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ماذا تريد إيران من التجسس عىل اليمن، هل تريد التجسس عىل املفاعل النووي 
أم عىل اقتصاد اليمن أم عىل معسكراته؟”

إذا كان السفري اإليراين أفصح بسامجة عن قيمة اليمن لدى بالدهم فمن السامجة 
أيضاً أن يجلس يف مكان ال فائدة منه وليس له أي مردود إيجايب عىل بالده... وإن 

دل ذلك عىل يشء فإمنا يدل عىل الغباء الذي يقيده.. إيران تريد لليمن الدمار 
والشتات ...إيران تريد فرض هيمنتها عىل اليمن...إيران تريد وتريد ولكن الله

 ثم الشعب سيفعل ما يريد...
طارق الصالحي

صـ5

توافق كامل الدسم..!
نزوله الفتتاح مرشوع املكتبة مع 

الوطنية الكربى بتمويل صيني 
واجه رئيس الحكومة املحسوب عىل 

املعارضة اياد تصافح بشغف، يف مقدمتهم 
اكف وزير الخارجية القريب، الذي كان 

خالل أيام الثورة من اشد املنافحني عن عىل 
عبدالله صالح. 

 ال أحد يعرف الطريق الذي سوف 
يسلكه هذا الوفاق القائم حتى اللحظة، كل 
الفقرات املقدمة يف املشهد تشري إىل تحالف 

وزواج من نوع غري متكافئ أو متجانس 
باملطلق، العتواين اىل جوار اإلرياين وابتسامة 

عريضة من اآلنيس يف وجه جعفر باصالح.
وحمود عباد سعيد جدا مبرافقة صحفيي 

املعارضة يف املنامة، والحزمي جالس كتف 
اىل كتف مع الخرض العزاين ملناقشة وضع 
انتشار الفضائيات، ووزير االعالم العمراين 

عضو يف اللجنة الربملانية ووزير ايضا، 
وباملناسبة هو مستقيل سابق من الربملان 

لكنه عاد اليها بعد ان رصفت له العالوات 
األخرية بالكامل مبا يف ذلك الثالث السيارات 

املخصصة من قبل صخر الوجيه، الذي 
اعتنى بصديقه ألن سيارته كانت اشد 

املترضرين من محاوالت االغتيال املتكررة 
خالل ايام الرعب، ثم أين ال أتذكر من كان 
اىل جوار الوزير العمراين يف الصورة، لكنه 

كان جالسا يف طرف الطاولة، ومل يرتأس تلك 
اللجنة، وهذا تواضع جيد يف هذه املرحلة 

التوافقية شديدة الحساسية. 
 عموما عبداملجيد قباطي هو اآلخر، كون 

ملتقى أعىل للمجتمع الدميقراطي، وبحث 
عن مثقفي الجنوب املنزوين واملنسيني منذ 

سنوات، ذاهبا بهم اىل صديقهم القديم 
باسندوة؛ يك يذكروه بنصيبهم يف حفلة 
تقسيم املناصب والتموضعات الجديدة.
 يف حني استعان املدين شوقي هائل 
مبجموعة من املشائخ ملؤازرته، يف ظل 

رفض الشباب لهذا التوجه، غري انه مل يبخل 
مبقابلتهم وإصدار بيان يوضح موقفه 

الوطني جدا.
ويف املشهد ايضا عدد من الوجوه التي 

كنت أشاهدها يف األحزاب أيام  الكفاح 
املرير يف الصحف املحلية والحزبية، رأيتها 

بربطات عنق أنيقة، عىل طاولة لقاء 
باسندوة مبسئويل الغرف التجارية، ال اعرف 

ماهو الرابط، لكن يبدو ان وضع الوفاق 
هذه األيام رتب أوضاع أناس كرث.. )الله 

يفتح عليهم.. يستحقوا، ايضا، تعبوا كثري ، 
وهم مرابطني(.. لقد هرموا بانتظار هذه 

اللحظة التاريخية.

وليد جحزر

مدارات

اللواء عيل محسن األحمر ابن الوطن »يبقى 
وصاحب الحق«. بهذه الجملة توجت 

صحيفة أخبار اليوم نهاية افتتاحيتها، الجمعة الفائتة.
 قد يكون الجرنال ابن الوطن، كام تؤكد االفتتاحية 

إياها. فهناك قليلون ميكن عّدهم من أبناء الوطن. 
الكثريون كانوا دامئاً، حتى قبل أن ينشأ نظام صالح، رعايا 

ال مواطنني. يف آخر أيامه كان صالح يقول إنه من نسل 
بن ذي يزن. كان يقول إنه صاحب الحق. ويف أول تعليق 

علني له عىل الثورة قال: وقاحة.
إذ كيف يجرؤ الرعايا عىل أن يُغِضبوا ويل النعمة، 
وصاحب الحق. هكذا يهجس صالح لنفسه. ال يزال 

حتى هذه اللحظة يترصف كرجل يسعى السرتداد حّقه 
التاريخي. لكن الجرنال األحمر دخل فجأة ومأل الفراغ، 

فراغ الحق. من مأل فراغ الحق فهو صاحبه، يقول لنفسه. 
أي محاولة لتذكري الجرنال بالحقائق الجديدة ستصنف 
عىل الفور باعتبارها “تناوالت املأفونني”. ال تحاول أن 

تبدو متأنقاً ومنطقياً وأنت تشري إىل الجرنال، إىل صاحب 
الحق الجديد. فكل ما ستقوله لن يعكس سوى “رذالة 

األسلوب وهزال الكلمة وسوء العمل”.
هذه االقتباسات ليست كل ما ورد يف االفتتاحية التي 

رِضبت، فيام يبدو، بعد اطالع الجرنال عليها. من أنت 
لتذكر الجرنال بوعوده. عليك أن ال تنىس، مهام كانت 

ظروفك، أن “اللواء محسن رجل وفاء ال حدود له”. 
هذه جملة، باملعنى السيايس، ال قيمة لها. انس التاريخ، 
وتذكرها. الحظ، وهذه مصارحة نقية، أنك تعيش “أزمة 

أخالق وهواجس مريضة”. فأنت، مبا أنك قررت أن تنازع 
عىل الحق أهله، إمنا تعرّب عن “عقم وجفاف الذات 

التي هدها الفشل وركام الباطل وزيف االنتامء”. كان 
مبقدورك أن تنتمي للجرنال، تقول لك الصحيفة املهمة. 

لكنك اخرتت طريق “املأفونني، الجالوزة”. يا خسارة. 
ال نزال حتى اللحظة ال نفهم معنى “صاحب الحق”. 

شخصياً ال أجد أي متعة يف الكتابة عن الجرنال عيل 
محسن. لكني، برصاحة، معجب للغاية بجملة “صاحب 
الحق”.  من الواضح، ضمن سياق االفتتاحية، أن الحق 

ال ميكن أن يكون حزباً وال مصنعاً للخردة، بل شأناً 
سياسياً وأخالقياً. ببساطة: الحق هو الوطن، هكذا تقول 

الصحيفة. هناك أيضاً معلومات مكررة. مثالً “ اللواء عيل 
محسن يجاور النجوم ويزهو به وأمثاله الوطن”. بينام 

ستكون املعلومة األفضل هي أنه سليل بن ذي يزن، 
الرجل الحمريي. ويستحسن أن تكون الخامتة: وستسيل 
الدماء إىل الركب. أين سمعُت هذه العبارات آخر مرّة؟ 

من يتذكر؟ باختصار، الكالم واضح. قالت أخبار اليوم 
ابتعدوا عن الرجل فهو “قوي اإلميان”. كام أنه “شتان 

بني الشهب والحىص”. يف الواقع، كان صاحب الحق، 
اللواء املؤمن، دامئاً صاحب الشهب. وكنا دامئاً أصحاب 

الحىص. 

مروان الغفوري

صاحب الحق، جار 
النجوم

الفنان محمد عبده يكّذب ادعاء مريم حسين طلبه الزواج منها

أصدرت وزارة االتصاالت الفلسطينية، أول طابع 
يحمل اسم “دولة فلسطني”، وهو طابع إيرادات 

خاص باستخدام السفارات واملمثليات الفلسطينية 
حول العامل، وقد صدرت الطوابع من فئة الدوالر، 

بسبب عدم وجود عملة فلسطينية حتى اآلن.
ويتعذر حتى اآلن عىل الفلسطينيني إصدار 
طوابع بريدية عادية باسم دولة فلسطني، نظراً 

لرفض إرسائيل التعامل مع أي وثائق تحمل اسم 
الدولة الفلسطينية.

 الرياض:
أكد الفنان، محمد عبده، يف 

ترصيح خاص، أنه ال يعرف املمثلة 
مريم حسني، فضالً عن إعجابه بها أو 

 تقدمه للزواج منها.
وكانت مريم قالت إن فنان العرب، 
سبق أن طلب منها الزواج، وأرسل 

لها رسائل عىل هاتفها الجوال، عرّب 
فيها عن حبه لها، ورغبته يف الزواج 
منها، إال أنها رفضت، وأنها فضلت 

 “مليارديراً” قطرياً عليه.
وقال محمد عبده لـ”الرشق”: 

“تفاجأت بالخرب وباالسم، حيث إنه مل 
يسبق يل أن عرفت ممثلة باسم مريم 

حسني، وال تربطني بها أي عالقة عىل 
 اإلطالق”.

وأضاف :” ال صحة ملا ذكرته حول 
طلبي الزواج منها، أو إرسال رسائل 

عىل هاتفها تعبرياً عن إعجايب بها، أو 
رغبتي يف الزواج منها، ومل أتقدم لها 

حتى ترفضني”.

 خاص:
يف إضافة جديدة للمواقع االلكرتونية اإلخبارية 

يعتزم “كواليس برس “ اليمني إطالق موقعه 
 االلكرتوين اإلخباري

حيث حدد تاريخ 1\2\2013م موعداً 
النطالقه.. وقال رئيس التحرير طارق أبو 

اصبع إن املوقع سيكون إضافة نوعية للمواقع 
االلكرتونية اليمنية والعربية ال سيام أن املوقع 
سيتخلله عدة أبواب مميزة وفريدة مل يسبق 
ألي موقع التطرق لها وهذا ماسيجعل املوقع 

مميزاً وهادفاً..مشرياً إىل أن املوقع سيحمل 
نفس سياسة صحيفة )كواليس( واملتبلورة 
حول الدفاع و التعبري عن مصالح الوطن 

واملواطن والتصدي لكل أشكال الفساد أيا 
كانت أنواعه وكشف الداعمني له واملتورطني 

فيه .كام يدعو املوقع كل األقالم الرشيفة 
يف هذا الوطن إىل املشاركة  يف إطار الهدف 
األسايس من إنشائه واملتمثل يف خلق وبعث 

جيل ميني مثقف ومدرك لواقعه وسبل تغيريه 
 مبا يتوافق مع بناء مين جديد..

واختتم طارق ترصيحه بالقول إن املوقع 
يسعى ألن يكون األول يف الحيادية والجرأة 

واألسبقية يف التناول دون أي حسابات حزبية 
أو طائفية..

 صنعاء : 
صدر أمس قرار 

رئيس الجمهورية بتعيني 
نقيب الصحفيني اليمنيني 

األسبق الزميل محبوب 
عيل القباطي مستشاراً 

لرئيس الجمهورية للشئون 
اإلعالمية.

صدور أول طابع إيرادات 
يحمل اسم »دولة فلسطين« محبوب علي مستشارًا إعالميا لرئيس الجمهورية 

الهند تالحق دبلوماسيًا يمنيًا بتهمة التحرش الجنسي
 العربية نت:

ضجت صحف الهند صباح أمس 
بخرب تصدر صفحاتها األوىل، عن قيام 4 
دبلوماسيني من سفارات لبنان والجزائر 

واليمن بالتحرش جامعياً بفتاة هندية 
بحسب ما ذكر موقع”العربية نت” .

وقالت الفتاة، وهي مساعدة 
مدير يف فندق درجة أوىل بالعاصمة 

الهندية، نيو دلهي، إنها كانت متر قرب 
سوق “جانباث” الشهري، وهو شعبي 

للبضائع الرخيصة ومكتظ دامئا مبرتاديه، 

عندما اعرتضها األربعة وهم داخل 
سيارة تابعة للسفارة اللبنانية وراحوا 

يغازلونها بإشارات يدوية معززة بعبارات 
“جنسية” تقريبا وجارحة للرشف، فتحرك 

فيها الكربياء ومضت إىل أقرب مخفر 
وتقدمت بشكوى ضد الجميع.

ورسيعا بدأت الرشطة مبالحقة 
“الدبلوماسيني” األربعة، فاعتقلت 

أحدهم واطلعت عىل أوراقه الثبوتية، ثم 
أخلت سبيله مرهونا بتحققها فيام بعد 
من هويته، فيام وعدت مبطاردة الثالثة 

اآلخرين ممن قالت إنها ستعتقلهم إن مل 
يكونوا متمتعني بالحصانة الدبلوماسية.

لكن مصدراً دبلوماسياً يف السفارة 
الجزائرية قال أن ما نرشته الصحف 

“تضمن مغالطات كثرية” وفق تعبريه.
ورشح املصدر املغالطات، فقال إن 

األربعة ليسوا دبلوماسيني وال يعمل أي 
منهم يف أي سفارة “إمنا هم طلبة عرب، 
ومل يكن بينهم أي لبناين، بل هم ليبيان 

وميني وجزائري، وكانوا داخل سيارة 
تابعة للسفارة اليمنية” كام قال.

كواليس تدشن موقعها االلكتروني


