
إرهاب مأرب وعصابات 
جرمية  يرتكبون  اإلخوان 
قائد  وتصفيــة  بشــعة 
العميد  جنويب  عســكري 
األمري  صالح  محمد  خالد 
الحوشــبي متت تصفيته 
االســتخبارات  سجن  يف 
وقاموا  مبأرب  العسكرية 
وأخذوا  منزلــه  مبداهمة 
بناته وأطفاله ووضعوهم 
االســتخبارات  سجن  يف 
واستخدموا  العســكرية 
التعذيب  معهم كل وسائل 
حتى فقــدت احدى بناته 
"صفاء"وعيها  وتدعــى 
وفارقت الحياة ووضعوها 
يف إحدى ثالجات مشايف 
يف  جثتها  زالت  وال  مأرب 

الثالجة حتى اللحظة .
هذا غري عملية النهب والســلب التي طالت كل مقتنيات منزله وممتلكاته ابتداء بســالحه 
الشخيص وانتهاء بجميع الحيل والذهب الخاص بأرسته وكذلك مبالغ مالية حتى أواين املنزل 

املستخدمة للطباخة مل تسلم من النهب.

من مدونة الصحفي اإلعالمي التلفزيوني
معروف سالم بامرحول

إذاعة  نجمة  الربيهــي  مها  املذيعة  اإلعالمية 
وتلفزيون صنعاء اروع واجمل مذيعة نرشات اخبار 
ومقدمة برامج، كفاءة، مهارة، لغة حضور إبداعي، 

قيمة إعالمية رفيعة فبعد عودتها من رحلة العالج 
يف القاهرة تم تعيينها مدير عام ادارة املرأة بوزارة 
اإلعالم، وشاركت برفقة االستاذ معروف بامرحول 

يف برنامج تلفزيوين وقراءة نص برامج.
الزميلة مها الربيهي تعمل حالياً مستشــارة 
إعالمية يف الســفارة اليمنيــة يف لبنان خرسها 

التلفزيون وكسبها السلك الدبلومايس.
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المقال االخير

نادرة عبدالقدوس

إعادة العالقة بروسيا إعادة 
المياه لمجاريها 

  أي محلل ســيايس، لن متر عليه، يف استعراضه 
لخرب الســاعة، عن زيــارة الرئيس القائــد عيدروس 
الُزبيــدي والوفد املرافق له، ملوســكو، دون العودة إىل 
ما قبل خمسة عقود من تلك العالقة املتينة بني روسيا 
والجنوب والتي كانت قامئة عىل سياسة اسرتاتيجية، 
ذات أبعاد أممية، هدفها التعاون والدعم املشرتك ونرش 
األمن والسالم يف العامل واحرتام الشئون الداخلية لكل 

الدول الصديقة وعدم التدخل يف سياساتها الداخلية. 
  وقــد متيــزت العالقــة الروســية الجنوبيــة 
الدميقراطية، بتقديم األوىل مختلف الدعم  والتسهيالت 
للدولــة الفتيــة التي تحــررت من ربقة االســتعامر 
الربيطاين، بعد 129 عاماً. وكلنا يعرف ما قدمه الشعب 
الرويس من دعم سخي لبالدنا، منها املنح الدراسية يف 
املالية  الســوفييتي، كافة والقروض  االتحاد  جامعات 
طويلة املــدى والدعم العســكري واألمني ويف غريها 
والعلمية  واالقتصادية  والصحية  الثقافية  املجاالت  من 

الكثرية. 
  إن روسيا اليوم، بالتأكيد، ليست بروسيا األمس، 
يف سياستها الدولية وهذا من البديهيات، ألن املتغريات 
السياســية الدولية التي بدأت إرهاصاتها، منذ مستهل 
الثامنينيات وتطوراتها عرب سلسلة من الهزات العنيفة 
التي أدت إىل ظهور دول جديدة واضمحالل دول أخرى، 
حتامً لها تأثرياتها يف السياســة االسرتاتيجية لروسيا 
الجديدة بزعامة الرئيس "بوتني"، الشــاب املحنك الذي 
ينظــر إىل األمور بنظرة ثاقبة وكانــت خربته العملية 
يف االستخبارات الروســية، قد اصبغت عليه كثرياً من 

املعارف والحنكة والدهاء. 
  إال أن السياسة العامة لروســيا واسرتاتيجيتها 
األممية، تظل قامئة حتى اليوم؛ فهي ليست دولة تتحني 
الفرص لالنقضاض عىل دول صغرية او فقرية، كام إنها 
ليست دولة عدائية تهدد دول الجوار أو حتى دول أخرى، 
بعيدة عنها، بنية نهب ثرواتها أو االحتكار. روسيا دولة 
تنتهج ذات النهج السيايس املسامل لروسيا السوفييتية 
واحرتام الشــعوب التي كانت ترتبــط معها بعالقات 
سياســية وتنموية وطيدة. ويتجــىل ذلك يف إحيائها 
للعالقات الودية بني الشــعبني الرويس والجنويب التي 
انقطعــت منذ اكرث من ثالثة عقود، مضت وكانت وباالً 

عىل شعب الجنوب األيب. 
  إن دعــوة الحكومة الروســية للوفد الجنويب، 
اليوم، بقيادة الرئيس القائــد عيدروس الزبيدي، تأيت 
انطالقاً من ذلك اإلرث الســيايس الضــارب يف عمق 
التاريــخ املعــارص وترجمة لرغبة روســيا االتحادية 
وزعيمها بوتني و)مجلــس الدوما الرويس( يف صنع 
الســالم يف املنطقة العربية وبالذات يف نقطة التقاء 
القارات الثالث وعــدم التفريط بها، لتؤول لقوى الرش 
التــي تتحني الفرص وترتبص للنيــل منها واحتكارها 

والعبث بالتجارة والسياسة الدوليتني. 
  روســيا ودول التحالف العــريب عىل يقني بأن 
السياسية  ومكوناته  بقواه  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
املختلفة، هو الكيان القــوي واألمني عىل حدود أرض 
الجنوب والدفاع املســتميت عىل أمنه واستقراره وعىل 
نرش السالم يف املنطقة، لذلك يسعى الجميع إىل إنهاء 
الحرب العبثية يف اليمن التي تغذيها قوى الرش الدولية، 
الســاعية إىل إبقاء املنطقة يف رصاعات دامئة  وخلق 

بؤر التوتر وعدم االستقرار. 
 إن زيارة وفد املجلس االنتقايل إىل روســيا تبرش 
بنتائج إيجابية وهناك ترُقــب بطفرة جديدة يف إعادة 
صياغة األوضاع يف املنطقة. ولعــل هدف الجنوبيني 
يف اســتعادة دولتهم املغدور بها عام 1990م بات قاب 

قوسني او أدىن من التحقيق.

كفيلة  الصــورة 
عــن  بالحديــث 
ملــا  تفاصيلهــا 
موقف  من  توصفه 
مأســاوي وفاضح 
الوديعة  يف منفــذ 

الــربي ذلك املنفذ الذي يجني للدولة املاليني فيام حاله االن دون اهتامم او رعاية ببنيته 
التحتية والنظافة ناهيك عن فيضان الحاممات التي تطفح جراء ســوء االستخدام مام 

يضطر باملسافرين اللجوء إىل العراء.
فهل نعي وندرك حجم الكارثة واملأساة لهذا املنفذ ؟!

مل�سة وفاء 
و�إمتنان 

وتقدير وِعْرَفاْن
األمناء / خاص :

هاين  الصحفي  الكاتــب  رفض 
مسهور أي تنازل عن ما حققته دولة 
اإلمــارات العربية مــن نجاحات يف 
مكافحة اإلرهاب يف الجنوب العريب.

تويرت  عىل  تغريدة  يف  وشــدد 
أمس الســبت عىل أن: "ما أنجز يف 
واملطلوب"،  مهم  املاضية  الســنوات 
يف إشارة للتضحيات بدحر تنظيامت 
القاعدة وداعش اإلرهابني ومليشــيا 

الحويث املدعومة من إيران.
ودعــا إىل: "مواصلــة دعــم 
التفريط تحت عناوين  الجهود وليس 
اإلســالم  جامعات  مع  التســويات 

السيايس )الحوثيني واإلخوان(".

م�سهور: �لتنازل عن جناحات 
�لإمار�ت �سد �لإرهاب يف 

�جلنوب مرفو�ض

�ل�سورة 
تتحدث ..

عاصمتنا  يف  والقلــق  الحديــث 
الحبيبة عدن يكرث عــن خدمة الكهرباء 
املتواصل، والذي ما زال عىل  وانقطاعها 
اقرتاب حلول  املشــهد وذلك مع  واجهة 

شهر رمضان املبارك.
الوضع  فهل من حلول لتفادي هذا 
املزري ؟ ام ســيبقى الوضع عىل ما هو 
عليه ؟ أم وعــود وتطمينات وكأنك يابو 

زيد ما غزيت؟.

قمة �لعار �سورة وتعليق

ِمـْن َذاِكَرِة الزمـْن الذهبي الجميل


