
َمًا ..؟ صاحب الفضيلة 
َ
هــل تقبلونه َحك

العالمة الوالد محمد بن اسماعيل العمراني 
أطال الله في عمره ومنحه الصحة والعافية.. 
ليس بحاجتكم وال بحاجة غيرتكم الزائفة 
والكاذبة عليه.. فمنذ يومين وانتم تتباكون 
عليه وتسيئون إليه بغيرتكم الكاذبة والتي 
استهدفتموه بها قبل غيره ..استهدافًا 
رخيصًا ... من خالل ترويجكم لصورة صامتة 
.. تفسرونها بالقول إن صالح الصماد  وحسن 
ة  زيد ذهبا إلهانة العالمة العمراني واإلساء

اليه.. وقد اتضح غير ذلك.
 يــا هــؤالء إذا كــان هدفكم صالح الصماد 
وحسن زيد فقولوا فيهم ماشئتم.. فلديهم 

القدرة على الرد عليكم.. لكن ان تحاولوا جعل 
اتكم  عالمنا الجليل الفاضل مطية لتمرير إساء
لآلخرين او إلفتعال معارك كالمية وسياسية 
ة اليه بهكذا ترويج  معهم من خالل اإلســاء
لصورة تفسرونها كما يحلو لكم، وبهكذا تباٍك 
وهكذا ترديد.. انهم فعلوا به.. وفعلوا به..!

أنتم من فعل به .. وانتم من أساء اليه  بهذا 
الضجيج الذي تريدون به باطًال  ال حقًا.

لقد أوجعتم بفعلكم هذا الهامة الكبيرة 
وبحرالعلوم فضيلة الوالد محمد بن  اسماعيل 
العمراني .. واوجعتم الماليين الذي يضعون 
هــذا الجهبذ فــوق رؤوســهــم ويعتبرونه 
ستشكل عليهم من أمور 

ُ
مرجعهم فيما ا

نُتم غيورين عليه 
ُ
دينهم ودنياهم.. فإن ك

فاعتذروا له وللشعب اليمني في نفس األماكن 
التي تباكيتم عليه فيها.

بعد ان اتضح انكم شوشتم على الجميع ، بما 
روجتموه .. وابحثوا لكم عن معارك مع من 
تريدون  دون االقتراب من هذا الرجل الكبير 

عند الله وخلق الله دون وجه حق ..
أخيرًا.. 

أسألكم أيها المتباكون زورًا على القاضي  
ــأن نحتكم إليه  العمراني: هــل ستقبلون ب
جميعًا  في خالفات الجميع معكم في الدين 
وفي السياسة.. وفيما تعملونه وتقولونه..؟؟

أنا متأكد أنكم لن تقبلوا بذلك..!

     الشيخ حسين حازب

هل  تقبلونه حكمًا..؟

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

وماتزال الضبابية تخيم على محادثات 
الكويت والبركة فيما يلي :

Ç عدوان متغطرس قادر على شراء كل 
شيء في سوق الذمم .

Ç طرف في المحادثات ال يمتلك قراره 
، ووسيط أممي  ينحاز إلى وفد الرياض 
إرضاء للرياض وضغوطها التي لم تستثن 

األمين العام لألمم المتحدة نفسه !!
Ç وقبل وبعد ذلك العقلية اليمنية التي 
انتقلت بذات أوجاعها من موفنبيك صنعاء 
إلــى قصر بيان في الكويت بــذات الــروح 
التمزيقية ، وتابعوا تصريحات ناس كنا 
نحسبهم من العاقلين فإذا هم يعززون 
تهمهم بالمحافظة على استمرار مجازر 
الـــعـــدوان جنبًا إلـــى جــنــب عــلــى هامش 
الحوارات والتفاهمات .. وتمترس خلف 
عدم واقعية تنفيذ قرار ٢٢١٦ الذي ال 
يتوافق أو ينسجم مع ما يجري مع األرض، 
فضًال عن تناقضه مع العقل ومع المزاج 

الشعبي العام الرافض للذل .
Ç كل خارطة للطريق يتكشف أنها 
خارطة بال طريق ألن أولئك قرروا التمزيق 
بعد أن أحدثوا في جيش اليمن وبنيته 
التحتية ما أحدثوه مما ال يخطر إال على بال 
المتابعين لحجم القصف أفقيًا وعموديًا 
وحتى العمق .. المشكلة أنهم يعرفون 
أنهم بال عمق إال بقدر ماينفق عليهم 
العدوان، وأنهم بال قضية بصرف النظر 
عن حجم األخطاء والتجاوزات لسلطة 

األمر الواقع في الداخل .
Ç الكارثة أن لعبة عض األصابع مستمرة 
.. لكن األصابع ليست سوى أصابع الشعب 
اليمني الذي يعاني وسط فرجة وصمت 
العالم .. العالم الــذي لم يستوعب بعد 
أن من ال يمتلك قراره لن يمتلك القدرة 
على التعاطي مع أي تسوية تتوافر فيها 

الشروط الموضوعية للتنفيذ .
ويتمنى المتابع لو يقول حسنًا .. عبده 
هادي رئيس شرعي..  ما هو الدليل غير 
ــهــروب واســتــدعــاء  دلــيــل االستقالة وال

العدوان ؟!
Ç أنت شرعي ولكن..  أعد المهجرين 
إلى أعمالهم .. عاقب المجرمين .. عوض 

الضحايا .
أبــدو وأنــا أقــول مثل هــذا الــكــالم كمن 
ــألحــالم فيما هو  يبحث عــن تفسير ل
يفقد القدرة على تفسير الواقع .. والله 

المستعان .

ما وراء 
الضباب .. !!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨١٥)
االثنني :٢٠/ ٦/ ٢٠١٦م 

  اِّـوافق :١٥/ رمضان / ١٤٣٧هـ
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 عبداهللا المغربي
في العام ٢٠١١م خرج عشرات من الشباب 
المدفوعين من زمرة المنتفعين والمتآمرين 
آنــذاك والفارين اليوم خــارج البالد يطالبون 
بإسقاط النظام الذي كفل لهم حق تنظيم 
التظاهرات السلمية والتعبير عن آرائهم في 

طر القانونية..
ُ
حدود المعقول وفي األ

وحين أدرك رئيس الــبــالد وقــائــد الشعب 
ومحبوه ومناصروه أن المؤامرة ضخمة وأن 
حجم التآمر كبير..  قرر بحكمة وذكاء وعزٍم 
وإباٍء ان يتنازل عن الكرسي الذي لهث ويلهث 
ه جالوزة المال وعاشقو النفوذ والهاوون  وراء
للسلطة لينقذ الــشــعــب والــوطــن مــن شر 

المتآمرين عليهما..
وفي لحظة ترقٍب للشعب وحذر المتآمرين 
وصمت البؤساء والمساكين وبعد محاولة 
االغتيال الفاشلة والجريمة الشنيعة بحق 
رئيس البالد وقيادات الدولة، كان قرار الصالح 
القوي صاحب المشروع الوطني والقومي موحد 
اليمن ومجنبها الحروب والفتن ما استطاع 
اليه سبيًال بأن تسليم السلطة هو المخرج 
السليم للحفاظ على مكاسب الثورة وإنجازات 
ــقــاء على الــوحــدة  الجمهورية مــن أجــل اإلب

اليمنية..
وألن المؤامرة مرسومة والتآمر مستمر ظل 
ضعفاء النفوس وأصحاب المشاريع الشخصية 
الضيقة واألفــكــار المضمحلة فــي سعيهم 
العقيم جاهدين إلخـــراج صالح مــن الحياة 
ه فيها الكاشف  ـــَرْون بقاء السياسية التي َي
لسوئهم والفاضح لعيوبهم والجالب لعنة أبناء 

الشعب اليمني عليهم .
ودومًا ستجد المتآمرين لألمريكان خاضعين 
ومــع المتآمرين على القوميين فــي أوطــان 
العرب والمسلمين متآمرين وبهم مستعينين 
، للتخلص  من فارس العرب وعمالق السياسة 
وإصــدار أي قــرارات إلخراجه وإيقاف حياته 
السياسية .. وكأنهم والمستعينين بهم 
أوصــيــاء على قائد المؤتمر وزعيم الشعب 

وموحد الوطن ..
للموتورين اولئك والمتآمرين هنا معهم، 
المسوقين لهم والداعمين لرؤاهم ، لمن يروج 
لهم وينتهج بنهجهم، اعلموا وكونوا من ذلك 
واثقين أن المؤتمر وطن وان قائده الضرغام 
وزعيمه الهمام رئيسه إلى ما شاء الله، وان 
مــحــاوالت أولئك اليائسة وسعيهم البائس 

ستنتهي بالفشل وتبوء بالخسران..
ولمن يــدور في فلك هــؤالء توقفوا، وعن 
غّيكم هــذا ارجــعــوا.. والــى صوابكم عــودوا، 
فصالٌح وطٌن في قلوب محبيه ورئيس مؤيديه 
ومناصريه وزعــيــم حزبهم العمالق، باني 
الجسور ومشيد المصانع والدور المستخرج 
للنفط والمرسم للحدود، الديمقراطي في 
زمن االنقالبات والمدني مع كثرة المشيخات.. 
الحميري السبئي والقومي العربي.. العمالق 
في زمن االقزام والصقر الجامح بين الحمام.. 
من همته للعلياء تناطح ورأسه دومًا شامخ .. 
ذلك هو الصالح الذي تتآمرون عليه، وهذا هو 
العفاش األبي وابن اليمن الجمهوري.. فمن 
أنتم يا سفاسف المتآمرين وصغار الخائنين 

وأشباه الرجال وليتكم يمنيون..!

ال وصاية على عمالق 
األحزاب اليمنية

هل األمم المتحدة تعرقل إطالق األسرى؟

 «ترامب» وصوم علماء المسلمين

< عـــمـــل لـــجـــنـــة إطــــالق 
السجناء واألسرى والمتحفظ 
ــة مــن  ــق ــث ــب ــن ــم ــيــهــم وال عــل
طــرفــي مـــشـــاورات الكويت 
لم تحقق شيئًا رغم تواصل 
االجتماعات والجلسات واألخذ 
والــرد حول اآللــيــات..و... الخ، 
ـــى نقطة  ــطــرفــان ال وعــــاد ال
البداية في اجتماع السبت.. 
وبالمقابل وخالل شهر فقط 
نجد أن أنــصــار الله وفصيل 
السلفيين في تعز تمكنوا من 

إنجاز عمليتي إفراج لألسرى 
والمعتقلين وغيرهم  حيث 
أطلق مؤخرًا أكثر من ٢٠٠ 

أسير..
فــهــل المشكلة تــبــدو في 
آلــيــات األمـــم المتحدة التي 
تحول دون إطالق األسرى، ألن 
نجاح إطالقهم في تعز يؤكد 
على الرغبة  في إغــالق هذا 
الملف كما ان عملية اطالق 
األسرى تؤكد ان وفد الرياض 

ليس لديهم أسرى !!

خالل شهر رمضان المبارك 
اكتشفنا أن « دونالد ترامب» 
رغم تشدده إال أنه أبدى حرصًا 
على دمــاء المسلمين أكثر من 
 . نفسهم. لمسلمين ا ء ا علما
ولعل أعظم نصيحة وجهها 
«ترامب» هي دعوته المسلمين 
ــاء  الـــى الــصــيــام عــن ســفــك دم
بعضهم البعض خــالل شهر 

رمضان..
دعــــوة «تـــرامـــب» كــالــعــادة 
تعامل معها علماء المسلمين 
بتجاهل ودون اكــتــراث لدماء 
اليمنيين والليبيين والسوريين 

سفك يوميًا بوحشية..!!
ُ
التي ت

مؤسف جــدًا اال نسمع عالمًا 
ــك شــجــاعــة  ــل ــمــت إســـالمـــيـــًا ي

«ترامب»!!

أمل بلجون.. وداعًا

 دويد يغادر المستشفى 

«رامبو» المعاشيق

كل يوم يغيب الموت عزيزًا علينا قريبًا أو صديقًا أو زميًال 
وكــان آخر من غيبهم الموت عن حياتنا الزميلة اإلعالمية 
المتألقة أمل بلجون التي انتقلت الى جوار ربها الجمعة الماضية 

في إحدى مستشفيات عدن بعد مرض عضال..
أمــل بلجون صارعت المرض ألكثر من شهرين دونما أي 

اهتمام من قبل الجهات المعنية.
وأمل عمر عبدالرحمن بلجون من مواليد عدن عام ١٩٥٢ 
وكانت مذيعة مثقفة وتنحدر من أسرة إعالمية عريقة تألقت 
منذ ظهورها األول حتى أصبحت من أبرز الوجوه اإلعالمية 

باليمن.
فوداعًا زميلتنا أمل ورحمك الله رحمة األبرار.

غــادر االستاذ يحيى دويــد عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر عضو وفد 
المؤتمر الــمــشــارك فــي مــشــاورات 
الــكــويــت مستشفي جــابــر للقوات 
المسلحة بدولة الكويت بعد تماثله 
للشفاء إثــر الوعكة الصحية التي 

تعرض لها في وقت سابق.
ــاذ يحيى دويــد  ــر االســت وقــد عــبَّ
عن شكره وتقديره لكل من أبدى 
االهتمام والمتابعة واالطمئنان على 
صحته اثناء تواجده في المستشفى 
وفي المقدمة قيادة المؤتمر سواء 
من خالل الزيارة او االتصال او عبر 
وسائل التواصل االجتماعي ،شاكرًا 
في الوقت نفسه االشقاء الكويتيين 
على الرعاية التي حظي بها وكذا 
ادارة وأطباء وكادر مستشفى جابر 
لطبية  ا ية  لعنا ا لتمريضي على  ا
ــواجــده في  الــفــائــقــة خـــالل فــتــرة ت

المستشفى.

ال يمتلك بن دغر سلطة حتى 
على بارجة الغزاة الراسية في 
عرض بحر عدن والتي يختفي 
داخلها ورغــم ذلــك يتقن أداء 
دور العميل «البطل» بمهارة، 
حيث يقدم نفسه للعالم كبديل 
عن الفار هادي.. وبرغم إسقاط 
ثالث مروحيات إماراتية إّال أنه 
يمثل دور «رامبو» وكأنه يقول: 
انه لم تهتز له شعرة، ولم يفر 
من عدن مثل بحاح أو هادي.. 
ليس فهذا فحسب بــل ان بن 
ات  دغر يفبرك أخبارًا عن لقاء
وجوالت كلها تندرج في سياق 

التخلص من هادي..

صنعاء 
بالجيب !

موا رقبة عدن 
َّ
بعد أن سل

وبقية المحافظات الجنوبية 
للجماعات االرهــابــيــة من 
تنظيمي القاعدة وداعش، 
اآلن يريدون تسليم رأس 
صـــنـــعـــاء فــــي مــــشــــاورات 
الـــــكـــــويـــــت.. الـــعـــســـيـــري 
ـــمـــخـــالفـــي يـــتـــوعـــدان  وال
والقاعدة تزحف وداعــش 
ــعــاء  ــعــهــد بــفــتــح صــن ــت ت
ــمــة فـــي ســـاعـــات..  ــقــدي ال
واالخــــوان يــعــدون مشانق 

لعفاش وحزبه..
 إلنــــجــــاز هـــذه 

َّ
لــــم يـــتـــبـــق

األوهام القذرة إال االتفاق في 
مشاورات الكويت على تسليم 
الــســالح وربــط المؤتمريون 
وانصار الله ايديهم وارجلهم 
بحبال لضمان نجاح التسوية 
ــســيــاســيــة .. راجــعــوهــم  ال
يعيدوا لنا عدن وأبين ولحج 
وتعز أوًال.. ويعتبروا صنعاء 

بالجيب.

٥ جيوش أمام آل سعود!!
< التخبط السعودي تجاه اليمن بلغ مداه.. فقد ظلت الرياض تتآمر عقودًا لحل الجيش 
اليمني، واغتالت الرئيس الحمدي لرفضه تنفيذ مؤامرتها، كما كشف هذه الحقائق التاريخية 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -مؤخرًا.. كما اتضح للجميع أن 
الهيكلة التي نفذها هادي كانت ضمن هذه المؤامرة.. غير أن السعودية وبسبب هزيمتها 
عسكريًا في اليمن صارت تدعم تأسيس ٥ جيوش مناطقية لمواجهة الجيش اليمني.. حقًا 

لقد فقدت السعودية عقلها..

لم يعد للسعودية أصدقاء مثل إسرائيل !!
< خــســرت السعودية 
بسبب عدوانها الهمجي 
على اليمن كل أصدقائها 
فــي الــعــالــم.. وأصــبــحــت 
ــدون أصــدقــاء بل وأســوأ  ب
من إسرائيل.. وسمعتها 
عربيًا وإســالمــيــًا ودوليًا 
ــــزداد ســــوءًا يــومــًا بعد  ت
يوم مهما استأجرت من 
شركات عالمية لتحسين 

صورتها القبيحة.
ــِف جــمــاعــة  ــت ــك ــــم ت ول
االخــوان المسلمين بهذا 

االنــتــقــام مــن السعودية 
وتــــشــــويــــه ســمــعــتــهــا 
ومكانتها التي كانت محل 
احترام عالمي، بل انهم 
يحفرون قبر السعودية 
بــهــدوء بتوريطها بكل 
ــــقــــذرة فــي  ــــحــــروب ال ال

المنطقة.. 
حـــقـــًا لـــقـــد أصــبــحــت 
السعودية عدوًا للعالم.. 
ليمني  ــيــس للشعب ا ول
فــحــســب.. فــهــل يعقل 

هؤالء (البدو)؟

مؤتمر صحفي لالشتراكي 
ضد العدوان 

تــعــقــد الــلــجــنــة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني العام االستثنائي 
للحزب االشتراكي اليمني وتحت 
شعار (اشتراكيون ضد العدوان)  
مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية 
من عصر اليوم االثنين الموافق 
ــي بيت  ـــيـــو٢٠١٦م ف ٢٠يـــون

الثقافة بالعاصمة صنعاء..
وأهابت اللجنة بوسائل االعالم 
المختلفة  الحضور لتغطية هذه 

الفعالية المهمة ..


