
بصرف النظر عن فارق التسليح والعتاد والقوة 
والحشود واالعالم والقدرة على التسويق والتهويل 

والحرب النفسية .. 
ــارق المشروعية وعدالة  بصرف النظر عــن ف
القضية التي يندفع خلفها المقاتل بصدق واستماتة 

وشجاعة وتضحية .. 
بصرف النظر عن وجود الغطاء الجوي من طائرات 
مجهزة بأحدث التقنية ومسلحة بأخطر األسلحة ... 

وبصرف النظر عن األعمال التدميرية التي يمكن أن تسبق أية 
حماقة لقوى التحالف العدواني اإلجرامي الهمجي .. 

وبصرف النظر عن امكانية قيام مملكة االرهاب السعودية بشراء 
مواقف المنظمة الدولية األكثر قذارة والمنظمات التي تتاجر بدماء 

البشر وحقوق اإلنسانية .. 
بصرف النظر عن كل هــذه المعطيات تعالوا نقرأ المعطيات 
الواقعية التي يمكن من خاللها تسمية وتصنيف وتوصيف وتقييم 

الحماقة التي تحشد لها مملكة العدوان وحلفاؤها في الحديدة : 
الحديدة هي الميناء الذي يعتمد عليه أكثر من ٨٠ ٪ من سكان 
اليمن في الحصول على متطلباتهم االساسية «غذاء - دواء - مشتقات 

نفطية». 
وهذا ما تعرفه جيدًا مملكة العدوان وحلفاؤها ، وتدركه المنظمات 

الدولية التي تعرف اليمن والتي ال تعرف اليمن .. 
وبالمقابل يعرف العالم كله أن ميناء الحديدة لم يكن يومًا ميناء 
عيه  استيراد لألسلحة أو منفذًا ألكذوبة دعم عسكري مزعوم تدَّ
السعودية التي تسيطر هي وحلفاؤها المجرمون على كل المنافذ 

البحرية والبرية والجوية إلى اليمن ... 
من هذه المعطيات يتضح ان كل الذرائع التي تسوقها السعودية 
ليست سوى أكاذيب ال يقبلها عاقل وال مجنون ، وبالتالي يصبح العمل 
في اطار مشروع الحماقة التي تحشد لها السعودية إلغالق أو تهديد او 
تدمير أو اقتحام او السيطرة على ميناء الحديدة جريمة قذرة في حق 
االنسانية تجرمها وتدينها وترفضها كل االديان واالعراف والقوانين 

والتشريعات والقيم االخالقية واالنسانية ... 
وهذا معناه ان كل من يشارك بالفعل أو القول أو المساندة أو الدعم 
المادي أو المعنوي في هذا الجرم غير المسبوق يكون قد سقط 

دينيًا وقانونيًا واخالقيًا وقيميًا وانسانيًا قبل ان يدخل 
المعركة ، وبصرف النظر عن نتائجها مهما كانت فإنها 

ال تعفي هؤالء من السقوط ... 
على ان نتائج المعركة على االرض لن تكون حاصل 
تجميع ما حشدت له مملكة الــعــدوان وحلفاؤها من 
جيوش وعتاد وخطط ومرتزقة وامكانات وأدوات 

قتل وتدمير ... 
بــل ستكون حاصل تجميع ارادة شعب مظلوم 
معتَدى عليه يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته ووجوده ، أمام 
عدو حقير يخنقه من البر والبحر والجو ، ويحاربه في قوته ودوائه 
وكل مفردات حياته ، ولم يترك له شيئًا يخاف عليه أو فرصة ينجو 
رضت عليه 

ُ
من خاللها سوى االستماتة والموت بشرف في معركة ف

ولم يبحث عنها..
إن كان الموت في المنازل جوعًا أهون وأشرف لليمني من ان يمد 
يده أو يتسول او ينحني ألحد ، فان الموت األكثر شرفًا وعزة وفخرًا 
هو االستشهاد دفاعًا عن االرض والعرض والكرامة والحياة التي 
يستهدفها تحالف العدوان الهمجي الذي سقط منذ بدايته وسيسقط 
أكثر في المعركة المصيرية الحاسمة التي يحتطب اليها أتباعه 

واعوانه ومرتزقته .. 
بالله نستقوي وننتصر

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٥٤)
االثنني :١٧/ ٤/ ٢٠١٧م 
  اِّـوافق :٢٠/ رجب / ١٤٣٨هـ

Issue (1854) 
Monday:17 Apr.  2017

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

يتواصل
 العدد القادم

ُولــدنــا أحـــرارًا بالفطرة، وأي حــريــٍة تأتي 
ــٍم 

ُ
ــظ بــحــركــاٍت او نـــــدوات، بــجــمــاعــاٍت او ُن

 قبل ان تولد، فمن ال يؤمن 
ً
ومنظمات ميتة

بحريته ويتيقن منها بفطرته، لن يكون كذلك 
بشعاراٍت او حركاٍت موضوعة..!

ال أحـرار وال حركة حرية..
 وشــعــاٌر منسوٌب لحركٍة 

ٌ
كــل ذلــك فبركة

وهمية..
يهدف المروجون له والُمحذرون منه الى 

تفعيل ما يودون..
ال يجرؤ أحد الصامدين والصابرين من ساكني 
العاصمة صنعاء، التفوه بكلمة، او المعارضة 
بجملة خوفًا من طقٍم مجهول الهوية يحمل 
 مسلحة يقودهم المكنى بـ أبـو..... 

ً
مجموعة

ليقتادوه الــى المجهول بُتهمة الداعشية 
والـــدواعـــش واثــــارة الــبــالبــل، وفــي القريب 
قد نسمع ذلك ولكن بتهمة انتماء الضحية 

للطابور الخامس..
سمي أحــرار صنعاء - 

ُ
البيان المنسوب لما أ

ه من تالحقهم الفضائح ويؤرقهم  يقف وراء
المعارض لهم ومن ُيشغلون بمن وممن قد 
ينتقدهم، واظــن ان ما يزعجهم اكثر هي 
دعوات تلك االرامل اللواتي فقدن أزواجهن 
هروا 

ُ
هنا او هناك ودعوات اطفاٍل وعاجزون ق

من جور ما حل بهم ويحل ِبَنا جميعًا مع فوارق 
ثانوية..

من يدعون ابناء الشعب اليمني ودعونا ايضًا 
كوننا من ابناء هذا الشعب وطالبونا جميعًا 
من اجل الخروج واالحتشاد في تظاهرة أمس 
األحد للمطالبة من "المجلس السياسي االعلى" 

بتفعيل "الطوارئ".
المضحك في االمر ليس ما يطلبونه، لكن ما 
يستدعي فعًال الضحك والسخرية مطالبتهم 
لـ "المجلس السياسي" الذي لم يستطع حتى 
اليوم ان يفي بالتزاماته االساسية كتحقيق 
االمـــن وتــوفــيــر الــرواتــب وحــمــايــة الحقوق 
وتفعيل القوانين والعمل بنصوص الدستور 
الــذي يهان في كل يــوم، بل ان المجلس لم 
يستطع إيقاف مهزلة تــجــاوزات موظفين 

يعملون فيه..!
حتى اللحظة ال يدري الكثير من اليمانيين 
حقيقة مــن يحكم مـــــن..؟!! الــطــالــبــون أم 
ــطــوارئ والـــذي يرى  الُمطالبون بتفعيل ال
فيه الـُحكام الفعلّيون من وراء ُجُدر المجلس 
االعلى السياسي.. عصاهم السحرية لتطويع 
وإخضاع كل من قد يعترضهم او يفكر حتى 
في االعتراض على غالبية تصرفاتهم ومعضم 
أعمالهم.. وكل ذلك سيكون بالقانون، من 
بعدما كــان تحت وطــأة التهديد ومبررات 
الدعششة والدواعش وغير ذلك مما نسمع 

ونقرأ دومًا عنه..! 
الفبركات التي تكشفها مطالباتكم وندواتكم 
لمقتنعين بمطلبكم  ا ومسئولوكم وكــل 
ات والمحاوالت لزعزعة عزائم  وكل االدعــاء
الشرفاء الصامدين وكل اليمنيين الصابرين 
 عنكم وتــزداد تشوهًا 

ً
 مشوهة

ً
تخلق صــورة

 يضطركم حمقاكم الن تستعينوا 
ً
في كل مرة

نزل من مكانتكم في 
ُ
بكذباٍت مفضوحات ت

أنظار اليمنيين البسطاء كل يــوٍم درجــاٍت 
ودرجات، ومع كل مرٍة تمضون مستمرين في 
االعوجاج - ومن دون درايٍة ستجدون انفسكم 
وحيدين تغرقون في شر اعمالكم وتغوصون 
في وحٍل صنعتموه بأيديكم.. وحين تسألون 
من ينظرون إليكم ِلَم نحن هنا وما الذي حل 
ِبَنا..؟ سُينبئكم أصغرهم سنًا.. أوتذكرون 
ُه ُمتجاهلين، وغرورًا بكم 

َ
نُتم ل

ُ
النصح الذي ك

كان له فيكم من ُيزينون.. اليوم ذوقوا وبال ما 
نُتم به تكفرون..

ُ
ك

ُولدنا 
أحرارًا

  عبداهللا المغربي

ال تشّمتوا بنا األعداء!!

نشرتان اخباريتان باللغة اإلنجليزية.. 
جديد «اليمن اليوم»

المسوري.. وجمعة 
الطابور الخامس

اء ومحاربة الفساد والممارسات الخاطئة اثناء  النقد البنَّ
تعرض البالد لعدوان، تعزز من وحدة الصف الوطني وال 
تشق الصف.. بل إن الطابور الخامس األخطر هو الذي يطلق 
تهم العمالة والخيانة على من هب ودب.. فهؤالء هم الخطر 

على الجميع.
مؤسف جدًا أن تصل ضربات الطابور الخامس لتستهدف 
عمق الجبهة الوطنية المتصدية للعدوان بعد أن فشلت 
ات المعتدين طوال ثالث سنوات  صواريخ ومؤامرات وإغراء

في أن تنال من هذه الوحدة الصلبة.
الطابور الخامس مهما حــاول أن يخفي وجهه القبيح 
بترديد شعارات زائفة فقد سقط القناع واصبح كل شيء 

مكشوفًا للجميع.. «والِجيد معروف بشملته».

دشــنــت قــنــاة «الــيــمــن الــيــوم» 
ـــة بــالــلــغــة  ـــاري ــهــا اإلخـــب ــشــرات ن
االنجليزية ، بنشرتين في الساعة 
السابعة والنصف ، والعاشرة 
والنصف مساًء.. وأوضح المدير 
العام التنفيذي للقناة فيصل 
يــحــيــى الــشــبــيــبــي أن إضــافــة 
للغة  با ريتين  نشرتين إخبا

االنجليزية تأتي في ظل حرص 
القناة على تغطية األحداث في اليمن أوًال بأول، 
وتقديم رسالة إعالمية مهنية للرأي العام 
العالمي بشأن ما يتعرض له اليمن من عدوان 
غاشم متواصل منذ أكثر من عامين، خاصة 

فــي ظــل تزييف الماكينة 
اإلعــالمــيــة الهائلة التابعة 
والمؤيدة لتحالف العدوان 
، حقيقة األوضاع في اليمن..

ووعـــد االعــالمــي الشبيبي 
الــمــشــاهــد الــيــمــنــي والــعــربــي 
واألجنبي بمواصلة تقديم قناة 
«اليمن اليوم» رسالتها اإلعالمية 
بــكــل مــهــنــيــة، والـــحـــرص على 
تقديم كل جديد في إطار اإلمكانات المتاحة، 
مشيدًا بطاقم القناة الذي يحرص على المواكبة 
واإلبــداع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها 

البالد بصورة عامة والقناة بصورة خاصة.

خطباء الجمعة الماضية 
معظمهم خــرجــوا وهم 
يحملون نسخة واحدة من 
الخطبة حــول «الطابور 
ــخــامــس» بــشــكــل الفــت  ال
الى درجة أن أحد الخطباء 
ذهــــب لــلــتــحــريــض على 
االستاذ محمد المسوري 

بذكر اسمه تحديدًا.
صحيح السلطة مفسدة، 
وإّال لماذا لم نعد نسمع 

ذلك التحريض على الدواعش؟
ندعو للتضامن مع المحامي القدير محمد المسوري والوقوف 
ضد أساليب الترهيب عبر منابر المساجد التي توجب على 
وزير األوقاف التصدي لمحاوالت البعض استغاللها الله إلثارة 

فتنة جديدة في البالد..

فساد المؤتمر وعفاش!!
يحاول البعض أن «يغطي عين الشمس بمنخل (غربال)»، ويذهب للتطاول 
بالحديث المزعوم عن فساد المؤتمر الشعبي العام فيما هو غارق حتى أذنيه في 

الفساد واالفساد.
المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح ومعه كل القوى الوطنية شيدوا وطنًا 
خرج من قمقم النظام اإلمامي الكهنوتي واالستعمار البريطاني المستبد وسخروا 

حياتهم من أجل النهوض بالشعب لينطلق لمواكبة تطور العالم..
 ها هو فساد المؤتمر يظهر في هذه القوة العسكرية واألسلحة المختلفة التي 
يواجه بها شعبنا اليوم عدوان جيوش ١٧ دولة بقيادة السعودية.. كل هذه 
األسلحة والمعدات العسكرية هي بفضل الرؤية الثاقبة لعفاش والمؤتمر.. وعاد 

المخازن التي لم تطلها صواريخ العدوان تكفي لعشر سنوات صمود.
أكثر من ٤ آالف مدرسة دمرها العدوان من إجمالي ١٦ ألف مدرسة شيدها 
المؤتمر اضافة الى.. الطرق.. المستشفيات.. الجامعات.. المطارات.. الموانئ.. 
الجسور.. السدود والحواجز المائية والنهضة العمرانية التي كانت تطرز وجه اليمن 

ها من فساد المؤتمر.. الخ.
ّ
وتتعرض اليوم للتدمير كل

رتكم» ٢٠١١م توقفت عملية التنمية وهرب االستثمار وماتت 
ْ
ومنذ «َنث

عي  السياحة والتجارة وسقطت اليمن في فوضى الفساد واالفساد.. مخجل أن يدَّ
البعض النزاهة وهو غارق في مستنقع الفساد ونهب المال العام.

المؤتمر أعاد االعتبار لليمن ولشعبها العظيم بين الشعوب واألمم.. وها هي 

التقارير الدولية تشهد للمؤتمر وللزعيم بأرقام المنجزات في البنية التحتية التي 
يستهدفها العدوان للعام الثالث.

كفوا عن ترهاتكم وخزعبالتكم.. وعليكم أن تدركوا أن المؤتمر كتنظيم وطني 
ظل في الحكم عقودًا لكنه لم يسخر المال العام لشراء حتى مطابع لوسائل إعالمه أو 
مقر ولو أسوة بأحزاب صغيرة.. كما لم يستغل نفوذه في السلطة لتسخير أراضي 

«الشلة». الدولة واالوقاف لبناء فروع له أو لـ
سحقًا لكم.. خرجتم الى ساحات التغرير بدعوى محاربة الفساد... وها أنتم 

تأكلون األخضر واليابس حتى حقوق اليتامى والعجزة والمعاقين!!
ال تتحدثوا عن الفساد.. وأنتم أئمة الفساد.

  احمد غيالن

الحديدة .. سقوط يسبق المعركة

غالم بقشان و«تحرير» 
الحديدة وتعز

في مركز حمد الجاسر الثقافي بالرياض توسل غالم  بقشان، 
خالد بحاح  ملك داعش  عبر التغني ببطوالته في قتل الشعب 
اليمني عبر عاصفة الخراب، بحثًا عن منصب وبيعًا النتصارات 
وهمية يروج لها االخوان.. بحاح الذي خذلته االمارات وتعاملت 
معه كمرتزق  تافه، عاد للرياض يطالب بما اسماه تحرير تعز 
والحديدة بــدًال عن حضرموت التي يعتبر ما يقترفه الجنود 

والضباط االماراتيون فيها محلًال لهم شرعًا..
 لقد زعم بحاح (ان العملية السياسية اخفقت  
عندما تصادمت مــع االرث االجتماعي الــذي 
يعد ناتجًا تاريخيًا لــصــراع سياسي طويل 
حمل أشــكــاًال كثيرة تنوعت بين القبلية 
والمذهبية حصرت الصراع حول السلطة) 
فــي مغالطة تاريخية مفضوحة الن البالد 

كــانــت بالديمقراطية والتعددية 
ولم يكن هناك صراع مذهبي او 
مناطقي بل ان جوهر الخالف 
كان ومايزال هو الحفاظ على 
الثوابت الوطنيةو في المقدمة 
عــدم التفريط بمنجز يمن 

الـ٢٢ من مايو المجيد ..

موعد امتحانات صفوف 
النقل مطلع مايو المقبل 

ــيــة  ــتــرب أعـــلـــنـــت وزارة ال
ــم تــقــديــم مــوعــد  ــي ــعــل ــت وال
االمتحانات النهائية للصفوف 
األولــى للشهادة النقل مطلع 

الشهر القادم.
واوضح نائب الوزير الدكتور 
عبدالله الحامدي في تصريح 
صــحــفــي " ان االمــتــحــانــات 
النهائية لصفوف النقل ستبدأ 
مستهل مايو المقبل على أن 
تبدأ امتحانات بقية الصفوف 
ــشــهــادة الــنــقــل  الـــدراســـيـــة ل
بــعــد اســبــوع مــن بـــدء عملية 

االمتحانات بحيث يتم االنتهاء 
مــن االمــتــحــانــات قبيل حلول 

شهر رمضان المبارك  " .
ــات  ــحــان ــت ـــقـــاء ام مــــؤكــــدًا ب
الشهادة العامة للمرحلتين 
ـــثـــانـــويـــة في  األســـاســـيـــة وال
موعدها المحدد وفقًا للتقويم 

المدرسي.
وأرجـــع الــدكــتــور الحامدي 
تقديم االمتحانات للظروف 
االســتــثــنــائــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
تعيشها اليمن جراء استمرار 

العدوان والحصار الجائر.

الماجستير بامتياز 
للباحثة إيمان قائد

نــالــت الباحثة اليمنية إيــمــان قــائــد فـــارس درجــة 
الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية 
التربية جامعة صنعاء في اطروحتها العلمية الموسومة 
«فاعلية استخدام برنامج الكورت في تنمية عادات  بـ
العقل ومهارات التفكير الناقد في المنهج المدرسي  

لدى طالبات الثانوية العامة في العاصمة صنعاء».
وقــد أوصــت اللجنة المناقشة بطباعة االطــروحــة 
ونشرها وتداولها بين الجامعات.. باعتبارها أول اطروحة 
عالجت التفكير من خالل برنامج الكورت في المناهج 
التعليمية اليمنية.. ومن خالله يتم تنمية عادات العقل  
ومهارات التفكير الناقد، وقد اشــادت اللجنة بأهمية 
االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة ألي نظام 
تعليمي بشرى يسعى إلعمال العقل البشري حتى تصبح 

عاداته نتاجًا لقرارت سليمة.

سالمات أستاذ
األستاذ أحمد محمد الزهيري -عضو 

اللجنة العامة للمؤتمر رئيس الدائرة 
التنظيمية- تعرض لوعكة صحية 

نقل على إثرها للمستشفى.
نتمنى لــه الصحة والعافية وأن 
يحفظه الــلــه لــيــواصــل أداء دوره 
الوطني والتنظيمي المتميز وخاصة 

في هذه المرحلة التي ما أحوج اليمن 
بها لقيادات شجاعة وأصحاب 

مواقف وطنية مشرقة 
أمــثــال االســـتـــاذ أحمد 
الذي نسأل الله له الشفاء 

العاجل.

أطلقوا سراح الصحفي محمد دماج
الزميل الصحفي محمد دمــاج -مدير 
إدارة األخبار العربية والدولية في صحيفة 
«الثورة»- مسجون وأسرته في منزله من 
قبل المالك الذي قام بإغالقه لعدم دفع 
اإليجار بسبب عدم استالمه الراتب الذي 
هو مصدر دخله الوحيد، ولم يتسلمه من 
٨ أشهر، ونتيجة لمضايقة مالك البيت 
ــة لتسديد ايــجــار  اضــطــر الـــى االســتــدان
خمسة أشهر حتى ال ُيلقى اطفاله في الشارع، ولكن مضايقة المالك 
لم تتوقف عن افتعال المشاكل مما اضطره الى السكن عند أحد 
اقربائه مؤقتًا حتى يجد حًال أو تزول الظروف المتمثلة في العدوان 
السعودي وحصاره المفروض منذ عامين وحربه االقتصادية، لكن 
زميلنا الصحفي تفاجأ أثناء استعداده للذهاب بأن باب المنزل مغلق 
من الخارج من ِقبل المؤّجر الذي طالبه بتسديد إيجار األشهر الثالثة 

المتبقية مالم فسيظل مسجونًا في المنزل.
نطرح القضية أمام الجهات المختصة للتدخل.


