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يتواصل العدد القادم

مفتي مصر: القرضاوي 
يمثل الباطل

ـــور    ـــت ـــدك شــــن ال
مفتي  جمعة  علي 
جمهورية مصر هجوماً الذعاً 
على يوسف الــقــرضــاوي، 

ــداً بأنه  ــؤك م
يمثل الباطل 
بـــاقـــحـــامـــه 
لثوابت الدين 
بـــمـــعـــتـــرك 
الــســيــاســة 

الحزبية..
ــــــــــه  ووج
المفتي سؤاالً 
لــلــقــرضــاوي 
مفاده: لماذا 

ال تتكلم بالقضايا المهمة 
وتساهم في نهضة األمة 
بدالً من اثــارة الفرقة بين 

الناس؟
مشيراً في بيان رسمي 
أن األمة اإلسالمية ابتليت 
ء  بعلما لتاريخ  ا فجر  منذ 
يصنعون ألنفسهم بطوالت 
ورقية على حساب القواعد 

الشرعية والمصالح المرعية 
ــى نــظــام  ــل والـــحـــفـــاظ ع
المجتمع واســتــقــراره في 

إشارة منه للقرضاوي.
وقال المفتي: 
ء  ال ــــــؤ ه ن  إ
يــظــنــون أنهم 
حــمــاة اإلســالم 
هم  غير ن  و د
ــــم هــم  ــــه وأن
ــون  ــم ــل ــس ــم ال
وحـــدهـــم وأن 
طــاعــة آرائــهــم 
واجبة ويعيبون 
على من يخالف 

رأيهم.
ويأتي هجوم المفتي في 
معرض رده على القرضاوي 
الذي وصف حيادية األزهر 
الرئاسية  االنتخابات  من 
المصرية بالحرام شرعاً وأن 
مفتي مصر ي ينصر أعداء 
الــثــورة وقــد اختلط عليه 

الحق بالباطل.

محمد أنعم

انتصار 
منقوص..!

يبدو أن رد المناضل عبدربه منصور هادي-    
رئيس الجمهورية -على بيان علماء االصالح قد 
أوصله عبر الحرس الجمهوري في أبين.. وقد كان رداً 
قوياً وجريئاً وحاسماً.. غير ان عناصر القاعدة وحلفاءها 
لم ولن يقبلوا بالهزيمة أبداً.. ألن ما حدث في أبين ليس 
انتصاراً عسكرياً، بل وسياسياً في معركة اكتسبت بعداً 
وطنياً ودينياً.. وهزيمة لقوى وأطــراف تراهن على 
القاعدة للوصول إلى الحكم، وتتخذها جناحاً عسكرياً 

تعدها كبديل للحرس الجمهوري.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد كرم أبطال الجيش 
واألمن واللجان الشعبية في أبين بمنحهم العديد من 
األوسمة، إيماناً منه بعظمة االنتصار الذي حققوه 
على قوى االرهاب والتطرف وأعداء األمن واالستقرار 
والحياة.. فإن ذلك االنتصار لن يكون استراتيجياً إال إذا 

اخذ بعداً وطنياً وعلى مستوى الجغرافيا اليمنية.
إن فرحة الوطن بإنقاذ أبين من مخالب تلك الوحوش 
المسعورة، مليئة بالخوف والقلق طالما وان من صنعوا 
ذلك االنتصار يعيش أخوانهم من منتسبي الحرس 
الجمهوري في حصار شديد ومنذ عدة أشهر في أرحب 

ونهم..
أتمنى من المشير عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- اعادة قراءة رسالة علماء حزب االصالح 
الذين طالبوا في بيانهم واشتراطاتهم ان يوقف الحرب 
 ّعلى القاعدة في أبين، فقد جاهروا بذلك بلغة تحد
اليمكن لعلماء دين حقاً استخدام مثل تلك االلفاظ في 
مخاطبة ولي األمر وإنما كان بياناً لقيادات لم تغادر 
معارك أرحب ونهم منذ بضعة أشهر إال للقيام بتلك 

المهمة الخطيرة الى منزل الرئيس..
نخشى ان االنتصار على القاعدة في أبين قد يعيد 
تكرار نفس كارثة ميدان السبعين، لكن هذه المرة في 

بيت دهره وجبل الصمع أو في البيضاء أو غيرها.
وقد وجد علماء االصــالح ان ما حدث في أبين هو 
خروج عن رأي العلماء، وذلك يعني دق طبول الحرب 

في مختلف الجبهات.
ولعل خروج مليشيات االصالح في مسيرات تصعيدية 
وتجاوز  الماضيين  اليومين  ء  العاصمة صنعا في 
المناطق المألوفة وقيام متطرفي االصالح بتمزيق 
صور رئيس الجمهورية االربعاء الماضي، اليقل عن 
خطورة التحركات المخيفة التي تهدد منتسبي الحرس 

الجمهوري في نهم وأرحب.
ومثلما استطاعت القاعدة ان تحدد أعداءها، وتركت 
ضرب السفن االجنبية والسفارات وصارت توجه نيران 
أسلحتها ضد الجيش واألمن، فذلك يعني استهداف قوة 
النظام وهيبة الدولة، وما يحدث في أرحب ونهم كان 

مرتبطاً بأحداث أبين.
أجزم ان استهداف الحرس الجمهوري واألمن المركزي 
أصبح اليوم استهدافاً لرئيس الجمهورية المناضل 
عبدربه منصور هادي خاصة وقد قال لعلماء االصالح.. 
ال.. واستخدم القوة ضد القاعدة.. والجميع مازال يتذكر 
أن الزعيم علي عبداهللا صالح حكم كتاب اهللا مع نفس 
اولئك العلماء.. ومع ذلك فعلوا به فعلتهم في جامع 

دار الرئاسة..
لذا البد ان يوقف الرئيس المؤامرة ضد الحرس 
الجمهوري ويسارع الى انهاء انقسام الجيش واألمن 

إلنقاذ اليمن.
ــن المركزي  ولقد أثبت الحرس الجمهوري واألم
والعديد من وحدات الجيش واألمن انهم جيش الوطن 
والشعب فهم الذين يقدمون التضحيات ويسطرون أروع 
االنتصارات الوطنية والمالحم البطولية في ميادين 
الشرف، أما مليشيات عائلة الشيخ والسرق والمتمردون 
فقد ظلوا في صنعاء يتحينون الفرصة لالنقضاض على 
النظام.. والفرق بين من احتلوا زنجبار وجعار ولودر أو 
من يحتلون جامعة صنعاء والحصبة والدائري والزراعة.. 
الفرق بين إمارة عزان أو إمارة الفرقة أو أرحب.. كما 
الفرق بين من حاصروا مدينة شقرة ومن يحاصرون 
الحرس في أرحب ونهم وال فرق بين من ارتكبوا مذبحة 

دوفس وبين من ارتكبوا مذبحة ميدان السبعين..
يبدو أن نتائج المعركة في أبين ستقلب الموازين 
رأساً على عقب، وبإمكان رئيس الجمهورية ان يقود 
االنتصار العظيم للوطن والشعب وينقذ اليمن من كارثة 
االرهابيين، وذلك مرهون بتحقيق انتصار مماثل على 
االرهابيين الذين يحاصرون الحرس في نهم وأرحب.. 
ووقف تجنيد المتطرفين في الجيش واألمــن.. مالم 

فاالنتصار منقوص..!

عبداهللا الصعفاني
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هيئة الموت!!

رفعت صحفيات وحقوقيات يمنيات   
أمــس دعــوى قضائية ضد المدعو 

حميد األحمر بتهمة سب وقذف نساء اليمن.
ووفقاً لمصادر إعالمية فقد رفعت الدعوى 
كل من نساء ساحات الحرية والتغيير: بلقيس 
اللهبي، هدى الحبابي، نادية الكوكباني، 
سماح الشغدري، أروى عثمان.. حيث تقدمن 

بذلك إلى محكمة غرب أمانة العاصمة.
وكان حميد األحمر قد أساء إلى نساء ساحة 
مع صحيفة  مقابلة صحفية  في  لتغيير  ا
الـ«نيويورك تايمز» قبل أن يتراجع ويدعي 
أنه تم تحوير المقابلة وتحريفها حسب 

تصريحات صادرة عن مكتبه.

النساء يرفعن دعوى قضائية ضد حميد األحمر

اليوم تأبين فقيد الوطن
 والصحافة محمد العصار

تقيم مؤسسة الثورة للصحافة ونقابة الصحفيين   
واتحاد األدباء والكتاب اليمنيين حفل تأبين فقيد 
الصحافة والوطن الشاعر واألديب األستاذ محمد عبداالله 
العصار وذلــك في قاعة بيت الثقافة بأمانة العاصمة 
الساعة صباح اليوم االثنين وستلقى في الفعالية العديد 
من الكلمات من قبل العديد من الفعاليات 
التي  والثقافية واالعالمية  السياسية 
تستعرض مناقب الفقيد وما خلفه من 
ــي علي المستويين  ارث ثقافي وأدب

الثقافي واإلعالمي..

وداعاً باشراحيل
ووري أمس في عدن جثمان األستاذ الصحفي   

هشام باشراحيل الناشر ورئيس تحرير 
صحيفة «األيام» الذي توفي السبت بعد صراع 

مرير مع المرض في أحد مستشفيات ألمانيا..
صحفيو المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب 
التحالف يعزون أسرة باشراحيل بهذا المصاب.. 

الذي غيب هامة إعالمية يمنية ال تعوض..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..
«إنا هللا وإنا إليه راجعون»

استكمال األعمال االنشائية لمدينة 48 الطبية
صنعاء - بليغ الحطابي

تستكمل الفرق الهندسية واالشرافية   
األعمال االنشائية لمدينة ٤٨ الطبية 
النموذجية التابعة لشعبة التأمين الطبي 

للحرس الجمهوري.
وستضم المدينة المستشفى اليمني الصيني 
بسعة سريرية «١٢٠» سريراً الى جانب مرافق 

الخدمات الطبية االنسانية االخــرى كمركز 
طوارئ خاص الستقبال حوادث المرور.. ومركز 

زراعة األعضاء والحروق والتجميل وغيرها.
في ظل الرعاية واالهتمام الذي يبديهما 
قائد الحرس الجمهوري العميد الركن احمد 
علي عبداهللا صالح رئيس مجلس االدارة 
لتطويرية  ا للعملية  لمستمرة  ا بعته  ومتا
والتجهيزات الفنية للمدينة الطبية والبنية 
التحتية والكادر الفني والمهني.. تم انجاز عدد 

من المراكز الطبية ذات التخصصات الفريدة 
المتميزة، والتي زودت بأرقى وأحدث األجهزة 

والمستلزمات الطبية الحديثة والمتطورة.
من جانبه توقع الدكتور عبدالواسع الصلوي 
مساعد مدير عام المستشفى بأن تنتهي 
األعمال االنشائية للمستشفى اليمني الصيني 
ومكونات المدينة الطبية بحلول العام المقبل 
٢٠١٣م إذا ما توافرت االمكانات المادية 

الالزمة.

توفيق الشرعبي


