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خروقات العدوان ومرتزقته تنسف هدنة اليمن
شهدت مناطق عدة في اليمن معارك عنيفة شنها مرتزقة العدوان   

السعودي مسنودين بغطاء جوي، واستمر العدوان السعودي خرقه 
لوقف إطالق النار الذي أعلنته األمم المتحدة في العاشر من ابريل بشن غارات على 
محافظات صنعاء والجوف وتعز والبيضاء وشبوة وعمران وصعدة وحجة، واليزال 

الطيران يواصل تحليقه مع فتح حاجز الصوت في تعمد سافر لخرق الهدنة.
وكان المؤتمر وأنصار الله أعلنوا التزامهم بوقف إطالق النار في اليمن والتزام 

اللجان المشكلة من قبلهما بالتواجد في المحافظات منذ االثنين الماضي بهدف 
تثبيت وقف إطالق النار، اال أن العدوان السعودي ومرتزقته عملوا على إفشال 
دوا من عملياتهم العسكرية،  جهود المؤتمر وانصار الله واألمم المتحدة وصعَّ
وأثبتوا للعالم عدم جديتهم في إحــالل السالم باليمن، كما أكــدت ممارسات 
العدوان- وبمعدل ١٠٠ خرق لوقف إطالق النار في اليوم الواحد -سعيه لعرقلة 

أي حل سلمي بالحوار أو التهيئة إلنجاح مفاوضات الكويت المرتقبة.

المبعوث الدولي: مصير الرئيس صالح يحدده اليمنيون أنفسهم
أكد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل  

ولد الشيخ أحمد، أن مصير الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم في مرحلة ما بعد 
تحقيق السالم في البالد، وأن "موضوع رفع اسم صالح من قائمة 

عقوبات مجلس األمن لم يتم طرحه للمناقشة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ولد الشيخ للصحفيين بينهم 
مراسل األناضول، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس 

األمن الدولي مساء الجمعة بتوقيت نيويورك.
وقال ولد الشيخ: "لم نناقش رفع اسم الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح من قائمة عقوبات مجلس األمن خالل مراحل 
التفاوض على اتفاق وقف األعمال القتالية الذي بدأ سريان 
العمل به من منتصف ليل األحد-اإلثنين الماضي، ولن نناقش 
هذا الموضوع خالل المحادثات المزمع إجراؤها في الكويت.. إن 

مصير صالح متروك لليمنيين أنفسهم".
وجدد المبعوث األممي دعوته جميع األطــراف اليمنية الى 
حضور جلسات محادثات الكويت، بـ"حسن نية ومرونة، من أجل 

التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي لألزمة الحالية".
وأشار إلى أن المحادثات المقبلة تهدف إلى التوصل التفاق 
شامل إلنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقًا لقرار 
مجلس األمن رقم «٢٢١٦» الصادر العام الماضي، وسترتكز 
المحادثات على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم 
بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني.
وأوضح أنه سيطلب من المشاركين "وضع خطة عملية لكل من 

ات أمنية  النقاط التي سيتم االنطالق منها وهي االتفاق على إجراء
انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم األسلحة 
الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف 
حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".

وكان اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أبلغ مجلس األمن الدولي 
-في عصر الجمعة بتوقيت نيويورك- أن "اليمن اآلن أقرب 
إلى تحقيق السالم، من أي وقت مضي".. داعيًا جميع األطراف 
المعنية "إلى تقديم تنازالت" من أجل التوصل إلى حل لألزمة 

التي تشهدها البالد منذ أكثر من عام.
وحذر المسؤول األممي، في إفادة له أمام جلسة عقدها مجلس 
األمن، من "المخاطر اإلرهابية التي يواجهها اليمن، في جميع 

أنحاء البالد، فضًال عن الحرب العنيفة".

اإلمارات تفضح قائدًا عسكريًا اخوانيًا بتهريب أسلحة للقاعدة

اعترفت مصادر عسكرية في محافظة شبوة بتورط  
قائد عسكري مواٍل لجماعة اإلخوان المسلمين بالوقوف 
وراء عملية تهريب أسلحة، من معسكرات تحالف العدوان في 

مأرب إلى اإلرهابيين في جبال بأبين وتعز.
ونقل موقع االمــارات ٢٤ األربعاء عن مصادر عسكرية في 
شبوة القول: "تم إيقاف ناقلة محملة بأسلحة وذخيرة ألسلحة 
متوسطة وثقيلة بنقطة الجلفوز في عتق بمحافظة شبوة، 

كانت في طريقها إلى عناصر تنظيم القاعدة في أبين"، مؤكدة 
أن "رجال األمن وما يسمى بالمقاومة الجنوبية قاموا باحتجاز ناقلة 

تحمل أسلحة مخفية وظاهرها مواد غذائية".
وتابعت: "نقوم بالتحقيق مع سائق الناقلة، لكن المعلومات 
األولية تشير الى أن هذه األسلحة كانت في طريقها إلى القاعدة 
في جبال المحفد بأبين، وأرسلت من مأرب لهم، وهو ما يعزز 
شكوكنا بتورط قائد عسكري رفيع مــواٍل لجماعة اإلخــوان 

المسلمين اإلرهابية بدعم جماعات اإلرهاب والتطرف في جنوب 
اليمن".

وكشف مصدر بحسب الموقع ذاته عن أن المضبوطات تشمل 
"٢٠٠ قطعة جيتري، ٢٥ قطعة دوشكا ١٢٫٧، ٦٠ معدل 

اف ان أمريكي, وذخائر P١٠، وذخائر متنوعة".
وأكد المصدر أن "القائد العسكري اإلخواني الذي رفض تسليح ما 

يسمى بالمقاومة في شبوة يقوم بإرسال األسلحة لإلرهابيين".

ــريــاض السيد جون   أدرج مــرتــزقــة ال
كيري وزير خارجية الواليات المتحدة 
األمريكية ضمن قائمة ما يسمونهم «الحوافيش» 
ــى بها الخميس قبل  عقب تصريحاته التي أدل
 الفار 

ً
الماضي في المنامة والتي اتهم فيها صراحة

هــادي بأنه يعمل على عرقلة أي جهود لوقف 
اطالق النار في اليمن والحيلولة دون التوصل الى 

حل سياسي ينهي األزمة اليمنية.
لألسبوع الثاني وحكومة فنادق خمسة نجوم 
مشغولة وقلقة وترتجف من تصريحات جون 
كــيــري، وتتجاهل أن طــائــرات وأسلحة أمريكا 
تشارك في العدوان على اليمن وتقاتل معهم 
في خندق قذر واحد.. ومع ذلك ذهبت حكومة 
فنادق ٥ نجوم لتجنيد أبواقها لمهاجمة جون 
كيري بطريقة مبتذلة وسطحية وسخيفة الى 
درجة أن يذهب أحد عتاولة االخوان الى الزعم بأن 
الفار هادي اطاح بمخطط تآمري يقوده كيري 
واطراف دولية تهدف من ورائه الى وقف العدوان 

الجوي على اليمن..
وذهب المدعو نصر طه مصطفى ينظر ويمجد 
الفار هادي واسقاطه لالنقالب الذي كان يخطط 

لالطاحة به في حوار الكويت -كما زعم.
غير أن الالفت ليس في مهاجمة كيري وإنما في 
اصرار االخوان والرياض على عرقلة حوار الكويت 
بوضع اشتراطات مستحيلة التنفيذ، والتأكيد على 
استمرار السير باتجاه الحسم العسكري كخيار 
وحيد أمامهم.. لكنهم وطــوال عام عجزوا عن 
تحقيق أي تقدم على األرض التي سلموها أيضًا 
للجماعات اإلرهابية فيما هم يتصارعون على 

غرف -حكومة- فندق خمسة نجوم بالرياض.
المثير للسخرية أن عمالء الرياض يعتقدون أن 
جون كيري مثلهم مرتزقة عند محمد بن سلمان.. 
فيذهبون الى أن يقارنوا بينه وبين بحاح ويطرحوا 
رأسهم بــرأس كيري.. وإْن لم يخضعوا للحوار 
ووقف الحرب فلن يستطيع ال االخوان وال الرياض 
أن يقفوا في وجه كيري اذا ضاق ذرعًا منهم وأدى 

الصرخة!!

يواصل المدعو ضاحي خلفان -نائب شرطة دبي-  
تهكمه على الشعب اليمني عبر تغريدات شبه 
يومية تعكس سطحية تفكيره أو تعبر عن حقد دفين 
يكنه ضد الشعب اليمني دون مبرر لهذا الحقد 

والكراهية..
الـــشـــاوش خــلــفــان لــم يــكــتــِف بالتحريض 
واستعارة مصطلحات وتهم جماعة االخوان 
ــعــدوان على  الــذيــن يــبــررون جــرائــم تحالف ال
اليمن بدعوى محاربة الروافض.. وأخرى بإعادة 

الشرعية..
سفك 

ُ
ـــاء اآلالف مــن اليمنيين ت طـــوال عــام ودم

بصواريخ طائرات تحالف العدوان التي تشارك فيها 
دولة االمــارات.. طوال عام والمدن والقرى والطرق 
والمدارس تدمر.. الخ.. وأخيرًا يخرج هذا «الخرفان» ويقول في 
تغريدة له بتويتر: «إن على طائرات التحالف تدمير مزارع القات 

في اليمن من أجل اصالح اليمن».
هذا البوق والقزم وعدم الشعور باالنسان 
اإلماراتي األصيل والوطني الغيور والشجاع.. 

كان أشرف له أال يتحدث وال يتفاخر بقتل الشعب اليمني.. فاألولى به أن 
يخلع الزي العسكري الذي يرتديه ويلبس ثوبًا آخر وجزء من االمارات محتل 

مع الفرس أو المجوس..
كان األولى به أن يخاطب بشجاعة لماذا تذهب طائرات االمارات بعيدًا 
اليمن.. الذين ال عالقة لهم باحتالل جزر طنب الكبرى وطنب  لقتل ابناء

الصغرى وأبو موسى.
واالقزام يظلون أقزامًا حتى وأن ارتدوا بزات عسكرية لقيادات أمنية، 

لكنهم مجرد دمى ليس أكثر.
وال يستحق هذا الشاوش والمهرج ضاحي خرفان الــرد.. لكن استمرار 
تطاوله على أسياده يثير الحنق.. وألنه ملوث الفكر فقد غرد بتويتر يطالب 
طائرات تحالف العدوان.. ولم يطالب الجيوش الديكورية لهذا التحالف.. 
ألن اغلبهم قد عادوا محمولين بالصناديق وآخرين مزقتهم أسود اليمن.

فالتحريض الذي اطلقه خرفان معروف فقد وصل حقده حتى على مزارع 
اليمن ويحلم بإحراق كل شيء في البالد.. وباسم «تدمير القات من أجل صالح 

اليمن».. كما قتل الشعب اليمني ودمرت مدنه بدعوى اعادة الشرعية.
لكن نقول له ولغيره: إن هناك مقولة يتداولها ويحفظها اليمنيون تمامًا 
تقول: «العرب ال تموت إّال متوافية» ومن ضيع أرضه هانت عليه دماء 

شعبه وابناء قومه..

كيري ينضم إلى «الحوافيش»!


