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نعرف جيدًا أن حلمهم هو احتالل اليمن وتوزيع اراضيها بين امريكا وبريطانيا، هذا هو حقيقة التآمر 
على اليمن..لذلك لم نستغرب لتصريحات وزيري خارجية أمريكا وبريطانيا وهما يعلنان دعمهما 
ومشاركة بلديهما في العدوان الغاشم على بالدنا. ونعرف انه بدأ تنفيذ هذه المؤامرة، منذ احداث  
مايسمى الربيع العربي 2011م، عندما ادخلت الفوضى الخالقة الى عدد من البلدان العربية ومن ضمنها 
بالدنا ، ليعم العنف والفساد واإلرهاب بداًل عن النظام.. ألم يكن شعارهم "الشعب يريد إسقاط النظام"؟!
وتم تنفيذ مؤامرة "هيكلة الجيش" واغتيال عدد كبير من قياداته، بهدف التسهيل للجماعات 
اإلرهابية  للسيطرة على البالد، والكل يدرك أن الجماعات االرهابية هي صنيعة السعودية وقطر 

والمخابرات الصهيونية والبريطانية واألمريكية .
لم يكن أحد من أبناء اليمن يتوقع على اإلطالق ان تكون األقاليم ضمن  مخرجات الحوار الوطني !!.

 الشعب اليمني كان منتظرًا حلواًل للوضع االقتصادي ،وتوفير فرص العمل وانزال اسعار المشتقات 
النفطية، وايقاف الفساد في بعض مرافق الدولة!!

لكنه لم يجد من وعود همج الخيام والساحات شيئًا يتحقق بل وجد الفساد وارتفاع األسعار وغياب 
الدولة وانتشار اإلرهاب.

هكذا تم تنفيذ التآمر على اليمن والقضاء على مؤسسات الدولة لكي تصل اليمن الى الالشرعية والفراغ 
الدستوري، وتم التمرد على المبادرة الخليجية التي تنص بنودها على اجراء االنتخابات في 2-21-
2014م، لكن لم تتم االنتخابات..فمن الذي تمرد على المبادرة الخليجية وعرقل اجراء االنتخابات في 

موعدها؟
أليس العميل هادي هو من قاد التمرد وهو من انقلب على المبادرة الخليجية؟!

لماذا سكتت الدول الراعية على هذا االنقالب وعلى هذه المخالفة التي تعتبر واحدة من أبرز مخالفات 
هادي التي اوصلت البالد الى مانحن عليه اليوم ؟!

إن حلقات المؤامرة على اليمن واضحة وتمت من خالل الخطوات التآمرية التالية:
أواًل: في العام 2011م )مؤامرة الربيع العربي "اسقاط النظام"(.

ثانيًا: في عامي-2012-2013م )هيكلة الجيش وخلق صراعات مذهبية ومناطقية وسياسية(.
 ثالثًا: تم في عام 2014م )عدم اجراء االنتخابات في الموعد الذي حددته المبادرة الخليجية في 

21-2-2014م وهذا لكي يتم الوصول الى الالشرعية(.
ه وحصاره على اليمن لدعم داعش واخواتها   رابعًا: في عام 2015م  شن العدوان  السعودي اعتداء
للسيطرة على البالد وتم تنفيذ ذلك في  26-3-2015م )عاصفة الحزم، اعادة األمل( واليزال العدوان 

مستمرًا إلى اليوم.
خامسًا: تقوم امريكا وشركاؤها باحتالل اليمن بمبرر محاربة اإلرهاب، وهذا لم يتم بعد ولن يتم بإذن 

الله ، ثم بفضل شعبنا اليمني العظيم الذي سيحبط كل مؤامرات المتآمرين.
ولذا نالحظ أن اهم اهداف العدوان السعودي وحلفائه تسليم بقية المحافظات اليمنية للجماعات 
اإلرهابية  داعش  واخواتها، وقد تم تسليم محافظتي حضرموت وابين واجزاء من محافظتي عدن 
ولحج.. ومايحصل حاليًا من تصفيات واغتياالت يوميًا في عدن ضد قيادات الحراك هو في اطار تسليم 

عدن لداعش.
عي زورًا وبهتانًا انه شن حربه على اليمن إلعادة شرعية هادي،  افتضحت مزاعم العدوان الذي  يدَّ
فهاهم  ابناء عدن والضالع ولحج وردف��ان ويافع والصبيحة يرفعون صور علي سالم البيض واعالم 
االنفصال في كل ش��وارع عدن والضالع ولحج، ويمزقون صور ه��ادي، واليعترفون بهذه الشرعية 
المزعومة، ومثلهم ايضًا في حضرموت وابين اليرفعون صور هادي واليعترفون بشرعيته بل يرفعون 

اعالم القاعدة وداعش وانصار الشريعة، فلماذا التقصفهم طائرات العدوان؟ 
فأين هي ال���80% من األراض��ي التي يزعم العسيري انها اصبحت تحت سيطرة شرعية هادي 

المزعومة؟
فعاًل إن حضرموت وابين واجزاء من عدن ومأرب وتعز تحت سيطرة القاعدة وداعش ، وهذه هي 

الشرعية التي يريدها العدوان السعودي!!
 إن الخائن الفار هادي يعرف ان العدوان على اليمن هو في اطار مؤامرة وليس من أجل اعادته الى 

السلطة والهم يحزنون!!
 بل إن مواطني دول الخليج العربي يعرفون ايضًا أن عاصفة الحزم ، هي مؤامرة غربية بتمويل سعودي 
خليجي ماعدا سلطنة عمان الشقيقة، وهذا العدوان على اليمن ليس إليقاف التمدد اإليراني- كما 

يزعمون- وإنما الحتالل اليمن.. ولكن ستسقط المؤامرة بإذن الله ثم بفضل شعبنا اليمني العظيم.

داعش وأخواتها 
ومخطط أمريكا

  حسين علي الخلقي

البداية كانت مع عبدالرحمن الجماعي- وكيل محافظة 
الحديدة- والذي  قال: لم يعد خافيًا على أحد ماتتعرض له 
بالدنا من عدوان غاشم من قبل جارة السوء السعودية والتي 
تزعمت حربًا إبادية بحق الشعب اليمني دون مبرر ودمرت 
اقتصادنا الوطني وقتلت  االبرياء وفرضت على الشعب الحصار 

الخانق جوًا وبحرًا وبرًا ظلمًا وعدوانًا..
وف��ي نفس السياق تحدث عبداإلله األه��دل- مدير عام 
صندوق النظافه والتحسين بالحديدة- قائاًل: ماقامت به 
السعودية على بالدنا لن يسقط من مخيلة األجيال فقد كسرت 
كل قيم الجوار وضربتنا بالصواريخ وطائراتهم الحربية تقوم 
بقصفنا ليل نهار وقد تسببت هذه الضربات بآثار نفسية 
للمواطنين بقدر ماهي تدمير للبنى التحتية.. ومانتعرض له 
اليوم اليقره عقل والدين، فأين نحن من الحديث النبوي الذي 

يحرم دم المسلم وعرضه وماله..
 من جهته أشار علي أحمد قشر- وكيل المحافظة للثقافة 
واإلع���الم- إل��ى ان��ه لم تقف ه��ذه الحرب الغاشمة عند حد 
معين بل سعت إلى توقيف الدراسة في الجامعات والكليات 
والمدارس بشكل عام ولكن هيهات أن يكون للمعتدين 
ذلك.. وقال: ما يحدث لليمن اليوم يعتبر عدوانية مفرطة 
وقد تكون عبارة عن تجارب لصواريخ يتم بها قتل األبرياء 
من أبناء الشعب اليمني.. وأضاف: وهذا العدوان أيضًا بمثابة 
انتحار لمن يقومون بضرب إخوانهم المسلمين في اليمن وهم 
يدركون حقيقة أن اليمنيين مسالمون وهم من حملوا رايات 

اإلسالم في الفتوحات اإلسالمية في اصقاع الدنيا..
 وأوضحت نجيبة إدريس- مديرة مدرسة خولة بنت األزور- 
أن المرأة هي التي تدفع الثمن في كل الصراعات والحروب.. 

وقالت: هذا االستهداف والقصف ليل نهار على بالدنا اليوجد 
له أي مبرر، ومايحدث في ربوع الوطن يعتبر شأنًا داخليًا وال 

يحق ألي دولة التدخل في شؤون دولة أخرى..
أما الشيخ محمود البلعدي فقال: ماكنا نتمنى أن تصل البلد 
إلى هذا الحال فالحلول ال تأتي من الخارج، ومانأمله من العقالء 
في األح��زاب والمنظمات أن يحكموا لغة العقل والمنطق 
ويعودوا إلى طاولة الحوار ويدركوا أن الضحية في األخير 

المواطن اليمني..
ون��اش��د المهندس ثابت المعمري- مدير ع��ام مشروع 
المعمري السكني- المجتمع الدولي برفع الحصار عن الشعب 
اليمني المسالم ورفع الظلم المتمثل في هذا العدوان الغاشم.. 
وقال: رسالتي للنظام السعودي أن يدرك أن استمراره في 
العدوان لن يزيدنا إال قوة وثباتًا وإص��رارًا على ال��رد القوي 
 
ً
والحاسم على ه��ذا ال��ع��دوان وقصفهم لن يزيدنا إال قوة

وصمودًا..
أحمد بغوي- مدير عام الموارد البشرية بشركة النفط 
بالحديدة- من جهته اشار الى ان ما يمربه الوطن اليوم  صعب 
جدًا.. فالوضع مأساوي والمرحلة خطيرة واالسباب التي دعت 

الى ذلك كثيرة والجميع مسئول عنها..
وقال: ما نأسف له أن هناك من سمح لبعض الدول بأن تجعل 
من وطننا اليمني مسرحًا لتصفية حسابات مع بعضها البعض 
وك��ل حسب مصلحته وعبر مكونات في داخ��ل هذ الوطن 

الجريح.. وال ارى ان هناك اي حل غير الحوار..
إلى ذلك أشار أحمد عبدالله مهدي- أمين عام المجلس 
المحلي بمديرية السخنه- الى ان هناك من ينظر للوطن بنظرة 

دونية وهذا مازاد في اتساع رقعة الشقاق واالنقسام وتغييب 
مصلحة الوطن لدى البعض.. وقال: لم يعد أمام اليمنيين 
سوى القبول بحلول توافقية عادلة  ووضع مصلحة الوطن 

فوق كل اعتبار..
من جهته لفت عبده أحمد عيسى- مدير عام صندوق 
تنمية المنشآت الصغيرة- الى أن اليمن اليوم تكاد تكون على 
شفا جرف هار.. متمنيًا على المتصارعين في الداخل أن يثوبوا 
لرشدهم وان يدعوا الوطن  وشأنه إذا لم يكونوا قادرين 
على تقديم شيء له فالوطن يكفيه ما فيه ولم يعد يحتمل 
وعلينا ان نعتبر بما يحدث لبالدنا من دمار وندرك ماتخلفه 

الصراعات السياسية من ويالت على الشعوب..
 من جانبه أكد الدكتور احمدالمروعي- مديرعام مستشفى 
االقصى بالحديدة- أن التاريخ لم يسجل مثل هذا العدوان 
من قبل دول عربية إسالمية تتحالف مع دول غير عربية 
وغير إسالمية ضد دولة مسلمة وتقصفها بمختلف األسلحة 
وترتكب فيها مجازر بشعة وتفرض عليها حصارًا بريًا 

وبحريًا وجويًا..
وأضاف: ما يحدث في اليمن عار في جبين اإلنسانية جمعاء..

إلى ذلك قال عبدالله عفيف- مدير مكتب الثقافة بالحديدة: 
اصبح العالم يدرك أن الحل العسكري غير وارد وذلك ما أكد 
علىه  المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ  بشكل واضح أمام 
مجلس األمن، وهذا يعني أن القرار الدولي )2216( أصبح 
جزءًا من المشكلة ومعرقاًل أساسيًا، بل يعتبر سيفًا مسلطًا 
على رق��اب اليمنيين وحجر عثرة في طريق كل الجهود 

الدولية الهادفة للحل  سلميًا ولن يتم إال عبر الحوار الجاد..

أبناء الحديدة :

الوضع اإلنساني في اليمن وصمة عار في جبين اإلنسانية

أسمى آيات التهاني نزفها للشاب الخلوق/
عكاشة محمد محمد بابكر

بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي
فألف ألف مبروك

المهنئون:
والدك الرائد/ محمد محمد بابكر
عمك عقيد/ مسعد محمد بابكر
عقيد/ عبده صالح محمد الدباء
رائد/ محمد ناجي مسعد بابكر

نصر محمد محمد بابكر-حمدي عبده طاهر بابكر
طالل محمد محمد بابكر- عبدالواحد الدباء

وجميع األهل واألصدقاء

نبارك ونهنئ شباب المستقبل الواعد بنجاحهم 
بامتياز في الثانوية العامة/

عمرو سامي قائد عبدالملك
نادر نبيل عبدالوهاب

فراس فائز سعيد نعمان
محمد إيهاب محمد علي الهندي

رمزي سعيد الحمادي
ألف ألف مبروك وعقبال الدكتوراة..

المهنئون:
آباؤهم.. وجميع األهل واألصدقاء..

أجمل التهاني والتبريكات نزفها للشاب 
الخلوق/

حمير عبدالله الهرطاء
بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي

ألف مبروك
المهنئون:

سعيد محمد السماوي
عبده الحيمي

عبدالله الحيمي
خالد السماوي- حسن البخيتي

ابتهجت القلوب فرحًا وأنارت القناديل وزغردت 
الصبايا وعزفت األلحان سرورًا وسعادة بخطوبة 

المهندس/ محمد عبده الجبوبي
مقدمًا على الخطوة األولى نحو عش الزوجية 
الهنيئ.. أدام الله أيامه أفراحًا وسرورًا وعقبال 

الفرحة الكبرى..
المهنئون:

عارف الضياني
محمد العماري
عمر الصالحي
محمد العنسي

> التهاني القلبية نزفها للشاب الخلوق/
نوح عبدالحفيظ النظاري

بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. فألف ألف مبروك وعقبى للفرحة الكبرى..
المهنئون:

أحمد الرمعي - عمك الشيخ/ عبدالله مصلح الشامي
الشيخ/ أحمد علي الشامي- الشيخ/ صالح محمد الشامي

الشيخ/ حسين محمد الشامي- الشيخ/ محمد بن محمد الشامي
سلطان عبدالله الشامي - وجميع األهل واألصدقاء

نهنئ ونبارك األخ حميد حسين الحبابي
بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة

 وحصوله على تقدير %90..
عقبال التفوق في دراسته الجامعية واألكاديمية.

المهنئون:
حميد حسين الحبابي- خالد حسين الحبابي

- حنين حميد الغادر- خاله/ محمد أحمد الغادر- خاله/ عبدالمجيد 
الغادر- جده/ أحمد عبده الغادر- خاله/ بكيل أحمد الغادر- علي 
أحمد عيضة- رمزي عبدالرحمن الفراصي وجميع األهل واألصدقاء

تتقدم قيادة وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الرجم بأحر التعازي والمواساة

 لكافة ال الوتاري في وفاة والدهم الحاج/
يحيى الوتاري..

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..
عنهم/

عبدالله العرابي
رئيس الفرع

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نرفع أحر التعازي 
وأصدق المواساة الى األخ

 بالل دماج

سائلين المولى أن يتغمد فقيده بالرحمة
 ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:

يحيى الشحطري، يحيى الجرافي
، ياسر المطري
 رسام العجل

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نزفها لألخ

ياسر المطري
بمناسبة ارتزاقه المولود البكر الذي أسماه

»رعد«
جعله الله قرة عين لوالديه

 وأنبته نباتًا حسنًا،،
المهنئون:

جميع األهل واألصدقاء 

نزف أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
للشاب الخلوق

عبدالرزاق علوان
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. فألف مبروك

المهنئون:
عبدالرحيم شمسان-محمد حسن شمسان

مروان علوان-رفيق عبدالرحيم
هاني عبدالرحيم
عارف عبدالرحيم

عيه أبواقهم أنها تقصف المعسكرات والمواقع الحربية حتى يستتب األمن واالستقرار  على عكس ما تدَّ
للمواطن اليمني لكننا نجد أنه ومع سقوط كل صاروخ تسقط كل مبادئ وأخالق وقيم الجوار بيننا وبينهم، 
 من أن يمدوا لنا يد العون والمساعدة نجد قذائفهم وصواريخهم الينتج عنها سوى القتل والتشريد 

ً
فبدال

وتدمير مقدرات الشعب اليمني.. ذلك هو لسان حال أبناء محافظة الحديدة..
  استطالع/ حمدين األهدل


