملان،  بحل  ق�صى  �لذي  �لد�صتوري،  �الإعالن  عن  �إثرها  �حلوثيني 

وبتويل �للجنة �لثورية برئا�صة حممد �حلوثي، رئا�صة �لبالد، وظل هادي 
قيد �الإقامة �جلربية �لتي فر�صها م�صلحون حوثيون منذ ��صتقالته، �إىل �أن 
متكن من �الفالت منهم  متجهًا عدن يف )21 – فرب�ير-  2015م(، و�أعلن 
�النقالب  جلماعة  �لتنازيل  �لعد  حلظتها  منذ  وبد�أ  ��صتقالته،  �صحب  منها 

�لتي �أر�دت �النق�صا�ض على �لدولة.

3- �سرب ال�سرعية باحلوثيني:
جليًا  ظهر  2014م(،   – �صبتمرب   –  21( يف  �حلوثيني  �نقالب  بعد   
�إذ خا�صت  �ليمن،  �ل�صرعية يف  لتقوي�ض  مع �حلوثيني،  �ملخلوع  حتالف 
�ل�صرعية حربًا �صر�صة �صدهم، وحققت �لعديد من �الإجناز�ت بعد حترير 
�ملحافظات، �لتي كان �حلوثيون و�ملخلوع ي�صيطرون عليها مبيلي�صياتهم.

4- االإرهاب:
باأكرث  �لعربي،  و�لتحالف  هادي  حماربة  على  �صالح  �ملخلوع  عمل 
للتاأليب  �لورقة  هذه  ��صتخدم  وقد  �الإرهاب"،  عليها"  ير�هن  كان  ورقة 
�إغر�ق �لعا�صمة �ملوؤقتة" #عدن"،  #�ليمن، وعمل على  �صد �ل�صرعية يف 
يتم  �لتي  �ملدن  باأن  �لعامل  وليخرب  �ل�صرعية،  �حلكومة  عودة  الإف�صال 

�إخر�جهم منها، ي�صيطر عليها �الإرهاب. 
 

ثانيًا: االإجنازات
 

هو  �أهمية،  �أكرثها  كان  �لنجاحات  من  �لعديد  هادي  �لرئي�ض  حقق 
موؤمتر �حلو�ر �لوطني �لذي �نطلق يف )18 - مار�ض – 2013م(، و�لذي 
على  �مل�صاركة،  �لفرق  فيه  وعملت  �ل�صيا�صية،  �ملكونات  كل  متثيل  فيه  مت 
خالفا  �صكلت  �لتي  للم�صكالت،  �حللول  و�أوجدو�  �لق�صايا،  كل  مناق�صة 
ت�صكيل  �أقرو�  كما  كق�صية �صعدة، و�جلنوب،  �صنو�ت طويلة،  على مدى 
جلنة �صياغة �لد�صتور، وبناء �جلي�ض و�الأمن، وبناء �لدولة، و�مل�صاحلة 
�لوطنية و�لعد�لة �النتقالية، و�أعلن عن �لوثيقة �خلتامية ملوؤمتر �حلو�ر، 
وكنا قد �قرتبنا من �آخر خطو�ت بناء �لدولة، وهي مرحلة �إعادة �صياغة 
�لد�صتور، �إىل �أن بد�أ �حلوثيون و�ملخلوع �حلرب �صد كل �لدولة، وعملو� 

على �إجها�ض كل ما مت بناوؤه، متجاهلني وثيقة خمرجات �حلو�ر �لوطني 
�لتي كانو� هم م�صاركني فيها.

 

ثالثًا: اأهم التحوالت

تو�فقيا  رئي�صا  �نتخاب هادي  منذ  �لتحوالت  من  �لعديد  �لبالد  �صهدت 
لليمن، ومن �أهم تلك �لتحوالت:

1- االتفاق على �سكل الدولة
 حيث مت �التفاق يف عهد هادي على �صكل �لدولة، وكان من �ملقرر �أن 

تكون دولة �حتادية" فدر�لية" يف �ليمن، تلبية لطموحات �ل�صعب.
 

2- هيكلة اجلي�ش
عمل �لرئي�ض هادي على �إعادة بناء �جلي�ض �ليمني، على �أ�ص�ض وطنية، 
مبا يكفل عدم دخوله يف �ل�صر�عات �ل�صيا�صية، وعمل على �إقالة �لع�صر�ت 
وتوزيع  تنظيم  و�أعاد  �صالح،  للمخلوع  �ملو�لني  �لع�صكريني  �لقادة  من 
ِقبل  من  مو�جهتها  مت  تلك  قر�ر�ته  �أن  �إال  و�الأمنية،  �لع�صكرية  �لوحد�ت 
كان  ما  �إىل  �لتغيري�ت  تلك  تف�ِض  ومل  تنفيذها،  برف�ض  �لقياد�ت،  بع�ض 

يوؤمل منها.

3- تدخل التحالف
�لعربي  �لتحالف  تدخل  �حلوثيني،  بيد  �صنعاء  �لعا�صمة  �صقوط  بعد 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية، يف �ليمن يف )26 – مار�ض - 2015م، 
وخا�ض �لتحالف �لذي ي�صاند �ملقاومة ووحد�ت �جلي�ض �لوطني، �ملعارك 
�صد �مللي�صيا �لتابعة جلماعة �حلوثي و�صالح، وهذ� �أبرز حتول ح�صل يف 
�ليمن، �لذي ما زلنا حتى �للحظة نرتقب ثماره، بعد حترير حو�يل ٧5% 

من �الأر��صي �ليمنية من قب�صة �مللي�صيا �ملدعومة �إير�نيًا.

عدن كانت مهد ال�سحافة و�ستعود الأخذ دورها الريادي
�ل�صدور  معاودتها  مبنا�صبة  �حلقيقة  ل�صحيفة  ت�صريح  يف 
قباطي  عبد�ملجيد  حممد  �لدكتور  �الإعالم  وزير  معايل  �أدىل 
�صعادته وفخره بعودة �صدور  مطبوعة  فيه عن   بت�صريح عربرَّ 
من �صحف عدن جمددً�  بالن�صخة �لورقية، م�صيفا بقوله : عدن  
كانت مهد �ل�صحافة  يف �جلزيرة �لعربية، �إذ  �صدرت منها �أول 
�إبان  )1942م(  عام  مطلع  يف  �جلزيرة(  فتاة  )�صوت  �صحيفة 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
�إىل �ل�صدور،  �أن عودة �صحيفة �حلقيقة  و�أكد �لوزير قباطي 
على  �إ�صر�ر  يثل  م�صتنري،  عام  ر�أي  �صناعة  يف  وم�صاهمتها 
ح�صور �الإعالم ودوره  �لريادي يف  م�صار �لتحّول �لديقر�طي 
�لكامل �لذي كان يتطلع �إليه �أبناء �صعبنا، كما �صاغتها خمرجات 
موؤمتر �حلو�ر �لوطني �ل�صامل و�جناز وثيقة م�صروع �لد�صتور 

�جلديد.
�أ�صا�صي  دور  و�حلزبية  �الأهلية  �ل�صحافة  دور  �أن  موؤكدً� 
هذ�  يو�كب  �لر�صمي  �الإعالم  يرى  الأن  ُمتطلعاٌ  �ملرحلة،  هذه  يف 
�لدور من �أجل تثبيت �لتوجه نحو ��صتعادة �الإعالم بكل هيئاته 
كـ�صلطة ر�بعة تقوم بعملها �ملطلوب على �صعيد  �لرقابي  لدوره 
نظام  الأي  بدونها ال يكن  �لتي  و�مل�صاءلة  �ل�صفافية  مبد�أ  تعزيز 

ديقر�طي �أن يعمل ب�صكل فاعل.
و�أ�صاف، ب�صكٍل عام فاإن دور �الإعالم دور مركزي يف مو�صوع 
على  �نبنى  �لذي  �ل�صامل  �لوطني  �حلو�ر  مبخرجات  �لتعريف 
مبد�أ  وفق  �جلنوبية  للق�صية  و�ل�صامل  �لعادل  �حلل  �أ�صا�صه 
�لق�صايا  جو�نب  خمتلف  يف  و�لندية  و�ملنا�صفة  �ل�صر�كة 
فاعل  دور  لهما  بال�صلطة و�لرثوة؛ و�ل�صحافة و�الإعالم  �ملتعلقة 
لال�صتفتاء على  �لتح�صري  �أجل  �ملخرجات من  بتلك  �لتعريف  يف 
�لد�صتور  كي يكون �ملو�طنني على بينة مما يحمله من مكت�صبات 

ُنريد �أن نر�ها تتحقق  على �الأر�ض.
�أن �الإعالم  و��صتطرد  �لوزير قباطي ت�صريحه بقوله:  ال�صك 
وبالذ�ت �ل�صحافة �ملقروءة �صتلعب دورً� مركزيًا يف تعزيز ثقافة 
�حلو�ر ودعم  �لن�صيج �الجتماعي على م�صتوى �لوطن و�جلنوب 
بالذ�ت، مبا يتفق ومبد�أ عدم �حتكار �حلقيقة من قبل �أي طرف، 
وقيم �ل�صر�كة بعيدً� عن �الق�صاء و�الإلغاء و�لتجاوز و�لتهمي�ض 

الأي طرف.
الإعادة  �أ�صا�صية  ركيزة  �مل�صوؤولة  �حلرة  �ل�صحافة  �أن  موؤكدً� 
�الحتادية  باآفاقها  �حلديثة  �ملدنية  �لدولة  بناء  لتجربة  �العتبار 
و�لفيدر�لية وتعزيز دور �الإعالم يف �إعادة �لبناء و�إعادة �العمار 

بعد  ما  �ملرحلة  يف  �لعامة  �لتحديات  �إحدى  ُي�صكالن  �للذ�ن 
�لتحرير.

�لوزير بارك لالأخوة �ملحررين بهذ� �ل�صدور �ملتجدد، متع�صمًا 
وفاعلة  دورية  وب�صفة  �ل�صدور  منتظمة  �ل�صحيفة  يرى  باأن 
دورها  لعدن  يعود  كي  �ل�صادرة،  �الأخرى  �ل�صحف  بجانب  
�لعامة وحرية  لقيم �ملجتمع �ملدين و�حلريات  �الأ�صا�صي كمنارة 
و�ملو�ثيق  �لد�صتور  يكفلها  �لتي  �حلريات  وبقية  �ل�صحافة 

�لدولية.
و�ختتم �لوزير ت�صريحه بالتمنيات ل�صحيفة �حلقيقة بالنجاح 
موؤكدً� باأنه �صُيقدم كل �صبل �لدعم  لكل �ل�صحف وخمتلف هيئات 

�العالم كي تقوم بدروها �ملنتظر من �أبناء �لوطن .
مع  �صُتجريه  قادم  بحو�ر  �لقر�ء  تعد   �ل�صحيفة  وبدورها  
يف  �ل�صائكة  �الأمور  من  �لكثري  �لوزير  فيه   ُيبني  �لوزير  معايل 

�مللف �الإعالمي.

- خا�ص- خا�ص

يف ت�صريح ل�صحيفة �حلقيقة مبنا�صبة معاودتها 
�ل�صيخ  �جلمهورية  رئي�ض  م�صت�صار  �أدىل  �ل�صدور 
عبد�لعزيز �ملفلحي بت�صريح بارك فيه لهيئة حترير 
�لوقوف  بعد  �ل�صدور  معاودة  على  �ل�صحيفة 
�صنتها  �لتي  �لغا�صمة  �حلرب  ب�صبب  �الإجباري 
وقال  عدن،  على  و�ملخلوع  �حلوثي  ميلي�صيات 
�صحيفة  معاودة  �أن  �ملفلحي  عبد�لعزيز  �مل�صت�صار 
�حلقيقة لل�صدور �صيكون وبال �صك -�إىل جو�ر دور 
بقية �ل�صحف �لوطنية �الأخرى- عاماًل م�صاعدً� يف 
و�لتعاون  �لت�صامح  قيم  وتر�صيخ  �ملجتمع  توعية 

و�لتعا�صد.
وقال �مل�صت�صار �ملفلحي باأن �لدور �لريادي �لذي 
كانت عليه عدن �صتعود له حتمًا بتكاتف كل �الأوفياء 
و�ل�صلطة  �لقيادة  حول  و�لتفافهم  �أبنائها،  من 
باأن  قائاًل:  و�أ�صاف  عدن؛  يف  و�الأمنية  �ملحلية 
معاودة �لن�صاط �الإعالمي و�ملجتمعي و�لثقايف يف 
عدن يعطي �نطباعًا عامًا باأن �حلياة يف عدن بد�أت 
��صتقر�رها  �صابق  �إىل  كبري، وتعود  ب�صكٍل  تتعافى 

و��صتتباب �الأمن يف ربوع عدن.
يلعب  �أن  �أهمية  على  �ملفلحي  �مل�صت�صار  و�أكد 
عدن  يف  �ملجتمعي  �لفكر  تنقية  يف  دوره  �الإعالم 
كـمجتمع  �لفكري  نقاءه  �عرتت  �لتي  �ل�صو�ئب  من 
و�الإخاء،  و�لت�صامح  �ملحبة  بقيم  ُيوؤمن  م�صامل 
معركة  هي  �الأوىل  بالدرجة  �ملعركة  باأن  موؤكدً� 
�الإن�صان  وتوجيه  �لوعي  بناء  معركة  �الإعالم، 
ل�صلوك �لطريق �ل�صحيحة، حتى ناأمن نحن وياأمن 
و�لعنف  �لتطرف  �صرور  من  عدن  وتاأمن  �ل�صعب 

و�إ�صاعة �لفو�صى.
خما�صات  �أن  �إىل  �أ�صار  �ملفلحي  �مل�صت�صار 
كامل  ح�صد  �إىل  بحاجة  عدن  يف  �الأمن  ��صتتباب 
قبل  �لعامة  وجتيي�ض  و�المكانيات  �لطاقات 
�الأمن  �أولوية  �أن  وتبيان  �لدولة،  يف  �خلا�صة 
�الأهد�ف  بقية  عليه  ُتبنى  �لذي  �الأول  �لهدف  هي 
باأن  هنا  موؤكدً�  �الإعمار،  و�إعادة  وبناء  تنمية  من 
�مل�صوؤولية تقع على عاتق �ل�صحافة و�الإعالم، د�عيًا 
بها  �لنقطة و�الهتمام  �لرتكيز على هذه  �إىل  �إياهم 

قبل غريها.

�إىل  �جلنوبية  �لقوى  �ملفلحي  �مل�صت�صار  ودعا 
�أمنها،  ومدير  عدن  حمافظ  جنب  �إىل  �لوقوف 
مردفًا : �أنه ال يكن �لنجاح بدون تكامل كل �جلهود 
�لذي  بالدور  ُم�صيدً�  �لنجاح،  م�صببات  كل  وتو�فر 
ُتبديه �ملقاومة وقوى �الأمن يف عدن وكل �ملحافظات 

�ملجاورة يف معركة تثبيت �الأمن.
�لدور  �لرئي�ض،  م�صت�صار  �صكر  ت�صريحه  ويف 
عرب  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  لعبته  �لذي  �جلبار 
��صتعادة  يف  �لكبري  و�إ�صهامها  �لعربي  �لتحالف 
للملك  �لنبيل  �الأخوي  بالدور  ُم�صيدً�  �ل�صرعية، 
�صلمان بن عبد�لعزيز و��صتجابته لند�ء �أخيه فخامة 
�لرئي�ض عبدربه من�صور هادي يف ردع ميلي�صيات 

�النقالب و�النت�صار لل�صرعية، وهو ما مت.
و�أ�صاف قائاًل: باأن �ململكة باتت حمور �ل�صيا�صة 
�الأول يف �ملنطقة، ونقطة �لتقاء لكل ق�صايا �ملنطقة، 
دورها  وما  لدولها،  ��صتقر�ر  و�أد�ة  لها  حٍل  وعامل 
�الإيجابي �الآخذ ُبعدً� عربيًا و�إ�صالميًا يف �أكرث دولة 
�لعربية  �لدول  حتالف  قيادة  يف  جناحها  داللة  �إال 

و�الإ�صالمية.
ر�صالته  �ملفلحي  جدد  ت�صريحه  ختام  ويف 
�أن يكون عامل  لالإعالم ولكافة �الإعالميني يف عدن 
عدن  ت�صتعيد  �أن  �صبيل  يف  وجنودً�  هدم،  ال  بناء 
كل  ُتعيق  �أن  �لظالم  قوى  حاولت  �لتي  عافيتها 

�جلهود �ملوؤدية لتحقيق هذ�.

م�صت�صار الرئي�س ال�صيخ عبدالعزيز املفلحي: ُنبارك ال�صدور املجدد 
وناأمل اأن تكون ال�صحيفة عامل م�صاعد يف تثبيت االأمن يف عدن

الوزير قباطي لـ "احلقيقة ": 

أخبار
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اإزاحة ال�ستار عن لوحة "�سكرًا قادة التحالف العربي" بعدن

عدن.. حتتفل بذكرى مبايعة امللك �سلمان برفع 
قوتنا" و" فو�سانكم" لوحتني عمالقة بعنوان "حتالفنا 

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

ز�حت حملة "�صكرً� مملكة �حلزم" ونا�صطون �آخرون باليمن 
�لتحالف  لقادة  نوعها  من  �الأوىل  هي  كربى  لوحة  عن  �ل�صتار 

�لعربي يف مديرية �ملن�صورة مبدينة عدن.
�حلزم" فر��ض  مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  �ملن�صق  و�أو�صح 
�ليافعي يف ت�صريح له �إن رفع �صور قادة دول �لتحالف �لعربي 
�حلوثي  ميلي�صيات  من  �ليمن  الإنقاذ  بجهودهم  عرفانًا  ياأتي 

و�لرئي�ض �ملخلوع على عبد�لله �صالح.

�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  "لوال  �إنه  �ليافعي  وقال 
�ملناطق  يف  �النت�صار�ت  تلك  حتققت  ملا  �ل�صعودية  �لعربية 
يف  �لتحالف  قادة  �صور  ترفع  �أن  منا  و�جب  و�أقل  �ملحررة 
لند�ء  تلبية  جاءت  �لتحالف  قو�ت  �أن  �إىل  م�صريً�  عدن"، 
�حلكومة و�ل�صعب �ليمني الإنقاذ �ليمن من �النهيار و�ملحافظة 
تنفذها  خارجية  خمططات  من  وعروبته  �لعريق  تاريخه  على 

�مليلي�صيات �حلوثية.

مملكة  “�صكرً�  حملتا  د�صنت 
�خلري”  �إمار�ت  و”�صكرً�  �حلزم” 
�أكتوبر �ملا�صي، لوحتي �صارع  يف 
على  رفعهما  ومت  �صلمان،  �مللك 
�لبحري”  “�خلط  �صارع  و�جهة 
جنوبي  عدن  مبحافظة  �صابقًا 
بهذ�  �ل�صادر  لالأمر  تنفيذً�  �ليمن، 
�ل�صاأن من �لرئي�ض عبدربه من�صور 

هادي.
حلملة  �لعام  �ملن�صق  وقال 
فر��ض  �حلزم”  مملكة  “�صكر� 
ل�صارع  �ليافعي،” �إن رفع لوحتني 
�لعزيز،  عبد  بن  �صلمان  �مللك 
�حلرمني  خادم  بدور  عرفانًا  ياأتي 
من  بلدنا  �إنقاذ  يف  �ل�صريفني 

�صيطرة �مليلي�صيات �النقالبية.
�صكره  عن  �ليافعي  وعرب 
لقياد�ت دول �لتحالف �لعربي ويف 

�ل�صريفني  �حلرمني  خادم  مقدمتهم 
عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك 
بد�أو�  �لذين  هادي،  و�لرئي�ض 
باإنقاذ عدن من �صّر ودن�ض ميلي�صيا 
�ملو�لية  و�لقو�ت  �حلوثيني 
للرئي�ض �ملخلوع، وتو�صع عمليات 
�لتطهري نحو حلج و�أبني، ومن ثم 

بقية �ملحافظات �ليمنية �الأخرى.
يذكر �أن �لرئي�ض �ليمني عبدربه 
من�صور هادي، كان قد �أ�صدر �أمرً� 
باإطالق  �ملا�صي،  يوليو   18 يف 
عبد�لعزيز،  بن  �صلمان  �مللك  ��صم 
�ملمتد  �لبحري  �خلط  �صارع  على 
من دو�ر كالتك�ض �إىل دو�ر ريجل، 
�صو�رع  و�أكرب  �أهم  �أحد  وهو 

حمافظة عدن.

�أز�حت حملتا "�صكر� مملكة �حلزم " " �صكر� �إمار�ت 
خلادم  عمالقة  لوحتني  على  �ل�صتار  بعدن  �خلري" 
�حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز �أل �صعود 
جاللته  ملبايعة  �الأوىل  �لذكرى  مبنا�صبة  �لله(  )حفظة 
�لعا�صمة  �صو�رع  �كرب  يف  " فو�صانكم" وذلك  بعنو�ن 
عدن �صارع �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز )�لبحري �صابقا( 

.
من�صور  ربه  عبد  �لرئي�ض  لفخامة  �أخرى  ولوحة 
هادي مع �أخيه خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن 
عبد �لعزيز بعنو�ن " حتالفنا قوتنا" . وذلك جولة فندق 

مرييكور عدن مبدينة خورمك�صر.
�ل�صاذيل  حممد  �الأ�صتاذ  عدن  حمافظة  وكيل  وقام 
حملت  و�لتي  �لعمالقة  �للوحتني  عن  �ل�صتار  باإز�حة 
" برعاية  " حتالفنا قوتنا  " ولوحة  "فو�صانكم  عنو�ن 

موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم .
رئي�ض حملة "�صكر� �إمار�ت �خلري" و "�ملن�صق �لعام 
حلملة "�صكر� مملكة �حلزم" �الإعالمي "فر��ض �ليافعي" 
�لبيعة  :ذكرى  قال  لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
 ، �ل�صقيقة  �ل�صعودية  �لعربية  للمملكة  عيد  �أ�صبحت 
عام  مبرور  حتتفل  وهي  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�لدول 
بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم  بيعة  على 
و�لكر�مة  و�لعزة  بالقوة  عهده  �لذي متيز  �لعزيز،  عبد 
و�ل�صموخ �لعربي، نتيجة �لنهج �لقومي و�ل�صديد �لذي 
لت�صلمه  �الأول  �ليوم  �لد�خل و�خلارج، منذ  �نتهجه يف 

مقاليد �حلكم.
م�صيفا : �ملتتبع مل�صرية �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز 
يف �لـ12 �صهرً� �ملا�صية، يجد نف�صه �أمام قائد فذ، يتمتع 
�الإطالع،  و�صعة  �لنظر  وُبعد  �لثاقب،  و�لر�أي  باحلكمة 
�ملنا�صب،  �لقر�ر  �تخاذ  قبل  �مل�صهد  قر�ءة  يف  و�لرتوي 
مو�قف  عدة  يف  جمتمعة،  �ل�صفات  هذه  كل  جتلت  وقد 
م�صريية، �أبرزها وقوفه »يحفظه �لله« �إىل جانب �ليمن، 

�لعا�صمة  قلب  �إىل  �لفار�صية  �الأطماع  �متدت  عندما 
�أن يت�صدى بعا�صفة من �حلزم  �إال  �صنعاء، فاأبى �ملليك 
وقاد  �ل�صرعية،  على  �الآثم  �العتد�ء  حماوالت  جلميع 
حد  وو�صع  �ملعتدين  لردع  حملة  ل�صن  دوليًا  حتالفًا 
الأطماعهم وظلمهم، وهو ما جعل �أبناء �الأمتني �لعربية 
نادرة  حالة  يف  و�لقوة  بالفخر  ي�صعرون  و�الإ�صالمية 
ر�دعة،  قوة  متتلك  �أمتهم  �أن  ل�صعورهم  حتدث،  قلما 

تد�فع عن �حلق، وتو�جه �لظلم باأيدي �أبنائها.
و»�صكرً�  �خلري«  �إمار�ت  »�صكرً�  حملتا  وت�صتعد  هذ� 
خادم  مبايعة  على  عام  مرور  مبنا�صبة  �حلزم«،  مملكة 
�حلرمني �ل�صريفني �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز �أل �صعود 
�ل�صعودية لالإطالق ،  �لله" ملكا ململكة �لعربية  " حفظة 
�أغنية وطنية جديدة للفنان �صامل فدعق، بعنو�ن »�صكرً� 
�ملنذري"  وجدي   " �ل�صاعر  وكلمات   » �حلزم  مملكة 

.خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة.
�حلملتني  جهود  �صمن  �الأغنية  هذه  �إطالق  وياأتي 
على  �ل�صعودية  وقيادة  ل�صعب  و�لعرفان  �جلميل  لرد 

جهودهم يف م�صاعدة و�إغاثة �إخو�نهم يف �ليمن.
�أعد�ها يف عدن وجمهورية  و تاأتي �الأغنية �لتي مت 
وفائي  تعبري  �أب�صط  يف  فنيًا،  لترتجم  �لعربية  م�صر 
وجد�ين، مدى �حلب �لكبري �لذي يكنه �أبناء عدن ململكة 
منهم  عرفانًا  و�صعبًا،  وحكومًة  قيادًة   ، و�لعزم  �حلزم 
تقدمها  تز�ل  وال  قدمتها  �لتي  �جل�صام  �لت�صحيات  بكل 

�ل�صعودية «
لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  �أنتاج  من  �الأغنية  و 

وبرعاية رجل �الإعمال عبد �لله بن عبد �لله �ملفلحي .
و»�صكرً�  �خلري«  �إمار�ت  »�صكرً�  حملتا  وكانت  هذ� 
�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  �أغنية  �أطلقتا  قد  �حلزم«  مملكة 
�لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �لـ44  �لوطني  �ليوم  مبنا�صبة 
م�صبوق  غري  �إعالمي  �هتمام  �الأغنية  ح�صدت  �ملتحدة 
لو�صائل �الإعالم �ليمنية و�لعربية و�خلليجية وعر�صت 
�الأغنية يف دي�صمرب  "روتانا خليجية" مقاطع من  قناة 

�لعام �ملا�صي .

اإطالق ا�صم امللك �صلمان على اأحد �صوارع عدن 
تقديرا جلهوده يف اإنقاذ اليمن
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عدن »تنتف�ش« دعمًا
لـ»التحالف العربي« ورف�سًا لالإرهاب

يف  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  قن�صلية  حميط  �صهد 
فيها  �صارك  ت�صامنية  وقفة  �ملا�صي،  نوفمرب  يف  لندن 
�ملئات من �أبناء �جلالية �ليمنية، ر�فعني �صعار�ت حملتي 
و�صور  �حلزم«  مملكة  و»�صكر�  �خلري«  �إمار�ت  »�صكر� 
حكام �ل�صعودية و�أ�صحاب �ل�صمو حكام �الإمار�ت و�أعالم 
دول  بحق  �لكاذبة  �التهامات  على  ردً�  وذلك  �لبلدين، 
�ملناوئة  �ل�صعار�ت  �ملت�صامنون  وردد  �لعربي.  �لتحالف 
به  يقومون  وما  �صالح  و�ملخلوع  �حلوثي  مللي�صيات 
ت�صريح  ويف  �ليمن.  يف  و�إرهاب  ودمار  قتل  �أعمال  من 
لـ»�لبيان« قال رئي�ض حملة �صكرً� �إمار�ت �خلري و�ملن�صق 
فر��ض  �ل�صحايف  �حلزم،  مملكة  �صكرً�  حلملة  �لعام 
ي�صعرون  �لعامل  �أنحاء  كافة  يف  �ليمنيون  �ليافعي: 
بالتقدير لدول �لتحالف �لعربي، �لذين �نقذو� �ليمن يف 
تنفيذه  د�أبت طهر�ن على  �الأخرية من خمطط  �للحظات 
عمالءها  و��صتخدمت  طويلة،  ل�صنو�ت  له  و�لتمهيد 
تنفيذ  يف  للم�صاركة  �صالح  �ملخلوع  وجندت  �حلوثيني، 
لذلك  ذلك،  الأجل  �لدوالر�ت  مليار�ت  و�أنفقت  �ملخطط، 
كانت �صدمتها كبرية عندما بددت قيادة �لتحالف �لعربي 
�ليمن  و�أعادت  قالئل  �أيام  و�الأمو�ل يف  تلك �جلهود  كل 

�إىل �حل�صن �لعربي.

خطوة تاريخية
دول  �أقرت  �لتي  »�خلطوة  قائاًل  �ليافعي  وم�صى 
دول  منظومة  �إىل  �ليمن  ب�صم  �تخاذها  �لعربي  �خلليج 

يف  ت�صهم  �أن  �صاأنها  من  تاريخية،  خطوة  هي  �ملجل�ض، 
�ل�صعب  �أبناء  وجميع  �ليمن،  مل�صكالت  نهائي  حد  و�صع 
كانو� ينتظرون تلك �خلطوة منذ �صنو�ت طويلة، وتبني 
�ل�صبب  هو  كان  �صالح،  عبد�لله  علي  �ملخلوع،  �أن  لهم 
�خلا�صة،  الأجندته  تنفيذ�  �إمتامها،  عرقلة  يف  �لرئي�صي 
�نه  �ل�صعب«. م�صيفًا:  �لتي ما تو�فقت يومًا مع م�صالح 
عدن  ملحافظة  و�الإمار�تي  �ل�صعودي  �ل�صخي  �لدعم  لوال 
��صتعادة  من  عدن  متكنت  ملا  �ليمنية  �ملحافظات  وبقية 
ميلي�صيات  �صنتها  �لتي  �لظاملة  �حلرب  بعد  عافيتها 

�حلوثي و�صالح �النقالبية.

رد الوفاء
�لوفاء  رد  هي  �لوقفة  هذه  »�أن  �حلملة  رئي�ض  و�أكد 
�لعربية  للمملكة  و�جلنوب  عدن  �أبناء  من  بالوفاء 
�مللك  وقائديهما  �لعربية  �الإمار�ت  ودولة  �ل�صعودية 
�صلمان بن عبد�لعزيز �آل �صعود و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�أن  �إىل  م�صري�  �لله،  حفظهما  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
�صيبقى  عدن  ملحافظة  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  قدمته  ما 

حمفورً� يف �لذ�كرة ولن يغادر �الأذهان �أبدً�.

3ر�صائل
من جانبه ��صار ن�صر �لعي�صائي مدير حترير �صحيفة 
�ليمنية  للجالية  �الإعالمية  �لد�ئرة  ورئي�ض  بر�ض  عرب 

�أر�د  �لوقفة  هذه  �أن  لـ»�لبيان«  بريطانيا  يف  �جلنوبية 
هي  �الأوىل  �لر�صالة  ر�صائل؛  ثالث  �إر�صال  منظموها 
�لذين  �لعربي  �لتحالف  دول  لكافة  وعرفان  �صكر  ر�صالة 
ملي�صيات  �صد  �ليمن  يف  و�خلري  �حلق  بجانب  يقفون 

�لباطل و�ل�صر �لتابعة للحوثي-�صالح.
�لثانية  �لر�صالة  �أن  مو�صحًا  �لعي�صائي  و��صرت�صل 
تاأييدهم  يوؤكدون  و�لعاملي  �لربيطاين  �لعام  للر�أي  هي 
�لتحالف  بها  يقوم  �لتي  �لع�صكرية  �الأعمال  لكل  �ملطلق 
للحوثي-�صالح  �لتابعة  �الإرهاب  ملي�صيات  �صد  �لعربي 
بع�ض  من  �ل�صديد  ��صتهجانهم  عن  ويعربون  �ليمن،  يف 
�لربيطانية  �الإعالم  و�صائل  لبع�ض  �الإخبارية  �لتقارير 
�حلوثيني  �النقالبيني  من  يتلقونها  و�لتي  و�لغربية 
و�صالح ت�صورهم �نهم �ل�صحية، بينما �لو�قع �حلقيقي 
على �الأر�ض يوؤكد مبا ال يدع جمااًل لل�صك �أن تلك �مللي�صيات 
�الإرهابية ترتكب �فظع �جلر�ئم �لب�صعة من �إبادة وتدمري 
وقتل �صد �ل�صعب يف �جلنوب ب�صكل خا�ض ويف �ليمن 
ب�صكل عام و�لتي ترتقي �إىل جر�ئم حرب �صد �الإن�صانية 

يحاكم عليها �لقانون �لدويل.
و�إمار�ت  �حلزم  مملكة  �إىل  موجهة  �لثالثة  و�لر�صالة 
�ململكة  �إىل  و�متنانهم  �صكرهم  �مل�صاركون  ليجدد  �خلري 
�لعربية �ل�صعودية و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويثمنون 
ما يقومون به من �أعمال �إغاثية وتنموية يف عدن وكافة 

�ملناطق �ملحررة.

عدن / خا�صعدن / خا�ص

جولة  �أمام  �جلنوب  �أبناء  من  �الآالف  �حت�صد 
كالتك�ض يف مدينة عدن، للم�صاركة يف تظاهرة »�لوفاء 
الأهل �لوفاء«، �لتي نظمتها حملتا »�صكرً� مملكة �حلزم« 
�لت�صامن  مظاهرة  وتاأتي  �خلري«.  �إمار�ت  و»�صكرً� 
ودعمًا  لالإرهاب،  رف�صًا  وكبارً�،  �صغارً�  عدن،  الأبناء 
�الإمار�ت  ل�صهد�ء  و�إكر�مًا  �لعربي،  �لتحالف  لقو�ت 
�لذين �صقطو� جر�ء �حلادثة �الإرهابية �لتي تعر�صو� 
�ملظاهرة  عربت  كما  �جلاري.  �الأ�صبوع  منت�صف  لها 
و�ملوقف  للم�صاندة  �جلنوب  �أبناء  وتاأييد  دعم  عن 
�الأخوي لقو�ت »�لتحالف �لعربي« يف وجه ميلي�صيات 
عبد�لله  علي  �ل�صابق  �لرئي�ض  وحليفهم  �حلوثيني 

�صالح.
من  �الأوىل  هي  كربى،  م�صرية  يف  �الآالف  وخرج 
�حلكومة  مع  �لكامل  ت�صامنهم  عن  تعبريً�  نوعها، 
عن  وتعبريً�  �الإمار�تي،  �الأحمر  و�لهالل  �الإمار�تية، 
�لهالل  مقر  طاول  �لذي  للتفجري  �ملدينة  �أهايل  رف�ض 
ب�صوت  وهتفو�  �حلكومة،  ومقر  �الإمار�تي  �الأحمر 
كلمات  يف  و�أكدو�  بيننا«.  لالإرهاب  مكان  »ال  عاٍل: 
�ليمن  يف  بالف�صل  منيت  »�إير�ن  �أن  �لتظاهرة  يف  لهم 
بف�صل  �لعرب  ح�صن  �إىل  عاد  �ليمن  و�أن  و�جلنوب، 
حاولت  �أن  بعد  لل�صرعية  �لد�عم  �لعربي  �لتحالف 

طهر�ن خطفه«. 
�صو�رع  يف  �ملتظاهرين  من  �الآالف  ع�صر�ت  و�صار 
لطهر�ن  مناوئة  هتافات  يرددون  وهم  عدن  مدينة 

�صرورة  �إىل  د�عني  و�ملخلوع،  �حلوثي  ولتحالف 
ورفع  �لدولية.  �جلنايات  حمكمة  �إىل  تقديهم 
تبكي  »عدن  عليها  كتب  لل�صهد�ء  �صورً�  �مل�صاركون 
قادة  �صور  �ملتظاهرون  رفع  كما  �لتحالف«.  �صهد�ء 
وندد  �لعربي.  �لتحالف  ودول  و�الإمار�ت  �ل�صعودية 
بيان �صادر عن �لتظاهرة مبحاوالت �إير�ن ��صتن�صاخ 
�الإرهاب �لد�ع�صي يف بالدهم، معلنني ت�صامنهم �لد�ئم 

مع �أ�صقائهم يف �الإمار�ت، جر�ء �لعدو�ن �الإرهابي.
باملليونية،  م�صاركون  و�صفها  �لتي  �ملظاهرة  ويف 
قال رئي�ض �حلملة رئي�ض موؤ�ص�صة »�حلقيقة« لالإعالم 
ودعم  تاأييد  هي  �ليوم  »تظاهرة  �ليافعي:  فر��ض 
للتحالف �لعربي بقيادة �ل�صعودية وملكها �صلمان بن 
عبد�لعزيز، وتوؤكد �أن �أبناء �ليمن قلبًا وقالبًا مع دول 
�لتحالف �لعربي«، موؤكدً� �أن »ما ح�صل �لثلثاء �ملا�صي 
يف عدن من �عتد�ء�ت �إرهابية طاولت قو�ت �لتحالف 
�أن  يجب  جرية  و�لتحرير،  �لن�صر  �صركاء  �لعربي، 

تكون �الأخرية«.
مع  »�صنقف  �حلملة:  يرت�أ�ض  �لذي  �ليافعي  وقال 
يف  �لفار�صية  �لتهديد�ت  �صد  �لعربي  �خلليج  دول 
على  و�صنعمل  �لعربي،  و�خلليج  �لعربية  �ملنطقة 
�خلطر  هذ�  �أن  يقني  على  �أننا  مع  �الإرهاب  حماربة 
يف  و�صارك  و�حلوثي«.  �ملخلوع  بزو�ل  �صيزول 
يف  بارزة  وقياد�ت  جنوبيون  م�صوؤولون  �لتظاهرة 
ومنظمات  �جلنوبي  و�حلر�ك  �جلنوبية  �ملقاومة 

�ملجتمع �ملدين.

قامتا حملتا "�صكر� �أمار�ت �خلري" "�صكر� مملكة �حلزم" 
بعمل  �ملفلحي  �حلميد  عبد  ين  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  برعاية 
الأبناء  منهم  هدية  �لتعليمي  �جلمهورية  م�صت�صفى  لوحة 

عدن .
عقب  عدن  يف  م�صت�صفى  �أكرب  لوحة  على  �ل�صتار  و�أزيح 
�صمن  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  قبل  من  وترميمه  تاأهيله 
�ل�صحة  لقطاع  �الأمل  الإعادة  �لر�مية  �الإن�صانية  جهودها 
�لذي تعر�ض لكارثة جر�ء �حلرب �لظاملة �لتي �صنها متمردو 

�حلوثي و�ملخلوع �صالح.
رئي�ض حملة "�صكر� �أمار�ت �خلري" �ملن�صق �لعام حلملة 
رئي�ض  �ليافعي  فر��ض  �ل�صحفي  �حلزم"  مملكة  "�صكر� 
عدن  �أبناء  �صكر  جندد   : قال  لالإعالم  �حلقيقة  موؤ�ص�صة 
وقيادتها لالأ�صقاء يف �الإمار�ت و�ل�صعودية على كل �الهتمام 
لهذه  �الأمل  الإعادة  يقدمانه  �للذ�ن  �لكبري  و�لدعم  و�لرعاية 

�ملدينة«.
م�صيفا: �أن �فتتاح م�صت�صفى �جلمهورية يعد نقلة نوعية 
�الأحمر  �لهالل  قبل  من  تاأهيله  عقب  �ل�صحية  �خلدمات  يف 

�الإمار�تي.
يطلق  كما  �أو  �لتعليمي،  �جلمهورية  م�صت�صفى  ويعد 
عليها �أبناء عدن »م�صت�صفى �مللكة �إليز�بيث« من �أقدم و�أكرب 
�ال�صتعمار  خالل  بناوؤه  مت  و�لذي  �ليمن  يف  �مل�صت�صفيات 
جر�ء  �لعمل  عن  وتوقف   ،1958 عام  لعدن  �لربيطاين 

�حلرب �الأخرية.
�ل�صحي  �لقطاع  دعم  م�صاريع  �صمن  �الإمار�ت  وتبنت 
وعياد�ت  �صرير   500 ي�صم  �لذي  �مل�صت�صفى  تاأهيل  �إعادة 

عدن  �أبناء  من  �الآالف  مئات  ويخدم  خمتلفة  و�أق�صام 
و�ملحافظات �ملجاورة.

من  جملة  �الأحمر،  �لهالل  هيئة  عرب  �الإمار�ت  وتبنت 
�مل�صاريع �لتنموية يف قطاع �ل�صحة وت�صغيل بع�ض �ملر�فق 
مليون   ٧4 �إىل  و�صلت  بكلفة  عدن  يف  و�لعالجية  �لطبية 

درهم.
خليفة،  �ل�صيخ  م�صت�صفى  �إعمار  �مل�صاريع  وت�صمنت 
وحت�صري  �جلمهورية،  وم�صت�صفى  با�صهيب،  وم�صت�صفى 
وت�صغيل مركز غ�صيل �لكلى مب�صت�صفى �جلمهورية بعد �أن 
مت تزويده باأدوية غ�صيل �لكلى و�ملحاليل �ملخربية لفح�ض 
 35 �إىل  ت�صل  بتكلفة  �مل�صت�صفى  تاأهيل  و�إعادة  �الأوبئة 

مليون درهم.
و�صيتم �صيانة �مل�صت�صفيات وجتهيزها باالأثاث و�ملعد�ت 

�لطبية.
كما تبنت �الإمار�ت تاأهيل ثالثة مر�كز لل�صحة �الإجنابية 
باالأثاث  جتهيزها  و�صيتم  درهم،  ماليني  �أربعة  بتكلفة 
مر�كز  ت�صعة  تاأهيل  و�إعادة  �لالزمة،  �لطبية  و�ملعد�ت 
درهم  ماليني  �صبعة  بتكلفة  و�صيانتها  �ل�صحية  للرعاية 
وجتهيزها باالأثاث و�ملعد�ت �ل�صحية، باالإ�صافة �إىل �إعادة 
تاأهيل �مل�صتودعات �لطبية و�ملر�كز �لطبية يف خور مك�صر 

بتكلفة ت�صل �إىل �أكرث من مليوين درهم.
ماليني  �أربعة  مبلغ  �الأحمر«  »�لهالل  هيئة  ر�صدت  كما 
درهم دفعة �أوىل ل�صر�ء �الأدوية �لعالجية ملر�صى �ل�صرطان 
ومبلغ  �أخرى  طبية  مل�صتلزمات  باالإ�صافة  �لكلى،  وغ�صيل 
خم�صة ماليني درهم ل�صر�ء �صيار�ت �إ�صعاف و�صيار�ت نقل 

�الأدوية و�صيار�ت نقل.

وقفة مينية يف لندن ت�صكر ال�صعودية واالإمارات

عدن ... اإزاحة ال�صتار عن 
لوحة م�صت�صفى »اجلمهورية«
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فعاليات

اجلالية اليمنية حتتفي اأمام ال�صفارة االإماراتية يف بريطانيا

�أبناء �جلالية �جلنوبية يف بريطانيا يف م�صتهل  تظاهر �ملئات من 
�لعا�صمة  يف  �الإمار�تية  �ل�صفارة  �أمام  �ملا�صي،  �لعام  من  �أكتوبر 
"�صكر�  حملتي  �صعار�ت  يحملون  وهم  جتمهر  حيث  لندن  �لربيطانية 
للتحالف  موؤيدة  و�صعار�ت  �حلزم"  مملكة  و"�صكر�   " �خلري  �إمار�ت 

�لعربي يف �ليمن .
�إير�ن  �أن�صار  مللي�صيات  �ملناوئة  �ل�صعار�ت  �ملتظاهرون  وردد 
�أعمال قتل  "�حلوثيني و�لرئي�ض �ملخلوع �صالح" وما يقومون به من 

ودمار و�إرهاب يف �ليمن.

من�صور  ربه  عبد  �ل�صرعي  �لرئي�ض  �صور  �ملتظاهرون  رفع  حيث 
هادي وحكام �ل�صعودية وحكام �الإمار�ت .

قال  لندن  �لربيطانية  �لعا�صمة  يف  �أقيمت  �لتي  �لتظاهرة  ويف 

�صكر�  و  �ل�صعودية  �صكر�  يقول  �ليمن  يف  �صرب  كل  �أن   : �مل�صاركون 
�الإمار�ت �صكر� هادي وذلك بعد كل ما قدمته �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
موؤكدين: �أنه لوال �لدعم �ل�صخي �ل�صعودي و�الإمار�تي ملحافظة عدن 
�صنتها  �لتي  �لظاملة  �حلرب  بعد  عافيتها  ��صتعادة  من  عدن  متكنت  ملا 

ميلي�صيات �حلوثي و�صالح �النقالبية .
وتوجه �مل�صاركون بعدها يف م�صرية �إىل مقر �صفارة دولة �الإمار�ت 
للموقف  و�لتقدير  �ل�صكر  عن  �أمامها  عربو�  حيث  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  به  قامت  �لذي  �لريادي  و�لدور  �حلا�صم 
ودعم  �ليمن  يف  �الأ�صقاء  ن�صرة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  ودولة 

�ل�صرعية.
�ليافعي"  "فر��ض  �ل�صحفي  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
رئي�ض موؤ�ص�صة �حلقيقة لالإعالم رئي�ض �لتحرير قال :�إن حملتي "�صكر� 
�أمام  �حتفائية  وقفة  نظمت  �حلزم"  مملكة  �صكر�  و"  �خلري"  �إمار�ت 

�ل�صفارة �الإمار�تية يف بريطانيا لتقدمي �ل�صكر و�لعرفان للرئي�ض عبد 
ربه من�صور هادي و�لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
ر�فعني �الأعالم �ل�صعودية و�الإمار�تية و�صور حكام �لبلدين تعبري� عن 
من  بالدنا  الإنقاذ  �لعربي  �لتحالف  دول  قدمته  ملا  �ليمني  �ل�صعب  �صكر 

�إرهاب ملي�صيات �حلوثي و�ملخلوع .
حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري"  �مار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أكد 
�لتظاهرة  هذه  :�أن  �ليافعي  فر��ض  �ل�صحفي  �حلزم"  مملكة  "�صكر� 
للمملكة  و�جلنوب  عدن  حمافظة  �أبناء  من  بالوفاء  �لوفاء  رد  هي 
�صلمان  �مللك  وقائديهما  �لعربية  �الإمار�ت  ودولة  �ل�صعودية  �لعربية 
�آل نهيان  �آل �صعود و�ل�صيخ خليفة بن ز�يد بن �صلطان  بن عبد�لعزيز 
.. م�صري� �إىل �أن ما قدمته �ل�صعودية و�الإمار�ت ملحافظة عدن �صيبقى 

حمفور� يف �لذ�كرة ولن يغادر �الأذهان �أبد� .
من�صق حملة " �صكر� �إمار�ت �خلري" يف بريطانيا "فو�ز حنبلة" قال 
وتاأييد  �صكر  ر�صائل  بوقفتهم  ذلك  �إىل  �إ�صافة  يقدمون  �أنهم  �الأخر  هو 

�لعربي  �لتحالف  �لتي �صاركت يف  �لدول  لالإمار�ت و�ل�صعودية وكافة 
لدعم �ليمن.

م�صيفا :جئنا نحمل ر�صائل �صكر ودعم لعا�صفة �حلزم، �لتي لوالها 
لق�صت ميلي�صيات �حلوثي وقو�ت �ملخلوع على �جلنوبيني و�أنهونا من 

�لوجود".
وهدمو�  �جلنوب  يف  ب�صعة  جر�ئم  �رتكبو�  �حلوثيني  �إن  م�صيفا: 
بيوتنا، وما قامت به عا�صفة �حلزم �أنقذنا بطرد �حلوثيني من �جلنوب.

�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حلملتي  �صحفي  بالغ  ذكر  �ل�صياق،  ويف 
و�إجالل  وتاأييد  حتية  تاأتي  �لوقفة  تلك  �أن   ، �حلزم"  مملكة  و"�صكر� 
و�صكر و�حرت�م، لكل من �صارك يف عا�صفة �حلزم ويف مقدمتهم �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية و دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي قامت الإنقاذ 

�صعب و�أر�ض وعقيدة �أبناء �ليمن من غزو همجي غا�صم ظامل.

عدن / خا�ص

�أكتوبر من  �لثاين و�لع�صرين من  �ملئاتبعدن يف  �حت�صد 
�لوقفة  يف  للم�صاركة  كالتك�ض  جولة  �أمام  �ملا�صي،   �لعام 
هادف  �لنقيب  ال�صت�صهاد  ��صتنكارً�  تاأتي   �لتي  �ل�صامتة 
يف  �ملا�صي  �أكتوبر  منت�صف  �غتيل  �لذي  �ل�صام�صي  حميد 

عدن.
مملكة  و”�صكر�  �خلري”  �إمار�ت  “�صكر�  حملتا  وكانت 
�حلزم” نظمت �لوقفة مب�صاركة منظمات �ملجتمع �ملدين و 

�أبناء عدن �صغار� وكبار� رف�صا لالإرهاب .
رئي�ض حملة “�صكر� �إمار�ت �خلري” �ملن�صق �لعام حلملة 
“�صكر� مملكة �حلزم” فر��ض �ليافعي قال : �أن دولة �إير�ن 
�أن  �ل�صيعية ت�صعى �إىل ��صتن�صاخ �الإرهاب  يف �ليمن  بعد 

جنحت يف �لعر�ق و�صوريا.
�أبناء  ��صتنكار  عن  تعبري�  �ل�صامتة  �لوقفة  �أن  مو�صحا 
عدن ملقتل �ل�صهيد “�ل�صام�صي” و الأجل دعم قو�ت �لتحالف 

�لعربي و�صكرهم.
دول  مع  �صنقف   ” �حلملة  ير�أ�ض  �لذي  �ليافعي  وقال 
�ملنطقة  يف  �لفار�صية  �لتهديد�ت  �صد  �لعربي  �خلليج 
�لعربية و�خلليج �لعربي و�صنعمل على حماربة �الإرهاب ، 
مع �أننا على يقني �أن هذ� �خلطر �صوف يزول بزو�ل �ملخلوع 

وع�صابة �حلوثي �الإجر�مية”.
  ” ودعا رئي�ض حملة �صكر� �إمار�ت �خلري “فر��ض �ليافعي
نبذ  �إىل  عام  ب�صكل  و�ليمن  خا�ض  ب�صكل  �جلنوب  �أبناء 
�جلنوب  من  تال�صى  �لذي  �لفار�صي  �ملد  وحماربة  �لتطرف 

وبات يتال�صى رويد� من �ل�صمال �ليمني”.
حب  عن  تعبري�  �صامته   وقفة  يف  �ملئات  وخرج  هذ� 
�لعربية  �الإمار�ت  لدولة  عامة  �أبناء عدن خا�صة و�جلنوب 

�حلكومة  مع  �لكامل  ت�صامنهم  عن  وتعبري�  �ملتحدة، 
رف�ض  عن  وتعبري�  �الإمار�تي  �الأحمر  و�لهالل  �الإمار�تية 
�أهايل �ملدينة ملقتل �صهيد �لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف عدن .
ول�صهد�ء  )�ل�صام�صي(  لل�صهيد  �صور  �مل�صاركون  ورفع 
“باأي ذنب قتلوك” و�صور )�صهد�ء  �الإمار�ت وكتبت عليها 
�الإمار�ت ق�صما لن نن�صـــاكم( و )عدن تبكي �صهد�ء �لتحالف( 
كما رفع �ملتظاهرون يافطات حملتي “�صكر� �إمار�ت �خلري” 
�لعربية  �ململكة  حكام  و�صور  �حلزم”  مملكة  و”�صكر� 
دول  وقادة  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  ودولة  �ل�صعودية 

�لتحالف �لعربي.
�إير�ن  تنديد� مبحاوالت  �لوقفة  بيان �صادر عن  و�عترب 
ت�صامنهم  معلنني  بالدهم  يف  �لد�ع�صي  �الإرهاب  ��صتن�صاخ 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  يف  �أ�صقاوؤهم  مع  �لد�ئم 

و�ململكة �لعربية �ل�صعودية .
لالأ�صقاء  تعازينا وت�صامننا  ” �إذ نعرب عن  �لبيان  وتابع 
يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �لتحالف �لعربي فاأننا 
يف عدن نعلن وقوفنا �لد�ئم �إىل جانبهم و�إىل جانب �لعرب 

يف دول �خلليج �لعربي ، �صد �لتهديد�ت �لفار�صية.
وقياد�ت  جنوبيون  م�صئولون  �لتظاهرة  يف  �صارك 
بارزة يف �ملقاومة �جلنوبية و�حلر�ك �جلنوبي ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين.
�أبناء  وتاأييد  دعم  عن  �ل�صامتة   �لوقفة  عربت  كما   ،
�لتحالف  لقو�ت  �الأخوي  و�ملوقف  للم�صاندة  �جلنوب 
�صالح  للمخلوع  �ملعتدية  �لغز�ة  قو�ت  وجه  يف  �لعربي 

وحلفائه �حلوثيني �أن�صار �إير�ن .
)�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  من  كرية  برعاية  �لفعالية  وتاأتي 

لالإعالم .

عدن / خا�ص

وقفة �سامتة ل�سهيد الهالل االأحمر االإماراتي يف عدن
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 " و  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حملتا  �أز�حت 
�إمار�ت �خلري" �ل�صتار عن لوحة كربى  �صكر� 
�الأحمد  �صباح  لل�صيخ  نوعها  من  �الأوىل  هي 
�لكويت  دولة  �أمري  �ل�صباح  �ملبارك  �جلابر 
عدن  يف   ) �الإن�صانية  كويت  )�صكر�  بعنو�ن 
�للوحة  ورفعت  �لنقيب  م�صت�صفى  برعاية 
كورني�ض عدن مول مبدينة خورمك�صر بجانب 

فندق مريكيور بالعا�صمة عدن 
�إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  قال  هذ�  حول 
مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري" 
موؤ�ص�صة  رئي�ض  �ليافعي"  فر��ض  �حلزم" 
�لكويت  �أمري  �صور  رفع   : لالإعالم  )�حلقيقة( 
�ل�صباح  �ملبارك  �جلابر  �الأحمد  �صباح  �ل�صيخ 

دولة  بجهوده  عرفانا  تاأتي   ) �لله  )حفظة 
�لعربي  �لتحالف  دول  مع  �ل�صقيقة  �لكويت 
�ل�صعودية النقاد بالدنا  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
�ملمثل مبلي�صيات �حلوثي  �لفار�صي  �لغزو  من 

و�ملخلوع . 
م�صيفا: لوال �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية ملا حتققت تلك �النت�صار�ت 
منا  و�جب  �قل  لهذ�   .. �ملحررة  �ملناطق  يف 
مبدينة  �لعربي  �لتحالف  قادة  �صور  ترفع  �أن 

�ل�صالم �لعا�صمة عدن". 
�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أكد 
�حلزم"  مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق 
)�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �ليافعي"  فر��ض 
�أن : دعم دولة �لكويت ل�صعبنا مل يكن  لالإعالم 
وليد �ليوم بل يتجاوز ن�صف قرن..، فب�صمات 
�لدعم �لكويتي جتده يف �لقطاع �ل�صحي، وكذ� 

هذ�  ن�صاهد  و�ليوم   ، و�لتعليم  �لرتبية  قطاع 
�لدعم يف كافة �ملجاالت بالعا�صمة عدن. 

موؤخر�  �لكويتية  �حلكومة  قدمت  و  هذ� 
معونة طبية عاجلة لعدد من م�صت�صفيات مدينة 

عدن ملو�جهة �الأزمة �لتي تعانيها .
مت  �نه  �ل�صحة  مبكتب  م�صئولون  وقال 
طبية  وم�صتلزمات  باأدوية  تربعات  ��صتالم 
�ملر�صى  �أعانة  �صندوق  جمعية  من  مقدمة 
�لكويتي بقيمة تقدر ب 162000 دوالر �أمريكي 
مل�صت�صفيات حمافظة عدن حيث مت ��صتالمها يف 

خمازن م�صت�صفى �ل�صد�قة �لتعليمي بعدن .
�ل�صقيق  �لكويت  دولة  �أن  بالذكر  �جلدير 
للمناطق  غذ�ئية  �صلة   5000 يقارب  ما  قدمت 
�لغريبة مبديرية تنب يف وقت الحق و�لتي مل 

ت�صتهدف من قبل من �أي جمعية خريية.

�إمار�ت  �حلزم" و"�صكر�  مملكة  "�صكر�  حملتا  �أز�حت 
نوعها  من  �الأوىل  هي  كربى  لوحة  عن  �ل�صتار  �خلري" 
م�صر  جمهورية  رئي�ض  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  للرئي�ض 
�لتاريخية  م�صر  �أهر�مات  �ل�صورة  يف  وتظهر  �لعربية 
)�صكًر� م�صر �أم �لدنيا( �إحدى دول �لتحالف �لعربي ل�صد 
عدو�ن ميلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع عبد�لله �صالح على 

�ل�صعب �ليمني.
ورفعت �للوحة �ل�صخمة برعاية �ل�صيخ عبد �لعزيز بن 
عبد �حلميد �ملفلحي، وذلك يف جولة �لعاقل بخور مك�صر 

بالعا�صمة عدن.
�أم  م�صر  )�صكر�  لوحة  خلف  من  �صرية  قلعة  وتاأتي 
�حتاد  رئي�ض  �ل�صاجري  ماجد  �الأ�صتاذ  بح�صور  �لدنيا(، 

منظمات �ملجتمع �ملدين يف عدن وعدد من �ملو�طنني.
وحول هذ� �حلدث �لهام قال رئي�ض حملة “�صكر� �إمار�ت 

�خلري”، �ملن�صق �لعام حلملة “�صكر� مملكة �حلزم” فر�أ�ض 
�ليافعي": رفع �صور “�صكر� م�صر �أم �لدنيا ” تاأتي عرفانا 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دول  �لعروبة مع  بجهوده م�صر 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية الإنقاد بالدنا من �لغزو �لفار�صي 

�ملمثل مبيلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع.
عبد�لفتاح  �مل�صري  �لرئي�ض  �أن  “�ليافعي”  و�أ�صاف 
�أكرث من منا�صبة ��صتعد�د م�صر لتقدمي  �أكد يف  �ل�صي�صي 
�ليمن،  �ل�صرعية يف  للحكومة  �لدعم و�مل�صاندة  �أوجه  كل 
كل  يف  �ليمن  جو�ر  �إىل  د�ئما  �صتظل  “م�صر  �أن  موؤكد� 

�لظروف”.
�ل�صفري  ل�صعادة  �لبالغ  �صكره  عن  )�ليافعي(  عرب  كما 
م�صر  جمهورية  �صفري  �ل�صرقاوي  �أحمد  يو�صف  �لدكتور 
بذله  �لذي  �لكبري  �لدبلوما�صي  للدور  �ليمن  لدى  �لعربية 
مل�صاندة �ليمن وماز�ل يقوم به تنفيًذ� لتوجيهات �لقيادة 

�ل�صيا�صية �مل�صرية.

وعرفان  وتقدير  �صكر  برقية  �ليمني  �ل�صعب  وجه 
�الردين  �ملوقف  على  �لثاين  عبد�لله  �مللك  جلاللة 
ب�صكلها  متيزت  �لربقية  ولكن   ، و�ل�صعبي  �لر�صمي 

وطريقة �إهد�ئها عن باقي �لربقيات .
كبرية  لوحة  عن  �ل�صتار  �أز�حة  يف  متثلت  �لربقية 
جلاللة �مللك عبد�لله �لثاين كتب عليها ‘ �صكرً� �الأردن ‘ 

يف عدن ، ورفعت �للوحة يف �أهم �صو�رع عدن .
مملكة  ‘�صكر�  حملتا  �ل�صتار  �إز�حة  على  �أ�صرف  وقد 
�حلزم’ و ‘ �صكر� �إمار�ت �خلري’ ،وجاء ذلك يف �إطار رد 
�جلميل و�لعرفان لكافة دول �لتحالف على �إعادة �المل 

للحياة �ل�صعبية و�ل�صيا�صية يف �ليمن.
وحتدث ممثلي عن �ل�صعب �ليمني عن موقف �ململكة 

�لكبري  �لدعم  بتقدمي  قامت  وكيف  �لها�صمية،  �الأردنية 
و�ملميز �صمن �لتحالف �لذي كان بقيادة �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية،مما �صمح باإعادة �حلرية و�حلياة لليمن .
و�لت�صحيات  �ل�صعاب  كانت  :مهما  قائلني  و��صافو� 
فلن ين�صى �ل�صعب �ليمني مو�قف �الردن و�لتي متثلت 
، و�إ�صتقبال جرحى ينيني  �ليمن  �لدفاع عن �ر�ض  يف 
�مل�صت�صفيات  يف  للعالج  �حلوثي  �لعدو�ن  يف  �أ�صيبو� 
�لطيبة  بال�صمعة  يتمتع  �الأردن  �ن  موؤكدين  �أردنية، 
�لوجهة  �الردن  جعل  وهذ�  �ملميزة،  �لطبية  و�خلربة 

�الوىل لليمنيني لعالج �ملر�صى �ليمنيني .
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �أن  هنا  بالذكر  و�جلدير 
و�لقو�ت  �صن �صربات جوية �صد �حلوثيني  �ل�صعودية 

�ملو�لية ل�صالح منذ �آذ�ر/مار�ض .

»�صكرً�  و  �حلزم«  مملكة  »�صكًر�  حملتا  �أز�حت 
�إمار�ت �خلري« �ل�صتار عن لوحة كربى  الأمري قطر  
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ متيم بن حمد بن خليفة بن 
حمد بن عبد�لله بن قا�صم بن حممد �آل ثاين)حفظة 
�لله ( لوحة بعنو�ن )�صكر قطر( برعاية م�صت�صفى 
�لنقيب  ،مبنا�صبة  �ليوم �لوطني لتويل موؤ�ص�ض 
دولة قطر �ل�صيخ جا�صم بن حممد بن ثاين �حلكم 
دي�صمرب   18 يف  فيه  يحتفل  و�لذي  قطر  دولة  يف 
باملن�صورة   �لت�صعني  �صارع   يف  �للوحة  وُرفعت 

بالعا�صمة عدن من كل عام .

�خلري«  �إمار�ت  »�صكًر�  حملة  رئي�ض  وقال 
�ملن�صق �لعام حلملة »�صكًر� مملكة �حلزم« ورئي�ض 
موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم فر��ض �ليافعي �أن رفع 
�صور �أمري قطر تاأتي عرفاًنا بجهود قطر مع دول 
�لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
النقاد بالدنا من �لغزو �لفار�صي �ملمثل مبلي�صيات 

�حلوثي و�ملخلوع.
و�أ�صاف �ليافعي، »لوال �لتحالف �لعربي بقيادة 
�ل�صعودية ملا حتققت تلك �النت�صار�ت يف �ملناطق 
�ملحررة.. لهذ� و�أقل و�جب منا �أن ُترفع �صور قادة 

�لتحالف �لعربي مبدينة �ل�صالم �لعا�صمة عدن«.
ر�أ�صها  وعلى  �لتحالف  قو�ت  �أن  �ليافعي  و�أكد 

و�ل�صعب  �حلكومة  لند�ِء  تلبيه  جاءت  �ل�صعودية 
�النهيار، و�ملحافظة على  �ليمن من  الإنقاذ  �ليمني 
خارجية  خمططات  من  وعروبته  �لعريق  تاريخه 

تنفذها �مليلي�صيات �حلوثية.
�حلزم«  مملكة  »�صكًر�  حملتا   وكانت   هذ� 
عن  �ل�صتار  �أز�حت  قد  �خلري«   �إمار�ت  و»�صكًر� 
دول  كافة  تظم  بعدن  �لعربي  �لتحالف  قادة  لوحة 
�لتحالف �لعربي �لتي هبت الإنقاذ �ليمن من �لغزو 
�صكر  لوحة  موؤخر�  �حلملة  �أز�حت  كما  �لفار�صي 

كويت �الإن�صانية ولوحة �صكر� بحرين �ملحبة .

رفعت موؤ�ص�صة �حلقيقة لالإعالم باليمن �ل�صتار 
�أهم  يف  �ل�صاد�ض  حممد  للملك  كربى  لوحة  عن 
�لت�صعني. ب�صارع  عدن  �ليمنية  �لعا�صمة  �صو�رع 
عرفنا للدور�لذي قام به �ملغرب يف عا�صمة �حلزم 

�لتي و�صعت حد� للحوثيني.
وقال �ملن�صق �لعام حلملة » �صكر� مملكة �حلزم 
)�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض   » �ليافعي  فر��ض   »
عرفانا  تاأتي  �ملغرب  ملك  �صور  رفع   « لالإعالم: 
�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دول  مع  بجهوده 
�مللي�صيات  من  �ليمن  النقاد  �ل�صعودية  �لعربية 

�النقالبية �ملو�لية �إىل �إير�ن .
دعم  قدمت  �ل�صقيق  �ملغرب  مملكة  �أن  و��صاف 
�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �إطار  يف  كبري 
�لعربية �ل�صعودية، وم�صاركتها يف عملية عا�صفة 
�حلزم وما تالها من �إعادة �الأمل لليمن و�صاهمت 
�ل�صرعية  �إعادة  يف  �لتحالف  مب�صاعدة  �ملغرب 
�ملغربية  �جلوية  �لقو�ت  و�صع  فيها  مبا  لليمن 
حتت  �ملتحدة  �لعربية  باالإمار�ت  �ملتو�جدة 

ت�صرف �لتحالف.

م�صري� �ىل �ن �مللك حممد �ل�صاد�ض �أكد يف �أكرث 
من منا�صبة على دعم �ملغرب لليمن ��صتجابة لطلب 
ة �لرئي�ض عبد ربه من�صور هادي �لرئي�ض �ل�صرعي 
�ل�صرعية  دعم  منطلق  ومن  �ليمنية  للجمهورية 
فان  منا�صريها…  مع  و�لت�صامن  �ليمن  يف 

�لدعم  �أ�صكال  جميع  تقدمي  قررت  �ملغربية  �ململكة 
�ل�صرعية  دعم  �جل  من  �لتحالف  �إىل  و�مل�صاندة 
و�ملعلوماتي  �ل�صيا�صي  بعده  يف  �ليمن  يف 

و�للوجي�صتيكي و�لع�صكري.

اإزاحة ال�صتار عن لوحة )�صكرا كويت االإن�صانية(

اإزاحة ال�صتار عن لوحة )�صكًرا قطر( بعدن

 �صور حممد ال�صاد�س تزين �صوارع عدن 
حتت عنوان « �صكرا املغرب «

الفتة �صكر للملك عبد اهلل الثاين 
تتو�صط اكرب �صوارع عدن اليمنية

ازاحة ال�صتار عن لوحة �صكرا م�رص ام الدنيا فى مدينة عدن اليمنية

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

فعاليات

�أز�حت حملتا "�صكر� مملكة �حلزم" و " �صكر� �إمار�ت 
نوعها  من  �الأوىل  هي  كربى  لوحة  عن  �خلري" �ل�صتار 
�أل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  �لبحرين  مللك 
بن  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  برعاية  عدن  يف  �لعربي  خليفة 
ململكة  �لوطني  �لعيد  مبنا�صبة  �ملفلحي  �حلميد  عبد 
�لبحرين و�لذكرى �ل�صاد�صة ع�صر لتويل عاهل �لبحرين 

مقاليد �حلكم يف 16 دي�صمرب �جلاري،
مقابل  �لعام  �ملن�صورة  �صارع  يف  �للوحة  ورفعت 

�حلجاز مول بعد دو�ر كالتك�ض بالعا�صمة عدن .
�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  قال  هذ�  حول 
فر��ض  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق 
�ليافعي" رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم : رفع �صور 
�لعاهل �لبحريني تاأتي عرفانا بجهوده مملكة �لبحرين 

�لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دول  مع 
�ملمثل  �لفار�صي  �لغزو  من  بالدنا  النقاد  �ل�صعودية 

مبلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع .
م�صيفا: لوال �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية 
�ملناطق  يف  �النت�صار�ت  تلك  حتققت  ملا  �ل�صعودية 

�ملحررة ..
�لتحالف  قادة  �صور  ترفع  �أن  منا  و�جب  و�قل  لهذ� 

�لعربي مبدينة �ل�صالم �لعا�صمة عدن".
و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أكد 
�ليافعي"  فر��ض  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام 
�لتحالف  قو�ت  �أن  لالإعالم:  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
�حلكومة  لند�ء  تلبيه  جاءت  �ل�صعودية،  ر�أ�صها  وعلي 
و�ملحافظة  �النهيار،  من  �ليمن  الإنقاذ  �ليمني  و�ل�صعب 
خارجية  خمططات  من  وعروبته  �لعريق  تاريخه  علي 

تنفذها �مليلي�صيات �حلوثية.

اإزاحة ال�صتار عن لوحة )�صكرا بحرين العطاء(
عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص
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�صكر�   " و  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حملتا  �أز�حت 
للرئي�ض  كربى  لوحة  عن  �ل�صتار  �خلري"  �إمار�ت 
�إرتريا(  )�صكر�  بعنو�ن  �أ�صيا�صاأفورقي  �الإريرتي، 
يف عدن برعاية موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم ،ورفعت 
�لعا�صمة عدن �صارع مدينة  �أهم �صو�رع  �للوحة يف 
�ل�صيخ  مبديرية  �ل�صفينة  لدو�ر  �ملوؤدي  �لقاهرة 

عثمان .
و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
�ليافعي"  "�صكر� مملكة �حلزم" فر��ض  �لعام حلملة 
رفع �صور   : قال  لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
دول  مع  بجهوده  عرفانا  تاأتي  �الريرتي  �لرئي�ض 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف 
�إىل  �ملو�لية  �النقالبية  �مللي�صيات  من  �ليمن  النقاد 

�إير�ن .
و�أكد رئي�ض حملة "�صكر� �إمار�ت �خلري" و�ملن�صق 
�ليافعي"  "�صكر� مملكة �حلزم" فر��ض  �لعام حلملة 
�رتريا  دولة  �أن  لالإعالم:  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 

بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �إطار  يف  كبري  دعم  قدمت 
عملية  يف  وم�صاركتها  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 
لليمن  �الأمل  �إعادة  من  تالها  وما  �حلزم  عا�صفة 
�إعادة  يف  �لتحالف  مب�صاعدة  �رتريا  و�صاهمت 
وقو�ت  �ملقاومة  تدريب  فيها  مبا  لليمن  �ل�صرعية 
��صتخد�م  �إىل  �إ�صافة  �أر�صيها  على  �لوطني  �جلي�ض 
كونه  عدن  حترير  عملية  لالنطالق  )ع�صب(  قاعدة 

)ع�صب( �ملنفذ �جلوي �لذي ير �ىل عدن . 
�أكرث من منا�صبة  �إريرتيا �صددت يف  �إن   : م�صيفا 
على وقوفها ودعمها لل�صرعية يف �ليمن �لتي �أفرزت 
قياد�ت �صرعية. و�أكدت على �صرورة �أمن و��صتقر�ر 
��صتقر�ر  �إن  وقالت  و�صعبا،  �أر�صا  ووحدته  �ليمن 
�ليمن يهمها بالدرجة �الأوىل، ملا يربط بني �ل�صعبني 
و�لتد�خل  �لرت�بط  �صالت  من  و�ليمني  �الإريرتي 

و�جلو�ر �لتاريخي.
�صن  �ل�صعودية  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  وبد�أ 
�ملو�لية  و�لقو�ت  �حلوثيني  �صد  جوية  �صربات 
دعما  هادي  لقو�ت  ووفر  �آذ�ر/مار�ض،  منذ  ل�صالح 

ميد�نيا.

�أز�حت حملتا "�صكر� مملكة �حلزم" و " �صكر� �إمار�ت �خلري" �ل�صتار 
�ليوم �جلمعة عن لوحة كربى للرئي�ض �ل�صومايل "ح�صن �صيخ حممود 
" بعنو�ن )�صكر� �ل�صومال( يف عدن برعاية موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم 
�لقاهرة  مدينة  �صارع  عدن  �لعا�صمة  �صو�رع  �أهم  يف  �للوحة  ،ورفعت 

�ملوؤدي لدو�ر �ل�صفينة مبديرية �ل�صيخ عثمان .
"�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
�ليافعي" رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم قال  مملكة �حلزم" فر��ض 
: رفع �صور �لرئي�ض �ل�صومايل تاأتي عرفانا بجهوده مع دول �لتحالف 
�مللي�صيات  من  �ليمن  النقاد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 

�النقالبية �ملو�لية �إىل �إير�ن .
و�أكد رئي�ض حملة "�صكر� �إمار�ت �خلري" و�ملن�صق �لعام حلملة "�صكر� 
�إن  �ليافعي" رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم:  مملكة �حلزم" فر��ض 

�ل�صومال �صددت يف �أكرث من منا�صبة على وقوفها ودعمها لل�صرعية .. 
من  �كرث  يف  جدد  حممود،  �صيخ  ح�صن  �ل�صومايل  �لرئي�ض  وكان 
منا�صبة دعم بالده لعملية »عا�صفة �حلزم«، �لتي تقودها �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، مب�صاركة عدد من �لدول �لعربية، �صد �حلوثيني باليمن.
وقال »حممود« يف كلمته بالدورة �ل�صاد�صة و�لع�صرين للقمة �لعربية، 
�أجل  من  �لع�صكرية؛  �لعملية  هذه  الإجناح  �لت�صهيالت؛  كافة  »�صنقدم   ،

��صتعادة �ال�صتقر�ر و�الأمن بدولة �ليمن«، على حد قوله.
و��صح،  �ليمنية  �الأزمة  من  »موقفنا  �ل�صومايل،  �لرئي�ض  و�أ�صاف 
ودعم  هادي،  من�صور  ربه  عبد  �لرئي�ض  يف  ممثلة  �ل�صرعية  دعم  وهو 

وم�صاندة كافة �لدول �لعربية؛ للحفاظ على �الأمن �لقومي �لعربي«.
�صد  جوية  �صربات  �صن  �ل�صعودية  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  وبد�أ 
�حلوثيني و�لقو�ت �ملو�لية ل�صالح منذ �آذ�ر/مار�ض، ووفر لقو�ت هادي 

دعما ميد�نيا.

اإزاحة ال�صتار عن لوحة ) �صكرا اإرتريا( ب�صورة الرئي�س االإريرتي

الرئي�س ال�صوداين بعدن �صمن حملتا اإزاحة ال�صتار عن لوحة  ) �صكرا ال�صومال ( 
اخلري" اإمارات  " �صكرا  احلزم" و  مملكة  "�صكرا 

عدن / خا�ص

فعاليات

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

اإزاحة ال�صتار عن لوحة ) �صكرا جيبوتي ( 

حملتا "�صكرا مملكة احلزم"و"�صكرا اإمارات 
اخلري تكرم رئي�س مركز �صلمان لالإغاثة

�حلزم” و  مملكة  “�صكر�  حملتا  �أز�حت 
لوحة  عن  �خلري” �ل�صتار  �إمار�ت  ” �صكر� 
كربى لفخامة �لرئي�ض �جليبوتي �إ�صماعيل 
يف   ) جيبوتي  )�صكر�  بعنو�ن  جيله  عمر 
 ، لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  برعاية  عدن 
�لعا�صمة  �صو�رع  �أهم  يف  �للوحة  ورفعت 
عثمان  �ل�صيخ  مبدينة  �ل�صفينة  بدو�ر  عدن 
�خلري”  �إمار�ت  “�صكر�  حملة  رئي�ض   .
و�ملن�صق �لعام حلملة “�صكر� مملكة �حلزم” 
فر��ض �ليافعي” رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( 

لالإعالم قال :
تاأتي  �جليبوتي  �لرئي�ض  �صور  رفع 
جيبوتي  جمهورية  بجهوده  عرفانا 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دول  مع  �ل�صقيق 
�ليمن  النقاد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�صالح  و�ملخلوع  �حلوثي  ملي�صيات  من 

�النقالبية �ملو�لية �إىل �إير�ن .
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  لوال  م�صيفا: 
حتققت  ملا  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
 .. �ملحررة  �ملناطق  يف  �النت�صار�ت  تلك 
قادة  �صور  ترفع  �أن  منا  و�جب  و�قل  لهذ� 
�لعا�صمة  �ل�صالم  مبدينة  �لعربي  �لتحالف 

عدن”.
�إمار�ت  “�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أكد   
“�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري” 
رئي�ض  �ليافعي”  فر��ض  �حلزم”  مملكة 
جمهورية  �أن  لالإعالم:  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة 
جيبوتي قدمت دعم كبري يف �إطار �لتحالف 
�ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 
وما  �حلزم  عا�صفة  عملية  يف  وم�صاركتها 

تالها من �إعادة �الأمل لليمن.
م�صيفا : �إن جمهورية جيبوتي �ل�صقيقة 
للدخول  �ليمنيني  لالأ�صقاء  �أبو�بها  فتحت 
�أي  دون  �ليمنية  �الأزمة  �أثناء  يف  عليها 
خمتلفة  مر�حل  يف  ��صرت�طات،و��صتقبلت 
جيبوتي  كما  يني،   20000 عن  يزيد  ما 
�ليمنيني �ملو�ين �جلوية و�لبحرية للدخول 
�الأمم  عليه  لتقيم  موقع  باأريحية.وفرت 
متكامال  خميمات  �ل�صقيقة  و�لدول  �ملتحدة 
للطالب  ل�صماحها  �إ�صافة  �ليمنيني  لالأ�صقاء 
�صروط  دون  باملد�ر�ض  �اللتحاق  �ليمنيني 
�مل�صت�صفيات  و��صتقبلت  هذ�  تعجيزية. 
�جليبوتية. �ملر�صى من �ل�صيوف �ليمنيني 

دون مقابل. 
�إمكانيات  وبرغم  جيبوتي  وكانت 
ت�صتقبل  دولة  �أول  �ملحدودة  م�صت�صفياتها 

م�صابي وجرحى �ملقاومة �ليمنية .
جمهورية  رئي�ض  فخامة  حرم  وكانت 
لدعم  �ل�صعبية  �للجنة  تر�أ�صت  جيبوتي 
يف  �ملقيمني  �ليمنيني  �ل�صيوف  و�إغاثة 
جيبوتي ومت من خاللها توفري كافة �للو�زم 
وماء  وعالج  ومالب�ض  ماأكل  من  �الإغاثة 
تاأخر  �لذي  �خلارجي  �لدعم  ي�صل  �أن  قبل 
�أ�صهمت  كما  �الأوىل.  �ملر�حل  يف  الأ�صهر 
جيبوتي من خالل مو�نئها وم�صاركتها يف 
�ملختلفة  �ليمنية  �ملناطق  و�إمد�د  �إر�صال 

بامل�صاعد�ت �الإغاثة �الأممية و �لعربية .
جيبوتي  جمهورية  �صفارة  ومثلت 
بني  �لتن�صيقية  �لو�صل  حلقة  بالريا�ض 
جهة  من  و�جليبوتية  �ليمنية  �حلكومتني 
بني  جهة  من  و�لدعم  �الإغاثي  و�لتن�صيق 
و�الإقليمية  �لغربية  و�الإغاثية  �ملنظمات 
�مللك  ومركز  �ملتحدة،  كاالأمم   . و�لدولية 
�الإن�صانية،  و�الأعمال  لالإغاثة  �صلمان 

و�لهالل �الأحمر �لقطري وغري ذلك .
�ل�صعودية  وبد�أ �لتحالف �لعربي بقيادة 
�صن �صربات جوية �صد �حلوثيني و�لقو�ت 
ووفر  �آذ�ر/مار�ض،  منذ  ل�صالح  �ملو�لية 

لقو�ت هادي دعما ميد�نيا.

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

“�صكر� مملكة �حلزم”  �أز�حت حملتا 
عن  �ل�صتار  �خلري”  �إمار�ت  �صكر�   ” و 
�ل�صود�ين  �لرئي�ض  لفخامة  لوحة كربى 
عمر ح�صن �أحمد �لب�صري بعنو�ن )�صكر� 
موؤ�ص�صة  برعاية  عدن  يف   ) �ل�صود�ن 
�للوحة  ،ورفعت  لالإعالم  )�حلقيقة( 
بدو�ر  عدن  �لعا�صمة  �صو�رع  �أهم  يف 

�ل�صفينة .
�خلري”  �إمار�ت  “�صكر�  حملة  رئي�ض 
مملكة  “�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق 
�حلزم” فر��ض �ليافعي” رئي�ض موؤ�ص�صة 
�صور  رفع   : قال  لالإعالم  )�حلقيقة( 
بجهوده  عرفانا  تاأتي  �لرئي�صال�صود�ين 
دول  مع  �ل�صقيق  �ل�صود�ن  جمهورية 
�لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف 
ملي�صيات  من  �ليمن  النقاد  �ل�صعودية 
�النقالبية  �صالح  و�ملخلوع  �حلوثي 

�ملو�لية �إىل �إير�ن .
م�صيفا: لوال �لتحالف �لعربي بقيادة 
حتققت  ملا  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�ملحررة  �ملناطق  يف  �النت�صار�ت  تلك 
�صور  ترفع  �أن  منا  و�جب  و�قل  لهذ�   ..
�ل�صالم  مبدينة  �لعربي  �لتحالف  قادة 

�لعا�صمة عدن”.
�إمار�ت  “�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أكد 

“�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري” 
�ليافعي”  فر��ض  �حلزم”  مملكة 
�أن  لالإعالم:  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
�ل�صود�ن قدمت دعم كبري يف  جمهورية 
�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �إطار 
�لعربية �ل�صعودية، وم�صاركته يف عملية 
عا�صفة �حلزم وما تالها من �إعادة �الأمل 

لليمن.
من  �ل�صود�ن  تقدمه  ما  �إن   : م�صيفا 
�لعالقات  �إطار  يف  ياأتي  لليمن  دعم 
�لقوية �لتي تربط بني �لبلدين و�ل�صعبني 
�ل�صقيقني وجت�صدت يف وقوف �ل�صود�ن 
مع �ليمن يف �إعادة �ل�صرعية �لد�صتورية 
و�لوقوف مع �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
ودول  �خلليج  دول  من  و�أ�صقائها 

�لتحالف �لعربي .
لعبته  �لذي  �لكبري  بالدور  منوها 
�لذين  �جلرحى  �أعد�د  من  �ل�صود�ن 
دفعات  ثالث  على  �ل�صود�ن  ��صتقبلهم 
و�لعالجية  �لطبية  �خلدمات  وتقدمي 
من  دفعات  الإر�صال  �إ�صافة  لهم  �ملطلوبة 
�لقو�ت �ل�صود�نية لدعم �لقو�ت �ملو�لية 
يف  هادي،  من�صور  ربه  عبد  للرئي�ض 

مو�جهة �ملقاتلني �حلوثيني.
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  وبد�أ 
�صد  جوية  �صربات  �صن  �ل�صعودية 
منذ  ل�صالح  �ملو�لية  و�لقو�ت  �حلوثيني 

دعما  هادي  لقو�ت  ووفر  �آذ�ر/مار�ض، 
ميد�نيا.

وكان �لرئي�ض �ل�صود�ين عمر �لب�صري 
لليمن  بالده  دعم  عن  مر�ت  عدة  �أكد 
جانب  يف  وخا�صة  �ملجاالت  �صتى  يف 
�جلرحى  و��صتقبال  �لطبية  �الإغاثة 
�مل�صت�صفيات  يف  و�لع�صكريني  �ملدنني 

�ل�صود�نية.
عمليات  يف  �ل�صود�ن  وي�صارك 
�لتي  �حلوثيني  �صد  �لعربي  �لتحالف 
و�أعلنت  �ملا�صي،  مار�ض   26 يف  بد�أت 
�خلرطوم مر�ر� �نها م�صتعدة الإر�صال 6 

�آالف جندي للعمليات �لربية.
وفى وقت �صابق �أعلن �ل�صود�ن �إلغاء 
و�أبدى   ، لليمنيني  �لدخول  تاأ�صرية 
فى  �حلرب  جرحى  ال�صتقبال  ��صتعد�ده 

�ليمن وتقدمي �لعالج لهم.
�إمار�ت  “�صكر�  حملتا  �أن  يذكر 
” قامتا  �حلزم  مملكة  �خلري” و”�صكر� 
بال�صفارة  �لدبلوما�صية  �لبعثة  بتكرمي 
�لعربية  �ململكة  بعا�صمة  �ل�صود�نية 
تقدير�  موؤخر�  �لريا�ض  �ل�صعودية 
�ل�صود�ن  جمهورية  بدور  وعرفانا 
و�إعادة  �ليمن  دعم  يف  و�صعبا  حكومة 
�ل�صرعية لها يف �أطار �لتحالف �لعربي .

و�لنبيلة  �لعظيمة  للجهود  تقدير� 
لالإغاثة  �صلمان  �مللك  مركز  بها  يقوم  �لتي 
فر��ض  �لزميل  قام  �الإن�صانية  و�الإعمال 
�ليافعي رئي�ض حملة "�صكر� �إمار�ت �خلري 
مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق   "

لالإعالم  �حلقيقة  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �حلزم" 
�لربيعة،  �لله  عبد  �لدكتور  معايل  بتكرمي 
�لعام  �مل�صرف  �مللكي  بالديو�ن  �مل�صت�صار 
و�الأعمال  لالإغاثة  �صلمان  �مللك  مركز  على 

�الإن�صانية.
�حلقيقة  موؤ�ص�صة  رئي�ض  وثمن 
يف  �ل�صقيقة  للمملكة  �لر�ئد  �لدور  لالإعالم 

يف  �ملجاالت  مبختلف  لليمن  م�صاعدتها 
حمنته �لتي �صببها �الإنقالبيني وعلى ر�أ�ض 
لالإغاثة  �صلمان  �مللك  مركز  �مل�صاعد�ت  هذه 

و�الأعمال �الإن�صانية.
ويف ختام �للقاء �صكر �لزميل "�ليافعي" 
للجهد  �ملركز  �إد�ر�ت  �لربيعة وكل  �لدكتور 

�الإن�صاين �لر�ئع �لذي يقومون به.
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�الإمار�ت  دولة  بها  تقوم  �لتي  �لنبيلة  للجهود  تقديرً� 
�لعربية �ملتحدة، كّرم رئي�ض حملة )�صكرً� �إمار�ت �خلري( 
�ل�صحفي   �حلزم”  مملكة  “�صكر�  حلملة  �لعام  �ملن�صق 
لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �ليافعي،   فر��ض 
 ، �لريا�ض  لدى  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  ،�صفري 
�لر�بع  �لوطني  �ليوم  ، مبنا�صبة  �لظاهري  �صعيد  حممد 
و�الأربعني لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويوم �ل�صهيد 

�الإمار�تي .
وثمن رئي�ض حملة �صكرً� �إمار�ت �خلري،�ملن�صق �لعام 
حلملة “�صكر� مملكة �حلزم”  �لدور �لر�ئد لالإمار�ت يف 
م�صاعدتها لليمن مبختلف �ملجاالت يف حمنته �لتي �صببها 
به  تقوم  ما  �مل�صاعد�ت  هذه  ر�أ�ض  وعلى  �النقالبيون، 
جمعية �لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف �ليمن، وعدن خا�صه.

�الإمار�ت  دولة  �صفري  �ليافعي  �صكر  �للقاء  ختام  ويف 
�الإمار�ت،  و�صعب  وقيادة  �ليمن،  لدى  �ملتحدة  �لعربية 

للجهد �الإن�صاين �لر�ئع �لذي يقومون به جتاه �ليمن .
�ل�صهامة  �أهل  �أهلنا  هب  �ملحنة  هذه  م�صيفا:�إز�ء 
�ململكة  مقدمتها  ويف  �لعربي  �لتحالف  دول  و�لعروبة 

�لعربية �ل�صعودية و دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يلبون 
�أ�صقائهم ويقفون معنا بكل قوة لدحر هذه ع�صابات  ند�ء 
�إير�ن ،،و قدمت  �الإمار�ت كل �لدعم لليمن ولعدن خا�صة 

�الإمار�ت  �أبناء  بالوفاء و كان دور  �لوفاء  فعلينا مبادلتها 
�أبناء ز�يد يف عدن دور�آ  مميز�آ خالل فرتة حترير عدن.. 
�الإمار�تية  و�الإن�صانية  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  وكانت 

عامالآرئي�صياآ يف �صمود وحترير عدن.بل �ختلط و�متزج 
دم �إبن �الإمار�ت مع �إبنعدن..على تر�ب عدن و�أكد على �أن 

�مل�صري م�صرتك (( .

حملة “�صكرا اإمارات اخلري” تكرم ال�صفري االإماراتي 
لدى ال�صعودية مبنا�صبة اليوم الوطني لالإمارات

حملتا "�صكرا اإمارات اخلري" و "�صكرا مملكة احلزم" 
تكرم البعثة ال�صودانية

حملتا "�صكرا اإمارات اخلري" و"�صكرا مملكة احلزم " 
تزيح ال�صتار عن لوحة )الت�صالح والت�صامح( يف العا�صمة عدن

حملتا "�صكرا اإمارات اخلري" و "�صكرا مملكة احلزم"
تكرم ال�صفري اجليبوتي بالريا�س 

حملتا "�صكرا اإمارات اخلري" و "�صكرا مملكة احلزم" 
تكرم ال�صفري امل�رصي لدى اليمن

حملتا " �صكرا اإمارات اخلري" و"�صكرا مملكة احلزم " 
تكرم ال�صفري االإماراتي لدى اليمن

عدن / خا�ص

عدن / خا�ص

فعاليات

تقدير� للجهود �لعظيمة و�لنبيلة �لتي تقوم بها دولة 
فر��ض  �لزميل  قام  �ل�صقيقة،  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 
�ليافعي رئي�ض موؤ�ص�صة �حلقيقة لالإعالم رئي�ض �لتحرير 
رئي�ض حملة )�صكر� �إمار�ت �خلري( و�ملن�صق �لعام حلملة 
“�صكر� مملكة �حلزم ” بتكرمي �صعادة �ل�صيد �صامل خليفة 
�لغفلي، �صفري دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �ليمن .
�لر�ئد  �لدور  �إمار�ت �خلري  �صكر�  رئي�ض حملة  وثمن 

لالإمار�ت �ل�صقيقة يف م�صاعدتها لليمن مبختلف �ملجاالت 
هذه  ر�أ�ض  وعلى  �النقالبيني  �صببها  �لتي  حمنته  يف 
�الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  جمعية  به  يقوم  ما  �مل�صاعد�ت 

يف �ليمن وعدن خا�صة.
�صعادة  �ليافعي  فر��ض  �لزميل  �صكر  �للقاء  ختام  ويف 
�ليمن وقيادة  لدى  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  �صفري دولة 
�لذي  �لر�ئع  �الإن�صاين  للجهد  �ل�صقيق  �الإمار�تي  و�صعب 

يقومون به.

�حلزم" �لبعثة  مملكة  �خلري" و�صكر�  �إمار�ت  "�صكر�  حملتا  كرمتا 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �ل�صود�نية بعا�صمة  بال�صفارة  �لدبلوما�صية 
�لعام  و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  وقام   . �لريا�ض 
حلملة "�صكر� مملكة �حلزم" �ل�صحفي "فر��ض �ليافعي" رئي�ض موؤ�ص�صة 
�صو�ر  حممد  �لتجاين  �حمد  �ل�صفري  �صعادة  بتكرمي  لالإعالم  �حلقيقة 
بدور  وعرفانا  تقدير�  �حلملتا  بذرع  �ل�صود�نية  �لبعثة  رئي�ض  نائب 
�ل�صرعية  و�إعادة  �ليمن  دعم  يف  و�صعبا  حكومة  �ل�صود�ن  جمهورية 
باإنقاذ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �لعربي بقيادة  �لتحالف  �أطار  لها يف 
بالدنا من ع�صابات �إير�ن �ملمثلة مبلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع �صالح . 

من جانبه ثمن �ل�صفري �حمد �لتجاين حممد �صو�ر نائب رئي�ض �لبعثة 
و"�صكر�  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملتا  بدور  �لريا�ض  يف  �ل�صود�نية 
�ل�صيا�صية يف  �لقيادة  �أن  �إىل  م�صري�  �لتكرمي  هذ�  مملكة �حلزم" على 
بلدة لديها دور ��صرت�تيجي يف دعم �ل�صرعية �ملتمثلة بفخامة �لرئي�ض 
�أي  تدعم  �ل�صود�ن  �أن  �صو�ر  �ل�صفري  وقال   . هادي  من�صور  ربه  عبد 
جهود تعمل على ��صتعادة �ل�صرعية يف �ليمن �صوى كانت �صيا�صية �و 
ع�صكرية منوها �إىل �ن �لعالقات بني �لبلدين �ل�صقيقني م�صنودة باإرث 
تاريخي كبري . هذ� وكانت حملتا »�صكرً� مملكة �حلزم« و»�صكرً� �إمار�ت 
لوحة كربى هي  �ل�صتار عن  �ملا�صي  �أكتوبر  �أز�حت يف 30  �خلري«قد 
�الأوىل من نوعها لقادة �لتحالف �لعربي يف مديرية �ملن�صورة مبدينة 

عدن.. ح�صت حينها باهتمام و�صائل �الإعالم �لعربية و�الأجنبية .

بها  تقوم  �لتي  �لنبيلة  للجهود  تقديرً� 
حملة  رئي�ض  كّرم   ، �لعربية  م�صر  جمهورية 
حلملة  �لعام  �ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكرً� 
فر��ض  �ل�صحفي  �حلزم"  مملكة  "�صكر� 
لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض  �ليافعي، 
د  �ليمن  لدى  �لعربية  م�صر  جمهورية  ،�صفري 

يو�صف �ل�صرقاوي بدرع �حلملتني �لذهبي .
�إمار�ت  "�صكرً�  حملة  رئي�ض  وثمن 
مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  �خلري"،�ملن�صق 
�حلزم" �لدور �لر�ئد جلمهورية م�صر �لعربية  
�ملجاالت  مبختلف  لليمن  م�صاعدتها  يف 
و�لدعم  �النقالبيني،  �لتي�صببها  حمنته  يف 

�لدبلوما�صي �مل�صري لليمن خارجيا .
�لبالغ  �صكره  عن  )�ليافعي(  عرب  كما 
�أحمد  يو�صف  �لدكتور  ل�صعادة�ل�صفري 
�لعربية  م�صر  جمهورية  �صفري  �ل�صرقاوي 
�لذي  �لدبلوما�صيالكبري  للدور  �ليمن  لدى 
تنفيذ�  به  يقوم  وماز�ل  �ليمن  مل�صاندة  بذله 
�مل�صريةويف  �ل�صيا�صية  �لقيادة  لتوجيهات 
"�صكرً��إمار�ت  حملة  رئي�ض  �صكر  �للقاء  ختام 

مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  �ملن�صق  �خلري" 
رئي�ض  �ليافعي،  فر��ض  �ل�صحفي   �حلزم" 
و�صعب  قيادة   ، لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة 
�أطار�لتحالف  يف  لليمن  دعمهم  جتاه  م�صر، 

�لعربي  بقيادة �ململكة �لعربية�ل�صعودية .
�أهل  �أهلنا  هب  �ملحنة  هذه  �إز�ء  م�صيفا: 
�لعربي  �لتحالف  دول  �ل�صهامةو�لعروبة 
و  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  مقدمتها  ويف 
�أ�صقائهم  ند�ء  يلبون  جمهورية م�صر�لعربية  
ع�صابات  هذه  لدحر  بكلقوة  معنا  ويقفون 

�حلوثي و�ملخلوع �صالح .
�حلزم"و  مملكة  "�صكر�  حملتا  وكانت 
�خلمي�ض  �أز�حت  �خلري"  �إمار�ت  �صكر�   "
�ملا�صي �ل�صتار عن لوحة كربى هي �الأوىلمن 
للرئي�ض عبد �لفتاح �ل�صي�صي رئي�ض جمهورية 
�أهر�مات  �ل�صورة  يف  وتظهر  �لعربية  م�صر 
�حد  �لدنيا(  �أم  م�صر  )�صكر�  م�صر�لتاريخية 
ملي�صيات  عدو�ن  ل�صد  �لعربي  �لتحالف  دول 
�ليمني  �ل�صعب  على  و�ملخلوع�صالح  �حلوثي 
، ورفعت �للوحة �ل�صخمة برعاية �ل�صيخ عبد 
�لعزيز بن عبد �حلميد�ملفلحي وذلك يف جولة 

�لعاقل بخورمك�صر بالعا�صمة عدن .

�إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  وذكر 
"�صكر�  حلملة  �لعام  �خلري"و�ملن�صق 
رئي�ض  �ليافعي"  فر��ض  �حلزم"  مملكة 
�صحفي  بالغ  يف  لالإعالم   موؤ�ص�صة)�حلقيقة( 
"�صكر�  �صور  رفع   : �الإعالم  وزعلو�صائل 
بجهوده  عرفانا  تاأتي   " �لدنيا  �أم  م�صر 
م�صر�لعروبة مع دول �لتحالف �لعربي بقيادة 
من  بالدنا  النقاد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�حلوثي  مبلي�صيات  �ملمثل  �لغزو�لفار�صي 

و�ملخلوع .
�لرئي�ض  �أن  "�ليافعي"  و�أ�صاف 
من  �أكرث  يف  �أكد  �ل�صي�صي  �مل�صريعبد�لفتاح 
�أوجه  كل  لتقدمي  م�صر  ��صتعد�د  منا�صبة 
�لدعم و�مل�صاندةللحكومة �ل�صرعية يف �ليمن، 
�إىل  "�ل�صي�صي"  �لرئي�ض  فخامة  �أ�صار  حيث 
�أن"م�صر �صتظل د�ئما �إىل جو�ر �ليمن يف كل 

�لظروف".
يف  ت�صارك  م�صر  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لتحالفالعربي �لذي تقوده �ل�صعودية منذ 26 
وجتمعات  مو�قع  وي�صتهدف  �ملا�صي  مار�ض 

�حلوثيني و�أخرىتابعة للمخلوع �صالح .

عدن / خا�ص

الريا�ص/خا�ص

عدن / خا�ص

و�صكر�  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملتا  قامت 
مملكة �حلزم" بتكرمي �صعادة �ل�صيد �صياء �لدين 
�ل�صفري  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  عميد  باخمرمة، 

�جليبوتي لدى �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  وقام   .
�حلزم"  مملكة  "�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق 
موؤ�ص�صة  رئي�ض  �ليافعي"  "فر��ض  �ل�صحفي 
�حلقيقة لالإعالم بتكرمي �صعادة �ل�صفري �جليبوتي 
جمهورية  بدور  وعرفانا  تقدير�  �حلملتني  بدرع 
و�إعادة  �ليمن  دعم  يف  و�صعبا  حكومة  جيبوتي 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �أطار  يف  لها  �ل�صرعية 
من  �ليمن  باإنقاذ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�حلوثي  مبلي�صيات  �ملمثلة  �إير�ن  ع�صابات 

و�ملخلوع �صالح .
�لدين  �صياء  �ل�صيد  �صعادة  ثمن  جانبه  من 
�ل�صفري  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  عميد  باخمرمة، 

�جليبوتي لدى �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
و"�صكر�  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملتا  بدور 
�أن  �إىل  م�صري�  �لتكرمي  هذ�  على  �حلزم"  مملكة 
�لقيادة �ل�صيا�صية يف بلدة لديها دور ��صرت�تيجي 
يف دعم �ل�صرعية �ملتمثلة بفخامة �لرئي�ض عبد ربه 

من�صور هادي . 
وقال �صعادته �أن جيبوتي تدعم �أي جهود تعمل 
كانت  �صوى  �ليمن  يف  �ل�صرعية  ��صتعادة  على 

�أن �لعالقات بني  �أو ع�صكرية منوها �إىل  �صيا�صية 
 . تاريخي كبري  باإرث  �ل�صقيقني م�صنودة  �لبلدين 
و»�صكرً�  �حلزم«  مملكة  »�صكرً�  حملتا  وكانت  هذ� 
�إمار�ت �خلري«قد �أز�حت �ل�صتار عن لوحة كربى 
�أحمد  ح�صن  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ض  لفخامة 
�لب�صري بعنو�ن )�صكر� �ل�صود�ن ( يف عدن برعاية 
�للوحة  ،ورفعت  لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة 
 . �ل�صفينة  بدو�ر  عدن  �لعا�صمة  �صو�رع  �أهم  يف 

�لعربية  �الإعالم  و�صائل  باهتمام  حينها  ح�صت 
�لر�صمي  جيبوتي  تلفزيون  �نفرد  كما  و�الأجنبية 
�الإعالم  لو�صائل  �إ�صافة  �لهام  �حلدث  بتغطية 
�جليبوتية وياأتي رفع لوحة "�صكر� جيبوتي" يف 
»�صكرً� مملكة �حلزم« و»�صكرً�  �إطار جهود حملتا 
�لتحالف  دول  كافة  �صور  برفع  �خلري«  �إمار�ت 

�لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية .

للت�صالح  �لعا�صرة  �لذكرى  مبنا�صبة 
و�لت�صامح �جلنوبي قامتا حملة "�صكر� 
�إمار�ت �خلري" و" �صكر� مملكة �حلزم 
يف  كربى  لوحة  عن  �ل�صتار  " باإز�حة 

�لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �صارع 
موؤ�ص�صة  برعاية  �صابقا(  )�لبحري 

)�حلقيقة( لالإعالم .
وحول ذلك قال رئي�ض حملة "�صكر� 
�لعام حلملة  �ملن�صق  �إمار�ت �خلري" و 
" فر��ض �ليافعي  " �صكر� مملكة �حلزم 

�أن  لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
هدية  و�لت�صامح  �لت�صالح  لوحة  رفع 
�لعا�صرة  �لذكرى  يف  �جلنوب  الأبناء 
�لتي  �جلنوبي  و�لت�صامح  للت�صالح 
�ل�صعبي  �لتالحم  �صور  �أروع  �صطرت 

.يف عا�صمة �ل�صالم و�ملحبة عدن.

عدن / خا�ص
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و»�صكًر�  �حلزم«  مملكة  »�صكًر�  حملتا  �أز�حت 
قطر  الأمري  كربى  لوحة  عن  �ل�صتار  �خلري«  �إمار�ت 
بن  خليفة  بن  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�آل ثاين)حفظة  حمد بن عبد�لله بن قا�صم بن حممد 
م�صت�صفى  برعاية  قطر(  )�صكر  بعنو�ن  لوحة   ) �لله 
موؤ�ص�ض  لتويل  �لوطني  �ليوم  ،مبنا�صبة  �لنقيب 
دولة قطر �ل�صيخ جا�صم بن حممد بن ثاين �حلكم يف 
دولة قطر و�لذي يحتفل فيه يف 18 دي�صمرب وُرفعت 
بالعا�صمة  باملن�صورة  �لت�صعني  �صارع  يف  �للوحة 

عدن من كل عام .
�إمار�ت �خلري« �ملن�صق  وقال رئي�ض حملة »�صكًر� 
�لعام حلملة »�صكًر� مملكة �حلزم« ورئي�ض موؤ�ص�صة 
�صور  رفع  �أن  �ليافعي  فر��ض  لالإعالم  )�حلقيقة( 
�أمري قطر تاأتي عرفاًنا بجهود قطر مع دول �لتحالف 
النقاد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 
بالدنا من �لغزو �لفار�صي �ملمثل مبلي�صيات �حلوثي 

و�ملخلوع.
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  »لوال  �ليافعي،  و�أ�صاف 
�ملناطق  يف  �النت�صار�ت  تلك  حتققت  ملا  �ل�صعودية 
قادة  �صور  ُترفع  �أن  منا  و�جب  و�أقل  لهذ�  �ملحررة.. 

�لتحالف �لعربي مبدينة �ل�صالم �لعا�صمة عدن«.

ر�أ�صها  وعلى  �لتحالف  قو�ت  �أن  �ليافعي  و�أكد 
و�ل�صعب  �حلكومة  لند�ِء  تلبيه  جاءت  �ل�صعودية 
على  و�ملحافظة  �النهيار،  من  �ليمن  الإنقاذ  �ليمني 
خارجية  خمططات  من  وعروبته  �لعريق  تاريخه 

تنفذها �مليلي�صيات �حلوثية.
و»�صكًر�  �حلزم«  مملكة  »�صكًر�  حملتا  وكانت  هذ� 

قادة  لوحة  عن  �ل�صتار  �أز�حت  قد  �خلري«  �إمار�ت 
�لتحالف �لعربي بعدن تظم كافة دول �لتحالف �لعربي 
�لتي هبت الإنقاذ �ليمن من �لغزو �لفار�صي كما �أز�حت 
ولوحة  �الإن�صانية  كويت  �صكر  لوحة  موؤخر�  �حلملة 

�صكر� بحرين �ملحبة .

  

�إمار�ت  �صكر�   " و  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حملتي  �أز�حت 
�خلري" �ل�صتار عن لوحة كربى هي �الأوىل من نوعها يف جولة 
"كالتك�ض"  باملن�صورة  ل�صهيد �للو�ء جعفر حممد �صعد حمافظ 
حادث  يف  �ملا�صي  )�الأحد(  يوم  ��صت�صهد  �لذي  عدن  حمافظة 
�إرهابي ��صتهدفه وهو يف طريقة الأد�ء عمله مبدينة عدن ورفعت 

�للوحة بالتز�من مع ت�صيع جثمان �ل�صهيد .
�لعام   �ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  وقال 
�ليافعي"  "فر��ض  �ل�صحفي   " �حلزم  مملكة  �صكر�   " حلملة 
�ل�صهيد )جعفر(  رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم : رفع �صور 
�ملجيد  "عبد  �الإعمال  رجل  من  كرية  وبرعاية  �حلملتا  قبل  من 
�لعبادي" نيابة عن �أهايل حارة "�لها�صمي" م�صقط ر��ض �ل�صهيد 
تاأتي عرفانا وتقدير� لل�صهيد ومدى حب �لنا�ض له خالل �لفرتة 

�لب�صيطة �لتي متكن من خاللها ك�صب قلوب �جلميع .
��صم  حملت  و�لتي  جعفر  �ل�صهيد  لوحة  "�ليافعي"  و�أ�صاف 
)عدن لن تن�صاك( تاأتي لتوؤكد رف�ض �أبناء عدن لالإعمال �الإرهابية 
�لتي  �لوطنية  �للحمة  من  تنال  لن  �ل�صالة  �لفئة  �أن  موؤكدين 
يتمتع بها �أفر�د �ل�صعب ، م�صددين على �أن حب �لوطن متغلل يف 

�لنفو�ض.
�لعام   �ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض   : و�أكد 
�للو�ء  �ل�صهيد  برحيل  �لوطن   : " �حلزم  مملكة  " �صكر�  حلملة 
جعفر حممد �صعد خ�صر رجاًل من �أنبل رجاالته ومنا�صاًل ج�صورً� 
�ملرحلة  هذه  مثل  يف  ورحيله  وفيًا  وخمل�صًا  �صجاعًا  ومقد�مًا 
وطنية  خ�صارة  يثل  حموريا  دور�  له  كان  �لتي  �ال�صتثنائية 

كبرية".
�صفا  �لوقوف  �إىل  �صر�ئحه  بكافة  �ملجتمع  )�ليافعي(  ودعا 
و�حد� �إىل جانب قيادة �ملحافظة لتفويت �لفر�صة على �لعابثني 
ب�صكينة مدينة عدن، و�الإ�صر�ع يف ترتيب �الأو�صاع مبا من �صاأنه 

�لق�صاء على �النفالت �الأمني.
حلادثة  و��صتنكارهم  غ�صبهم  عن  عدن  يف  �ملو�طنون  وعرب 
مقتل حمافظ عدن، وبهذه �لطريقة �لب�صعة، و�عتربو� �ن عملية 
�الغتيال ت�صتهدف �الأمن يف عدن ب�صكل خا�ض، وتهدف �ىل خلط 
�الور�ق يف �ملرحلة �حل�صا�صة و�لتي ت�صبق مفاو�صات جنيف 2.

على  كبرية  ب�صعبية  �صعد  حممد  جعفر  عدن  حمافظ  وحظي 
�لرغم من �لفرتة �لق�صرية �لتي ق�صاها على ر�أ�ض �ملحافظة، حيث 
ُعني بقر�ر جمهوري بد�ية �صهر �أكتوبر من �لعام �جلاري، �إال �ن 
ن�صاطه خالل �لفرتة �ملا�صية وم�صاهمته يف تطبيع �حلياة بعدن 

كان له دور يف �ل�صعبية �لكبرية وحب �لنا�ض له.

 

�صارع  لوحتي  على  �ل�صتار  �إز�حة  بعدن  �ليوم  مت 
�صابقا  �لبحري  �خلط  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك 
"�صكر�  و  �حلزم"  مملكة  "�صكر�  حملتي  من  بتنفيذ 
عبد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  نفقة  �خلري" على  �إمار�ت 
�لقر�ر �جلمهوري رقم )68(  �ملفلحي مبوجب  �حلميد 
ل�صنة )2015م( و�لذي ق�صى بت�صمية �ل�صارع �لرئي�ض 
عدن  حمافظة  يف  ريجل  جولة  �إىل  كالتك�ض  جولة  من 
وتقديرً�  �عرت�فًا  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  ب�صارع 
جلهود خادم �حلرمني �ل�صريفني. وجاء يف ن�ض �لقر�ر: 
��صتنادً� �إىل �ملوقف �الأخوي و�ل�صادق و�ل�صجاع �لذي 
�لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ض  دول  تبنته 
عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم  بقيادة 
�لتي  حمنته  يف  �ليمني  �ل�صعب  مع  للوقوف  �لعزيز 
�صور  بكل  �لو�قع  �أر�ض  على  يرتجم  و�لذي  بها  ير 
م�صوؤوليتنا  من  و�نطالقًا  و�مل�صاندة،  �لدعم  و�أ�صكال 
�لذي  �لعظيم  �لدور  بهذ�  و�الإ�صادة  �العرت�ف  يف 

يقوم به �الأ�صقاء الإنقاذ �ليمن ومنع مزيدً� من �لتدمري 
وقال  �النقالبية.  للملي�صيات  �لعدو�نية  �الأعمال  جر�ء 
�لعام  و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
حلملة "�صكر� مملكة �حلزم" �لزميل �ل�صحفي "فر��ض 
�ليافعي" : �أن رفع لوحتني ل�صارع �مللك �صلمان بن عبد 
�لعزيز على نفقة �ل�صيا�صي �ملعروف �ل�صيخ عبد �لعزيز 
بن عبد �حلميد �ملفلحي ومبوجب قر�ر �لرئي�ض هادي 
تاأتي عرفانا بدور �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز يف �إنقاذ 
لقد  م�صيفا:   . �النقالبية  �مللي�صيات  �صيطرة  من  بلدنا 
ظن �ليمنيون ومن خلفهم �لعامل، �أن �حلرب �لتي �صّنها 
على  �صالح  عبد�لله  علي  �ملخلوع  وقو�ت  �ملتمردون 
م�صتنقع  يف  �لبلد  النزالق  بد�ية  �إال  تكون  لن  �ليمن، 
�ل�صرق  بلد�ن  ببقية  �أ�صوة  متناهي،  �لال  �ال�صطر�ب 
�ال�صطر�بات  بها  تع�صف  تز�ل  ما  �لتي  �الأو�صط 
غري  �صنني؛  منذ  خارجي  باإيقاد  �لد�خلي  و�القتتال 
�حلرمني  خادم  ومليكها  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �أن 
دول  ح�صدت  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
و�ليمنيني  �ليمن  عن  للدفاع  �لبعيد،  و�جلو�ر  �جلو�ر 
من خالل حفاظها على �ال�صتقر�ر فيها، ومنعا لن�صوب 

يحتم  م�صيفا:  �خلليج.  دول  �إىل  يت�صلل  قد  ��صطر�ب 
قياد�ت  بعده  ومن  عاله،  يف  جّل  �لله  �صكر  ذلك  علينا 
�مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم  بزعامة  �لتحالف  دول 
بد�أو�  �لذين  هادي،  و�لرئي�ض  عبد�لعزيز،  بن  �صلمان 
الأر�ض  �مللي�صيات  هذه  ودن�ض  �صّر  من  عدن  بتخلي�ض 
حلج  نحو  �لتطهري  عمليات  وتو�صع  �لطاهرة،  �ملدينة 
�الأخرى.  �ليمنية  �ملحافظات  بقية  ثم  ومن  و�أبني، 
�ل�صيا�صي �ملعروف �ل�صيخ عبد �لعزيز بن عبد �حلميد 
�ملفلحي قال »نحمد �لله على هذ� �حلدث وهذ� �الإجناز 
�حلروف  على  �لنقاط  و�صعت  �لتي  �لعا�صفة  وهذه 
�لتي وجه بها �مللك �صلمان، فنحن �صعد�ء كل �ل�صعادة 
يد  من  و�إنقاذه  �ل�صعب  مع  و�لوقوف  بالدنا  بن�صرة 
�الآمنني،  وروعو�  �لبالد  يف  �أف�صدو�  �لذين  �حلوثيني 
فقد �أتت »عا�صفة �حلزم« كدر�ض لهم و�صربة قوية �صد 
و�المتنان  �ل�صكر  �آيات  �أ�صمى  �أرفع  م�صيفا:  �لباطل«. 
لي�ض  وهذ�  �ليمن  جتاه  به  قام  ما  على  �صلمان  للملك 
يد  �ليمن من  �أنقذ  �لله- حيث  مب�صتغرب عليه -حفظه 

�حلوثيني«. 
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اإزاحة ال�صتار عن لوحة " اأطلقوا اآ�رصانا " يف �صارع امللك �صلمان بالعا�صمة عدن

) لن نن�صى مواقفكم ( .. لوحة عمالقة بعدن 
لكتاب ومثقفني خليجيني رد للوفاء والعرفان

اإزاحة ال�صتار عن لوحة »�صكًرا قطر « ب�صورة ال�صيخ متيم 
بن حمد األ ثاين مبنا�صبة اليوم الوطني القطري

اإزاحة ال�صتار عن لوحة
»ال�صهيد جعفر حممد �صعد « يف عدن

اإزاحة ال�صتار على لوحتي �صارع 
امللك �صلمان بن عبد العزيز األ �صعود يف عدن

حملتا "�صكرا مملكة احلزم" و" �صكرا اإمارات اخلري"ترفع جدارية " 
عدن لن تن�صاكم" ب�صورة ال�صهيدين "ال�صهيان" و"الكتبي"

�خلري"  "�إمار�ت  �صركة  حملتا  �أز�حت 
لوحة  عن  �ل�صتار  �حلزم"  مملكة  و"�صكر� 
عبد  بن  �صلمان  �مللك  �صارع  يف  �صخمة 
لالأ�صرى  �صابقا(  �صعود)�لبحري  �أل  �لعزيز 
�حلوثي  ملي�صيات  �صجون  يف  �ملعتقلني 

و�ملخلوع �صالح .
لتاأكيد  عدن  �لعا�صمة  يف  �للوحة  ورفت 

على مطالبة �ل�صعب باالأ�صرى �ملعتقلني .
�خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
و�ملن�صق �لعام حلملة "�صكر� مملكة �حلزم" 
�الأ�صرى  �صور  رقع  قال  �ليافعي  فر��ض 
لتذكري �لعامل باأ�صرى �لوطن �لذين �عتقلو� 
و�ل�صعب  �النقالبية  �مللي�صيات  �صجون  يف 
�صجون  من  �الأ�صرى  �صر�ح  باإطالق  يطالب 

�النقالبني .
�إمار�ت  "�صكر�  حملتا  �أن   : مو�صحا 

�خلري" و�صكر� مملكة �حلزم" �صوف تد�صن 
لق�صية  عدن  بالعا�صمة  كربى  فعاليات 
وت�صكيل  �مللي�صيات  �صجون  يف  �الأ�صرى 
ليتم  �ملتحدة  �الأمم  على  �صعبي  �صغط 
�صر�ح  باإطالق  �الأمن  جمل�ض  قر�ر  تفنيد 
�ملعتقلني �للو�ء حممود �ل�صبيحي و �للو�ء 
في�صل رجب  نا�صر من�صور هادي و�لعميد 

و�آخرين .

عدن / خا�ص

�أز�حت حملتا "�صكر� �إمار�ت �خلري" و"�صكر� مملكة 
�الأوىل  �ل�صتار عن لوحة عمالقة هي  �حلزم" يف عدن 
لبالدنا  �ملوؤيدين  �خلليجني  �لكتاب  �صمت  نوعها  من 

�صد ملي�صيات �حلوثي و�ملخلوع �صالح .
�أبناء عدن لهما وتقدير� وعرفانا لدورهم  هدية من 

�لكبري يف �الإعالم �خلليجي الأجل �لق�صية .
�لع�صكري  �ملحلل  من  لكل  عمالقة  �صورة  ورفعت 
و�لكاتب  مرعي  �أل  �إبر�هيم  متقاعد  �لعقيد  �ل�صعودي 
�ملعروف  �ل�صيا�صي  و�ملحلل  �لر�صيد  �أنور  �لكويتي 
خالد  د  �الإمار�تي  و�لباحث  �ل�صليمي  فهد  �لكويتي 

�لقا�صمي .

�ل�صيخ جمال  �الإعمال  �للوحة برعاية رجل  ورفعت 
�صامل �لكلدي "�ليافعي" يف �صارع �مللك �صلمان بن عبد 

�لعزيز �أل �صعود )�لبحري �صابقا(.
و�ملن�صق  �خلري"  �إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض 
"فر��ض  �الإعالمي  �حلزم"  مملكة  �صكر�  حلملة"  �لعام 
�ليافعي" رئي�ض موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم قال :رفع 
تقدير�  �خلليجي  ومفكرين  و�إعالميني  كتاب  �صور 
�صعبنا  مع  ووقوفهم  ق�صيتنا  مل�صاندتهم  لهما  وعرفانا 
�صد ملي�صيات �حلوثي و�ملخلوع �صالح و�للوحة هدية 
�لتي  �لتحديد  وجه  على  وعدن  عامة  �لوطن  �أبناء  من 
و�صاند  وقف  من  لكل  �لوفاء  برد  كبري�  مثاال  �صربت 

�صعبنا . 
مو�صحا: �ن لوحة "لن نن�صى مو�قفكم" جاءت لرد 
لن�صرة  وقتهم  �صخرو�  �لذي  �خلليجي  للكتاب  �لوفاء 

بلدنهم  لقر�ر�ت  �متد�د  �لفار�صي  �لغزو  جتاه  �صعبنا 
�حلزم  بعا�صفة  ممثلة  �لفار�صي  �ملد  من  �ليمن  الإنقاذ 
و�إعادة �الأمل بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية وملكها 
�مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم  و�لعزم  �حلزم  ملك 

�صلمان بن عد �لعزيز �أل �صعود )حفظة �لله(
وكانت حملتا "�صكر� �إمار�ت �خلري" و"�صكر� مملكة 
�لتحالف  دول  ل�صكر  �للوحات  ع�صر�ت  رفعت  �حلزم" 
�لعربية  �ململكة  �خل�صو�ض  وجه  وعلى  عامة  �لعربي 
�إىل  �إ�صافة  باإعد�د خمتلفة  �الإمار�ت  �ل�صعودية ودولة 
و�الأردن  و�ملغرب  وقطر  و�لبحرين  و�لكويت  م�صر 
�أخر  وعدد  و�ل�صومال  و�رتريا  وجيبوتي  و�ل�صود�ن 

من لوحات �ل�صكر و�لعرفان .

عدن / خا�ص

مملكة  "�صكر�  حملتا  �ليوم  �أز�حتا 
�إمار�ت �خلري" �ل�صتار  �حلزم" و" �صكر� 
ركن  �لعقيد  لل�صهيدين  كربى  لوحة  عن 
�خلا�صة  �لعمليات  قائد  �ل�صهيان  عبد�لله 
�لكتبي  هويد�ن  بن  �صلطان  و�لعقيد 
بو�جبهما  قيامهما  �أثناء  ُ��صت�صهد�  �للذين 
تعز(   ( حترير  عمليات  �صري  متابعة  يف 
باليمن  �الأمل”  “�إعادة  عملية  �صمن 
بت�صحية  و�لبطولة  �ل�صرف  ميد�ن  يف 

و�إخال�ض.
ورفعت �للوحة يف �صارع �مللك �صلمان 
�لعا�صمة  يف  �صعود  �أل  �لعزيز  عبد  بن 
برعاية  �صابقا(  �لبحري  عدن)�خلط 

موؤ�ص�صة )�الأمناء( لالإعالم .
�إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  وقال 
"�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري" 
رئي�ض  �ليافعي  فر��ض  �حلزم"  مملكة 

موؤ�ص�صة )�حلقيقة( لالإعالم �ن :رفع لوحة 
تاأتي  و"�لكتبي"  �ل�صهيان"   " �ل�صهيدين 
الأجل  وت�صحياتهما  لهما  وتقدير�  عرفانا 

حرية �ليمن و�ليمنيني .
عدن  �أبناء  من  للوفاء  ورد�   : م�صيفا 
"عدن  لوحة  رفعت  عامة  و�ليمن  خا�صة 
لن تن�صاكم " ب�صورتي �ل�صهيدين تقبلهما 
يف  منزلتهما  و�أعلى  �ل�صهد�ء  يف  �لله 

�جلنة،
و�أطفالها  عدن  �صتبكيكما   : م�صيفا 
و�أهلها فعندما يرحل �الأبطال، ال يوتون، 
قلوبنا  ويف  ي�صكنون  �خللد  جنة  بل 

خالدون.
�إمار�ت  "�صكر�  حملة  رئي�ض  و�أ�صاد 
"�صكر�  حلملة  �لعام  و�ملن�صق  �خلري" 
رئي�ض  �ليافعي  فر��ض  �حلزم"  مملكة 
باملو�قف  لالإعالم  )�حلقيقة(  موؤ�ص�صة 
دول  ج�صدتها  �لتي  و�لبطولية  �الأخوية 
�ململكة  مقدمتها  ويف  �لعربي  �لتحالف 

�الإمار�ت  ودولة  �ل�صعودية  �لعربية 
�ليمن  م�صاندة  يف  �ملتحدة  �لعربية 
موؤ�ص�صات  ال�صتعادة  �ل�صرعية  و�ل�صلطة 
�النقالبية  �مللي�صيا  �صيطرة  من  �لدولة 
ربوع  يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  وحتقيق 

�لوطن.
�لبطولية  �الأدو�ر   : "�ليافعي"  وثمنا 
مو�قع  يف  �صطر�ها  �لتي  لل�صهيدين 
�صباط  بقية  مع  جنب  �إىل  جنبا  �ل�صرف 
�لعربي و�جلي�ض  �لتحالف  قو�ت  وجنود 
ت�صديهم  يف  �ل�صعبية  و�ملقاومة  �لوطني 
للملي�صيا �النقالبية �لتي �أدخلت �لبلد يف 
�ليمنيني  �أالف  قتلت و�صردت  �آتون حرب 

خلدمة م�صاريع خارجية .
الإ�صر  ومو��صاته  تعازيه  :عن  معرب� 
�أن  �لقدير  �لعلي  �لله  .. �صائلال  �ل�صهيدين 
و�أن  و�ل�صاحلني  �ل�صهد�ء  بني  يتقبلهما 

يلهم �أهلهما وذويهما �ل�صرب و�ل�صلو�ن .

عدن / خا�ص

عدن / خا�صعدن / خا�ص

عدن / خا�ص
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# وللتوشكا حكاية؟ 

طريق  يف  ياأخذ  بل  فح�صب،  وُيفجر  ويدمر  يقتل  ال  �حلوثيني  تو�صكا 
عودته �أ�صرى �أي�صًا!

ُين�صر يف �صفحات  ملا  مقيا�ض طبيعي  بل هو  به،  قمت  تاأويل  لي�ض  هذ� 
و�صحف �حلوثيني؟

مل  ما  �لتو�صكا  يفعل  �لورقية  و�صحفهم  �لفي�صبوك  على  �صفحاتهم  يف 
من  �صيٌء  هو  ناجاز�كي(،  )قنبلة  تفعله  مل  وما  هريو�صيما(  )قنبلة  تفعله 

�الأ�صاطري، وخر�فة لي�ض كمثلها.
و�الأعجب �أن كل ما �صبق مبني على كذبة، فال �صاروخ �صقط وال تو�صكا 

نزل!
ُيطلقها  �أكاذيب  هنا  و�لق�صة  بق�صة،  يتعلق  ُيقال  كما  �لغريق  عجب  ال 

�إعالميي �مليلي�صيات وُي�صدقها عو�مها �جلهلة!

# الحرب لم تبدأ بعد؟!

�لتحالف  قو�ت  �صيطرة  حتت  و�جلو  و�لبحر  �لرب  �صقط  دقائق  ع�صر  بـ   -
و�أ�صبحت �مليلي�صيات �صريدة �لتخفي و�جلبال ، ومل يعد هناك من وجود 

الأي قوة بحرية �أو جوية لدى �ملخلوع وميلي�صياته .
- بد�أت �حلرب و�حلوثيون ُي�صيطرون على )100%( من �أر��صي �ليمن ، 
و�ليوم باتت ما ن�صبته )٧5%( خارج �صيطرتهم )�جلنوب + ماأرب و�جلوف( 

.- �لتحالف على بعد )20كم( من �صنعاء .
- مل حُتقق �مليلي�صيات �أي تقدٍم يف جبهة قتالية ، فمنُذ بدء �حلرب وهي 

تخ�صر يف كل جولة وجبهة قتالية .
- خ�صائرها من عنا�صرها فاقت �لـ)20( �ألف فتيل ، و�أكرث من )40( �ألف 

جريح ، ومعنويات ما تبقى من ميلي�صيات يف �حل�صي�ض .
- )80%( من جي�صه �لعائلي ُدمر، ومعنويات ما تبقى يف �حل�صي�ض.

- ال وجود الأي قوة بحرية �أو جوية لديه .
- بعد �صيطرة قو�ت �لتحالف على مدينة وميناء ميدي باتت �مليلي�صيات 

فاقدة �لتحكم �لفعلي على �أي منفذ بحري .
- �قت�صاد �مليلي�صيات قائم على جمع �خُلم�ض و�التاو�ت وعائد�ت �ل�صوق 

�ل�صود�ء .
تبد�أ  يقول )�حلرب مل  �ليمن  قذ�يف  ز�ل  �ل�صاطعة وال  كل هذه �حلقائق 

بعد( ، ومن �صابه �لقذ�يف فما ظلم .
�أي  �ملخلوع  و�صيعلم   ، بعد(  تبد�أ  مل  )�حلرب  كذلك  وهو  تبد�أ  مل  ح�صنًا 

جناية جناها على نف�صه و�أن جحيم ينتظره يف قادم �الأيام .

# التقدم إلى الوراء؟
�لتي يكتبون عنها  �ملزعومة  �نت�صار�تهم  هذ� هو حال �حلوثيني وحال 

يف �صفحات مو�قع �لتو��صل ويف �ل�صحف ومو�قع �الإعالم !
مرور  وبعد  �الآن   ، �ليمن  كل  على  م�صتولني  و�حلوثيني  �حلرب  بد�أت 

ثمانية �أ�صهر مت طردهم من )٧5%( من جغر�فيا �ليمن )�جلنوب + ماأرب( .
ثم ياأتي �صحفي حوثي ويكتب باإ�صهاب عن �النت�صار�ت �لعظيمة �لتي 

ُيحققونها ؟
عزيزي -�ل�صحفي- �حلوثي ..

�ل�صيطرة عليها وُت�صمي  ، وفقدت  �إذ� كنت م�صيطر على جغر�فيا معينة 
هذ� �نت�صار ، فما هو تعريف �لهزية بنظرك ؟

# لن يقتلوها ..

هذه عدن، مدينة �ل�صالم و�جلمال ..
يقتلو�  �مل�صيئة، ولن  �صعلتها  ُيطفئو�  لن  �أرهبو�،  �أجرمو�، ومهما  مهما 

فرحتها �ملتالألئة، ولن يف�صدو� هذ� �جلمال �الأّخاذ.
�صتنت�صر حتمًا و�صُيولون �لدبر، عاجاًل غري �آجل.

# رسالتي إليهم ..
�إىل ميلي�صيات �لظالم، �إىل عبيد �ملخلوع، �إىل �أن�صار �ل�صيطان ..

ُنق�صم �أنكم لن تفتو� عظمنا ولن تهدو� عزمنا ولن تنالو� منا، و�إرهابكم لن 
يزيدنا �إال عزمًا و�إ�صر�رً� على مو�جهته؛ لن يزيدنا �إال �إ�صر�رً� على �لتم�صك 

بقيادتنا، لن يزيدنا �إال ثباتًا ويقينًا باأننا ما�صون على �لطريق �ل�صحيح.
من  �أنف�صنا  على  وناأمن  ننت�صر  �أن  فاإما  م�صتمرة،  وبينكم  بيننا  �حلرب 
يف  نتيجتها  فاحلرب  بعينه،  �ملُحال  هو  و�لله  وهذ�  تنت�صرو�،  �أو  �صركم 

�الأخري �صتكون �نت�صارً� د�ئمًا لنا الأننا �حلق و�أنتم �لباطل.

# إلى علي البخيتي .. 

ر�صالتي لـ علي �لبخيتي
وما  �الأر�ض  يف  ما  على  يكون  �أن  يجب  �لبخيتي  علي  يا  �العرت��ض 
حتتها يف �ل�صر�ديب �لع�صكرية، ال على ما ياأتي من فوقها من رحمة تقتل 

من يقتل �ل�صعب.
ليدوي  �النفجار  كان  وما  �لكثافة،  بهذه  ليت�صاعد  �لدخان  هذ�  كان  ما 

بهذه �لقوة لو كان �ملُ�صتهدف مو�د غري ع�صكرية قابلة لالنفجار.
لو كان �مل�صتهدف بيت �أو منزل عادي �أو �صارع هل �صيت�صاعد كل هذ� 

�لدخان، ويدوي كل هذ� �النفجار؟
�جلو�ب : ال .

مع�صكر،  هو  �جلبل  يحتويه  وما  جبل،  �مل�صتهدف  �أن  �أرى  �ل�صورة  من 
وما يف �ملع�صكر هي خمازن �أ�صلحة ذ�ت قوة تدمريية �أنتجت هذ� �النفجار 

�لكبري.
ثانيًا،  �أواًل و�ل�صيء عبد�مللك  �ملخلوع  تلعن  �أن  يا عزيزي علي  لذ� عليك 
�ملخباأة  �لقوة  هذه  من  الأنك �جنيتنا  �صلمان  �صكرً�  تقول  �أن  �أي�صًا  عليك  ثم 

لقتل �ل�صعب.

الشرعية ليست في الكهوف 

يف خطابه �الأخري حتدث �ملخلوع عن تو�صيفه لل�صرعية، وعلى �ختالف 
يف  لي�صت  �ل�صرعية  �أن  له  نقول  �الأر�ض؛  حتت  حالته  و�ئم  �لذي  تو�صيفه 

�لكهوف، ولن تكون حتت �صر�ديب �جلبال!
�ل�صرعية هي على �الأر�ض، هي �صرعية �لتاأييد �ل�صعبي و�لعربي و�لدويل.
من  رئي�ٌض  ��صتمدها  �صرعية  بني  �الأبله  �ملتغول  هذ�  يا  �صتان  له  ونقول 
�نقالب قمت به  �لدويل، وبني  �لعربي و�ملجتمع  �ل�صعب و�القليم و�ملحيط 

مبعية �ملتطفل �ل�صغري �ل�صيء عبد�مللك و�أودى بك �إىل �لكهف خمتبئًا.
�لبالد و�الأم�صار  �لرئي�ض هادي يطوف  �صتان ما بني �صرعية جعلت من 
وُي�صتقبل باحلفاوة و�لرتحيب و�ملر��صيم و�لت�صريفات، وبني �نقالب جعلك 

تتنقل من جرف �إىل �آخر ومن كهف �إىل كهف .
�ثبات  لُتوغل يف  �أن ُتطل بر�أ�صك من قبو حتت �الأر�ض  �ل�صرعية لي�صت 

هزيتك �لظاهرة على تفا�صيل وجهك �ل�صاحب �لباهت.
غري  �لزمان  وُمبهمة  �ملكان  جمهولة  منطقة  من  ُتطل  �أن  لي�صت  �ل�صرعية 

حمدد وال معروف، لُتديل بخطاب �لرمق �الأخري.
�ل�صرعية هي �لرئي�ض هادي �صئت يف هذ� �أم �أبيت. 

# حدثان جسدا قوة السعودية 

دخلت �ل�صعودية يف �ليمن لدعم حلفائها، وباملقابل توقع �لبع�ض دخول 
رو�صيا و�إير�ن على �خلط لدعم حلفائهما ومل يح�صل هذ�.

دخلت رو�صيا و�إير�ن يف �صوريا لدعم حلفائها، فتوقع �لكثري �أال تدخل 
�ل�صعودية لدعم حلفائها، لكنها دخلت!

وع�صكريًا  �صيا�صيًا  �ل�صعودي  �ملوقف  قوة  تبني  وذ�ك  هذ�  وبني 
و�قت�صاديًا، و�صعف موقف �ملع�صكر �الآخر وت�صع�صع قوته.

# الصماد يعترف .. 

تتخذ  �صيا�صية  هيئة  �أعلى  وهو  للميلي�صيات  �ل�صيا�صي  �ملجل�ض  رئي�ض 
�لقر�ر يف �مليلي�صيات قال �أن �أمريكا دخلت موؤخرً� يف ما �أ�صماه �لعدو�ن.

بغ�ض �لنظر عن كذب �الدعاء�ت �لتي ُيروجون لها باأن من تدخل لن�صرة 
�لقر�ر  يف  �الأول  �مل�صوؤول  ت�صريح  لكن  �أمريكا،  هي  �ليمن  يف  �ل�صرعية 
�ل�صيا�صي للميلي�صيات عن تدخل �أمريكا موؤخرً� ُي�صقط كذبهم �لذي روجو� 

له طيلة ع�صرة �صهور من �حلرب باأن �أمريكا هي من تق�صف مع�صكر�تهم. 
ليل نهار ُيرجون ملثل هذه �الأكاذيب لي�صتغفلو� بها �ل�صعب، ومن ثم �الآن 
�صغارهم  بع�ض  لي�صتحثو�  للتو  تدخلت  �أمريكا  وكاأن  ��صتخد�مها  ُيريدون 
عمرهم  من  �أكرب  حرٍب  حمرقة  ليكونو�  �لقتال  جبهات  �إىل  بهم  ويذهبو� 

ب�صنو�ت كثرية.

# ما بين قول القذافي 
)إلى األمام( وقول المخلوع 

)تقدموا( ..
م�صريه،  �لقرب  فكان  �الأمام(،  �إىل  �الأمام  )�إىل  �لقذ�يف  قال  �ل�صابق  يف 
�أ�صبق منه، بعد  �أن �ملوت كان  �أن يتجا�صر يف حلظاته �الأخرية غري  حاول 

�نهيار كامل جي�صه.
�ليوم ُيعاي�ض �ملخلوع ذ�ت �للحظات، فميلي�صياته منهارة على �أكرث من 
�أزفت، حاول توريط ما بتقى من ميلي�صياته  �أن �لنهاية  جبهة، والأنه ُيدرك 
)تقدمو�  قائاًل  ميلي�صياته  خاطب  �الأخري  خطابه  ويف  �نتحاري،  عمٍل  يف 

تقدمو�(!
ويبقى �لت�صاوؤل؟

وت�صابه  �لنهايات  ت�صابهت  طاملا  �لقذ�يف،  كـنهاية  نهايته  �صتكون  هل 
�خلطاب؟!

# مخزون السالح!
لـ)11( عامًا، الأنه ح�صب قوله  �أن لديه من �ل�صالح ما يكفي  قال �ملخلوع 

�أعد �لعدة !
لكنه باملقابل ي�صتكي من نق�ض خمزون �لغذ�ء و�لدو�ء لدى �ل�صعب !

وهنا �لت�صاوؤل؟
كيف �أعددت لنف�صك �ل�صالح، ومل ت�صمن ل�صعبك خبز وماء !

ملاذ� كّد�صت �ل�صالح، ومل حتتفظ بالغذ�ء !
ثم يكون �لت�صاوؤل �الآخر؟

�أهذ� ما جلبته لل�صعب طيلة حكمك �ملمتد لـ )33( عامًا؟
�أن جتعل من �ليمن م�صتودع �صالح!

ُقبحت وٌقبحت )33( �صنة �صود�ء حكمت فيها.

10
الراصد

صفحة نكتب فيها راصدين أبرز األحداث والمواقف، ُنوصل الفكرة إلى القارئ 

الموقف وما تستحقه  بطريقة ساخرة وناقدة وواضحة، حسب ما يقتضيه 

الفكرة الُمراد طرحها :
كتب / حممد عبداهلل الصالحي

# ذاكرة )2015م(
�أبرز �أحد�ث )2015م( يف �جلزيرة �لعربية .

• شهر يناير :

)21 - يناير - 2015م( �صيطرة �حلوثيني على د�ر �لرئا�صة .
)21 - يناير - 2015م( تقدمي �لرئي�ض عبدربه من�صور هادي ��صتقالته 

من �لرئا�صة .
�مللك  وتويل  عبد�لعزيز  بن  عبد�لله  �مللك  وفاة  2015م(   - يناير   -  23(

�صلمان مقاليد �حلكم .
• شهر فبراير :

)6 - فرب�ير - 2015م( �إعالن بيان �الإعالن �لد�صتوري .
�الإقامة  من  �الفالت  يف  هادي  �لرئي�ض  جناح  2015م(   - فرب�ير   -  21(

�جلربية يف �صنعاء وو�صوله �إىل عدن .

• شهر مارس :

بيد  �لع�صكرية  �جلوية  �لعند  قاعدة  �صقوط  2015م(   - مار�ض   -  25(
�حلوثيني بعد �إعالن �الألوية �لع�صكرية �ملتمركزة فيها �لوالء للحوثيني .

)26 - مار�ض - 2015م( �نطالق عا�صفة �حلزم �صمن �لتحالف �لعربي 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�صعودية .

• شهر أبريل :

)2 - �أبريل - 2015م( تنظيم �لقاعدة ُيعلن �صيطرته على ح�صرموت .
جنل  ��صمي  �إدر�ج  على  �الأمن  جمل�ض  �صّوت  2015م(   - �أبريل   -  14(
عبد�مللك  �حلوثية  �مليلي�صيات  وزعيم  �صالح  عبد�لله  علي  �أحمد  �ملخلوع 

�حلوثي على الئحته �ل�صود�ء .
)21 - �أبريل - 2015م( �ملتحدث با�صم �لتحالف �لعربي �أحمد ع�صريي 

ُيعلن �نتهاء عا�صفة �حلزم و�لبدء يف عمليات )�إعادة �الأمل( .

• شهر مايو :

)2٧ - مايو - 2015م( �ملقاومة �جلنوبية ُتعلن حترير حمافظة �ل�صالع 
وبهذ� تكون �أول حمافظة تتحرر من �مليلي�صيات �حلوثية .

• شهر يونيو :

حمافظة  على  ُت�صيطر  �حلوثية  �مليلي�صيات  2015م(   - يونيو   -  14(
�جلوف �صمال �ليمن .

• شهر يوليو :

)1٧ - يوليو - 2015م( حترير مدينة عدن كربى مدن �جلنوب .

• شهر أغسطس :

بحاح  �لوزر�ء خالد  رئي�ض  �لرئي�ض  نائب  - 2015م(  �أغ�صط�ض   -  1(
يزور عدن يف �أول زيارة لـ عدن الأكرب م�صوؤول منُذ بد�ية �حلرب .

)3 - �أغ�صط�ض - 2015م( حترير حمافظة حلج �جلنوبية .
)11 - �أغ�صط�ض - 2015م( حترير حمافظة �أبني �جلنوبية .

)1٧ - �أغ�صط�ض - 2015م( حترير حمافظة �صبوة �جلنوبية .

• شهر سبتمبر :

)4 - �صبتمرب - 2015م( ميلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع ت�صتهدف بهجوم 
عن  �لهجوم  و�أ�صفر  ماأرب  يف  �لعربي  �لتحالف  لقو�ت  مع�صكرً�  �صاروخي 
�لقو�ت  من  و)5(   ، �صعوديني   )10( و   ، �إمار�تيًا  جنديا   )45( ��صت�صهاد 

�لبحرينية .
ملبا�صرة  �لوزر�ء يف عدن  �صبتمرب - 2015م( بحاح و�صبعة من   -  16(

مهماهم �لوز�رية من �لعا�صمة عدن .
�إىل  هادي  للرئي�ض  وق�صرية  مفاجئة  عودة  2015م(   - �صبتمرب   -  22(

عدن 

• شهر أكتوبر :

)1 - �أكتوبر - 2015م( حترير جزيرة ميون �ال�صرت�تيجية �لو�قعة يف 
م�صيق باب �ملندب .

)6 - �أكتوبر - 2015م( هجوم �إرهابي على مقر �إقامته رئي�ض �لوزر�ء .

• شهر نوفمبر :
)1٧ - نوفمرب - 2015م( �لرئي�ض هادي يعود �إىل عدن ب�صكٍل د�ئم .

• شهر ديسمبر :

يف  �صعد  حممد  جعفر  عدن  حمافظ  ��صت�صهاد  2015م(   - دي�صمرب   -  6(
عملية تفجري غادرة ��صتهدفت موكبه 

)٧ - دي�صمرب - 2015م( �صدور قر�ر جمهوري رقم )32( بتعيني �لقيادي 
حمافظًا  �لُزبيدي  عيدرو�ض  �جلنوبية  �ملقاومة  قائد  �جلنوبي  �حلر�ك  يف 

ملحافظة عدن .
بتعيني   )33( رقم  �جلمهوري  �لقر�ر  �صدور  2015م(   - دي�صمرب   -  ٧(
علي  �صالل  �جلنوبية  �ملقاومة  يف  و�لقائد  �جلنوبي  �حلر�ك  يف  �لقيادي 

�صايع مديرً� لالأمن يف حمافظة عدن .
�ل�صعودية  �خلا�صة  �لقو�ت  قائد  ��صت�صهاد  2015م(   - دي�صمرب   -  14(
عبد�لله �ل�صهيان ، و�ل�صابط �المار�تي �صلطان �لكتبي يف هجوم �صاروخي 

مليلي�صيات �حلوثي و�ملخلوع يف منطقة )ذباب - تعز( .
حترير  ت�صتعيد  �لتحالف  وقو�ت  �ملقاومة  2015م(   - دي�صمرب   -  1٧((

حمافظة �جلوف .
�لقر�ر �جلمهوري رقم )38( بتعيني  )29 - دي�صمرب - 2015م( �صدور 
�لقيادي يف �حلر�ك �جلنوبي و�لقائد يف �ملقاومة �جلنوبية نا�صر �خلبجي 

حمافظًا ملحافظة حلج .
)30 - دي�صمرب - 2015م( ��صت�صهاد �لقائد يف �ملقاومة �جلنوبية �أحمد 
�الإدري�صي و�صتة من مر�فقيه �إثر ��صتهد�فهم بعملية غادرة من ِقبل جماميع 

�إرهابية .
�أحمد  )31 - دي�صمرب - 2015م( قائد �ملنطقة �لع�صكرية �لر�بعة �للو�ء 
موكبه  ��صتهد�ف  بعد  لها  تعر�ض  �غتيال  حماولة  من  ينجو  �ليافعي  �صيف 

بعبوة نا�صفة . 
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1- “الضحك” يساعد على الهضم ويخفف 

اآلالم:
�يفوب،  معهد  فى  فرن�صيون  باحثون  �أجر�ها  در��صة  ذكرت 
فو�ئد  له  �ل�صحك  فاإن  �نتعا�صا  �أكرث  تكون  �أن  �أجل  من  �أنه 
علمية كثرية فهو له تاأثري كبري على �الآالم و�أي�صا على �جلهاز 

�له�صمي �إىل جانب �أنه يخفف من حدة �ل�صغط �لنف�صى.
و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن ٧4% من �لفرن�صيني ي�صحكون من 
�أجل تخفيف �الآالم �لناجتة عن �صوء �له�صم ويرجع �ل�صبب 

ور�ء ذلك �إىل �صبب �إفر�ز �الأندورفني �أثناء فرتة �ل�صحك.

2- السيجارة األولى في الصباح قد تسبب 

السرطان:
يومهم  يبدوؤون  من  �أن  عن  �لنقاب  حديثة  در��صة  ك�صفت   

من  عر�صة  �أكرث  يكونون  ي�صتيقظو�  �أن  مبجرد  ب�صيجارة 
غريهم من �ملدخنني لالإ�صابة ب�صرطاين �لرئة و�لفم

وقد �أجريت هذه �لدر��صة عرب قيام �لباحثني بتحليل بيانات 
نحو �ألفي مدخن بالغ ممن �صاركو� يف م�صح �أجرته �ملنظمة 
هوؤالء  من  �أخذ  حيث  و�لتغذية،  لل�صحة  �الأمريكية  �لوطنية 
�مل�صاركني عينات من �لدم، كما و�أنهم قدمو� معلومات حول 

�صلوكهم �ملتعلق بالتدخني.
وقد وجد �لباحثون من خالل هذ� �لتحليل �أن 31% من هوؤالء 
�مل�صاركني كانو� يدخنون �ل�صيجارة �الأوىل يف �ليوم خالل 
�لنوم،  من  ��صتيقاظهم  تلي  �لتي  �الأوىل  �خلم�ض  �لدقائق 
و�أن 32% منهم يدخنون �ل�صيجارة �الأوىل خالل �ل 6 – 30 
�ل�صيجارة  يدخنون   %18 و  �ال�صتيقاظ،  من  �الأوىل  دقيقة 
و  �ال�صتيقاظ،  من  �الأوىل  دقيقة   60 –  31 �ل  خالل  �الأوىل 
من  �صاعة  يزيد عن  ما  بعد  �الأوىل  �ل�صيجارة  يدخنون   %19

�ال�صتيقاظ.

3- ال تشرب اللبن قبل النوم ...
م�صامع  على  �الأمهات  كررته  و  �جلد�ت  قالته  ما  عك�ض  على 
در��صة  فاإن  مريح  نوم  على  ي�صاعد  �للنب  �صرب  �أن  �الأبناء 
جديدة توؤكد �أن �صرب �للنب قبل �لنوم ي�صبب �الرق ما مل يكن 

�للنب منزوع �لد�صم.

ووفقا للدر��صة فاإن �لدهون �ملوجودة فى �للنب �صتعوق عمل 
�جلهاز �له�صمى وجتعله �أبطاأ مما �صيوؤثر فى جودة �لنوم و 

لن يح�صل من ي�صرب �للنب على �لنوم �لهادئ �لذى يرجوه.
من  �خلاىل  �لفي�صار  بتناول  ن�صحت  �المريكية  �لدر��صة 
�لدهون، الأن ذلك يريح �ملعدة و مقرم�صات �لقمح مع �صر�ئح 
�صي�صاعد  �لذى  �مليالتونني  هرمون  �صتن�صط  الأنها  �ملوز  من 
�ملريح  �لنوم  وبالتايل  �ل�صغط  على  �لتغلب  فى  �جل�صم 
�لثالثة هي تناول كوب من �لزبادي �ملخفوق مع  .�لن�صيحة 

قليل من �مل�صكر�ت.

11
إسرتاحة

# معلومات تهمك:# خــاطــرة:

الخير يثمر دائمًا ...

إعداد / حممد عبداهلل الصالحي الكلمات المتقاطعة
وهو   ، ن�صر�نيًا  – كان  ع�صرً�  يعدها  – بع�صهم  �لع�صر  �ملعلقات  �صعر�ء  من   )1
ذو عقل ر�جح وقوة خيال و�صاعرية رقيقة �أقام يف بالط ملوك �حلرية ثم هرب 
وجلاأ �إىل ملوك غ�صان ثم عاد �إىل �حلرية و�أعتذر ف�صاحله �صاحبها تويف نحو 

)604م(.
�أ�صلم   ، �ملعلقات  �صعر�ء  �أحد  )661/560م(  عامر  بني  من  خم�صرم  �صاعر   )2

و�أنتقل �إىل �لكوفة – حكم وتر�أ�ض .
3( روؤوف – �أكرب �أئمة �ملذ�هب �الأربعة )150/80هج - ٧6٧/699م( هو �أول من 
ف�صل �لفقه �إىل �أبو�ب و�أق�صام ، و�صاحب �الجتهاد يف �لفقه و�لفر�ئ�ض بالقيا�ض 

و�لر�أي .
4( �إمارة عربية )معكو�صة( – �رتفاع/�أو �أ�صم علم – مبنى �أكاديي )معكو�صة( .
–  طني وماء – �صئم . 5( قبيلة عربية حطت رحالها يف مكة يف �لع�صر �جلاهلي 

6( جمع "منهل" )معكو�صة( – حركة مقاومة فل�صطينية – �أغلب )بر�غ( .
٧(  وبخ )معكو�صة( – من حيو�ن يعد رمز �أ�صرت�ليا )معكو�صة( – نخوة و�صهامة 

.
–  قنوط )معكو�صة( – دولة �أفريقية )معكو�صة( . 8( مودة 

9( من �حل�صار�ت �لعريقة �لتي حكمت يف �لبريو من �لقرن �ل13 حتى �الحتالل 
�الإ�صباين – حب�ض – جوهر .

10( للنهي – عا�صمة �أرمينيا– مدينة �إ�صبانية على �ملتو�صط.
�أمريكا  – نهر بني  ليبيا جنوبي خليج �صرت  �أو�صع و�أكرب حقل برتول يف   )11

وكند� �صهري ب�صالالته )46م( )معكو�صة( .
12( من �لبهار�ت – �للقب �لذي يطلق على �ملنتخب �الأرجنتيني لكرة �لقدم – من 

�الأمر��ض.
13(  جمع غفري من �لنا�ض– كاهن)معكو�صة( .

قلوي   – )584م(  تويف  تغلب  زعماء  من  وزعيم  �ملعلقات  �صعر�ء  من   )14
)معكو�صة( .

15( من م�صاهري �صعر�ء �جلاهلية وفر�صانها )615/525م( من �أ�صحاب �ملعلقات 
�أ�صتهر ببطوالته يف �لغزو�ت – حمافظة ينية �صمالية .

1( �صاعر من قبيلة بكر و�أحد �صعر�ء �ملعلقات ، �أ�صتهر مبحاماته عن قبيلته 
بكر �أمام عمرو بن هند ملك �حلرية تويف �صنة )5٧0م( .

2( حليب – �أوتوماتيكي – حرف جر .
3( �إمارة عربية )معكو�صة( – ندى – �أكتمل )معكو�صة( .

4( عا�صمة ويلز – من غزو�ت �لر�صول )�صلى( )8هج(- �أتخذ �لقر�ر .
5( قهوة – مدينة تركية – رجوع �إىل �لله بالندم على فعل �ملع�صية .
6( �متالك ثروة – مدينة �صينية كربى – دولة يف �أمريكا �لو�صطى .

٧( عظة )معكو�صة( – حرف جر – تدمري باملتفجر�ت )معكو�صة( – حرفان 
يخت�صر�ن م�صيئة �لله .

�لقمر  �صطح  قدماه على  �أول �صخ�ض وطاأت  عليها  ف�صائية حمل  8( مركبة 
�صنة )1969م( – مدينة �صود�نية – عملة )معكو�صة( .

9( مدينة كويتية )معكو�صة( – ثلثا )ثدي( .
–  مدينة �أمريكية )معكو�صة( - عا�صمة �ل�صومريون  10( ر�صخ لالأمر �لو�قع 

ومدينة �لنبي �إبر�هيم عليه �ل�صالم )معكو�صة( .
11( بر�قة وو��صحة – حتت �لرماد – �صكر .
12( من �أق�صام �لكالم – عا�صمة نيكار�جو� .

13( �صارك يف عمًل ما – عا�صمة �أوروبية – للنهي – مدينة ليبية .
�ملعلقة  �صاحب  )540/500م(  جند  يف  ولد  جاهلي  �صاعر   – �صمري   )14

�الأوىل ، هو �بن حجر �لكندي لقب بامللك �ل�صليل – للمعية .
15( �صاعر خم�صرم من �لكبار ، كان �صيد قومه ، وقدم مع وفدهم على �لنبي 
�صلى �لله عليه و�صلم ، �أ�صلم و�أثنى عليه �لر�صول . �صهد فتح فار�ض وحارب 

مع علي يف �صفني ، مات معمرً� يف �أ�صفهان )684م( )معكو�صة( .

عر�ض  يتوىل  ع�صر  �حلادي  كارل  �مللك   -  1660
�ل�صويد.

فا�صاًل  هجومًا  ت�صن  �لفرن�صية  �لقو�ت   -  1٧9٧
على �ململكة �ملتحدة.

�لفرن�صية  �لريفيري�  ي�صرب  زلز�ل   -  188٧
ويخلف 2000 قتيل.

1893 - رودولف ديزل يح�صل على بر�ءة �خرت�ع 
حمركات �لديزل.

خليج  ت�صتاأجر  �ملتحدة  �لواليات   -  1903
جو�نتانامو من كوبا �إىل �الأبد.

حقوق  على  حت�صل  �ملتحدة  �لواليات   -  1904
�لتحكم مب�صيق بنما مقابل 10 ماليني دوالر.

�حلزب  يوؤ�ص�ض  مو�صوليني  بينيتو   -  1919
�لفا�صي يف �إيطاليا.

عر�ض  يتوىل  �لثالث  ليوبولد  �مللك   -  1934
بلجيكا.

1941 - الأول مرة يتم عزل و�إنتاج �لبلوتونيوم.
1966 - �للجنة �لع�صكرية يف حزب �لبعث بقيادة 
يف  �لقومية  �لقيادة  على  تنقلب  جديد  �صالح 
بينهم موؤ�ص�ض �حلزب مي�صيل عفلق  �حلزب ومن 

ورئي�ض �جلمهورية �أمني �حلافظ.

يف  �خلارجية  وز�رة  مبنى  �أمام  تفجري   -  1980
يف  �لقيادي  �بنه  مايا  �لطفلة  بحياة  يودي  لبنان 
من  ثالثه  مع  �جلمّيل  ب�صري  �للبنانية  �لقو�ت 

مر�فقيها.
�لربملان  على  ي�صتولون  ع�صكريون   -  1981
�الإ�صباين ويحتجزون جميع �أع�صائه، ُعرفت هذه 

�ملحاولة �لنقالبية �لفا�صلة ب 23-ف.
موؤذنة  �لعر�ق  تدخل  �لتحالف  قو�ت   -  1991
�لثانية  ببد�ية �ملعارك �الأر�صية يف حرب �خلليج 

لتحرير �لكويت.
�لكردي عبد  �لزعيم  تدين  تركية  1999 - حمكمة 

�لله �أوجالن باخليانة.
�أن�صيب  2014 - رئي�ض وزر�ء �إ�صتونيا �أندرو�ض 
يقدم ��صتقالته بعد ت�صع �صنو�ت من توليه من�صبه 

على �أن تكون �ال�صتقالة يف 4 مار�ض �ملقبل.
كاأف�صل  �لطائر  �لرجل  فيلم  فوز  �إعالن   -  2015
فيلم - �إيدي ريدماين كاأف�صل ممثل - جوليان مور 
�الأو�صكار  جو�ئز  توزيع  حفل  يف  ممثلة  كاأف�صل 

�ل�صابع و�لثمانني.

�ليوم: هذ�  مثل  يف  مو�ليد   #
�صوغون  ت�صونايو�صي،  توكوغاو�   -  1646

ياباين.
1685 - جورج فريدريك هاندل، مو�صيقي �أملاين.

جرن�ل  وميجر  طبيب  ديربورن،  هرني   -  1٧51
يف �جلي�ض �المريكي وخام�ض وزير حرب )وزير 

دفاع حاليًا( للواليات �ملتحدة �المريكية.
1946 - �أناتويل باني�صف�صكي، العب ومدرب كرة 

قدم �صوفيتي.
1954 - فيكتور يو�صت�صينكو، رئي�ض �أوكر�نيا.

1955 - ناجية �لربيع، ممثلة �صعودية.
1960 - �الأمري ناروهيتو، ويل �لعهد يف �ليابان.

196٧ - ح�صن ع�صريي، ممثل �صعودي.
1981 - غاريث باري، العب كرة قدم �إجنليزي.

1983 - �أ�صامة عبد �ل�صالم، العب كرة قدم ليبي.
1983 - �أحمد ح�صام، العب كرة قدم م�صري.
1985 - �أحمد مبارك، العب كرة قدم ُعماين.

1994 - د�كوتا فانينغ، ممثلة �أمريكية.
1995 - معن در�غمة، العب كرة قدم فل�صطيني.

�ليوم: هذ�  مثل  يف  وفيات   #
1821 - جون كيت�ض، �صاعر �إجنليزي.

�لواليات  رئي�ض  �آد�مز،  كوين�صي  جون   -  1848
�ملتحدة �ل�صاد�ض.

1855 - كارل فريدري�ض جاو�ض، عامل ريا�صيات 
وفيزياء �أملاين.

حاكم  �ل�صباح،  �ملبارك  �صامل  �ل�صيخ   -  1921
�لكويت �لتا�صع.

1944 - ليو بيكالند، عامل كيمياء �أمريكي.
�صعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �صعود  �مللك   -  1969

ثاين ملوك �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
�أمريكي  طبيب  ريت�صارد�ض،  ديكن�صون   -  19٧3

حا�صل على جائزة نوبل يف �لطب عام 1956.
1981 - نا�صر �لع�صيمي، نائب يف جمل�ض �الأمة 

�لكويتي.
199٧ - هرني بركات، خمرج م�صري.

2000 - �صتانلي ماثيو�ض، العب ومدرب كرة قدم 
�إجنليزي.

: وطنية  �أعياد   #
�ليوم �لوطني يف بروناي.

عيد �جلمهورية يف غيانا.

1 رأســيــــًا أفــقـيـــًا
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15     14     13     12      11     10        9       8      7      6       5       4        3      2       1

ذاكــــــــرة اليوم: 

�نفخ ..!
�نفخ كغ�صب �ل�صماء ..!

فبعد �ن �حرقتني .. ماذ� �صتفعل برمادي؟!
�نفخ لعل �للوؤلوؤ �لفائ�ض

من عيوين
ي�صيب بع�صك

فيغ�صاين من نورك .. م�صكاة �أمل 

�نفخ لعلي
�أطري وتبتلعني �ل�صـــماء

�صئمت �بتالع �الأر�ض خليبتي
�صمئت جر �حلزن يل

�أناء �حلنني
و�أطر�ف �لذكرى 

من �صفا فقد
جلرف وجع

�أنفخ لعل �لهو�ء من رئتيك
ياأخذين .. رماد� .. يتعمد

بنهر �وردتك �ملقد�صة 

ياأخذين �إليك �أبدً�
فـ �أبعث من جديد .. د�خلك

يف  �أعلن  �مللوك  �أحد  �أن  يحكى 
�لدولة باأن من يقول كلمة طيبة فله 

جائزة 400 دينار
ويف يوم كان �مللك ي�صري بحا�صيته 
عجوزً�  فالحًا  ر�أى  �إذ   ، �ملدينة  يف 
وهو  عمره  من  �لت�صعينات  يف 

يغر�ض �صجرة زيتون ...
�صجرة  تغر�ض  ملاذ�   : �مللك  له  فقال 
ع�صرين  �إىل  حتتاج  وهي  �لزيتون 
يف  عجوز  و�أنت  لتثمر  �صنة 
�لت�صعني من عمرك ، وقد دنا �أجلك ؟

�ل�صابقون   : �لعجوز  �لفالح  فقال 
زرعو� ونحن ح�صدنا ونحن نزرع 

لكي يح�صد �لالحقون .
فقال �مللك : �أح�صنت فهذه كلمة طيبة 

فاأمر �أن يعطوه )400( دينار
فاأخذها �لفالح �لعجوز و�بت�صم ...

فقال �مللك : ملاذ� �بت�صمت ؟
فقال �لفالح : �صجرة �لزيتون تثمر 

بعد ع�صرين �صنة و�صجرتي �أثمرت 
�الآن

فقال �مللك : �أح�صنت �أعطوه )400( 
�لفالح  فاأخذها  �أخرى،  دينار 

و�بت�صم
فقال �مللك : ملاذ� �بت�صمت ؟

فقال �لفالح : �صجرة �لزيتون تثمر 
�أثمرت  و�صجرتي  �ل�صنة  يف  مرة 

مرتني .
فقال �مللك : �أح�صنت �أعطوه )400( 
دينار �أخرى ثم حترك �مللك ب�صرعة 

من عند �لفالح .
فقال له رئي�ض �جلند : ملاذ� حتركت 

ب�صرعة ؟
فقال �مللك : �إذ� جل�صت �إىل �ل�صباح 
�صتنتهي  �الأمو�ل  خز�ئن   ، فاإن 
وكلمات �لفالح �لعجوز ال تنتهي ... 

�خلري يثمر د�ئمًا . 
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89427

9725
2615

1473
78
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21453
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خم�ض يعرفن بخم�ض
1- �ل�صجرة تعرف من ثمارها
2- و�ملر�أة عند �فتقار زوجها

3- و�ل�صديق عند �ل�صدة
4- و�ملوؤمن عند �البتالء
5- و�لكرمي عند �حلاجة
* خمس يرفعن خمس

1- �لتو��صع يرفع �لعلماء
2- و�ملال يرفع �للئام

3- و�ل�صمت يرفع �لزلل
4- و�حلياء يرفع �خللق

5- و�لهزل يرفع �لكلفة
* خم�ض يوؤدين �إيل خم�ض

1- �لعني �إىل �لزنا
2- و�لطمع �إىل �لندم

3- و�لقناعة �إىل �لر�صا
4- وكرثة �ل�صفر �إىل �ملعرفة

5- و�جلدل �إىل �خل�صام.
* وخم�ض ياأتني بخم�ض

1- �ال�صتغفار ياأتي بالرزق
2- وغ�ض �لب�صر ياأتي بالفر��صة

3- و�حلياء ياأتي باخلري
4- ولني �لكالم ياأتي بامل�صاألة

5- و�لغ�صب ياأتي بالندم

الوطن هو املكان األول خمس وخمس ..
اليت ترى عيناك 

سهوله وجباله وربيعه 
وأشجاره، وأّول ما 
تنفست رئتيك من 

نسيم هوائه، وأول مكان 
لعبت فيه وختبأت بني 
أـجاره فال بّد أن يشدك 
احلنني اىل وطنك فهو 

مليء بالذكريات 
اجلميلة فإّن حب 

الوطن هو حب فطري 
يولد مع اإلنسان وال 

يعرف الشخص قيمة 
وطنه إاّل إذا فارقها .
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�أو�صط جديد، لكن لي�ض ذ�ك  �أن �ملنطقة تتجه فعاًل ل�صرق  • يبدو 
�ل�صرق �جلديد �لذي جاهد �ل�صهاينة ل�صناعته، ودفع �الأمريكان نحو 
جديد  �أو�صط  �صرق  بل  �ملخطط،  يف  �أي�صًا  �لرو�ض  و�صاهم  تعميده، 

بقيادة عربية �صعودية، ُيوؤمن جمتمعاٍت م�صاملًةو�أمنًا و��صتقر�رً�.
حتولو�  مرحلة  جديدة،  مرحلة  �أعتاب  على  �لعرب  يقف  • �ليوم 
لهم  �صيادة،  و�أ�صحاب  قر�ر  ناع  �صُ �إىل  جتارب،  حقل  من  فيها 

�ل�صلطة و�لقر�ر على �أر�صهم، ولهم حق �ل�صيادة متبوعني ال تابعني.
جوهريًا  تغيريً�  و�أحدث  �لفارق  �صنع  �لذي  �صلمان،  عهد  •هو 
�لزمني  �لفارق  هذ�  فاأحدث  وقليال،  �لعام  �كتمل  لتوه  �ملنطقة،  يف 
من  �لب�صاط  �ُصحب  به  �ملنطقة،  يف  وع�صكريًا  �صيا�صيًا  زلز�اًل  �لقليل 
حتت �أقد�م �لالعبني �لعابثني يف �ملنطقة، لُت�صبح بيٍد �أمينة وحري�صة 

عليها. 
و�الأمن  منتهكة،  �لعربية  �ل�صيادة  كانت  م�صت  �صنو�ت  •طو�ل 
يجري  و�ل�صكان  �جلغر�فيا  وعو�مل  خمرتق،  �لعربي  �لقومي 
"�أفر�صتها و�صهينتها"؛ فيما كان �لعرب  لـ  ��صتقطاعها على قدٍم �صاق 
يقفون مكتويف �الأيدي فاقدين �لقوة، عاجزين عن �حلماية، ينتظرون 

�لدور و�حدً� تلو �الآخر.
�ل�صهاينة،  �أيادي  لتغدو حمتلة يف  فل�صطني  �صقطت  •فيما م�صى 
دم�صق  ومثلها  حاقدة،  �إير�نية  �أيدٍي  يف  �لر�صيد  بغد�د  �صقطت  ثم 
يف  �لعو��صم  هذه  كل  �صقطت  �لعربية؛  و�صنعاء  وبريوت  �الأموية 
حلظة تغافل فيها �لعرب وجتاهلو� �صقوطها، �إما متق�صدين �أو فاقدين 
للقوة �لتي حتول دون �صقوطها؛ لكن �حلال �ليوم مل يعد كما كان قبل 

عام.
بن  �صلمان  بقيادة  �لكبري،  �الإ�صالمي  �لعربي  �ملارد  ��صتيقظ   •
يد  ومادً�  �لعرب،  عرث�ت  كل  على  �حلل  نقاط  و��صعًا  عبد�لعزيز 

�لعون لالأ�صقاء يف كل مكان.
جمة  �أحد�ٌث  فيه  �صنع  �حلكم  �صلمان  تبو�أ  منُذ  و�حٌد  عاٌم   •
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  قادت  �أن  فبعد  لالأبد،  �ملنطقة  وجه  غريت 
�حلوثي  �النقالب  وردع  �ليمن  يف  �ل�صرعية  ال�صرتد�د  عربيًا  حتالفًا 
وقطع �أياديه �ملو�لية و�لتابعة الإير�ن، حتققت يف هذ� �أوىل خطو�ت 
ِقبل  من  �ملنتهكة  �الأربع  �لعرب  عو��صم  يف  �مل�صلوب  �حلق  ��صتعادة 

دولة �لويل �لفقيه يف �إير�ن.
يف  يكن  فلم  و�لعدو؛  �ل�صديق  به  تفاجاأ  مزلزاًل  حدثًا  كان    •
�صهوة  وتعتلي  �ملبادرة  زمام  �ململكة  تاأخذ  �أن  منهم  �أٍي  ح�صبان 
�ليمن، ومل يعهد �لعرب حدثًا مماثل  جو�دها ملبية ند�ء �الأخّوة يف 

يف �لعر�ق كان �أو �صوريا.
�آخر،  عربٍي  بلٍد  نحو  تتجه  �ل�صعودية  �لقيادة  بو�صلة  �ليوم   •
تخّطفه �الإرهاب من كل جانب، وتقاطر �إليه ُدعاته من كل فٍج عميق، 

فبات كـبحر متالطم باالإرهاب وغارٍق فيه.
�مل�صاركة  خطة  بلورة  نحو  يلني  ال  وعزٍم  بثبات  �ململكة  • تخطو 
و�أدو�ته،  �صنوفه  بكل  �الإرهاب  ال�صتئ�صال  �صوريا  يف  �لع�صكرية 
قتل  يف  �أهد�فه  و�حتدت  �أ�صماوؤه  تعددت  بع�صها  عن  تفرق  ال  وهي 

�ل�صعب �ل�صوري.
جديد،  �أو�صط  �صرق  �صيت�صكل  نعم؛  نقول:  �لعظماء،  • وبقادتنا 
�لرو�صي  و�ل�صرق  �الأمريكي  �الأوروبي  �لغرب  �أر�د  كما  لي�ض  ولكن 
�ل�صفينة  ربان  �أر�د  كما  �لعربي،  �لو�صط  �أر�د  كما  بل  �ل�صيني، 

�لعربية �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز.

�سرق اأو�سط جديد 
ب�سناعة عربية

االإعـالن عن اإ�سهار 
نــــــادي عـــــــدن
لالإعــالم الـمـرئـي

حممد عبداهلل ال�صالحي

و»�صكرً�  �خلري«  �إمار�ت  »�صكرً�  حملتا  ت�صتعد 
مملكة �حلزم«، مبنا�صبة مرور عام على مبايعة خادم 
�أل  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني 
" حفظة �لله" ملكا ململكة �لعربية �ل�صعودية  �صعود 
للفنان �صامل  �أغنية وطنية جديدة   ، لالإطالق  ت�صتعد 
فدعق، بعنو�ن »�صكرً� مملكة �حلزم « وكلمات �ل�صاعر 

�لقادمة  �لقليلة  �الأيام  �ملنذري" .خالل  " وجدي 
وياأتي �إطالق هذه �الأغنية �صمن جهود �حلملتني 
لرد �جلميل و�لعرفان ل�صعب وقيادة �ل�صعودية على 

جهودهم يف م�صاعدة و�إغاثة �إخو�نهم يف �ليمن.
وقال رئي�ض حملة »�صكرً� �إمار�ت �خلري«، و�ملن�صق 
�ليافعي،  فر��ض  »�صكرً� مملكة �حلزم«،  �لعام حلملة 
�إن »�أغنية )�صكرً� مملكة �حلزم ( تاأتي لترتجم فنيًا، 

وحكومًة يف �أب�صط تعبري وفائي وجد�ين، مدى �حلب �لكبري  قيادًة   ، و�لعزم  �حلزم  ململكة  عدن  �أبناء  يكنه  �لذي 
و�صعبًا، عرفانًا منهم بكل �لت�صحيات �جل�صام �لتي قدمتها وال 

تز�ل تقدمها �ل�صعودية «
موؤ�ص�صة  �أنتاج  من  �الأغنية  �أن   : مو�صحا 
�لله  عبد  �الإعمال  لالإعالم وبرعاية رجل  )�حلقيقة( 

بن عبد �لله �ملفلحي .
و»�صكرً�  �خلري«  �إمار�ت  »�صكرً�  حملتا  وكانت 
�إمار�ت  "�صكر�  �أغنية  �أطلقتا  قد  �حلزم«  مملكة 
�الإمار�ت  لدولة  �لوطني  �ليوم  مبنا�صبة  �خلري" 
م�صبوق  غري  �إعالمي  �هتمام  �الأغنية  ح�صدت 
و�خلليجية  و�لعربية  �ليمنية  �الإعالم  لو�صائل 
وعر�صت قناة "روتانا خليجية" مقاطع من �الأغنية 

�لعام �ملا�صي .
هذ� وقامتا حملتا »�صكرً� �إمار�ت �خلري« و»�صكرً� 
مملكة �حلزم« باإز�حة �ل�صتار على عدد من �للوحات 
�لعمالقة ململكة �لعربية �ل�صعودية ودولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �إ�صافة لكافة دولة �لتحالف �لعربي 

كانت حمل �هتمام و�صائل �الإعالم �ملختلفة ..

عدن تغني : "�صكرا مملكة احلزم" مبنا�صبة الذكرى االأوىل ملبايعة امللك �صلمان بن عبد العزيز
عدن / خا�ص

 تو�لت �النت�صار�ت �لكبرية ململكة �حلزم.. 
لكنها  �صيا�صية،  �أو  ع�صكرية  كانت  �صو�ء 
�نت�صار�ت عززت من قدرة مملكة �حلزم �صلمان 

كدولة قائدة لالأمة �لعربية.
�لعربية  �ململكة  �أن  يف  ريب  وال  �صك  ال 
من  �لر�صيدة  قيادتها  بحنكة  متكنت  �ل�صعودية 
و�صع �لعدو )طهر�ن( يف موقف ال يح�صد عليه 

�أمام �ل�صعوب.
د�بر  وقطع  �ليمن  ق�صية  من  �ململكة  موقف 
)�ملخلوع  �ليمن  يف  عمالوؤها  عرب  طهر�ن 
على  �لدالئل  �أول  مبثابة  كانت  و�حلوثيني(، 
و�ملتمثل  �لعاملي  باالإرهاب  طهر�ن  عالقة 
بحاجة  �ململكة  تكن  ومل  ود�ع�ض،  بالقاعدة 

�لد�عم  طهر�ن  موقف  على  �لدالئل  من  للكثري 
موعد  على  كانت  �حلزم،  مملكة  لكن  لالإرهاب، 
يف  م�صمار  �أخر  بدق  متثل   ، �أخر  حتالف  مع 
�لتحالف   " �ملرتع�ض،  �ملاليل  نظام  نع�ض 
�لع�صكري �الإ�صالمي ملحاربة �الإرهاب" ، وكان 
تلقتها  �لتي  �الأقوى  �ل�صفعة  �لتحالف  هذ� 
و�لد�عمة  معها  �ملتحالفة  و�لدول  طهر�ن 
وعند  �لعامل.  و  �الأو�صط  �ل�صرق  يف  لالإرهاب 
�إعد�م "�لنمر" �الإرهابي، حاولت طهر�ن تهييج 
�ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  �صد  �ل�صيعة  طائفة 
�صعوديون  نحن  لطهر�ن  قال  من  هناك  لكن 
مهبط   �أهل  فال�صعودية  باملذ�هب،  لنا  دخل  وال 
وحكومتها  �ل�صماوية،  و�لر�صالة  �لوحي 

لكن  و�الأديان،  �ملذ�هب  بني  تفرق  ال  و�صعبها 
هناك نظام وقانون ي�صري على �جلميع.

�ل�صعودية  و�لقن�صلية  �ل�صفارة  �إحر�ق 
بل  �ل�صعودية  من  �نتقاما  لي�صت  طهر�ن  يف 
�نتقاما من �ل�صعب �الإير�ين �مل�صلم �لذي يحتاج 
�إما  و�لعمرة،  للحج  �لذهاب  ملعامالت  �ل�صفارة 
وحتمًا  حمالة..  ال  ز�ئل  فانه  �ملاليل  �لنظام 
به  و�صيطيح  �الإير�ين  �ل�صعب  �صيثورعليه 
الأنه �صعب يبحث عن �لعي�ض بحرية، بعيد� عن 
�مل�صاكل و�حلروب �لتي زرعها �لنظام مع �لدول 

�الإ�صالمية و�لعربية.

انت�صارات مملكة احلزم تتواىل واالأعداء يذوقون الهزائم

�ملو�فق 24  �الأربعاء  �ملرئي يوم غد  لالإعالم  نادي عدن  يقيم 
بقطاع  �صيهتم  و�لذي  عدن  مبدينة  �لنادي  �إ�صهار  حفل  فرب�ير، 
�الإعالم �ملرئي ح�صب �ملعايري �لعلمية و�الحرت�فية يف خمتلف 

تخ�ص�صاته .
�أن   " عقالن  ن�صرين   " و�لت�صويق  �العالم  م�صئولة  وقالت 
�إعالمية  و�جهة  �ملحلي  �ملرئي  �الإعالم  يكون  �أن  يهدف  �لنادي 
ي�صكل  �لذي  �لقطاع  هذ�  يف  و�الإعالميني  لالإعالم  ومرجعية 

�الأهمية �لكربى يف و�صائل �الإعالم يف �لوقت �حلا�صر".
و�أ�صارت " �أن نادي عدن لالإعالم �صينفذ عدة �أعمال و�أن�صطة 
و�لندو�ت  �لعمل  ور�ض  �إقامة  منها  �ملرئي،  باالإعالم  خا�صة 
�الإعالمي  �لكادر  و  �ل�صباب  وتاأهيل   ، �لنقا�صية  و�حللقات 
هذ�  يف  �ملعمقة  و�الأبحاث  �لدر��صات  وتنفيذ   ، �لتلفزيوين 
�لتي  �مل�صاريع  تبني  باالإ�صافة   ، �مل�صتقبلية  وتطور�ته  �لقطاع 
حل  يف  ت�صاعد  �لتي  �الإعالمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  تقدمها 

�لق�صايا �ملجتمعية ".
�مل�صتقبلية  مهامه  خالل  من  يطمح  �لنادي  "باأن  و�كدت 
، وكذ�  تاأ�صي�ض منتدى لقطاع �الإعالم �ملرئي �ملحلي  و�جلديدة 
�لفعاليات �لتي  ، و�إقامة  مركز� لال�صت�صار�ت �الإعالمية �ملرئية  
و�ل�صينمائي  �لتلفزيوين  �الإنتاج  يف  �ل�صباب  �عمال  تدعم 

و�لو�صائط �ملتعددة " .
كاإد�رة   �ملرئي  لالإعالم  "عدن"  نادي  تاأ�صي�ض  فكرة  تاأين 
حيوية وفاعلة للقنو�ت �لف�صائية يف �الإعالم �ملرئي �لتي تهتم 
على  �ليومية  باحلياة  �ل�صلة  ذ�ت  �لق�صايا  �أهم  وطرح  بنقا�ض 
�لتي  و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل�صتويات  خمتلف 

تهم �ملو�طن .


