
هل للفقراء نصيب من الزوامل؟

نجح وفد المؤتمر الشعبي العام برئاسة  
ــزوكــا -األمــيــن  االســتــاذ عـــارف عــوض ال
العام- في حسم العديد من المعارك الوطنية في 
مشاورات الكويت، حيث أظهر رئيس واعضاء 
الوفد مهارة سياسية وصالبة في الدفاع عن قضايا 
الوطن والشعب أبهرت السياسيين والمهتمين 

بقضايا اليمن والمنطقة.
فعلى مدى أكثر من عشرة أيــام استطاع وفد 
المؤتمر الشعبي العام ومعهم انصار الله إدارة 
الملفات بحنكة سياسية فائقة أثــارت إعجاب 
واهتمام االشقاء واالصــدقــاء.. كما عكس الطرح 
ــرؤى  الوطني المسئول وتقديم الــمــبــادرات  وال
والمقترحات الهادفة إلحــالل السالم في اليمن 
والمنطقة والترفع عن الصغائر انطباعًا خلق 
قناعة لدى الداخل والخارج أن لدى اليمن قيادات 
شابة يراهن عليها الجميع ليس لبناء المستقبل 

اليمني وإحــالل السالم في ربوعه فحسب وإنما 
سيكون لها دور مهم إلخماد الحرائق المشتعلة 
داخل المنطقة ومعالجة آثار العدوان واطفاء نيران 
االحقاد والكراهية والتعبئة العدائية بين ابنائها 

والتي ال تخدم إّال أعداء األمة.
ات االستاذ عارف الزوكا ومعه االستاذ  ولعل لقاء
ياسر العواضي والدكتور ابوبكر القربي واالستاذة 
فائقة السيد واالستاذ يحيى دويد واالستذا خالد 
الديني واالســتــاذ عائض الشميري خــالل األيــام 

الماضية سواًء مع أمير دولة الكويت الشقيقة أو 
مع سفراء الدول الـ١٨ أو سفراء االتحاد األوروبي 
أو غيرهم كلها أكدت أن المؤتمر سيظل تنظيمًا 
سياسيًا حاضرًا ومحل اهتمام الداخل والخارج 
وذلك هو ثمرة من ثمار الجهود التي بذلها المؤتمر 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- طوال أكثر من عام بهدف وقف 
العدوان ورفع الحصار على بالدنا وشعبنا وعودة 
الجميع الى طاولة الحوار حيث كان كل شيء يتحرك 

وفــق إرادة وطنية واعية سخرت كل جهودها 
وعملت بمصداقية وشفافية وحــرص مسئول 
على أمن اليمن والمنطقة والعالم في أشد المراحل 
الحالكة ولم تنجر مع األحداث حتى اقتنع االشقاء 
واالصدقاء بمصداقية وواقعية النهج السياسي 
الــذي تبناه المؤتمر الشعبي العام ســواًء في بناء 

الوطن أو معالجة هذه التداعيات.
 يتابع الشارع اليمني والعربي بفخر الجوالت 
الناجحة لفرسان اليمن في الكويت.. جوالت صعبة 
وشاقة ومعقدة وشائكة غير أن الجميع يثقون بأن 
الشعب اليمني على موعد مع االنتصار طالما وأن 
من يقودون آماله وتطلعاته نحو المستقبل رموز 
وطنية يحملون مشروعًا عظيمًا وحضاريًا لبناء 
يمن ديمقراطي موحد يعزز المواطنة المتساوية 
بين كافة ابنائه ويكفل الحياة السعيدة والعيش 

الكريم لكل مواطن يمني.

 محمد أنعم

فرسان المؤتمر
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

رت   كتيبة العدوان اإلعالمية تطيَّ
ــمــبــعــوث األمــمــي  ــاجــمــت ال وه
ــد الشيخ لمجرد ترحيبه  اسماعيل ول
برؤية الوفد القادم من صنعاء المحدد 
لموقفه ومــاذا يريد بصالحيات واضحة 

من مرجعيات الداخل.
Ó  والواضح أن جماعة الرياض ستعاني 
وهـــي تــجــد نفسها بــيــن رحـــى الــحــاجــة 
لالقتراب نحو الحل وبين وقوعها في اغالل 
االستئذان من العاصمة السعودية على كل 
شاردة وواردة بعد أن سلمت أمرها للمال.. 
وهكذا فإن إسماعيل ولد الشيخ وإن غلت 
يــداه يبقى في حاجة لتحسين صورته 
بحكم موقفه األممي وإال غرق ومعه بان 
كي مون -األمين العام لألمم المتحدة- في 
وحل ما له قرار في الحسابات األخالقية 

وليس بالعدالة الدولية العمياء.
Ó  المشكلة في مفاوضات الكويت هي 
تعدد السيناريوهات الوقحة تجاه شعب 
يمني وصل به أمر العدوان الفاجر درجة 
االقتناع بعدم وجود ما يمكن خسارته.. 
فاألمريكيون كمخرج للعدوان يريدون 
اليمن ضمن البلدان العربية الممزقة 
الزاحفة على بطنها.. والسعودية تريد 
أخذ الجار اليمني الفقير إلى المزيد من 
التبعية المجانية خــارج ابجديات إرادة 
يمنية شبت عن الطوق، حتى والشرعية 
القابعة في الفنادق في حالة من غياب 
الوزن الحقيقي واالفتراضي المتهالك إال 
من فزعات المستفيدين فــورًا، حيث ال 

وطن وال قضية.
Ó  أما المراقب لما يجري بعيون األمل 
في تجاوز هذه األزمة فال بد أن يتمسك 
بضرورة أن يعي المتحاورون حقيقة أن 
من السهل الشيطنة واألبلسة المتبادلة 
بــالــكــذب قــبــل الــصــدق، لــكــن .. ال أحــد 
سينتصر بالمعايير الوطنية واألخالقية 

وتبعات أي فشل.
Ó  والمعنى أن على الــفــرقــاء أفـــرادًا 
وجماعات التحرر من كل ما يتصل بالعناد 
أو النذالة الفكرية المسماة "سياسة" ألن ما 
لحق بالبالد وما ينبغي أن يشترك الجميع 
في تجاوزه هو أننا لسنا ازاء كيد سياسي 
أو أعمال ثورية وإنما إزاء مهمة وطنية 
تدرك كون أخطر شيء في السياسة عندما 
ال يدرك كل طرف ما لدى اآلخر من قدرة 
على صناعة الــخــطــر، وأبسطها قــدرة 

تعطيل القطار وتدمير البالد .

أغالل 
الكويت ..!!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٠٨)
االثنني :   ٢/ ٥/ ٢٠١٦م 

  اِّـوافق :٢٥/ رجب / ١٤٣٧هـ
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االخوان.. أرباح خيالية من وراء العدوان

الناصري المصري يفضح 
الناصري اليمني

أرقـــام فلكية جناها االخــوان  
المسلمون من وراء استمرار 
العدوان على اليمن، فخالل عام أصبحت 
استثمارات االخوان في تركيا وماليزيا 
واندونيسيا وغيرها بالمليارات من وراء 
استغالل العدوان السعودي على اليمن 
لجني المزيد من األموال.. فبعد فضح 
جمعياتهم التي كانت متخصصة في 
نهب االموال باسم اعمال الخير.. فتح 
االخــوان مشروعًا استثماريًا جديدًا 
لنهب ماليين الدوالرات باسم «أسود 
السنة» حيث يواصلون التأجيج لصراع 
مذهبي يحرق دول المنطقة هم من 
ينفخون كير نــيــرانــه فــي المساجد 
والفضائيات وبأموال خليجية.. بينما 
يعيش هؤالء الكهنة خار بلدانهم مع 

أسرهم ويشترون العقارات والمصانع 
والفنادق في بالد الغرب والشرق، وال 
يترددون في أن يتحدثوا عن التسامح 

الديني مــع الصهاينة وحــكــام بورما 
والصليبيين الجدد ويرفضون إطالقًا 

التعايش المذهبي في االسالم!!

ــــي     ــــعــــرب ـــــــحـــــــزب ال ال
الديمقراطي المصري 
طالب في بيان تاريخي له قوات 
لتحالف بقيادة السعودية  ا
بوقف غاراتها الجوية على 

اليمن ودعم حوار الكويت.
ــنــاصــري الــمــصــري قالها  ال
: «ال تــدمــروا يمننا 

ً
صــراحــة
الغالي».

الحزب الناصري اليمني وهو 
تابع للمصري في الفكرة والوجهة 

يتفق مع أن (يمننا غالي) لكنه يجب أن يدمر بطائرات العدوان 
السعودي.. الناصري في اليمن به نفس من الخبث والحقد على 
بــالده ألن الريال السعودي أغلى من الريال اليمني في صرف 
العملة.. أما بالنسبة لصرفيات العمالة وفوائدها، فإن الناصري 
يشعر بالندم وتأنيب الضمير، حيث اكتشف أنه كان مخطئًا في 

تقديراته لسنوات، فجزمة الملك السعودي لديه أشرف.

التليجرام ومحطات
 لبيع الهواء!

اإلنسان البدائي الذي عاش في الكهوف  
عــاش أفضل مما يعيشه إنسان اليوم 
في اليمن، الذي يواجه عدوانًا وحصارًا خارجيًا 
وداخليًا.. ال بترول وال ديزل وال أدوية وال 

خبز.. وال حليب وال ... الخ.
ومع ذلك اختار الجميع الموت على 
أالَّ يدنس الــغــزاة تــراب اليمن 

الطاهر..
لــكــن عــنــدمــا تــمــارس 
ســـيـــاســـة حـــجـــب كــل 
ــوافــذ االتــصــال  ن
والتواصل التي 
تربطنا بالعالم.. 
وآخـــــرهـــــا حــجــب 
ــيــجــرام كــوســيــط  ــتــل ال
إعالمي.. لقد بدأنا نشعر بالغضب من منع 
الــهــواء.. حيث لم يعد 
الممكن والمتاح إّال هو 

فقط.

اإلقصاءات وأوالد الشهداء

ات بشكل يثير القلق والمخاوف خصوصًا     تعود إلى الواجهة من جديد مشكلة اإلقصاء
وهناك عدو حاقد يتربص شرًا بالجميع.

ولو كان التوظيف الجديد اقتصر على أبناء الشهداء والجرحى وضحايا العدوان ألمكن 
أن يكون ذريعة إلسكات حتى المقصيين بإعطاء اإلقصاء طابعًا إنسانيًا ولو للمزايدة..

لكن أن يتم إغراق الوظيفة العامة بهذا الكم من التوظيف العشوائي واإلقصاء غير القانوني 
وغير المبرر في الوقت الذي يحذر البنك الدولي من انهيار تام في البالد.. فهذا انتحار.
وإذا كان تسليم السالح للدولة مفتاحًا لحل األزمة.. فال يجب أن تصبح الوظيفة 

العامة أزمة جديدة.

فرحة العدو ترتسم بشوارعنا تتغول    
وتنهش أجساد األســر اليمنية واحــدة 

بعد أخرى.. ومدينة بعد أخرى..
الفقر.. الجوع.. والتجويع.. واألمراض.. أطفال 
ُيغمى عليهم بفصول الــدراســة جوعًا.. نساء 
يذرفن الدموع في شوارع صنعاء وينتحبن ليل 
نهار يتوسلن بحثًا عن كسرة خبز.. المتعففون 

يموتون في منازلهم.. النازحون 
يحتضرون في خيامهم..

ر األغنياء 
ّ
يا الله ما أحوجنا لزوامل تذك

وأصحاب السلطة بحقوق الفقراء.. وأن يكون 
لهم نصيب من المال العام 
ــصــيــب مــن  ــمــا لـــهـــم ن مــثــل

الصواريخ.

انطلق الوفد اليمني بعدما خاطبوا 
العالم كل أنحاء العالم هذا نحن ابناء 
اليمن االوفياء لوطننا المخلصون مع 
ابناء بلدنا .. وصلوا دولة الكويت والتقوا 
بالجميع مــن األمــمــيــيــن والمسئولين 
الدوليين والخليجيين، ناقشوا.. حاوروا.. 
طلبوا.. رفضوا.. تخلوا.. تشاوروا.. أكدوا.. 
حرصوا.. سعوا.. طالبوا، ويفعلون كل ما 
بأيديهم ان يفعلوه من اجل بلدهم اليمن 
وشعب يترقبهم بصمت آمًال ان يخرجوا 
مــن ويـــالت الــحــرب وينتهوا مــن عصر 
الــصــراع ويغلقوا بــاب االقتتال الداخلي 
ويــحــيــوا الــحــيــاة الــتــي يأملها كــل واحــٍد 

فيهم..
يترقب الشارع المحلي المشاورات في 
الكويت وجميع من فيه يدعو ان تنتهي 
الفتنة ويتوقف العدوان ويتصالح الفرقاء 
ــمــدن وتشييد كــل ما  ويــعــاد إعــمــار ال
ُهــِدم ..ينتظر العامل ان يعود للمصنع 
الــذي كان يعمل فيه وينتظر الموظف 
ان تتوقف الغارات ليعود الى مؤسسته 
التي فيها وظيفته وينتظر الطالب الفرج 
ليعود الى ما تبقى من مدرسته وينتظر 
األهالي ُبشرى ُيسروننا بها فيكونون بذلك 

مطمئنين على ارواح فلذات أكبادهم ..
ينتظر كــل ابــنــاء اليمن كــل ابنائه ان 
تنتهي ويــالت ست سنوات عانوها من 
ات ممنهجة  مماحكات سياسية الى إقصاء
وصوًال الى عملية التصفية الجسدية لمن 
يختلف مع طــرٍف في سياسته ونهجه 
ليكون المواطن اليمني بذلك منذ ما بعد 
ربيع اسرائيل في عناء مستمر وقد وصل 
به العناء حد تحالف رأس مالي يشن على 
ــازل أهله  بــلــده ومــؤســســات وطــنــه ومــن
ه اليه  وجَّ

ُ
وجيرانه.. غــارات همجية، وت

 بربرية ..
ٌ
حرٌب وحشية

وبــذلــك فإننا فــي هــذه االيـــام ندعو 
الوفد الوطني الى أن يتحمل مسئولية 
شعٍب بأكمله ينتظر لحظة إعــالن 
توقف الحرب والعدوان وبشارة بانفراج 
سياسي ُيعيد لليمن مجدها ويعّوض 

الشعب عما عاناه.

 عبداهللا المغربي

للوفد الوطني

أمجد الخوالني يفوز بلقب (النجم الصغير)

ّوج النجم اليمني "أمجد الخوالني"  
ُ
ت

بلقب "النجم الصغير" بعد فوزه 
-الجمعة- بالمركز األول في برنامج اكتشاف 
المواهب "النجم الصغير" على قناة «نون» 

الفضائية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وحـــاز الــنــجــم اليمني الصغير "أمــجــد 
الخوالني" على المركز األول بجدارة وتفوق 
حيث فاز على أربعة مشتركين هم موسى 
الدويك وقتيبة حبيب وبدر المقبل وخالد 

حازم.
ويحصل الفائز األول على مبلغ ١٠٠ 
ــى إنتاج  ــف ريـــال ســعــودي بــاإلضــافــة إل أل
عدة أعمال فنية، والفائز بالمركز الثاني 
يحصل على جائزة مالية قدرها ٥٠ ألف 
ريال سعودي، فيما يحصل الفائز بالمركز 
الثالث على جائزة مالية قدرها ٣٠ ألف 

ريال سعودي.

قام االمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس وفد المؤتمر المشارك في مشاورات 
الكويت ومعه الدكتور ابوبكر القربي االمين العام المساعد للمؤتمر واألستاذ خالد 
الديني عضو اللجنة العامة للمؤتمر بزيارة الى وفد االعالم الوطني في مقر اقامتهم 

بفندق الشيراتون بالعاصمة الكويتية الكويت .
وفي اللقاء تحدث االمين العام للمؤتمر الى االعالميين شاكرًا لهم الجهود التي يبذلونها 
في سبيل ايضاح موقف الوفد الوطني الى الرأي العام سواء المحلي او الرأي العام الخارجي 
،حاثًا اياهم على بذل المزيد من الجهود ،والتعاطي مع قضية المشاورات الجارية في 

دولة الكويت الشقيقة بمنتهى الموضوعية والمصداقية وعدم االلتفات الى ما يطرحه 
ات وفبركات اعالمية لعرقلة المشاورات . الطرف اآلخر من اساء

وأكد الزوكا ان الوفد الوطني جاء الى الكويت من اجل السلم والسالم وحريص 
على انجاح هذه المشاورات.. شاكرًا في الوقت نفسه للكويت -اميرًا وحكومة 
وشعبًا- حسن االستقبال وكرم الضيافة والتسهيالت التي يقدمونها للوفد 
الوطني وكذا جهودهم وحرصهم على انجاح المشاورات بما يفضي الى ايقاف 

الحرب وتحقيق السالم في اليمن .

أمين عام المؤتمر يزور وفد اإلعالم الوطني


