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االفتتاحية

توقف دام عام ًا �إال قليال،
عُدنا لل�صدور ،بعد
ٍ
والعود �أحمد كما يُقال.
طوال م�سريتها املمتدة لـ ع�شرين عام ًا ،توقفت
احلقيقة عن ال�صدور ملرتني ،كان املخلوع �سبب ًا يف
الأوىل �سنة (1996م) ،وكانت امليلي�شيات احلوثية
�سبب ًا يف الثانية ،ولعل هذا و�سام ت�ضعه ال�صحيفة
على �صدر �صفحاتها ،فما كان للمخلوع �أن يُوقف
�صحيفة لو �أنها متا�شت مع رغباته.
خطوب جملجلة،
عاودنا ال�صدور يف خ�ض ّم
ٍ
أحداث مزلزلة ،ت�شهدها املنطقة العربية برمتها،
و� ٍ
لذا �سيكون لهذا ن�صيب ًا وافر من �صفحات احلقيقة،
تتعدى بها حدود اليمن �إىل خارجها ،فاحلرب �أكرب
من �أن نح�صرها يف جغرافيا اليمن فح�سب ،بل هي
ٌ
حميط ي�شمل كل اجلغرافيا العربية والإ�سالمية.
لواقع على
احلقيقة لي�ست ا�سم ًا ،بل جت�سي ٌد
ٍ
الأر�ض� ،سعينا له من ُذ بداياتنا الأوىل ،فكان الإيقاف
أمر من املخلوع هي املكاف�أة التي
القهري لل�صدور ب� ٍ
نالتها حقيقة احلقيقة؛ فقط لأنها مل ُت�ساوم بل
قاومت مكر ًا �أخفاه املخلوع ،وك�شفت نار ًا كانت
تختبئ حتت الرماد ،ما لبثت بعد تعاقب ال�سنني �أن
انفجرت للعلن معلنة املخلوع يد ًا �صفوية �إيرانية.
يف العدد الأول بعد ال�صدور الثالث ،والعدد
الـ( )49من م�سرية ال�صحيفة ،بات ما بعد الإيقاف
القهري الأخري لي�س كما قبله ،فال�شرعية اليوم باتت
تب�سط �سيطرتها على ( )%80من اليمن ،وو�صلت
قوات التحالف �إىل م�شارف العا�صمة ،يف م�شهد
ي�أذن بقرب زوال امليلي�شيات ،بعد �أن دانت لها اليمن
عام من الآن متام ًا.
قبل ٍ
دخل التحالف العربي بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية احلرب يف اليمن ،ا�ستجابة لطلب الرئي�س
ال�شرعي املُنقلب عليه ،وتلبي ًة لنداء اليمنيني،
فتغريت �أحداث احلرب ر�أ�س ًا على عقب ،و�أنقلب حال
بزوغ �إىل �أفول ،فبعد �أن و�صلت يف
امليلي�شيات من
ٍ
متددها قبل العا�صفة �إىل عدن جنوب ًا ،باتت اليوم
حبي�سة اجلبال يف �صنعاء تنتظر م�صريها الذي
� َ
أزف و�آنَ .
�شكر ًا مملكة احلزم و�شكر ًا �إمارات اخلري ،هي
ُ
حديث اليمنيني ول�سان حالهم جتاه
عبارات باتت
�أ�شقائهم ،ما لبثت �أن حتولت من عبارات و�أقوال �إىل
ج�سدت القول بـالفعل.
�أفعالٍ ّ
وعدنا ،والعود �أحمد.
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� #أرقام من رعد ال�شمال:

خالل هذا الأ�سبوع تواىل و�صول القوات امل�شاركة يف التمرين
الع�سكري الأهم والأكرب يف تاريخ املنطقة " رعد ال�شمال " � ،إىل مدينة
امللك خالد الع�سكرية مبدينة حفر الباطن �شمال اململكة.
رعد ال�شمال يعد املناورة الع�سكرية الأكرب يف تاريخ ال�شرق الأو�سط
من حيث عدد الدول امل�شاركة والقوة املتواجدة فيه� ،إذ ت�شارك فيه 20
دولة عربية و�إ�سالمية و�صديقة� ،إ�ضافة �إىل قوات درع اجلزيرة وهذه
الدول هي:
اململكة العربية ال�سعودية ،الإمارات العربية املتحدة ،م�صر ،الأردن،
الكويت ،البحرين ،ال�سودان ،املالديف ،املغرب ،باك�ستان ،عمان ،ت�شاد،
ال�سنغال ،تون�س ،جيبوتي ،قطر ،ماليزيا ،موريتانيا ،موري�شيو�س ،جزر
القمر.
مناورات (رعد ال�شمال) يف حفر الباطن �شمال ال�سعودية هي �أكرب
تدريب ع�سكري �إ�سالمي ي�شهده التاريخ الع�سكري يف املنطقةُ ،ت�شارك
فيه  20دولة من دول التحالف الع�سكري الإ�سالمي الذي �أ�س�س بالريا�ض
يف الـ  15من يناير املا�ضي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية :

 #رعد ال�شمال يف �سطور:

 التعريف" :رعد ال�شمال" هو ا�سم لإحدى �أكرب املناورات الع�سكريةالتي ي�شهدها التاريخ الع�سكري .
 االنطالقة - 26( :فرباير 2016 -م) مدة املناورات )18( :يوم ًا . املكان( :اململكة العربية ال�سعودية – حفر الباطن) الدولة املنظمة :اململكة العربية ال�سعودية عدد الدول امل�شاركة )20( :دولة من دول التحالف الإ�سالمي �أهم الدول امل�شاركة( :ال�سعودية  -بقية دول اخلليج  -م�صر  -الأردن ال�سودان  -اليمن – باك�ستان  -تركيا) القوة الب�شرية امل�شاركة� )150( :ألف جندي القوة الع�سكرية امل�شاركة :طائرات حربية مقاتلة ،طائرات هيلوكبرتهجومية ،دبابات وغريها من الأ�سلحة احلديثة.

 �أعداد القوات امل�شاركة يف مناورة (رعد ال�شمال) هيكـالتايل:
 القوة الب�شرية :تبلغ (� )150ألف جندي. عدد الطائرات املقاتلة )2540( :مقاتلة حربية. عدد طائرات الهليكوبرت )460( :طائرة هليكوبرت. -عدد الدبابات� )20( :ألف دبابة.

� #أرقام عن اجليو�ش التابعة للدول
امل�شاركة هي كـالتايل:

 عدد اجلنود 2.2( :مليون). عدد الطائرات )4923( :طائرة. عدد الدبابات )13642( :دبابة. عدد القطع البحرية )924( :قطعة بحرية. -عدد �أنظمة ال�صواريخ� )2342( :أنظمة �صواريخ.

 #ر�سائل من رعد ال�شمال:

بالتزامن مع حديث �أحمد ع�سريي امل�ست�شار يف مكتب وزير الدفاع
ال�سعودي عن ا�ستعداد ال�سعودية للم�شاركة يف �أي عمل ع�سكري بري يف
�سوريا �ضد تنظيم الدولة� ،سيكون لهذه املناورات ر�سالة يف هذا ال�سياق
�أُريد تو�صيلها جلهات عدة.
ً
مترين رعد ال�شمال هو �أي�ضا ر�سالة وا�ضحة �إىل �أن اململكة وحلفائها
ف�سطاط واحد ًا ملواجهة كل ما من �ش�أنه �أن
من الدول امل�شاركة تقف يف
ٍ
يُهدد �أمن املنطقة ويزعزع اال�ستقرار فيها.

� #أهداف املناورات:

املناورات تهدف �إىل الآتي:
 -1رفع معدالت الكفاءة الفنية والقتالية للعنا�صر ،واال�ستعداد لتنفيذ

مهمات م�شرتكة بني قوات الدول امل�شاركة فى التمرين على مواجهة
املخاطر والتحديات التي ت�ستهدف �أمن وا�ستقرار املنطقة.
 -2تنفيذ خمطط التحميل والنقل اال�سرتاتيجي للقوات من مناطق
متركزها �إىل موانئ التحميل والو�صول ،مبا ي�سهم فى حتقيق النقاط
والأهداف التدريبية املطلوبة.
 -3ي�سهم يف �صياغة مالمح �أمن دفاعي م�شرتك للدول امل�شاركة فيه.
� -4أنه مُيثل �أقوى ر�سالة لل�سلم يف املنطقة.
� -5أنه يُج�سد فر�صة مواتية لإظهار مدى التقدم الكبري يف املنظومة
الدفاعية الع�سكرية لدول التحالف الإ�سالمي.

 #م�سمى رعد ال�شمال؟

يف تو�ضيح للعميد �أحمد ع�سريي امل�ست�شار مبكتب وزير الدفاع عن
�سبب �إطالق م�سمى «رعد ال�شمال» على التمرين� ،أو�ضح قائ ًال� :أن امل�سمى
له ارتباط مبوقع التمرين وهو اجلزء ال�شمايل من اململكة؛ م�ضيفا« :جرت
العادة على �إطالق م�سميات لهذه التمارين الع�سكرية يتم االتفاق عليها
ومن ثم رفعها للجهات املخت�صة العتمادها بعد ذلك».

 #ر�سائل اململكة من رعد ال�شمال:

من املناورات تربز عدة ر�سائل ُتريد لها اململكة �أن ت�صل �شرق ًا وغرب ًا:
 -1تتويج قيادة اململكة لتحالفني ب�أكرب مناورات ،هو ر�سالة لكل
من �شكك يف جناح التحالف العربي ،وقلل من �أهمية انطالقة التحالف
اال�سالمي ،فميالد حتالف بعد �آخر بقيادة اململكة ر�سالة جناح وا�ضحة
دفعتها للمزيد من اثبات القدرة واالمكانية.
 -2ر�سالة من اململكة للدول التي تت�سابق على ر�سم �سيا�سة ومعامل ما
ا�سموه بـ(ال�شرق الأو�سط اجلديد) ،تقول لهم فيها �أنا هنا ومن خلفي �أكرب
حتالفات ع�سكرية يف املنطقة ،نحن الأحق والأجدر والأقوى ب�صناعة
�شرق �أو�سط ي�سوده ال�سالم والوئام.
� -3إي�صال ر�سالة للغرمي الطامح يف احتالل البالد العربية وزرع
الفو�ضى فيها ،وهي "�إيران" �أن اململكة وحلفائها يف املر�صاد لأي نزعات
�إرهابية �إيرانية يف املنطقة.

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

 -متابعات

حتى ( -21فرباير – 2016م) يكون الرئي�س هادي ق�ضى �أربعة �أعوام
يف احلكم ،من ُذ �أول يوم لتوليه احلكم يف ( -21فرباير – 2012م) حتى
اكتمال العام الرابع واجه حكم الرئي�س هادي الكثري من ال�صعوبات
والعراقيل والتحديات التي جعلت من ال�سنني الأربع الأ�صعب يف تاريخ
اليمن احلديث.
يف هذا التقرير ن�ستعر�ض فرتة حكم الرئي�س هادي مبا احتوته من
�صعوبات وحتديات ومن جناحات واجنازات ومن حتوالت يف م�سرية
الأربع �سنوات من حكم الرئي�س هادي.

�أو ًال :التحديات

� -3ضرب ال�شرعية باحلوثيني:

بعد انقالب احلوثيني يف (� – 21سبتمرب – 2014م) ،ظهر جلي ًا
حتالف املخلوع مع احلوثيني ،لتقوي�ض ال�شرعية يف اليمن� ،إذ خا�ضت
ال�شرعية حرب ًا �شر�سة �ضدهم ،وحققت العديد من الإجنازات بعد حترير
املحافظات ،التي كان احلوثيون واملخلوع ي�سيطرون عليها مبيلي�شياتهم.

 -4الإرهاب:

عمل املخلوع �صالح على حماربة هادي والتحالف العربي ،ب�أكرث
ورقة كان يراهن عليها" الإرهاب" ،وقد ا�ستخدم هذه الورقة للت�أليب
�ضد ال�شرعية يف #اليمن ،وعمل على �إغراق العا�صمة امل�ؤقتة" #عدن"،
لإف�شال عودة احلكومة ال�شرعية ،وليخرب العامل ب�أن املدن التي يتم
�إخراجهم منها ،ي�سيطر عليها الإرهاب.

منذ توليه احلكم ،واجه الرئي�س هادي العديد من التحديات �أبرزها:

 -1حتدي عراقيل املخلوع �صالح

يف ( – ٢٧فرباير ٢٠١٢ -م) �سلم املخلوع �صالح ال�سلطة للرئي�س
هادي ،لكنه مل يكن �سوى ت�سليم زائف خدع به �صالح ال�شعب اليمني
قال عنه الرئي�س هادي يف �أحد اجتماعاته (مل �أ�ستلم من علي عبدالله
�صالح �سوى العلم )؛ ومن ُذ ذلك اليوم حر�ص املخلوع �صالح -الذي يفكر
بالتوريث البنه -على �إف�شال هادي ،ب�إ�شعال احلروب ،والت�أليب �ضده من
قبل القيادات املح�سوبة عليه.

 -2ح�صار هادي:

وبتويل اللجنة الثورية برئا�سة حممد احلوثي ،رئا�سة البالد ،وظل هادي
قيد الإقامة اجلربية التي فر�ضها م�سلحون حوثيون منذ ا�ستقالته� ،إىل �أن
متكن من االفالت منهم متجه ًا عدن يف ( – 21فرباير2015 -م) ،و�أعلن
منها �سحب ا�ستقالته ،وبد�أ منذ حلظتها العد التنازيل جلماعة االنقالب
التي �أرادت االنق�ضا�ض على الدولة.

متت حما�صرة الق�صر الرئا�سي يف ( – 20يناير – 2015م) ،و�أعلن
هادي ا�ستقالته يف ( – 22يناير) �إىل جمل�س النواب ،بعد ا�ستقالة حكومة
خالد بحاح ،ومل يعقد الربملان جل�سة لقبول اال�ستقالة �أو رف�ضها ،و�أعلن
احلوثيني �إثرها عن الإعالن الد�ستوري ،الذي ق�ضى بحل الربملان،

ثاني ًا :الإجنازات
حقق الرئي�س هادي العديد من النجاحات كان �أكرثها �أهمية ،هو
م�ؤمتر احلوار الوطني الذي انطلق يف ( - 18مار�س – 2013م) ،والذي
مت فيه متثيل كل املكونات ال�سيا�سية ،وعملت فيه الفرق امل�شاركة ،على
مناق�شة كل الق�ضايا ،و�أوجدوا احللول للم�شكالت ،التي �شكلت خالفا
على مدى �سنوات طويلة ،كق�ضية �صعدة ،واجلنوب ،كما �أقروا ت�شكيل
جلنة �صياغة الد�ستور ،وبناء اجلي�ش والأمن ،وبناء الدولة ،وامل�صاحلة
الوطنية والعدالة االنتقالية ،و�أعلن عن الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر احلوار،
وكنا قد اقرتبنا من �آخر خطوات بناء الدولة ،وهي مرحلة �إعادة �صياغة
الد�ستور� ،إىل �أن بد�أ احلوثيون واملخلوع احلرب �ضد كل الدولة ،وعملوا

الوزير قباطي لـ "احلقيقة ":

ثالث ًا� :أهم التحوالت
�شهدت البالد العديد من التحوالت منذ انتخاب هادي رئي�سا توافقيا
لليمن ،ومن �أهم تلك التحوالت:

 -1االتفاق على �شكل الدولة

حيث مت االتفاق يف عهد هادي على �شكل الدولة ،وكان من املقرر �أن
تكون دولة احتادية" فدرالية" يف اليمن ،تلبية لطموحات ال�شعب.

 -2هيكلة اجلي�ش

عمل الرئي�س هادي على �إعادة بناء اجلي�ش اليمني ،على �أ�س�س وطنية،
مبا يكفل عدم دخوله يف ال�صراعات ال�سيا�سية ،وعمل على �إقالة الع�شرات
من القادة الع�سكريني املوالني للمخلوع �صالح ،و�أعاد تنظيم وتوزيع
الوحدات الع�سكرية والأمنية� ،إال �أن قراراته تلك مت مواجهتها من قِبل
تف�ض تلك التغيريات �إىل ما كان
بع�ض القيادات ،برف�ض تنفيذها ،ومل ِ
ي�ؤمل منها.

 -3تدخل التحالف

بعد �سقوط العا�صمة �صنعاء بيد احلوثيني ،تدخل التحالف العربي
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ،يف اليمن يف ( – 26مار�س 2015 -م،
وخا�ض التحالف الذي ي�ساند املقاومة ووحدات اجلي�ش الوطني ،املعارك
�ضد امللي�شيا التابعة جلماعة احلوثي و�صالح ،وهذا �أبرز حتول ح�صل يف
اليمن ،الذي ما زلنا حتى اللحظة نرتقب ثماره ،بعد حترير حوايل %75
من الأرا�ضي اليمنية من قب�ضة امللي�شيا املدعومة �إيراني ًا.

يف ت�صريح ل�صحيفة احلقيقة:

عدن كانت مهد ال�صحافة و�ستعود لأخذ دورها الريادي
 -خا�ص

يف ت�صريح ل�صحيفة احلقيقة مبنا�سبة معاودتها ال�صدور
�أدىل معايل وزير الإعالم الدكتور حممد عبداملجيد قباطي
عب فيه عن �سعادته وفخره بعودة �صدور مطبوعة
بت�صريح رَّ
من �صحف عدن جمدد ًا بالن�سخة الورقية ،م�ضيفا بقوله  :عدن
كانت مهد ال�صحافة يف اجلزيرة العربية� ،إذ �صدرت منها �أول
�صحيفة (�صوت فتاة اجلزيرة) يف مطلع عام (1942م) �إبان
احلرب العاملية الثانية.
و�أكد الوزير قباطي �أن عودة �صحيفة احلقيقة �إىل ال�صدور،
وم�ساهمتها يف �صناعة ر�أي عام م�ستنري ،ميثل �إ�صرار على
ح�ضور الإعالم ودوره الريادي يف م�سار التحوّ ل الدميقراطي
الكامل الذي كان يتطلع �إليه �أبناء �شعبنا ،كما �صاغتها خمرجات
م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل واجناز وثيقة م�شروع الد�ستور
اجلديد.
م�ؤكد ًا �أن دور ال�صحافة الأهلية واحلزبية دور �أ�سا�سي
يف هذه املرحلة ،مُتطلعاٌ لأن يرى الإعالم الر�سمي يواكب هذا
الدور من �أجل تثبيت التوجه نحو ا�ستعادة الإعالم بكل هيئاته
لدوره الرقابي كـ�سلطة رابعة تقوم بعملها املطلوب على �صعيد
تعزيز مبد�أ ال�شفافية وامل�ساءلة التي بدونها ال ميكن لأي نظام
دميقراطي �أن يعمل ب�شكل فاعل.
و�أ�ضاف ،ب�شكلٍ عام ف�إن دور الإعالم دور مركزي يف مو�ضوع
التعريف مبخرجات احلوار الوطني ال�شامل الذي انبنى على
�أ�سا�سه احلل العادل وال�شامل للق�ضية اجلنوبية وفق مبد�أ
ال�شراكة واملنا�صفة والندية يف خمتلف جوانب الق�ضايا
املتعلقة بال�سلطة والرثوة؛ وال�صحافة والإعالم لهما دور فاعل
يف التعريف بتلك املخرجات من �أجل التح�ضري لال�ستفتاء على
الد�ستور كي يكون املواطنني على بينة مما يحمله من مكت�سبات
ُنريد �أن نراها تتحقق على الأر�ض.
وا�ستطرد الوزير قباطي ت�صريحه بقوله :ال�شك �أن الإعالم
وبالذات ال�صحافة املقروءة �ستلعب دور ًا مركزي ًا يف تعزيز ثقافة
احلوار ودعم الن�سيج االجتماعي على م�ستوى الوطن واجلنوب
بالذات ،مبا يتفق ومبد�أ عدم احتكار احلقيقة من قبل �أي طرف،
وقيم ال�شراكة بعيد ًا عن االق�صاء والإلغاء والتجاوز والتهمي�ش
لأي طرف.
م�ؤكد ًا �أن ال�صحافة احلرة امل�س�ؤولة ركيزة �أ�سا�سية لإعادة
االعتبار لتجربة بناء الدولة املدنية احلديثة ب�آفاقها االحتادية
والفيدرالية وتعزيز دور الإعالم يف �إعادة البناء و�إعادة االعمار

على �إجها�ض كل ما مت بنا�ؤه ،متجاهلني وثيقة خمرجات احلوار الوطني
التي كانوا هم م�شاركني فيها.

اللذان يُ�شكالن �إحدى التحديات العامة يف املرحلة ما بعد
التحرير.
الوزير بارك للأخوة املحررين بهذا ال�صدور املتجدد ،متع�شم ًا
ب�أن يرى ال�صحيفة منتظمة ال�صدور وب�صفة دورية وفاعلة
بجانب ال�صحف الأخرى ال�صادرة ،كي يعود لعدن دورها
الأ�سا�سي كمنارة لقيم املجتمع املدين واحلريات العامة وحرية
ال�صحافة وبقية احلريات التي يكفلها الد�ستور واملواثيق
الدولية.
واختتم الوزير ت�صريحه بالتمنيات ل�صحيفة احلقيقة بالنجاح
م�ؤكد ًا ب�أنه �سيُقدم كل �سبل الدعم لكل ال�صحف وخمتلف هيئات
االعالم كي تقوم بدروها املنتظر من �أبناء الوطن .
وبدورها ال�صحيفة تعد القراء بحوار قادم �س ُتجريه مع
معايل الوزير يُبني فيه الوزير الكثري من الأمور ال�شائكة يف
امللف الإعالمي.

م�ست�شار الرئي�س ال�شيخ عبدالعزيز املفلحيُ :نبارك ال�صدور املجدد
ون�أمل �أن تكون ال�صحيفة عامل م�ساعد يف تثبيت الأمن يف عدن

1996

 خا�صيف ت�صريح ل�صحيفة احلقيقة مبنا�سبة معاودتها
ال�صدور �أدىل م�ست�شار رئي�س اجلمهورية ال�شيخ
عبدالعزيز املفلحي بت�صريح بارك فيه لهيئة حترير
ال�صحيفة على معاودة ال�صدور بعد الوقوف
الإجباري ب�سبب احلرب الغا�شمة التي �شنتها
ميلي�شيات احلوثي واملخلوع على عدن ،وقال
امل�ست�شار عبدالعزيز املفلحي �أن معاودة �صحيفة
احلقيقة لل�صدور �سيكون وبال �شك �-إىل جوار دور
بقية ال�صحف الوطنية الأخرى -عام ًال م�ساعد ًا يف
توعية املجتمع وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاون
والتعا�ضد.
وقال امل�ست�شار املفلحي ب�أن الدور الريادي الذي
كانت عليه عدن �ستعود له حتم ًا بتكاتف كل الأوفياء
من �أبنائها ،والتفافهم حول القيادة وال�سلطة
املحلية والأمنية يف عدن؛ و�أ�ضاف قائ ًال :ب�أن
معاودة الن�شاط الإعالمي واملجتمعي والثقايف يف
عدن يعطي انطباع ًا عام ًا ب�أن احلياة يف عدن بد�أت
تتعافى ب�شكلٍ كبري ،وتعود �إىل �سابق ا�ستقرارها
وا�ستتباب الأمن يف ربوع عدن.
و�أكد امل�ست�شار املفلحي على �أهمية �أن يلعب
الإعالم دوره يف تنقية الفكر املجتمعي يف عدن
من ال�شوائب التي اعرتت نقاءه الفكري كـمجتمع
م�سامل ُي�ؤمن بقيم املحبة والت�سامح والإخاء،
م�ؤكد ًا ب�أن املعركة بالدرجة الأوىل هي معركة
الإعالم ،معركة بناء الوعي وتوجيه الإن�سان
ل�سلوك الطريق ال�صحيحة ،حتى ن�أمن نحن وي�أمن
ال�شعب وت�أمن عدن من �شرور التطرف والعنف
و�إ�شاعة الفو�ضى.
امل�ست�شار املفلحي �أ�شار �إىل �أن خما�ضات
ا�ستتباب الأمن يف عدن بحاجة �إىل ح�شد كامل
الطاقات واالمكانيات وجتيي�ش العامة قبل
اخلا�صة يف الدولة ،وتبيان �أن �أولوية الأمن
هي الهدف الأول الذي ُتبنى عليه بقية الأهداف
من تنمية وبناء و�إعادة الإعمار ،م�ؤكد ًا هنا ب�أن
امل�س�ؤولية تقع على عاتق ال�صحافة والإعالم ،داعي ًا
�إياهم �إىل الرتكيز على هذه النقطة واالهتمام بها
قبل غريها.

ت�صميم و�إخراج

م .ندمي عمر عبدالغني
ودعا امل�ست�شار املفلحي القوى اجلنوبية �إىل
الوقوف �إىل جنب حمافظ عدن ومدير �أمنها،
مردف ًا � :أنه ال ميكن النجاح بدون تكامل كل اجلهود
وتوافر كل م�سببات النجاح ،مُ�شيد ًا بالدور الذي
ُتبديه املقاومة وقوى الأمن يف عدن وكل املحافظات
املجاورة يف معركة تثبيت الأمن.
ويف ت�صريحه �شكر م�ست�شار الرئي�س ،الدور
اجلبار الذي لعبته اململكة العربية ال�سعودية عرب
التحالف العربي و�إ�سهامها الكبري يف ا�ستعادة
ال�شرعية ،مُ�شيد ًا بالدور الأخوي النبيل للملك
�سلمان بن عبدالعزيز وا�ستجابته لنداء �أخيه فخامة
الرئي�س عبدربه من�صور هادي يف ردع ميلي�شيات
االنقالب واالنت�صار لل�شرعية ،وهو ما مت.
و�أ�ضاف قائ ًال :ب�أن اململكة باتت حمور ال�سيا�سة
الأول يف املنطقة ،ونقطة التقاء لكل ق�ضايا املنطقة،
وعامل حلٍ لها و�أداة ا�ستقرار لدولها ،وما دورها
الإيجابي الآخذ بُعد ًا عربي ًا و�إ�سالمي ًا يف �أكرث دولة
�إال داللة جناحها يف قيادة حتالف الدول العربية
والإ�سالمية.
ويف ختام ت�صريحه جدد املفلحي ر�سالته
للإعالم ولكافة الإعالميني يف عدن �أن يكون عامل
بناء ال هدم ،وجنود ًا يف �سبيل �أن ت�ستعيد عدن
عافيتها التي حاولت قوى الظالم �أن ُتعيق كل
اجلهود امل�ؤدية لتحقيق هذا.

عدن -الـمنصورة
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�إزاحة ال�ستار عن لوحة "�شكر ًا قادة التحالف العربي" بعدن

عدن  /خا�ص
زاحت حملة "�شكر ًا مملكة احلزم" ونا�شطون �آخرون باليمن
ال�ستار عن لوحة كربى هي الأوىل من نوعها لقادة التحالف
العربي يف مديرية املن�صورة مبدينة عدن.
و�أو�ضح املن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم" فرا�س
اليافعي يف ت�صريح له �إن رفع �صور قادة دول التحالف العربي
ي�أتي عرفان ًا بجهودهم لإنقاذ اليمن من ميلي�شيات احلوثي
والرئي�س املخلوع على عبدالله �صالح.

وقال اليافعي �إنه "لوال التحالف العربي بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية ملا حتققت تلك االنت�صارات يف املناطق
املحررة و�أقل واجب منا �أن ترفع �صور قادة التحالف يف
عدن" ،م�شري ًا �إىل �أن قوات التحالف جاءت تلبية لنداء
احلكومة وال�شعب اليمني لإنقاذ اليمن من االنهيار واملحافظة
على تاريخه العريق وعروبته من خمططات خارجية تنفذها
امليلي�شيات احلوثية.

�إطالق ا�سم امللك �سلمان على �أحد �شوارع عدن
تقديرا جلهوده يف �إنقاذ اليمن
عدن  /خا�ص

د�شنت حملتا “�شكر ًا مملكة
احلزم” و”�شكر ًا �إمارات اخلري”
يف �أكتوبر املا�ضي ،لوحتي �شارع
امللك �سلمان ،ومت رفعهما على
واجهة �شارع “اخلط البحري”
�سابق ًا مبحافظة عدن جنوبي
اليمن ،تنفيذ ًا للأمر ال�صادر بهذا
ال�ش�أن من الرئي�س عبدربه من�صور
هادي.
وقال املن�سق العام حلملة
“�شكرا مملكة احلزم” فرا�س
اليافعي� ”،إن رفع لوحتني ل�شارع
امللك �سلمان بن عبد العزيز،
ي�أتي عرفان ًا بدور خادم احلرمني
ال�شريفني يف �إنقاذ بلدنا من
�سيطرة امليلي�شيات االنقالبية.
وعرب اليافعي عن �شكره
لقيادات دول التحالف العربي ويف

مقدمتهم خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز
والرئي�س هادي ،الذين بد�أوا
ب�إنقاذ عدن من �ش ّر ودن�س ميلي�شيا
احلوثيني والقوات املوالية
للرئي�س املخلوع ،وتو�سع عمليات
التطهري نحو حلج و�أبني ،ومن ثم
بقية املحافظات اليمنية الأخرى.
يذكر �أن الرئي�س اليمني عبدربه
من�صور هادي ،كان قد �أ�صدر �أمر ًا
يف  18يوليو املا�ضي ،ب�إطالق
ا�سم امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
على �شارع اخلط البحري املمتد
من دوار كالتك�س �إىل دوار ريجل،
وهو �أحد �أهم و�أكرب �شوارع
حمافظة عدن.

عدن ..حتتفل بذكرى مبايعة امللك �سلمان برفع
لوحتني عمالقة بعنوان "حتالفنا قوتنا" و" فو�ضانكم"
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم " " �شكرا �إمارات
اخلري" بعدن ال�ستار على لوحتني عمالقة خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �أل �سعود
(حفظة الله) مبنا�سبة الذكرى الأوىل ملبايعة جاللته
بعنوان " فو�ضانكم" وذلك يف اكرب �شوارع العا�صمة
عدن �شارع امللك �سلمان بن عبد العزيز (البحري �سابقا)
.
ولوحة �أخرى لفخامة الرئي�س عبد ربه من�صور
هادي مع �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز بعنوان " حتالفنا قوتنا"  .وذلك جولة فندق
مرييكور عدن مبدينة خورمك�سر.
وقام وكيل حمافظة عدن الأ�ستاذ حممد ال�شاذيل
ب�إزاحة ال�ستار عن اللوحتني العمالقة والتي حملت
عنوان "فو�ضانكم " ولوحة " حتالفنا قوتنا " برعاية
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم .
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" و "املن�سق العام
حلملة "�شكرا مملكة احلزم" الإعالمي "فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم قال :ذكرى البيعة
�أ�صبحت عيد للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،
والدول العربية والإ�سالمية وهي حتتفل مبرور عام
على بيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز ،الذي متيز عهده بالقوة والعزة والكرامة
وال�شموخ العربي ،نتيجة النهج القومي وال�سديد الذي
انتهجه يف الداخل واخلارج ،منذ اليوم الأول لت�سلمه
مقاليد احلكم.
م�ضيفا  :املتتبع مل�سرية امللك �سلمان بن عبد العزيز
يف الـ� 12شهر ًا املا�ضية ،يجد نف�سه �أمام قائد فذ ،يتمتع
باحلكمة والر�أي الثاقب ،وبُعد النظر و�سعة الإطالع،
والرتوي يف قراءة امل�شهد قبل اتخاذ القرار املنا�سب،
وقد جتلت كل هذه ال�صفات جمتمعة ،يف عدة مواقف
م�صريية� ،أبرزها وقوفه «يحفظه الله» �إىل جانب اليمن،

عندما امتدت الأطماع الفار�سية �إىل قلب العا�صمة
�صنعاء ،ف�أبى املليك �إال �أن يت�صدى بعا�صفة من احلزم
جلميع حماوالت االعتداء الآثم على ال�شرعية ،وقاد
حتالف ًا دولي ًا ل�شن حملة لردع املعتدين وو�ضع حد
لأطماعهم وظلمهم ،وهو ما جعل �أبناء الأمتني العربية
والإ�سالمية ي�شعرون بالفخر والقوة يف حالة نادرة
قلما حتدث ،ل�شعورهم �أن �أمتهم متتلك قوة رادعة،
تدافع عن احلق ،وتواجه الظلم ب�أيدي �أبنائها.
هذا وت�ستعد حملتا «�شكر ًا �إمارات اخلري» و«�شكر ًا
مملكة احلزم» ،مبنا�سبة مرور عام على مبايعة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �أل �سعود
" حفظة الله" ملكا ململكة العربية ال�سعودية للإطالق ،
�أغنية وطنية جديدة للفنان �سامل فدعق ،بعنوان «�شكر ًا
مملكة احلزم » وكلمات ال�شاعر " وجدي املنذري"
.خالل الأيام القليلة القادمة.
وي�أتي �إطالق هذه الأغنية �ضمن جهود احلملتني
لرد اجلميل والعرفان ل�شعب وقيادة ال�سعودية على
جهودهم يف م�ساعدة و�إغاثة �إخوانهم يف اليمن.
و ت�أتي الأغنية التي مت �أعداها يف عدن وجمهورية
م�صر العربية لترتجم فني ًا ،يف �أب�سط تعبري وفائي
وجداين ،مدى احلب الكبري الذي يكنه �أبناء عدن ململكة
احلزم والعزم  ،قياد ًة وحكوم ًة و�شعب ًا ،عرفان ًا منهم
بكل الت�ضحيات اجل�سام التي قدمتها وال تزال تقدمها
ال�سعودية »
و الأغنية من �أنتاج م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم
وبرعاية رجل الإعمال عبد الله بن عبد الله املفلحي .
هذا وكانت حملتا «�شكر ًا �إمارات اخلري» و«�شكر ًا
مملكة احلزم» قد �أطلقتا �أغنية "�شكرا �إمارات اخلري"
مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 44لدولة الإمارات العربية
املتحدة ح�صدت الأغنية اهتمام �إعالمي غري م�سبوق
لو�سائل الإعالم اليمنية والعربية واخلليجية وعر�ضت
قناة "روتانا خليجية" مقاطع من الأغنية يف دي�سمرب
العام املا�ضي .
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وقفة مينية يف لندن ت�شكر ال�سعودية والإمارات

�شهد حميط قن�صلية اململكة العربية ال�سعودية يف
لندن يف نوفمرب املا�ضي ،وقفة ت�ضامنية �شارك فيها
املئات من �أبناء اجلالية اليمنية ،رافعني �شعارات حملتي
«�شكرا �إمارات اخلري» و«�شكرا مملكة احلزم» و�صور
حكام ال�سعودية و�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات و�أعالم
البلدين ،وذلك رد ًا على االتهامات الكاذبة بحق دول
التحالف العربي .وردد املت�ضامنون ال�شعارات املناوئة
مللي�شيات احلوثي واملخلوع �صالح وما يقومون به
من �أعمال قتل ودمار و�إرهاب يف اليمن .ويف ت�صريح
لـ«البيان» قال رئي�س حملة �شكر ًا �إمارات اخلري واملن�سق
العام حلملة �شكر ًا مملكة احلزم ،ال�صحايف فرا�س
اليافعي :اليمنيون يف كافة �أنحاء العامل ي�شعرون
بالتقدير لدول التحالف العربي ،الذين انقذوا اليمن يف
اللحظات الأخرية من خمطط د�أبت طهران على تنفيذه
والتمهيد له ل�سنوات طويلة ،وا�ستخدمت عمالءها
احلوثيني ،وجندت املخلوع �صالح للم�شاركة يف تنفيذ
املخطط ،و�أنفقت مليارات الدوالرات لأجل ذلك ،لذلك
كانت �صدمتها كبرية عندما بددت قيادة التحالف العربي
كل تلك اجلهود والأموال يف �أيام قالئل و�أعادت اليمن
�إىل احل�ضن العربي.

خطوة تاريخية

وم�ضى اليافعي قائ ًال «اخلطوة التي �أقرت دول
اخلليج العربي اتخاذها ب�ضم اليمن �إىل منظومة دول

املجل�س ،هي خطوة تاريخية ،من �ش�أنها �أن ت�سهم يف
و�ضع حد نهائي مل�شكالت اليمن ،وجميع �أبناء ال�شعب
كانوا ينتظرون تلك اخلطوة منذ �سنوات طويلة ،وتبني
لهم �أن املخلوع ،علي عبدالله �صالح ،كان هو ال�سبب
الرئي�سي يف عرقلة �إمتامها ،تنفيذا لأجندته اخلا�صة،
التي ما توافقت يوم ًا مع م�صالح ال�شعب» .م�ضيف ًا :انه
لوال الدعم ال�سخي ال�سعودي والإماراتي ملحافظة عدن
وبقية املحافظات اليمنية ملا متكنت عدن من ا�ستعادة
عافيتها بعد احلرب الظاملة التي �شنتها ميلي�شيات
احلوثي و�صالح االنقالبية.

رد الوفاء

و�أكد رئي�س احلملة «�أن هذه الوقفة هي رد الوفاء
بالوفاء من �أبناء عدن واجلنوب للمملكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية وقائديهما امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،حفظهما الله ،م�شريا �إىل �أن
ما قدمته ال�سعودية والإمارات ملحافظة عدن �سيبقى
حمفور ًا يف الذاكرة ولن يغادر الأذهان �أبد ًا.

3ر�سائل

من جانبه ا�شار ن�صر العي�سائي مدير حترير �صحيفة
عرب بر�س ورئي�س الدائرة الإعالمية للجالية اليمنية

اجلنوبية يف بريطانيا لـ«البيان» �أن هذه الوقفة �أراد
منظموها �إر�سال ثالث ر�سائل؛ الر�سالة الأوىل هي
ر�سالة �شكر وعرفان لكافة دول التحالف العربي الذين
يقفون بجانب احلق واخلري يف اليمن �ضد ملي�شيات
الباطل وال�شر التابعة للحوثي�-صالح.
وا�سرت�سل العي�سائي مو�ضح ًا �أن الر�سالة الثانية
هي للر�أي العام الربيطاين والعاملي ي�ؤكدون ت�أييدهم
املطلق لكل الأعمال الع�سكرية التي يقوم بها التحالف
العربي �ضد ملي�شيات الإرهاب التابعة للحوثي�-صالح
يف اليمن ،ويعربون عن ا�ستهجانهم ال�شديد من بع�ض
التقارير الإخبارية لبع�ض و�سائل الإعالم الربيطانية
والغربية والتي يتلقونها من االنقالبيني احلوثيني
و�صالح ت�صورهم انهم ال�ضحية ،بينما الواقع احلقيقي
على الأر�ض ي�ؤكد مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن تلك امللي�شيات
الإرهابية ترتكب افظع اجلرائم الب�شعة من �إبادة وتدمري
وقتل �ضد ال�شعب يف اجلنوب ب�شكل خا�ص ويف اليمن
ب�شكل عام والتي ترتقي �إىل جرائم حرب �ضد الإن�سانية
يحاكم عليها القانون الدويل.
والر�سالة الثالثة موجهة �إىل مملكة احلزم و�إمارات
اخلري ليجدد امل�شاركون �شكرهم وامتنانهم �إىل اململكة
العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ويثمنون
ما يقومون به من �أعمال �إغاثية وتنموية يف عدن وكافة
املناطق املحررة.

عدن «تنتف�ض» دعم ًا
لـ«التحالف العربي» ورف�ض ًا للإرهاب

عدن  /خا�ص
احت�شد الآالف من �أبناء اجلنوب �أمام جولة
كالتك�س يف مدينة عدن ،للم�شاركة يف تظاهرة «الوفاء
لأهل الوفاء» ،التي نظمتها حملتا «�شكر ًا مملكة احلزم»
و«�شكر ًا �إمارات اخلري» .وت�أتي مظاهرة الت�ضامن
لأبناء عدن� ،صغار ًا وكبار ًا ،رف�ض ًا للإرهاب ،ودعم ًا
لقوات التحالف العربي ،و�إكرام ًا ل�شهداء الإمارات
الذين �سقطوا جراء احلادثة الإرهابية التي تعر�ضوا
لها منت�صف الأ�سبوع اجلاري .كما عربت املظاهرة
عن دعم وت�أييد �أبناء اجلنوب للم�ساندة واملوقف
الأخوي لقوات «التحالف العربي» يف وجه ميلي�شيات
احلوثيني وحليفهم الرئي�س ال�سابق علي عبدالله
�صالح.
وخرج الآالف يف م�سرية كربى ،هي الأوىل من
نوعها ،تعبري ًا عن ت�ضامنهم الكامل مع احلكومة
الإماراتية ،والهالل الأحمر الإماراتي ،وتعبري ًا عن
رف�ض �أهايل املدينة للتفجري الذي طاول مقر الهالل
الأحمر الإماراتي ومقر احلكومة ،وهتفوا ب�صوت
عال« :ال مكان للإرهاب بيننا» .و�أكدوا يف كلمات
ٍ
لهم يف التظاهرة �أن «�إيران منيت بالف�شل يف اليمن
واجلنوب ،و�أن اليمن عاد �إىل ح�ضن العرب بف�ضل
التحالف العربي الداعم لل�شرعية بعد �أن حاولت
طهران خطفه».
و�سار ع�شرات الآالف من املتظاهرين يف �شوارع
مدينة عدن وهم يرددون هتافات مناوئة لطهران

ولتحالف احلوثي واملخلوع ،داعني �إىل �ضرورة
تقدميهم �إىل حمكمة اجلنايات الدولية .ورفع
امل�شاركون �صور ًا لل�شهداء كتب عليها «عدن تبكي
�شهداء التحالف» .كما رفع املتظاهرون �صور قادة
ال�سعودية والإمارات ودول التحالف العربي .وندد
بيان �صادر عن التظاهرة مبحاوالت �إيران ا�ستن�ساخ
الإرهاب الداع�شي يف بالدهم ،معلنني ت�ضامنهم الدائم
مع �أ�شقائهم يف الإمارات ،جراء العدوان الإرهابي.
ويف املظاهرة التي و�صفها م�شاركون باملليونية،
قال رئي�س احلملة رئي�س م�ؤ�س�سة «احلقيقة» للإعالم
فرا�س اليافعي« :تظاهرة اليوم هي ت�أييد ودعم
للتحالف العربي بقيادة ال�سعودية وملكها �سلمان بن
عبدالعزيز ،وت�ؤكد �أن �أبناء اليمن قلب ًا وقالب ًا مع دول
التحالف العربي» ،م�ؤكد ًا �أن «ما ح�صل الثلثاء املا�ضي
يف عدن من اعتداءات �إرهابية طاولت قوات التحالف
العربي� ،شركاء الن�صر والتحرير ،جرمية يجب �أن
تكون الأخرية».
وقال اليافعي الذي يرت�أ�س احلملة�« :سنقف مع
دول اخلليج العربي �ضد التهديدات الفار�سية يف
املنطقة العربية واخلليج العربي ،و�سنعمل على
حماربة الإرهاب مع �أننا على يقني �أن هذا اخلطر
�سيزول بزوال املخلوع واحلوثي» .و�شارك يف
التظاهرة م�س�ؤولون جنوبيون وقيادات بارزة يف
املقاومة اجلنوبية واحلراك اجلنوبي ومنظمات
املجتمع املدين.

عدن � . .إزاحة ال�ستار عن
لوحة م�ست�شفى «اجلمهورية»

عدن  /خا�ص
قامتا حملتا "�شكرا �أمارات اخلري" "�شكرا مملكة احلزم"
برعاية ال�شيخ عبد العزيز ين عبد احلميد املفلحي بعمل
لوحة م�ست�شفى اجلمهورية التعليمي هدية منهم لأبناء
عدن .
و�أزيح ال�ستار على لوحة �أكرب م�ست�شفى يف عدن عقب
ت�أهيله وترميمه من قبل الإمارات العربية املتحدة �ضمن
جهودها الإن�سانية الرامية لإعادة الأمل لقطاع ال�صحة
الذي تعر�ض لكارثة جراء احلرب الظاملة التي �شنها متمردو
احلوثي واملخلوع �صالح.
رئي�س حملة "�شكرا �أمارات اخلري" املن�سق العام حلملة
"�شكرا مملكة احلزم" ال�صحفي فرا�س اليافعي رئي�س
م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم قال  :جندد �شكر �أبناء عدن
وقيادتها للأ�شقاء يف الإمارات وال�سعودية على كل االهتمام
والرعاية والدعم الكبري اللذان يقدمانه لإعادة الأمل لهذه
املدينة».
م�ضيفا� :أن افتتاح م�ست�شفى اجلمهورية يعد نقلة نوعية
يف اخلدمات ال�صحية عقب ت�أهيله من قبل الهالل الأحمر
الإماراتي.
ويعد م�ست�شفى اجلمهورية التعليمي� ،أو كما يطلق
عليها �أبناء عدن «م�ست�شفى امللكة �إليزابيث» من �أقدم و�أكرب
امل�ست�شفيات يف اليمن والذي مت بنا�ؤه خالل اال�ستعمار
الربيطاين لعدن عام  ،1958وتوقف عن العمل جراء
احلرب الأخرية.
وتبنت الإمارات �ضمن م�شاريع دعم القطاع ال�صحي
�إعادة ت�أهيل امل�ست�شفى الذي ي�ضم � 500سرير وعيادات

و�أق�سام خمتلفة ويخدم مئات الآالف من �أبناء عدن
واملحافظات املجاورة.
وتبنت الإمارات عرب هيئة الهالل الأحمر ،جملة من
امل�شاريع التنموية يف قطاع ال�صحة وت�شغيل بع�ض املرافق
الطبية والعالجية يف عدن بكلفة و�صلت �إىل  74مليون
درهم.
وت�ضمنت امل�شاريع �إعمار م�ست�شفى ال�شيخ خليفة،
وم�ست�شفى با�صهيب ،وم�ست�شفى اجلمهورية ،وحت�ضري
وت�شغيل مركز غ�سيل الكلى مب�ست�شفى اجلمهورية بعد �أن
مت تزويده ب�أدوية غ�سيل الكلى واملحاليل املخربية لفح�ص
الأوبئة و�إعادة ت�أهيل امل�ست�شفى بتكلفة ت�صل �إىل 35
مليون درهم.
و�سيتم �صيانة امل�ست�شفيات وجتهيزها بالأثاث واملعدات
الطبية.
كما تبنت الإمارات ت�أهيل ثالثة مراكز لل�صحة الإجنابية
بتكلفة �أربعة ماليني درهم ،و�سيتم جتهيزها بالأثاث
واملعدات الطبية الالزمة ،و�إعادة ت�أهيل ت�سعة مراكز
للرعاية ال�صحية و�صيانتها بتكلفة �سبعة ماليني درهم
وجتهيزها بالأثاث واملعدات ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة
ت�أهيل امل�ستودعات الطبية واملراكز الطبية يف خور مك�سر
بتكلفة ت�صل �إىل �أكرث من مليوين درهم.
كما ر�صدت هيئة «الهالل الأحمر» مبلغ �أربعة ماليني
درهم دفعة �أوىل ل�شراء الأدوية العالجية ملر�ضى ال�سرطان
وغ�سيل الكلى ،بالإ�ضافة مل�ستلزمات طبية �أخرى ومبلغ
خم�سة ماليني درهم ل�شراء �سيارات �إ�سعاف و�سيارات نقل
الأدوية و�سيارات نقل.
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اجلالية اليمنية حتتفي �أمام ال�سفارة الإماراتية يف بريطانيا

عدن  /خا�ص
تظاهر املئات من �أبناء اجلالية اجلنوبية يف بريطانيا يف م�ستهل
�أكتوبر من العام املا�ضي� ،أمام ال�سفارة الإماراتية يف العا�صمة
الربيطانية لندن حيث جتمهر وهم يحملون �شعارات حملتي "�شكرا
�إمارات اخلري " و"�شكرا مملكة احلزم" و�شعارات م�ؤيدة للتحالف
العربي يف اليمن .
وردد املتظاهرون ال�شعارات املناوئة مللي�شيات �أن�صار �إيران
"احلوثيني والرئي�س املخلوع �صالح" وما يقومون به من �أعمال قتل
ودمار و�إرهاب يف اليمن.
حيث رفع املتظاهرون �صور الرئي�س ال�شرعي عبد ربه من�صور
هادي وحكام ال�سعودية وحكام الإمارات .
ويف التظاهرة التي �أقيمت يف العا�صمة الربيطانية لندن قال

امل�شاركون � :أن كل �شرب يف اليمن يقول �شكرا ال�سعودية و �شكرا
الإمارات �شكرا هادي وذلك بعد كل ما قدمته اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة .
م�ؤكدين� :أنه لوال الدعم ال�سخي ال�سعودي والإماراتي ملحافظة عدن
ملا متكنت عدن من ا�ستعادة عافيتها بعد احلرب الظاملة التي �شنتها
ميلي�شيات احلوثي و�صالح االنقالبية .
وتوجه امل�شاركون بعدها يف م�سرية �إىل مقر �سفارة دولة الإمارات
العربية املتحدة حيث عربوا �أمامها عن ال�شكر والتقدير للموقف
احلا�سم والدور الريادي الذي قامت به اململكة العربية ال�سعودية
ودولة الإمارات العربية املتحدة يف ن�صرة الأ�شقاء يف اليمن ودعم
ال�شرعية.
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" ال�صحفي "فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم رئي�س التحرير قال �:إن حملتي "�شكرا
�إمارات اخلري" و" �شكرا مملكة احلزم" نظمت وقفة احتفائية �أمام

ال�سفارة الإماراتية يف بريطانيا لتقدمي ال�شكر والعرفان للرئي�س عبد
ربه من�صور هادي والتحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية
رافعني الأعالم ال�سعودية والإماراتية و�صور حكام البلدين تعبريا عن
�شكر ال�شعب اليمني ملا قدمته دول التحالف العربي لإنقاذ بالدنا من
�إرهاب ملي�شيات احلوثي واملخلوع .
و�أكد رئي�س حملة "�شكرا امارات اخلري" واملن�سق العام حلملة
"�شكرا مملكة احلزم" ال�صحفي فرا�س اليافعي �:أن هذه التظاهرة
هي رد الوفاء بالوفاء من �أبناء حمافظة عدن واجلنوب للمملكة
العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية وقائديهما امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود وال�شيخ خليفة بن زايد بن �سلطان �آل نهيان
 ..م�شريا �إىل �أن ما قدمته ال�سعودية والإمارات ملحافظة عدن �سيبقى
حمفورا يف الذاكرة ولن يغادر الأذهان �أبدا .
من�سق حملة " �شكرا �إمارات اخلري" يف بريطانيا "فواز حنبلة" قال
هو الأخر �أنهم يقدمون �إ�ضافة �إىل ذلك بوقفتهم ر�سائل �شكر وت�أييد

للإمارات وال�سعودية وكافة الدول التي �شاركت يف التحالف العربي
لدعم اليمن.
م�ضيفا :جئنا نحمل ر�سائل �شكر ودعم لعا�صفة احلزم ،التي لوالها
لق�ضت ميلي�شيات احلوثي وقوات املخلوع على اجلنوبيني و�أنهونا من
الوجود".
م�ضيفا� :إن احلوثيني ارتكبوا جرائم ب�شعة يف اجلنوب وهدموا
بيوتنا ،وما قامت به عا�صفة احلزم �أنقذنا بطرد احلوثيني من اجلنوب.
ويف ال�سياق ،ذكر بالغ �صحفي حلملتي "�شكرا �إمارات اخلري"
و"�شكرا مملكة احلزم" � ،أن تلك الوقفة ت�أتي حتية وت�أييد و�إجالل
و�شكر واحرتام ،لكل من �شارك يف عا�صفة احلزم ويف مقدمتهم اململكة
العربية ال�سعودية و دولة الإمارات العربية املتحدة التي قامت لإنقاذ
�شعب و�أر�ض وعقيدة �أبناء اليمن من غزو همجي غا�شم ظامل.

وقفة �صامتة ل�شهيد الهالل الأحمر الإماراتي يف عدن

عدن  /خا�ص

احت�شد املئاتبعدن يف الثاين والع�شرين من �أكتوبر من
العام املا�ضي� ،أمام جولة كالتك�س للم�شاركة يف الوقفة
ال�صامتة التي ت�أتي ا�ستنكار ًا ال�ست�شهاد النقيب هادف
حميد ال�شام�سي الذي اغتيل منت�صف �أكتوبر املا�ضي يف
عدن.
وكانت حملتا “�شكرا �إمارات اخلري” و”�شكرا مملكة
احلزم” نظمت الوقفة مب�شاركة منظمات املجتمع املدين و
�أبناء عدن �صغارا وكبارا رف�ضا للإرهاب .
رئي�س حملة “�شكرا �إمارات اخلري” املن�سق العام حلملة
“�شكرا مملكة احلزم” فرا�س اليافعي قال � :أن دولة �إيران
ال�شيعية ت�سعى �إىل ا�ستن�ساخ الإرهاب يف اليمن بعد �أن
جنحت يف العراق و�سوريا.
مو�ضحا �أن الوقفة ال�صامتة تعبريا عن ا�ستنكار �أبناء
عدن ملقتل ال�شهيد “ال�شام�سي” و لأجل دعم قوات التحالف
العربي و�شكرهم.
وقال اليافعي الذي ير�أ�س احلملة ” �سنقف مع دول
اخلليج العربي �ضد التهديدات الفار�سية يف املنطقة
العربية واخلليج العربي و�سنعمل على حماربة الإرهاب ,
مع �أننا على يقني �أن هذا اخلطر �سوف يزول بزوال املخلوع
وع�صابة احلوثي الإجرامية”.
ودعا رئي�س حملة �شكرا �إمارات اخلري “فرا�س اليافعي ”
�أبناء اجلنوب ب�شكل خا�ص واليمن ب�شكل عام �إىل نبذ
التطرف وحماربة املد الفار�سي الذي تال�شى من اجلنوب
وبات يتال�شى رويدا من ال�شمال اليمني”.
هذا وخرج املئات يف وقفة �صامته تعبريا عن حب
�أبناء عدن خا�صة واجلنوب عامة لدولة الإمارات العربية

املتحدة ,وتعبريا عن ت�ضامنهم الكامل مع احلكومة
الإماراتية والهالل الأحمر الإماراتي وتعبريا عن رف�ض
�أهايل املدينة ملقتل �شهيد الهالل الأحمر الإماراتي يف عدن .
ورفع امل�شاركون �صور لل�شهيد (ال�شام�سي) ول�شهداء
الإمارات وكتبت عليها “ب�أي ذنب قتلوك” و�صور (�شهداء
الإمارات ق�سما لن نن�س ــاكم) و (عدن تبكي �شهداء التحالف)
كما رفع املتظاهرون يافطات حملتي “�شكرا �إمارات اخلري”
و”�شكرا مملكة احلزم” و�صور حكام اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة وقادة دول
التحالف العربي.
واعترب بيان �صادر عن الوقفة تنديدا مبحاوالت �إيران
ا�ستن�ساخ الإرهاب الداع�شي يف بالدهم معلنني ت�ضامنهم
الدائم مع �أ�شقا�ؤهم يف دولة الإمارات العربية املتحدة
واململكة العربية ال�سعودية .
وتابع البيان ” �إذ نعرب عن تعازينا وت�ضامننا للأ�شقاء
يف الإمارات العربية املتحدة ودول التحالف العربي ف�أننا
يف عدن نعلن وقوفنا الدائم �إىل جانبهم و�إىل جانب العرب
يف دول اخلليج العربي � ,ضد التهديدات الفار�سية.
�شارك يف التظاهرة م�سئولون جنوبيون وقيادات
بارزة يف املقاومة اجلنوبية واحلراك اجلنوبي ومنظمات
املجتمع املدين.
 ,كما عربت الوقفة ال�صامتة عن دعم وت�أييد �أبناء
اجلنوب للم�ساندة واملوقف الأخوي لقوات التحالف
العربي يف وجه قوات الغزاة املعتدية للمخلوع �صالح
وحلفائه احلوثيني �أن�صار �إيران .
وت�أتي الفعالية برعاية كرمية من م�ؤ�س�سة (احلقيقة)
للإعالم .
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ازاحة ال�ستار عن لوحة �شكرا م�رص ام الدنيا فى مدينة عدن اليمنية
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و"�شكرا �إمارات
اخلري" ال�ستار عن لوحة كربى هي الأوىل من نوعها
للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر
العربية وتظهر يف ال�صورة �أهرامات م�صر التاريخية
(�شك ًرا م�صر �أم الدنيا) �إحدى دول التحالف العربي ل�صد
عدوان ميلي�شيات احلوثي واملخلوع عبدالله �صالح على
ال�شعب اليمني.
ورفعت اللوحة ال�ضخمة برعاية ال�شيخ عبد العزيز بن
عبد احلميد املفلحي ،وذلك يف جولة العاقل بخور مك�سر
بالعا�صمة عدن.
وت�أتي قلعة �صرية من خلف لوحة (�شكرا م�صر �أم
الدنيا) ،بح�ضور الأ�ستاذ ماجد ال�شاجري رئي�س احتاد
منظمات املجتمع املدين يف عدن وعدد من املواطنني.
وحول هذا احلدث الهام قال رئي�س حملة “�شكرا �إمارات

اخلري” ،املن�سق العام حلملة “�شكرا مملكة احلزم” فر�أ�س
اليافعي" :رفع �صور “�شكرا م�صر �أم الدنيا ” ت�أتي عرفانا
بجهوده م�صر العروبة مع دول التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية لإنقاد بالدنا من الغزو الفار�سي
املمثل مبيلي�شيات احلوثي واملخلوع.
و�أ�ضاف “اليافعي” �أن الرئي�س امل�صري عبدالفتاح
ال�سي�سي �أكد يف �أكرث من منا�سبة ا�ستعداد م�صر لتقدمي
كل �أوجه الدعم وامل�ساندة للحكومة ال�شرعية يف اليمن،
م�ؤكدا �أن “م�صر �ستظل دائما �إىل جوار اليمن يف كل
الظروف”.
كما عرب (اليافعي) عن �شكره البالغ ل�سعادة ال�سفري
الدكتور يو�سف �أحمد ال�شرقاوي �سفري جمهورية م�صر
العربية لدى اليمن للدور الدبلوما�سي الكبري الذي بذله
مل�ساندة اليمن ومازال يقوم به تنفي ًذا لتوجيهات القيادة
ال�سيا�سية امل�صرية.

�إزاحة ال�ستار عن لوحة (�شك ًرا قطر) بعدن

�إزاحة ال�ستار عن لوحة (�شكرا بحرين العطاء)
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و " �شكرا �إمارات
اخلري" ال�ستار عن لوحة كربى هي الأوىل من نوعها
مللك البحرين �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �أل
خليفة العربي يف عدن برعاية ال�شيخ عبد العزيز بن
عبد احلميد املفلحي مبنا�سبة العيد الوطني ململكة
البحرين والذكرى ال�ساد�سة ع�شر لتويل عاهل البحرين
مقاليد احلكم يف  16دي�سمرب اجلاري,
ورفعت اللوحة يف �شارع املن�صورة العام مقابل
احلجاز مول بعد دوار كالتك�س بالعا�صمة عدن .
حول هذا قال رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري"
واملن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم" فرا�س
اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم  :رفع �صور
العاهل البحريني ت�أتي عرفانا بجهوده مملكة البحرين

عدن  /خا�ص
�أزاحت حملتا «�شك ًرا مملكة احلزم» و «�شكر ًا
�إمارات اخلري» ال�ستار عن لوحة كربى لأمري قطر
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة بن
حمد بن عبدالله بن قا�سم بن حممد �آل ثاين(حفظة
الله ) لوحة بعنوان (�شكر قطر) برعاية م�ست�شفى
النقيب ،مبنا�سبة اليوم الوطني لتويل م�ؤ�س�س
دولة قطر ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين احلكم
يف دولة قطر والذي يحتفل فيه يف  18دي�سمرب
و ُرفعت اللوحة يف �شارع الت�سعني باملن�صورة
بالعا�صمة عدن من كل عام .

وقال رئي�س حملة «�شك ًرا �إمارات اخلري» ال�سعودية جاءت تلبيه لنداءِ احلكومة وال�شعب
املن�سق العام حلملة «�شك ًرا مملكة احلزم» ورئي�س اليمني لإنقاذ اليمن من االنهيار ،واملحافظة على
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم فرا�س اليافعي �أن رفع تاريخه العريق وعروبته من خمططات خارجية
ً
�صور �أمري قطر ت�أتي عرفانا بجهود قطر مع دول تنفذها امليلي�شيات احلوثية.
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية
هذا وكانت حملتا «�شك ًرا مملكة احلزم»
النقاد بالدنا من الغزو الفار�سي املمثل مبلي�شيات
و«�شك ًرا �إمارات اخلري» قد �أزاحت ال�ستار عن
احلوثي واملخلوع.
و�أ�ضاف اليافعي« ،لوال التحالف العربي بقيادة لوحة قادة التحالف العربي بعدن تظم كافة دول
ال�سعودية ملا حتققت تلك االنت�صارات يف املناطق التحالف العربي التي هبت لإنقاذ اليمن من الغزو
املحررة ..لهذا و�أقل واجب منا �أن ُترفع �صور قادة الفار�سي كما �أزاحت احلملة م�ؤخرا لوحة �شكر
التحالف العربي مبدينة ال�سالم العا�صمة عدن» .كويت الإن�سانية ولوحة �شكرا بحرين املحبة .
و�أكد اليافعي �أن قوات التحالف وعلى ر�أ�سها

�صور حممد ال�ساد�س تزين �شوارع عدن
حتت عنوان » �شكرا املغرب »

مع دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية النقاد بالدنا من الغزو الفار�سي املمثل
مبلي�شيات احلوثي واملخلوع .
م�ضيفا :لوال التحالف العربي بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية ملا حتققت تلك االنت�صارات يف املناطق
املحررة ..
لهذا واقل واجب منا �أن ترفع �صور قادة التحالف
العربي مبدينة ال�سالم العا�صمة عدن".
و�أكد رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق
العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم" فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم� :أن قوات التحالف
وعلي ر�أ�سها ال�سعودية ،جاءت تلبيه لنداء احلكومة
وال�شعب اليمني لإنقاذ اليمن من االنهيار ،واملحافظة
علي تاريخه العريق وعروبته من خمططات خارجية
تنفذها امليلي�شيات احلوثية.

الفتة �شكر للملك عبد اهلل الثاين
تتو�سط اكرب �شوارع عدن اليمنية

عدن  /خا�ص
رفعت م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم باليمن ال�ستار
عن لوحة كربى للملك حممد ال�ساد�س يف �أهم
�شوارع العا�صمة اليمنية عدن ب�شارع الت�سعني.
عرفنا للدورالذي قام به املغرب يف عا�صمة احلزم
التي و�ضعت حدا للحوثيني.
وقال املن�سق العام حلملة « �شكرا مملكة احلزم
» فرا�س اليافعي » رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة)
للإعالم « :رفع �صور ملك املغرب ت�أتي عرفانا
بجهوده مع دول التحالف العربي بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية النقاد اليمن من امللي�شيات
االنقالبية املوالية �إىل �إيران .
وا�ضاف �أن مملكة املغرب ال�شقيق قدمت دعم
كبري يف �إطار التحالف العربي بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية ,وم�شاركتها يف عملية عا�صفة
احلزم وما تالها من �إعادة الأمل لليمن و�ساهمت
املغرب مب�ساعدة التحالف يف �إعادة ال�شرعية
لليمن مبا فيها و�ضع القوات اجلوية املغربية
املتواجدة بالإمارات العربية املتحدة حتت
ت�صرف التحالف.

عدن  /خا�ص

م�شريا اىل ان امللك حممد ال�ساد�س �أكد يف �أكرث
من منا�سبة على دعم املغرب لليمن ا�ستجابة لطلب
ة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي الرئي�س ال�شرعي
للجمهورية اليمنية ومن منطلق دعم ال�شرعية
يف اليمن والت�ضامن مع منا�صريها… فان

اململكة املغربية قررت تقدمي جميع �أ�شكال الدعم
وامل�ساندة �إىل التحالف من اجل دعم ال�شرعية
يف اليمن يف بعده ال�سيا�سي واملعلوماتي
واللوجي�ستيكي والع�سكري.

�إزاحة ال�ستار عن لوحة (�شكرا كويت الإن�سانية)
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و "
�شكرا �إمارات اخلري" ال�ستار عن لوحة كربى
هي الأوىل من نوعها لل�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر املبارك ال�صباح �أمري دولة الكويت
بعنوان (�شكرا كويت الإن�سانية ) يف عدن
برعاية م�ست�شفى النقيب ورفعت اللوحة
كورني�ش عدن مول مبدينة خورمك�سر بجانب
فندق مريكيور بالعا�صمة عدن
حول هذا قال رئي�س حملة "�شكرا �إمارات
اخلري" واملن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة
احلزم" فرا�س اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم  :رفع �صور �أمري الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر املبارك ال�صباح

(حفظة الله ) ت�أتي عرفانا بجهوده دولة قطاع الرتبية والتعليم  ،واليوم ن�شاهد هذا
الكويت ال�شقيقة مع دول التحالف العربي الدعم يف كافة املجاالت بالعا�صمة عدن.
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية النقاد بالدنا
هذا و قدمت احلكومة الكويتية م�ؤخرا
من الغزو الفار�سي املمثل مبلي�شيات احلوثي معونة طبية عاجلة لعدد من م�ست�شفيات مدينة
واملخلوع .
عدن ملواجهة الأزمة التي تعانيها .
م�ضيفا :لوال التحالف العربي بقيادة اململكة
وقال م�سئولون مبكتب ال�صحة انه مت
العربية ال�سعودية ملا حتققت تلك االنت�صارات ا�ستالم تربعات ب�أدوية وم�ستلزمات طبية
يف املناطق املحررة  ..لهذا اقل واجب منا مقدمة من جمعية �صندوق �أعانة املر�ضى
�أن ترفع �صور قادة التحالف العربي مبدينة الكويتي بقيمة تقدر ب  162000دوالر �أمريكي
ال�سالم العا�صمة عدن".
مل�ست�شفيات حمافظة عدن حيث مت ا�ستالمها يف
اخلري"
إمارات
�
"�شكرا
و�أكد رئي�س حملة
خمازن م�ست�شفى ال�صداقة التعليمي بعدن .
احلزم"
مملكة
"�شكرا
حلملة
واملن�سق العام
اجلدير بالذكر �أن دولة الكويت ال�شقيق
(احلقيقة)
ؤ�س�سة
�
م
رئي�س
اليافعي"
فرا�س
قدمت ما يقارب � 5000سلة غذائية للمناطق
للإعالم �أن  :دعم دولة الكويت ل�شعبنا مل يكن الغريبة مبديرية تنب يف وقت الحق والتي مل
وليد اليوم بل يتجاوز ن�صف قرن ،..فب�صمات ت�ستهدف من قبل من �أي جمعية خريية.
الدعم الكويتي جتده يف القطاع ال�صحي ،وكذا

وجه ال�شعب اليمني برقية �شكر وتقدير وعرفان
جلاللة امللك عبدالله الثاين على املوقف االردين
الر�سمي وال�شعبي  ،ولكن الربقية متيزت ب�شكلها
وطريقة �إهدائها عن باقي الربقيات .
الربقية متثلت يف �أزاحة ال�ستار عن لوحة كبرية
جلاللة امللك عبدالله الثاين كتب عليها ‘ �شكر ًا الأردن ‘
يف عدن  ،ورفعت اللوحة يف �أهم �شوارع عدن .
وقد �أ�شرف على �إزاحة ال�ستار حملتا ‘�شكرا مملكة
احلزم’ و ‘ �شكرا �إمارات اخلري’ ،وجاء ذلك يف �إطار رد
اجلميل والعرفان لكافة دول التحالف على �إعادة االمل
للحياة ال�شعبية وال�سيا�سية يف اليمن.
وحتدث ممثلي عن ال�شعب اليمني عن موقف اململكة

الأردنية الها�شمية ،وكيف قامت بتقدمي الدعم الكبري
واملميز �ضمن التحالف الذي كان بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية،مما �سمح ب�إعادة احلرية واحلياة لليمن .
وا�ضافوا قائلني :مهما كانت ال�صعاب والت�ضحيات
فلن ين�سى ال�شعب اليمني مواقف االردن والتي متثلت
يف الدفاع عن ار�ض اليمن  ،و�إ�ستقبال جرحى مينيني
�أ�صيبوا يف العدوان احلوثي للعالج يف امل�ست�شفيات
�أردنية ،م�ؤكدين ان الأردن يتمتع بال�سمعة الطيبة
واخلربة الطبية املميزة ،وهذا جعل االردن الوجهة
االوىل لليمنيني لعالج املر�ضى اليمنيني .
واجلدير بالذكر هنا �أن التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية �شن �ضربات جوية �ضد احلوثيني والقوات
املوالية ل�صالح منذ �آذار/مار�س .
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�إزاحة ال�ستار عن لوحة ( �شكرا �إرتريا) ب�صورة الرئي�س الإريرتي
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و " �شكرا
�إمارات اخلري" ال�ستار عن لوحة كربى للرئي�س
الإريرتي� ،أ�سيا�س�أفورقي بعنوان (�شكرا �إرتريا)
يف عدن برعاية م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم ,ورفعت
اللوحة يف �أهم �شوارع العا�صمة عدن �شارع مدينة
القاهرة امل�ؤدي لدوار ال�سفينة مبديرية ال�شيخ
عثمان .
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق
العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم" فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم قال  :رفع �صور
الرئي�س االريرتي ت�أتي عرفانا بجهوده مع دول
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية
النقاد اليمن من امللي�شيات االنقالبية املوالية �إىل
�إيران .
و�أكد رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق
العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم" فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم� :أن دولة ارتريا

قدمت دعم كبري يف �إطار التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية ,وم�شاركتها يف عملية
عا�صفة احلزم وما تالها من �إعادة الأمل لليمن
و�ساهمت ارتريا مب�ساعدة التحالف يف �إعادة
ال�شرعية لليمن مبا فيها تدريب املقاومة وقوات
اجلي�ش الوطني على �أر�ضيها �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
قاعدة (ع�صب) لالنطالق عملية حترير عدن كونه
(ع�صب) املنفذ اجلوي الذي مير اىل عدن .
م�ضيفا � :إن �إريرتيا �شددت يف �أكرث من منا�سبة
على وقوفها ودعمها لل�شرعية يف اليمن التي �أفرزت
قيادات �شرعية .و�أكدت على �ضرورة �أمن وا�ستقرار
اليمن ووحدته �أر�ضا و�شعبا ،وقالت �إن ا�ستقرار
اليمن يهمها بالدرجة الأوىل ،ملا يربط بني ال�شعبني
الإريرتي واليمني من �صالت الرتابط والتداخل
واجلوار التاريخي.
وبد�أ التحالف العربي بقيادة ال�سعودية �شن
�ضربات جوية �ضد احلوثيني والقوات املوالية
ل�صالح منذ �آذار/مار�س ،ووفر لقوات هادي دعما
ميدانيا.

�إزاحة ال�ستار عن لوحة ( �شكرا ال�صومال )

الرئي�س ال�سوداين بعدن �ضمن حملتا
"�شكرا مملكة احلزم" و " �شكرا �إمارات اخلري"
عدن  /خا�ص

عدن  /خا�ص
�أزاحت حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و " �شكرا �إمارات اخلري" ال�ستار
اليوم اجلمعة عن لوحة كربى للرئي�س ال�صومايل "ح�سن �شيخ حممود
" بعنوان (�شكرا ال�صومال) يف عدن برعاية م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم
,ورفعت اللوحة يف �أهم �شوارع العا�صمة عدن �شارع مدينة القاهرة
امل�ؤدي لدوار ال�سفينة مبديرية ال�شيخ عثمان .
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق العام حلملة "�شكرا
مملكة احلزم" فرا�س اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم قال
 :رفع �صور الرئي�س ال�صومايل ت�أتي عرفانا بجهوده مع دول التحالف
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية النقاد اليمن من امللي�شيات
االنقالبية املوالية �إىل �إيران .
و�أكد رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق العام حلملة "�شكرا
مملكة احلزم" فرا�س اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم� :إن

ال�صومال �شددت يف �أكرث من منا�سبة على وقوفها ودعمها لل�شرعية ..
وكان الرئي�س ال�صومايل ح�سن �شيخ حممود ،جدد يف اكرث من
منا�سبة دعم بالده لعملية «عا�صفة احلزم» ،التي تقودها اململكة العربية
ال�سعودية ،مب�شاركة عدد من الدول العربية� ،ضد احلوثيني باليمن.
وقال «حممود» يف كلمته بالدورة ال�ساد�سة والع�شرين للقمة العربية،
�« ،سنقدم كافة الت�سهيالت؛ لإجناح هذه العملية الع�سكرية؛ من �أجل
ا�ستعادة اال�ستقرار والأمن بدولة اليمن» ،على حد قوله.
و�أ�ضاف الرئي�س ال�صومايل« ،موقفنا من الأزمة اليمنية وا�ضح،
وهو دعم ال�شرعية ممثلة يف الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،ودعم
وم�ساندة كافة الدول العربية؛ للحفاظ على الأمن القومي العربي».
وبد�أ التحالف العربي بقيادة ال�سعودية �شن �ضربات جوية �ضد
احلوثيني والقوات املوالية ل�صالح منذ �آذار/مار�س ،ووفر لقوات هادي
دعما ميدانيا.

�أزاحت حملتا “�شكرا مملكة احلزم”
و ” �شكرا �إمارات اخلري” ال�ستار عن
لوحة كربى لفخامة الرئي�س ال�سوداين
عمر ح�سن �أحمد الب�شري بعنوان (�شكرا
ال�سودان ) يف عدن برعاية م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم ,ورفعت اللوحة
يف �أهم �شوارع العا�صمة عدن بدوار
ال�سفينة .
رئي�س حملة “�شكرا �إمارات اخلري”
واملن�سق العام حلملة “�شكرا مملكة
احلزم” فرا�س اليافعي” رئي�س م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم قال  :رفع �صور
الرئي�سال�سوداين ت�أتي عرفانا بجهوده
جمهورية ال�سودان ال�شقيق مع دول
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية النقاد اليمن من ملي�شيات
احلوثي واملخلوع �صالح االنقالبية
املوالية �إىل �إيران .
م�ضيفا :لوال التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية ملا حتققت
تلك االنت�صارات يف املناطق املحررة
 ..لهذا واقل واجب منا �أن ترفع �صور
قادة التحالف العربي مبدينة ال�سالم
العا�صمة عدن”.
و�أكد رئي�س حملة “�شكرا �إمارات

اخلري” واملن�سق العام حلملة “�شكرا
مملكة احلزم” فرا�س اليافعي”
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم� :أن
جمهورية ال�سودان قدمت دعم كبري يف
�إطار التحالف العربي بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية ,وم�شاركته يف عملية
عا�صفة احلزم وما تالها من �إعادة الأمل
لليمن.
م�ضيفا � :إن ما تقدمه ال�سودان من
دعم لليمن ي�أتي يف �إطار العالقات
القوية التي تربط بني البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني وجت�سدت يف وقوف ال�سودان
مع اليمن يف �إعادة ال�شرعية الد�ستورية
والوقوف مع اململكة العربية ال�سعودية
و�أ�شقائها من دول اخلليج ودول
التحالف العربي .
منوها بالدور الكبري الذي لعبته
ال�سودان من �أعداد اجلرحى الذين
ا�ستقبلهم ال�سودان على ثالث دفعات
وتقدمي اخلدمات الطبية والعالجية
املطلوبة لهم �إ�ضافة لإر�سال دفعات من
القوات ال�سودانية لدعم القوات املوالية
للرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،يف
مواجهة املقاتلني احلوثيني.
وبد�أ التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية �شن �ضربات جوية �ضد
احلوثيني والقوات املوالية ل�صالح منذ

�آذار/مار�س ،ووفر لقوات هادي دعما
ميدانيا.
وكان الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري
�أكد عدة مرات عن دعم بالده لليمن
يف �شتى املجاالت وخا�صة يف جانب
الإغاثة الطبية وا�ستقبال اجلرحى
املدنني والع�سكريني يف امل�ست�شفيات
ال�سودانية.
وي�شارك ال�سودان يف عمليات
التحالف العربي �ضد احلوثيني التي
بد�أت يف  26مار�س املا�ضي ،و�أعلنت
اخلرطوم مرارا انها م�ستعدة لإر�سال 6
�آالف جندي للعمليات الربية.
وفى وقت �سابق �أعلن ال�سودان �إلغاء
ت�أ�شرية الدخول لليمنيني  ،و�أبدى
ا�ستعداده ال�ستقبال جرحى احلرب فى
اليمن وتقدمي العالج لهم.
يذكر �أن حملتا “�شكرا �إمارات
اخلري” و”�شكرا مملكة احلزم ” قامتا
بتكرمي البعثة الدبلوما�سية بال�سفارة
ال�سودانية بعا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية الريا�ض م�ؤخرا تقديرا
وعرفانا بدور جمهورية ال�سودان
حكومة و�شعبا يف دعم اليمن و�إعادة
ال�شرعية لها يف �أطار التحالف العربي .

�إزاحة ال�ستار عن لوحة ( �شكرا جيبوتي )
حملتا "�شكرا مملكة احلزم"و"�شكرا �إمارات
اخلري تكرم رئي�س مركز �سلمان للإغاثة
عدن  /خا�ص
�أزاحت حملتا “�شكرا مملكة احلزم” و
” �شكرا �إمارات اخلري” ال�ستار عن لوحة
كربى لفخامة الرئي�س اجليبوتي �إ�سماعيل
عمر جيله بعنوان (�شكرا جيبوتي ) يف
عدن برعاية م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم ،
ورفعت اللوحة يف �أهم �شوارع العا�صمة
عدن بدوار ال�سفينة مبدينة ال�شيخ عثمان
 .رئي�س حملة “�شكرا �إمارات اخلري”
واملن�سق العام حلملة “�شكرا مملكة احلزم”
فرا�س اليافعي” رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة)
للإعالم قال :
رفع �صور الرئي�س اجليبوتي ت�أتي
عرفانا بجهوده جمهورية جيبوتي
ال�شقيق مع دول التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية النقاد اليمن
من ملي�شيات احلوثي واملخلوع �صالح
االنقالبية املوالية �إىل �إيران .
م�ضيفا :لوال التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية ملا حتققت
تلك االنت�صارات يف املناطق املحررة ..
لهذا واقل واجب منا �أن ترفع �صور قادة
التحالف العربي مبدينة ال�سالم العا�صمة

عدن”.
و�أكد رئي�س حملة “�شكرا �إمارات
اخلري” واملن�سق العام حلملة “�شكرا
مملكة احلزم” فرا�س اليافعي” رئي�س
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم� :أن جمهورية
جيبوتي قدمت دعم كبري يف �إطار التحالف
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية,
وم�شاركتها يف عملية عا�صفة احلزم وما
تالها من �إعادة الأمل لليمن.
م�ضيفا � :إن جمهورية جيبوتي ال�شقيقة
فتحت �أبوابها للأ�شقاء اليمنيني للدخول
عليها يف �أثناء الأزمة اليمنية دون �أي
ا�شرتاطات,وا�ستقبلت يف مراحل خمتلفة
ما يزيد عن  20000ميني ,كما جيبوتي
اليمنيني املواين اجلوية والبحرية للدخول
ب�أريحية.وفرت موقع لتقيم عليه الأمم
املتحدة والدول ال�شقيقة خميمات متكامال
للأ�شقاء اليمنيني �إ�ضافة ل�سماحها للطالب
اليمنيني االلتحاق باملدار�س دون �شروط
تعجيزية .هذا وا�ستقبلت امل�ست�شفيات
اجليبوتية .املر�ضى من ال�ضيوف اليمنيني
دون مقابل.
وكانت جيبوتي وبرغم �إمكانيات
م�ست�شفياتها املحدودة �أول دولة ت�ستقبل

م�صابي وجرحى املقاومة اليمنية .
وكانت حرم فخامة رئي�س جمهورية
جيبوتي تر�أ�ست اللجنة ال�شعبية لدعم
و�إغاثة ال�ضيوف اليمنيني املقيمني يف
جيبوتي ومت من خاللها توفري كافة اللوازم
الإغاثة من م�أكل ومالب�س وعالج وماء
قبل �أن ي�صل الدعم اخلارجي الذي ت�أخر
لأ�شهر يف املراحل الأوىل .كما �أ�سهمت
جيبوتي من خالل موانئها وم�شاركتها يف
�إر�سال و�إمداد املناطق اليمنية املختلفة
بامل�ساعدات الإغاثة الأممية و العربية .
ومثلت �سفارة جمهورية جيبوتي
بالريا�ض حلقة الو�صل التن�سيقية بني
احلكومتني اليمنية واجليبوتية من جهة
والتن�سيق الإغاثي والدعم من جهة بني
املنظمات والإغاثية الغربية والإقليمية
والدولية  .كالأمم املتحدة ،ومركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية،
والهالل الأحمر القطري وغري ذلك .
وبد�أ التحالف العربي بقيادة ال�سعودية
�شن �ضربات جوية �ضد احلوثيني والقوات
املوالية ل�صالح منذ �آذار/مار�س ،ووفر
لقوات هادي دعما ميدانيا.

عدن  /خا�ص
تقديرا للجهود العظيمة والنبيلة
التي يقوم بها مركز امللك �سلمان للإغاثة
والإعمال الإن�سانية قام الزميل فرا�س
اليافعي رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري
" واملن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة

احلزم" رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم
بتكرمي معايل الدكتور عبد الله الربيعة،
امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام
على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية.
وثمن رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة
للإعالم الدور الرائد للمملكة ال�شقيقة يف

م�ساعدتها لليمن مبختلف املجاالت يف
حمنته التي �سببها الإنقالبيني وعلى ر�أ�س
هذه امل�ساعدات مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية.
ويف ختام اللقاء �شكر الزميل "اليافعي"
الدكتور الربيعة وكل �إدارات املركز للجهد
الإن�ساين الرائع الذي يقومون به.
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حملة “�شكرا �إمارات اخلري” تكرم ال�سفري الإماراتي
لدى ال�سعودية مبنا�سبة اليوم الوطني للإمارات

حملتا " �شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا مملكة احلزم "
تكرم ال�سفري الإماراتي لدى اليمن

عدن  /خا�ص
تقدير ًا للجهود النبيلة التي تقوم بها دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ك ّرم رئي�س حملة (�شكر ًا �إمارات اخلري)
املن�سق العام حلملة “�شكرا مملكة احلزم” ال�صحفي
فرا�س اليافعي ،رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم
�،سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى الريا�ض ،
حممد �سعيد الظاهري  ,مبنا�سبة اليوم الوطني الرابع
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة ويوم ال�شهيد
الإماراتي .
وثمن رئي�س حملة �شكر ًا �إمارات اخلري،املن�سق العام
حلملة “�شكرا مملكة احلزم” الدور الرائد للإمارات يف
م�ساعدتها لليمن مبختلف املجاالت يف حمنته التي �سببها
االنقالبيون ،وعلى ر�أ�س هذه امل�ساعدات ما تقوم به
جمعية الهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن ،وعدن خا�صه.
ويف ختام اللقاء �شكر اليافعي �سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة لدى اليمن ،وقيادة و�شعب الإمارات،
للجهد الإن�ساين الرائع الذي يقومون به جتاه اليمن .
م�ضيفا�:إزاء هذه املحنة هب �أهلنا �أهل ال�شهامة
والعروبة دول التحالف العربي ويف مقدمتها اململكة
العربية ال�سعودية و دولة الإمارات العربية املتحدة يلبون
نداء �أ�شقائهم ويقفون معنا بكل قوة لدحر هذه ع�صابات
�إيران ,,و قدمت الإمارات كل الدعم لليمن ولعدن خا�صة

عدن  /خا�ص

فعلينا مبادلتها الوفاء بالوفاء و كان دور �أبناء الإمارات
�أبناء زايد يف عدن دور�آ مميز�آ خالل فرتة حترير عدن..
وكانت امل�ساعدات الع�سكرية والإن�سانية الإماراتية

عاملآرئي�سي�آ يف �صمود وحترير عدن.بل اختلط وامتزج
دم �إبن الإمارات مع �إبنعدن..على تراب عدن و�أكد على �أن
امل�صري م�شرتك )) .

حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و "�شكرا مملكة احلزم"
تكرم البعثة ال�سودانية

عدن  /خا�ص
كرمتا حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و�شكرا مملكة احلزم" البعثة
الدبلوما�سية بال�سفارة ال�سودانية بعا�صمة اململكة العربية ال�سعودية
الريا�ض  .وقام رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق العام
حلملة "�شكرا مملكة احلزم" ال�صحفي "فرا�س اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة
احلقيقة للإعالم بتكرمي �سعادة ال�سفري احمد التجاين حممد �سوار
نائب رئي�س البعثة ال�سودانية بذرع احلملتا تقديرا وعرفانا بدور
جمهورية ال�سودان حكومة و�شعبا يف دعم اليمن و�إعادة ال�شرعية
لها يف �أطار التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ب�إنقاذ
بالدنا من ع�صابات �إيران املمثلة مبلي�شيات احلوثي واملخلوع �صالح .

من جانبه ثمن ال�سفري احمد التجاين حممد �سوار نائب رئي�س البعثة
ال�سودانية يف الريا�ض بدور حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا
مملكة احلزم" على هذا التكرمي م�شريا �إىل �أن القيادة ال�سيا�سية يف
بلدة لديها دور ا�سرتاتيجي يف دعم ال�شرعية املتمثلة بفخامة الرئي�س
عبد ربه من�صور هادي  .وقال ال�سفري �سوار �أن ال�سودان تدعم �أي
جهود تعمل على ا�ستعادة ال�شرعية يف اليمن �سوى كانت �سيا�سية او
ع�سكرية منوها �إىل ان العالقات بني البلدين ال�شقيقني م�سنودة ب�إرث
تاريخي كبري  .هذا وكانت حملتا «�شكر ًا مملكة احلزم» و«�شكر ًا �إمارات
اخلري»قد �أزاحت يف � 30أكتوبر املا�ضي ال�ستار عن لوحة كربى هي
الأوىل من نوعها لقادة التحالف العربي يف مديرية املن�صورة مبدينة
عدن ..ح�ضت حينها باهتمام و�سائل الإعالم العربية والأجنبية .

حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا مملكة احلزم "
تزيح ال�ستار عن لوحة (الت�صالح والت�سامح) يف العا�صمة عدن

تقديرا للجهود العظيمة والنبيلة التي تقوم بها دولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة ،قام الزميل فرا�س
اليافعي رئي�س م�ؤ�س�سة احلقيقة للإعالم رئي�س التحرير
رئي�س حملة (�شكرا �إمارات اخلري) واملن�سق العام حلملة
“�شكرا مملكة احلزم ” بتكرمي �سعادة ال�سيد �سامل خليفة
الغفلي� ،سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى اليمن .
وثمن رئي�س حملة �شكرا �إمارات اخلري الدور الرائد

للإمارات ال�شقيقة يف م�ساعدتها لليمن مبختلف املجاالت
يف حمنته التي �سببها االنقالبيني وعلى ر�أ�س هذه
امل�ساعدات ما يقوم به جمعية الهالل الأحمر الإماراتي
يف اليمن وعدن خا�صة.
ويف ختام اللقاء �شكر الزميل فرا�س اليافعي �سعادة
�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى اليمن وقيادة
و�شعب الإماراتي ال�شقيق للجهد الإن�ساين الرائع الذي
يقومون به.

حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و "�شكرا مملكة احلزم"
تكرم ال�سفري امل�رصي لدى اليمن

عدن  /خا�ص
تقدير ًا للجهود النبيلة التي تقوم بها
جمهورية م�صر العربية  ،ك ّرم رئي�س حملة
"�شكر ًا �إمارات اخلري" املن�سق العام حلملة
"�شكرا مملكة احلزم" ال�صحفي فرا�س
اليافعي ،رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم
�،سفري جمهورية م�صر العربية لدى اليمن د
يو�سف ال�شرقاوي بدرع احلملتني الذهبي .
وثمن رئي�س حملة "�شكر ًا �إمارات
اخلري"،املن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة
احلزم" الدور الرائد جلمهورية م�صر العربية
يف م�ساعدتها لليمن مبختلف املجاالت
يف حمنته التي�سببها االنقالبيني ،والدعم
الدبلوما�سي امل�صري لليمن خارجيا .
كما عرب (اليافعي) عن �شكره البالغ
ل�سعادةال�سفري الدكتور يو�سف �أحمد
ال�شرقاوي �سفري جمهورية م�صر العربية
لدى اليمن للدور الدبلوما�سيالكبري الذي
بذله مل�ساندة اليمن ومازال يقوم به تنفيذا
لتوجيهات القيادة ال�سيا�سية امل�صريةويف
ختام اللقاء �شكر رئي�س حملة "�شكر ًا�إمارات

اخلري" املن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة
احلزم" ال�صحفي فرا�س اليافعي ،رئي�س
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم  ،قيادة و�شعب
م�صر ،جتاه دعمهم لليمن يف �أطارالتحالف
العربي بقيادة اململكة العربيةال�سعودية .
م�ضيفا� :إزاء هذه املحنة هب �أهلنا �أهل
ال�شهامةوالعروبة دول التحالف العربي
ويف مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية و
جمهورية م�صرالعربية يلبون نداء �أ�شقائهم
ويقفون معنا بكلقوة لدحر هذه ع�صابات
احلوثي واملخلوع �صالح .
وكانت حملتا "�شكرا مملكة احلزم"و
" �شكرا �إمارات اخلري" �أزاحت اخلمي�س
املا�ضي ال�ستار عن لوحة كربى هي الأوىلمن
للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية
م�صر العربية وتظهر يف ال�صورة �أهرامات
م�صرالتاريخية (�شكرا م�صر �أم الدنيا) احد
دول التحالف العربي ل�صد عدوان ملي�شيات
احلوثي واملخلوع�صالح على ال�شعب اليمني
 ,ورفعت اللوحة ال�ضخمة برعاية ال�شيخ عبد
العزيز بن عبد احلميداملفلحي وذلك يف جولة
العاقل بخورمك�سر بالعا�صمة عدن .

وذكر رئي�س حملة "�شكرا �إمارات
اخلري"واملن�سق العام حلملة "�شكرا
مملكة احلزم" فرا�س اليافعي" رئي�س
م�ؤ�س�سة(احلقيقة) للإعالم يف بالغ �صحفي
وزعلو�سائل الإعالم  :رفع �صور "�شكرا
م�صر �أم الدنيا " ت�أتي عرفانا بجهوده
م�صرالعروبة مع دول التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية النقاد بالدنا من
الغزوالفار�سي املمثل مبلي�شيات احلوثي
واملخلوع .
و�أ�ضاف "اليافعي" �أن الرئي�س
امل�صريعبدالفتاح ال�سي�سي �أكد يف �أكرث من
منا�سبة ا�ستعداد م�صر لتقدمي كل �أوجه
الدعم وامل�ساندةللحكومة ال�شرعية يف اليمن،
حيث �أ�شار فخامة الرئي�س "ال�سي�سي" �إىل
�أن"م�صر �ستظل دائما �إىل جوار اليمن يف كل
الظروف".
اجلدير بالذكر �أن م�صر ت�شارك يف
التحالفالعربي الذي تقوده ال�سعودية منذ 26
مار�س املا�ضي وي�ستهدف مواقع وجتمعات
احلوثيني و�أخرىتابعة للمخلوع �صالح .

حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و "�شكرا مملكة احلزم"
تكرم ال�سفري اجليبوتي بالريا�ض
الريا�ض/خا�ص

عدن  /خا�ص
مبنا�سبة الذكرى العا�شرة للت�صالح
والت�سامح اجلنوبي قامتا حملة "�شكرا
�إمارات اخلري" و" �شكرا مملكة احلزم
" ب�إزاحة ال�ستار عن لوحة كربى يف

�شارع امللك �سلمان بن عبد العزيز
(البحري �سابقا) برعاية م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم .
وحول ذلك قال رئي�س حملة "�شكرا
�إمارات اخلري" و املن�سق العام حلملة
" �شكرا مملكة احلزم " فرا�س اليافعي

رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم �أن
رفع لوحة الت�صالح والت�سامح هدية
لأبناء اجلنوب يف الذكرى العا�شرة
للت�صالح والت�سامح اجلنوبي التي
�سطرت �أروع �صور التالحم ال�شعبي
.يف عا�صمة ال�سالم واملحبة عدن.

قامت حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و�شكرا
مملكة احلزم" بتكرمي �سعادة ال�سيد �ضياء الدين
باخمرمة ,عميد ال�سلك الدبلوما�سي ال�سفري
اجليبوتي لدى اململكة العربية ال�سعودية.
 .وقام رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري"
واملن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم"
ال�صحفي "فرا�س اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة
احلقيقة للإعالم بتكرمي �سعادة ال�سفري اجليبوتي
بدرع احلملتني تقديرا وعرفانا بدور جمهورية
جيبوتي حكومة و�شعبا يف دعم اليمن و�إعادة
ال�شرعية لها يف �أطار التحالف العربي بقيادة
اململكة العربية ال�سعودية ب�إنقاذ اليمن من
ع�صابات �إيران املمثلة مبلي�شيات احلوثي
واملخلوع �صالح .
من جانبه ثمن �سعادة ال�سيد �ضياء الدين
باخمرمة ,عميد ال�سلك الدبلوما�سي ال�سفري
اجليبوتي لدى اململكة العربية ال�سعودية.
بدور حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا
مملكة احلزم" على هذا التكرمي م�شريا �إىل �أن
القيادة ال�سيا�سية يف بلدة لديها دور ا�سرتاتيجي
يف دعم ال�شرعية املتمثلة بفخامة الرئي�س عبد ربه
من�صور هادي .
وقال �سعادته �أن جيبوتي تدعم �أي جهود تعمل
على ا�ستعادة ال�شرعية يف اليمن �سوى كانت

�سيا�سية �أو ع�سكرية منوها �إىل �أن العالقات بني
البلدين ال�شقيقني م�سنودة ب�إرث تاريخي كبري .
هذا وكانت حملتا «�شكر ًا مملكة احلزم» و«�شكر ًا
�إمارات اخلري»قد �أزاحت ال�ستار عن لوحة كربى
لفخامة الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن �أحمد
الب�شري بعنوان (�شكرا ال�سودان ) يف عدن برعاية
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم ,ورفعت اللوحة
يف �أهم �شوارع العا�صمة عدن بدوار ال�سفينة .

ح�ضت حينها باهتمام و�سائل الإعالم العربية
والأجنبية كما انفرد تلفزيون جيبوتي الر�سمي
بتغطية احلدث الهام �إ�ضافة لو�سائل الإعالم
اجليبوتية وي�أتي رفع لوحة "�شكرا جيبوتي" يف
�إطار جهود حملتا «�شكر ًا مملكة احلزم» و«�شكر ًا
�إمارات اخلري» برفع �صور كافة دول التحالف
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية .
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�إزاحة ال�ستار عن لوحة " �أطلقوا �آ�رسانا " يف �شارع امللك �سلمان بالعا�صمة عدن
عدن  /خا�ص
�أزاحت حملتا �شركة "�إمارات اخلري"
و"�شكرا مملكة احلزم" ال�ستار عن لوحة
�ضخمة يف �شارع امللك �سلمان بن عبد
العزيز �أل �سعود(البحري �سابقا) للأ�سرى
املعتقلني يف �سجون ملي�شيات احلوثي
واملخلوع �صالح .
ورفت اللوحة يف العا�صمة عدن لت�أكيد

على مطالبة ال�شعب بالأ�سرى املعتقلني .
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري"
واملن�سق العام حلملة "�شكرا مملكة احلزم"
فرا�س اليافعي قال رقع �صور الأ�سرى
لتذكري العامل ب�أ�سرى الوطن الذين اعتقلوا
يف �سجون امللي�شيات االنقالبية وال�شعب
يطالب ب�إطالق �سراح الأ�سرى من �سجون
االنقالبني .
مو�ضحا � :أن حملتا "�شكرا �إمارات

اخلري" و�شكرا مملكة احلزم" �سوف تد�شن
فعاليات كربى بالعا�صمة عدن لق�ضية
الأ�سرى يف �سجون امللي�شيات وت�شكيل
�ضغط �شعبي على الأمم املتحدة ليتم
تفنيد قرار جمل�س الأمن ب�إطالق �سراح
املعتقلني اللواء حممود ال�صبيحي و اللواء
نا�صر من�صور هادي والعميد في�صل رجب
و�آخرين .

( لن نن�سى مواقفكم )  .لوحة عمالقة بعدن
لكتاب ومثقفني خليجيني رد للوفاء والعرفان
عدن  /خا�ص

�أزاحت حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا مملكة
احلزم" يف عدن ال�ستار عن لوحة عمالقة هي الأوىل
من نوعها �ضمت الكتاب اخلليجني امل�ؤيدين لبالدنا
�ضد ملي�شيات احلوثي واملخلوع �صالح .
هدية من �أبناء عدن لهما وتقديرا وعرفانا لدورهم
الكبري يف الإعالم اخلليجي لأجل الق�ضية .
ورفعت �صورة عمالقة لكل من املحلل الع�سكري
ال�سعودي العقيد متقاعد �إبراهيم �أل مرعي والكاتب
الكويتي �أنور الر�شيد واملحلل ال�سيا�سي املعروف
الكويتي فهد ال�شليمي والباحث الإماراتي د خالد
القا�سمي .

ورفعت اللوحة برعاية رجل الإعمال ال�شيخ جمال
�سامل الكلدي "اليافعي" يف �شارع امللك �سلمان بن عبد
العزيز �أل �سعود (البحري �سابقا).
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق
العام حلملة" �شكرا مملكة احلزم" الإعالمي "فرا�س
اليافعي" رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم قال :رفع
�صور كتاب و�إعالميني ومفكرين اخلليجي تقديرا
وعرفانا لهما مل�ساندتهم ق�ضيتنا ووقوفهم مع �شعبنا
�ضد ملي�شيات احلوثي واملخلوع �صالح واللوحة هدية
من �أبناء الوطن عامة وعدن على وجه التحديد التي
�ضربت مثاال كبريا برد الوفاء لكل من وقف و�ساند
�شعبنا .
مو�ضحا :ان لوحة "لن نن�سى مواقفكم" جاءت لرد
الوفاء للكتاب اخلليجي الذي �سخروا وقتهم لن�صرة

�شعبنا جتاه الغزو الفار�سي امتداد لقرارات بلدنهم
لإنقاذ اليمن من املد الفار�سي ممثلة بعا�صفة احلزم
و�إعادة الأمل بقيادة اململكة العربية ال�سعودية وملكها
ملك احلزم والعزم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عد العزيز �أل �سعود (حفظة الله)
وكانت حملتا "�شكرا �إمارات اخلري" و"�شكرا مملكة
احلزم" رفعت ع�شرات اللوحات ل�شكر دول التحالف
العربي عامة وعلى وجه اخل�صو�ص اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات ب�إعداد خمتلفة �إ�ضافة �إىل
م�صر والكويت والبحرين وقطر واملغرب والأردن
وال�سودان وجيبوتي وارتريا وال�صومال وعدد �أخر
من لوحات ال�شكر والعرفان .

�إزاحة ال�ستار عن لوحة «�شك ًرا قطر » ب�صورة ال�شيخ متيم
بن حمد �أل ثاين مبنا�سبة اليوم الوطني القطري

�إزاحة ال�ستار عن لوحة
«ال�شهيد جعفر حممد �سعد » يف عدن

عدن  /خا�ص
�أزاحت حملتا «�شك ًرا مملكة احلزم» و«�شك ًرا
�إمارات اخلري» ال�ستار عن لوحة كربى لأمري قطر
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة بن
حمد بن عبدالله بن قا�سم بن حممد �آل ثاين(حفظة
الله ) لوحة بعنوان (�شكر قطر) برعاية م�ست�شفى
النقيب ،مبنا�سبة اليوم الوطني لتويل م�ؤ�س�س
دولة قطر ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين احلكم يف
دولة قطر والذي يحتفل فيه يف  18دي�سمرب و ُرفعت
اللوحة يف �شارع الت�سعني باملن�صورة بالعا�صمة
عدن من كل عام .
وقال رئي�س حملة «�شك ًرا �إمارات اخلري» املن�سق
العام حلملة «�شك ًرا مملكة احلزم» ورئي�س م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم فرا�س اليافعي �أن رفع �صور
�أمري قطر ت�أتي عرفا ًنا بجهود قطر مع دول التحالف
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية النقاد
بالدنا من الغزو الفار�سي املمثل مبلي�شيات احلوثي
واملخلوع.
و�أ�ضاف اليافعي« ،لوال التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية ملا حتققت تلك االنت�صارات يف املناطق
املحررة ..لهذا و�أقل واجب منا �أن ُترفع �صور قادة
التحالف العربي مبدينة ال�سالم العا�صمة عدن».

عدن  /خا�ص

و�أكد اليافعي �أن قوات التحالف وعلى ر�أ�سها
ال�سعودية جاءت تلبيه لنداءِ احلكومة وال�شعب
اليمني لإنقاذ اليمن من االنهيار ،واملحافظة على
تاريخه العريق وعروبته من خمططات خارجية
تنفذها امليلي�شيات احلوثية.
هذا وكانت حملتا «�شك ًرا مملكة احلزم» و«�شك ًرا

�إمارات اخلري» قد �أزاحت ال�ستار عن لوحة قادة
التحالف العربي بعدن تظم كافة دول التحالف العربي
التي هبت لإنقاذ اليمن من الغزو الفار�سي كما �أزاحت
احلملة م�ؤخرا لوحة �شكر كويت الإن�سانية ولوحة
�شكرا بحرين املحبة .

�إزاحة ال�ستار على لوحتي �شارع
امللك �سلمان بن عبد العزيز �أل �سعود يف عدن

عدن  /خا�ص
مت اليوم بعدن �إزاحة ال�ستار على لوحتي �شارع
امللك �سلمان بن عبد العزيز اخلط البحري �سابقا
بتنفيذ من حملتي "�شكرا مملكة احلزم" و "�شكرا
�إمارات اخلري" على نفقة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد
احلميد املفلحي مبوجب القرار اجلمهوري رقم ()68
ل�سنة (2015م) والذي ق�ضى بت�سمية ال�شارع الرئي�س
من جولة كالتك�س �إىل جولة ريجل يف حمافظة عدن
ب�شارع امللك �سلمان بن عبد العزيز اعرتاف ًا وتقدير ًا
جلهود خادم احلرمني ال�شريفني .وجاء يف ن�ص القرار:
ا�ستناد ًا �إىل املوقف الأخوي وال�صادق وال�شجاع الذي
تبنته دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز للوقوف مع ال�شعب اليمني يف حمنته التي
مير بها والذي يرتجم على �أر�ض الواقع بكل �صور
و�أ�شكال الدعم وامل�ساندة ،وانطالق ًا من م�س�ؤوليتنا
يف االعرتاف والإ�شادة بهذا الدور العظيم الذي

يقوم به الأ�شقاء لإنقاذ اليمن ومنع مزيد ًا من التدمري
جراء الأعمال العدوانية للملي�شيات االنقالبية .وقال
رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" واملن�سق العام
حلملة "�شكرا مملكة احلزم" الزميل ال�صحفي "فرا�س
اليافعي" � :أن رفع لوحتني ل�شارع امللك �سلمان بن عبد
العزيز على نفقة ال�سيا�سي املعروف ال�شيخ عبد العزيز
بن عبد احلميد املفلحي ومبوجب قرار الرئي�س هادي
ت�أتي عرفانا بدور امللك �سلمان بن عبد العزيز يف �إنقاذ
بلدنا من �سيطرة امللي�شيات االنقالبية  .م�ضيفا :لقد
ظن اليمنيون ومن خلفهم العامل� ،أن احلرب التي �ش ّنها
املتمردون وقوات املخلوع علي عبدالله �صالح على
اليمن ،لن تكون �إال بداية النزالق البلد يف م�ستنقع
اال�ضطراب الال متناهي� ،أ�سوة ببقية بلدان ال�شرق
الأو�سط التي ما تزال تع�صف بها اال�ضطرابات
واالقتتال الداخلي ب�إيقاد خارجي منذ �سنني؛ غري
�أن اململكة العربية ال�سعودية ومليكها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ح�شدت دول
اجلوار واجلوار البعيد ،للدفاع عن اليمن واليمنيني
من خالل حفاظها على اال�ستقرار فيها ،ومنعا لن�شوب

ا�ضطراب قد يت�سلل �إىل دول اخلليج .م�ضيفا :يحتم
علينا ذلك �شكر الله ّ
جل يف عاله ،ومن بعده قيادات
دول التحالف بزعامة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،والرئي�س هادي ،الذين بد�أوا
بتخلي�ص عدن من �ش ّر ودن�س هذه امللي�شيات لأر�ض
املدينة الطاهرة ،وتو�سع عمليات التطهري نحو حلج
و�أبني ،ومن ثم بقية املحافظات اليمنية الأخرى.
ال�سيا�سي املعروف ال�شيخ عبد العزيز بن عبد احلميد
املفلحي قال «نحمد الله على هذا احلدث وهذا الإجناز
وهذه العا�صفة التي و�ضعت النقاط على احلروف
التي وجه بها امللك �سلمان ،فنحن �سعداء كل ال�سعادة
بن�صرة بالدنا والوقوف مع ال�شعب و�إنقاذه من يد
احلوثيني الذين �أف�سدوا يف البالد وروعوا الآمنني،
فقد �أتت «عا�صفة احلزم» كدر�س لهم و�ضربة قوية �ضد
الباطل» .م�ضيفا� :أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر واالمتنان
للملك �سلمان على ما قام به جتاه اليمن وهذا لي�س
مب�ستغرب عليه -حفظه الله -حيث �أنقذ اليمن من يد
احلوثيني».

�أزاحت حملتي "�شكرا مملكة احلزم" و " �شكرا �إمارات
اخلري" ال�ستار عن لوحة كربى هي الأوىل من نوعها يف جولة
"كالتك�س" باملن�صورة ل�شهيد اللواء جعفر حممد �سعد حمافظ
حمافظة عدن الذي ا�ست�شهد يوم (الأحد) املا�ضي يف حادث
�إرهابي ا�ستهدفه وهو يف طريقة لأداء عمله مبدينة عدن ورفعت
اللوحة بالتزامن مع ت�شيع جثمان ال�شهيد .
وقال رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" املن�سق العام
حلملة " �شكرا مملكة احلزم " ال�صحفي "فرا�س اليافعي"
رئي�س م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم  :رفع �صور ال�شهيد (جعفر)
من قبل احلملتا وبرعاية كرمية من رجل الإعمال "عبد املجيد
العبادي" نيابة عن �أهايل حارة "الها�شمي" م�سقط را�س ال�شهيد
ت�أتي عرفانا وتقديرا لل�شهيد ومدى حب النا�س له خالل الفرتة
الب�سيطة التي متكن من خاللها ك�سب قلوب اجلميع .
و�أ�ضاف "اليافعي" لوحة ال�شهيد جعفر والتي حملت ا�سم
(عدن لن تن�ساك) ت�أتي لت�ؤكد رف�ض �أبناء عدن للإعمال الإرهابية
م�ؤكدين �أن الفئة ال�ضالة لن تنال من اللحمة الوطنية التي
يتمتع بها �أفراد ال�شعب  ،م�شددين على �أن حب الوطن متغلل يف

النفو�س.
و�أكد  :رئي�س حملة "�شكرا �إمارات اخلري" املن�سق العام
حلملة " �شكرا مملكة احلزم "  :الوطن برحيل ال�شهيد اللواء
جعفر حممد �سعد خ�سر رج ًال من �أنبل رجاالته ومنا�ض ًال ج�سور ًا
ومقدام ًا �شجاع ًا وخمل�ص ًا وفي ًا ورحيله يف مثل هذه املرحلة
اال�ستثنائية التي كان له دورا حموريا ميثل خ�سارة وطنية
كبرية".
ودعا (اليافعي) املجتمع بكافة �شرائحه �إىل الوقوف �صفا
واحدا �إىل جانب قيادة املحافظة لتفويت الفر�صة على العابثني
ب�سكينة مدينة عدن ،والإ�سراع يف ترتيب الأو�ضاع مبا من �ش�أنه
الق�ضاء على االنفالت الأمني.
وعرب املواطنون يف عدن عن غ�ضبهم وا�ستنكارهم حلادثة
مقتل حمافظ عدن ،وبهذه الطريقة الب�شعة ،واعتربوا ان عملية
االغتيال ت�ستهدف الأمن يف عدن ب�شكل خا�ص ،وتهدف اىل خلط
االوراق يف املرحلة احل�سا�سة والتي ت�سبق مفاو�ضات جنيف .2
وحظي حمافظ عدن جعفر حممد �سعد ب�شعبية كبرية على
الرغم من الفرتة الق�صرية التي ق�ضاها على ر�أ�س املحافظة ،حيث
عُني بقرار جمهوري بداية �شهر �أكتوبر من العام اجلاري� ،إال ان
ن�شاطه خالل الفرتة املا�ضية وم�ساهمته يف تطبيع احلياة بعدن
كان له دور يف ال�شعبية الكبرية وحب النا�س له.

حملتا "�شكرا مملكة احلزم" و" �شكرا �إمارات اخلري"ترفع جدارية "
عدن لن تن�ساكم" ب�صورة ال�شهيدين "ال�سهيان" و"الكتبي"

عدن  /خا�ص
�أزاحتا اليوم حملتا "�شكرا مملكة
احلزم" و" �شكرا �إمارات اخلري" ال�ستار
عن لوحة كربى لل�شهيدين العقيد ركن
عبدالله ال�سهيان قائد العمليات اخلا�صة
والعقيد �سلطان بن هويدان الكتبي
اللذين ُا�ست�شهدا �أثناء قيامهما بواجبهما
يف متابعة �سري عمليات حترير ( تعز)
�ضمن عملية “�إعادة الأمل” باليمن
يف ميدان ال�شرف والبطولة بت�ضحية
و�إخال�ص.
ورفعت اللوحة يف �شارع امللك �سلمان
بن عبد العزيز �أل �سعود يف العا�صمة
عدن(اخلط البحري �سابقا) برعاية
م�ؤ�س�سة (الأمناء) للإعالم .
وقال رئي�س حملة "�شكرا �إمارات
اخلري" واملن�سق العام حلملة "�شكرا
مملكة احلزم" فرا�س اليافعي رئي�س

م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم ان :رفع لوحة
ال�شهيدين " ال�سهيان" و"الكتبي" ت�أتي
عرفانا وتقديرا لهما وت�ضحياتهما لأجل
حرية اليمن واليمنيني .
م�ضيفا  :وردا للوفاء من �أبناء عدن
خا�صة واليمن عامة رفعت لوحة "عدن
لن تن�ساكم " ب�صورتي ال�شهيدين تقبلهما
الله يف ال�شهداء و�أعلى منزلتهما يف
اجلنة،
م�ضيفا � :ستبكيكما عدن و�أطفالها
و�أهلها فعندما يرحل الأبطال ،ال ميوتون،
بل جنة اخللد ي�سكنون ويف قلوبنا
خالدون.
و�أ�شاد رئي�س حملة "�شكرا �إمارات
اخلري" واملن�سق العام حلملة "�شكرا
مملكة احلزم" فرا�س اليافعي رئي�س
م�ؤ�س�سة (احلقيقة) للإعالم باملواقف
الأخوية والبطولية التي ج�سدتها دول
التحالف العربي ويف مقدمتها اململكة

العربية ال�سعودية ودولة الإمارات
العربية املتحدة يف م�ساندة اليمن
وال�سلطة ال�شرعية ال�ستعادة م�ؤ�س�سات
الدولة من �سيطرة امللي�شيا االنقالبية
وحتقيق الأمن واال�ستقرار يف ربوع
الوطن.
وثمنا "اليافعي"  :الأدوار البطولية
لل�شهيدين التي �سطراها يف مواقع
ال�شرف جنبا �إىل جنب مع بقية �ضباط
وجنود قوات التحالف العربي واجلي�ش
الوطني واملقاومة ال�شعبية يف ت�صديهم
للملي�شيا االنقالبية التي �أدخلت البلد يف
�آتون حرب قتلت و�شردت �أالف اليمنيني
خلدمة م�شاريع خارجية .
معربا :عن تعازيه وموا�ساته لإ�سر
ال�شهيدين � ..سائلال الله العلي القدير �أن
يتقبلهما بني ال�شهداء وال�صاحلني و�أن
يلهم �أهلهما وذويهما ال�صرب وال�سلوان .
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صفحة نكتب فيها راصدين أبرز األحداث والمواقف ،نُوصل الفكرة إلى القارئ
بطريقة ساخرة وناقدة وواضحة ،حسب ما يقتضيه الموقف وما تستحقه
الفكرة ال ُمراد طرحها :
كتب  /حممد عبداهلل الصالحي

 #وللتوشكا حكاية؟

 #رسالتي إليهم ..

 #حدثان جسدا قوة السعودية  #ذاكرة (2015م)

�إىل ميلي�شيات الظالم� ،إىل عبيد املخلوع� ،إىل �أن�صار ال�شيطان ..
ُنق�سم �أنكم لن تفتوا عظمنا ولن تهدوا عزمنا ولن تنالوا منا ،و�إرهابكم لن
يزيدنا �إال عزم ًا و�إ�صرار ًا على مواجهته؛ لن يزيدنا �إال �إ�صرار ًا على التم�سك
بقيادتنا ،لن يزيدنا �إال ثبات ًا ويقين ًا ب�أننا ما�ضون على الطريق ال�صحيح.
احلرب بيننا وبينكم م�ستمرة ،ف�إما �أن ننت�صر ون�أمن على �أنف�سنا من
�شركم �أو تنت�صروا ،وهذا والله هو املُحال بعينه ،فاحلرب نتيجتها يف
الأخري �ستكون انت�صار ًا دائم ًا لنا لأننا احلق و�أنتم الباطل.
تو�شكا احلوثيني ال يقتل ويدمر ويُفجر فح�سب ،بل ي�أخذ يف طريق
عودته �أ�سرى �أي�ض ًا!
هذا لي�س ت�أويل قمت به ،بل هو مقيا�س طبيعي ملا يُن�شر يف �صفحات
و�صحف احلوثيني؟
يف �صفحاتهم على الفي�سبوك و�صحفهم الورقية يفعل التو�شكا ما مل
تفعله (قنبلة هريو�شيما) وما مل تفعله (قنبلة ناجازاكي) ،هو �شي ٌء من
الأ�ساطري ،وخرافة لي�س كمثلها.
والأعجب �أن كل ما �سبق مبني على كذبة ،فال �صاروخ �سقط وال تو�شكا
نزل!
ال عجب الغريق كما يُقال يتعلق بق�شة ،والق�شة هنا �أكاذيب يُطلقها
�إعالميي امليلي�شيات ويُ�صدقها عوامها اجلهلة!

�أبرز �أحداث (2015م) يف اجلزيرة العربية .

• شهر يناير :
( - 21يناير 2015 -م) �سيطرة احلوثيني على دار الرئا�سة .
( - 21يناير 2015 -م) تقدمي الرئي�س عبدربه من�صور هادي ا�ستقالته
من الرئا�سة .
( - 23يناير 2015 -م) وفاة امللك عبدالله بن عبدالعزيز وتويل امللك
�سلمان مقاليد احلكم .

 #إلى علي البخيتي ..

• شهر فبراير :

( - 6فرباير 2015 -م) �إعالن بيان الإعالن الد�ستوري .
( - 21فرباير 2015 -م) جناح الرئي�س هادي يف االفالت من الإقامة
اجلربية يف �صنعاء وو�صوله �إىل عدن .

• شهر مارس :
( - 25مار�س 2015 -م) �سقوط قاعدة العند اجلوية الع�سكرية بيد
احلوثيني بعد �إعالن الألوية الع�سكرية املتمركزة فيها الوالء للحوثيني .
( - 26مار�س 2015 -م) انطالق عا�صفة احلزم �ضمن التحالف العربي
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية .

 #الحرب لم تبدأ بعد؟!
دخلت ال�سعودية يف اليمن لدعم حلفائها ،وباملقابل توقع البع�ض دخول
رو�سيا و�إيران على اخلط لدعم حلفائهما ومل يح�صل هذا.
دخلت رو�سيا و�إيران يف �سوريا لدعم حلفائها ،فتوقع الكثري �أال تدخل
ال�سعودية لدعم حلفائها ،لكنها دخلت!
وبني هذا وذاك تبني قوة املوقف ال�سعودي �سيا�سي ًا وع�سكري ًا
واقت�صادي ًا ،و�ضعف موقف املع�سكر الآخر وت�ضع�ضع قوته.

 #الصماد يعترف ..

• شهر أبريل :
(� - 2أبريل 2015 -م) تنظيم القاعدة يُعلن �سيطرته على ح�ضرموت .
(� - 14أبريل 2015 -م) �صوّ ت جمل�س الأمن على �إدراج ا�سمي جنل
املخلوع �أحمد علي عبدالله �صالح وزعيم امليلي�شيات احلوثية عبدامللك
احلوثي على الئحته ال�سوداء .
(� - 21أبريل 2015 -م) املتحدث با�سم التحالف العربي �أحمد ع�سريي
يُعلن انتهاء عا�صفة احلزم والبدء يف عمليات (�إعادة الأمل) .

• شهر مايو :
( - 27مايو 2015 -م) املقاومة اجلنوبية ُتعلن حترير حمافظة ال�ضالع
وبهذا تكون �أول حمافظة تتحرر من امليلي�شيات احلوثية .

• شهر يونيو :

 بـ ع�شر دقائق �سقط الرب والبحر واجلو حتت �سيطرة قوات التحالفو�أ�صبحت امليلي�شيات �شريدة التخفي واجلبال  ،ومل يعد هناك من وجود
لأي قوة بحرية �أو جوية لدى املخلوع وميلي�شياته .
 بد�أت احلرب واحلوثيون يُ�سيطرون على ( )%100من �أرا�ضي اليمن ،واليوم باتت ما ن�سبته ( )%75خارج �سيطرتهم (اجلنوب  +م�أرب واجلوف)
 -.التحالف على بعد (20كم) من �صنعاء .
تقدم يف جبهة قتالية  ،فمن ُذ بدء احلرب وهي
 مل تحُ قق امليلي�شيات �أي ٍتخ�سر يف كل جولة وجبهة قتالية .
 خ�سائرها من عنا�صرها فاقت الـ(� )20ألف فتيل  ،و�أكرث من (� )40ألفجريح  ،ومعنويات ما تبقى من ميلي�شيات يف احل�ضي�ض .
 ( )%80من جي�شه العائلي دُمر ،ومعنويات ما تبقى يف احل�ضي�ض. ال وجود لأي قوة بحرية �أو جوية لديه . بعد �سيطرة قوات التحالف على مدينة وميناء ميدي باتت امليلي�شياتفاقدة التحكم الفعلي على �أي منفذ بحري .
 اقت�صاد امليلي�شيات قائم على جمع ا ُخلم�س واالتاوات وعائدات ال�سوق
ال�سوداء .
كل هذه احلقائق ال�ساطعة وال زال قذايف اليمن يقول (احلرب مل تبد�أ
بعد)  ،ومن �شابه القذايف فما ظلم .
ح�سن ًا مل تبد�أ وهو كذلك (احلرب مل تبد�أ بعد)  ،و�سيعلم املخلوع �أي
جناية جناها على نف�سه و�أن جحيم ينتظره يف قادم الأيام .

ر�سالتي لـ علي البخيتي
االعرتا�ض يا علي البخيتي يجب �أن يكون على ما يف الأر�ض وما
حتتها يف ال�سراديب الع�سكرية ،ال على ما ي�أتي من فوقها من رحمة تقتل
من يقتل ال�شعب.
ما كان هذا الدخان ليت�صاعد بهذه الكثافة ،وما كان االنفجار ليدوي
بهذه القوة لو كان املُ�ستهدف مواد غري ع�سكرية قابلة لالنفجار.
لو كان امل�ستهدف بيت �أو منزل عادي �أو �شارع هل �سيت�صاعد كل هذا
الدخان ،ويدوي كل هذا االنفجار؟
اجلواب  :ال .
من ال�صورة �أرى �أن امل�ستهدف جبل ،وما يحتويه اجلبل هو مع�سكر،
وما يف املع�سكر هي خمازن �أ�سلحة ذات قوة تدمريية �أنتجت هذا االنفجار
الكبري.
لذا عليك يا عزيزي علي �أن تلعن املخلوع �أو ًال وال�سيء عبدامللك ثاني ًا،
ثم عليك �أي�ض ًا �أن تقول �شكر ًا �سلمان لأنك اجنيتنا من هذه القوة املخب�أة
لقتل ال�شعب.

الشرعية ليست في الكهوف

• شهر يوليو :
( - 17يوليو 2015 -م) حترير مدينة عدن كربى مدن اجلنوب .

• شهر أغسطس :
رئي�س املجل�س ال�سيا�سي للميلي�شيات وهو �أعلى هيئة �سيا�سية تتخذ
القرار يف امليلي�شيات قال �أن �أمريكا دخلت م�ؤخر ًا يف ما �أ�سماه العدوان.
بغ�ض النظر عن كذب االدعاءات التي يُروجون لها ب�أن من تدخل لن�صرة
ال�شرعية يف اليمن هي �أمريكا ،لكن ت�صريح امل�س�ؤول الأول يف القرار
ال�سيا�سي للميلي�شيات عن تدخل �أمريكا م�ؤخر ًا يُ�سقط كذبهم الذي روجوا
له طيلة ع�شرة �شهور من احلرب ب�أن �أمريكا هي من تق�صف مع�سكراتهم.
ليل نهار يُرجون ملثل هذه الأكاذيب لي�ستغفلوا بها ال�شعب ،ومن ثم الآن
يُريدون ا�ستخدامها وك�أن �أمريكا تدخلت للتو لي�ستحثوا بع�ض �صغارهم
حرب �أكرب من عمرهم
ويذهبوا بهم �إىل جبهات القتال ليكونوا حمرقة ٍ
ب�سنوات كثرية.

 #ما بين قول القذافي
(إلى األمام) وقول المخلوع
(تقدموا) ..

 #التقدم إلى الوراء؟
هذا هو حال احلوثيني وحال انت�صاراتهم املزعومة التي يكتبون عنها
يف �صفحات مواقع التوا�صل ويف ال�صحف ومواقع الإعالم !
بد�أت احلرب واحلوثيني م�ستولني على كل اليمن  ،الآن وبعد مرور
ثمانية �أ�شهر مت طردهم من ( )%75من جغرافيا اليمن (اجلنوب  +م�أرب) .
ثم ي�أتي �صحفي حوثي ويكتب ب�إ�سهاب عن االنت�صارات العظيمة التي
يُحققونها ؟
عزيزي -ال�صحفي -احلوثي ..
�إذا كنت م�سيطر على جغرافيا معينة  ،وفقدت ال�سيطرة عليها و ُت�سمي
هذا انت�صار  ،فما هو تعريف الهزمية بنظرك ؟

 #لن يقتلوها ..

هذه عدن ،مدينة ال�سالم واجلمال ..
مهما �أجرموا ،ومهما �أرهبوا ،لن يُطفئوا �شعلتها امل�ضيئة ،ولن يقتلوا
فرحتها املتلألئة ،ولن يف�سدوا هذا اجلمال ال ّأخاذ.
�ستنت�صر حتم ًا و�سيُولون الدبر ،عاج ًال غري �آجل.

( - 14يونيو 2015 -م) امليلي�شيات احلوثية ُت�سيطر على حمافظة
اجلوف �شمال اليمن .

يف خطابه الأخري حتدث املخلوع عن تو�صيفه لل�شرعية ،وعلى اختالف
تو�صيفه الذي وائم حالته حتت الأر�ض؛ نقول له �أن ال�شرعية لي�ست يف
الكهوف ،ولن تكون حتت �سراديب اجلبال!
ال�شرعية هي على الأر�ض ،هي �شرعية الت�أييد ال�شعبي والعربي والدويل.
رئي�س من
ونقول له �شتان يا هذا املتغول الأبله بني �شرعية ا�ستمدها
ٌ
ال�شعب واالقليم واملحيط العربي واملجتمع الدويل ،وبني انقالب قمت به
مبعية املتطفل ال�صغري ال�سيء عبدامللك و�أودى بك �إىل الكهف خمتبئ ًا.
�شتان ما بني �شرعية جعلت من الرئي�س هادي يطوف البالد والأم�صار
ويُ�ستقبل باحلفاوة والرتحيب واملرا�سيم والت�شريفات ،وبني انقالب جعلك
تتنقل من جرف �إىل �آخر ومن كهف �إىل كهف .
ال�شرعية لي�ست �أن ُتطل بر�أ�سك من قبو حتت الأر�ض ل ُتوغل يف اثبات
هزميتك الظاهرة على تفا�صيل وجهك ال�شاحب الباهت.
ال�شرعية لي�ست �أن ُتطل من منطقة جمهولة املكان ومُبهمة الزمان غري
حمدد وال معروف ،ل ُتديل بخطاب الرمق الأخري.
ال�شرعية هي الرئي�س هادي �شئت يف هذا �أم �أبيت.

يف ال�سابق قال القذايف (�إىل الأمام �إىل الأمام) ،فكان القرب م�صريه،
حاول �أن يتجا�سر يف حلظاته الأخرية غري �أن املوت كان �أ�سبق منه ،بعد
انهيار كامل جي�شه.
اليوم يُعاي�ش املخلوع ذات اللحظات ،فميلي�شياته منهارة على �أكرث من
جبهة ،ولأنه يُدرك �أن النهاية �أزفت ،حاول توريط ما بتقى من ميلي�شياته
عمل انتحاري ،ويف خطابه الأخري خاطب ميلي�شياته قائ ًال (تقدموا
يف ٍ
تقدموا)!
ويبقى الت�سا�ؤل؟
هل �ستكون نهايته كـنهاية القذايف ،طاملا ت�شابهت النهايات وت�شابه
اخلطاب؟!

 #مخزون السالح!
قال املخلوع �أن لديه من ال�سالح ما يكفي لـ( )11عام ًا ،لأنه ح�سب قوله
�أعد العدة !
لكنه باملقابل ي�شتكي من نق�ص خمزون الغذاء والدواء لدى ال�شعب !
وهنا الت�سا�ؤل؟
كيف �أعددت لنف�سك ال�سالح ،ومل ت�ضمن ل�شعبك خبز وماء !
ملاذا كدّ�ست ال�سالح ،ومل حتتفظ بالغذاء !
ثم يكون الت�سا�ؤل الآخر؟
�أهذا ما جلبته لل�شعب طيلة حكمك املمتد لـ ( )33عام ًا؟
�أن جتعل من اليمن م�ستودع �سالح!
ُقبحت و ٌقبحت (� )33سنة �سوداء حكمت فيها.

(� - 1أغ�سط�س 2015 -م) نائب الرئي�س رئي�س الوزراء خالد بحاح
يزور عدن يف �أول زيارة لـ عدن لأكرب م�س�ؤول من ُذ بداية احلرب .
(� - 3أغ�سط�س 2015 -م) حترير حمافظة حلج اجلنوبية .
(� - 11أغ�سط�س 2015 -م) حترير حمافظة �أبني اجلنوبية .
(� - 17أغ�سط�س 2015 -م) حترير حمافظة �شبوة اجلنوبية .

• شهر سبتمبر :
(� - 4سبتمرب 2015 -م) ميلي�شيات احلوثي واملخلوع ت�ستهدف بهجوم
�صاروخي مع�سكر ًا لقوات التحالف العربي يف م�أرب و�أ�سفر الهجوم عن
ا�ست�شهاد ( )45جنديا �إماراتي ًا  ،و (� )10سعوديني  ،و( )5من القوات
البحرينية .
(� - 16سبتمرب 2015 -م) بحاح و�سبعة من الوزراء يف عدن ملبا�شرة
مهماهم الوزارية من العا�صمة عدن .
(� - 22سبتمرب 2015 -م) عودة مفاجئة وق�صرية للرئي�س هادي �إىل
عدن

• شهر أكتوبر :
(� - 1أكتوبر 2015 -م) حترير جزيرة ميون اال�سرتاتيجية الواقعة يف
م�ضيق باب املندب .
(� - 6أكتوبر 2015 -م) هجوم �إرهابي على مقر �إقامته رئي�س الوزراء .

• شهر نوفمبر :

ب�شكل دائم .
( - 17نوفمرب 2015 -م) الرئي�س هادي يعود �إىل عدن
ٍ

• شهر ديسمبر :
( - 6دي�سمرب 2015 -م) ا�ست�شهاد حمافظ عدن جعفر حممد �سعد يف
عملية تفجري غادرة ا�ستهدفت موكبه
( - 7دي�سمرب 2015 -م) �صدور قرار جمهوري رقم ( )32بتعيني القيادي
يف احلراك اجلنوبي قائد املقاومة اجلنوبية عيدرو�س ال ُزبيدي حمافظ ًا
ملحافظة عدن .
( - 7دي�سمرب 2015 -م) �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )33بتعيني
القيادي يف احلراك اجلنوبي والقائد يف املقاومة اجلنوبية �شالل علي
�شايع مدير ًا للأمن يف حمافظة عدن .
( - 14دي�سمرب 2015 -م) ا�ست�شهاد قائد القوات اخلا�صة ال�سعودية
عبدالله ال�سهيان  ،وال�ضابط االماراتي �سلطان الكتبي يف هجوم �صاروخي
مليلي�شيات احلوثي واملخلوع يف منطقة (ذباب  -تعز) .
(( - 17دي�سمرب 2015 -م) املقاومة وقوات التحالف ت�ستعيد حترير
حمافظة اجلوف .
( - 29دي�سمرب 2015 -م) �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )38بتعيني
القيادي يف احلراك اجلنوبي والقائد يف املقاومة اجلنوبية نا�صر اخلبجي
حمافظ ًا ملحافظة حلج .
( - 30دي�سمرب 2015 -م) ا�ست�شهاد القائد يف املقاومة اجلنوبية �أحمد
الإدري�سي و�ستة من مرافقيه �إثر ا�ستهدافهم بعملية غادرة من قِبل جماميع
�إرهابية .
( - 31دي�سمرب 2015 -م) قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة اللواء �أحمد
�سيف اليافعي ينجو من حماولة اغتيال تعر�ض لها بعد ا�ستهداف موكبه
بعبوة نا�سفة .
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رأســيــــًا

www al-hakikah.com
إسرتاحة
إعداد  /حممد عبداهلل الصالحي

أفــقـيـــًا

 )1من �شعراء املعلقات الع�شر – بع�ضهم يعدها ع�شر ًا – كان ن�صراني ًا  ,وهو
ذو عقل راجح وقوة خيال و�شاعرية رقيقة �أقام يف بالط ملوك احلرية ثم هرب
وجل�أ �إىل ملوك غ�سان ثم عاد �إىل احلرية و�أعتذر ف�صاحله �صاحبها تويف نحو
(604م).
� )2شاعر خم�ضرم من بني عامر (661/560م) �أحد �شعراء املعلقات � ,أ�سلم
و�أنتقل �إىل الكوفة – حكم وتر�أ�س .
 )3ر�ؤوف – �أكرب �أئمة املذاهب الأربعة (150/80هج 767/699 -م) هو �أول من
ف�صل الفقه �إىل �أبواب و�أق�سام  ,و�صاحب االجتهاد يف الفقه والفرائ�ض بالقيا�س
والر�أي .
� )4إمارة عربية (معكو�سة) – ارتفاع�/أو �أ�سم علم – مبنى �أكادميي (معكو�سة) .
 )5قبيلة عربية حطت رحالها يف مكة يف الع�صر اجلاهلي – طني وماء – �سئم .
 )6جمع "منهل" (معكو�سة) – حركة مقاومة فل�سطينية – �أغلب (براغ) .
 )7وبخ (معكو�سة) – من حيوان يعد رمز �أ�سرتاليا (معكو�سة) – نخوة و�شهامة
.
 )8مودة – قنوط (معكو�سة) – دولة �أفريقية (معكو�سة) .
 )9من احل�ضارات العريقة التي حكمت يف البريو من القرن ال 13حتى االحتالل
الإ�سباين – حب�س – جوهر .
 )10للنهي – عا�صمة �أرمينيا– مدينة �إ�سبانية على املتو�سط.
� )11أو�سع و�أكرب حقل برتول يف ليبيا جنوبي خليج �سرت – نهر بني �أمريكا
وكندا �شهري ب�شالالته (46م) (معكو�سة) .
 )12من البهارات – اللقب الذي يطلق على املنتخب الأرجنتيني لكرة القدم – من
الأمرا�ض.
 )13جمع غفري من النا�س– كاهن(معكو�سة) .
 )14من �شعراء املعلقات وزعيم من زعماء تغلب تويف (584م) – قلوي
(معكو�سة) .
 )15من م�شاهري �شعراء اجلاهلية وفر�سانها (615/525م) من �أ�صحاب املعلقات
�أ�شتهر ببطوالته يف الغزوات – حمافظة مينية �شمالية .

� )1شاعر من قبيلة بكر و�أحد �شعراء املعلقات � ,أ�شتهر مبحاماته عن قبيلته
بكر �أمام عمرو بن هند ملك احلرية تويف �سنة (570م) .
 )2حليب – �أوتوماتيكي – حرف جر .
� )3إمارة عربية (معكو�سة) – ندى – �أكتمل (معكو�سة) .
 )4عا�صمة ويلز – من غزوات الر�سول (�صلى) (8هج)� -أتخذ القرار .
 )5قهوة – مدينة تركية – رجوع �إىل الله بالندم على فعل املع�صية .
 )6امتالك ثروة – مدينة �صينية كربى – دولة يف �أمريكا الو�سطى .
 )7عظة (معكو�سة) – حرف جر – تدمري باملتفجرات (معكو�سة) – حرفان
يخت�صران م�شيئة الله .
 )8مركبة ف�ضائية حمل عليها �أول �شخ�ص وط�أت قدماه على �سطح القمر
�سنة (1969م) – مدينة �سودانية – عملة (معكو�سة) .
 )9مدينة كويتية (معكو�سة) – ثلثا (ثدي) .
 )10ر�ضخ للأمر الواقع – مدينة �أمريكية (معكو�سة)  -عا�صمة ال�سومريون
ومدينة النبي �إبراهيم عليه ال�سالم (معكو�سة) .
 )11براقة ووا�ضحة – حتت الرماد – �شكر .
 )12من �أق�سام الكالم – عا�صمة نيكاراجوا .
� )13شارك يف ً
عمل ما – عا�صمة �أوروبية – للنهي – مدينة ليبية .
� )14ضمري – �شاعر جاهلي ولد يف جند (540/500م) �صاحب املعلقة
الأوىل  ,هو ابن حجر الكندي لقب بامللك ال�ضليل – للمعية .
� )15شاعر خم�ضرم من الكبار  ,كان �سيد قومه  ,وقدم مع وفدهم على النبي
�صلى الله عليه و�سلم � ,أ�سلم و�أثنى عليه الر�سول � .شهد فتح فار�س وحارب
مع علي يف �صفني  ,مات معمر ًا يف �أ�صفهان (684م) (معكو�سة) .
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ذاكــــــــرة اليوم:
 - 1660امللك كارل احلادي ع�شر يتوىل عر�ش
ال�سويد.
 - 1797القوات الفرن�سية ت�شن هجوم ًا فا�ش ًال
على اململكة املتحدة.
 - 1887زلزال ي�ضرب الريفيريا الفرن�سية
ويخلف  2000قتيل.
 - 1893رودولف ديزل يح�صل على براءة اخرتاع
حمركات الديزل.
 - 1903الواليات املتحدة ت�ست�أجر خليج
جوانتانامو من كوبا �إىل الأبد.
 - 1904الواليات املتحدة حت�صل على حقوق
التحكم مب�ضيق بنما مقابل  10ماليني دوالر.
 - 1919بينيتو مو�سوليني ي�ؤ�س�س احلزب
الفا�شي يف �إيطاليا.
 - 1934امللك ليوبولد الثالث يتوىل عر�ش
بلجيكا.
 - 1941لأول مرة يتم عزل و�إنتاج البلوتونيوم.
 - 1966اللجنة الع�سكرية يف حزب البعث بقيادة
�صالح جديد تنقلب على القيادة القومية يف
احلزب ومن بينهم م�ؤ�س�س احلزب مي�شيل عفلق
ورئي�س اجلمهورية �أمني احلافظ.

 #خــاطــرة:

انفخ !..
انفخ كغ�ضب ال�سماء !..
فبعد ان احرقتني  ..ماذا �ستفعل برمادي؟!
انفخ لعل الل�ؤل�ؤ الفائ�ض
من عيوين
ي�صيب بع�ضك
فيغ�شاين من نورك  ..م�شكاة �أمل

ي�أخذين �إليك �أبد ًا
فـ �أبعث من جديد  ..داخلك

“ -1الضحك” يساعد على الهضم ويخفف
اآلالم:

ذكرت درا�سة �أجراها باحثون فرن�سيون فى معهد ايفوب،
�أنه من �أجل �أن تكون �أكرث انتعا�شا ف�إن ال�ضحك له فوائد
علمية كثرية فهو له ت�أثري كبري على الآالم و�أي�ضا على اجلهاز

 -2السيجارة األولى في الصباح قد تسبب
السرطان:

ك�شفت درا�سة حديثة النقاب عن �أن من يبد�ؤون يومهم

 -3ال تشرب اللبن قبل النوم ...

على عك�س ما قالته اجلدات و كررته الأمهات على م�سامع
الأبناء �أن �شرب اللنب ي�ساعد على نوم مريح ف�إن درا�سة
جديدة ت�ؤكد �أن �شرب اللنب قبل النوم ي�سبب االرق ما مل يكن
اللنب منزوع الد�سم.

ووفقا للدرا�سة ف�إن الدهون املوجودة فى اللنب �ستعوق عمل
اجلهاز اله�ضمى وجتعله �أبط�أ مما �سي�ؤثر فى جودة النوم و
لن يح�صل من ي�شرب اللنب على النوم الهادئ الذى يرجوه.
الدرا�سة االمريكية ن�صحت بتناول الفي�شار اخلاىل من
الدهون ،لأن ذلك يريح املعدة و مقرم�شات القمح مع �شرائح
من املوز لأنها �ستن�شط هرمون امليالتونني الذى �سي�ساعد
اجل�سم فى التغلب على ال�ضغط وبالتايل النوم املريح
.الن�صيحة الثالثة هي تناول كوب من الزبادي املخفوق مع
قليل من امل�سكرات.

الخير يثمر دائم ًا ...
5

خم�س يعرفن بخم�س
 -١ال�شجرة تعرف من ثمارها
 -٢واملر�أة عند افتقار زوجها
 -٣وال�صديق عند ال�شدة
 -٤وامل�ؤمن عند االبتالء
 -٥والكرمي عند احلاجة

* خمس يرفعن خمس

ب�سيجارة مبجرد �أن ي�ستيقظوا يكونون �أكرث عر�ضة من
غريهم من املدخنني للإ�صابة ب�سرطاين الرئة والفم
وقد �أجريت هذه الدرا�سة عرب قيام الباحثني بتحليل بيانات
نحو �ألفي مدخن بالغ ممن �شاركوا يف م�سح �أجرته املنظمة
الوطنية الأمريكية لل�صحة والتغذية ،حيث �أخذ من ه�ؤالء
امل�شاركني عينات من الدم ،كما و�أنهم قدموا معلومات حول
�سلوكهم املتعلق بالتدخني.
وقد وجد الباحثون من خالل هذا التحليل �أن  %31من ه�ؤالء
امل�شاركني كانوا يدخنون ال�سيجارة الأوىل يف اليوم خالل
الدقائق اخلم�س الأوىل التي تلي ا�ستيقاظهم من النوم،
و�أن  %32منهم يدخنون ال�سيجارة الأوىل خالل ال 30 – 6
دقيقة الأوىل من اال�ستيقاظ ،و  %18يدخنون ال�سيجارة
الأوىل خالل ال  60 – 31دقيقة الأوىل من اال�ستيقاظ ،و
 %19يدخنون ال�سيجارة الأوىل بعد ما يزيد عن �ساعة من
اال�ستيقاظ.

اله�ضمي �إىل جانب �أنه يخفف من حدة ال�ضغط النف�سى.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن  %74من الفرن�سيني ي�ضحكون من
�أجل تخفيف الآالم الناجتة عن �سوء اله�ضم ويرجع ال�سبب
وراء ذلك �إىل �سبب �إفراز الأندورفني �أثناء فرتة ال�ضحك.

خمس وخمس ..

 -١التوا�ضع يرفع العلماء
 -٢واملال يرفع اللئام
 -٣وال�صمت يرفع الزلل
 -٤واحلياء يرفع اخللق
 -٥والهزل يرفع الكلفة
* خم�س ي�ؤدين �إيل خم�س
 -١العني �إىل الزنا
 -٢والطمع �إىل الندم
 -٣والقناعة �إىل الر�ضا
 -٤وكرثة ال�سفر �إىل املعرفة
 -٥واجلدل �إىل اخل�صام.
* وخم�س ي�أتني بخم�س
 -١اال�ستغفار ي�أتي بالرزق
 -٢وغ�ض الب�صر ي�أتي بالفرا�سة
 -٣واحلياء ي�أتي باخلري
 -٤ولني الكالم ي�أتي بامل�س�ألة
 -٥والغ�ضب ي�أتي بالندم

� #أعياد وطنية :
اليوم الوطني يف بروناي.
عيد اجلمهورية يف غيانا.

 #معلومات تهمك:

انفخ لعلي
�أطري وتبتلعني ال�س ــماء
�سئمت ابتالع الأر�ض خليبتي
�سمئت جر احلزن يل
�أناء احلنني
و�أطراف الذكرى
من �شفا فقد
جلرف وجع
�أنفخ لعل الهواء من رئتيك
ي�أخذين  ..رمادا  ..يتعمد
بنهر اوردتك املقد�سة

 - 1980تفجري �أمام مبنى وزارة اخلارجية يف
لبنان يودي بحياة الطفلة مايا ابنه القيادي يف
القوات اللبنانية ب�شري اجلميّل مع ثالثه من
مرافقيها.
 - 1981ع�سكريون ي�ستولون على الربملان
الإ�سباين ويحتجزون جميع �أع�ضائه ،عُرفت هذه
املحاولة النقالبية الفا�شلة ب -23ف.
 - 1991قوات التحالف تدخل العراق م�ؤذنة
ببداية املعارك الأر�ضية يف حرب اخلليج الثانية
لتحرير الكويت.
 - 1999حمكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد
الله �أوجالن باخليانة.
 - 2014رئي�س وزراء �إ�ستونيا �أندرو�س �أن�سيب
يقدم ا�ستقالته بعد ت�سع �سنوات من توليه من�صبه
على �أن تكون اال�ستقالة يف  4مار�س املقبل.
� - 2015إعالن فوز فيلم الرجل الطائر ك�أف�ضل
فيلم � -إيدي ريدماين ك�أف�ضل ممثل  -جوليان مور
ك�أف�ضل ممثلة يف حفل توزيع جوائز الأو�سكار
ال�سابع والثمانني.

 #مواليد يف مثل هذا اليوم:
 - 1646توكوغاوا ت�سونايو�شي� ،شوغون
ياباين.
 - 1685جورج فريدريك هاندل ،مو�سيقي �أملاين.
 - 1751هرني ديربورن ،طبيب وميجر جرنال
يف اجلي�ش االمريكي وخام�س وزير حرب (وزير
دفاع حالي ًا) للواليات املتحدة االمريكية.
� - 1946أناتويل باني�شف�سكي ،العب ومدرب كرة
قدم �سوفيتي.
 - 1954فيكتور يو�شت�شينكو ،رئي�س �أوكرانيا.
 - 1955ناجية الربيع ،ممثلة �سعودية.
 - 1960الأمري ناروهيتو ،ويل العهد يف اليابان.
 - 1967ح�سن ع�سريي ،ممثل �سعودي.
 - 1981غاريث باري ،العب كرة قدم �إجنليزي.
� - 1983أ�سامة عبد ال�سالم ،العب كرة قدم ليبي.
� - 1983أحمد ح�سام ،العب كرة قدم م�صري.
� - 1985أحمد مبارك ،العب كرة قدم عُماين.
 - 1994داكوتا فانينغ ،ممثلة �أمريكية.
 - 1995معن دراغمة ،العب كرة قدم فل�سطيني.
 #وفيات يف مثل هذا اليوم:
 - 1821جون كيت�س� ،شاعر �إجنليزي.

 - 1848جون كوين�سي �آدامز ،رئي�س الواليات
املتحدة ال�ساد�س.
 - 1855كارل فريدري�ش جاو�س ،عامل ريا�ضيات
وفيزياء �أملاين.
 - 1921ال�شيخ �سامل املبارك ال�صباح ،حاكم
الكويت التا�سع.
 - 1944ليو بيكالند ،عامل كيمياء �أمريكي.
 - 1969امللك �سعود بن عبد العزيز �آل �سعود،
ثاين ملوك اململكة العربية ال�سعودية.
 - 1973ديكن�سون ريت�شارد�س ،طبيب �أمريكي
حا�صل على جائزة نوبل يف الطب عام .1956
 - 1981نا�صر الع�صيمي ،نائب يف جمل�س الأمة
الكويتي.
 - 1997هرني بركات ,خمرج م�صري.
� - 2000ستانلي ماثيو�س ،العب ومدرب كرة قدم
�إجنليزي.
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يحكى �أن �أحد امللوك �أعلن يف
الدولة ب�أن من يقول كلمة طيبة فله
جائزة  400دينار
ويف يوم كان امللك ي�سري بحا�شيته
يف املدينة � ،إذ ر�أى فالح ًا عجوز ًا
يف الت�سعينات من عمره وهو
يغر�س �شجرة زيتون ...
فقال له امللك  :ملاذا تغر�س �شجرة
الزيتون وهي حتتاج �إىل ع�شرين
�سنة لتثمر و�أنت عجوز يف
الت�سعني من عمرك  ،وقد دنا �أجلك ؟
فقال الفالح العجوز  :ال�سابقون
زرعوا ونحن ح�صدنا ونحن نزرع
لكي يح�صد الالحقون .
فقال امللك � :أح�سنت فهذه كلمة طيبة
ف�أمر �أن يعطوه ( )400دينار
ف�أخذها الفالح العجوز وابت�سم ...
فقال امللك  :ملاذا ابت�سمت ؟
فقال الفالح � :شجرة الزيتون تثمر

بعد ع�شرين �سنة و�شجرتي �أثمرت
الآن
فقال امللك � :أح�سنت �أعطوه ()400
دينار �أخرى ،ف�أخذها الفالح
وابت�سم
فقال امللك  :ملاذا ابت�سمت ؟
فقال الفالح � :شجرة الزيتون تثمر
مرة يف ال�سنة و�شجرتي �أثمرت
مرتني .
فقال امللك � :أح�سنت �أعطوه ()400
دينار �أخرى ثم حترك امللك ب�سرعة
من عند الفالح .
فقال له رئي�س اجلند  :ملاذا حتركت
ب�سرعة ؟
فقال امللك � :إذا جل�ست �إىل ال�صباح
ف�إن  ،خزائن الأموال �ستنتهي
وكلمات الفالح العجوز ال تنتهي ...
اخلري يثمر دائم ًا .
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الوطن هو املكان األول
اليت ترى عيناك
سهوله وجباله وربيعه
وأشجاره ،وأ ّول ما
تنفست رئتيك من
نسيم هوائه ،وأول مكان
لعبت فيه وختبأت بني
أـجاره فال ب ّد أن يشدك
احلنني اىل وطنك فهو
مليء بالذكريات
اجلميلة ّ
فإن حب
الوطن هو حب فطري
يولد مع اإلنسان وال
يعرف الشخص قيمة
وطنه إلاّ إذا فارقها .

الثالثاء

 23فرباير 2016م

الموافق 14جماد أول 1437هـ

العدد 49

انت�صارات مملكة احلزم تتواىل والأعداء يذوقون الهزائم
توالت االنت�صارات الكبرية ململكة احلزم..
�سواء كانت ع�سكرية �أو �سيا�سية ,لكنها
انت�صارات عززت من قدرة مملكة احلزم �سلمان
كدولة قائدة للأمة العربية.
ال �شك وال ريب يف �أن اململكة العربية
ال�سعودية متكنت بحنكة قيادتها الر�شيدة من
و�ضع العدو (طهران) يف موقف ال يح�سد عليه
�أمام ال�شعوب.
موقف اململكة من ق�ضية اليمن وقطع دابر
طهران عرب عمال�ؤها يف اليمن (املخلوع
واحلوثيني) ,كانت مبثابة �أول الدالئل على
عالقة طهران بالإرهاب العاملي واملتمثل
بالقاعدة وداع�ش ,ومل تكن اململكة بحاجة

للكثري من الدالئل على موقف طهران الداعم
للإرهاب ,لكن مملكة احلزم ,كانت على موعد
مع حتالف �أخر  ,متثل بدق �أخر م�سمار يف
نع�ش نظام املاليل املرتع�ش " ,التحالف
الع�سكري الإ�سالمي ملحاربة الإرهاب"  ,وكان
هذا التحالف ال�صفعة الأقوى التي تلقتها
طهران والدول املتحالفة معها والداعمة
للإرهاب يف ال�شرق الأو�سط و العامل .وعند
�إعدام "النمر" الإرهابي ,حاولت طهران تهييج
طائفة ال�شيعة �ضد اململكة العربية ال�سعودية,
لكن هناك من قال لطهران نحن �سعوديون
وال دخل لنا باملذاهب ,فال�سعودية �أهل مهبط
الوحي والر�سالة ال�سماوية ,وحكومتها

و�شعبها ال تفرق بني املذاهب والأديان ,لكن
هناك نظام وقانون ي�سري على اجلميع.
�إحراق ال�سفارة والقن�صلية ال�سعودية
يف طهران لي�ست انتقاما من ال�سعودية بل
انتقاما من ال�شعب الإيراين امل�سلم الذي يحتاج
ال�سفارة ملعامالت الذهاب للحج والعمرة� ,إما
النظام املاليل فانه زائل ال حمالة ..وحتم ًا
�سيثورعليه ال�شعب الإيراين و�سيطيح به
لأنه �شعب يبحث عن العي�ش بحرية ,بعيدا عن
امل�شاكل واحلروب التي زرعها النظام مع الدول
الإ�سالمية والعربية.

فـ ــرا�س الي ـ ــافعي
الإعـالن عن �إ�شهار
نــــــادي عـــــــدن
للإعــالم الـمـرئـي
يقيم نادي عدن للإعالم املرئي يوم غد الأربعاء املوافق 24
فرباير ،حفل �إ�شهار النادي مبدينة عدن والذي �سيهتم بقطاع
الإعالم املرئي ح�سب املعايري العلمية واالحرتافية يف خمتلف
تخ�ص�صاته .
وقالت م�سئولة االعالم والت�سويق " ن�سرين عقالن " �أن
النادي يهدف �أن يكون الإعالم املرئي املحلي واجهة �إعالمية
ومرجعية للإعالم والإعالميني يف هذا القطاع الذي ي�شكل
الأهمية الكربى يف و�سائل الإعالم يف الوقت احلا�ضر".
و�أ�شارت " �أن نادي عدن للإعالم �سينفذ عدة �أعمال و�أن�شطة
خا�صة بالإعالم املرئي ،منها �إقامة ور�ش العمل والندوات
واحللقات النقا�شية  ,وت�أهيل ال�شباب و الكادر الإعالمي
التلفزيوين  ،وتنفيذ الدرا�سات والأبحاث املعمقة يف هذا
القطاع وتطوراته امل�ستقبلية  ،بالإ�ضافة تبني امل�شاريع التي
تقدمها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية التي ت�ساعد يف حل
الق�ضايا املجتمعية ".
واكدت "ب�أن النادي يطمح من خالل مهامه امل�ستقبلية
واجلديدة ت�أ�سي�س منتدى لقطاع الإعالم املرئي املحلي  ،وكذا
مركزا لال�ست�شارات الإعالمية املرئية  ,و�إقامة الفعاليات التي
تدعم اعمال ال�شباب يف الإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي
والو�سائط املتعددة " .
ت�أين فكرة ت�أ�سي�س نادي "عدن" للإعالم املرئي ك�إدارة
حيوية وفاعلة للقنوات الف�ضائية يف الإعالم املرئي التي تهتم
بنقا�ش وطرح �أهم الق�ضايا ذات ال�صلة باحلياة اليومية على
خمتلف امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي
تهم املواطن .

عدن تغني �" :شكرا مملكة احلزم" مبنا�سبة الذكرى الأوىل ملبايعة امللك �سلمان بن عبد العزيز
عدن  /خا�ص

ت�ستعد حملتا «�شكر ًا �إمارات اخلري» و«�شكر ًا
مملكة احلزم» ،مبنا�سبة مرور عام على مبايعة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �أل
�سعود " حفظة الله" ملكا ململكة العربية ال�سعودية
ت�ستعد للإطالق � ،أغنية وطنية جديدة للفنان �سامل
فدعق ،بعنوان «�شكر ًا مملكة احلزم » وكلمات ال�شاعر
" وجدي املنذري" .خالل الأيام القليلة القادمة
وي�أتي �إطالق هذه الأغنية �ضمن جهود احلملتني
لرد اجلميل والعرفان ل�شعب وقيادة ال�سعودية على
جهودهم يف م�ساعدة و�إغاثة �إخوانهم يف اليمن.
وقال رئي�س حملة «�شكر ًا �إمارات اخلري» ،واملن�سق
العام حلملة «�شكر ًا مملكة احلزم» ،فرا�س اليافعي،
�إن «�أغنية (�شكر ًا مملكة احلزم ) ت�أتي لترتجم فني ًا،
يف �أب�سط تعبري وفائي وجداين ،مدى احلب الكبري

الذي يكنه �أبناء عدن ململكة احلزم والعزم  ،قياد ًة وحكوم ًة
و�شعب ًا ،عرفان ًا منهم بكل الت�ضحيات اجل�سام التي قدمتها وال

تزال تقدمها ال�سعودية »
مو�ضحا � :أن الأغنية من �أنتاج م�ؤ�س�سة
(احلقيقة) للإعالم وبرعاية رجل الإعمال عبد الله
بن عبد الله املفلحي .
وكانت حملتا «�شكر ًا �إمارات اخلري» و«�شكراً
مملكة احلزم» قد �أطلقتا �أغنية "�شكرا �إمارات
اخلري" مبنا�سبة اليوم الوطني لدولة الإمارات
ح�صدت الأغنية اهتمام �إعالمي غري م�سبوق
لو�سائل الإعالم اليمنية والعربية واخلليجية
وعر�ضت قناة "روتانا خليجية" مقاطع من الأغنية
العام املا�ضي .
هذا وقامتا حملتا «�شكر ًا �إمارات اخلري» و«�شكر ًا
مملكة احلزم» ب�إزاحة ال�ستار على عدد من اللوحات
العمالقة ململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات
العربية املتحدة �إ�ضافة لكافة دولة التحالف العربي
كانت حمل اهتمام و�سائل الإعالم املختلفة ..

�شرق �أو�سط جديد
ب�صناعة عربية

• يبدو �أن املنطقة تتجه فع ًال ل�شرق �أو�سط جديد ،لكن لي�س ذاك
ال�شرق اجلديد الذي جاهد ال�صهاينة ل�صناعته ،ودفع الأمريكان نحو
تعميده ،و�ساهم الرو�س �أي�ض ًا يف املخطط ،بل �شرق �أو�سط جديد
جمتمعات م�سامل ًةو�أمن ًا وا�ستقرار ًا.
بقيادة عربية �سعوديةُ ،ي�ؤمن
ٍ
• اليوم يقف العرب على �أعتاب مرحلة جديدة ،مرحلة حتولوا
فيها من حقل جتارب� ،إىل ُ�صناع قرار و�أ�صحاب �سيادة ،لهم
ال�سلطة والقرار على �أر�ضهم ،ولهم حق ال�سيادة متبوعني ال تابعني.
•هو عهد �سلمان ،الذي �صنع الفارق و�أحدث تغيري ًا جوهري ًا
يف املنطقة ،لتوه اكتمل العام وقليال ،ف�أحدث هذا الفارق الزمني
القليل زلزا ًال �سيا�سي ًا وع�سكري ًا يف املنطقة ،به ُ�سحب الب�ساط من
حتت �أقدام الالعبني العابثني يف املنطقة ،ل ُت�صبح بيدٍ �أمينة وحري�صة
عليها.
•طوال �سنوات م�ضت كانت ال�سيادة العربية منتهكة ،والأمن
القومي العربي خمرتق ،وعوامل اجلغرافيا وال�سكان يجري
قدم �ساق لـ "�أفر�ستها و�صهينتها"؛ فيما كان العرب
ا�ستقطاعها على ٍ
يقفون مكتويف الأيدي فاقدين القوة ،عاجزين عن احلماية ،ينتظرون
الدور واحد ًا تلو الآخر.
•فيما م�ضى �سقطت فل�سطني لتغدو حمتلة يف �أيادي ال�صهاينة،
أيدي �إيرانية حاقدة ،ومثلها دم�شق
ثم �سقطت بغداد الر�شيد يف � ٍ
الأموية وبريوت و�صنعاء العربية؛ �سقطت كل هذه العوا�صم يف
حلظة تغافل فيها العرب وجتاهلوا �سقوطها� ،إما متق�صدين �أو فاقدين
للقوة التي حتول دون �سقوطها؛ لكن احلال اليوم مل يعد كما كان قبل
عام.
• ا�ستيقظ املارد العربي الإ�سالمي الكبري ،بقيادة �سلمان بن
عبدالعزيز وا�ضع ًا نقاط احلل على كل عرثات العرب ،وماد ًا يد
العون للأ�شقاء يف كل مكان.
• عا ٌم واح ٌد من ُذ تبو�أ �سلمان احلكم �صنع فيه � ٌ
أحداث جمة
غريت وجه املنطقة للأبد ،فبعد �أن قادت اململكة العربية ال�سعودية
حتالف ًا عربي ًا ال�سرتداد ال�شرعية يف اليمن وردع االنقالب احلوثي
وقطع �أياديه املوالية والتابعة لإيران ،حتققت يف هذا �أوىل خطوات
ا�ستعادة احلق امل�سلوب يف عوا�صم العرب الأربع املنتهكة من قِبل
دولة الويل الفقيه يف �إيران.
• كان حدث ًا مزلز ًال تفاج�أ به ال�صديق والعدو؛ فلم يكن يف
ح�سبان � ٍأي منهم �أن ت�أخذ اململكة زمام املبادرة وتعتلي �صهوة
جوادها ملبية نداء الأخوّ ة يف اليمن ،ومل يعهد العرب حدث ًا مماثل
يف العراق كان �أو �سوريا.
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فبات كـبحر متالطم بالإرهاب
ٍ
وعزم ال يلني نحو بلورة خطة امل�شاركة
• تخطو اململكة بثبات
ٍ
الع�سكرية يف �سوريا ال�ستئ�صال الإرهاب بكل �صنوفه و�أدواته،
وهي ال تفرق عن بع�ضها تعددت �أ�سما�ؤه واحتدت �أهدافه يف قتل
ال�شعب ال�سوري.
• وبقادتنا العظماء ،نقول :نعم؛ �سيت�شكل �شرق �أو�سط جديد،
ولكن لي�س كما �أراد الغرب الأوروبي الأمريكي وال�شرق الرو�سي
ال�صيني ،بل كما �أراد الو�سط العربي ،كما �أراد ربان ال�سفينة
العربية امللك �سلمان بن عبدالعزيز.

حممد عبداهلل ال�صالحي

